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566مولوي، دیوان شمس، غزل شماره 

آموزدبُتی کاو زُهره و مَه را مهه شب شیوه

دو چشمِ او به جادویی دو چشمِ چرخ بردوزد

مشا دهلا نگه دارید، مسلمانان که من باری

نیامیزدچنان آمیختم با او که دل با من 

خنست از عشقِ او زادم، به آخر دل بدو دادم

چو میوه زاید از شاخی، از آن شاخ اندر آویزد

ز سایه خود گریزامن، که نور از سایه پنهانست

قرارش از کجا باشد، کسی کز سایه بگریزد؟

بازیزوتر رَسَنصَال: گویدسرِ زلفش مهی

کجا پروانه تا سوزد؟: گویدرخِ مشعش مهی

شوی این رَسَن بازی دالور باش و چَنبَربرا

درافکن خویش در آتش چو مشعِ او برافروزد

از آتشچو ذوقِ سوخنت دیدی، دگر نشکیبی

اگر آبِ حیات آید تو را ز آتش نینگیزد
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.کنممیشروعموالناشمسدیواناز566شمارهغزلباراامروزحضورگنجبرنامهاحوالپرسیوسالمبا

آموزدکاو زُهره و مَه را مهه شب شیوهبُتی 

دو چشمِ او به جادویی دو چشمِ چرخ بردوزد

ماهوزهرهبهلحظههریاشبهمۀیاشبهمهکه،خداستیازندگیمنظورشصنمی،بتی،روییزیباگویدمی

مطلبدوبهانسانمورددراما.دنگیرمیاوازرااشزندگیروشکائناتهمۀپس.دهدمییادکاروزندگیروش

بهاینهادويهرو.استزیباییوروشنایینمادکهماههمیکی،استشاديخدايکهاستهرهزیکیدارداشاره

شاديچشمۀانسانکه،کندمیاشارهخداابدیتونهایتبیبهانسانشدنزندهبهحضورگنجبهانسانحضور

روش،استشباوبرايکهلحظهایندراگرانسانپس.شودمیهدایتوخردوروشناییچشمۀوشودمی

خدايوشودمیشاديخدايصورتایندر،بگیردخداازیعنی،بگیرداوازلحظهایندرکاملتسلیمباراکارش

.شودمیخردوروشناییوزیبایی

ایناتفاقبرايگشاستفضایا،لحظهایندراستزندگیباموازي،استتسلیمکهحالیدرانسانوقتیاما

خودمانجنسچشمدوبااینکهبراي.خداستچشمدوواقعدرکه،بیندمیخالیفضايآنچشمدوبا،لحظه

حستاپنج،استذهنچشم،چشمدوآنوهستهمدیگرچشمدومادرو.کنیممینگاهجهانبههوشیاري

.استچرخش،استگردشحالدرچشماینکه،ماچشمشودمیماکردنفکر،ماذهنیهايقضاوتبعالوه

چرا.اندشدهمامرکزآنهاکهاستبیرونیهايوضعیتچشماتفاقاتچشم،چرخچشمدوگویدمیهمینبراي

.هویتیمهمهاوضعیتآنبامااینکهبراي؟اندشدهمامرکز

پذیرشیعنیکاملتسلیمباتواندمی،استشباوبرايباشدداشتهجسمیمرکزاگرلحظهدراینکهانسانپس

،دیدناینجورو.ببیندخودشاصلیجنس،ببیندهوشیاريچشمدوبا،ببیندخداچشمدوبالحظهایناتفاق

نیرويبابتآنچشمدویعنیجادوییبهاوچشمدو.کندمیکورراجسمیمرکزیکعینکبایابراساسدیدن

.خودشقانونبایعنی،نیستبیرونیجادوگريواقعاًجادوگرينیرويباجادوگري

،شودمیبستهذهنچشم،شودمیماچشمخالیفضاياین،باشیمفضاگشالحظهایندراگر؟چیهقانوناین

بینفضايعینکبابپرّیدصندوقآنبهصندوقاینازشمااینکهبجايلحظهاین.شودمیبستهذهنیمنیعنی

درلحظههر؟چرا.رویدمیجلوهمینطور،بینیدمیفکردوبینفضايعینکباهمبعدلحظۀ،بینیدمیفکردو
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بجاي،هستیدلحظهایناتفاقبرگیرندةدرفضايجنسازلحظههرپس.هستیدلحظهایناتفاقاینپذیرشحال

منچشمو.افتندمیشمادراتفاقاتپس،افتیدنمیاتفاقپس،ترسیدنمیپس،باشیداتفاقجنسازاینکه

مییا،کردیممیتولیدبیشتردردوکردیممیعملودیدیممیآنهابرحسببحالتاکهدردهاچشمذهنی

.شودمیبستهآنبهتر،بیشترچیهرگفتیم

عینکپشتازومامرکزشودمیآن،بچسبیمآنهابهمایعنی،بشودمامرکزکهبیرونازهرچیزيایمگفتهبارها

همینحاال؟استدرست.کنیممیزیادترراآنورویممیآنبسويجذبقانونطبقوبینیممیرادنیاچیزآن

دوچرا،گیردنمیصورتمادرآزادياینچرا،پدیدهاینچراکهاین استسوال.داردمعنیخیلیبیتیک

؟پذیریمنمیرالحظهایناتفاقکاملبطورماچرا؟شودنمیماچشملحظهایندرخداچشم

برایتانراشمسودیوانمثنويابیاتازتعداديبیتاینازپسمطلبهمینشدنروشنبرايبدهیداجازهخوب

ماآفرینشاززندگیمنظوردوبارههم،بشودروشنحضورگنجوبشودروشنموالنادرساینموضوعهم،بخوانم

.برگردیمخواهیممی،جهانبهایمرفتههوشیاريبعنوانماکهموقعی،کنیممیپیداماکهاشکاالتیهمو

چیزهايبهفکرمانبوسیلۀوجهانبهایمرفتهوهستیمخدائیتجنساز،هستیمزندگیجنسازماکنیدتوجه

شدهایمشدههویتهمیاایمچسبیدهکهچیزيهربهوایمچسبیدهدهدمینشانمانحستاپنجکهبیرونی

هاشدگیهویتهمآنسلطۀزیرکهلحظههرو.بیندازیمتوانیمنمیماراماديمرکزهايآنومرکزماناند

صدايیعنی.استشدگیهویتهمصدايفکرآنوپرّدمیماسردرفکريیکوداریمذهنیمنیک،هستیم

صدايفکرآن،فکرآنبهفکراینازرویممیآندنبالهمماوپرّدمیماسردرکهفکرآن.ماستماديمرکز

.شودمیالهامداردنگویید.نیستخداصدايوهاستشدگیهویتهم

شماباخدااینکهبراي.کندمیصحبتمنباداردخداکهنگوییدکندمیصحبتشماباشماماديمرکزوقتی

تماموکنیدتبدیلخدانهایتبیبهرامرکزتانشماوبریزدفرویاکناربرودبایدماديمرکزاینکندصحبت

:گفتبود717برنامۀکهداشتیمرابیتاینقبلهفتۀدرواستهمینبرنامهاینمنظور

656مولوي، دیوان شمس، غزل شماره 

ثانیست، بزایید، بزاییداین زادنِ اي آنکه بزادیت، چو در مرگ رسیدید

وبیندمیراجهانآنهاعینکپشتازوشودمیهویتهمچیزهابا،ذهنیعنیجهانبهرودمیانسانیعنی

میهوشبهشمامثلباالخره.شودمیهویتهمدردهابا.کندمیایجاددرددیدآنچون.کندمیایجادهمدرد
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باچهراشدگیهویتهمیعنی.کندمیکوچکراذهنیمنیواشیواشو،شودمیتسلیموشودمیآگاهوآید

میقسمتشیک،میردمیاندازدمیراشدگیهویتهمدفعههرو،اندازدمیباورهاباچهچیزهاباچهدرد

اوفضاگشایی،اونهایتبیورآناز،شودمیکوچکذهنیمنومیردمیذهنقسمتیکهمینکهو،میرد

.ثانیزادنگویدمیرااینو،شودمیشروع

بیواقعدرشویممیزادهکهباردومینو،بودهمانمادرشکماشاولی،ماستدومرحمذهنیمنیاذهنپس

اینسرسوال.بیندازیدراتانهايشدگیهویتهممرتّبیعنی.بزاییدبزایید:گویدمیموالناو.شویممینهایت

داردکندذهنازماشدنزائیدهیازاییمنمیپس.دهیممیتوضیحراهمینداریم؟زاییمنمیچراکهاست

؟گیردمیصورتندکُچرا.گیردمیصورت

باشدنیکییالحظهاینبهجهانازبرگشتموقعکنیدمیکهاشتباهیبهشمایواشیواشاشعاراینخواندنبا

بایدخودش،راخودشاشتباهکسیهرو.گیریدنمینظردرراچی،کنیدمیاشتباهکجاشدخواهیدمتوجه،خدا

میشمااختیاردرداناییفضاآن،باشدتسلیمیازندگیبالحظهبهلحظهباشدموازياگراینکهبراي.کندپیدا

.برگردیدتوانیدنمیوکنیدمیشماشخصاشتباهیچهببینیدتوانیدمیخردآنباوداناییآنباکهگذارد

چیزيچه؟نیستمبعدلحظۀهستمتسلیملحظهیکچرا؟استخاصیشدگیهویتهمیک؟استدردیکآیا

منمرکزيهستۀدرکهمناي ههستباورهايآن؟هویتیمهمهمهازبیشترچیزيچهباکشدمیجهانبهرامن

یواش؟هستندهاکداممنفیهیجاناتآن؟هستندهاکدامآنهاچرخممیآنهاحوشوحولمنوهستمذهنی

.کنیدنمیراآنهادیگر،فکرهابعضیباکنیدمیخشمگینراخودتان،خودتانچقدرکهشویدمیمتوجهیواش

.بدهیدقرارخودتاننورافکنزیربایدراخودتانشماگوییممیچراکهشویدمیمتوجهضمندرپس

تکرارکاراینکلیدکهبگویمشماخدمترااینوشدهخواندهبارهاکهخواندخواهمبرایتانابیاتیدوبارهاالناما

گویدمیموالنا.استتکرارکلید،ایدنخواندهشماکهنیستندابیاتیآن.ایدخواندهبارچندکهاستابیاتیهمین

میهویتهمذهنیچیزهايباورویممیوجهاناینبهآییممیصورتبی،فرمبیهوشیاريبعنوانمااینکه

.استزندگیطرحاینشویم

راماهوشیاريمادرمانشکموداردطرحییکزندگی،بشودساختهخواستمیمانجسموقتیماکههمینطور

شویممیهویتهمچیزهاباآییممیهوشیاريبعنوانمااینکه.بیرونآییممیماماهنهازبعد،بافدمیتندتند

اگربعداً،چیزهاباکندمیهویتهمرامااولزندگیو.استزندگیطرحهماینکنیممیدرستذهنیمنیک
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و،کندمیآزادشدگیهویتهماینازراماخودش،نکنیمدخالتناآگاهانهیاعمداًذهنیمنبا،مابدهیماجازه

اي هچار،کنیماجراءمابایدحتماًکهراطرحایناسم.کندمیزندهخودشنهایتبیبهلحظهایندرگرداندبرمی

.قضاست،نداریم

لحظهاینکهاستالهیقانونقضا،افتدمیمابرايبداتفاقیککهنیستاینگوییممیکهقدروقضاپس

.افتدمیمابرايکهاستاتفاقبهتریناینو.بپذیریمبایدرااتفاقو.بیفتدمابراياتفاقیچهکهکندمیتعیین

زندهلحظهایندرخودشابدیتونهایتبیبهوکندآزادشدگیهویتهمازراماتاافتدمیاتفاقاتتمامو

.کندمیسیاهشبمثلبردمیراتواولقضا:گویدمیبنابراینپس.کند

1258بیتاول،دفترمثنوي،مولوي،

عاقبتبگیرددستتقضاهمشَبتهمچونسیه،پوشدقضاگر

خود،شدیمپوشیدهشبمثلماوکردههویتهمدردهابا،کردههویتهمچیزهاباراماآوردهزندگیطرحاگر

ذهنیازمناي همرحلیکدربنابراینپس.گرفتخواهدرامادست،کردخواهدآزاداینجاازماالهیقانونوقضا

ازکهاستباورهايوهاشدگیشرطیهمانمامنظورو،دانیممیماگوییممیکهذهنیمنمراحلتمامیا

و،دانممیمنگویدمیوباالآیدمیذهنیمنو،ایمدادهقرارخودمانمرکزراآنهاو،ایمگرفتهیاددیگران

کندمیتعیینجسمیخدايیا،برسدخدابهتازندمیذهنشبهجسمیعینکوبازگشتنموقعکندمیدخالت

.استغلطدیداین

زندگیکهاستزندگیقانونوطرحاین.داردوجودقضاکهبدانیدشمااوالً؟گیردمیرامادستقضاجوريچه

خواهدبهماوراذهنیمن،کردیمدرستذهنیمنزندگیطرحدرمارفتیموقتیثانیاً.کندمیادارهراما

اززندگیخردبدهیماجازهکهاستلحظههردرتسلیمماکار؟چیهماکار.دادخواهددرستدیدمابهاو،پاشاند

.کندمیتعیینقضاهمرالحظهایناتفاق،لحظهایناتفاقمقابلدرفضاگشاییلحظههرکندعبورما

شناسایی،شدیدهویتهمچیباببنید،کندکمکشمابهقضاتا،کنیدمیبازرافضاشماافتدمیاتفاقیهرپس

کهراشدگیهویتهمهر.بشویدسبکترو،بیندازیدو،بیندازمرااینمسئولممنبگویید،کنیدانتخاب،کنید

رامادرسکلّموالناخوانممیاالنکهبیتیچهارهمیندرپس؟استدرست.دیشومیگشادترفضااندازیدمی

.کندمیبیاندارد
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گر قضا صد بار، قصد جان کنددستت بگیرد عاقبتهم قضا 

دهیممیدستازکهراچیزيیکبینیدمی.هستندماجانچیزهاوچیزهاباشدیمهویتهمماذهنیمندر

بهیکی،آیدمیدردماندهدنمیگیردمییکیرامانپول،آیدمیدردمانکنیممیضرر.آیدمیدردمان

توانیمنمیچونبهتربیشترچیهرشعارباداریممردمازتوقّعاتی،آیدمیدردمانکندمیتوهینماباورهاي

بهشماکهببیند،آیدمیمرتّبقضاپس؟استدرست.شویممیخشمگینرنجیممی،آیدمیدردمانبگیریم

رهابایدباشیدنگراننبایدشما.کندمیراتانجانقصدیعنی.گیردمیشماازراآنها،شدیدهویتهمچی

.برودکنید

خودشبهراشما.کندمیآزادراشما؟کندمیدرمانجوريچه.کندمیدرمانراجانتکههستقضاهمانو

قائمکهاستزندگیبهبستهاالن.داشتبستگیآنهابهتانزندگی،بودیدزندههاجسمبهقبالً.کندمیزنده

میبیروندراتفاقاتاگر.شماستکردندرماناین،نیستیدوابستهشمابیروندرچیزيهیچبه،استبخودش

الهیلطفچرا،استالهیلطفاینترساندمیراشمااینکه:گویدمیپایینو.ترساندنمیراشمادیگرافتد

کردنآگاهیکجورپس.رسیدنخواهیدآرامشبهبدهیدقرارمرکزتاندررابیرونیچیزاگرکهبدانیدتا؟است

.ترساندخواهمراتومن،شودمیتومرکزاینوچسبیمیبیروندرچیزيبهاگرتوکه،استزندگی

زندبر فراز چرخ، خرگاهتاین قضا صد بار اگر راهت زند

زندگیبهبشويموفقتابیروندررویدمیراهیشمااگر،لحظهایندرالهیقانون،قضااین:گویدمییعنی

کردهراکاراینبارصدها.رسینمینتیجهبه،کندمیقطعراراهت،ایستدوامیجلویتزندگیآیدمی.برسی

،هستممنزندگی،نیستدرستاینبرسیزندگیبهکهرويمیآیندهبهتوکهاینطوريبگویدخواستهمی

مرکزتوبچسبیآنهابهکهچیزهادنبالنرو.هستیمیکیتوومن،بشويزندهمنبهباید،هستیخودتزندگی

من؟کنمکارچهخواهممیمن.زنممیراراهتمن،نکنمرکزتبیاوريبدستچیزخواهیمیاگر.بدهیقرار

.کنمزندهراتوخودمنهایتبیبهخواهممی

تا به ملک ایمنی بنشاندتترساندتاز کَرَم دان این که می

میدائماًاگرشما.ترسیمی،دهیمیقرارمرکزتگیريمیبیرونازراچیزهاوقتیکهبدانایزديلطفرااین

حالدر،روندمیبینازدارندبیرونیچیزهاياینکهبعلّتمرکزاین،هستندشمامرکزبیرونیچیزهاي،ترسید
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دائماًتو،بدهیقرارمرکزتراآفلبیرونیچیزاگرکه؟چیهاینمعنیخوب.ترسیمیپس،استریزشفرو

ذهنیتصویرتوانیمنمیکهبفهمیمیکجوريبایدماآیا.نیستآنایمنیملک،امنیتحسو،ترسیدخواهی

،بخواهیمامنیتآنازومرکزمانبگذاریمرامانپولیامانمقامذهنیتصویریاماندوست،مانبچۀهمسرمان،

.بفهمیمراموضوعاین،بترسیممابایدکیتا.دادنخواهداین

راماتواندنمیدیگرکسیکهبفهمیمتابکشیمدردوبترسیمبایدچقدر؟کیتاکنیدسوالخودتانازشما

تا،بدهدمابهایمنیوآرامشحستواندنمیدیگرکسی،بدهدهویتمابهتواندنمیدیگرکسی،کندخوشبخت

.بدهیدجوابآنبهبپرسیدخودتانازشما؟سالگیچندتا؟کی

بهسمتاینبهبیرونهنوزاستسالشپنجاهکسیاگر.بفهمیدتوانستیدمیهمسالگیدهکهاین استجوابش

حسوبرسدآرامشبهتاکندمیزیادمرکزشدرراانباشتگیوآوردمیبدستراچیزهاودودمیسمتآن

.راماترساندمیهمینبراي.رسیدنخواهد،برسدامنیت

رحمبهرفتندرآمدنآنجااز.قضاستجوریکمادررحمبهافتادن،جهاناینبهآمدنشدیممتوجهماپس

لحظهایناتفاقپذیرشوتسلیمبهماآگاهیبعد.استالهیطرحآنیعنیاستقدروقضا.قضاستیکجورذهن

.کارکندقضابدهیماجازهتاگیریممییادماکهاستفنّییکآگاهییکفضاگشایییا

موازيشماکهلحظههریعنی.کندمیکارفَیکونکُنباخدایاقضا،کندکارقضابدهیداجازهوقتیدانیدمیشما

،گیریدمیراکاراینجلويکنیدستیزهوکنیدمقاومتاگر.شودمی،بشوگویدمیچیزهابهاوهستیدبا

.کندکمکشمابهقضاقانونوزندگیخردبگذارید.برسانیدصفربهرامقاومتشما.نگیرید

اولبیت،کندکارقضادهیدمیاجازهکهلحظههروکندآزاد،کندآزاد،کندآزادراشماتا؟کندکمککیتا

.بینیدمیاودیدباوزنیدمیچشمبهرازندگیعینک،غزل

اشارهماآفرینشاززندگیمنظوربهدوباره،رااینهادیدیم.کندمیکورراذهندیدجادوییفنّونیروباگفتو

راههوشیاريرفتیمشدیمجدا.بودیمیکیخدابایعنیبودیمجانگاهخرمندرما:کهگویدمیموالنا.کنیممی

انسانذهندر،انسانذهنبهحیواناز،حیوانبهنباتاز،نباتبهجماداز،جمادبهرفتهیعنی،پیمودهرادرازي

.شدهزندهاونهایتبیبهلحظهایندرهوشیارانهآمدهو،کندکارقضادادهاجازه،گرفتهیادراتسلیم

دوبارهپس
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1670مولوي، دیوان شمس، غزل شماره 

جانبِ شه همچو شهباز آمدیمما به خرمنگاه جان بازآمدیم

بازمثل؟خداجانبآمدیمجوريچهاما.هستلحظهاینیکتاییفضايکهجانگاهخرمنبهآمدیمدوبارهما

یکییکیایدشدههویتهمکهایدنشستههرچیروي.بپرّیدذهنازاالنتوانیدمیشاهبازمثلشما.شاه

این.بشویدزندهاوبهولحظهاینبهبیاییدبشویدجمعآیندهوگذشتهازیعنی.آنرويازبپرّیدکنیدشناسایی

همینجهاناینبهآمدنازمامنظورو.استزندگیواستجانگاهخرمنآییدمیهوشیارانهشماکهلحظه

:دگویمیو.است

سوي اصل و سوي آغاز آمدیمسیر گشتیم از غریبی و فراق

دیگرغریبیاینذهنیمنبعنوانهستیمذهنتوکهاالن،بودیمغریبیتوحیوانونباتوجمادموقعحاالو

مادیگر.باشدهوشیارانهبایدزندگیباماجدیدتماس.شدهقطعزندگیباماتماساینکهبراي.استبديخیلی

ما.زندگیبایعنیباشیمتماسدراوبامستقیمیامستقیمغیریکجورغریزهبانباتیاحیوانمثلتوانیمنمی

مگر.ایمشدهسیرذهندرجداییوغریبیازدیگرمابنابراین.بگیریمرااوشیوةلحظهایندرهوشیارانهباید

