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1429ةمولوي، دیوان شمس، غزل شمار

بهره دلدارم که از دلدار بگریزمنه آن بی
نه آن خنجر به کف دارم کزین پیکار بگریزم

کارها داردمنم آن تخته که با من دروگر
بگریزمنه از تیشه زبون گردم، نه از مسمار

خویشم، خالف تیشه نندیشممثال تخته بی
نشایم جز که آتش را گر از نَجار بگریزم

کم سفر سازمچو سنگم خوار و سرد، ار من به لَعلی
چو غارم تنگ و تاري گر ز یارِ غار بگریزم

برگینیابم بوسِ شَفتالو، چو بگریزم ز بی
گر از تاتار بگریزمنبویم مشک تاتاري

گنجمرنجم که من هم در نمیخود همیاز آن از
گنجد گر از دستار بگریزمسزد چون سر نمی

هزاران قرن می باید که این دولت به پیش آید
کجا یابم دگربارش، اگر این بار بگریزم؟

نه رنجورم، نه نامردم که از خوبان بپرهیزم
بگریزماي دارم که از خَمارنه فاسد معده

که در میدان سپس مانمنیم بر پشت پاالنی
این ده من که از ساالر بگریزمنیم فَلّاحِ

دال بس کن، دلم گوید جوابِ من: گویمهمی
که من در کانِ زر غرقم چرا ز ایثار بگریزم؟
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کنم،میشروعموالناشمسدیواناز1429شمارهغزلباراامروزحضورگنجبرنامهاحوالپرسیوسالمبا

1429ةشمس، غزل شمارمولوي، دیوان

بهره دلدارم که از دلدار بگریزمنه آن بی

نه آن خنجر به کف دارم کزین پیکار بگریزم

یا.کنمفرار،بگریزمخدایعنیمعشوقازکه،نیستمثمربیوبهرهبیعاشقیادلدارآنمن: کهگویدمی

خداجنسازیاخداستجنسازدارممنکهمرکزيیادلیعنیدارم،دلبهرهبیآننه:بخوانیمتوانستیممی

واردزندگیخردبایدلحظههرنیست،بهرهبیاستعدم، از جنساستزندگیجنسازچونبنابراینباشد،باید

بشودمنعملوفکر

غیرطوربهو،کندمیبیانرابشرفعلیوضعیتیابشراشکالموالنادوبارهاولمصرعهمیندرکهبینیدمیو

مانهمهکهاستدرست.هستیمايبهرهبیدلداریاداریمايبهرهبیدلفعالًما:کهگویدمیمابهمستقیم

یکمرکزماندرولی،هستیمخداجنسازوهستیمعاشقیاهستیمخداعاشق،هستیمزندگیعاشقگوییممی

ازماکهایمگفتهبارها.شدهدرستجهانیاینچیزهايبهماچسبیدناثردرذهنیمناینکههستذهنیمن

بالفاصله،بچسبدفکرطریقازجهانایندرچیزيهربههوشیاريوهستیمهوشیاري،هستیمخداامتدادجنس

.استمامرکزآن،االناستمهممابرايکهچیزيهرفکریعنیما،مرکزشودمینآ

وکنیممیفکرماديمرکزازاینکهبراي.شویممیبهرهبیما،بشودشدگیهویتهممامرکزاینکهمحضبه

دردبلکه،داشتنخواهدنیکینتیجهتنهانهجهاندرماکارومافکر.کردخواهیممزدبیکارو،کنیممیعمل

راچارهو،بیندیشیمايچارهبایدباشدایناگربشروضعو،ریختنخواهدآنبهزندگیخردو.کردخواهدایجاد

.لحظهاینایندراستحقیقیتسلیم:چارهآنوهست،چیگویدمیمابهموالنا

و فکر کردن،کردناستداللوفکربهرفتنازقبلوشرطوقیدبدوناستلحظهایناتفاقپذیرشهمتسلیمو

بازفضاوقتی.کنیمبازفضا،خوبیابد،دهدمینشانذهنکهچیزيهریعنیلحظهایناتفاقمقابلبایدما

ازتدریجبهو،فضاستهمانمامرکزموقعآنواستخداومااتحادفضاآنشویم،میفضاآنجنسازکنیممی

.آوردمیبیرونگیبهرهبیازراماوماذهنبهریزدمیشناساییوخردفضاآن
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هستمبهرهبیاگر،باشمبهرهبیکهنیستاینمنخلقتحقیقتاًهستمبهرهبیاالناگر :کهگویدمیموالناپس

آنهاانداختنوهاشدگیهویتهمشناساییتوانمنوگرفته،قرارهاشدگیهویتهممنمرکزدراینکهبخاطر

عدمیابشودزندگییابشود خداازپرمرکزمو،بیندازمراآنهاکهدارمرادردهایمشناساییتوانو،دارمرا

بایدو،بشومبهرهباعاشقمنوبشودبهرهبامنمرکزو،برودبشودجاريهاشدگیهویتهمیعنیبشود،

هماندومیدلدار،گریزممیزندگییاخداازاینصورتدرنشوماگرولی.کنمعملخودمخلقتمطابقاگربشوم،

.هستماوهممن،هستماوامتداداصولعلیکههستممناولیدلدار، واستزندگییاخدا

ازبایدچیبرايهستماوجنسازوقتیبنابراین،هستماوجنساز،هستماوامتدادهممنگویدمیببینیدپس

بهآنازمنظورو.شودمیختمشدندوریاگریختنیاکردنفراربههمابیاتيهمهکنم،فراریعنیبگریزم؟او

،ذهنیمنبهکردنفراریا،آیندهوگذشتهبهکردنفرارولحظه،اینازشدندور، باید بگوییمبگوییمامروززبان

.دادنقرارمرکزراآنوداشتننگهراذهنیمنیا

لحظهایناز.بکنیمراکارایننبایدکهدهدمیهشدارمابهدارداولبیتمصرعیکهمیندرموالناکهبینیدمی

درراشماهاشدگیهویتهماینو،شويمیجاودانه،ابديلحظهاینازبشويآگاهولحظهاینبهبیاییاگرکه

بهرامقاومتلحظهایندربشويتسلیماگرو.بکنیبرایشکاريیکوباشیآگاهبایدایناز،داردمینگهزمان

صورتکاراین،کنیکمهمراقضاوتوکنیبازفضایعنیرالحظهایناتفاقمقابلدرمقاومت،برسانیصفر

.گرفتخواهد

خوبیخنجردارمدستبهکهخنجریعنیدارم،کفبهخنجرآننه: گویدمیدهدمیتوضیحبعدهمخودش

شناسایی،گیردمیقرارمندستدرکهالحیساینشوممیتسلیموقتیکه هست،حضورخنجراینو،است

منظورش.نیستکهشمشیر،نیستکهخنجرحقیقتاًکند،میجارورامنمرکز،اندازدمی،پذیردمی،کندمی

دستدیگريهوشیاريبهتوانیممیماتسلیماثردرلحظهاینیعنیاستحضورهوشیاري،استحضورالحس

وزندگیعینکباوکنیممیعوضعینکوقتیو،کنیمعوضزدیممرکزمانبهکهرادیدمانعینکو،کنیمپیدا

. ماستانداختنو،ماستشناساییخنجرآن،بینیممیدیگرجوریکبینیممیخدا

بهبردمیرامنشدههویتهممرکزیککهچالشاینپیکاراین، بگریزمپیکارکزیندارمکفبهخنجرآننه

همشناسایییعنی.استمنچالشاین،بمانمثابتلحظهایندرمنگذاردنمیوآیندهوگذشتهیعنی،زمان

کهچرانشینم،نمیعقب،گشتنخواهمبرچالشاینازمنواستمنچالشآنهاانداختنوهاشدگیهویت
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وخوانممیخواندمقبالًکهمثنويازدوبارهبیتچندمنامروزبرنامهدراست؟درست.دارمدستمخوبیخنجر

زیادراابیاتاینبایدشماکهبگوییماولولی.خواندخواهمراغزلدنبال،کنممیتکراررااولبیتایندوباره

گوشباریکبا،نکنیدتکرارخودتانبرايبارچندینبعداًوندهیدگوشکامالًرابرنامهشمااگر،کنیدتکرار

جامعشناساییآنوجامعدانشآنآمد،نخواهدبوجودشمادردانشآن،کردنگوشگریختهوجستهیاکردن

.مطلبیکاینبگذاریدراوقتوبکشیدرازحمتباید.آمدنخواهدبوجود،کندبرقرارشمادرراخودشکه

نبایدورفت،نخواهدبینازراحتیبهذهنیمناین: گویممیاالنکهخواندخواهماینازپسکهدیگرمطلبو

یا.رسیدیدودانیدمیشما:کهبگویدشمابهکهکردخواهدکوششمرتب،بدهدفریبراشمابگذارید

نیست،خوبشماخنجر،بگریزیدپیکاراینازباید،توانیدنمیشماکهکندثابتشمابهبیایدبوجودرویدادهایی

دستشحضورخنجرآنهنوزکندمیشروعاالنکسیاگرراکاراینکنیممیشروعوقتیکهاستدرست

خرداینفضاگشاییتمرینبارچندبا،استنزدیکخیلیولی، نیستدستشخوبشناساییصالح،نیست

.بشودناامیدنباید.شودمیبرقراراودرشناسایی

چیزبخاطرهمسرتانیادوستتانبرايچنانیکدفعهوبدهیدگوشبرنامهبهیکسال،ماهشششمااستممکن

دیگرتوانمنمیدیگر،کنمنمیپیشرفتاینکهمثلمنکهبگوییدوبنشنیدبعد،کهبشویدخشمگینپوچوهیچ

خواهدکارشمارويذهنیمنکهباشیدمطمئنچون. نکنیدراکاراین. بگریزمپیکاراینازودیگرکنمرهاباید

رادیگرانیاخودتانذهنیمنفریبکرداجراشمابرايهابرنامهاینازاگروایستادخواهدشماجلويوکرد

.راشماکنندناامیدرسیمنمیجاییبهماکهنخورید

دیگريهفتهاینکهمثلکنیدتکرارچنان،بدهیدگوشچنانرابرنامهاگرشماکهموضوعاینبهبکنیدتوجهو

و،بدهیدتوضیحنفرصدبهرامطالباینیا،بدهیدامتحانیکبرویدباید،هستیدایراندراگرمثالًشنبهسهروز

،کنیدکارمعنوينظرازشماکهشودمیسبباوالًکاراین،راخودتانکنیدآماده،رااینکنیدحاضراینطوري

چهارواردمعنويانرژي،زندگیبرکت،زندگیخردزیاديمقدار،هستمراقبهیکخودشکهاینهاتکراربایعنی

.شودمیشمابعد

بعدچهاربهو،شویممیجامدیواشیواشآییممیعدمازاینکهمثلهستیممعنويباشندهیکمادانیدمی

ماستجانبعدهم یکیماست،هیجاناتبعدیکیاست،ذهنیبعدیکیاست،فیزیکیبعدیکی. شویممیتبدیل

کهحالعیندرماکه.ماستهوشیاريجانهمیکی،ماستجسمیجانیکی،داریمجانهمجوردوجان،این
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اسمحاالکهماستروح،ماستخدائیتهمهوشیاريکهبشویم،زندههوشیاريجانبهتوانیممیایمزندهآندر

.خداستامتداد

تقویتجانتان،شودمیشمابعدچهارواردمعنويانرژيزیاديمقداربدهیدگوشخوبرابرنامهاگرپس

رامهمیچیزمجبورید،کندمیتمرینذهنتانشد،بیشترحرکتتانقوه،شدیدترجانداربینیدمی،شودمی

مرتببعد.کندمیپیداورزشفکرتان،کندمیکارفکرتان،کنیدپیدارااشمعنییا،کنیدحفظیابخوانید

بههمهیجاناتتانبعدو،شودمینرمشبهتبدیلخشکهیجانمثالًشود،میتبدیلتانهیجاناتکهبینیدمی

.افتدمیکار

خوبحالتانکهبینیدمیکوتاهیمدتدربخوریدخوبغذاوکنیداضافهآنهابههمراتناینورزششمااگر

تأملباخوببایدبارصدبگویمرابرنامههمو،باشیدمواظبراغذایتانهم،کنیدورزشبایدهمحالهربه. شد

.نگریزیدچالشاینازوپیکاراینازوکندورزششمابعدچهاراینتاکنید،تکرار، وامگفتهکم،بخوانید

خوانممیبرایتانهمسریعاالنکه،برایتانخواندمکهمناجاتیآندر،پنجمدفتردرکهگفتمابهموالنااما