؟ایدنکشیدهدردکافیاندازةبهشمامگر؟ایمنشده

نمیرااینخدا.نیستقضاقانونجزورفتنسلطهزیریاجوییسلطهوخوردنغصهوکشیدندردباشدیادمان

منیکشدگیهویتهموجداییاساسبرذهندرآمدیمما؟فراقوافتادیمغریبیدرجوريچه.ماازخواهد

اتفاقمقابلدرکندمیمقاومتلحظههراینکهبراي،استغریبجهانایندرهوشیاريو.کردیمدرستذهنی

.ماندمیباقیزنداناینتويولحظهاین

،شودمیکم،شودمیکمشمامقاومتکههمین.کندمینگهداريوکندمیتعمیرراذهنیمنمرتّبمقاومت

عملتندتندوکنیمفکرتندتنداگرکهدادهدستمابهاستنباطاین.شودمیکمترفکرسرعتشودمیکم

این.بشویمآزاد،بشویمرستگارباالخرهکهکردخواهیمجمعرانتایجاینقدروکردخواهیمعملاینقدر،کنیم

.استغلطفکر

میفکرشمااگر.ایمکشیدهدردکافیاندازةبه،ایمشدهخسته،افتادیمزندگیازکهذهندرجداییازمانهمۀ

سببدردهمهاین،بودهکافیدردذرهیکهماناینکهبراي.کنیدمیاشتباهحتماًایدکشیدهدردکمهنوزکنید
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.آمدیمآغازسويواصلسويبنابراین.ایمنیامدهکشیدندردبرايماوشدهمافکر،شدهماتنرفتنبیناز

توجه؟شویدنمیچرابشویدشما.ایمشدهیکیهوشیارانهاوباآمدیماالنخداازبودیمشدهجدااوازیعنی

:گفت،گفتغزلاولبیتهمان.بزنیدتانچشمبهتوانیدنمیراماديمرکزعینکشماگردیمبرمیوقتیکنید

.دوزدمیراچشمشجادوییبه.بشودکورذهنیمناینوبزنیدرااوعینککنیدبازرافضاباید

پاي کوبان جانبِ ناز آمدیموارهیدیم از گدایی و نیاز

ناپذیرجداییذهنیمنازکهداریمنقصیحساینکهبراي.شویمنمیسیر،هستیمگدا،مخصوصاً،ذهندرما

نظريتنگبهمیلوماخساستاینهمینطوروکفایتعدمونقصحسوبهتربیشترهرچیبنابراینپس.است

.آیدمیذهنیمننقصحسخاصیتهمینازمحدویتو

آنازماهستندمامرکزدرچیزهاوقتیببینید.دارداشخاصبهنیاز،داردجهانبهنیازذهنیمناین،بنابراین

مقامذهنیتصویر، هستپولذهنیتصویر،هستهاآدمذهنیتصویرمرکزآندرکه،استماديکهمرکز

ما،هستمانباورهاي،هویتیمهمآنباکهچیزيهر،هستمانخانۀ،هستهایمانبچهذهنیتصویر، هست

.داریمآنهابهنیاز

مسکنبهنیازمابله.داریمخوردننانوخوردنغذا،ماندنزندهوماندنباقیبرايآنهابهنیازمادنیاستآنها

وجهانبهنیازوگداییازوارهیدیمپس.نداریمآندادنقرارمرکزومسکنباشدنهویتهمبهنیازولی،داریم

شماپس.آسایشورفاهیعنیناز.آمدیمآسایشورفاهجانبشاديبا،کوبانپاي،کنانرقصکردیمکارچه

باید،ایدزدهراماديمرکزعینک،داریدذهنیمن،داریددرداالناینکهولوبرگردیدخواهیدمیجهانازوقتی

فضا،کنیدگشاییفضااتفاقاتمقابلدرشماکهوقتیشودمیاتوماتیکرقصاینو،بیاییددررقصبهیکجوري

.بیاییدتوانیدنمیغمبا،خدابسويبیاییدبایدشاديبایعنی،کوبیدمیپايدائماً.کنیدگشایی

میکنترلوهستیدغمگینشماموقعهر.استذهنیمنناپذیرجداییهايخصوصیتازترسوکنترلوغم

خدابهیعنی.رسیدنخواهیدجاییبهوکنیدمیحرکتداریدماديمرکزباکهبدانیدبایدترسیدمیوکنید

.رسیدنخواهید

واقعدرواندشدههویتهمباورهابهواقعدرولی،کشندمیهمزیاديزحمتواقعاًهستنددینیهاخیلی

ندارندراباورهاآنکهکسانیباشدههویتهمباورهايآنبراساسو،فقطکنندمیاجراءبیروندرراباورها

فضا،هستیدتسلیملحظههرکهحالیدرشخصاً،کوبانپايبایدشما.استغلطاین.جنگندمی،کنندمیستیزه
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دخالتتانذهنیمنکهدیدیدموقعهر.کندمیهدایتراشمااوقضاقانونطبقواوبسويبیاییدوکنیدبازرا

.کنیدمیاشتباهداریدحتماً،کندمی

میموالنا.هستندگویاومهمبسیاربسیار.کنممیتکراردوباره.خواندم717برنامۀدربازهمرامطالباینبله

افتادههوشیاريایناولازکهکنیدنگاهشما.کاشتهراهوشیاري،کاشتهراخودشفرمدرخداوزندگی:کهگوید

بهافتادهکنارگذاشتهراحیوانیت،حیوانبهافتادهکنارزدهرانبات،نباتبهافتادهکنارزدهراجماد،جمادبه

.کاردمیجدیدچیزهوشیاريآنرويمرتّبانسان،انساندر.ذهنیمنبهافتادهانساندر،انسان

وکندرشدبایدخدائیتاینوهستیمخدائیتهمانما؟هستیمکیما.شودمیهویتهم؟کاردمیجوريچه

ماکندکمکتواندمی.دارندبقاءآثاراینهاگفتم،نیستندمهماینهاداریموهستیمهویتهمآنباماکهچیهر

لزومیولی.داریماحتیاجخانوادهبه،داریماحتیاجپوشاكومسکنوغذابهمسلماًما.کنیمسیررامانشکم

کندرشدمادرخواهدمیکهخداخودیعنیهوشیاريجوانۀرويبکّاریم،کنیمتبدیلمفهومبهرااینهاکهندارد

میآشکارخیلی.بدهیمادامهراغلطکاراینوبرویمدردزیرکنیممقاومتلحظههرو.بگیریمراآنجلويو

:گویدمی،دوبارهخواندخواهماالنکهرابیتیچنداینگویدمیچیکنیدنگاهموالناگوید

1051مولوي، مثنوي، دفتر دوم، بیت 

بگذر از اینها که نو حادث شده ستکار، آن دارد که پیش از تن بده ست

هوشیاريما؟هستیمکیما.بودههوشیاري؟بودهچیبیاییمجهاناینبهماکهاینازپیش،ماتناینازپیش

مانتن،شدهدرستتناینکهاول؟اینرويکاشتیمچیایمشدهذهنواردجهاناینبهایمآمدهما.هستیم

اینرويهمراآنهاشدههویتهمچیزهاسريیکبابیرونآمدیمبعد.بافتهراتناینهوشیاري،شدهدرست

بیاندازةبهکندرشدراهاشدگیهویتهماینکندسوراخخواهدمیهوشیارياینحاال.گذاشتههوشیاري

عقلشباوذهنیمننهاستآندستکارکهاستهوشیاريآنگویدمی؟گرفتیدراآنجلويچراشما.نهایت

.دانممیراچیهمهمن،کنممیادارهمن،هستمهممنگویدمیوسطپریدهکه

، مثالًاستعلماساسبرهاکتابازهمماهايدانستناینازمقداریک.دانممیمنگوییممیشویممیبلندما

نهایتبیبهانساناینکهوراهوشیاريکارتوانیدنمیشماو.امآمدهعلمازهممنخودماستخوبیچیزعلم

چیزباشدچیهرعلم.کنیدحلّعلمبارااین،استزندگیمنظوراینوبشودزندهلحظهایندرخواهدمیخدا

بدهیداجازهشماکهگویدمی.کندمیتاییدراموضوعهمینعلم.البتهداردخودشجايهمآن،استمادي
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میتعییناالناو.کندمیکارفیکونکُنبا،کندمیکارقضاقانونباگفتیمبارهاهوشیاري.کندکارهوشیاري

.بیفتدمانمنازچقدر،بشودگشودهمانفضايماچقدروبیفتداتفاقچهکهکندمیتعیینزندگی،کند

رادردتانشمااگر.نشوهویتهمجدیديچیزبایعنی،دیگراینروينکّاراوالًگویدمیموالناحالهربه

تلهتوقّعاین،باشیدداشتهکسیازتوقّعنبایدکهفهمیدیدشمااگر.برنجیددیگرمبادا،راتانرنجشانداختید

.باشنداشتهتوقّعدیگر،کندمیکینهکوبدمیرااینهاوشودمیخشمگینورنجدمیآدم،ذهنیمنتلۀ،است

ذهنیمنو،ماستفکرهاي،ماستجسمهمین،مادرآمدهبوجودتازهیعنیشدهحادثکهچیزهاییآنپس

هوشیاريزائیدنحاملۀ،آبستنجهانحتّیشبکهگویدمیموالناو. نیستایندستکارو.بافتیمماکهاست

.بشودزندهچیزيیکدرجهانایندرخودشنهایتبیبهخداکهاستحاملهجهاناینیعنی.است

1054مولوي، مثنوي، دفتر دوم، بیت 

ها و مکرها بادست بادحیلهاست شب، جز آن نَزادآنچه آبِست

مااینکه.استهوشیاريآبستن؟چیهآبستنذهن؟چیهآبستنباشدذهنیمنکهماشب.استسادهخیلی

بینیممیوکنیممیفکرآنهاعینکباوگذاریممیمرکزماندرراچیزهاوکنیممیفکرذهنیمنبرحسب

باکهفکريهر،گیردنمیصورتزندگیبابودنموازيحالتدرکهرافکريهر.استذهنیمنحیلۀاینها

.نیستقبولاینو.انسانمکروحیلهگذاردمیرااسمشموالنا،گیردمیصورتمقاومتوستیزه

.کاریممیدوبارهریزدمیهیاینها.کاریممیجدیدچیز،کندرشدسریعاًخواهدمیکهزندگیجوانۀآنرويما

بینیممی،خواهیممیخوشبختی،خواهیممیهویت،خواهیممیامنیتحساوازشویممیهویتهمماهی

جدیدچیزهاياینومکرهاوهاحیلهاینکهنیستیممتوجهچرا.شدیمناامیدمارفتبینازمدتییکازپس

.گویدمیراهمینهمهابیتبقیهو.بشودمتولّدمادرخدانهایتبیبایدبادواستباد

حق بر سرش؟ۀآنکه بیند حیلکی کند دل خوش به حیلت هاي گَش

.استآندیدباو؟هستستیزهبراساسکهذهنیمنفکرهايیاهاحیلهبهکنیمخوشراماندلبایدماآیا

راماکهمااین استزندگیطرحیعنی،کنیممیحرکتداریمقضاطرحباوزندگیطرحبامابینیممیماوقتی

بکنیمحیلهبخواهیماگرو.کندآزادهاشدگیهویتهمازخودشخردبارامانکنیممقاومتماوکندهویتهم

مافکر؟کندمیادارهراکائناتهمۀکهخرديمقابلدربکنیمحیلهتوانیممیمگرما.ماستازترقوياوطرح
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گرددمیبدناینتاشودمیانجامفرآیندتاهزارانکهبینیممیمانبدندرما.استمحدودخیلی

؟دهدمیانجامذهنحیلۀ؟دهدمیانجامفکررااینهامگر،دهدمیادامهخودشکاربهبطورهماهنگ

خودمانما،بلدیمخودمانگوییممیما،گذاریمنمیما.کندآزادغصهوغمازراماخواهدمیهمخردهمان

بیاییاینجاازبایدتو.اوطرح،اوقضاي،اوتدبیریعنیزندگیحیلۀ؟بینینمیاطرافترازندگیحیلۀشما.بلدیم

بدنت،شويمینابود،شويمیغمگین،کشیمیبیشتريدردآیینمیخوب.آیمنمیگوییمیشما،توبیرون

تا.بکشیمدردنبایدکهبشویممتوجهتابکشیمدردبایدماچقدر.بکشیدردنبایدکهبفهمیتا،شودمیخراب

وکنیدسوالخودتاناز؟بکشمدردنبایدبفهممتابکشمدردبایدچقدرمن،بپرسیدخودتانازشما؟چقدر

.بدهیدجواب

جانِ تو نه این جهد، نه آن جهدنهداو درونِ دام، دامی می

دانیمنمیکهحالیدر.بهتربیشترچیهر،کنیمشکاررابیرونیچیزهايکردیمدامراذهنیمنانسانمایعنی

نهتوجانبهگویدمی.کنیمشکاررابیرونیچیزهاينهیممیدام،خدادامدرونما.هستیماودامتويماکه

لحظهایناتفاقپذیرش،لحظهایندراستتسلیمکارچارةپس.تونه،شدخواهدخالص،جهیدخواهددامت

.لحظهایناتفاقمقابلدرفضاگشایییا،قضاوتازقبلشرطوقیدبدون

لحظهاینبهمربوطتسلیم.استلحظهاینبهمربوطکنیممیصحبتیهر.استلحظهاینزندگیباشدیادمان

بازاینقدروکردیمبازرافضااینوقتیماآلایدهحالتدرواقعدر.زندگیکلّبهبدهدتعمیمکسینبایدو.است

وکندتحریکرامانتوانستجهانونگرفتیمفکر،نگرفتیمباورماجهانازدیگروشدیمزندهاوبهکهکردیم

رالحظهآنفکراولحظههرآلایدهحالتدر،کندادارهکهگرفتاختیاردررامازندگیونگیزدابیبر،کندتهییج

حالتالبتهاین.کنعملچیکنفکرچیگویدمیشمابهزندگیلحظههربنابراینپس. نویسدمیماذهنروي

.استآلایده

،خورندمیدردبهاینها،نه؟خوردنمیدردبهاینهاپسکردهایجادبشرکهقوانینیاینکهپرسندمیهابعضی

میالبته؟بیاوردبوجودجدیديقانونتواندمیانسانآیا.خورندمیدردبهکهجاییتاخورندمیدردبهاینها

عوضتواندمیهمآنآیا.آیدمیورآناز؟آیدمیکجااز.قبلقوانینبهنسبتکندتعیینبهتريقانونتواند

کهدانیممیماولی.کنیمعوضرامانزندگیقوانینتوانیممیمارویممیجلوترمااینکهموازاتیبه،بله؟بشود

،دوربریزیمماراقوانینبایدکهگویدنمیحضور.داریمقانونبه،داریمنظمبهاحتیاجماجامعهدرزندگیبراي
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،کندرعایتحتماًمروروعبورامکانبرايرارانندگیوراهنماییمقرراتبایدشودمیاتومبیلسوارکهکسیهر

نظموپنهاننظم.کندمیکارنظمبازندگی،نه،ندارماحتیاجدیگرراهنماییمقرراتبهرسیدمحضوربهمناما

:گویدمی؟استدرست.استالزممازندگیبرايآشکار

الهۀعاقبت بر روید آن کشتگر بروید، ور بریزد صد گیاه
میهی،ریزدمیهماین.کاریممی،استهوشیاريهمینکهخداکشتۀروي،چیزهاباشویممیهویتهمما

شویممیهویتهمآدماینبارویممیما.شویممیهویتهمدوبارهماریزدمیهی،کاریممیدوبارهماریزند

شودمیخرابمانروابطترسیممیکنیممیکنترلبعد.استهمسرماناینگوییممی،مرکزمانگذاریممی

میهویتهمدیگریکیبارویممی،دهیممیطالقراآننبودهخوبیآدماینگوییممی،کنیممیایجاددرد

نگذار.گذاريمیالهکشتۀرويشويمیکههویتهم،رابرنامههمین،مرکزمانگذاریممیهمراآن.شویم

.کندرشدتودرنهایتبیاینبگذار،آنروي

میلیونصدکسییک،زیادپولداشتنمثالًآنازاستفادهوچیزيیکداشتنبینشما،توکشتۀاینماندنمی

کشتۀرويوبشودهویتهمآنبارادالرمیلیونصدآنکهنیستالزم،باشدداشتهخوب،خواهدمیپولدالر

گر.همباکندمیفرقکاشتنبودنرويداشتنولی،داشتنکهبشودمشخص.بکشددرد،کندخفهوبگذارداله

.رویدمیالهکشتۀعاقبت،کاشتیمماکهگیاهی،گیاهصدبریزدوربروید

،نشدبینیممی،شویممیهویتهمدوباره،نشدبینیممیشویممیهویتهمهیکهماهايکوششاینیعنی

یک،پوسید،نشداینکاشتیمراایننکنیمجایگزیندیگرچیزیک. گذاریممیدیگرچیزیکدوراندازیممی

نمیراماديمرکزمابرايزندگی؟کنیدامتحانخواهیدمیچقدر.نه،دیگرچیزیک،دیگرچیزیک،دیگرچیز

.باشیمبایدروشن،پذیرد

این دوم فانی است و آن اول درستکشت نو کارید بر کشت نخست
می،استنخستکشتکهاولیههوشیاريآنرويچیزهاودردهاباشدگیهویتهمباکاریممیجدیدکشت

.روییدخواهداولیاستدرستاولی.ایمکاشتهماکهراآنیعنیاستفانیدومیاین.راآنکاشتهخداگوید

تخمِ ثانی فاسد و پوسیده استکشت اول کامل و بگزیده است
میدرد.پوشانیممیراآنرويستیزهبادردکشیدنبازوربهما.کندرشدخواهدمیکاشتهخداکهاولکشت

خواهیممیزندهآنبهماکه،خداستهايخصوصیتهمۀحاوياینکهبراي،استکاملاولکشت.کشیم
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هویتهمچیزتاچندباکهایمنیامدهما.ایمآمدهکاريهمچونبرايما،کردهانتخابزندگیراآنو.بشویم

تابخوریمغصهدوباره،بشویمهویتهمدیگرچیزیکبادوبارهبخوریمغصهما،بروندبینازآنهاهی،بشویم

شدگیهویتهمآنیعنیثانیتخم.برویمبمیریموبرودبیناز،بپوسدهاغصهایناثردرهممابدناینباالخره

.استفاسداولازیعنی.استپوسیدهوفاسدکاشتیماولکشترويکهها

گرچه تدبیرت هم از تدبیرِ اوستافکن این تدبیرِ خود را پیشِ دوست

ازوبچسبمجهاناینچیزهايبهبایدکهکردیممیفکربحالتاکهراذهنیمنتدبیرهوشیارانهبایدماخوب

ولحظهایناتفاقپذیرشباکاراین.بیندازیمخداپیشراتدبیراین،کنمزیادبایدرااینهاوبخواهمزندگیآنها

خدایعنیدوست.دوستپیشبیندازیمراذهنیمنتدبیراینباید.گیردمیصورتقضاقانونبهکاملدادنتن

.اوستتدبیرازهمذهنیمنتدبیراینگویدمیکهگرچه.دانمنمیواقعاًبگوییمو

کههمرااینگویممیمنرااینومن،من،من،گوییممیشویممیبلنداینطوريکهحتّیبدانیمبایدمایعنی

میاو،افتادخواهیددردبهشدخواهدشماضرربهاینکهولو،بگوییدکهشمازبانزیرگذاردمیاوگوییدمیشما

نبایدراکاراینبفهمیتابکشیدرد،بدهیدستازراکارت،بیفتیضرربهبیفتیدردبهبگوییدچیشماکهداند

،شمادرشودبلندخودشنهایتبیباخدایاشويبلندذهنیمنبعنوانخواهیدمیشما.شويبلندنباید،بکنی

؟استبهتریکیکدام

مارااین؟اینچیهومحدودوپوسیدهچیزیکیکیاینآن.استزندگیخوداستبگزیدهوکاملاولیآنگفت

کهاي هجواناینرويراشدگیهویتهمودردازمخلوطییکمایعنی.استدردازپراصالًاین.کردیمدرست

چیزایندردکشیدنباوایمگذاشته،کندرشدخواهدمیشدهجورهرهمزوربهوکندرشدمادرخواهدمی

.نیستدرستاینوکنیمحفظشخواهیممیرامصنوعی

آخر آن روید که اول کاشته استکار، آن دارد که حق افراشته است

کهداردکاراییچیزيچه؟کندمیکنترلراماچیزيچه؟استچیزيچهدستکار؟کیهدستکارگویدمی

راهاشدگیهویتهمبایدمنکهموضوعاینازآگاهی،بودن،حضور؟استافراشتهحق،استکاشتهاولخدا

خواهداوسرآخرمابکنیمکاريهرگویدمی.بشومزندهاوبهکنمپیداوسعتوبپاشدذهنیمناین،بیندازم

بایدوآیدمیدیگریکی،آیدمیدیگریکی،آیدمیدیگریکی،رفتممردمنرویدمندرآمدممنهماگر.رویید
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.دانمنمیمن؟شودمیچیمردمنرسیدماوبهآمدمکههممنکهنپرسیدهممناز.مانداریماي هچار،برویداو

استکارگاهاینجا،بشوزندهاوبهکناربگذارراستیزهزودترچیهررااینشنويمیکهاالنگویدمیداردفقط

.آمدیمعلّتاینبه.بشویمزندهاونهایتبیبهبایداستزندهتناینزمانیکهتاوبرسیمحضوربهاینجاآییممی

.باشیدداشتهتوانیدمیهمتانآموالو

چون اسیرِ دوستی اي دوستدارهرچه کاري، از براي او بکار

اوبگذار،بشوکاملتسلیم،بشوموازيکامالًشماکنیمیعملیهر،کنیمیفکريهر،کاريمیچیهریعنی

ایناشمعنیبکاراوبراياز.کندتعییناوراعملت،بیایدورآنازفکرتبگذار،بکاردبیایداوخردبگذار،بکارد