فاصلهجنسازیعنی،ماندنباقیتسلیمحالدروتسلیمتوانایییاقدرتوآنوريروزيدهنده،دهنده:کهگفت

ریشهحس،استبینهایتاوچون،بشویمزندهخدابهمایعنیثباتثبات،و،ماندنآنجادروبودنفکردوبین

باقیتسلیمحالدرتسلیمتواناییومعنويغذايدهنده،بدهیمنشانواکنشنشویمکندهاشهمهیعنی،داري

.بدهنجاترااینهابیاتو،ندارندعمقمردماند،ثباتبیمردمو.خداستثباتوماندن

ذهنیمنوشودمیذهنیمنبهتبدیلهوشیاريبصورتجهاناینبهآیدمیانسانوقتیکهگفتهمینطوريو

جهاناینبهبیاییماینکهازقبلمااینکهبراياست؟حسودچرااست،حسودکهاستاینهایشخاصیتازیکی

وقتیمحدودیت،بهافتیممیشویممیفشردهذهنتويآییممیبودیم،خداجنساز،بودیمبینهایتجنساز

یواشیواشو،کوچکچیزیکبهبینهایتاینکندمیپیداکاهش،چیزهابهچسبیممیوشویممیمحدودیت

یکبهشودمیتبدیل،ستاثباتنهاست،تمکیننه،آیدمیقوتنه،شودمیقطعطرفآنباارتباطشهم

.بگیرداندازهراخودشمقایسهباتواندمیفقطکهواکنشیيباشنده

،شدیمکوچکوشدیممحدودیتدچارهمینبرايکنیممیمقایسهآنواینباراخودمانماکهاستهمینبراي

کنیممیدرستذهنیمن،هاانسانيهمه،ماهمه،جهاناینبهآییممیکهوقتیماو.آوردمیحسادتومقایسه

ازذهنیمنایناینکهبرايترس؟چراترس،وحسادتوشدهکوچکبینهایتپس،شودمیمامرکزذهنیمن



# Programگنج حضور735برنامه شماره 735

7: صفحه

و،روندمیبینازوکنندمیتغییروروندمیدستازمرتبآفلچیزهايشده،درستآفلچیزهايبهچسبیدن

منقويبسیارهیجاناتازحسادتوترسو.شودمیچیرهمابهترس،انددادهتشکیلرامامرکزاینهاچون

کنید؟میتوجه. کندمیثباتبیراماواستذهنی

وکنیمتسلیموکنیمتمکینمابایدو،استزندگیکوچکیوترسوحسادتازمادهندنجاتگفتموالناحاال

گفتمابهمهمیچیزیکاما.گیردمیصورتسریعتراین،بشویمتسلیمبیشترچههر،بمانیمباقیحالتآندر

منیککسیهررا،خودتانذهنیمن، یعنیرادیواینشما:گفتکنم،تأکیداینجاشمابهخواهممیمنکه

یک،اندیشیدهزندگیاندیشیده،خداايچارهیکولیببري،بینازتوانینمیتورادیوایندارد،کوچکذهنی

تويبتوانیدرادیوتانرگا.بکنیدشیشهتويرادیو.بکنیدشیشهتويرادیوتوانیدمیشما،استلطیفافسون

.کنددرستدردسرشمابرايوبرقصدهمهاینتواندنمیدیوبکنیدشیشه

اصطالحبهسريیکبهمتعهدبایدراخودتانشماکهگفت،بکنیمشیشهتويرادیواینکهبرايبنابراینپس

راکارهااینمنمثالًبگویدبنویسد،اساسیقانونیکخودشبرايکسیهراینکهمثلدرست.بکنیدقوانین

اینکهازنظرصرفبنویسیدتوانیدمی،نویسیدمیخودتانفردبراياساسیقانونآندرشمامثالً،کردنخواهم

غیبتمثالًدویکی،این،گفتنخواهمناسزااوبهیااوفامیلهايهبمثالًمن،کندمیکاريهرمنخانمیامنشوهر

نصیحتراکسیوگذاشتنخواهمکسیرويراتمرکزممثالًیا،حاالوشودمیشماقوانینجزواینها.کردنخواهم

.دادنخواهمتغییرراکسیوکردنخواهند

بیرونآیدمیتابکندبازيتواندنمیدیگرآسانیاینبهدیو،کردیدشیشهتويکهرادیوکهبینیدمییواشیواش

ناظرهمشماهستشیشهتودیوچون.نرفتهبینازدیومانده،آنجاوگذاشتیدمحکمراچوبشپنبهشما،بیاید

بهتواندنمی،نکندشیشهتورادیوشکهکسیهرکنید،کاردیوتانرويآسانیبهتوانیدمیشما،شویدمیدیو

فرديزندگیبراياساسیقانونیککسیهر:کهاستاینموالناتوصیهطبققدماولینیعنیبرسد،حضور

.کردنخواهم،داردشمابهبستگیدیگرکار،اینکار،اینکار،اینمنکهبگوید،بنویسدخودش

بدهیهايتماممااگرکند،نمیراماغیبتکسیکهبینیممیمدتییکازپسنکنیمراکسیغیبتیمااگرمثالً

یکهمآن کند،میدرستدردسرمابرايمقروضیممااینکهبخاطردیگرکسیکهبینیممی،بدهیمراپولیمان

رادیومانخواهیممیدیگر،استقانوناینگیرممیراخودمحقودهممیراهمهحقمنبگوییماست،قانون

همبایدماشدهتشکیلماهايشدگیهویتهمازدیوچون،رفتبینازدیوماناینکهنه،کنیمشیشهتوي
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آوردهبوجوددردکلی،استسالشچهلاالنکسی، بشناسیمرادردهایمان،بشناسیمراهایمانشدگیهویت

است؟درستکند،شیشهتويتواندمیولیببرد،بینازرااینفوراًکهتواندنمی،شدگیهویتهمکلی

فکر کنم، استبیتنُهکهرابیتچنداینکنید،کار،استاساسیکهموالناپیشنهادرويبیاییدشماحاال

کهببینید،نزنیدزیرش،ببینیدشماخوانیممیوقتیمثالً،کنیدتوجه،خواندمهمقبالًچون، برایتانخوانممی

بااگرکنیمقبولهمچیزيیکو،ببینیدخودتاندرراترسحسودم،منگویدمیدرستموالناحسودید،مثالً

،بشناسیمراذهنیمنهايشدگیهویتهمذهنیمنعقلباتوانیمنمیماکنیمعملوکنیمفکرذهنیمن

حفظیا رااینها.ماستاساسیقانونهمینجزو،کنممیتکرارمرتبمنکهرادیگريابیاتورابیتاینیعنی

راچیزهاخیلیبایدحالعیندرشمایعنی،بشوندروشنشمادراینهاکهکنیدتکرارآنقدر،بنویسیدیاکنید

یادم،بودچیدانمنمیها،بودیادممنآقابودگفتهچیزيیکموالناکهبگوییدشودنمی،باشیدداشتهبخاطر

:گویدمیخوانم،میسریعشود،نمیاینطوريرفت

1197مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بیت 

ثباتی ده نجاتخلق را زین بیو ثَباتقوت و تَمکیناي دهندة

اندر آن کاري که ثابت بودنی ست

قایمی ده نفس را، که منثَنی ست

ثابتعمقآنازکهباشدثابتیعمقیکباید، در اوگذردمیسالشاندوازدهدهاینکهازپسانسانکارهايتمام

بریزدزندگیلطافتزندگی،عشق،زندگیبرکتوزندگیشاديوزندگیخرد،خداستوشمااتحاددر واقعکه

وبزندسرو،بیایدبوجودمادرکهنیستعملیوفکرهیچپس.شماعملوفکربهمخصوصا،شمابعدچهاربه

توجه.خشمگینوحسودوترسانمرکزازنه،بگیردسرچشمهثباتازبایدبگیرد،سرچشمهثباتاینازنباید

.هستندمامرکزکهداردهمهاییفامیلحسادتوترسکنیدمی

گذشتهبهنسبتتأسفاحساسدانمنمیاست،مالمتاست،تنهاییحساست،خشمهستند؟هاکیفامیلهایش

نبایدآنها،داریمماهمهرااینهاوهستند،ترسوحسادتفامیلهاياینهااست،آیندهازنگرانیواضطراباست،

است؟درستبشوند،ماعملوفکرمنبع
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وارهانشان از فنِ صورتگرانگرانمیزانصبرشان بخش و کفۀ

صبرما،هستندمامرکزهیجاناتآنذهنیمنوقتیذهنی،مندرمانداریمصبرکه،بدهصبربه آنها گویدمی

،کنیممیکاررویشبعد،کنیممیشیشهتويرادیومانمااول.بکنیمبایدشیشهتويالبتهگویدمیبعداً.نداریم

بازندگیکهدانیممیو،بشودماعملوفکرواردزندگیبرکتزندگی،خردگذاریممی،شویممیتسلیمیعنی

ایناتفاقمقابلدرشماکند،میتعیینرالحظهایناتفاققدروقضا.قدروقضاقانونکند،میکارقضاقانون

فَیکونکُنباهمکاراینو،کندمیکارشمارويزندگیوخداشدهگشودهفضايآناز،کنیدمیبازفضالحظه

.شودمیوبشوگویدمیزندگییعنیکند،میکار

المکانومکاناندردویممیفَکانکُنحکمهايچوگانپیش

و،داریمنگهشیشهتويبایدرادیواستمقدورکهآنجاتاولی،باشیمداشتهصبربایدکاراینبرايولحظه،هر

یعنی.استذهنیمننفعبهترازویعنیمیزانکفه،دانیدمیرااینهاشمادیگر،کنیممیدرستذهنیمنوقتی

،مامرکزشودمیآنوکنیممیدرستدردزیاديمقدار،کنیممیدرستذهنیمن،جهاناینبهآییممیوقتی

درصددهحضور،هوشیاريدرصدبیست،مداریذهنیمنجسمیهوشیاريدرصدهشتادکنیدفرضمثالً

ذهنیمنسمتبهترازویعنیمیزانيکفهنتیجهدرجسمیدارمنهوشیاريدرصدنود،حضورهوشیاري

.بشودسبکبایدذهنیمنبسوي،بشودسنگینبایدحضوربسويترازوۀ کفبشود،برعکسباید،استسنگین

.گویدمیراایندارد

مردم. مردميهمهتقریباًهستند؟کسانیچهگرانصورت.هستیمگرانصورتتأثیرزیردائماًماکهکنیدتوجهو

یک،دهدمیقرارمرکزراذهنیمن،بافدمیذهنیمنکهکسیبافند،میبافندمیهیبافندمیذهنیمنمرتب

ذهنیمن، یعنیآوردمیبوجودراهمینشمامرکزدرکهاستمرتعشانرژيیکبهیعنی،کندمیاعدصمتانرژي

گذارندمی،بافندمیصورتهمیشهکههستیمآدمهایینفوذزیرهمیشهمابنابراینکند،میتحریکراشما

درکهکسیکهاستاینشانفن.هستندگرانصورتاینهامرکزشان،گذارندمیبافندمیصورتمرکزشان،

:گفتبعدگفت،همراایناستدرستشود،میپرستبتد،شومیگرصورتباشداینهاتأثیرشعاع
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تا نباشند از حسد دیوِ رجیموز حسودي بازِشان خر اي کریم

اگرواقعدرذهنیمناینوشودمیدرستذهنیمنیکجهاناینبهآیدمیکسیهرشودمیمعلومپس

مییعنیرودطمدیورجیم،دیوشویممیحسدازما،دادمتوضیحکههمانطور،تسلیمبانکندآزادرامازندگی

.زندگی،خداخرد؟میبازراماحسوديازکیخر،بازشانحسوديوزبیتاینطبق، کوچکشیطانیکشویم

کیرالحظهایناتفاقکنیم،میبازفضالحظهایناتفاقمقابلدرتوانیدمیکهآنجاتالحظهبهلحظهچجوري؟

؟جهتیچهدر.بیفتدشمابرايتواندمیکهاستاتفاقیبهترینکند؟میتعیینچجوري. زندگیکند؟میتعیین

.بلهدانستیدمیقبالًشمارااینهاجهان،اینبهآمدنازمااصلیمنظورجهتدرشدن،زندهحضوربهجهتدر

دیوهوشیارانه،هوشیارانهباید،کنیممیدرستکوچکدیویکاولجهاناینبهآییممیاولکهفهمیدیمماپس

کارخودشرويخودشاستاشوظیفههمکسیهر،کنیمکارخودمانرويتسلیمباوبکنیمشیشهتويرا

.کنیمآزاددیوشانازرادیگرانماتوانیمنمینکند،کاردیگرانرويکند،

شیشهتويوقتی،کردشیشهتويبایدهوشیارانهرادیواینوکندکارخودشرويهوشیارانهبایدکسیهرو

کنیمرهارادیوماکهنیستاینطورياست،هوشیارانهعملیکتسلیم،کنیمکاررویشهوشیارانهباید،رفت

رامابشود،زیادشهوتشاز اینور آن،بهبورزدحرصبگوید،اینبهناسزابکند،رااینغیبتوبرقصد این وسط 

چیزينوهمچرسیم،میحضوربهحتماًکهکنیممیفکرماو،بدهدقرارخواهدمیدلشکهعاملتاهزارنفوذزیر

.بلهخواندیم؟رااین.شودنمی

انسانیکاست،میسرقانون،قانوناجرايبوسیلهفقط،ماکوچکدیوهمینکردنشیشهدرهمین: کهگویدمی

خواهماجرامنگویدمیراآنهاونویسدمیخودشبراياساسیقانونمثلقوانینسريیکخردمندگویدمی

منمثالًهمینهممثال.دیگرزدمهممثالوندارد،دیگرانبهکارياصالًو،آنهابهشودمیمتعهدبسیارکرد،

پس،کندمیحلراشمامسائلخیلیاینخوبگفت،نخواهمبدکرد،نخواهمصحبتهمسرمفامیلهايسرپشت

:گویدمی.گویندنمیچیزيشماضدبرهمآنهادارند،دوستراشماهمسرتانفامیلهايکهبینیدمیمدتییکاز

1211مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بیت

بر دریدي هر کسی جسمِ حریفگر نکردي شرع، افسونی لطیف

دارد،خودشبرايمدنیقوانینیککشوريهرحالهربهقوانیندیگراالنوشرعیعنیقوانینیعنیشرع
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شماکهقوانینیبهدهدمیپاسخ،استفکرجنسازذهنیمنچونگفتیممامورددردارد،اساسیقانونیک

افسونشرعاگر، می گویدکنماجرارااینهابایدمنگوییدمی،کنیدمیتحمیلتانذهنیمنیعنی،خودتانروي

رود،میشیشهتوياشذهنیمن،بشودقوانینسريیکبهمتعهدکسیاگراینکهیعنیآورد،نمیبوجودلطیفی

تويرادیوکهکنندمیخرجزیاديپولکشورهاازبرخیدرکهاستدلیلهمینبهشایدرود،نمینشوداگر

. کنیمشیشهتويتوانیممیولی،رودنمیبینازدیودارند،نگهشیشه

ماباید،رودنمیبینازشیشه،تويرودمیبزرگدیوموقعآن،نگذاردپازیرراقانونکسیکنیمخرجپولیعنی

دیواگر. کندکارخودشرويجمعهم،کندکارخودشرويفردهمکهدهدمیفرصتمابهولی.کنیمکاررویش

کهدیودهدنمیاجازهبکنندقانونیبیوبرقصندوبشوندرهادیوهاکالً،کندرهارادیوشکسیهر،کنیرهارا