این.کنممیخدابخاطرمنرااینبگوییدولی،باشیدداشتهماديمرکز،کنیدحفظراذهنیمنشماکهنیست

راامذهنیمنسازممیمنساختماناین.اینشودنمی.خداستبخاطراین،کنممیامذهنیمنباراکمک

.نداردفایدهاین،بدهمالمنفعهعامکاربهخواهممیچون،کنممیخدابرايولیکنممیحفظ

اسیر،هستیماواسیرمابدانیمبایدماو.کاریممیاوبرايهستیمکاملتسلیموقتی.بکاراوبرايازکاريهرچه

هاآدمعاشق،هستیمپولعاشقکنیممیفکرماذهنیمندر.هستیماوعاشقمایعنی،هستیماودوستی

میراآنها،هستندمامرکزوشدیمهویتهمآنهاباکههستیمچیزهاییآنتمامعاشقذهنیمندر،هستیم

اسیر،هستیمخدااسیر،هستیمدوستاسیر،نیستیمآنهاعاشقما.ایمآمدهکاراینبرايکنیممیفکر.پرستیم

مابصورتهوشیارانهوبیدارانهعقبکشدمیجهاناینبهآمدهامتداد.هستیماوامتدادما؟چرا.هستیمزندگی

.خودشبهشودمیقائملحظهایندرو

چشماالنمردماکثر،هستیماتفاقاتاسیر،ایمشدهبیرونجهانبااسیرکهاستدرستکهدانیدمیاالنشماو

راآنهازندگیاتفاقاتکهکنندمیفکر.هستنداتفاقاتاسیر،شودمیچیکهتلویزیونبهانددوختهراشان

خرد،شماستدرونیزندگیاین،اینطورنیست.کندمیتعیینرامازندگیکهاستبیروناین.کندمیتعیین

.کندتعیینوکندمنعکسراشمابیرونیزندگیبایدکهشماستدرونی

ماکهبدانیدو.بدانیدشما.کندتعیینراشانبیرونیهايوضعیتشاندرونیخردبایدکهدانندنمیهاانسان

.شدیمنمیاتفاقاتوهاوضعیتعاشقهمهایننبودیمبیرونیچیزهاياسیراگر.نیستیمبیرونیچیزهاياسیر

،ایناستغلط،االنکندمیتعیینرامااتفاقولی.بیاوریمبایدبوجودمارااتفاق.نیستیماتفاقجنسازما
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اسیرناآگاهانهراخودمانگرچه،هستیددوستاسیرشماکهشنویدمیموالناازامروزشماو.استقضیهعکس

ایمکردهدنیااینچیزهاي

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

.بشودزهدانیکمانفسبودقرارابتداءدر.استبازحقّهودزد،استذهنیمنهماننفس.دیگراستواضح

مابساز.بزاییدبزاییدگفتاستثانیزادن.بشویمزادهآنجاازهوشیاريبعنوانباشیمآنجاماسالهشتهفت

،بودهموقّترحمیکذهنیمناینکهنفهمیدیمودادیمادامهراذهنیمنهايروشهمینبسازنزایدیم

.استدزدیدهرامازندگی

راماجسمدردها،دادهدردمابهدیداینببینیمراجهانماديمرکزاینبرحسبکهایمکردهصرفراعمرتمام

دادیماجازه؟چرا.مانیهابعضیایمشدهمریض،االنایمافتادهجسمیونیرويمعنوينیرويازما،کردهمریض

تسلیمطریقازشماکهاین استحقّکارو. کندخرابرامابعدچهارهرهایشروشبادیدشبادزدنفساین

.خوردنمیدردبهیعنی. استهیچوهیچفکرهاهمه،کنیدفکراوخردباآنازغیر،کنیدعملوکنیدفکر

نزد مالک، دزد شب رسوا شودپیدا شودپیش از آنکه روزِ دین

واقعاًموقعبهبایدماو.استلحظهدرهمیندانیدمیشماقیامتروزو.بیایدقیامتروزاینکهازقبلگویدمی

دارد.جزاستروزمالک،خوانیدمیمرتّبشماهمنمازدرکه.خداستقیامتروزمالکو.بشودمانقیامتروز

مرگموقعیامرگازقبلیکروزسنّبشودشماقیامتروزکنفرض،قیامتروز،دینروز.گویدمیراهمین

سرعتنشودبافته.بافتیمما،استماديچیزچون،ریختهماز،پاشیدذهنیمنبشویممتوجهمامرگموقع

؟نشدیممتوجهماچطورپس،بودهماباهمیشه،همیشهبودیمدنبالشماآنکهاه.پاشدمیاینذهنباشدنداشته

وشدگیهویتهمتاهزارباموقعآنما.گشتیممیدنبالشبیروندرفکرباکردیممیفکرتندتنداینکهبراي

.شدیمحاضرقیامتروزدردرد

وقضاقضیۀ،دیگرقضاستهمانمالکشکهدانیممیماو؟بشودتانقیامتروزسالگیدهگذاریدنمیچراشما

بازرافضاماافتدمیاتفاقیهر.دانیمنمیما؟افتدمیاتفاقیچه.خدابگویید؟کیهلحظهاینمالک.فیکونکُن

.استایشانمالچیزهمه،استایشانمال،بلدندایشان،بیندازدخواهدمیراهاشدگیهویتهم.کنیممی

؟کردخواهدبیانمنازراخودشکی.هستماومالهمباز؟هستمکیمالشدمنهایتبیکامالًشدمآزادوقتی



# Programگنج حضور718برنامه شماره  718

18: صفحه

بینیدمیادیانتمام.استزندگیباوحدتحسبودنیکیحسهمیناینها.شدخواهمیکیاوبامن،اوهمباز

.دیگراستهمین،جزاست،استقیامتروزمالککندمیداردکهاستدینیصحبتجزوکه

اندتوانستهاینکه،کنندیکیخداباهوشیارانهدوبارهببرند،کنندرهاذهنازراهاانسانخواهندمیادیانهمۀ

خدایانهمۀکنیدالبیاییدشماکهگوییممیما.اندآمدههمینبرايولی.ندارمکاريآنبا،نهیاتوانندمییا

میکنترلراشماهستندمادي،هستندشمامرکزدرکهخدایانیهمۀکنیدال؟هستندچیآفلخدایان.راآفل

،استاولحظهاینمالکدانیدنمیاصالًببینیداوعینکباوبینیدمیراجهانشماآنهاعینکپشتازوکنند

.هستندبیرونیچیزهايهمینلحظهاینمالککنیدمیفکرچون

مرکزخداموقعهر،پرستیممیراخدامابگوییمنبایددروغبهکهاین،ماستمرکزدرکهپرستیممیراآنما

دانیدمیولی.پرستیدمادهشماداشتیدماديمرکزموقعهر.خداپرستیدشمانهایتشبیباکرداشغالراشما

عقببکشید؟چیهتانوضعاالنشما.شماستقیامتهملحظهاینواستآنلحظهاینمالکصورتهربهکه

باورهاباشدگیهویتهمآیا؟داریدراکسیکینه؟هنوزداریدرنجشآیا؟هستیدآزادآیا.تانذهنبهکنیدنگاه

.راخودتانکنیدارزیابی؟دارید

پایان قسمت اول

 &&&
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مانده روزِ داوري بر گردنشرخت دزدیده به تدبیر و فَنَش

چیزهمۀبهگفتندمیقدیمیعنیچیزهارخت.شدههویتهمشماباکهچیزهاییآنهمۀیعنیدزدیدهرخت

چهیعنی،دزدیدیمماکهدزدیدهچیزهايیعنیدزدیدهرخت.استلباسمعنیبهرختامروز،پختورخت

.برودبشودتمام،کنیمزندگیلحظهایندررازندگیآمدیمما.شدیمهویتهمیعنی؟دزدیدیم

د،دزدمیرازندگی،داردمینگهجادوگرانمثلکندمیفوت،زندمیگره،دزدمیرازندگیرنجدمیکسیهر

،چیزهاباراخودمانکنیمهویتهمتوانیمنمیمایعنیاوفنّتدبیربه.ددزدمیراچیزهاشودمیهویتهم

میآشکارمابعدچهاردرآثارشاوفنّتدبیربه.نیستاینطورينهبگوییم،بپرستیمراآنهابگذاریممرکزمان

مازدنحرفبه.ماازنریختهاینهاکهدیدخواهیم،باشیممانذهنناظروعقببکشیماگرلحظهدراینو.شود

.نیست

تا به غیرِ دامِ او دامی نهندصد هزاران عقل با هم برجهند

،اندگذاشتهدیگريدامیزندگیدامازبغیراندشدهبلندذهنیمنعقلهزارانصد.شدههمینطوريهماالنکه

.بگیرندراثروتییکاي هعدیکازخواهندمیاقتصاديدام،ماديدام،باوريدام.اندگذاشتهدامیجورهر

.کارایننداردفایده:گویدمی.استانسانبرانساناستداماینها

تا به غیرِ دامِ او دامی نهندصد هزاران عقل با هم برجهند

نبایدنقشه،دیگرانوخودمانبراي،بگذاریمدامنبایدهستیماودامدرماکهباشیماوداممتوجهبایدمایعنی

.برسیمزندگیبهکهمانعقلبامانذهنبابچینیم

کی نماید قُوتی با باد، خَس؟تر یابند و بسدامِ خود را سخت

تسلیماثردرکهخردنبردنبکاروماناراستی،ماهايبازيحقّه،جمعیوفرديبطورماهايگذاشتنداماین

هویتروزهمهر،دیگراستواضح.بکنیمترسختراماندامماکهشدخواهدسبباینها.آیدمیبدست

ضعیفسالهدهآدمیکدامکنممیسوالشماازمن.شویممیهویتهم،همدردهابا،بیشتردردبیشترشدگی

شادکنیدنگاهسالهدهآدمیکبهشما.استواضح.سالهچهلآدمدامیا،استترساده،کردنشپارهاستتر

خودشروينکردهکاراگر،کنیدنگاهسالهچهلآدمیکبه،داردزندگیبهمیل،داردبازيبهمیلاست

.مردهاصالً،باشدرفتهذهنیمنعقلباهمینطوري
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،بگیردنتوانستهچیزيمرکزشهايشدگیهویتهمآنازاینکهبراي؟داردفایدهچه؟چیهزندگیگویدمی

هدایتشدردها،استدردازپر،کندمیکفایتیبیحس،استشکرنا،استناراضی،کندمینقصحسهمدائماً

بدهدادامهراروشهمیناگرو.نیستخدابهوصل،نداردعشق،کندبرقراردرستیرابطۀتواندنمی،کنندمی

مااستجالبخیلی.زندگیطوفان،زندگیبادبا،بادبا:گویدمیاینکهبراي.شدخواهدترسختدامهمینطور

خردبادوذهنیمنعقلخس؟کندمقاومتتواندمیجوريچهخس.هستیمزندگیهايطوفانمعرضدر

.لحظهاینقدرت،خداقدرت،قضاقانون،زندگیطرح،زندگی

این که.چسبیدیم،استزماندر،استآیندهوگذشتهدرکهذهنیمنوکردیمرهامااستزندگیکهلحظهاین

منهوشیاريلحظهایندرزندگیخردوهوشیاريمقابلدر،استرفتنراهخوابتو،استدیدنخوابجوریک

آخر.باشدآمدههاکتابازاینکهولو.خوردنمیدردبه،استآمدهبوجودتازهوشدهشرطیچیزیکذهنی

استعلمآخرین،استعلماینگویندمی،شوندمیهویتهمآنهاباخوانندمیچیزهایییکهاکتابازمردم

.آیدمیورآنازلحظهایندانایی.این

پیداجالبیچیزکههمآنهایی،بشودنوشتهآنرويباشدسادهبایدشماذهن،آیدمیورآنازلحظهایندانایی

ازگفتهجوريچهراابیاتاینموالنا.اندکردهپیداروشهمینبه،علمگوییممیچسبیدیمآنهابهماواندکرده

آن،نوشتهذهنشتويزندگی،بودهسادهذهنش،نه؟ساختهذهنش؟استآوردهدرکتابیاز؟استخواندهجایی

.سادگیهمینبه،گفتهزبانشبههم

بگیریمزندگیازلحظهاینراخرداینکهتوانیممیماحداقلّولی،نباشدمیسرمابرايدرجهاینبهاستممکن

بچۀ،همسرمانباتوانیممی،باشیمداشتهآرامشتوانیممی،باشیمشادتوانیممی،کنیمادارهراخودمانزندگی

رويزندگیموقعآن.کنیمبرخوردزندگیخردباجهانباتوانیممی،کنیمبرقرارخردمندانهومعقولرابطۀمان

همخرد،مابعدچهاربهریزدمیباالآیدمیجوشدمیماوجوداعماقازشادي.شودمیگشودهآسانیبهما

.همینطورهمزیبایی،همینطورهمعشق،همینطور

بدناینها.مردمبراياستعادياینها.هستندویرانگرخیلیاینهاخشم،رنجشمثلمنفیوزمختهیجاناتاین

جانبی،راآدمکنندمیحوصلهبی،گیرندمیراآدمجان،کنندمیخرابراآدمفکر،کنندمیخرابراآدم

میعاديبنظرهاآدمبیندعواي.دهندمیجلوهعاديراغصه.گیرندمیآدمازرالطیفاحساسات.کنندمی
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زندگیخردبهمربوط،نیستندعادياتفاقات،نیستندعاديهیجاناتاینها،آیدمیعاديتلخیاوقات،آید

:گویدمیکنمتکراردوبارهولیخواندیمقبالًرابیتچنداینهمبازبدهیداجازه،بله.نیستند

2629مولوي، دیوان شمس، غزل شماره 

اي گرد جهان گشته و جز نقش ندیده

خوابیبر روي زن آبی و یقین دان که به 

راخودتذهنیهايصورت،ذهنیهاينقشفقطولی،گشتیراجهانهمۀوگذشتهتوازسنّیکهکسیاي

.بدهدتوبهجدیديبینشیکخردآب،حکمتآب،زندگیآب.بیایدزندگیآببگذار،شوتسلیمتوبیا.دیدي

فکرودردخوابدر،هستیخوابدرکهباشمطمئنشنويمیراپیغاماینحاالو،بشوبیدارذهنخوابازو

دیدن،راجهانآنهاعینکپشتازوداشتنبیرونیچیزهايمرکزهمینیعنیبودنفکرودردخوابدر.هستی

،بینندمیراجهانچیزهابرحسبچون،بینندمیراجهانمرکزشانچیزهاياینعینکپشتازکهکسانی

اینو.دیدخواهندعدممرکزبا.دیدخواهندخداچشمبابرودبیرونمرکزشانازآنهااگر.هستندآنهادرخواب

حاال.ماستسرنوشتوضعیت

تا با خبري، بند سوالی و جوابیو ، وز بند برون جِهبِستان قدحِ عشرت

و.بخوربگیر،ریزدمیبعدتچهاربهوباالبیایدجوشدمیتوازتسلیماثردرسبببیکهراشاديقدحبیاتو

میدارد.جهیبیرونهاشدگیهویتهمبنداز،ذهنیمنبندازتوکهشودمیسببشادياینوبینشاین

ازجهیدنبیرونوانتخابوآنشناساییوشدگیهویتهمتشخیصقدرتماپس.بپرّبیرون،بجهبیرونگوید

،دانممیمن:گوییمیوبینیمیهاشدگیهویتهمآندانشباکهزمانیتایعنیخبريباتااما.داریمراآن

.کردخواهیجوابوسوالهیموقعآن،داريهاشدگیهویتهماینازفقطخبریعنی

موقعاالن.ایمگفته،گفتیممیذهنبهبایدکهراچیزيآنماکهنیستندمتوجهاصالًمتاسفانهشماازبرخی

،بگذاریمراواژهاینواژهاینجايبهیاحضورگنجیازندگیخردمثالًبگوییمماکهکندنمیفرق.شماستتبدیل

معنیخواهندمیوهویتندهمفکرهاوباورهابادارندراذهنیمنهنوزاي هعدیک.شمانیایستیدهاواژهدر

میدرغلطکهاین؟گویدمیاینطوريیکیچراشودمیایناشمعنیجملهاینخوبگویندمی.بکنندادبی

18تهرانمثالًرسیدمیتهراننزدیکآییدمیشما.هستندراهنماییعالئمهاصحبتاینتمامکنیدتوجه.آید



# Programگنج حضور718برنامه شماره  718

22: صفحه

بنویسندفارسییکباکنفرضمثالًیا،بنویسندعربیبه،بنویسندانگلیسیبهراکیلومتر18اینحاال،کیلومتر

نگاهاینکهبجايتابلواینسربشوندجمعاي هعدیک،بنویسندژاپنیزبانبهیاحاال،بنویسنددرشتخطبا

.کنندجدلوبحث،نوشتنداینطوريرااینچراآقا:بگویند،بروندوکنند

،گفتندعربیبه.بشوندزندهاوبهلحظهاینبهبیایندکنندحرکتذهنازهاانسانکهاین استهاصحبتتمام

بایدرودمیتهرانبسمتکهکسیکندنمیفرق،کشیدندرااشنقشهنه،گفتندانگلیسیبه،گفتندفارسیبه

.اندنوشتهاینطوريچرابگویدکندنگاهراتابلوآنجاوانایستد،برودببیندرا18آن

ایننکنیدادبیمعنیشما.دهدمیمعنیبهترایننگذاریمرااین،اینبجايچراهستندکلمهتوهنوزهابعضی

آناستمفهومیکاینگویندمیحاال.استمفهومیکهماشمعنی،استمفهومنوشته،راموالناهاينوشته

زندگی،استکامرانی،استشاديمعنیبهعشرت،عشرتداریممااینجامثالً،استاینخوردمیاینبهکه

.استزندگیخود،خوب،کردن

یعنیعشرتقدح؟کندمیفرقچه،زندگییعنیعشرت،شاديگذاشتیدعشرتبجايچرابگویدبیایدیکی

،باالبیایدبجوشدبگذار،باالآیدمیجوشدمیتاندرونازلحظهاینکهحیاتیآب،آیدمیورآنازکهقدحی

آنبهاین،هستندکلماتتووبندندمیودارندمینگهذهنتوراخودشاناینطوريعدهیک.نایستواکلمهتو

.یکیآنتا،دهدمیمعنیبیشتراین،خوردمیبیشتر

گویدمیآنگویممیاینطوريمنگویدمیاین،استهمینهممذاهبجنگ،استهمینهمادیانجنگو

بهبایدشما.استماهبهاشارهانگشتهابودیستبقول.هستندعالئمهمهاینها.بگوییبایداینطوري،استغلط

.گرفتیاینطوريچراانگشت،استکوتاهاینطوريچراانگشت.کنیدنگاهماه

هماشتقریبیهمانو.استدرستتقریباًگوییممیاینجاماچیهر.استدرستتقریباًهاصحبتاینهمۀ

االنشما.بیندازيراهایتشدگیهویتهمتابرو.برونایستواشمابگویدشمابهکافیاندازةبهاستدرست

شاديبگذاريبایدبشوي،تبدیلباید،کنیشناساییباید،بیندازيباید؟چیهشدگیهویتهمفهمیديدیگر

یککه،کندنمیفرقهیچحیاتآبقدح،شاديقدح،زندگیقدح،عشرتقدحبگذاررااسمشحاال.بجوشد

.االنکنتجربهتوباالبیایدبجوشدچیزي

مرتّباینو،کنکارچهگویدمیشمابهکسییکانگار،هستیتسلیمحالدرهمیشۀوقتیفهمیدخواهیشما

.کندمیصحبتشمابادارددیگریکیاینکهمثل،کندصحبتشمابامرکزماديشدگیهویتهماینکهبجاي
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میساکتماديمرکزاینوقتی،کنفکرچیوکنکارچه:گویدمیشمابهولی؟کیهنیستمعلوموريآنیکی

نمیدیگرآن،جهدمیفکرآنتوسردروکندمیصحبتقسمتشیکلحظههرماديمرکزاینوقتیولی.شود

.استکُشیوقتاین.خوردنمیآنجابهلغتاینبگوییاینکهنه،بکنراکاراینچارهشما.کندصحبتتواند

.کنمسوالنبایدهستمخودمچیزهااینفهمیدنمسئولمن:بگوییدشماکنممیخواهششماازکهدیگریکی

عرفانزمینۀدر،مانداریمجوابوسوالزمینهایندر،کنیدسوالنباید،افتدمیبکارشماقابلیتاینموقعآن

.استهمینهماینو.کنیدسوالنباید

1847سوم، بیت مولوي، مثنوي، دفتر 

تر بودمرغِ صبر از جمله پرّانچون نپرسی زودتر کشفت شود

وکنیصبروبشويتسلیمبیشتر،بگیريکمکخودتیدرونهايتوانائیازوبدانیقابلراخودتونپرسیاگر

وهاراهنماییاینازاستفادهبا،توانممیخودممناینکهوتاملوصبرمرغ.شودمیکشفتزودتر،کنیتامل

کهدیدخواهید،بیرونیچیزهايبهشدنجذبازپرهیزوزندگیبهخودتانوصلومعنويقوايانداختنبکار

جوابوپرسیدن.بپرسهماین،بپرس،بپرس:گویدمیهیکهاستبیرونیهايمرغآنازترپرّانصبرمرغاین 

.داردمینگهذهندرراشماگرفتن

سهل از بی صبریت مشکل شودور بپرسی دیرتر حاصل شود

ازببینم،بشومساکت،کنمتاملمنبگذارگوییمیپرسیدنبجايشما.کنیمیکارذهنباداريبپرسیاگر

حاصلدیرتربپرسیاگر.استذهندومی.بپرسمبزنمزنگ،بپرسمکسییکازبایدزوديتا.آیدمیچیدرونم

میگممانذهنتويفکرآنبهفکراینازکنیممیفکرتندتندمااینکهبراي؟سادهچرا،سادهچیزو.شودمی

شدگیگم،شودمیکم،شودمیکم،شودمیکم،شودمیکمفکرسرعتبشویمتسلیم،کنیمتاملاگر.شویم

ذهنازبخواهیماگرو. استسهلاینوشدیمآنمابشودساکتلحظهیکفکراگرو.شودمیکمذهندرهمما

کنیمفکرتندترچیهرما؟چرا.شودمیمشکلصبريبیازآسانیبهسهلاین،بچرخیمتندتند،بگیریمکمک

.آنهاازحاصلدردهايدرومانفکرهايدرشویممیگمتندتر

خدایعنیجهاناستادشاگردچه،شاگردبعنوانواقعاًماکهدهدمینشان،برایتانخوانممیاالنکهابیاتی