.کنیمنمیپیدافرصتماکهکندمیمشغولآنقدرراما،بکنیمکاررویشما

خودمشخصمسئولهممن،هستیدخودتانشخصمسئولشما،کنیممیصحبتفقطفردرويماحاالولی

سريیکبهراخودشانسان،کردهدرستقضایازندگیرااینواستلطیفافسوناینکهگویدمیهستم،

و،نیایدبیرونشیشهازدیوشتاکندرعایترانهاآ،هستتوانشدرکهآنجاتاکندسعیو،کندپایبندقوانین

:گویدمیاالندرد،میراخودشحریفشکمکسیهرکهگویدمی،نکنیمراکارایناگر

حجت کنددیو را در شیشۀشرع بهرِ دفعِ شَرّ رایی زند

یعنیزندراییکند،میدفعرابديوشر،خودمانبراينویسیممیماکهقوانینیرعایتایشرع:گویدمی

یا،دادنخواهمانجامرااینهامنبگوید،بنویسداساسیقانونیکخودشبرايکسیهراگرو،کندمیتدبیري

تويرودمیو،داردمیبرفعالًخودشسرازدستخودششخصدیواینداد،خواهمانجاماینطوريرااینها

واردبخواهدعرفانکودکستانازکسیاگرکهکنیممیصحبتاینبهراجعداریم.گفتیمهمرااینحجت،شیشه

دربازيدیوونکنداگر،بکندشیشهتويرادیوشاولکالسهمانباید،بروداولکالسبهیعنی،بشودمدرسه

:گویدمیبعددهد،میبادبررامازحماتتمامبیاورد

دیوِ فضولتا به شیشه در رود و از نُکولاز گواه و از یمین

نگذاشتند،بخوردرامردمحقخواستهمیماذهنیمنکهکنیدنگاهشماگو،یاوهدیویعنیفضولیافضولدیو

بدیهاییچه،کندمیهاییگویییاوهچهببینیدکنیدنگاهگرفتند،ماازراپولکردندشکایترفتندبخورد،
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کاري،کندحفظرامنیتداردمیلکسیهرذهنیمن. کردممیبديکارمنباباکهنیستحالیشاصال،گویدمی

ازگویدمیهمینبراي.کندحفظراخودشکهاستاینکارشذهنیمن.ندارداینهاوراستگوییوحقیقتبه

.شیشهبهرودمیآدمدیوباالخره،قسمانکارهمچنینوخوردنقسمازوشاهد

آنبامادیگرتدبیرهاییهرحاالوقسمازانکاربخورید،قسمگویدمیآیدمیشاهدمحکمهدربگویدخواهدمی

رعایتاگربرودشیشهتويدیوکهشدهسببقانونگویدمیپس.شیشهتويرودمیمردمدیوولینداریم،کار

.کندشیشهتويرادیوشتواندمیفرد،بشود

بیروندردیوتاناگرنه،یاکردیدشیشهتويرادیوتانآیاکهبگوییدبیاییدپیغامموقعشایدمرتبشما

وخوانممیموالناوخوانممیعرفانمثالً کههستیداینفکربهشما،کندمیخواهدمیدلشکاريهر،رقصدمی

راشما،بیاوردبوجودشمابراياتفاقاتیتواندمییعنی.بکندخرابراهمهتواندمیدیوآنآن،نداردفایده،اینها

یاددیگرمابگوییمکهاستاد،بگویندشمابههمهکهایجاد کندخودشمثبتجهتدراتفاقاتنه،یا،کندناامید

ماند،میترازومثلاین:گویدمیبعدما،دیوآوردمیدربازيجورهزارگرفتیم،

دزلآید یقین در جمع میمثلِ میزانی که خشنوديِ دو ضهو جِد

کهبگوییدبرویدمثالًدیدیدشماکند،میعملترازومثلاینجديغیرکارهايدروجدي،کارهايدرگویدمی

فکرکهبگوید،بشکندراقندکلهیکازقسمتییکبرداردطرف، مثالًبدهیدقندمنبهبگیریدراپولاینآقا 

راقندکیلو،یکشودمی.ترازوآقاگوییدمی.شویدنمیراضیشماببر،ورداراست،مقدارهمیناینکهکنممی

یککهدهدمینشانمیزانوقتی،گذاردمیمی برد همراقند،کفهاینتوگذاردمیراکیلواینطرف،بگذاریدهم

از یک کهبگویدوشمابدهد بههمکل کله قند رااگرولی،بیرونآییدمیبدون اعتراضدیگرشما،استکیلو

.استکماینکهگوییدمی،ببربرداراستبیشترکیلو 

شیشه،توبکنیمبربیاییم،مانذهنیمن،خودماندیوعهدهازخواهیممیماشما،اگرگویدمیکهبینیدمیپس

کنیم،کاررویشتوانیممی،نکرداذیتراماوکردیمشیشهتوينکهایازبعداست،شیشهتويکردنقدماولین

زندگیدرهستترازوآیا.ماندمیترازومثلاینگویدمی،به مادهدنمیمجالاصالًباشدبیرونشیشهازاگر

شما؟
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و ترازو دان یقینشرع چون کَیله

که بدو خصمان رهند از جنگ و کین

بابایدگیریدمیاندازهراگندممثالًشمااست،ترازووپیمانهمثلبله.هستپیمانهکیله یامثلقانون: کهگویدمی

خودتانبرايقانوناگرگویدمی. بگیریدپولبعدپیمانه،سهپیمانه،دواینپیمانه،یکاینبگیرید،اندازهپیمانه

مانصخمان،صخو،کندمیعملترازومثلآن،کردنخواهمراکارهااینکهشمافرداساسیقانونآنبنویسید

خودشبرايکسیهریابنویسیمما خانوادهدررااساسیقانونایناگرکهکنیدنگاهشماذهنیمنتادویعنی

.کنندشیشهدرراخودشاندیوشخصاًکدامهرشوهروزن،بنویسد

استقانونکنممیسکوتمن، استعصبانیهمسرمدیدممنمثالً.دادنخواهمانجامراکارهااینامبگویندو

نداشتهقانوناگرولی. شودمیتحمیلبهشخودشجنسازچونشودمیتسلیمکندمیراکاراینذهن.دیگر

بله،،بخشتوازنیعنیکنندهباالنسبهترین،ترازوبهترین.ندارمحضورکه،باشمداشتهحضوربایدیا،باشم

.نیستیمدرستتسلیمیادگیريحتیفضاگشاییبهقادرماابتدادرولی.استحضور

مردم.گیریدمییادراتسلیمیکسالازبعدتازه،باشیدبرنامهاینبهمتعهدخیلیخیلیشمااگرکنممیفکرمن

داشتیم،ماهمگذشتهيهفته.شوندمیتسلیم،کنندمیاستداللیعنیشوند،میتسلیمشانذهنبابیشتر

باهمذهنیهايمنباهاشوهروزنباشد،ذهنیمنتادوتواندمیمصختادواینجادرمصختادوکهگویدمی

است،ذهنیتصویرهمیکیآن استذهنیتصویراین،بینندمیذهنیمنهمراهایشانبچهکنند،میازدواجهم

.حضورتادونههستندارتباطدرهمدیگرباذهنیتصویرتادو

وثباتآنازوبرسند،ثباتبه،برسندحضوربهدوهرآقاهموخانمهمخواهیممیماکهاستاینحالتبهترین

درآلایدهحالتآنآنکهازقبلنیست،دسترسدرآنفعالًولیکنندفکرو،کنندعملفضاگشاییآناز

کهبینیدمیکینوجنگازموضوع،اینبهکنممیتأکیدمنهمینبرايبرود،شیشهدربایدمادیوبیایددسترس

جنگوکندستیزهوکندمقاومتوباشد،داشتهکینهبرنجد،دارددوستداردذهنیمنکهانسانیکین،وجنگ

.بودیمخواندهقبالًرابیتاینخوب.بلهگیرد،میراکاراینجلويقانونرعایتکند،

ذهنیمنمدتیازپسیا،باشیمحضورجنسازبایدچون،نیستیمبهرهبیدلدارماکهبدهمتوضیحدوبارهبله

آنبهبشویمخداجنساز،بشویماصلیدلدارجنسازو،کنیمرهاراآناستبهرهبیوماستمرکزکهداشتن
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تسلیماثردرکهاستحضورالحسلحظهایندرمداریدستدرکههمصالحیهمخنجريو،بشویمزندهثبات

.گیردمیقرارماکفدر

کارها داردمنم آن تخته که با من دروگر

بگریزمنه از تیشه زبون گردم، نه از مسمار

هویتهمیاچیزهابهمچسبیمیذهندرهوشیاريبعنوانوجهاناینبهآییممیماوقتیشودمیمعلومپس

باما،هستندمهماینهاکهکندمیمعرفیمابهجامعهمان،خانوادهمادرمان،وپدرکهمهمیچیزهايباشویممی

بایدکهکنیممیدرستندهکُیک،تختهیکماتدریجبهو،گیرندمیقرارمامرکزآنهاوشویممیهویتهمآنها

چیزآن نکنندکاراگرو.نجاربعنوانخداخدا،نجارزندگی،نجاریعنیدروگربکند؟کاربایدکیبشود،کاررویش

.کنددرستقشنگمیزیککندکارنجار بایدقواره،بیتختهیک.شودنمیساختهقشنگ

کهکنددرستحضوریک،ثباتیکزندگینجارباید،هستیمشدگیهویتهمکندهیکواقعدرکههمماازو

یکبهمابعدچهارموقعآنبعد،استاوبینهایتکه،خودشبهمادربشودزندهیا،بکندبرقرارمادرراخودش

چههرموقعآنبیافریند،زیباییبیروندرمااعمالومافکرهايو،بشودبرخوردارثباتآنبرکتاززیباصورت

باگفتیمکاراینو.بشودکارمارويبایدپس.استبرخوردارزندگیخردازهم،استخالقهم،آفرینیممی

مااتصالواقعدرهممسمارواست،حضورتیشههمانتیشهشویممیتسلیموقتیپس.گیردمیصورتتسلیم

.ستازندگیبه

یواشیواشداردیعنیمیخباکند،میوصلهمدیگربهراهاتیکهکه،کوبدمینجارکهبزرگمیخیعنیمسمار

تویشازوزندمیرادرختندهکُایراتختهآنزوایدسازدمیمیزیکنجارکند؟میچکارنجار.زندمیرامازواید

زوایدش،آوردمیبیرونقشنگیمجسمهیکقوارهبیسنگیکازسازمجسمهیکمثالًیا،آورددرمیمیزیک

وباورهاباجهانیاینچیزهايباشدگیهویتهممازوایدبزند،رامازوایدبایدزندگیکهبینیدمیپس. زندمیرا

آوردمیبوجوداتفاقییکلحظهایندرزندگیاگر. بکشیمهوشیارانهدردبایدمادارد،دردکاراینو. استدردها

کنیدصبرباید،رودمیبینازشدگیهویتهماینکنمبازفضااگرگویدمیذهنولی.کنیبازرافضابایدشما 

بکشید،راهوشیارانهدرد
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نندیشمخویشم، خالف تیشهمثال تخته بی

نشایم جز که آتش را گر از نَجار بگریزم

درمقاومتیهیچلحظهایندرهمما،کندنمیمقاومتیهیچتختهوکندمیکارماتختهاینروينجارکههمینطور

خردکهببینیمخواهیممی،کنیممیبازرافضالحظهایناتفاقمقابلدریعنی. کنیمنمیمارويزندگیکارمقابل

ازباورهايگذارمنمییعنیخویشمبیو. دهیممیانجامراهمان،کندمیایجابچی،شدهگشودهفضایافضاآن

ایناتفاقپذیرشتسلیم.گیردنمیصورتذهناستداللبوسیلهتسلیمپس. کنددخالتکارایندرساختهپیش

بایدگفتهشهبازي،بپذیرمبایدندارمايچارهبگوییدنبایدشما.کردنقضاوتوذهنبهرفتنازقبلاستلحظه

.نیستتسلیمایننیستپذیرفتناین.بپذیرمباید،کردشودنمیدیگريجورراکاراینیا،بپذیرم

ایناتفاقمقابلدرکردنبازفضاکنید،بازفضابایدشماافتدمیاتفاقیهریعنی،استشرطوقیدبیتسلیم

بازرافضافقط،بشودعوضوضعیتوموضوعخواهیدمیشما،نیستیدآنموافقشمانیست،موافقتلحظه

باشید،بایدتختهمثلکارایندروکنیداستفادهشدهبازفضايخرداز. کنیداستفادهزندگیخردازکهکنیدمی

بایدکهگذاشتهمنجلوياالناتفاقیهرقضا،کندمیایجابکهراچیزيهرفضاآنیعنی،نندیشمتیشهخالف

.نهگویمنمیو،کنمنمیاستداللذهنمبا،پذیرممیراآن،بپذیرم

مقاومت، کنندمیمقاومتبنابرایننه،:گویندمیلحظهاینبهبگویندبلهاینکهبجاينه،گویندمیمردمبیشتر

اگرتختهاینبسوزانند،بایدراتختهاین،آتشمسزاوارفقطنکنمراکارایناگرگویدمینیست،تسلیمکردن

عملتختهمثلاگرماشودمیهمهمینطور.دنبسوزانبایداینصورتدر،بیندیشدنجارتیشهخالفوکندمقاومت