مالحظهاینوقتیکهبینیدمیشماآشکارا.پنداریمیکیاوباراخودماننبایدعارفیاموالناشاگردچه،باشیم
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خداکهجهاناستادبهکههستیمشاگرديواقعدر.دانممیمنگوییممی،شویمنمیتسلیموشویممیبلند

واقعدرآنباماستیزةولحظهایناتفاقمقابلدرمامقاومتصرف.دانممیمندانینمیتوگوییممیباشد

بداتفاقاتهمیشه،استنحسشاگرداین:گویدمیموالناو.دادمتوضیحاالنهمین.قضاستقانونباستیزه

.افتادخواهداوبراي

1578مولوي، مثنوي، دفتر دوم، بیت 

همسري آغازد و آید به پیشنحس شاگردي که با استاد خویش

بگوید،جلوبیایدشودبلندوبداندبرابرراخودش،خودشاستادباکهکسیآناستنحسیشاگردچه:گویدمی

تجدیدکنیدلطف،هستیدشاگرديهمچونشمااگر.هستیمشاگرديهمچونیکماکنیدتوجه.هستمهممن

جهانایندرکههرکسیباشدهمیادمان.نیستیدیکیباشدخداچه،باشدموالناچهتانمعلّمباشما.کنیدنظر

ایندرشخصاینیاخدابگوییمکندنمیفرقهیچ،استآنجنسازشودمیزندهخداابدیتونهایتبیبه

هايآموزشبخواهدمثالًیابگیریدایرادبیایدکسییکاینکه.شدهزندهعمیقیعمقبهواقعاً،موالنامثالًمورد

اجازهزندگیوباشیمغمگینلحظهاینما،نهیا،استغلطبگویدنشدجااگرو،بدهدجاخودشذهندرراموالنا

پس.دانیدمیزندگیازبیشترشماپس،باشیددردزیرباشیدغمگینبایدلحظهایندانیدمیشمااگر،دهدنمی

.نکنیدراکاراین.هستیدنحسیشاگردشما

پیشِ او یکسان هویدا و نهانبا کدام استاد؟ استاد جهان

تادواینموالناالبته،هستاستادیک.خداستجهاناستاد.جهاناستاد؟کردیمآغازهمسريمااستادکدامبا

پیش:گویدمی.بردمیبکارهمبجايرااینهاخداخودچه،شدهزندهآنبهاینجادرکهانسانیاستادچههمبارا

بیندنمیکسیاگرخوبکنیممیفکرکنیممیپنهانما.بیندمیراچیهمهاو،استیکینهانوآشکاراو

.بیندنمیهمزندگیرااینها

بدههاي جهل را خارِقپردهشدهچشمِ او ینْظُر بِنُورِ اهللا

میخدانوربهاوشدهعدمجنساز،شدهنهایتبیمرکزشوشدهزندهخدانهایتبیبهکهاستاديیکچشم

دریدهیعنیبدهخارقیاشدهخارق.دریدهراذهنیمنهايپردهبنابراین.بیندمیخداهايچشمبا.بیند

خدادردبادیدنیکی،گفتهمابهدیگرجاهايکهداریمدیدجوردوماپس،بله.بودهکنندهپاره،بودهشکافنده
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نوربابایدشماپس.شویدمیعارفداریدهمشماوبیندمیعارفکهخدانوربهدیدن،بیندمیذهنیمنکه

اگر.ببینیدذهنیمنازحاصلدردهايبانباید،ببینیدخداناربانبایدکاراینبراي.ببینیدخدانور،هوشیاري

.استنحسشاگردهماندیداینو.بینیدمیناردیدباشمابینیدمیرنجش،بینیدمیخشمدیدباشما

خشم،استدردخداآتش،ببیندخداآتش،ناراهللا،ببینددردچشمباکههمیناین استنحسی؟چیهدرنحسی

، استآیندهازنگرانی،استاضطراب،استمنحیفحس،استتاسفحس،استکینه،استترس،است

میخداآتشباکهاستکسیهستیمخداشاگردماهمۀکهنحسشاگرد.خداستآتشاینها،استحسادت

میاستحدیثهماینبله.ببینیمخدانوربااومثلبایدماهمۀ.بیندمیخدانورباموالنامثلخوبشاگرد،بیند

:گوید

حدیث

اتَّقُوا فَراسۀَ الْـمؤمنِ فَاَنَّه ینْظُرُ بِنُورِاهللاِ

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

.استآمدهاینجاازنوراهللابهینظُراین

اي بندد به پیشِ آن حکیمپردهاز دلِ سوراخِ چون کهنه گلیم

بندیممیپردهما.استسوراخسوراخواستکهنهگلیممثل،ماذهنیمنپردة،ماذهنیمناینکهگویدمی

ماکارهاي.بیندنمیراماکارهايکهکنیممیفکر.خدایااستانسانکهبیرونیاستاد،بیرونیعارفپیشچه

دیگراین.آندادنقرارمرکزوبیرونیچیزهايباشدگیهویتهمایدفهمیدهشمادیگر،استسادهخیلیهم

.کنیدشناساییرااینهایواشیواششما.فهمیدنشنیستسختیکارخیلی

اینبهتعهدیاوکنیدنمیگوشوقتی.بشویدخوبیشاگردونکنیدایستادگیموالناهايآموزشمقابلدرو

کار،گذاردنمیذهنیمندیدچون.اندازیدنمیوبیندازیدرارنجشییکبایدبینیدمیوقتی.نداریدآموزش

اي هپردسوراخسوراخگلیمیکبانحسشاگردآنبنابراینپس.کندمیکارضررتانبهیعنی.کنیدنمیخوبی

.حکیمآنیاخداپیشبنددمی

بر آنهر دهانی گشته اشکافیخندد بر او با صد دهانپرده می
سوراخیککهشدگیهویتهمهرو.خنددمیشخصاینبهدهانصدبا:گویدمیذهنیمنخود،پردهخود

،داریمماديمرکزتاچندهرحاال،دردهاباماهايشدگیهویتهمیعنی.پردهاینبراياستشکافیک،است
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دیدهااینبراساس.بیندمیهمخدا،بدهیمفریبراآنتوانیمنمی، رااینهابیندمیعارف،باالآیدمیکدامهر

.استواضح.نیستدرستشیطانیرابطۀاین،کنیممیبرقراررابطهما،کنیممیکنترلما،خوریممیغصهما

اي کم از سگ، نیستت با من وفا؟گوید آن استاد مر شاگرد را

وفاسگ،سگازکمتراي.گویدمیمابهیعنی،دهدمیراشاگردجهاناستاداو.استصادقخدامورددراین

آنازخواهینمی؟کنینمیوفااصلتبهجنستبه؟هستیمنجنسازدانینمیتو؟نداريوفامنبا،دارد

.داردسگ،نداريالستوفاي؟الستروزبلهگفتیمنبهجوريچه؟باشیجنس

گیر و کوردلهمچو خود شاگرد گُسلمگیر آهنخود مرا اُستا

تو.کنممیبازراتو،شکافممیراآهن.کنممیبازراتوذهنیمنآهناینکههستماستاديمن:گویدمی

نگاهزندگیبهوقتییعنیما؟دانیمیدلکوروشاگردخودتمثلرامن واقعاً تو،گرفتیاستامنمثلراخودت

تسلیمچراکنیمنمیفکراگر.استدلکوروشاگردمامثلهماوکنیممیفکر،کنیممیتوجهخدابه،کنیممی

؟بگذاریمراخودمانخواستوگیریمنمیرااوخواستلحظهایندرچرا؟شویمنمی

میخودماناندازةبهراخدا،باشداودرصدپنجاه،باشیمداشتهذهنیمنگفتیممیماهمدرصدپنجاهاگرحتّی

مینظردرراماهايخودخواهیوکردیمصفررازندگیخردورازندگیاصالًما.بودخوبهمبازاین،دانستیم

نمیورآنازراشاديوراحیاتآبوراخردازنشتیحتّیهاانسانماازخیلی.دانممیمنگوییممی،گیریم

.زدهماعقلبه،زدهماجسمبهحتّیزیاديصدماتکاراینو.ایمبستهعمداً،بیایدگذاریم

گردد روانبی منَت آبی نمینه از منَت باري است در جان و روان؟

چه.شودنمیروانآبیراتومنبی،گیردمیمنازرازندگینیرويوباراین،گرددمیمنازروانتجانکهنه

نمیواقعاًموالناموردایندررهنمابدوندانیممیماو.استیکیدوهربگیریمراخداچه،بگیریدراعارف

راماکههستندموالنامثلبزرگانیدردهاوذهنیمنفرمانرواییدنیايایندرمخصوصاً.کنیمپیداراراهتوانیم

.زندگیخود،تسلیمبادروندریاو.کنندمیراهنمایی

چه شْکنی این کارگاه، اي نادرست؟پس دلِ من کارگاه بخت توست

درارتعاشبهتودل،نکنیستیزه،نکنیمقاومتتووکندارتعاشمندلاگر،بشودتودلتواندمیمندلپس

،گویدمیباشدخدازباناز.آیدمیحیاتآب،آیدمیورآنازخردکنیارتعاش،زندگیارتعاشبه.آیدمی
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مناگر.استتواقبالوبختوشانسکارگاهمندلومنمرکزیتآن،مرکزتبگذاريرامنذهنیمنآنبجاي

هویتهمباراکارگاهاین.افتادخواهدبداتفاقاتاشهمه.هستیبدبخت،هستینحسی،باشندهاجسمنباشم

؟نادرستايشکنیمیچرامقاومتوچیزهاباشدگی

راباورهاودردهاباشدگیهویتهمخواهیممیهنوزکهمابراي.استکنندهبیداربسیارهاحرفاینمنبنظر

.باشیمنحسشاگردولحظهایناتفاقمقابلدرکنیممقاومتودانیممیکهبگوییمهاآنبراساسوکنیمحفظ

عقلیبی،ایمشدههویتهم،ایمکردهمقاومتمااینکه،ماکردیمصحبتهمهاینبخوانمدیگرمطلبیکحاال

:گویدمیاینطوريزندگیزبانازموالنا.ایمکردهستیزه،ایمکرده

2824مولوي، دیوان شمس، غزل شماره 

هله باز آ، هله باز آ، به سوي نعمت و ناز آ

که منَت باز فرستم، ز پسِ مرگ و جدایی

بسوي؟برگردچیبسوي.برگرد،برگردهی،برگرددوبارهمنبسويوباشآگاهانسانیهوشیارياي،انساناي

تجربهراجداییومرديذهنتواینهمه.فرستممیتوبهدوبارهزندگییعنیمنکه.فراوانیوآسایشونعمت

بگیرو،بفرستمتوبهرانعمتممنبگذاري،بدهیاجازهوبشويتسلیمتوانیمیمرگوجداییاینازپس،کردي

بازراراههوشیارانه،آيمنبسويهوشیارانهتوولی،بفرستمرانعمتاینخواستممیهمیشهمن.رانعمتاین

بهترینآورممیپیشتوبرايکهاتفاقی،آورممیبوجودرااتفاقاتهستمقضامن،شوتسلیمهوشیارانه،کن

.مرابگیرآغوشدر،بشومجاريمنبگذاربپذیررااتفاق،استاتفاق

که منَت باز فرستم، ز پسِ مرگ و جداییآنورهله باز آ، هله باز آ، به سوي نعمت و ناز 

بازمنتکه،راتومنیعنیمنت.استزندگیازجداییومردنکه.استذهندرماحالتاینجداییومرگ

.بفرستمدوبارهراتومنکهفرستم

آه تو شنیدمپر و بالِ تو بریدم، غم و 

هله بازت بخریدم، که نه در خورد جفایی

بیاییبشويمتوجهتوتا،نیستآنگفتمجنبیديطرفهر.نگذاشتم.کردمقیچیراتوبالوپربوديذهنوقتی

شنویممیماموالنازبانازکهاالنولی.افتاديدردبهآنجاچقدردانممی،امشنیدههمراتوآهغمو.منبسوي
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کافیاندازةبهوشنیدهراشماآهوغمخدا؟بدهیدادامهآهوغمبهخواهیدمیهمبازشمارازندگیپیغاماین

.نیستالزماینازبیشترکه دیگرایدداشتهوآهغمشماهم

نمیبیداريموقعجفاشایستۀ.نیستیجفاشایستۀواقعاًتوکه.خریدمشیطانونفستدستازراتودوبارههله

اوامتداد،هستیدزندگیجنسازکهشویدمیمتوجهشمالحظهایندریعنی.وفاستعکسدوبارهجفا.شود

،کنیدمیاعتمادقضابه،کنیدمیپیداتوکّل،شویدمیمتّکیخودتانبه،گذاریدمیاحترامخودتانبه،هستید

درددیگرانبه،کشیدیمدرد،ماکردیمگناهاینکهولو،نیستشمادشمنهاصحبتاینبازندگیکهدانیدمیو

گویدمی.نیستمهماینهاکشیدیمدردجورهزار،کردندبزرگبدراما،کردیمبزرگبدراهایمانبچه،دادیم

.خرممیراتودوبارهمنآبازهلهآبازهله

.امخریدهراتوهايشدگیهویتهمتمامبهشتبهايبهمن:گویدمیهستهمقرآنآیهایمگفتهبارهاو

دیگرتوو،مرکزتدرکنممیجایگزینراخودم،دارمبرمیراآنهامنموضوعاینبهشويمیهوشیارکههمین

یکیکشیممیکهظلمی،کشیممیکهجفاییبا،هستیماوجنسازمااینکهانکارماکهببینیدیعنی.نکنجفا

میکندمیانکارداردمنگویدمیآیدمیباالذهنیمنوقتی.دیگرهستیماوجنسازکنیمنمیانکارما.است

.شودمیصفر،نشیندمیفرورااونکندانکارکهکسیاگرخوب.منگوید

اینخود،نکشیمجفا،دانممیمنبگوییمنشویمبلندوکنیمصفررامقاومتبشویمصفرباشدیادمانلحظههر

اینکهبراي.وفاستنیستجفادیگراین،کنیممیبازرافضاوبلهگوییممیلحظهایناتفاقبهلحظههر.وفاست

افتیدمیاتفاقجنسازاگر.اتفاقاطراففضايجنسازیابشویداتفاقجنسازتوانیدمیشماافتدمیکهاتفاق

آهوغمدیگر.سادگیاینبهشویدمیوفاکنیدمیبازرافضااگر.شویدمیجفاافتیدمیاتفاقشویدمیاتفاق

.رودمیبیناز

ز پسِ مرگ برون پر، خبرِ رحمت من بر

چو رفتی به عدم، باز نیایی: که نگویند

االن،آورديخودتسربالییچهشويمیمتوجهاالن،ذهندربوديمردهبوديرفتهیعنیمرگپسز

خودمداناییتوانممیمنکهشويمیمتوجهو،ذهنازپرّيمیبیرونوذهنیمنبهنسبتمیريمیهوشیارانه

کسهیچپس.شويمیزندهمننهایتبیبهتوکهشويمیمتوجهو،خودمرحمتبعنوانبعنوانبفرستمرا
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به،عدمبهرفتیوقتی.آیدنمیبیرون،ذهنباتالقبهدیگررفت،جهانبهرفتهوشیاريوقتیکهگفتنخواهد

کهاین استامتکاملیسیرزندگیبعنوانهممنو.آییمیبازنه،آیینمیبازذهنیمنجداییمرگبه،نیستی

.بیاییبیرونآنجاازتو

داردبرمیزندگیهمقدمدهراهایندرداریمبرمیقدمیکماکهکندمیکمکمابهداردموالناچقدردببینی

شروعبیتاینباباشدیادتاناالنبخوانیمرامانغزلبدهیداجازهبله.کنیممیغفلتماو.کندکمکمابهکه

.کردیم

آموزدبتی کاو زهره و مه را همه شب شیوه

دو چشمِ او به جادویی دو چشمِ چرخ بردوزد

خداي،ماستعمدةخاصیتتادوکهماهوزهرهبهکه،خداستیازندگیهمانزیبایییک،روییزیبایکپس

میقبولرااوراهوقتیو.آموزدمیراهلحظههرهستیمروشناییخداي،هستیمخردخداي،هستیمشادي

نمیودیدمیبحالتاکهذهنیمنچشمدو،اوچشمدودیدنبا،بینیممیاوچشمدوباو،تسلیمباکنیم

.شودمیبستهجادوییبه،شودمیبستهجادوییبه،داشتیمماديدید،برگردیمماگذاشت

شما دلها نگه دارید، مسلمانان که من باري

چنان آمیختم با او که دل با من نیامیزد

.داریدنگهراتاندلتوانستنخواهیدیعنی؟چییعنی.داریدنگهراتانهايدلشمامسلماناناي:گویدمی

مواظبخیلیباید،کنیدحفظراحالتآن،بودمرکزتانذهنیمنکهراتانقبلیحالتآنخواهیدمیاگریعنی

گفت.ریختخواهدبهمراشماحالتاینزندگیقضاي،خدااین،زندگیتکاملاین،دلبرایناینکهبراي،باشید

ایندرزندگیبابیامیزدبایدچنانانسانیعنی،آمیختماوباچنانمن:گویدمی.دوستدارايدوستیاسیرتو

قبلیدلکه،شدمیکیچنانخدابایعنیاوباآمیختمچنان: گویدمی،اوباکامالًبشودجداذهنیمنکهلحظه

.بشودقاطیدیگرتواندنمیمنبا،شدهجدا

تسلیمبهمیلکههستندکسانیمسلمانان.داریدنگهراتاندلتوانیدمیشمامسلماناناينیامیزدمنبادلکه

.کنندمیبازرافضالحظهایناتفاقمقابلدرلحظههرو،دارندخودشانمرکزآفلخدایانانکاربهمیل.دارند

می.بردخواهدراشمادل،ماندنخواهدتانهايدلکنیدمیراکاراینکهشما:گویدمیهستندمسلماناناینها
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آنکهامشدهیکیاوباچنانیکیمنکه،ببردرادلتبگذارشوتسلیمیعنیدهدمیمابههمکاريمدل،گوید

.کنممینگاهش.بشودقاطیتواندنمی،شودنمیقاطیمنبادیگرذهنیمن

دیگرذهنیمنکهزندگیبابیامیزدچنان،باشدداشتهرااشذهنیمنازمقداريتواندمیانسانحتّییعنی

دیگرمنِ منولی،دارممندانممی،دارممنمقداریکولی.بشوددوبارهمامرکزنتواند،بشودقاطیاوبانتواند

،شودمیکوچکترروزبهروز،شودمیکمترروزبهروز،نه؟ماندخواهدمناینآیا.کردهجدامنازراخودش

.ذهنیدل،ماندنمیقبلیدلدیگر،شوممیزندهاونهایتبیبهمنکهشودمیموقعییک

نخست از عشقِ او زادم، به آخر دل بدو دادم

چو میوه زاید از شاخی، از آن شاخ اندر آویزد

شاخ درخت سفت است و نه می آیدگوید، شما زمستان که چجوري؟ همانطور که می. اول ما از عشق او زادیم

می آیدد و از آنجا سبزي می شویواش یواش پوسته شکافته می آیدبهار که . هیچیبرگ دارد و نه شکوفه دارد

و ما هم بعنوان کشت اول امروز .د از درختمی کنوقتی میوه رسید، خودش را آویزان . بعد شکوفه و میوه. بیرون

هن باالخره ما جدا شدیم آمدیم و در ذ. دبشوگفت، خبري از ما نبود که خدا در فرم به بینهایت خودش زنده 

هد خودش می خواولی یکدفعه یادمان آمد که ما از عشق او زادیم و . سرانجام دلمان را دادیم به چیزهاي این دنیا

عشق یعنی شناسایی خود بعنوان زندگی یا خدا بطوریکه که روي خودش قائم . یعنی عشق. را در ما شناسایی کند

. گر نداردیعنی دل ذهنی دی. دمی شود و از جهان جدا می شو

میوه ما . ایماالن میوه داده. ایمو ما از همین زاده.پس شناسایی زندگی بعنوان ما از خودش در ما این عشق است

البته اول دلم را دادم به چیزهاي بیرونی ولی آخر . همین زنده شدن به او در این لحظه است و ارتعاش به اوست

ید، شما دل می شوهر لحظه که شما تسلیم . دل بدو دادم. ونی بدهمسر فهمیدم که دلم را نباید به چیزهاي بیر

. با قانون قضا و کن فیکون و اینها با ذهن آشکار نیست. برددزد میاو دل شما را می. دهیدبدو می

شما از کجا میفهمید که پیشرفت . شما نیایید بگویید که من مثل اینکه در یکماه گذشته خیلی پیشرفت نکردم

ست می خواپس بنابراین او . اند اندازه بگیردنمی توکش ذهن حضور را خط،یریدمی گبا ذهن اندازه ؟نکردید

بیرون، می آیدهمینطور که میوه از درخت . ي را فرستادههوشیار. مرا فرستاده،خودش را در فرم شناسایی کند

وصل به او ،من هم از او آویزان هستمهمانطور که میوه از درخت آویزان است، . ام بیرونمن هم از آنجا آمده
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دلمان را کندیم از . االن دل ما هم به چیز بیرونی داده دیگر نشده. پس بینهایت ما به بینهایت او وصل است. هستم

. دلمان راداده بودیمبه آنهاچیزهایی که 

ز سایه خود گریزانم، که نور از سایه پنهانست

گریزد؟قرارش از کجا باشد، کسی کز سایه ب

. دمی شوشما یک شیشه بگذارید نور آفتاب از شیشه رد . م گریزانمااز سایه خودم گریزانم یعنی از من ذهن