ایناتفاقمقابلدربیاوریمبوجودمقاومتو،کنیماستفادهشدهساختهپیشازذهنیهايقضاوتازونکنیم

.بیندازیموبشناسیمکهبدهدبینشمابهیعنی،بتراشدراماشدگیهویتهماشتیشهبازندگینگذاریمولحظه

.هستیمسزاوارشوبسوزیمآندردهایمآتشدربایداینصورتدرنیندازیم،و

اینباحاال. گریزیممیبزندرامازوایدخواهدمیوهستنجاریککهخدایعنیزندگینجارازکاراینباو

خواهیدآینده؟وگذشتهبهلحظهاینازکنیدمیفرارنه؟یاگریزیدمیشماکهببینید، اوالًکردیمکههاییصحبت

حقیقتاًشماحاالتاآیاشوید؟میزندههیچشمافکرتادوبینفضايبهلحظهایندرآیا.مرتبمرتب،کهدید
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استداللباتسلیماید؟شدهتسلیموکردیداستداللیااید؟شدهتسلیمذهنازاستفادهبدوناید؟شدهتسلیم

:گویدمیبخوانیماینجاهمرااینبلهنیست،تسلیم

1535مولوي، دیوان شمس، غزل شماره 

که در تسلیم ما چون مردگانیمکنون پندار مردم آشتی کن

هماینجاو.دهدنمینشانمقاومت،پایینوباالپردنمی،زندنمیحرفنجارمقابلدرتختهاست،تختهگفتآنجا

وکند،نمیمقاومتکند،نمیفکرمرده.کنیمعملبایدمردهمثلیعنی،هستیممردگانمثلماتسلیمدرگویدمی

استدالل،بدونیعنی،پذیردمی

ما چون مردگانیمکه در تسلیم کنون پندار مردم آشتی کن

و،بشوندواقعیتسلیمتوانندمیاندزندهکهموقعیتاکهحالیدر،کنندنمیآشتیهمبااندزندهتاانسانها

چونمردنداینکهازپسو.بگیردزندگیبهراآنهاارتعاشجلويرنجشوانتقامجوییمثلذهنیمندردنگذارند

واقعاباالخره،کندرحمتشخدا: گوییممی،مردهیکیزندهمایعنی. کنیممیآشتیمردهباما،افتدمیمقاومت

میمردنازقبل. شودمیمربوطهمموضوعاینبه. استدیگريمطلبآنحاال.مردنازبعدداشتم،دوستش

واقعی،تسلیمنتیجه. کندکارمارويزندگینجاربگذاریمولحظهاینبهبیاییم. بشویمواقعیتسلیمتوانیم

.دیدخواهیم. هستهمقهریمکهکسانیبامان،یهافامیلبادوستمان،باهمسرمان،باکردنآشتی

راحتیبهشما.رودمیبینازذهنهايپارازیتکهبینیدمیبشویدزندههوشیاريآنبهانرژي،آنبهاگرشما

اگر. بودهشماذهنیمنتقصیررنجیدیداگرکهببریدپیحقیقتاینبهراحتیبه. ببخشیدراآدمهاتوانیدمی

تسلیمهامردهمثلمالحظهایندراگر.بودهشماتقصیررا،اینهاکردیدکینهکوبیدیدداشتید،نگهرارنجش

ایندرهستاشکالخیلی! چیستواقعیتسلیمکهببینیدشماکهخوانممیمنرابیتاینفقطحاال. بشویم

. شوندمیتسلیماند،ذهنتويمردمتسلیم،عمل

میقرارشمادرذهنشوید،میذهناطراففضايجنسازبیرون،کندمیپرتلحظهیکذهنازراشماتسلیم،

لحظهیکولونهایتبیجنسازراشماواقعی،تسلیم.نهایتبیبود؟چقدرماناندازهگفتیماولمایعنی.گیرد

میاینهاهمهازخدا،عفووزندگیبخششوزندگیفراوانیازوبودننهایتبیازايمزهیکشما. کندمی
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قبولآن،شدمتسلیمبگوییدبعدبرقصد،همدیووبمانیدذهنتوياگر. بشویدخبردارحداقللحظهیکتوانید

.نیست

***پایان قسمت اول *** 
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سازمکم سفر چو سنگم خوار و سرد، ار من به لَعلی

چو غارم تنگ و تاري گر ز یارِ غار بگریزم

اوابدیتبهواونهایتبیبهبایدلحظهایندریعنیبدهم،رضایتخدانهایتبیازکمتربهاگرمن: کهگویدمی

تختهسنگ،. شودمیلعلبهتبدیلزمینفشاراتوآفتابتابشاثردرخاراسنگکههمینطوربشوم،زنده

شناسدنمیکسیاگرلعلحاالهم،لعللعل؟بهکندسفرتواندمیسنگچطور. لعلبهکندمیسفرسنگ

ماادبیاتدرزمین،فشاراتاثردراست،سنگتختهاست،سنگآناندازند؟میخانمهادیدیدکهالماسالماس،

فشارات،. گیردمیصورتشمابهزندگیآفتابتابشتسلیم،اثردرهمآفتابتابشوآفتاب،تابشوهست

. استهوشیارانهدردهايهمین

ذهنیمنکهماسنگزندگی،برکتوماازتندتندزندگیخردعبوروصبروتسلیموهوشیارانهدردهاياثردر

وخار. استسردوخارسنگ،مثلپسبدهدرضایتالماسازکمتربهکسیاگرو. شودمیالماسبهتبدیلباشد

. ایمکردهعبورمدتهاستجماديهوشیاريازماو. داردپایینانرژيیعنیاستسرداست،حقیریعنیاستسرد

رفتهکهداشتهشعوراینقدرجماد. شدیمجمادرفتیمبعدشدیم،جداخداازاولبودیم،هوشیاريجنسازاولما

نباترفتههوشیاريبعد. استسنگرسیدنحضوربهالماسواقعدر. شدهالماسرفتهیعنیسنگشده،الماس

. شدهانسانکردهعبورحیوانازشده،حیوانرفتهبعدشده،درختیعنی،شده

جماديموقعهابعضییا،استحیوانییا،استدرختیهوشیاريشبیهکهکردهدرستذهنیمنآمدهانساندر

همهاینمرازندگیوبشومزندهاونهایتبیبهتوانممیمن،شدهالماسرفتهکهسنگیکهگویدمی. است

یعنیاوست،ابدیتونهایتبیبلکهنیست،سنگلعل،منلعلپس. بشومزندهاوبهمنکهدادهتغییرات

ماما،غاریار.دارمغاریاریکمناگر: کهگویدمیبعد. عمیقثباتهمانبهبشوم،زندهاوبهبایدمن. خداست

هوشیاريباالخره. ماستدیگربعددوو،ماستذهنماست،تنهستیم،محدودیتاینتويهستیم،هوشیاري

. استمحدودیتتوي

نهایتبیمادرتنانکار. تنانکارعالوهبهداریمتنما. تنانکارعالوهبهایمتناینما. ایمگفتهبارهایعنی

کردنالهمینخود. استکردنالماکاراصال. کنیممیالراتندائماداریم،تنکهاستدرستدائماًما. اوست
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وتنگغارشودمیپسنکندراکاراینکسیاگر.خداستنهایتبی،نیستیمتناماداریمتنگوییممیماکه

. استهمینطورهمواقعاو. تاریکیعنیتاريتاریک،

مثلتاریک،وتنگغارمچو.آیمنمیبیروناینجاازمن: کهبگویدبگزیند،مسکنذهنغاراینتويکهکسی

. ایممحدودیتتويکهاستدرستداریم،غاریاریکماهمه. بگریزمغاریارازاگرتاریک،وتنگ،هستمغار

انکارازهماینو،بشویمیکیاوبابایدماهمهمحدودیت،ایندرخداست،یازندگیهمآنداریم،یاریکفقط

خداجنسازنیستیم،جسمجنسازهوشیارانهولیهستیم،جسمتويگوییممیماکه،ماستبودنجسم

یازندگیکیست؟تنمحدودیتغارایندرغار،ایندرمایار. ماستغاریاراینوبشویمزندهاوبهبایدهستیم،

که. تاریکوتنگغارشویممیشویم؟میچهنشویماگر. بلهبشویم؟هوشیاراوبهتوانیممیماآیا. خداست

. دردازپرهستندتاریکوتنگغارمردمبیشتر

یعنیخار. دردهاانرژيیعنیپایین،انرژيیعنیسردچرا؟بمانند،باقیخواهندمیسردوخارسنگمردمبیشتر

هاشدگیهویتهمآنو،بماندهاشدگیهویتهمهمانبیایدانساناگر. استحقیرذهنیمنیعنی،حقیر

همچیزهاتعداديباجهاناینبهایمنیامدهما. اینبهبدهیمرضایتنباید. استسردوحقیرواقعابشود،مرکزش

جسم،بهراخودمانبدهیمکاهشو،ببینیمراجهانآنهاعینکپشتازومرکزمانبگذاریمراآنهابشویم،هویت

دیگرانازاست،توهمهمهاینهاکهبینیبزرگخودومقایسهتوهماثردرو،کنیممقایسهدیگرانباراخودمان

بهترآنازمویم،خوشگلترماینازبهترم،آنازمنبهترم،اینازمنکهکنیمثابتاشهمهو،بیاییمبیرونبرتر

.برویمبگذاریمهمراهمهبمیریم،بیفتیمهمسرآخراست،بیشترآنازثروتماست،

هرچهمردنازقبلایمآمده. ایمنیامدهکاراینبرايمابشود،متالشیمردنموقعهمهاشدگیهویتهماینو

ابديلحظهاینازبودنهوشیاریاهوشیاريواقعدرکهاوابدیتواونهایتبیبهسالگیدوازدهدهحتیزودتر

گفتقبلهفتهاست،نسیانتويفهمدمیاگریا،فهمدنمیرازندگیمنظوراینهرکسی. بشویمزندهاست

کارهايهمینخطاست،درواستغفلتدرواستجنسیچهازکهاستاینفراموشیدرخوانیم،میهمامروز

بیاییدکندمیدعوترادوستانشحتیودیوشرقصبهدهدمیپزورقصدمیکوچولویشدیوبیند،میراخطا

. نیستدرستکاراین. کنیدساپورتمراهمشما،کندمیدرستدردسرداردمندیوکنید،تشویقمرادیو
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برگینیابم بوسِ شَفتالو، چو بگریزم ز بی

گر از تاتار بگریزمنبویم مشک تاتاري

شفتالویعنیاست،خوشمزههماستخوشرنگهمهلوشبیهدیگر،دانیدمیراشفتالورا،شفتالوبوسگویدمی

نشودبهارو،نریزددرختانهايبرگاینونشودزمستاناگردانیدمی. بگریزمبرگیبیازاگربخورمتوانمنمی

بیرونجهاندرآنتولیدوشدهگشودهفضاينمادشفتالواینجادرو.بخوریمتوانیمنمیشفتالونیاید،تابستان

ذهنی،منبهنسبترویممیآبذهنی،منبهنسبتشویممیکوچکشویم،میخشکماکهتدریجبه. است

مابعدچهاراینفرم،یکبیرون،درآنمعادل،شودمیبزرگترفضاهرموقع. شودمیگشودهمادروندرفضا

همشمابعدچهارشود،میبزرگدرونفضايشود،میکوچکخردهیکشماذهنیمنیعنی. کندمیتغییر

آسمانیهربامتناسبیاآسمانیهراندازهبهکهگوییممی. شودمیبهترکند،میپیدابهبودآنبامتناسب

. گویندمیاینطوريکنید؟میتوجه. شودمیپیدازمین

ذهنیمنبهنسبتشمامرکزشود،میکوچکشماذهنیمناگرپس. کندمیایجادراخودشزمینآسمانیهر

. کنیدمیدرستشفتالوبیروندرشدهگشودهفضايبامتناسبشماشود،میگشودهفضاوشودمیکوچک

جايبهشود،میعشقیلطیفاحساساتاحساساتتان،. شودمیسالمترفیزیکتانکند،میتغییرشمابعدچهار

گشودهفضاي،چیزهاوباورهاباشدگیهویتهمجايبهشد،بهتراحساساتتانشد،سالمتنتان. رنجشوخشم

میگشودهدرونفضايهرچهیعنی. استزندگیجانبهمجهزشدهگشودهفضايآن. شمامرکزشودمیشده

فکرکنید،میعملشماآفریند،میآنازبعدشماذهنکههرچهیا،شودمیساختهبیروندرآنمعادلشود

. استقشنگیتولیداست،قشنگیشفتالويهماینبیرون،درکنیدمی

هاشدگیهویتهمکسیاگرشدگی،هویتهمعدمسرمایهبرگی،بیتعلقی،بیسرمایهیعنیواقعدربرگیبی

خالاست،عدمجنسازکهایستسرمایهیکاینباشد،نداشتهشدگیهویتهمدیگروبیندازدتدریجبهرا

مینتیجهاینبهانسانیعنیبرگیبیو،نیستدرختبرگمعنیبهاینجادربرگ. نواستبرگ،واقعدرهست،

نواياست،واقعیبرگکهزندگییااندازدمیرااینهانیست،سرمایهیابرگهاشدگیهویتهماینکهرسد

شفتالوهمینبیرون،درآنتولیدوشدهگشودهمرکزپس. مرکزششودمیآناست،واقعیسرمایهاست،واقعی

. است
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نخواهمیاآورمنمیدستبهراگیرندمیختنآهويازکهمشکیرا،تاتاريمشکمن: کهگویدمیکاراینبراي

کند،غارتراماخدابشویمتسلیمبایدما. خداستغارتاینجادرتاتارغارت. بگریزمتاتارغارتازاگربویید،