نور ،د، خرد زندگیمی کنانسان هم وقتی مقاومت در مقابل اتفاق این لحظه ن. اندازدپشتش را رنگ کنید سایه می

می ایجاد من ذهنیسایه همین . ندازدامت کرد سایه میهمین که مقاو. دمی شوي زندگی از او رد هوشیار،زندگی

اي به نام من ذهنی در اثر مقاومت در مقابل اتفاق این لحظه که مقاومت در مقابل نور زندگی هم است، سایه. دشو

. شناسدولی این سایه نور را نمی. که فکر خودش را دارد، عقل خودش را دارد،دمی شوایجاد 

نیم از سایه می تواچطوري . انه از سایه خودم گریزانمهوشیاروید من می گ. هنی پنهان استي از من ذهوشیارپس 

د، از من ذهنی می شووقتی مقاومت شما در مقابل اتفاق این لحظه صفر . خودمان گریزان باشیم؟ با مقاومت صفر

من قربانی . یدمی شوشما موقوف من ذهنی . کشدوقتی مقاومت دارید من ذهنی شما را می. یدمی شوگریزان 

. یدمی شوید، قربانی اتفاق می شوذهنی

د با انجام می کنو فکر .شناسدولی انجام دادن را و چیزها را می. شناسدخدا را نمی. شناسدبودن را نمیمن ذهنی

نطوري هم و براي همین است که من ذهنی را ای.دادن و انباشتن انجام دادنها و نتایج آنها به زندگی خواهد رسید

عمل بعدي چی هست؟ فکر بعدي چی ؟فکر بعدي چی هست؟که اتفاق بعدي چی هست.د تعریف کردمی شو

یم که با فکر بعدي و عمل بعدي ما به می کنفکر . رویم جلوو عمل بعدي چی هست؟ هی تند تند می؟هست

می امروز هم داریم . باشدبودن باید پشت فکر و عمل. همچون چیزي نیست. رستگاري و آزادي خواهیم رسید

. شناسدي را نمیهوشیارپس من ذهنی . نیمخوا

ز سایه خود گریزانم، که نور از سایه پنهانست

قرارش از کجا باشد، کسی کز سایه بگریزد؟

که کسی که از سایه بگریزد، مقاومتش در این لحظه صفر باشد، حس امنیت و قرار می گوید. این استیک معنیش 

ولی اگر سایه مصرع دوم . دمی شوقرار زندگی، آرامش زندگی مال او . یرد؟ از خود زندگیمی گا از کجا و آرامش ر
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یک نگاه . دمی شود ولی یکجور دیگر می شوهمان ،دمی شوعوض ن. دمی شومعنی عوض ،را سایه خدا بگیریم

. کسی که سایه خدا بر سرش است، آرامش دارد. وید قرارش از کجا باشد کسی که از سایه خدا بگریزدمی گ. دیگر

د قرار نخواهد می شوآن موقع معنی . هدمی خواولی اگر از سایه خدا بگریزد، در این صورت قرار را از چیزها 

.قرارش از کجا باشد؟ قرار نخواهد داشت کسی که از سایه خدا بگریزد. داشت

هر کسی که از سایه خدا بگریزد که در من ذهنی ما از . سایه خدا بر سر ما موقعی است که ما مقاومت صفر داریم

د یکجور دیگر نگاه می کناین یک معنی است که کمک . قرار نخواهد داشت.ریزیم به سایه چیزهامی گسایه خدا 

می ؟ معلوم است از خود زندگی می آیدرش از کجا یکی هم اینکه کسی که از سایه از من ذهنی بگریزد، قرا. کنیم

:ویدمی گ. جالب است که با این دید هم نگاه کنیم،ولی مثالی براي سایه خدا بزنم براي شما. آید

422مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت 

اشوا رهانَد از خیال و سایهاشیزدان چو باشد دایهۀسای

هر ،وقتی شما تعهد دارید به این آموزشها. یا سایه خود خداست،خدا سایه آدمی مثل موالناستسایه خدا، سایه 

دهید با تعهد، سایه راهنمایی نید و واقعاً ادامه میمی خوایا موالنا ،یدمی کنروز چند ساعت به این برنامه گوش 

اگر ،اشسایه یزدان چو باشد دایه. و باالخره باعث خواهد شد که سایه خدا بیاید به سرتان.موالنا بر سرتان است

درست است؟ . دمی کندر اینصورت او را از خیال و سایه من ذهنی رها ،اش سایه خدا باشدنگه دارنده،پرستارش

خداةم و زندمرده این عالخداةبود بندیزدانۀسای

به این عالم آنکسی کهکدام بنده خدا؟ . وید سایه یزدان کی هست؟ سایه یزدان بنده خداستمی گپس بنابراین 

و زنده شده . پس مرکزشان از آنها نیست. نست مرکز ما بشود مرده به آنهامی توابه تمام چیزهاي بیرونی که . مرده

،این سایه یزدان است. بینهایت خداست،درونش همه از نور خداست. زنده شده به خدا. زنده شده به خال. به عدم

حتماً سایه خدا بر سر شماست. شویدبکه هر لحظه شما در درون تسلیم این استیک سایه یزدان هم . این انسان

ویدمی گبه شما . االن

مانتا رهی در دامنِ آخرزگماندامنِ او گیر زوتر بی

بدون ،در این مورد بارها عرض کردم که ما دامن موالنا را بگیریم. هر چه زودتر،شکبی،دامن این انسان را بگیر

فضاي ،فضاي بینهایت وسیع این لحظه،ي استهوشیارآخر زمان همان فضاي . تا برهیم در دامن آخر زمان. تردید
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زمان چیه؟ زمان همین گذشته و . چرا که زمان به آخر رسیده.یکتایی بینهایت وسیع این لحظه آخر زمان است

. این لحظه از جنس زمان نیست. دمی کنبودن، حضور با این لحظه کار . دمی کنمن ذهنی با زمان کار . آینده است

دهد من ذهنی که تغییرات را نشان می. چیزها در زمان هستند. دمی کنتغییر ن،این لحظه روي خودش قائم است

. زمان استدر

هر کسی . هویت شدگیهاي گذشته استمن بر اساس هم. من نداردانسانی که از گذشته و آینده جمع شده دیگر

پس بنابراین این . انداخته دور،داستان تمام شده. هویت استبا داستانش هم. که من دارد داستان زندگی دارد

دیگر زمان به آخر . ین فضاي درون دامن آخر زمان استلحظه به ابدیت او زنده شده و فضاي درون باز شده و ا

. فقط خواستم سایه خدا را مثال بزنم. زمان روانشناختی به آخر رسیده،رسیده

بازيزوتر رسنصال: گویدسرِ زلفش همی

کجا پروانه تا سوزد؟: گویدرخِ شمعش همی

اي :ویدمی گ؟ویدمی گسر زلفش به ما چه .یدمی کنسر زلف معشوق همان حس آرامشی است که این لحظه شما 

اندازد و یعنی خدا طنابش را می. طناب بازي شروع شده،مردم، اي همه انسانها بیایید رسن بازي شروع شده

رسن بازي یعنی این . دمی کنکشد به طرف خودش با خودش یکی یرد و میمی گانسانهایی که تسلیم هستند 

این آرامش، این حس ،و هر لحظه که ما این شادابی. زلف را به طناب تشبیه کرده. نکنیدبیایید زودتر تاخیر . دیگر

یریم یا سر زلفش مثل طنابی است که می گیم، سر زلفش را می کنامنیت را در اثر تسلیم، این فضاگشایی را حس 

.اي دارد که گردنت را بینداز به حلقه بگذار بکشدوید که این حلقهمی گاالن پایین 

و دانایی این فضاي ،دمی شود یعنی این فضاي درون باز می شوشمعش وقتی روشن ؟ویدمی گو رخ شمع او چه 

وید چه کسی است که مثل پروانه در این شمع بسوزد؟ یعنی می گو.دمی کنشمع روشن . درون رخ شمع او هست

ستفاده کند در شناخت ا،چی؟ چه کسی حاضر است که از دانایی این فضاگشایی، فضاي گشوده شده

و اینکه این درد، یک . ندازماهم بیمی خوارا در این لحظه شدگیها و قبول آنها و انتخاب اینکه من اینهویتهم

روم و در این رها کردن به جمع نگاه م میمی کنرا رها رنجش، این خشم در من هست شناخته شده و من این

. اند بگیردنمی تواي جلوي اینکار را اي، هیچ علت من ذهنیهیچ رابطه. ممی کنن



# Programگنج حضور718برنامه شماره  718

34: صفحه

شوبراي این رسن بازي دالور باش و چنبر

درافکن خویش در آتش چو شمعِ او برافروزد

طنابی ،یرند، یک چنبر دارد یعنی حلقهمی گاندازند مثالً حیوانات را اید که طناب را میدیده،براي این طناب بازي

وید که خدا دارد می گبه ما . یرندمی گگردن یک حیوانی مثالًاندازندکه نوکش یک حلقه دارد و این حلقه را می

ي هوشیاربعنوان ،هویت شدگیتو دالور باش، شجاع باش و نچسب به هم. اندازدد و طناب را میمی کنرسن بازي 

. برو تو حلقه،چنبر شو یعنی برو تو چنبر. گردنت را بکن به حلقه

ها؟ دالور کسی است که در این لحظه هویت شدگیاید به همترسید یا چسبیدهشما حاضرید دالور شوید یا می

ي گردنش هوشیاربعنوان . د که نباید بچسبد به چیزهاي این جهانی و آنها را مرکز خودش قرار دهدمی شومتوجه 

د از همه می کنو جدا ،کشد پهلوي خودشاب خدا و او میاندازد به طني را میهوشیاراندازد، گردن را می

اگر توکل . بزدل باشیم بترسیم. هدمی خوادالوري ما را . هدمی خواولی این شجاعت ما را . هاشدگیهویتهم

ها این مرکز بعضی.ها داشته باشیمهویت شدگینداشته باشیم، اگر اعتماد به خدا نداشته باشیم، اعتماد به این هم

. در نتیجه دالور نیستند. داننداند اینجا و دردهایشان را مهمتر از خدا میادي و چیزهاي بیرونی را که گذاشتهم

. ند تا خدا را بگیرندمی کنیعنی آنها را رها ن

و حقیقتاً این آتش شمع او . پر و بال مادي خودت را بسوزان،بینداز خودت را در آتش،درافکن خویش در آتش

این فضاداري سبب ،این دید جدید،این بینش،دمی شویعنی این فضایی که در درون ما باز . یی استآتش شناسا

شمع او برافروزد وقتی که فضاي درون شما . د که ما هم هویت شدگی خودمان را با دردها و چیزها ببینیممی شو

. تان رایعنی بسوزید پر و بال مادي. االن خودتان را در آتش بیفکنید. و شمع او در شما افروخته شده. شودبباز 

اینها پر و . براي رسیدن به خدا باید اینکار را کرد. این روش را دارم. ممی کنیعنی نگویید من اینکار را اینطوري 

. بال مادي هستند

آتشازچو ذوقِ سوختن دیدي، دگر نشکیبی

اگر آبِ حیات آید تو را ز آتش نینگیزد

هویت شدگی را انداختیم و ذوقش را مان را سوزاندیم، یک بال و پرمان را سوزاندیم، یک هموقتی ما یک قسمت

وقتی ذوق . دمی شوید، در درونتان فضا باز می شوببینید چقدر آسوده ،بخشیدشما وقتی یکی را می. دیدیم
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. یمی کنیعنی من ذهنی را انکار . سوزانیخودت را می. دمی شوسوزي بهتر ي هر چه میسوختن را دیدي، دید

ایستی که نمیوا. دهییعنی هی ادامه می. یمی کندیگر از آتش صبر ن. اندازيی میمی کنیکی یکی شناسایی 

؟دمی شوحاال ببینم چی 

می حاال ببینیم چه . ممی کنو خیزان دارم کار افتان ،ممی کنحاال دارم روي خودم کار :وییدمی گبعضی از شما 

اینطوري . هم واقعاً روي خودم کار کنممی خواحاال کارهایم گذشت . این روزها که کار دارم سرم شلوغ است. دشو

دهد که اسمش آب حیات است، در این صورت جلوي این بوید اگر ذهن یک چیزي را به شما نشان می گ. دمی شون

اگر آب حیات آید یعنی هر چیزي در بیرون به شما نشان بدهند که ظاهراً بهترین چیز . گرفتآتش شما را نخواهد

د تا آب یدهآنرا ترجیح می. ها و آزاد شدن را داریدهویت شدگیکه شاد کننده است، شما ذوق سوختن هم،است

.حیات بیرونی

پایان قسمت دوم 

 &&&



# Programگنج حضور718برنامه شماره  718

36: صفحه

هاي و توجه به نکته. هایی که کردیم هستنم که در ارتباط با همین صحبتخوامی یک غزل دیگر از موالنا برایتان 

غزل بسیار بسیار و . هاي قبلی است و اگر دقت کنید به شما خیلی کمک خواهد کرداین غزل هم مکمل صحبت

. نیممی خواپس تند تند ،درست مثل اینکه یک مکالمه عادي است،ساده است

2631اره مولوي، دیوان شمس، غزل شم

تو دوش رهیدي و شب دوش رهیدي

امروز مکن حیله، که آن رفت که دیدي

و شب دوش را شب طوالنی که ما بعنوان دیعنی اگر دوش را من ذهنی بگیری،تو دوش رهیدي و شب دوش رهیدي

طوالنی از جماد به شب . ایم به اینجا و در این لحظه هم آن شب تمام شدهایم رسیدهایم و آمدهي پیمودههوشیار

منتها رو به زندگی . وید زندگی ما را به اصطالح آزاد کردهمی گو .انسان و هم من ذهنی انسان کاربردش تمام شده

د می کنپس وقتی که صحبت . داندها واقعاً موالنا انسان را بعنوان امتداد زندگی میدر اینجور صحبت. دمی کن

د مثل می کند یا به انسان صحبت می کنثل اینکه با انسان صحبت و درست م. دمی کندرست با خدا صحبت 

د یکی کند و به ما حالی کند که ما او هستیم و امتداد او می کناین دو را سعی . دمی کناینکه با خدا صحبت 

و اینجور صحبت خیلی بینش به ما میدهد که متواضع بشویم و به خودمان احترام بگذاریم و اجازه بدهیم. هستیم

. ما بعنوان من ذهنی عمل نکنیم. که او از طریق ما فکر و عمل کند

. ي، تو شب دوش رهیدي و دوش یعنی من ذهنی هم تمام شدهوشیاراي ،وید که تو یعنی اي زندگیمی گپس 

که آن رفت. باید توجه کنی که آن حالتها همه از بین رفت،شویمبشویم و به تو زنده بنیم آزاد می تواامروز که ما 

ید یومی گشما . من ذهنی وجود ندارد. شما قبول کنید که تمام شد. ایمایم؟ ما من ذهنی دیدهما چه دیده. دیدي

ي یک چنین چیزي هوشیاراز نظر زندگی و خدا و . هید آزاد شویدمی خوابراي اینکه شما ن. ،براي من وجود دارد

. براي شما هم تمام شده. دورانش تمام شده

بر در بنشاندي و تو بر بام دویديحکایت به درِ خانه ببرديما را به 

خودت رفتی ،دوباره به حرف،اینجا، بعد آن موقع ما را مشغول کردي ما را آوردي تا در خانه یکتایی:ویدمی گ

اگر تند تند فکر . بندیماالن در اثر تند تند فکر کردن در را می. ر فضاي یکتایی آمده بودما تا دم د. پشت بام

دارد به . کشیمیم پرده را روي جلویمان میمی کنهر دفعه که تند تند فکر . بینیمدر را می. نکنیم در باز است
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شنوید که شما اختیار شما االن می. شنویمولی ما هم می.به ما کمک کن:وید کهمی گبه زندگی . ویدمی گزندگی 

از موضوع فکرها زندگی نخواهید و سرعت فکر را پایین بیاورید و در فکرها گم دارید که تند تند فکر نکنید و

. نشوید و با فکر پرده درست نکنید

صد کاسه همسایه مظلوم شکستی

صد کیسه درین راه به حیلت ببریدي

جهان در وید تو صد تا کاسه درست کردي در این می گ. همسایه مظلومش ما هستیم. پس رو به زندگی است هنوز

دیوار را هم . این دیوار را برداري ما با تو یکی هستیم. ما همسایه دیوار به دیوار تو هستیم. تو زدي شکستی. ذهن

هر صد کیسه را تو به ،صد کیسه درست کردیمو.کاسه را هم ما اشتباه درست کردیم. ما با فکرمان درست کردیم

. ذاریممی گتوش زر یممی کنیعنی ما در خواب ذهن مرتب کیسه درست . حیله آمدي بریدي رفتی

هیم زندگی بخواهیم میمی خوااز آن یممی شوهویت با یک چیزي هم. بینیم که دریده شدپس از یک مدتی می

نمی ،دمی کنرود دعوا د میمی کنندگی بدهد، قهر یم امید داریم که به ما زمی شوبا یک نفر دوست . بینیم رفت

همه اینها نشان می. ، همه را بریديخالصه صد کیسه درست کردیم. انیم بگیریمنمی توهست هم . انیم بگیریمتو

اگر کیسه درست کنید درست است که مظلوم هستید ولی . کیسه نباید درست کنید،دهد که شما زندگی هستید

.شما را او خواهد شکست و خواهد دریدکیسه شما را و کاسه

آن کیست که او را به دغل خفته نکردي؟

وز زیرِ سرِ خفته گلیمی نکشیدي؟

کی هست در دنیا تو او را نخواباندي، به خواب فکر فرو نبردي و در خواب فکر این گلیم درست کرد و :ویدمی گ

این تو هستی که امتداد را :ویدمی گ؟بیدار شوندآیا همه حاضرند . راگلیم را از زیر سرش نکشیدي؟ همه

اینها . و امتداد تو که ما باشیم، ما همسایه دیوار به دیوار تو هستیم،امتداد تو اینکارها را کرده،فرستادي اینجا

.دهد که ما دور از خدا نیستیمهمه به ما بینش می

در خواب . و زیرمان پهن کردیم یا زیر سرمان گذاشتیمو او ما را در فکرهایمان خوابانده و ما گلیم درست کردیم

اگر . همه اینها بخاطر این بوده که این گلیم ذهن را ما درست نکنیم. و پاشدیم دیدیم گلیم نیسته گلیم را کشید

.انه بیدار شویمهوشیارهد که ما از خواب می خوادانیم که او ما را خوابانده و دلش یم میمی کندرست 
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زند، مشتی میاي مییک به اصطالح ضربه. دهدي میهوشیاردهد، یک ابیات به ما یک بینش را میهمه این 

دانید اگر دوباره به خواب بروید و گلیم ذهن درست کنید و توش بمیرید یا شما می. زند که از خواب بیدار شویم

ید به اینکه گلیم ذهن می شوبیدار و شما دارید.بخوابید، این گلیم را خواهد کشید و شما دردتان خواهد آمد

. نباید درست کنید

امروز ببینی چو بدین حال رسیدياز آن عالم کس باز نیامد: گفتی که

موالنا سعی دارد که . دمی کنیا شما فکر کنید که واقعاً موالنا دارد هی ما را از خدا جدا ،ممکن است فکر کنند

پس بنابراین . ما از او جدا نیستیم،ما او هستیم،ما بدانیم که امتداد او هستیمکه،همیشه یکجوري صحبت کند

اصالً اینجور دویی . دمی کنآنجا خدا با انسان صحبت . دمی کنشما هم نگویید که اینجا انسان است با خدا صحبت 

. در آنجا هم گفت که تدبیر ما هم در من ذهنی از تدبیر توست. ندازداصحبت کردن ما را به اشتباه می

خواب رفتن ما هم . را بدان که تدبیرت از تدبیر اوستو این،انه در افکن در پاي دوستهوشیاربه ما گفت تدبیر تو 

ید که چه می شوکه االن دارید شما ،شویمبهوشیارو اگر ما . درد کشیدن ما هم از تدبیر اوست. از تدبیر اوست

ي هوشیارباید تامل کنید بعنوان . می آیدشکند و شما دردتان د و آنرا میمی کنهویت فتد، ما را همااتفاقی می

؟ هید می خوارا آغوش خدا را،هیدمی خواهید یا بستر خدامی خواکه آیا شما گلیم این جهانی 

بینی چو بدین حال رسیديامروز باز آن عالم کس باز نیامد: گفتی که

از آن . زندولی گفت اوست که در انسان حرف می. ویدمی گانسان این را کی گفته؟ در واقع. تو گفتی:ویدمی گ

وید چشمت را باز کن وقتی به این حالت بینهایت و ابدیت او رسیدي می گ. عالم یعنی از عالم غیب کسی نیامده

این در واقع زنده شدن بینهایت ،دمی شوي در انسان به خدا زنده هوشیاروقتی . کسی آمده،خواهی دید که آمده

. دمی شوکس همان انسان است وقتی به حضور زنده ، اینپس کسی آمده،پس آمده. و ابدیت او در یک فرم است

. امروز ببینی چو بدین حال رسیدي

جل بند قفس را بدریديکز زخمِ اامروز ببینی که چه مرغی و چه رنگی

چون . رنگچه رنگی؟ بی. از جنس خدا،يهوشیارچه مرغی؟ مرغ ،نید ببینید چه مرغیمی توااین لحظه شما 

چون باالخره . رنگیمما بی،ي هستیمهوشیارما مرغ . یریممی گیم با چیزها رنگ آنها را می شوهویت وقتی ما هم

ما . کز زخم اجل بند قفس را بدریدي. ردیمش این نیست که به جسم ممنظور. زخم اجل زد من ذهنی را پاره کرد



# Programگنج حضور718برنامه شماره  718

39: صفحه

،توي حیوان توي قفس بود،توي نبات تو قفس بود،توي جماد تو قفس بود. ي در قفس بودهوشیار،در قفس بودیم