گشودهفضايهمانبوياست،عشقبويتاتاريمشکبويدیگرعبارتبه. کندغارتراهاشدگیهویتهم

بههایششدگیهویتهمنگذاردیعنی،بگریزدتاتارغارتازکسیاگر. استبیروندرآننیکتولیدوشده

. گریختخواهدبرگیبیازوشنیدنخواهدراعشقبويموقعهیچ،بشودغارتخداوسیله

فراربشویم،لحظهاینجنسازکهابديلحظهاینبهشویم،مینزدیکلحظهاینبههرچهاینکهمثلدرست

همان. استبهترباشمداشتهراگذشتهدردهايهمانمننه،: بگوییمزمان،بهآینده،وگذشتهبهدوبارهکنیم

شماوخواندخواهیمامروززیاديمطالبمابرگیبیاینبهراجع. استبهترباشمزماندر. گذشتهنارضایتی

.گویدمیچهبرگیبیبهراجعموالناکهفهمیدخواهیدبیشتر

گنجمرنجم که من هم در نمیاز آن از خود همی

گنجد گر از دستار بگریزمسزد چون سر نمی

ماکند؟میتولیدکیرارنجها.کنممیتولیدرنجهمهاینیعنیرنجممیخودمازاینخاطربه: گویدمی

لحظههرکهمختلفهايشدگیهویتهمچیست؟ذهنیمن. ماستمرکزذهنیمناینکهبرايچرا؟. خودمان

حوشوحولماعملومافکرزندمیعینکیهرمامرکزو. زندمیراعینکآنمامرکز. ماستمرکزدیدعینک

بازبایدچقدرماباشد؟چقدربایدمامرکز.کندنمیتولیدرنجباشدعدمجنسازمامرکز. گرددمیفکرآن

.نهایتبیبهدرونمان؟دربشویم

نمیگنجیم؟میکوچکذهنیمناینتويخوب. خدااندازهبهما؟بزرگیمچقدربزرگم،خیلیچون: گویدمی

ماهنهباشد،مادرشکمدرجنینییکاینکهمثلدرست. کنیممیتولیددردماکههستاینبخاطرپس! گنجیم

. استهمینطورهمماذهن. کهنیستجاآنجاخوببشود،بزرگبشودبزرگبشودبزرگهی. نیایددنیابهبشود

. گنجیمنمیذهندرما. نداردمابرايجا

کالهازبیندازیم،راکالهاینکهاستبهترماست،کالهازتربزرگاست،دستارازبزرگترماسراگر: گویدمی

توانیممیما. کندمیادارهراکائناتتمامکهکلخرداست؟چقدرماخرد. هستیمکلخردبهمجهزما. بگریزیم

،بکنیمخواهیممیبسندهذهنیمنکوچکعقلاینبه. شویممیزندهاونهایتبیبهوقتیباشیماوبهوصل
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بیندازیمراکالهبایدکه،ببریمتوانیمنمیکهراسرمانگنجدنمیکالهماندرسرماناگر: گویدمی. شودنمی

آنجاکهاستاینبخاطرمادردهايو. شویمنمیجاآنجاماکه،ماستذهنهمانکاله. بگریزیمبایدکالهاز. دور

یکما. استهمینبلهبخوانیم،خواهیممینهان،ذرهیکیدرآفتابیاینآوردیمدوبارهامروزو. شویمنمیجا

. نیستجا،ایمشدهنهانذهندرهستیمآفتابی

4580مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت 

ناگهان آن ذره بگشاید دهانآفتابی در یکی ذره نهان

. نداردجادیگرذهنفضاگشایی،فضاگشایی،فضاگشایی،وتسلیماثردرناگهانذهن،تويهستیمآفتابییکما

بلکهشویمنمینهایتبیفقط. نهایتبیشویممیدوبارهبیرونذهنازبپریماگربیرون،ذهنازپریممیما

ساطعخودمانازراعشقخودمان،ازرابرکتخودمان،ازرازندگیخودمان،ازراخردمرتبکههستیمآفتابی

.اولیهاندازهبهشویم؟میچقدر. کنیممی

ذره ذره گردد افالك و زمین

کَمینپیشِ آن خورشید، چون جست از 

شما. باشدبایدشمااساسیقانونجزءهماناینها. برایتانماخواندهزیادراهابیتایندانممیمن.کنیدتوجه

میسبکهايواکنشانسانوقتیشوم،نمیجاذهنتويمنهستم،نهایتبیمن: بنویسیدقانونآنتويباید

. کندمینگاهآنبهباشدداشتهقانونوقتیبرد،نمیخوابششبشود،میعصبانیکوچکچیزهايسرکند،

. کندمیشیشهتويرادیوش

تومنهستم،نهایتبیمن! ابلهبخوابم،منگذارينمیاستدوساعتکهمنذهنیمنايمن،دیواي: گویدمی

نمیمگر. شیشهتويرودمیدیوصحبتهااینبا. شیشهتويبروبخوابم،منبگذار. کنممیانکارراتومننیستم،

شود،میذرهذرهاومقابلدرکائناتگویدمیتمام بشومزندهاوبهمناگرکههستم؟خدااندازهبهمنبینی

پنهانگاه،کمینگاه،ازخورشیدایناگر. هستیمخدابزرگیبهمایعنیذره،یکشودمیبزرگیاینبهزمینحتی

.آوردماینبرايبله. بیرونبپردذهنیعنی
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این چنین جانی چه درخورد تن است؟

هین بشو اي تن از این جان هر دو دست

اندازهبهواستخورشیدشبیهکهمننهایتبیجاناین. بخوانیدخودتانبهبایدرابیتاینروزهرشما

خواهم این تو چرا تو گرفتی مرا نگه داشتی؟ من نمی. چه شایسته این است که در این ذهن باقی بماند، خداست

یک نفر به من سالم نکرده، بد حرف زده، توهین . کنمچه شایسته این فکرهاي سبکی است که من می. بمانم

اي دیو . گوید طبق آن قانونیهر کسی به خودش م. برد، این چه طرز رفتار است من دارمکرده، شب خوابم نمی

. نهایت دست بشوياي تن من، اي من ذهنی من، از این جان بی. برو تو شیشه

ست که وقت این گذشته که این اکشی اینگوید هر دردي که میبیت می. گوید دیگرآن بیت هم همین را می

هویت شدگی بیشتر پیدا ست که همانحواست ای.آفتاب از ذهن تو بیاید بیرون و تو این را گرفتی نگه داشتی

تو براي چی رآخ. شودمن ذهنی بزرگتر بشود، تو دردت هم بیشتر می. کنی، این من ذهنی را بزرگتر کنی

ها و انباشتن آنها در مرکز و پز دادن براي آنها یا در هویت شدگینهایت را زندانی کردي آنجا؟ زیاد کردن همبی

اینها . ن را دارم، این را دارم، اینها از فالنی بیشتر است، این را از فالنی بیشتر دارمفکر خود براي خود که من ای

. آنها همان توهمات من ذهنی است. کنددرد ما را دوا نمی

جان، بس استاي تنِ گشته وِثاقِ

بحر در مشکی نشست؟چند تانَد

هایت را تو آمدي عینک. ، دیگر بس استنهایت من شدهیعنی این من ذهنی من، اي ذهن من که اتاق جان بی

من تا هفت هشت . بینممن خودم را محدود می. زنیگذاشتی جلوي چشم من، هر لحظه یک عینک محدودیت می

. شدمبعداً باید به او زنده می. ماندمسالگی باید این تو می

جان، بس استاي تنِ گشته وِثاقِ

بحر در مشکی نشست؟چند تانَد

پذیرید که دردهاي شما به اینپس شما می. تواندنمی؟تواند بنشیندقیانوس در یک مشک میچقدر یک ا
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هایم ایجاد کند، بچهنگویید دردهاي مرا همسرم ایجاد می. شویدعلت است که شما بزرگ هستید در ذهن جا نمی

ذهنی است که در جلوي چشم دردهاي شما عمدتاً به خاطر عینکهاي من. کندکنند، فالنی در بیرون ایجاد میمی

نهایت هستید و در جایی کوچک جا دار شده در بیدار کردن شما به اینکه شما بیشماست و تمام دردها جهت

نه تنها ما درد . شود که شما فراوانی اندیش نباشیدو در این جاي کوچک زندگی کردن سبب می.شویدنمی

خواهیم بین هستیم، مینه تنها ما تنگ نظریم، خسیسیم، کوچک.کنیمکشیم، درد براي دیگران هم ایجاد میمی

. دیگران هم آنطوري بشوند

مثل جادوگر عمل . است دیگرفن صورتگران همین. گوید فن صورتگراندر مناجات دفتر پنجم شما دیدید، می

نکنید، تحریک زند شما پیشرفتآید به شما لطمه مییک کسی که خساست دارد و تنگ نظر است، می. دکنمی

حواستان را، نگذارید . عوض نکنید،شما نکنید،شما فریب نخورید. بکنیدبه اوکند شما بروید همان کار رامی

. باید با فکر خدا و خرد کل بیندیشید. باید فراوانی اندیش باشید. نهایتیدلطمه بزند ولی بدانید که شما بی

اي واي فالنی موفق . کنیدحسادت می،کنیددیدید به کوچکی میل میهر موقع . توانید تنگ نظر باشیدشما نمی

اگر دیو گفت نه . نگذارید حرف بزند،دیو را بکنید در شیشه،کندشده من ناراحتم، بدانید که این دیو دارد کار می

. نیدشما قبول نک،همین کوچک هستیم و ما باید کوجک بمانیم، این حرف دیو است. اقیانوسی در کار نیست

. مشک ذهن است،ما دریا هستیم. شودگوید که بحر یعنی دریا در مشک جا نمیموالنا درست می

هزاران قرن می باید که این دولت به پیش آید

کجا یابم دگربارش، اگر این بار بگریزم؟

توانسته این يهوشیارهزاران قرن یعنی مدت بسیار طوالنی که . گوید که هزاران قرن گذشتهببینید موالنا می

دولت یعنی نیکبختی، یعنی ما انسانها . شود به خدا زنده شودبهمه تکامل پیدا کند و بیاید به ذهن انسان و آماده 

و نیامدیم اینجا بچسبیم به چیزها و این انباشتگی ،ي هستیمهوشیارباید متوجه باشیم که ما حاصل تکامل 

و هزاران قرن طول کشیده که این . شویمبآمدیم به او زنده ما . چسبیدن به چیزها را بگذاریم به مرکزمان

یعنی هم خدا زحمت کشیده و هم تکامل گذشت زمان گذشته، ولی ما . ي پیش بیایدهوشیارنیکبختی براي 

. ها پیشرفت کنندخواهیم همه ملتما نمی،نظریمافتادیم به جان هم؟ ما تنگ،ایم؟ ما به عنوان حاال جمعمتوجه

.کنیمما بر اساس جدایی فکر می. ها پیشرفت کنندکنیم از نظر عقلی به همه کشورها و ملتمیما کمک ن
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اگر انسان یک دفعه یک کاري بکند . بشریت باید این را بفهمد. گویدکل بشریت را می. گویدحاال موالنا بشر را می

البته . ب این فرصت از دست رفتهوخ. ماندیک انسان هم ن،همه بمیرند،شود، اصالً انسان نماندبکه انسان نابود 

. خدا ممکن است چیز دیگري پیدا کند و درست کند. ي ممکن است صورتهاي دیگري پیدا بکندهوشیارتکامل 

اگر شخص شما . هم جمعی درست است و هم فردي. نهایت خودش زنده شودولی فعالً انتخاب کرده که در ما به بی

. شوید، این فرصت را دیگر از کجا پیدا خواهید کردبکنید به او زنده ه زندگی میدر این هشتاد سال، نود سالی ک

کنم این فرصت را یا نه؟ دانم پیدا میبعداً من چه می. کجا یابم دگر بارش اگر این بار بگریزم؟ االن فرصت دارم

ها باید به هم کمک کنیم که ایرانیحداقل ما . گوید که هم همه انسانها باید به همدیگر کمک کنندپس بیت می

نهایت است، فراوانی است، ما فهمیدیم او از جنس بی. خوانیم، فراوانی اندیش باشیم، خسیس نباشیماینها را می

و این فرصت پس از هزاران قرن پیش آمده و تک تک ما هم حس مسئولیت بشویم در امر بیداري . بخشش است

اش را اینکه نجار تیشه. مثل آن چوب هستیم. و اینکه در تسلیم مثل مردگانیمهاهویت شدگیبه او و شناخت هم

و قدر فرصت خودمان را ،ما بگذاریم بزند با مقاومت صفر و با قضاوتهاي ناروا اخالل نکنیم. زندزند، درست میمی

. هم فردي و هم جمعی. بدانیم

. کنماهی اوقات چهار ساعت، چهار ساعت و نیم صحبت میگ. کنمدانم من، چرا هر هفته یک برنامه اجرا میمن می

کجا یابم دگر بارش؟ اگر کوششم را نکنم به سهم خودم، این فرصت دیگر بدست من . گویممنم به خودم می

تان را تلف کنید و ما با هم نتوانیم اگر من وقتم را تلف کنم، شما وقت. من و شما فرصت خدمت داریم. افتدنمی

ممکن است . کندکنید؟ دارد این سوال را می، دگر بار این فرصت را شما مطمئن هستید پیدا میکاري بکنیم

بشر باید از آن استفاده کند و باید قدردانی کند، شکر کند و راضی باشد و . آوردخدا فرصت را بوجود می. نکنیم

سئولم این عینک را از روي هویت شدگی یک عینکی است در مقابل چشم من و من مبیدار شدن اینکه هر هم

. منچشمانم به کمک زندگی و تسلیم بردارم، این را باید بپذیرم

یکی بیاید مرا هوشیار کند، حضور هم که هست، .این خیلی سبک فکري است که بگوییم آقا به من مربوط نیست

اینها . اینها مال من ذهنی استنه . شوداینطوري نمیحاال خدا خودش کریم است باالخره یک کاري می کند دیگر، 

این دیو فضول . گو استگفت این دیو یاوه. کندها میمال همان دیو را رها کنیم برقصیم، وسط از همین صحبت