. اوبه ما نشان داد مثل موالنا نشان داد به،پاره کرد، این را زخم اجل یعنی زخم خدا. تو من ذهنی تو قفس بود

یعنی در این زمان بند قفس من ذهنی . مثل خیلی از انسانهاي گذشته که به بینهایت او و خرد او زنده شدند

. قضاي او بودهه،و این از زخم خدا بود،نند بیایند بیرونمی توادریده شده و همه انسانها 

امروز ببینی که کیان را بگزیديديامروز ببینی که کیان را یله کر

امروز وقتی . هستآن ي انسانی ولی باز هم امتدادهوشیار. دمی کني انسانی دارد صحبت هوشیارببینید االن با 

. ها را رها کردیدید که کیمی شوید، متوجه می شوکشید عقب و ناظر ذهنتان ید و میمی شوشما به زندگی زنده 

چه کسانی را چه چیزهایی را بگزیدي؟ کیان را، نید امروز ببینید که می توارها کردید؟ همینطور چه چیزهایی را

هویت شدي؟ بنده همبا آنهاهاي ذهنی را انتخاب کردي انتخاب کردي؟ من،آیا شما چیزها را گذاشتی در مرکزت

راه موالنا را یاا را گذاشتی مرکزت آنها هستی یا رئیس آنها هستی، کنترل کننده آنها هستی؟ یا فرض کن که خد

این لحظه . ها هستند؟ دوست شما موالناست یا یک من ذهنی؟ یله کردن یعنی رها کردندوستان شما کی. گرفتی

. انستینمی توقبالً ،نی ببینیمی توا

زندانی بوده آندر یا آن قفسی که قسمتی از خدا ،یا بودن را،ي راهوشیاري را یا امتداد هوشیارزخم اجل قفس 

ببینید که . ي ببینیدهوشیارنید بکشید عقب و ناظر ذهنتان باشید و با نور خدا، نور می توازده پاره کرده و براحتی 

یا نه ذهنتان ساده است؟ مرکز شما پر از ،هویت شدگی با چیزها وجود دارد یا با انسانها وجود دارددر ذهنتان هم

. روشن است،نور خداست

یا شیر ز پستانِ سیه دیو مکیديز پستانِ کرامات چشیديیا شیر 

توجه کنید این توانایی تسلیم و فضاگشایی هم یک خاصیتی است که به ما .یمی کناالن در حالیکه فضا را باز 

این لحظه فضا اینکه شما در . توانایی تسلیم یعنی پذیرش اتفاق این لحظه را انسان دارد. داده شده و حیوان ندارد

درست است؟. ید استعدادي است که شما تازه پیدا کردید به عنوان انسانمی کنرا باز 

از پستان کرامات و ؟ید که شما از پستان زندگی شیر خوردينبیمی نید وقتی با چشم آن فضا نگاه می تواشما 

ه و قدردانی و یا شیر درد از یا نه از پستان این جهان مکیدي؟ شما شیر تایید و توج؟بخشش خدایی چشیدي

.دیگرپستان این جهان خوردي؟ سیه دیو یعنی این 
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مکید، خرد می؟مکیدید از پستان زندگی شیر میمی شوخورید شما یا موازي آیا انرژي من ذهنی را هر لحظه می

مرغیم چه رنگیم را نی ببینی چه مرغی، چه رنگی؟ چه می تواهمینطور گفت . نید ببینیدمی توامکید؟ شادي می

شما . خوردشیر دیو سیاه یعنی من ذهنی را نمی. خوردشیر زندگی را می. استرنگي بیهوشیارمرغ . دانیممی

می . دانید این درد نباید شما تغذیه کندمی می آیدوقتی دردهایش ،هویت شدگی استاالن اگر در مرکزتان هم

می ستیزه ن،یدمی کنصبر . پذیرممی ا دارم فعالً نینداختم همین رامن این درد ر. ممی کنویید من فضا را باز گ

. شناسیدرا میمن ذهنیشما ابزارهاي . ممی کنکسی را مالمت ن. م با دردمکن

. ام استهمسایه،یم در این لحظه نیستم و یکی دیگر استهوشیارحس عدم مسئولیت که من مسئول کیفیت 

توجه بودن به اینکه از ایجاد درد جدید و بی،مت و تن دادن به حمله دردهامال. پدر و مادرم است یا جمع است

خودتان را بزنید به ،روید و بروید و مسئولیت اینکار را قبول نکنیدمی بسوي درد بیشتر،جنس درد هستید

ا را باز کنی و از نی فضمی تواامروز . نیمی تواامروز . نیمی تواوید می گببینید دارد . انمنمی توناتوانی بگویید 

. ویدمی گدارد اینها را . انههوشیار،ند قدرت شما باشدمی تواامروز قدرت خدا . جنس او بشوي

دیو سفید دردهاي ما . یواش یواش دیو سپید هم شد. خوردیدمی شما تا به حال ناآگاهانه از پستان دیو سیاه شیر

دیو سفیدي که کهبعد از پستان دردها. ها هستندشدگیهویت اول از پستان دیو سیاه خوردیم که هم. هستند

. ندمی کنهند می خواند و هر کاري دلشان می کنما را تسخیر می آیند.بینید شمادردها و نمی. ندمی شودیده ن

ي ما هوشیاریم، می کنسوزیم، حسادت می جوییسوزیم، انتقاممی وقتی مثالً ما در آتش خشممی آیددرد که 

یم می کنچه بسا فکر و عملهایی . یممی کنیم و چه عمل می کندانیم چی فکر ما آن موقع نمی. ده پایینخیلی آم

می دانید که همین لحظه از پستان دیو سیاه دارید شیرمی ر حال شما االنهحاال به.یممی شوکه بعداً شرمنده 

.ریدشما قدرت انتخاب دا. مسئولش شما هستید. خورید یا از پستان زندگی

اي باز، کاله از سر و روي تو برون شد

خوش خوش بنگر، خوش بشنو، آنچه نشنیدي

،وید اي بازمی گبه ما . ند بپرد برود به شکارمی توادارند وقتی کاله را برمی. ذارندمی گروي چشمها و سر باز کاله 

ما نباید عمداً کاله . هیچ کاله مادي نیست جلوي چشمان ماند،کاله یعنی کاله ذهن را از سر و روي تو برداشت

خوش بشنو یعنی با دید با چشم زندگی . خوش خوش بنگر، یعنی با دید زندگی بنگر. صورتمانرويبگذاریم 
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چی را نشنیده بودیم تا به حال؟ ما همیشه صداهاي . آنچه را که تا حاال نشنیده بودي،با گوش زندگی بشنو،بشنو

هر لحظه دردي . هویت شدگی استپرد و این فکر یک هممی هر لحظه در سر ما یک فکري. نی را شنیدیممن ذه

. این صداي خدا نیست. انگیزد و آن صداي درد مرکز ماستیک فکري در ما برمی

ن خوب نگاه اال.پیغام شادي را نشنیدي، الهام زندگی را نشنیدي،تا به حال شما پیغام خدا را، زندگی را:ویدمی گ

. می آیداینها از زبان یک عارف بزرگ در. خواهی شنید آنچه را که تا به حال نشنیده بودي،خوب گوش بده،کن

. خواندیماین را که هفته قبل.یمکنما االن باید تعیین . در مورد همه انسانهاست،در مورد شماست

2208مولوي، دیوان شمس، غزل شماره 

کی از این ویرانِ تناي دلِ پرّانِ من تا 

گر تو بازي برپر آنجا، ور تو خود بومی، بگو

حاالتاهمراپیغامهاهمین،شنودمیخوبدارد،چیزهاروينشستهاآلنکه،مايهوشیاریعنیماة پرنددلاین

از،دردهافضاياز.کردهویرانذهنیمنکهاي هویرانایناز.برودتنۀ ویراناینازوبپردتواندمیولی،نشنیده

،دیگرانبهوخودمانبهرازندگیداریمنمیروامااینکه،زدنهاضرر،حسادتهافضاياز،شدگیهویتهمفضاي

،کندمیدرستجهانایندردردهاوچیزهاباشدگیهویتهمکهاي هویرانکد.منفیهیجاناتۀ همفضاياز

.کنندمیدرستخودشانبرايانسانها

منکهبینشیدر؟کردهایجادذهنیمنکهاي هویرانایندر؟کنیدمیزندگیکجادراآلنبپرسیدخودتانازشما

ازانسانهاۀ همکه:گویدمیدهدمیزندگیکهبینشی؟دهدمیشمابهزندگیکهبینشییادادهشمابهذهنی

یکیشانهمه،هستندآرامشجنساز،هستندشاديجنساز،هستندبودنجنساز،هستندزندگیجنس

میجديراباوريتفاوت.تفاوتهارويمی آیدذهنیمندیداما.هستندخداامتداد،هستندمساوي،هستند

جانبهاندازدمیراشوهروزننفردوکوچکخانوادههمیندر.کندمیایجادجنگ،کندمیایجادستیزه،گیرد

.رارابطهآنکندمیکنترلشیطان.هستتلخیاوقاتدائماکهکندمیایجادرابطهیک،هم

هر.گویدمیداردموالناراچرایش؟استاینطوريچرابپرسیمخودمانازماکهاستاینبراياینهاتمامالبته

اگر،آنجاپربربازيتوگر:گویدمی.بازیممانهمهچون،تنویرانایناز،استشاهسويبهپریدنمسئولکسی

جغدچون،جغدممنبگویدنبایدهیچکس.نیستیمجغدمانه.دیگربگوجغديکههماگر،آنجابپرهستیباز
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سرمازهمراکالهو،نشینممیشاهساعدروممیپرممی،هستمبازمنبگوییدشما.دارددوستراویرانه

.بودگرفتهراچشمانمجلوي،ذهنقبال.اآلنبینممیوندبرداشت

و آنجا بردت دیده، که آنجا نگریديآنجا بردت پاي، که در سر هوسش بود

کهجاییبه؟بردمیکجاراشماچشم،دیده.هستشماسردرهوسشکهجاییبرد؟میکجاراشماپاگویدمی

استسرتانبیرونیچیزهايهوس،کنیمینگاهشدگیهاهویتهمبهدنیاویرانکدهبهاگرخوب .کنیمینگاه

مرکزکهچیزيیاکسیسويبهرویممی.هاآنسويبهبرویدکهکندمیایجابجذبقانون،دلتانشدهآنهاکه

،نه.خدابسويرویممی،استخالیفضايلحظهایناتفاقپذیرشباحداقللحظهایندراگرمامرکز.ماست

بسويرویممیببیندراهرچیچشممانما،دیدهبردتآنجا.جهانبسويرویممی،استمقاومت،استانقباض

.اوبسويرویممی،ببیندراهرچیهممامرکزچشم.بیروندراو

میخدابسويداریممانهبگوییدبعد،آنهابسويرویممیاصلدرکهداریدنگهمرکزدرراچیزهاشماشودنمی

،بپردازيستیزهبهوبگیريجديرااینومرکزبگذاريراباورهاتفاوتمثلسطحیتفاوتهايشودنمی.رویم

بهلحظه.کنیدبازرافضابایدکنیدنگاهخدابهاگر،کنیدنمینگاهخدابهشما.روممیدارمخدابسويمنبگویی

،شودمیبازفضااین،کنیدبادرابادکنکیکشما.فضااینمثل،استفضاگشاییماخاصیت،کنیدمیبازلحظه

.دهدمیجايخودشدررابادکنک

ازفضا،فضاستداخلشچیهمه.هستهوادرکهگازهاییایننه،فضاستاینمنظورم.استعدمجنسازفضا

ایناتفاقاطرافدرشماوقتی.هستیميهوشیارجنساز،هیچیمجنسازهمما،استهیچخال.استخالجنس

.زندگیسويبه؟رويمیسوکدامبه.بريمیکاربهراخودتانسانیخاصیتداري،کنیمیفضاگشاییلحظه

آن خار، که در یار خَلیديدر تو خَلَدآن گل، که به گلزار بکشتیبر تو زند

چهشما.دیدخواهیگلیعنیخواهد آمد،توکاربهوروییدخواهدباالخره،کشتیگلزاردرکهگلیآنگویدمی

،کنیدمیعمل،کنیدمیفکر،هستیدتسلیمیا،هستیدزندگیباموازيوقتیکارید؟میگلزارایندرگلجوري

پايبهخارواقعدر،کاریدمیدردباکاریدمیذهنیمنباوقتی.می آیدبدستگل.جهانایندرکاریدمیگل

میدردحسلحظهاینماوقتی.بگیریدزندگییا،بگیریدبیرونییارتوانیدمیرایارایناینجادر.کنیدمییار
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فروخاریکهستیماوجنسازکهخودمانیاخداپايبهدرواقع،کنیممیعملوکنیممیفکردردازوکنیم

.دیگرانسان،دیگريهوشیاریکپايبهیا،کنیممی

این،بکاریمشدگیهاهویتهمبا،بکاریمدردبامااگریعنی.رفتخواهدفروماجاندرخاراینگویدمیباالخره

بهلحظهشما. زدخواهدمابهشدخواهدگلبکاریمتسلیمبااگر.زدخواهدمابروروئیدخواهد،شدخواهدخار

یکازپسدیدخواهید،کنیدعمل،کنیدفکرتسلیمبابکاریدزندگیبا،باشیدنداشتهدیگرانبهکاريلحظه

شماکهدیدخواهید.نیستخار،نیستبددیگرشمازندگیدرچیزيهیچ.شودمیگلستانشمازندگیمدتی

بهآدمهابدترینحتی،کنندمیخوبیشمابهآنها،دارندمیرواشمابههمآنها،داریدمیرواهمهبهرازندگی

تسلیمباکسییکشودنمی.کندمیخوبیشمابهکندمیبديدیگرانبههستکسیاگر.کنندمیخوبیشما

در،کنیملقفکریکماشودنمی.نداردامکان،بشودخاراین،کندعملوبکندفکريیکزندگینیرويباو

.برنگرددمابهآنبزنیملطمهبخواهیم،بکنیمبديکاریکیکیمورد

درین دشت چریديکهآن زهرگیاییتلخی دهد امروز تو را در دل و در کام

چیزهاباودردهاباشدگیهاهویتهمآن،دادخواهدتلخة مزیعنی،توکامدردادخواهدتلخی،لحظهاین،امروز

ازماکهاستعلتاینبه،استتلخاآلنشمازندگیاگرکهنکنیدتعجبپس.ايهچریددنیادشتایندرکه

باشدمهممابرايوبچسبیمآنبهکهراچیزيهروسمیگیاهانخوردنبهایمکردهشروعایمآمدهکهوقتی

زندگیبیایدخردورآنازکهحالتیباقیاسدرچی؟باقیاسدر.استآگینزهرگیاهآنوشودمیمامرکز

. بیایدشاديبیاید

اینکامالماهدو،ماهیکعرضدرباشیدداشتهانتظارنبایدخودتانرويکاربهکنیدشروعشماامروزاگرپس

دشتایندرزهرگیاهکهنیستکسییعنی.کنیدصبرباید.بزداییدتانسیستمازراآثارشوسمیگیاهان

.صورتییکبه،نکندتلخامروزراکامش،هستندهاشدگیهویتهمهمانکهزهرگیاهاینوباشدنچریده

مانجانازراتلخیشکهشویممیآگاهوگیریممییادماتدریجبهو.ندهداوبهتاسفحس،نکندشاخشمگین

. کنیمجدا

بههمآثارشان،کنیممیجداراهاشدگیهویتهم،کنیممیجداخودمانازراآگینزهرگیاهانهمینوقتی

استممکن،دیدهآسیباالنمانبدن،ماازقسمتییککشیدندرداثردراگرحتی.رفتخواهدبینازتدریج

دوبارهو،بشودتعمیر،بشودترمیمقسمتآنمانبدنبهزندگیبخششفانیرويشدنواردباوتسلیمباکه
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بديغذاهاياصالحبهآنسمآثارو.نکنیدایجادجدیددرددیگرکهبگیریدتصمیمتوانیدمیشماولی.برگردد

،بله.کنیمپاكمانسیستمازایمخوردهکهرا

که قفلِ دري یا جهت قفل کلیديآن آهنِ تو نرم شد، امروز ببینی

شماو.کنیمنگاهرامانذهنوعقببکشیمدهدمیمجالمابه.استشدهنرمماذهنیمنآهناینامروز

شفانیرويدهیدمیاجازهوشویدمیتسلیمشمااگر؟هستیدکلید،قفلبرايیااالنهستیدقفلکهببینید

کنیدمیستیزهاگر.هستیدکلیدشمابشود،شماوجودواردتسلیماثردرلحظههر،بیایدزندگیخردوبخش

خواهید؟میچیخوب .باشیدکلیدیاباشیدقفلتوانیدمیلحظهاینپس.هستیدقفلشماکنیدمیمقاومت

.باشیدکلیدخواهیدمیشما

. شودمیبازقفلکنیمیشناساییبینیمیوقتی،استقفلیکشدگیهویتهمهر.هستمتعدديهايقفل

کنید،میمسئولیتقبولوبیندازیدبایدکهدانیدمیودارمرارنجشاینمن،کنیمیشناساییبینیمیوقتی

.خواندیمقبالهمشعراین. کلیدیدشماپسشودمیبازقفلیک،اندازیدمی

2034مولوي، مثنوي، دفتر چهارم، بیت 

زندانش به دستوانگهی مفتاحِاین عجب که جان به زندان اندر است

کهرااتفاقی،قضاهمهمیشهواستگشاییفضاکلیدش.ماستدستدرهمکلیدش،هستیمذهنزنداندرما

قضا،بپذیریمتوانیممیماکهرااتفاقیهر.کندمیکمکمابهقضاپس. آوردمیپدیدلحظهایندرداریمالزمما

.بشودبازگرهاینبگذاریدوکنیدشناساییراقفل،کنیدبازرافضا،بپذیریدشما.کندمیتولید

ردّ فَلَکی این دم اگر زشت و پلیديطوقِ ملَکی این دم اگر گوهرِ پاکی
گوهر،شويمیزیبااینقدرصورتایندر،شويمیزندگیجنسازکنیمیبازرافضالحظهایناگر:گویدمی

.کندگردنشگردنبندعنوانبهخواهدمیملککهشوي،میزندگیجنسازیعنیپاكگوهر.شويمیپاك

طوق. داریماحتیاجيهوشیاراینبهماخود.اندازندمیگردنشانزینتعنوانبههمهرايهوشیاراینیعنی

ایناتفاقپذیرشاثردربشویمزندگیجنسازتوانیممیمالحظهاینیعنی،دماینبهکنیدتوجه،دماینملکی

کهلحظههر،نیستیمنجنسازتوبگویدبزندپسرامافلکیعنی،بشویمفلکرد،بشویمزندگیردیالحظه

استکسیپلیدوزشت.شویممیپلیدوزشتپس.نیستمتوجنسازمن:گوییممیزندگیبهکنیممیستیزه

یعنیکندردرامازندگی.استزندگیرمزاینجادرفلککندمیردزندگیو.استشدگیهویتهممرکزشکه
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ردرامابیرونیچیزهايآیا،ندهدمابهرابرکاتش،ندهدمابهراخردششویمیکیاوباشویم،واردمانگذارد

اآلن،شماازآیدمیخوششانگیاهان،رویدمیگیاهانپهلوي،شویدمیزندهحضوربهشماوقتیکنند؟نمی

.هستيهوشیاراودر،اوستجنسازهمگل،هستنداوجنسازهمگیاهاندانیم؟میکجاازماگوییدمیشما

بهماپاكگوهريهوشیار. دارداحتیاجيهوشیاراینبهچیزيهر.شناسدمیرايهوشیاراین،يهوشیارآن

.بشناسندراخودشانکندمیکمکجماداتبهحیواناتبهنباتات

همماخود.نداردقبولکسهیچکه،شویممیچیزيجنسازکنیممیدرستچیزيیکمامقاومتباولی

ماسرکهبالهاییاینداریم؟قبولراخودمانذهنیمنخودمانمگر.استوضعیچهاینببینیدنداریم،قبول

ازمنبگویدکههستکسیآیا؟هستیدراضی؟آنازهستیدخوشحالشمامگر.آوردهذهنیمنهمینآورده

دردودردبهودروغینزندگیبهکهآنهاییازبگذریم. منبهدهدمیزندگیواقعاآیدمیخوشمذهنیمن

شاديخردمندند،،شناسندمیرازندگیکهینکساآن.دانندمیزندگیراکشیدردواندکردهعادتکشی

:گویدمی.ببینیدهماین،بله.ندارندقبولآنهاشناسند،میراعشق،شناسندمیرازندگیاصیل

944مولوي، مثنوي، دفتر دوم، بیت 

این حسن را سوي حضرت بردن استنه کردن استشرط من جابِالْحسن
کار نیک تنها انجام آن نیست، بلکه باید این کار نیک را به بارگاه حضرت حق رسانیدشرط به جا آوردن 

،باشدبودندادنانجامپشتباید،نیستآندادنانجامفقطدادنانجامنیکعملاین:کهگویدمیمیموالنا

بودنشماعملوفکرپشتوباشیدزندهبودنییکبه،نهایتبیگوییمنمیحاال،بودنعمقبهبایدشمایعنی

اینبختینیکاینیعنیرا،حسناینمابایدکاراینبرايواست؟درست،بشودحسابنیکعملاینکهباشد

مايهوشیارتاخالصه.ببریمخدابارگاهبه،ببریمحضرتبه،يهوشیارآنپیشببریمرايهوشیاراین،راحضور

ایندر،لحظهاینبهبیاییمنشدیمجمعشناختیروانزمانازمایا،بشودیکیزندگیبانرفته،نکردهحرکت

ماصورتایندر،بشودناشیماعملوفکر،ابدیتونهایتبیاینازو،بشویمزندهاوابدیتونهایتبیبهلحظه

:گویدمیکهکندمیتوجهقرآنآیهاینبهاینو.کنیدمیتوجه.کاشتخواهیمدرد

160، آیه )6(کریم، سوره انعامقرآن
إِلَّا مثْلَها وهم لَا یظْلَمونَٰ◌ ومنْ جاء بِالسّیِّئَۀِ فَلَا یجزَىۖ◌ منْ جاء بِالْحسنَۀِ فَلَه عشْرُ أَمثَالها 

آن کیفر بیند، تا هر کس کار نیکى انجام دهد ده برابر به او پاداش دهند، و هر که کار بدى انجام دهد تنها همانند
.ستمى بر آنها نرفته باشد
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پشتشکهاستکارينیککار. کندمیتعریفرانیککار.هستدهدانجامنیککارکسیهرهمینمنظورش

عملفکرآنجاازوباشیدزندهلحظهایندرعمیقیعمقیکبهباید انههوشیاربایدشمایعنیبودن،باشدبودن

:گویدمیبخوانمهمراایناست؟درست.بودنخواهدنیکعملاین،کنیدمیعملوفکرذهنیمنازاگر.کنید

این عرَض ها که فنا شد، چون بري؟جوهري داري ز انسان یا خري؟

ذهنیمنیا؟هستیخریا،قائمیخودتروياي هزندوبیداريخدابینهایتبه،انسانجوهربهواقعااآلنتو

خواهیچونرااینها،شدهفنااینهاکه،ذهنیمنباکردیمماکهعبادتهاییاینتمامیعنیهاعرضاین؟هستی

مصرعهمانبهماحاالولی.کندمیسئوالدارد.استشدهفناعرضکهاینها؟بردخواهیچگونه؟خودتبابرد

بهخودشبایدهمجواب؟خريیاانسانزدارمجوهري،کندسئوالخودشازبایدکسیهر.کنیمتوجهاولش

.بدهدخودش

عملداردذهنیمناگر.بگیردسرچشمهآنجاازعملشوفکرباشدزندهبودنبهبایدپسداردانسانیجوهراگر

گلاگر،رودمیفروپایتبهباالخره،بکاريخارتوببینگفتیعنی؟چییعنیکندنمینیکعمل.کندنمینیک

ودردهاباشدگیهویتهممرکزاینخواهندمیهابعضی.شودمیگلستانتوزندگیوشودمیگل،بکاري

فروخودشانپايبه،استکاشتنخارهمانآنها،کنندمینیکعملخودشانخیالبهودارندنگهراباورها

.رفتخواهد

در آن چشمه رسیدياین چشم ببستی تو، گر آبِ حیاتی تو و گر آبِ سیاهی
تعریفذهندرتوانیمیراسیاهآبوحیاتآب.باشیسیاهآبیا،باشیحیاتآبکندنمیفرقیگویدمی

اینگویندمیهابعضی.استسیاهآباینواستذهنیچیزمنتهی،استحیاتآباینگویدمیذهن.کنی

ماعقایدبااینکهبراياستسیاهآباین.استحیاتآباینواستاصولییکبراساسکنیممیماکهکارهایی

آنسیاهآبو.تسلیماثردر،می آیدآنورآنازکهاستآبیهمینحیاتآبحقیقتاکهبگویینهیا.استمغایر

؟درسته،می آیدذهنیمنازکهاست

توۀ گذشتاصالنیستمهمیعنی.رسیديخداچشمهبه،بستیراذهنیمنچشمایناگرلحظهاین:کهگویدمی

وبشناسیراشدگیهاهویتهمبایدتوکهبشويمتوجهلحظهایناگر،ببنديراذهنیمنچشمحقیقتااگر.چیه

بگویدنبایدهیچکس.چشمهآنبهرسیمیاً فور،باشیمشغولکاراینبهروزهرو،ندازيابیتندتندوندازيابی

.دهدنمیراهپیششرامنخدا،کردمراکارهااینمنچونکه
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.گیردمیصورتصفرمقاومتباهمکاراینو،ببستیراشدگیهاهویتهمچشم،ذهنیمنچشمآنکههمین

تسلیمشمااگرگفتداشتیمغزلدر.بنددمیراذهنیمنچشم،کندمیبازرافضالحظهبهلحظهکسیهر

چشمه،ماستنزدیکچشمهآن.بینیدمیچشمآنباشما،جادوییبهشودمیدوختهذهنیمنچشمباشید

اینبهبیا،بشوزندهعمقیبهشمالحظههمین،لحظههمین؟کجاست. می آیدیکتاییفضايازکهحیاتآب

ذهنیمن،لحظهاینبهآییممیما،برسدصفربهذهنیمن،کنکوچک،کنکوچکراذهنیمنپس.لحظه

.شودمیمهمآیندهوگذشته،زمانبهرویممیبشودبزرگ

زندهيهوشیاربهشویممیزندهاوبینهایتبهلحظهایندرما،بشودصفر،بشودکوچک،بشودکوچکذهنیمن

برايهستیمجاویدانوهستیمنامیراکهکنیممیحس،شویممیزندهابديلحظهاینازآگاهیبه،شویممی

راهمه،زمانبهبرویم.بینیممیزندگیراهمه،داریمزندگیچشم.استزندههمیشهابديلحظهایناینکه

وهفتادجنگ،کنیممیستیزهماآنهاسر.شوندمیجديباورهامثلسطحیتفاوتهايآنموقع.بینیممیمردگی

.شودمیشروعملتدو

زدندافسانهدرحقیقتندیدندچونبنهعذرراهمهملتدووهفتادجنگ

:گویدمیپنجمدفترازهمبیتاینبله.گویدمیحافظ

1113مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بیت 

خویش را بینی در آن شهرِ کهنتو ببند آن چشم و خود تسلیم کن

دریعنیقدیمیشهرآندر؟دیدخواهیکجادرراخودت،بکنتسلیمراخودتوببندراذهنیمنچشمآن

.آییمیدرذهناینازیعنیخداپیشدر،یکتاییفضاي

اینست سزاي تو گر از نَفس جهیديبا جمله روانها به پرِ روح، روانی

میهمبابشویمهاموضوعاینمتوجهماۀ هماگرنهیا،بزرگانهايروحباندرآمدپروازبه،روانروانهايۀ همبا

همبهونداریمواواکنشبهراهمدیگرمااگر. انديهوشیارجنسازانسانهاۀ هم.بپریمکنیمکمکهمبهتوانیم

ازتوانستیاگرتوستپاداشاین:گویدمی.بپریمروحرپباهمباتوانیممی،کنیمارتعاشزندگیبه،رسیممی

.دیگرهستندسادهبسیارابیاتاین.بجهیبیروننفس
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وز آب و گلِ تیره بیگانه رهیديبا خالقِ آرام تو آرام گرفتی

دیدباانههوشیارگرفتیتصمیمذهنازشماوقتی.کرديپیداآرامش؟کرديچکارتوآرامخالقباآرامخدايبا

منازیعنیلگوآبازصورتایندر،بشويیکیاوبالحظهایندربیایی،ذهنیمندیدگذاشتنکنارباخدایی

و،ماخدائیتبهنسبت،مابهنسبتذهنیمنکهبینیدمی.رهیدي،استخارجیچیزبیگانه،بیگانهوتیرهذهنی

؟بینیدمیشماراشابیگانگیآیا.استبیگانهمانهاییجاي

میذهنبهکههرچیزي،شمادوست،شماهمسر،شمافرزندشماپولازخارجیچیزهیچکهدانیدمیشما

خدایازندگیازغیراینهاۀ همو،باشدشمامرکزنبایدکنیدکشفشتوانیدمیحستاپنجباکنیدتجسمتوانید

براي.هستهمتیرهواستبیگانهذهنیبافت.شمامرکزبهبیایندنباید،اندبیگانه،باشدشمامرکزدربایدکه

برحسب.بینیدمیراجهان،چیزهابرحسبشماووزندمیشمايهوشیارچشمبهبالفاصلهراعینکشاینکه

.کنیدمیپیداراچیزهاعقل،کنیدمیزندگیچیزها

کاینجا ز دل و جان به دل و جانْش خریديامروز تو را بازخَرَد شعله آن نور

مناز،کندمیسیرابراشماچهاربعدهمهکه،تابدمیتسلیماثردرکهخدایینور،کهنوريآنۀ شعلگویدمی

شیطانبهراخودمان،مرکزمانبگذاریمراچیزهاگرفتیمتصمیموقتی.خردمیبازراماشیطاناز،ذهنی

.هستندشیطانعواملآنها،کنندمیکنترلراماآنها،پرستیممیراآنهااینکهبراي.فروختیم

براياالن،ماجانودلدادیم،راجانودلقوا،تمامبادل،تهازیعنیجانودلزجان،ودلزاینجاگویدمی

راچیهمهصادقانه،ودلمانتهازوصمیمیتومیلکمالباجان،ودلازاگر.هستذهنیمنفعالما،ازخیلی

درراخداروشناییوعشقشعلهصورتایندر،برودبدهیمراذهنیمانجانهمرا،مادیماندلهمبرود،بدهیم

وشودمیچیببینمحاالکهزمانیتاولی.مرکزتبیایدخداروشناییتابرودبدهرااینپس.گذاشتیممرکزمان

.شودنمیاینو،بماندمقدارشیک،بدهممقدارشیکبدهاجازهحاالیاودرستهاینهادانممیچهمنوشک

.رودمیدهیمیرامرکزتتمامووجودتتمامدلت،تهازجان،ودلبهجان،وزدل

کاو را چو نثارِ زر ازین خاك بچیدياندر برِ سیمینِ تو آیدآن سیمبر

میخاكایناززرمثلرا،هویتمانماگفتیم.هستذهنخاكایندرماوجود:کهکندمیاشارهدارداالن

یعنیبرسیمنقره،یعنیسیمضمندربه،آیدمیما،سیمینبربهآیدمیزندگیوخدایعنیبرسیمآن.چینیم
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زیباوشغآداشتن،زیباکنارداشتن،زیبابریعنیداشتنسیمینبرزیباروي،یعنینقرهکنارنقره،برداراي

کهوقتیمان،دويهرهستیمزیباهمماهستیم،اوجنسازکهماآغوشبهآیدمیزندگیآنپس،داشتن

کردیم،جداخاكازراخودمانوقتیکنید،جدابایدوهستمخلوطخاكبازرکهطورهمانزر،مثلراخودمان

.گرفتخواهدصورتوحدتپدیدهاین.چیدیمکند،میراکاراینزندگیبشویم،تسلیماگر

همان رست که در خاك دمیديکز خاك اي عشق ببخشاي تو بر حالِ ضعیفان

کمکمابهبیاتوعشقايست،افاسدبعديکشتاست،درستاولکشت:گفت. گفتقبالکههستهماناین

تسلیموقتیدارم،احتیاجکمکبهمنبگوییدشماوقتیکند؟میکمککیکن،کمکضعیفانماحالبهکن،

رست،خواهدآناي،هکاشتاي،هرستخداايتوکهچیزيهماناست،اولکشتاینایمفهمیدهاالنماوبشوي

همینبراينکاریم،اولکشتآنرويدیگريچیزاگرکاریم،نمیدیگريچیزهممارست،نخواهددیگرچیزي

میضعیفیم،کنیممیاعترافماپسدهد،مینجاتراماهمعشقبفهمیم،درسترااینهاکهراآنخواندم

.کنیماشتباهخواهیمنمیدیگرما.بخشدمیرامااشتباهاتو،بخشدمیعشقدانیم

.کردخواهدرشدمادراودمبصورتاوبینهایتو،خداستدمشدهدمیدهکهچیزيخاكدرکهدانیممیماو

عمقکنیم،میپیداعمقکنیم،میپیداعمقوکنیممیرهاراذهنیمناینمابتدریجیعنیکرد،خواهدرشد

.نداردانتهااصالکی؟تاکنیم،میپیدا

خامش کن و منماي به هر کس سرِ دل، ز آنک
در دیده هر ذره چو خورشید پدیدي

اینازبیشوکنخاموشراذهن.ماهوشیاريبهیازندگیبههست؟کیبهرویشهمباز.بکنخاموش: می گوید

اگر.بدرخشیتواندمیهمهدرونخورشیدیکمثلخداتو،کهاینبراي.نیستحرفدرچرا؟.نزنحرفدیگر

ذهنایندرونازمافکر،آنبهنپریمفکراینازدیگربشود،صفرذهنکنیم،خاموشکنیم،خاموشراذهنما

قبالخواندیمهمشعراینبینهایت،هست؟چقدرماناندازهشویم،میمتولد

4580بیت مولوي، مثنوي، دفتر ششم،

ناگهان آن ذره بگشاید دهانآفتابی در یکی ذره نهان

هزاربهامروزشده،پارهو،شودمیپارهذهنیمندفعهیکنهان،هستیمآفتابییکهنی،ذمنداخلدرما

شویم؟میاندازهچهبهبیرون،پریممیذهناینازماو،مابهگفتصورت



# Programگنج حضور718برنامه شماره  718

50: صفحه

پیش آن خورشید چون جست از کَمینذره ذره گردد افالك و زمین

همینوهاآسمانتمامکهشویممیبزرگنقدریامایعنی.ذهنتويازیعنیگاهپنهانگاه،نهانیعنیکمین

گاهپنهانازکهوقتیخورشید،آنپیشما،پیشزمین،وافالكگرددذرهذره.شودمیکوچولوماپیشزمین،

گاهپنهانازاگرذرهاینپس.شماشخصستیزهگرفته؟راجلوشکی.بشودآزادخواهدمیاالن.شدآزادذهن

. شودمیذرهیکزمینکهشودمیبینهایتییکشود،میبینهایتبیرونبپرد

هین بشو اي تن از این جان هر دو دستاین چنین جانی چه درخورد تن است؟

مثلشویم،میزندهخداابدیتوبینهایتبهماوقتییعنی.ستاخورشیدوستابینهایتکهجانییکگویدمی

منهست؟ذهنیمنسزاوارچهخورشیديچنین یکگویدمیبرکت،جورهزارتابندهوشویممیخورشید

ذهنیمنکهکندخلقراخلقتاینتمامکهبودهاینزندگیمنظورمگردهی؟میزحمتراخودتچراذهنی

کند،میعمرسالهشتاد،هفتادمیرد،میسالچندازبعداست فانیکهکوچولوانسانیککه،بیایدبوجود

اینازرادستتدوهرذهنی،منايیعنی.کهنبودهکهاین،نهبوده؟ایندانممیمنبگویدبشود،بلندبیاید

.نزنحرفاصالچیزهااینبهراجعتونیست،توخورددراینبشو،بینهایتجان

خاموش و دهان را به خموشی تو دوا کن

زیرا که ز پستانِ سیه دیو مکیدي

آنبهصندوقاینازو،کندمیفکرداردتندتندکهذهندوايپس.کندواخاموشیباراذهنوباشخاموش

وقتیو.نیستهممااصلشبیهو.نیستخداشبیهخاموشیاندازهبهچیزهیچ.استخاموشیرود،میصندوق

موقعهر،زنیممیحرفخواستاوموقعهر.شویممیخاموششویممیزندهاوابدیتواوبینهایتبهما

.استخاموشیهمماذهندوايو.نداریمزیادحرفبهاحتیاجاصالزنیم،نمیحرفنخواست

وهویتیمهمآنباکهبینیممیو،بینیممیراذهنچرخشماو،دهدمیبینشمابهکهاست خاموشیاین

ازاینکند،میکارتندتندذهنکههمینکهشدیممتوجهماو.راشدگیهویتهماینکنیممیشناسایی

.استمکیدنسیاهدیوپستان

فضايازشویممیدورداریمیواشیواشدیگرماچونغزل،ایندرکردنصحبتهمهاینازپسگویدمیموالنا

اینهاوذهنبهوجملهبهوحرفبهوقتیشویم،میمتکیحرفبهداریمکهاینمثلیواشیواشداریمیکتایی،
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بیانحرفبهرازندگیخواهیممیمکیم،میداریمرادنیااینیعنیسیاهدیوپستانازداریمشویم،میمتکی

درحرفبهرازندگیوقتیبیاوریم،درحرفبهرازندگیفقطنه.مادرخودشبهبشودزندهبایدزندگی.کنیم

.کردنکارمادرکردندشروعشدگیهاهویتهمیواشیواشیعنی.مکیممیسیاهدیوپستانازبیاوریم

پایان قسمت سوم 

 &&&
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موالنا اشاره می کند به این که اگر ما کسی که . در این قسمت چند بیت مثنوي دفتر چهارم برایتان خواهم خواند

را انتخاب می کنیم به عنوان استادمان، هدایت کنندمان، مسئولیت این را داریم که تشخیص بدهیم این شخص 

و همین راتعمیم می دهد به انجام کارها و مسئولیتهایی که ما به آن شخص واگذار . می توانداین کار را بکند یا نه

که شما تشخیص بدهید که کاري را که به کسی واگذار . قع این موضوع مربوط به قانون جبران استدر وا. می کنیم

، و تشخیص این که آن شخص از عهده کار بر می آید یا نهآنمی کنید، بطور فردي یا جمعی انجام بدهد از عهده

ان را تغییر بدهید و نه ایشان را، و و اگر آن شخص بر نیامد، شما باید خودت. این کار بر می آید، بعهدة شما است

اگر شما من ذهنی دارید، می روید من ذهنی را انتخاب می کنید که این مسئولیتها را انجام بدهد، بدانید که او 

. اشتباه خواهد کرد

1436مولوي، مثنوي، دفتر چهارم، بیت 

زنشمشیریست که افتاده است به دست راهبیان آنکه حصولِ علم و مال و جاه بدگوهران را فضیحت اوست و چون 

دادنِ تیغی به دستِ راهزنبَدگُهر را علم و فن آموخنت

یعنی . بدگهر انسانی است که مرکزش از جنس هم هویت شدگی با دردها و باورها و چیزهاي این جهانی است

گوهر ما مرکز ما است، اگر مرکز ما خوب باشد از جنس زندگی باشد، ما . ش بد استمرکزش بد است، و یعنی گوهر

شبیهاینوشدخواهدهویتهماینباایشانبیاموزیم،بدگوهربهاگررافنوعلمگویدمیو. خوش گوهریم

.هستدزددستبهشمشیردادن

ناکس را به دستبِه که آید علم، تیغ دادن در کفِ زنگی مست

بهبدهیمرامنصبحتی گویدمیپاییندرکه را،علمماکهاست اینازبهترمست،سیاهدستبهدادنشمشیر

آبادانیسببموضوعاینکند،میبیانسادگیبهکهطورهمینو.داردذهنیمنکهکسییعنی،اهلنایا،ناکس

هویتهمآندرو،شدگیهاستهویتهممرکزشکهاست انسانیمست،سیاهمست،زنگی.شدنخواهد

آنآوردنبدستمستاست،حرصمستو،چیزهاستاینجنسازاوو،استجهانیاینچیزهايشدگیها،

شخصآنبهکهمسئولیتییا،باشدقدرتاست ممکنتیغ.بدهیداوبدستراتیغنبایدبنابراینچیزهاست،

استممکن،داریممرکزماندرشدگیهویتهممااگر.شودمیشاملهمراماخودالبتهو.کنیدمیواگذار

.بدهیمانجامراکارهاازخیلینتوانیم
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فتنه آمد، در کفِ بَدگوهرانعلم و مال و مَنصَب و جاه و قِران

سبباینهاداند،میبرکتراآنهاذهنیمنکهذهنیمنبوسیلهشدهانتخابچیزهايهمانکهبینیدمی

قدرتیاسمتدیگریکیاست،دنیامالشایکیاست،علمشایکی.شدخواهدپریشانیوفتنهوآشفتگی

یارسدمیاوبهپولییکآورد،میشانسآدمموقعیکشانسیخوشباصطالحیا.استمقاماست،اداري

.هستمادهجنسازمرکزشانکهبیفتدکسانیبدستاگرشد،خواهدآسیبسبباینهارسد،میمقامی

تا ستانند از کفِ جمنون سِنانزین فرض شد بر مؤمنانپس غَزا

چیهریاراقدرتیارااسبابهمینیارانیزهکهشدهواجباینبرايمومنانبرايمقدسجنگ:گویدمیپس

.استشدهواجبهاموقعاینگویدمیغزافقط.بیاورندبیرونذهنیمنیعنیدیوانهدستازایم،دادهاوبهکه

انتخابگردنبهبلکهگرفته،بدستراچیزهااینآمدهکهاندازدنمیکسیگردنراگناهانموالناکهکنیدتوجه

بدهیمکسیبهرامسئولیتییکنبایدشخصیمان،زندگیدرمثالباشیم،کنندهانتخاباگرماو.گذاردمیکننده

اگراست،کارایندادنانجامشرایطواجدایشانکهباشیممطمئنبایدیا.بدهدانجامتواندنمیدانیممیکه

راجبرانقانونکافیباندازهچونخودمانبه.خودمانبهبرگردیم؟بایدکسیچهبه،ندادانجامایشانودادیم

همیشهیامعموالذهنیمن.تواندنمییابدهدانجامراکاراینتواندمیشخصاینکهکنیمتحقیقندادیم،انجام

.کردیدانتخاببدشمابدهد،انجامتوانستنمیخوبنداد،انجامگویدمی،راشخصآنکندمیمالمت

خوواسِتان مششیر را زآن زشتجانِ او جمنون، تنش مششیرِ او
تنشواست دیوانهاوجسمیهوشیاري،اوهوشیاريیعنی.اوستدیوانهشاذهنیجانآنیعنیاوجانگویدمی