خاصیت جمعی من ذهنی است این . یعنی خاصیت به اصطالح کائناتی است. دیو هر کسی فضول است. است

،بله. زند و حرفهایش خردمندانه نیستند، به ضرر ما حرف میزتا زمانی که ما دیومان حرف می. گویییاوه
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نه رنجورم، نه نامردم که از خوبان بپرهیزم

بگریزماي دارم که از خَمارنه فاسد معده

یعنی حالت . و منظور از بیمار همان من ذهنی است،رنجور یعنی بیمار،یعنی نه بیمار هستم،نه رنجورم نه نامردم

نامرد در اینجا به معنی کسی که یا مردي که ،نه نامردم. نباید حالت دائم ما باشد. موقت ما بودهمن ذهنی حالت 

ست که بیمار، مرد بیمار و نامرد از اتمثیلش این. گریزدو از خوبان یعنی زیبارویان می،اصطالحاً ضعف جنسی دارد

گویند درست است که می. شوندعال نزدیک نمیبالم. آورندشان کم میو جفت،گریزدزیبارو یعنی زن زیبارو می

و اینجا منظور از رنجور و نامرد . روندآورند و درمیاي در میخواهیم زن بگیریم ولی آخر سر یک بهانهبله ما می

. گویدگوید نه اینکه فقط مردها را میمرد و زن هر دو را می

از نظر موالنا یا از نظر زندگی . صالً مرد با زن فرقی نداردا. ي است، خدایتندهوشیارمرد یا زن یادمان باشد هر دو 

پس مرد یا زنی که به صورت . زند موالنابعضی مواقع تمثیل می. این شده مرد، این شده زن. انديهوشیارهر دو 

کند و حالت همین حالت بیماري پیدا می. کندي است اگر در من ذهنی بماند، حالت رنجوري پیدا میهوشیار

یعنی من ذهنی را نگه داریم . شودکند مثل مردي که ضعف دارد و به زیباروي زندگی نزدیک نمیردي پیدا مینام

سبب و زیبایی فوق العاده زیاد سبب و آرامش بیبراي اینکه از عهده شادي بی. ما، به زندگی نزدیک نخواهیم شد

. به صورت من ذهنی،توانیم تحمل کنیمکنیم آن را نمیکنیم، حس زیبایی که میو آن حس آرامشی که می

تواند بشود، ما هم یک خاصیت را داشته باشد، به زن زیبارو نزدیک نمیتا زند چطور که مردي این دو تمثیل می

باالخره به خدا که نزدیک ،کنیم به عنوان من ذهنی، اگر بخواهیم من ذهنی را نگه داریممدتی خدا خدا می

و یک چنین شخصی از شراب .زیبارویان عارفان هستند یا خود خداست. کنیمپرهیز می،کنیمشویم فرار میمی

و مقاومت دارد در مقابل اتفاق این لحظه و مرتب کسی که من ذهنی را گذاشته مرکزش. کندزندگی هم پرهیز می

اثر تسلیم وارد دردر این لحظه خواهد شراب زندگی که براي اینکه نمی. اش فاسد استکند، معدهقضاوت می

این . گوید ما آن فاسد معده و آن رنجور و آن نامرد نیستیمولی موالنا می. شود آن را هضم بکندزندگی ما می

. رودرنجوري ما، نامردي ما و فاسد معده داشتن ما از بین می،خاصیت تحمیل شده به ما و با شناسایی

بعد از زنده ،کند به زندگیهم ما را زنده می. دهدی زندگی میخمار م. فروش در اینجا خداستفروش، میما از می

این می هم فقط شادي . می زنده کننده و زندگی بخش. کنیمنهایت او هم می را در جهان پخش میشدن به بی
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واقعاً راجع به معده صحبت درست است؟.دهدش هست که خمار یعنی زندگی به ما مییهزار تا خاصیت تو،نیست

براي . راجع به اینکه انسانی بتواند جذب خرد، جذب عشق، جذب لطافت، جذب برکت زندگی را بکند. ندکنمی

. ها از جلوي چشم دل ما برداشته شودباید این عینک. اینکارها باید من ذهنی فرو بریزد

د است و رنجوریم و مان فاسیعنی معده. کنیمها را ما داریم تجربه میبینید که اگر این خاصیتو االن شما می

االن اگر هفتاد سالمان هنوز با ماست، ما . اینها قرار بوده تا هشت نه سالگی در ما بماند،اینها موقتی است،نامردیم

آیا نجار . نگذاشتیم نجار کار کند،در نتیجه همان تخته باقی ماندیم. ي اقدامی در این مورد نکردیمهوشیار

و چون نگذاشتیم کار کند، این . نجار خدا،خواسته کار کنداز همان اول نجار می. لخواسته کار کند؟ از همان اومی

. همه بالها سرما آمده

و تسلیم را به ما درست یاد . ي به نام تسلیم وجود داردهوشیارکسی به ما نگفته، یک مبدلی، یک تبدیل کننده 

اصالً اسالم غیر از تسلیم چیز دیگري . وردهتسلیم این قدر مهم است که یک دین اسمش را از آن درآ. ندادند

تواند مرکز من ها، غیر از ال کردن این من ذهنی که این من ذهنی نمیهویت شدگیغیر از ال کردن هم. نیست که

. تسلیم از، یعنی اینقدر مهم بوده که یک دین به این گستردگی اسمش را این گذاشته. باشد، چیز دیگري نیست

.درست است دیگر

پاالنین م بر پشتکه در میدان سپس مانمی

این ده من که از ساالر بگریزمنیم فَلّاحِ

. باید پاالن بگذارند رویش و بار بکنندوپاالنی یعنی اسبی که کند و کودن است و براي سوار شدن رویش نیست

ه است، اشعوري است، فهمیدآن که اسب ب. بردشوند و یکی هم بار مییکی مردم سوار می،دو جور اسب داریم

گوید من سوار می. گذارندکودن است، بار رویش میوفهمد و کند است که نمیو آن. شوندمردم سوارش می

سوار چی هستیم؟ . ما در میدان زندگی هستیم االن. پاالنی نیستم، اسب بارکش نیستم که در میدان نتواند بدود

من . شویدکنید سوار من ذهنی میوقتی مقاومت می. شویدشوید، سوار اسب زندگی میوقتی شما تسلیم می

. ستذهنی اسب بارکش ا

شود شما سوار چه اسبی باید پس معلوم می. که میدان نتواند بدود،گوید ما سوار این اسب بارکش نستیممی

تان توانید در آن قانون اساسیشوید در دست شماست؟ شما میببشوید؟ اختیار اینکه این لحظه سوار چه اسبی 
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کنید، بالفاصله دیدید مقاومت می. کرداومت نخواهمبنویسید که من در مقابل اتفاق این لحظه، هر اتفاقی باشد مق

چوبش را باید پنبهدیو را باید کرد در شیشه و. دیو را بکنید در شیشه. کنددیوتان آمده بیرون و دارد مقاومت می

پس شما روي اسب کند بارکش سوار . کنید آن توشما هم می،آید بیرونآورد میبعضی مواقع فشار می. گذاشت

. تان را عوض کنیدشوید اسبباگر سوار هستید آگاه . دنیستی

. کنمست که من در ذهن کشاورزي نمیافالح یعنی کشاورز، برزگر، یک جور معنی کنیم این. نیم فالح این ده من

اینطوري نیست که فکر کنم ساکن اینجا هستم و در این ده کشاورزي باید بکنم و با ذهن خودم که در این یعنی 

براي . در اینجا ساالر دوباره رمز خداست یا به معنی کدخداست،و همیشه هم از ساالر. اید در ذهن بمانمصورت ب

هویت زنیم؟ این همچطوري بیل می. اینکه ساالر دوست ندارد ما اینجا در ذهن کشاورزي کنیم، بمانیم، بیل بزنیم

. کاریمزنیم، تخم لق میشخم می. ذاریمگهویت شدگی را جاي آن میما یک هم،گیرندشدگی را از ما می

مان همان عمل بکنیم، انگیزه عمل. کنیممان فکر میمان، کینهمان، رنجشخواهیم فکر کنیم از طریق خشممی

من در کجا کشاورزي . ترسمپس از ساالر هم نمی. کنممن تو این ده کشاورزي نمی:گویدمی. دردهاي گذشته است

. پس من باید از اینجا بروم بیرون. در آنجا هستم. در آنجا با او یکی هستم. ییکنم؟ در فضاي یکتامی

کنند، عمل کشند، فکر میزحمت می. کارنداي در ذهنشان دارند به وسیله ذهنشان بادام پوك مییک عده

پس شما در . یستمبهره نمن دلدار بی:گفت که. گردیم به بیت اولو دوباره برمی. اش درد استکنند ولی نتیجهمی

. و این قضاست. بروید از ده بیرون،دانم درد بچینیدو نمی،ده نیایید بیل بزنید و شخم کنید و تخم ذهنی بکارید

.ست که مدت کوتاهی در ذهن باشیماسرنوشت ما این

دال بس کن، دلم گوید جوابِ من: گویمهمی

که من در کانِ زر غرقم چرا ز ایثار بگریزم؟

به فراوانی او، . ولی دل من االن به خدا زنده شده. گویم اي دل من بس کن و دیگر حرف نزنبه خودم می:گویدمی

خوانیم، و این اصطالح را االن دوباره در مثنوي می. به کان او زنده شده، به کان خرد او. به بینهایت او زنده شده

آمدي بیرون و در معدن او غرق شدي در این وقتی از ذهن. گوید تا زمانی که در ذهن هستی ساکت باشمی

تا زمانی که در ذهن هستی، . فرمان خاموش باش،بردو اصطالح انصتوا را به کار می. صورت بگو، تمام نخواهد شد

. وقتی از ذهن آمدي بیرون هی بگو،خاموش باش
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تواند بگویده تا خسته نشده میانسانی که از ذهن آمده بیرون و در فضاي یکتایی نشسته و به ثبات او زنده شد

دهد من در ولی جواب می،گوید به دلم بگویم بس کنمی. ولی اگر در ذهن است واقعاً باید بس کند. مثل موالنا

چرا ایثار نکنم؟ یعنی کسی که . معدن شادي، در معدن خرد، در معدن زیبایی، در معدن برکات خدایی غرق هستم

به او زنده شدیم باید چکار ،وقتی که از ذهن آمدیم بیرون. پس کار ما مشخص شد. آنجا غرق است باید ایثار کند

. مثل موالنا. کنیم؟ از آن معدن ایثار کنیم

خوانم کنم این ابیات تکراري که من میخواهش می. ام برایتان بخوانمکه بارها خواندهرا بله اجازه بدهید چند بیت 

. تان بکنیدقانون اساسیآنو این ابیات را بگیرید باز هم جزو . دانیمبه خودتان نگویید که ما که اینها را می

که بیت آخر هم مشخص خواهد شد، خوانم من این چند بیتی که االن اینجا می. بخوانید که یادتان نرودبخوانید، 

کند تکرار همان آن چیزي که به ما بیشتر از همه به ما کمک می. بیشتر از آن چیزي که گفتم، نگویید تکرار است

نه . ما باید چیز، بیتهاي جدید بخوانیم،نگویید که اینها که تکرار است. دانیمچیزهایی است که یاد گرفتیم و می

نورش درون شما ،بگذارید در شما روشن شود. بنویسید و هی تکرار کنید،ی اساسی استرا که خیلبیت قدیمی

. ذهن شما را روشن کند،را روشن کند

این کار از مقاومت . تمرکزشان روي خودشان نیست. هنوز بیشتر بینندگان ما متاسفانه حواسشان به دیگران است

گفتید که من در مقابل اتفاق این لحظه فضا را باز ، میاگر تمرکز شما روي خودتان بود. شودشما مشخص می

. ریزد به فکر و عملشمی،کندولی وقتی انسان در اثر تسلیم یک کاري کرد که خرد زندگی از او عبور می. کنممی

،گذارد روي شخص دیگردارد میتا حواسش و تمرکزش را از روي خودش برمی. حواسش هم به خودش است

. کند روي من ذهنی دیگراش تمرکز میحاال من ذهنی. رود به من ذهنیمی،آیدالت حضور در میبالفاصله از ح

خواهد حاال دیگر انرژي من ذهنی است که می. آمدشود، جریانی که از آنور میآن جریان قطع می،االن آن آب

. کز ما روي خودمان استبهترین کار درست کردن دیگران و کمک به دیگران تمر. یک من ذهنی را درست کند

ارزش خوانم براي همیشه بابراي همین است که این چند بیتی که می. وسعت بخشیدن به مرکز خودمان است

. یعنی جز قانون اساسی ما باشد. خواهد بود
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3196مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بیت 

کنیخالی میخویش را بدخُو و و سنیتا کنی مر غیر را حبر

تا آن را حبر، دانشمند و سنی بزرگ ،غیر از خودت،گوید که اگر حواست را بگذاري روي مردم، یکی دیگرمی

در این صورت چون از . به اصطالح معمولی،بگویی که من مسئولیتم این است که این آدم را درست کنم. بکنی

شود، و چون قطع می،شودبراي اینکه آن انرژي قطع می. شويبدخو می،روي به ذهنتشوي و میزندگی قطع می

و حواستان را بدهید به ،پس شما هیچ وقت خودتان را نگذارید کنار. مانی و انرژي بد ذهنتتو می. شويخالی می

درست خواهد دوست شما باشد، شما مسئولخواهد بچه شما باشد، میخواهد همسر شما باشد، میمی. یکی دیگر

شوید و هم خالی هم بدخو می،براي اینکه به محض اینکه این کار را بکنید. کردن هیچ کس نیستید طبق این بیت

من . من ذهنی شما یک خوي خوب نشان بدهید که من ذهنی دارد. چرا که ذهن خوهاي بد دارد همیشه. شویدمی