.اوستشمشیراینهادردهایادنیابهاوشدیدعالقه.اوستشمشیراوحرصاوست،شمشیرذهنیشمنو

شماکهاست اینسرشاههمکنیدمیتوجه.بگیرخوزشتیاخلقکجیا،دیوانهایندستازراشمشیربنابراین

راکارایناگراست،حضورجنسازمرکزشاست،درستمرکزشکهبخواهیدکسیازرانیککاریکمسئولیت

.شماستتقصیر،نکنید

از فَضیحت، کی کند صد ارسالن؟کند با جاهالنآنچه منصب می

یعنی.بکندتواندنمیشیرصدتاکندمیکهکاريرسوایی،از،ذهنیهايمنیعنیجاهالنبامنصب:گویدمی

شیرباشد،تواندمیمخربیچیزیککهشیرکند،میجاهالنبامنصبکهرارسواییآنوهاکاریخرابآن
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تکراربارچندشمااست،سادهبسیاربیتهااین.بیاوردبوجودتواندنمیراکاريخرابآن،بیشهشیرجنگل،

. هستروشنمعنیشکامالکنید،

مارَش از سوراخ بر صحرا شتافتعیبِ او خمفی ست، چون آلت بیافت

درکهدردهاوچیزهابراساسماشدگیهویتهمیعنیذهنیمنبعنوانهمماعیب.استمخفیذهنیمنعیب

یککهاست موقعی؟استکیآن.کنیمپیداراهاآنظهوروبیانتوانکهزمانیتا.استمخفیاست،مامرکز

شتافتصحرابرسوراخازمارش.دیگراست اینآلتکنیم،پیدانفوذيیککنیم،پیدامالییا،کنیمپیداقدرتی

.افتدمیکاربهویرانگریشوخرابکاریشعواملیعنی

پشتدربودنکهاست موقعینیککار:گفت، کردقرآنآیهبهاشارهموالناحتیدادیم،توضیحمفصالامروز

شمااعمالوفکرهااینشماست،عملوفکرپشتذهنیمندردهاي، ذهنیمنحرصاگرشماست،عملوفکر

.کردخواهدتخریبراجهان

شودچونکه جاهل، شاهِ حُکمِ مُرمجله صحرا مار و کژدم پُر شود

درکهآدمهاییگزند،میمرتبکهذهنیهايمنیعنیکژدمومارشود،میکژدمومارازپرجهانهمه

ایناست کمترکمییکاگراست،مارایناست زیادخیلیاگر،یمکنمینگاهدردشدتبهو.استدردمرکزشان

جاهلوقتی.کنندمیلبسمردمازرازندگیوزنندمینیشوبینندمیکژوروندمیکژاینهاواست کژدم

.شودمیرمحکماجرايمامورذهنیمنیعنی

ذهنکهکاريیعنیحقیقتارمحکمولی.کرداجرابایدراآنیعنی.استقاطعحکممعنیبهاینجادررمحکم

میکنیم،میپیدادیگرشدگیهویتهمیاخودماندررنجشییکمامثالکهاین.بدهدانجامندارددوست

انجامبایدماکهاست چیزيرمحکماست،رمحکماینآید،نمیخوششذهنولی،ندازیمابیرااینبایددانیم

رمحکماجرايمسئولجاهلوقتیهمجاهلمورددرحاال.استقطعیولیآیدنمیخوشمانماولیبدهیم

ذاردمی گنمایشمعرضبهیاکندمیاجراراچیزهاییوبرساندخدابهخواهدمیراانسانیعنیشود،میاصلی

شود،میکژدمومارازپرصحراهمهوجامعههمهگویدمیپس.زندمیمهضرروکندنمیراکارآناصالکه

.شودمیگزندههايآدمیعنی
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طالبِ رسواییِ خویش او شده ستمال و منصب ناکسی کآرد به دست

مردمبهباشدنداشتهاگرچون.استخودشرسواییخواهانمسلما،کندپیدااهلنایکمقامومالاگرگویدمی

وباشدثروتمنداگرولیبکند،سلبمردمازرازندگیتواندنمیبکند،تواندنمیبديبزند،آسیبتواندنمی

تعریفبهبناناکس.باشدناکساگر.داشتنخواهدروامردمبهرازندگیصورتایندرباشد،داشتههممقامی

مرکزشکهاست کسیجوانمردهمکزاست،تعریفاینهمیشه.شدگیهاستهویتهمازمرکزشکهاست کسی

هماگراست،کساین،استعملشوفکرپشتبودنواست زندهبودنبهکسیاگرپس.خداستجنساز

. ستاناکساین،استعملوفکرپشتمن ذهنییادردهاباشدگیهویت

یا سخا آرَد به ناموضِع هندیا کند خبل و عطاها کم دهد

نمیخودشجايبه، بخشدنمی،ببخشدبایدکهکسیآنبهمنتها،بخشدمییا،بخشدنمیوکندمیبخلیا

همیشهنیست،زندگیخرددستکارونیستیمزندهزندگیبهکهحالیدرماسخاوتکهکنیدمیتوجه. بخشد

مشخصاتازیکیاصال.استبخیلمسلمادارددردوداردذهنیمنکههرکسیورودمیناموضعبهونابجابه

بخلبنابراینو. استکمذهنیمنبرايهمیشهاست،کم. استکمیابیفضايونظريتنگمحدودیت،ذهنیمن

بهبنابراین.استذهنیمنمعیارهاياساسبراست،رابطهاساسبراست،ذهنیمناساسبرهمسخاوتش. دارد

.نیستموقعبهوجابه. خوردنمیزندگیدرد

این چنین باشد عطا کامحق دهدهندبَیدَقۀشاه را در خان

پیادهخانهدرراشاهو. استنابجاییبازيکهاستمعلوم،بگذاريپیادهخانهدرراشاهشطرنجبازيدرخوب

به.کنیمیبازيآنباوکنیمیذهنیمنخرديبیبهتبدیلرازندگیخردآنکهاست اینمعادلگذاشتن

احمقکهبخششیگویدمیوسپاردمیذهنیمندستبهبسپارد،شاهدستبهراعملشوفکرآدماینکهجاي

هممرکزشدرکهاستانسانینمادهمهچیزهاجوراینوناکسواحمقاینجادر. شدخواهدطورياینکندمی

.باشدمواظببسیاربایدداند،میواست مرکزشدرشدگیهویتهمکهکسیپس.داردوجودشدگیهویت

.استبلدکهبدهدکسیبهراکارکهکندارزیابیبایدکند،مشورتباید

ازماکند،میحکممابهجمعوقتییکی. شودمیگذاشتهپازیرجاچنددرمعموالجبرانقانونکهباشدیادمان

بدونمابکند،تواندمیراکاراینشخصاین:کهگویندمیگروهییکیاگویدمیجمع. کنیممیتقلیدجمع
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بامعموالما. هاستشدگیهویتهمتشابهازمعموالرابطهاین. استرابطهدیگریکی.کنیممیقبولتحقیق

خویشیوآشناییرابطهیککاراینو. استهویتهمچیزهمانباهمدیگریکیشویم،میهویتهمچیزي

. نرویمجبرانقانوندنبال. نکنیمدرستارزیابیماکهشودمیسببرابطهاینوکندمیایجادمضرومصنوعی

.کنیماشتباهوبدهیمشخصاینبهراکارمانکهبیایدخوشمان

راتحقیقمانوکارمانووركهومآنمعروفقولبهکافیاندازهبهبایدماهمیشهجبرانقانوناجرايدرپس

انجامراکاراینتوانیممیخودماناصال.نهیابدهدانجامراکاراینتواندمیشخصاینکهباشیمدادهانجام

نه،یا.گیریممیکمکدیگریکیاز. کنیمنمیقبولتوانیم،نمیاگر. توانیمنمیبینیممیهاموقعخیلیدهیم؟ب

مواظبخیلیباید. استبلدراکارازدرصديکهکنیممیپیداراکسییککنیم،پیداتوانیمنمیبینیممی

.کردیمانتخابکهماتقصیرکیست؟تقصیربکندخراباگر. کندخرابراکاراستممکنلحظههر. باشیم

جاه پندارید، در چاهی فتادحکم چون در دستِ گمراهی فتاد

نابوديواقعدرولی. استخوبیچیزاینکندمیفکر، آنبیفتددستشقدرتاگرذهنیمنیعنیگمراهآنحاال

.استچاهنیست،جاهاست؟درست. استشاچاهواش

سوزی کندجانِ زشتِ او جهانکندداند، قَالووزیره منی

جان. بدهمنشانشمابهراراهکنم،هدایتراشماتوانممیمنگویدمیاست،کنندههدایتولینیستبلدراه

نیکعملدانیدمی.ریزدمیهمبهراچیزهمه. جهانکردنخراببهکندمیشروعاوماديمرکزیعنیاوزشت

منخرديبیوبدو انرژيانرژياگر. ریزدمیآنبهزندگیخردواستبودنپشتشکهاستعملیوفکرگفتیم

راآدمهاماکهبساچه.استپوكبادامآنکرد،خواهدخرابراجهانعملوفکرآن،بریزدعملیوفکربهذهنی

.نیستیمبلدراراه. توانیمنمیکهدانیممیکهحالیدروبکشیمخودمانبا

گرفتپیروان را غولِ اِدباریطفلِ راهِ فقر، چون پیری گرفت

زندگیبهکهکسییعنی،زندگیبهنیازودنیاازنیازيبیراهدر،استاولکالسکهکسییعنیفقرراهطفل

بیوباشدخدافقطمرکزش،درنکندپیداهیچی؟هستمکیمنگویدمیوقتیکهاستکسیفقیر.شدهزنده

یعنی.استفقراولِکالسهنوزاست،مرکزشدرشدگیهویتهمزیاديمقدارکهکسی.باشدجهاناینازنیاز
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بدبختحتماشخصآنپیروان. کندهدایترامردم. باشدپیرتواندنمیآدماینکودکستان،یادبستاناولِ

.کردخواهدمنحرفراپیروانبدبختیغول. شدخواهند

صفاماه را هرگز ندید آن بیکه بیا تا ماه بنمایم تو را

شخصاینکهحالیدر. برسانمخدابهراتومنبیا. خداستیازندگیاینجادرماهبدهم،نشانتوبهراماهبیاکه

يهوشیارشاهمهندارد،حضوريهوشیارهیچگونهشخصاینیعنی. کنیدتوجههمصفابیکلمهبه. ندیدهراماه

يهوشیارفقطنبوده،زندهزندگیبههملحظهیک. ندیدهراماههرگزواست،درديهوشیارمخصوصاجسمی

.کندتعریفراماهتواندنمیهمذهنبهحتیشخصاین:گویدمیاالن. داشتهجسمی

عکسِ مَه در آب هم، ای خامِ غُمرمنایی؟ چون ندیدستی به عُمرچون 

کهذهنیمنازمراخواهیمیجوريچهیعنیبدهی؟نشانمنبهراماهخواهیمیچگونه. گواحمق،یعنیغُمر

زندهزندگیبهمرا،لحظهاینبهببريکنی،هدایتمرادارم،راهاشدگیهویتهمدیدودارمذهنیدیدفعال

. کردشودمیجوريچهراکاراینکهدانینمیهمذهنیطوربهحتیچوندهی؟نشانمنبهراخدارويوکنی

.خاماحمقاي. دانینمیهمراماهتعریفحتییعنی،ندیديذهندرهمراماه

ازخیلی.باشیدمواظببسیاربایدکنیدمیانتخابمعنوياستادعنوانبهراکسیشمااگرکهدهدمینشانپس

همینذهنیطوربهولی،یکتاییفضايبهبرسانندتوانندمیراماکهکنندمیادعادانستهحتیهستندانسانها

خوبراهیچهاست،بدراهیچهکهدانیممیذهناًمااشعاراینخواندنباحداقلاالنکه .نیستندبلدراموضوع

ودردهادرخودش.نداندرااینهاازکدامهیچکسییککنفرض. چیستماديمرکزچیست،حرصاست،

گیرمایکتایی،فضايبهبرسان،کنراهنماییرامابیاشمابگوییمماوباشدمستزنگیوباشدشدهگمفکرها

.ذهندرایمافتاده

عاقالن سرها کشیده در گلیمامحقان، سَروَر شدستند و ز بیم

یکحالتیچنیندرروزگاريچنیندر. کشیدندسرگلیمدرعاقالنترس،ازو.شدندسروراحمقانگویدمیبله

میمثنويازهمدیگربیتچنداما. بزنندحرفتوانندنمیدیگرخردمندانکه.آمدخواهدپیشوضعیتچنین

موالناشماکهماکردهعرضبارهاهمینبراي.شماستبامعنوياستادیکانتخابمسئولیتبدانیدشماکهخوانم

.بله. نشودتلفوقتتانباشیدمواظب.کنیدانتخابرا
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2938مولوي، مثنوي، دفتر دوم، بیت 

را از فَتی؟باز داند حیزَکانکو که تامُمَیِّزمؤمنِ کَیِّس

یعنیرایزحتادهندهتمیزوباشیدزیركبایدشماپس. دهندهتمیزیعنیممیززیرك،یعنیکیسکَیس،مومن

رابطه.کندمیمنحرفراآدمجمعموردایندر.دهیدبتشخیصجوانمردازراذهنیمنیعنیراناکسونامرد

گویدمیموالناپس.بودمواظببایدآیدمیپیششدگیهویتهمتشابهازرابطه. کندمیمنحرفراآدمهم

. باشیدمومنبایدشما

خردمندراشمافضاآن داناییکنیدبازرافضاکهصورتیدرواستتسلیمحالدرلحظهاینکهاستکسیمومن

خواهدمیواستدردازپرکهانسانیمخصوصاًراذهنیمنانسانراحتیبهو. کندمیدهندهتمیزوکندمی

.دهدمیتشخیص،خداستجنسازمرکزشکهکسییعنیجوانمرداز،راکندراهنماییراشما

حدیث

رذنٌ حفَط نُ کَیِّسؤماَلْـم

.مؤمن، زیرك و هوشمند و با پرهیز است

تاجران باشند مجله ابلهانگرنه معیوبات باشد در جهان

جنسانتخابتواناییراتاجرپس. شدندمیتاجرابلهانهمهنبودندجهاندرمعیوبهايجنساگر:گویدمی

میراخوبجنس،نداردوجوددیگربدجنسچونآمدمیابلهیهروگرنه.کندمیتاجربدجنسازخوب

بایدخردمیجواهرکسیاگرخوبمثالً،شدمیفروشجواهرکسیهر،فروختمیسوديبهبردمی،خرید

استذهنیمنانسانمعیوب،دارندوجودجهاندرمعیوباتپس.استاصلجواهریااستبدلجواهراینبفهمد

شدگیهویتهمودردازپرمرکزشاستممکن،ماهشدزندهمعنویاتبهمن:گویدمی،داردراهنماییادعاي

.بشناسیدکهشماستمسؤلیتوظیفهاین،باشد

4893مثنوي، دفتر ششم، بیت مولوي، 

هست پیدا از مسومِ گُوخلَنآن نسیمی که بیاید از چمن

چمنازکهرانسیمیبالفاصله،ببینیدتسلیمچشمبا،کنیدبازرافضالحظهایندرشمااگر:کهگویدمیشمابه

بالفاصلهشمایعنی.بدهیمتشخیص،وزدمیکثافاتازکهسمیبادیعنیکهسمومیاز،استخوشبوکهآیدمی
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، یک انسانی که استخداییمرکزیک ازانرژياین،نسیماین،آیدمیکهچیزياینکهدهیدمیتشخیص

کثافات،استجهاناینباشدگیهویتهمکثافاتنهیا.مرکزش به خدا زنده شده در این مورد موالنا است

ذهنیمنبهتحریکراشماشخصیببینید،استواضحخیلی.رسدمیمنبهداردکهاستآنسمودردهاست

بهرویممی،گذشتهیعنیزمانبهگردیدبرمی،شودمیزندهشمادردهاي،آیدمیباالشماذهنیمن،کندمی

میمصاحبتاوباوقتی،نهیا،کندمییبغترخوردنغصهبهراشماکسی.شودمیتازهشمادردهاي، آینده

میشروعبعدتانچهار،وزدمیجانتانبهزندگینسیم،شودمیکممقاومتتان،شودمیبازدلتانیکدفعهکنید

. باشماستتشخیص؟استیکیکدام،بله،کندمیارتعاشزندگیبهوجودتانذراتتمام،شدنزندهبهکند

.گویدمیرااینداردتوجه می کنید

هست پیدا در نَفَس چون مُشک و سیرگیرگولکِذبِبوی صِدق و بوی 

کسییک.استاحمقهاگرفتندنبالکهماديمرکزبويوشدهزندهزندگیبهکهدلیاززندگیبوي،راستیبوي

خودشپیروخواهدمیراآنهاو،شدندهویتهمچیزهاهمانباآنهاکهاستکسانیدنبال،داردماديمرکزکه

بويمثل،زندمیحرفنفرکیوقتی،گیراحمقدروغ؟دروغجوره چ،دروغبويوراستیبويبنابراین.بکند

چهوزدمیشماجانبهکهانرژياینکهببینید،باشیدآرامبایدشما.پیداستگندیدهسیربويوخوشبوعطر

منبگوییمنباید.کندمیواگذارشمابهرامسؤلیتاینموالناو.دهدمیبوییچه،کندمیبیدارشمادرراچیزي

بله؟.انداختنداشتباهبهرا

از مَشامِ فاسدِ خود کن گلهدِلهگر ندانی یار را از دَه

ذهنیمنازراخدااگریا،یاربهشدهزندهکهموالنا،دهیدنمیتشخیصمعمولیآدمیکباراموالناشمااگر

تشخیصتوانیدنمیرابوتادواینیعنی.خودتانفاسدبیناییحسازکنید؟گلهبایدکیاز.دهیدنمیتشخیص

یکتاییدلشاست همیکیمی شود،عوضهمدلشوشدههویتهمزیاديچیزهايباکهکسیدلهده.بدهید

.ماستتقصیرکیست؟تقصردهینمیتشخیصیارهجنسازیارهدلششده

اي هدرجبه.کندکارخودشرويبایدکسیهرکردمتکراراینجاهممن،کردهتأکیدموالناکهاستهمینبراي

زندهیاربهکسییکفهمیممیدهیممیکهتشخیصو.بدهیمتشخیصتوانیممیکنیممیبازرافضاماکه
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یکاگر.هستیماوجنسازهمماکهاستایناشمعنی،بدهیمتشخیصنتوانستیماگرو. استدلهدهیاشده

.کنیمکارخودمانرويبرگردیمباید،ایمبودهاوجنسازپسکردیمانتخابذهنیمن

هست پیدا، چون فنِ روباه و شیرو شجاعانِ دلیربانگِ حیزان

منکهینکسابلکه،نیستچرانانچشممعنیبهاینجادریزانحیزان،حیعنینامردان،ناکسانبانگ:گویدمی

بیانوصحبتاصطالحبهیعنیبانگ.هستندزندگیجنسازکهآنهایی،دلیرانیعنیشجاعان.هستندذهنی

.متفاوتندشیرة نعروروباهة زوزمانند،خود

روباه و شیرهست پیدا، چون فنِ و شجاعانِ دلیربانگِ حیزان

به،گویممیهممنگویدمیجمعچوننگوییدوکنیدواگذارخودتانبهرامسؤلیتاینوکنیددقتاگرشما

،کنیدکارخودتانروياگر،بدهیدانجامراکافیتحقیقاگر،بدهیدانجامراجبرانقانوناگر،نکنیدتوجهرابطه

.دادخواهید،گویدمیراتمیزهااین،باالببریدراتشخیصتانة قواگر

مابهموالنارادرستانتخابدرشماکوششلیتئومسبهراجعامروزکه،بخوانمدومدفترازهمبیتچندبله

باآیدمیشیرانبیانوصحبتازکهبوییو،دارندفرقدلیرشجاعانباناکسانویزانحکهگفتو.درکگوشزد

.نشویددورموالنامثلانسانهایییعنیاؤلیاحضورازکنیدسعیشما:کهگویدمیمابهاالن.داردفرقروباهان

2214مولوي، مثنوي، دفتر دوم، بیت 

ای دور از خدادر حقیقت گشتهچون شوی دور از حضورِ اولیا

، اگرگشتیددوراگر،نشویددوراولیاحضورازکه،بخوانیدموالناروزهرشماکهکنممیپیشنهادمنهمینبراي

.شدیدخداازدورصورتایندر،کنددورراشماتوانستذهنیمن

کی فراقِ رویِ شاهان زان کم است؟هَجرِ مهراهان غم استۀچون نتیج

می دورشاهانازماکهاستچطورپس.شویممیغمدچار،شویممیجدادوستانمانهمراهانمانازماگویدمی

بهاستخداجنسازکهمامرکزيۀ هستآن،خوانیممیکهراموالناکهبینیدمیشما.نشویمغمدچاروشویم

دربیشتربایدپس،کنیممیپیداخدایینشیب.ببینیمچجوريکهدهیممیتشخیصو.آیدمیدرارتعاش

.باشیماوحضور
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تا شوی ز آن سایه هبرت ز آفتابشاهان طلب هر دم شتابۀسای

شمااطرافدراشزندهاگرو.موالنامثلانسانهاییهمین.هستنداؤلیاهمینشاهانشاهان،سایهبنابراینپس

موالناکهبینیدمیو.شتاببالحظههر،طلبشاهانسایه.کنیداستفادههماوصحبتهاياز،هماوسایهازاست 

نمی.برسیمخدابهتوانیمنمی،برویمناکسانۀ سلطزیراگرو،سرخودوذهنیمانمنباماکهگویدمیدارد

درشاهانسایهآنازتاشتابانلحظههرطلبشاهانسایه.برسانیمنتیجهبهراخلقتاززندگیمنظورتوانیم

آفتابی،بیرونآیدمیاستذهنکهپنهانگاهشازذرهگفتخواندیمامروز.بشويآفتابازبهتر،موالنامورداین

.تابانوبینهایت.تابانو،شودمیبینهایت،شودمیآفتابازبهترودرخشانشودمی

باشد، از این غافل مشوور حَضَرگر سفر داری، بدین نیت برو

.مشوغافلآنهاحضورازهستیآنهاحضوردراگروبروشاهاندیدننیتبهبرويسفراگر
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گنج حضور در تلگرامهاي هلینک متن کامل برنام

https://t.me/ganjehozourProgramsText