. ش یا خشم دارد یا ترس دارداهذهنی هم

کنید حسادت بوجود نهایت را محدود میگفت به محض اینکه شما بی. فتر پنجم به ما گفتامروز موالنا در د

. شودبینید که نمیمی،خواهید یکی را درست کنیدو شما می. هایشآید و فامیلترس بوجود می،آیدمی

چرا . زنممیمن االن دو روز است دارم با تو حرف،کنیشوي؟ آقا وقت مرا تلف میشوي یا نمیخشمگین می

.بله. يبینید خالی شدفهمی؟ یک دفعه میکنی، نمیشوي و گوش نمیدرست نمی

از خالی شدنهین بگو مهراسمتصل چون شد دلت با آن عدن

ها هویت شدگیوقتی مرکزت از هم. باید ایثار کنم،من در کان زر غرقم:گفت که. گفتبیت آخر هم همین را می

عدن همین عالم قدس و . آن فضاي یکتایینهایت شد، پس دیگر تو متصل شدي باد و دیدي مرکزت بیخالی ش

یک موقعی هست اگر واقعاً متعهدانه روي خودتان کار کنید ،فهمیدشما خودتان می. جهان حقیقت، فضاي یکتایی

. اي به دانستن وضعیت مردم نداریدخواهید دید که شما به هیچ وجه عالقه

تان قهر بودید آشتی کردید، چطوري آشتی کردید؟ در آقا چی شد؟ شما با خانم. در من ذهنی آدم فضول هست

شوید که هیچ چیز یک دفعه متوجه می. کنیدچه وضعی هستید؟ بروید با آن عدن متصل شوید، دیگر سوال نمی

کسی را هم . کنیمهم نصیحت نمیبه کسی . فقط خودمان به خودمان مربوط هستیم. هیچ کس به ما مربوط نیست

. هر کسی مسئول خودش است. خواهیم درست کنیمنمی
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. شوداز اینجا، اوالً که انرژي زنده کننده مرتعش می. شودآدمنهایت شد، گفت آفتاب میولی وقتی که دلمان بی

شوند که ها متوجه میبالفاصله انسان. داریدیعنی شما هر جا بروید مرکز انسانها را به ارتعاش زندگی وامی

، بنابراینخواهید کسی را عوض کنیدو آن موقع خواهید دید که شما نمی،شودمرکزشان دارد زنده می

،نهایت را رها کنید و بروید به یک جاي محدود که بتوانی حواست را بدهی به یکی دیگرن مرکز بیایخواهید نمی

. نهایت خدا وصل شديبراي اینکه به بی،نترس از خالی شدنگویدو آن موقع می. نه،یکی دیگر را درست کنی

کم نخواهد شد بگو دریاست اینزین آمدش کاي راستینامر قُل

نهایت شده و من در دلت امر بگو به حضرت رسول براي این آمده که در قرآن، که اي انسانی که دلت بی:گویدمی

؟پس چه گفت. نترس،این اقیانوس،ي اینکه این خرد کم نخواهد شدبرا،خواهی بگوهر چقدر می. تو بگو،هستم

هر کسی من ذهنی قوي . گفت که وقتی دلت محدود است، اوالً که مواظب باش میل داري دیگران را درست کنی

. شود حواسش به خودش باشدهر کسی یک خرده که پیشرفت کرد متوجه می. خواهد همه را درست کنددارد می

شود و دیگران اش زندگی از او پخش میاگر به اندازه کافی کرد، به اندازه کافی وصل شد، خواهد دید که این ارتع

و اگر جواب بدهد به آن سواالت، مشکالت مردم را حل . کنندگیرند و چه بسا دیگران سواالتی هم از او میمی

. خواهد کرد و این تمام شدنی نیست

یعنی که آبت را به الغاَنْصتوا

خشک ست باغهین تلف کم کن که لب

االن چند مثال هم خواهم زد براي شما، براي کسانی . آورد مرتبید که موالنا میفرمان انصتوا یعنی ساکت باش

حرف نزنید و ،خاموش باشید،گوید خاموش باشیدمی. من ذهنی مرکزشان است،است که هنوز من ذهنی دارند

. شودتلف میارد دیعنی آبت را و آب حیاتت را یا خرد آنوري بیهوده . انصتوا یعنی که آبت را به الغ. گوش بدهید

از پشت ،ها و دیدنهویت شدگیکند در همگذاري میگیرد و سرمایهیعنی وقتی آدم من ذهنی دارد، زندگی را می

پس تو آب زندگی را . ها و تخم بد کاشتن در ذهن و آب دادن به خار و درد ایجاد کردنهویت شدگیعینک هم

زندگیت را تلف . در تلف نکنقآب زندگی را این. در تلف نکناینق،حواست را بده به خودت. کنیداري تلف می

. باغت خشکیده، نکن
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قسمتی از . ي جسمی داردهوشیارهاست، هویت شدگیبیند دیدش هماگر می. هر کسی باید به باغش نگاه کند

ند به کهر کسی درد ایجاد می. میل به ایجاد درد دارد. کنددرد پخش می. دردهایش استاشي جسمیهوشیار

روابط ما با هم . شود که در باغش، مثالً در باغ ما روابط هستو متوجه می.شود طبق قانون جذبطرف او جذب می

یعنی چیزي که . هیچ چیز خوبی در زندگی ما نیست،کینه داریم،نسبت به همه رنجش داریم. تقریباً خراب شده

در این صورت باغ ، خردي من ذهنی درست شدهبه وسیله انرژي بد و بی،به وسیله خرد زندگی درست شده باشد

. بهتر است ساکت باشیم. و هیچ گلی در باغ ما نیست،خشکدما دارد می

نه ،نه به کسی نصیحت کنیم. ست که ما به هیچ کس کاري نداشته باشیماو یکی از عالئم ساکت بودن هم این

دانید که من ذهنی دنبال شما هم این را میو ببینیم جریانشان چی شد؟ نه دنبالشان باشیم،شان کنیمدرست

که بتوانیم بگوییم ،ما مرتب دنبال کشف چیزهاي بد از دیگران هستیم. براي اینکه ریشه ندارد،اطالعات است

فضولی که چرا این قدر،شما به اینکار من ذهنی خودتان هم متوجه باشید. ببین من خوبم و دیگران بد هستند

و بگوید که در مقایسه من به این بدي نیستم یا او بد ،خواهد چیزهاي بد را پیدا کندمی. کند در کار مردممی

. کندمن ذهنی دائماً مقایسه می. من خوب هستم،است

. تواند باشد این است که من خودم را با هیچ کس مقایسه نخواهم کردیک چیزي هم که در قانون اساسی ما می

در این ،خودتان را مثالً فقط با خودتان از نظر مالی مقایسه کنید. قتی شما خودتان را با دیگران مقایسه نکنیدو

پرد بیرون وقتی که در یکجایی به اصطالح دیو ما از شیشه می. رودصورت در آن قسمت دیو شما به شیشه می

بینیم مردم دارند پشت می،رویمجاهاي مختلف میما مثالً،مثال زدم. دستش را باز گذاشتیم ما. وسعت عمل دارد

.ما هم دوست داریم مشارکت کنیم، ما هم یک چیزي بگوییم،گویندیا بد می،زنندسر یکی حرف می

در هایش همین بدگفتن و غیبت کردن و یکی از خاصیت،اگر من ذهنی داریم دوستانمان هم من ذهنی دارند

چرا . آید همهما خوشمان می،گویید و هم دیگران دوستهاي ماآید شما میمیهم من خوشم . پشت سر مردم است

گوییم، در واقع من ذهنی یعنی آن دیو درون ما که ما وقتی بد مردم را می،کندمان تقویت پیدا میکه من ذهنی

. وري باشدبله نباید اینط.دهیمما به دیوهاي همدیگر قوت می. کنداالن دارد بازي می،در شیشه نیست

کنند شما وقتی یک جایی رفتیم دیدیم غیبت می. گذاریم این بازي را بکنداگر قانون اساسی بنویسیم نمی

اگر شما یک کلمه همه حرف نزنید، ممکن است دوستانتان . گویید طبق قانون من، من نباید مشارکت کنممی



# Programگنج حضور735برنامه شماره 735

33: صفحه

. توانم بگویمگویی من نمیشما طبق قانون می. نیکهی نشستی به ما نگاه می. بابا تو هم یک چیزي بگو:بگویند

. به زودي،خواهی دید که هیچ چیزي نگفتن اثرات نیکش به شما برخواهد گشتی،گویهیچی نمی

که چقدر مهم است که ما در ذهن خاموش باشیم ولی به او زنده ، بله چند مثال از این انصتوا براي شما بگویم

رسیدیمحضوربهکهکنیمادعاوباشیمذهنیمندرمانبایدولی.خودش را بیان خواهد کردشدیم، او خودش،

:ستاایندیگرشمثالیک.باشدخودمانرويماتمرکزاگر،بدهیمماتوانیممیبراحتیهمتشخیصاین

3456مولوي، مثنوي، دفتر دوم، بیت 

اَنْصتُوا را گوش کن، خاموش باش

حق نگشتی، گوش باشچون زبانِ 

درکهموقعیراباشخاموشفرمان:گویدمی.کنیدتکرارکنممیخواهشبنویسیدخواندیمزیادراهابیتاین

عدموقضاوتعدماَثردرذهن.کنخاموشراذهنیعنیباشخاموش،باشخاموش،کنگوش،هستیذهن

هویتهمعینکیکباکهبینیممیوقتی.شودمیخاموشهاشدگیهویتهمپشتازندیدنومقاومت

قانونطبقبینیممیحسادتعینکبا،بینیممیترسعینکبا،بینیممیخشمعینکبا،بینیممیشدگی

اگردیو،شیشهتورودمیدیویواشیواشیواش،کنمنمیرافکراین،کنمنمیراکاراینمنکهباشیمخاموش

.شویدمیخاموششما،زندمیحرفدارداستدیوباشدشیشهتو

اوگوش،گوشَتبگذارحداقلّ،کندصحبتتوزبانبوسیلۀخدایعنیحقّبرسیحضوربهنتوانستیاگر:گویدمی

شماطریقاززندگیواقعاًکهفهمیدخواهیدشما.باشگوش،نگشتیحقّزبانچون،بدهگوشاوبهیعنی.بشود

گوش،نزنیدحرفخوب،زندمیحرفشماذهنیمندیدیداگر،زندمیحرفشماذهنیمنیازندمیحرف

پیغامکنیدبازراتانجانگوشنیستیداوزبان.بشنویدراایزديپیغاموبشویدتسلیمیعنیباشیدگوش.باشید

ماجانگوشلحظهایناتّفاقپذیرشباشویدمیتسلیمکهموقعی؟شودمیبازکیتانجانگوش.بشنویدرااو

.گیردمیرااوپیغام

***پایان قسمت دوم *** 
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:خوانممیهمرابیتاین

1742مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت 

چونکه عاشق اوست، تو خاموش باش

او چو گوش ات می کشد، تو گوش باش

همما،ماهايشدگیهویتهمبهنه.فقط،خودشبه؟استعاشقکیبه.خداستخودعاشق؟کیهعاشق

یکبایدماآیا.هستماعاشقهستیمخودشچونما،استخودشعاشق؟ماستعاشقاو.بله؟هستیمجزوش

بایدکارچه.نه؟کنیمایجادمصنوعیمنیکودانممیبگوییمبشویمبلندذهنیمنبنام؟بشویمدیگريکس

.فضاگشاییباهمباز؟شویممیاوکی.بشویماوبیشترچیهرباید؟بکنیم

خودشدارداوکشدمیگوشَت،باشگوشتوکشدمیراگوشَتچوناو،باشخاموشتواوستعاشقکهچون

بهخواهدمی،بزندحرفخودشبهشمادراستبزرگیاینبهخداکهبگذاریدخواهیدنمیشما،کشدمیرا

شمابشودخودش خودش، خودش بشودخودش،ببردبکشدراخودش،استخودشعاشق،بزندحرفخودش

وذهنیتصویربعنواناوازجداکهکنیدایجادمصنوعیخودیکلحظههرخواهیدمیچرا.شویدمیخودتانهم

دانستیدنمی؟بکنیدخواهیدمیراکاراینچهبراي،بیاورددرذهنیتصویربصورتراخداذهنیتصویراین

.شماگرفتیدیادموالناازاالندانستیدنمیاگر.دانستیدنمی،نه؟کنیدمیراکارایندارید

گوش،ذهنگوشایننه،شماستاصلیگوشکهاستخودشگوشدنبالخدایعنیاستخودشگوشدنبالاو

چقدرپس.نزنیمحرفذهنبا،نزنیمحرفماکهشودمیبازموقعیماجانگوشولی،ماجانگوش،نهماحسی

بینیممیهاشدگیهویتهمیعنیآنهاعینکپشتازوداریمذهنیمن،هستیمذهنتوکهزمانیتااستمهم،

هویتهمدردهابا،هستیدهویتهمباورهابااگرشما.ندانیمخداییدیدراخودماندیدو،باشیمخاموش

،باشیدگوشبایدشما،باشیدمواظب،ندانیدخدادیدرادیداین،گیردمیقرارشمامرکزعینکاینهاو،هستید

.خواهدمیراجانشدارد،شماستجان،شماستاصلیقسمتهمخودشواستخودشعاشقاوکهبدانیدو

خواهددرداینو،کنیدمیجدااوازراخداجاندارید،کنیدمیجداییحسموقعهر،نکنیدجدااوازراجانش

یم،شومیخداگوش،شنودمیرااوپیغامکهگوشی،شویممیگوشتسلیمباگفتم.باشیمگوشبایدما.داشت

.یمشومیخداگونهگوش
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2726مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بیت 

آید از جانان، جزاي اَنْصتُوااَنْصتُوا بپذیر، تا بر جانِ تو

یکباشیمخاموش،باشیمخاموش،باشیمخاموشمااگر،توجانبرتا،بپذیرذهندرراباشخاموشفرمان

خاموشپاداشیعنیاَنصتواجزايو،شودمیبازفکرتادوفاصلۀ،شودمیجداهمازفکرتادوکههستموقعی

فرمانبپذیررااَنصتوا.دهدمینشانمابهراخودشخداکهستااینبودنخاموشپاداش.شودمیهمانبودن

.برسدشمابودنخاموشپاداشخدایعنیجاناناز،توستهوشیاريتوجان،توجانبرتا،ذهندررااَنصتوا

.استمشخّص،اوستبهشدنزندهپاداشش

وخواندخواهیمبرگیبیبهراجعمثنويازابیاتیوخوانممیدیگریکباراالنقبالًیماخواندهرابیتاینبله

راایشانبیت،گرفتهسناییازموالنارابرگیبیاصطالحکهبرگیبیبهراجعموالناکنیدتوجه،کنممیخواهش

درداشتیمرابیتاین.دهدمیتوضیحخوبابیاتیباواقعاًموالنارابرگیبیکنیددقّتاگرو،خواندخواهمهم

:غزل

برگیبینیابم بوسِ شَفتالو، چو بگریزم ز 

گر از تاتار بگریزمنبویم مشک تاتاري

آسمانمطابقکه،بیروندرماستجسمیافرموشدهبازدرونآسمانیاوشدهگشودهفضايشفتالوگفتیم

میترسالمماجسم،بشودباز،بشودترگشودهبیشترهرچهدرونآسماناگر.شودمیایجادجسمشدهگشوده

یکیدوهربگیریمآسمانخودیا،بگیریمبزرگهايآسمانحاصلچهراشفتالوو.شودمیبهترماعقل،شود

فرمبرویدشماچه.کندمیدرستفرمیعنی،کندمیدرستزمینخودشمطابقآسمانیهراینکهبراي.است

بشودصفرببندیدراآسماناگر،اندهممتناسب،مثلراهمدیگرتادواین،کنیدنگاهآسمانبهچه،کنیدنگاه

.شودمیصفرذهنیمن،بشودنهایتبیبشودبازآسماناگر،آیدمیبوجودذهنیمن

کهگفتزیرکهايدرجهبهمانیستمهمولی،نرسیمصفرذهنیمنبهونهایتبیآسمانبهاستممکنهمما

به،مابهاستمسلّطحضور،شودمیبیشترماحضوربتدریج،استخوباینبشودترسنگینماترازويکفّۀ

ما،شدخواهدترگشودهمرتّبماآسمانو.داردجریانزندگیخرد،زندگیشاديمرتّبوماافکاربه،مااعمال

منباکنیدتوجه.شودمیبافتهدوبارهذهنیمنبشویمنگراناگر،نیستیمآسمانشدنترگشودهنگراندیگر
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حالدردائماً،هستندزندهزندگیزیادعمقبهکههاییانسان.شدنخارجتسلیمازیعنیشدننگرانذهنی

ازخردچقدرلحظهاینکهکنندنمیارزیابیهیچ،ندارندلحظهایناتفاقمقابلدرمقاومتیهیچ،هستندتسلیم

خودشبافدمیدوباره ذهنیمنبالفاصله،کنندارزیابیشانذهنبابخواهنداگر، شاديچقدر،کندمیعبورمن

همخدانگذارماگرو،بگریزمبرگیبیازاگریابمنمیراشفتالوبوس: گفتبله.استموذيخیلیذهنیمن،را

بهمثنويابیاتبله.شنیدنخواهممنرایکتاییفضاياینوراعشقخوشبوي،کندغارتمراهايشدگیهویت

:شودمیشروعترتیباین

3927مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت 

برگ بی برگی بود ما را نَوالمرگ بی مرگی بود ما را حالل

همبهنسبتخواهیممیوقتیولی.بشویمزندهجاودانگیبهوبمیریمذهنیمنبهنسبتیعنیمرگیبیمرگ

وبرگیبیبهداریمماواقعدرولی،استمرگذهنمنبنظر،بمیریمبشویمکوچکذهنیمنوهاشدگیهویت

بی؟آیدمیماندستبهداردچی،ترسبدوناندازیممیماراهاشدگیهویتهمیعنی.رسیممیجاودانگیبه

ماکهستااینبرگیبیسرمایۀ،باشیمنداشتههیچیماکهنیستبرگیبیسرمایۀ،برگیبیسرمایۀ،برگی

.نباشندمادیدعینکو،نباشندمامرکزاینهاو،نباشیمهویتهماینهاازهیچکدامباوباشیمداشته

خواهدمیخدایعنی.استحاللمابرايجاودانگییعنیمرگیبیبهشدنزنده،ذهنیمنبهنسبتمردنپس

دوبارهیعنی،ماستبخشش،ماستعطاي،ماستلقمۀهمبرگیبیسرمایۀ،برگیبیبرگو.بشوداینطوري

سرمایۀونوايوبرگشدگیهویتهمیعنی.استکردهعطامابهرابرگیبیبرگاینخداپس.ماستسرمایۀ

،بله.ماسرمایۀباشدشدگیهویتهمبدونوعدمبلکه،نباشدما

ظاهرش اَبتَر، نهان پایندگیظاهرش مرگ و به باطن زندگی

میظاهراً،گذاریمنمیهیچیآنبجايواندازیممیرااینهاومیریممیهاشدگیهویتهمبهنسبتماوقتی

هم،اندازیدمیرادردتانمثالً،اندازیدمیراشدگیهویتهماگرشماپس،شویممیزندهباطنبهولیمیریم

شدگیهویتهم،پولباشدگیهویتهم،همسربا،بچهبا؟چیباشدگیهویتهم،اندازیدمیراشدگیهویت

موهایمدانمنمیهستمزناگر،مردیاهستمزناینکهباشدگیهویتهم،دانشباشدگیهویتهم،مقامبا

کجایی،هاشدگیهویتهماینها،بهترمفالنیاز،استاینطوريهیکلم،استاینطوريصورتم،استاینطوري
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،سیاسیباورهايباشدگیهویتهم،دینباشدگیهویتهم،هستمآمریکاییدانمنمی،هستمایرانی؟هستم

.اندازیممیرااینها،باوريگونههرباشدگیهویتهم

ترساندمیراماذهنیمن،داریمبرمیراذهنیمنعینکیک،داریمبرمیرااینمرکزازچوناندازیممیوقتی

اینذهنیمنبنظر،ناقصیعنیاَبتَراستناقصظاهرش.استزندگیوشدنزندهباطنشاما،استمرگظاهرش

زدهکتکرامنبودسالمششگویدمیوقتیمنمادر.رامنزدهکتک،ببخشممنکهچییعنی،استغلطکار

آیدمیبنظرش،آیدمیاَبتَربنظرش.استسالمپنجاهیابخشمنمی،استسالمهفتاداالن،ببخشمکهچییعنی

اجازهذهنیمن،ببوسمراپایشبرومتازهببخشم.نداردبخشیدن؟چییعنی،استايبیهودهکاراین،اینکه

.استجاودانگینهانشاما،آیدمیبنظراینطورظاهرش،دارنگه،نیستدرستکاراین،دهدنمی

اوجنسبهداریم،هستیماوجنسازاینکهبراي؟هستیمجاودانهچراما،شوينمیجاودانهنیندازيرااینتا

نمیبازایندیگر،باشدگرهمرکزت،مرکزتایندارينگهرااینهاشما،شویممیزندهاونهایتبیبهخدایعنی

.بشودنهایتبیمرکزاینتاکنیبازبایدرااین،شود

در جهان، او را ز نو بِشْکُفتن استدر رحم، زادن جنین را رفتن است

،رساندمیغذامنبهلولهاین:گویدمیجنین،هستیممادرشکمتويهنوزیعنی،مادرشکمبچۀیعنیجنین

ساعته24؟کجاستبهتراینجااز؟اینجااستاشچه،استخوبهمخیلی،نشستیماینجاما،استامناینجا

مادرصورتدانمنمیوهستآفتابجوراستچهروشناییکهندیدهرابیرونکهآنحاالو.دهندمیراماغذاي

میوشودمیتمامماهشنهوقتی،استخوبخیلینهگویدمیو.هستدیگرهايآدموهستپدروهست

.برویمبایداینجاشدحیف،استناراحتبسیاربیرونبرودآنجاازاو،زندگیخواهد

یکدفعه،بیرونآیدمیتاریکوتنگجايآنازوبیرونآیدمیوقتیجنین،هستیماینطورذهنیمندرهمما

میغذا،کشدمینفساشبینیودهنشاز،بیندمی،شودمیبازهایشچشم،هستنور،هستآفتاببیندمی

ذهنیمنازوقتیهمانسان،فشارهاآنازشدیمراحت،استبهترخیلیغذاياینفالن،خوردمیشیر،خورد

قدردانی،مردمتأییدلولۀاینباجهانبهبستیملولهیکمااستاشچهگویدمیرفتنازقبل،شودمیزاییده

ذهنیمنازگوییدمیشما،گیریممیداریمرااینها،توستازبزرگترامخانهاینکه،دادنپزانرژياینکه،مردم

مقاومتماجنینمثلذهنیمندرمنتها،استجنینمثل؟بیرونبرومچیبراي؟آیدمیگیرمچیبیرونبروم
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میبیندمیراخانواده،بیندمیراپدرصورت،بیندمیرامادرصورترودمیجنینکههمینطوري،کنیممی

آنوکینهدانمنمیورنجشودردازپروذهنجهانازهمما،کنندمیبرخورداوبامحبتومهرباهمهبابنید

بخاطرتودردهاياینکهاستتنگاینقدرآنجاکهگفتهمامروزراکردنایجادبیشتردردو، کردنعملطور

.بیرونبرويبایدو،هاشودنمیجاآنجاتنگی

ما.بیرونبرويباید،بیرونبرویم،شودنمی،هستیماینجاماآقاکهبگیردتصمیمتواندنمیجنینبکنیدتوجه

حاالحاال،کهنگوییدشما.نیستمابرايانتخاب،ذهنیمندرماندنانتخاب.بیرونبیاییمبایدذهنیمنازهم

تکاملقانونمطابقاین،اینشودنمی،هستیمراضیاینهاهمۀبهما،بمانیمذهنیمنهمانتويماشودمیچی

نیستهوشیاري

بِاَیدیکُم مراستنَهیِ ال تَلقُوا چون مرا سوي اَجل عشق و هواست

ذهنیمنتويکهداریمهواوعشقما،داریمذهنیمنوقتیکهمنبنظرکنیممعنیاینطوريبایدرابیتاین

ازمااینکهازقبلیعنی.استمردنشبیۀذهنیمنخواباینو،برویمبخوابجاهمیندرنتیجهدرو،بمانیم

تاندستباکهآوردهقرآنکهراآیۀاینبنابراین.داریمراآنجادرمردنهوايوعشق،بیرونبیاییمذهنشکم

ذهنیمنوقتیو،کنیماقامتذهندرنبایداینازبیشترماکهدهدمینشان،نرسانیدهالکتبهراخودتان

ماآیهاینطبقولی،بمیریمذهنیمنهمیندرکهداریمعشقوداریمعالقهماماستدیداودیدوماستمرکز

.نرسانیمهالکتبهراخودمان،خودماندستبهکهباشیمهوشیاربایدما،بیرونبیاییمباید

» را با دست خود به هالکت میفکنید و خود« از آنرو که من شیفته و عاشق مرگ هستم، پس نهی سوره بقره 

.متوجه من است

بعنوانولی،داریمراذهندرمردنهوايوعشقذهنیمنبصورتماکهاستدرستدوبارهکهگفتشودمی

یعنی.صورتدوهربهکندمیپیدامعنیآیهایناینجادرهمباز،داریمراورآنبهرفتنهوايوعشقمانجان

دستباذهنتويراخودتوذهنتوييبروهییینیاشما،داردراخدابسويرفتنهوايوعشقماجان

دبدهکشتنبهراخودشبرودداردمیلماذهنیمن،داريذهنیمنوقتی.نکنراکاراین،کنهالكخودت

همشماوگویدمیمابهموالنااینکهبراي؟عمديچراعمديخودماندستباکهفهمیممیاالنما.ذهنتوي

خدابسويماجانواقعاً،استچیماانتخابکهلحظهایندربشویمآگاهتوانیممیماتسلیماَثردرکهدانیدمی
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داریمدوستکههستیمجنینیما.بیشتررویممیذهنبه،رویممیورياینبههستیمذهنیمننهیا،رودمی

تهرویممیمابیرونبکشندراماخواهندمیوآیدمیفشارهمچقدرهرکههستیمجنینییا،بیرونبهبرویم

:گویدمیاستآیههماینبله.داریمانتخابتواناییما؟هستیمیکیکدام،آنجاباشیمداریممیل،رحم

195، آیه )2(قرآن کریم، سوره بقره

)195(إِنَّ اللَّه یحبّ الْمحسنینَ ۛ◌ وأَحسنُوا ۛ◌ وأَنْفقُوا فی سبِیلِ اللَّه ولَا تُلْقُوا بِأَیدیکُم إِلَى التَّهلُکَۀِ 

خدا انفاق کنید و خویشتن را به دست خویش به هالکت میندازید و نیکى کنید که خدا نیکوکاران را دوست در راه

.دارد

دوسترانیکوکارانخداکهکنیدنیکیومیندازیدهالکتبهخویشبدستراخویشتنوگویدمیراقسمتاین

،آیدمیبنظر،بودهمفیدموالنابرايگرفتهقراراستفادهموردسناییشعراینبله.دارد

126سنایی، دیوان اشعار، قصاید، شماره 

ایشان مپوشپايِ این مردان نداري جامۀ
برگی نداري الف درویشی مزنبرگ بی

کهرافکرتادوبینفاصلۀاگر،اوبهاينشدهزندهاگريانایستادهزندگیپايبهاگریعنینداريمرداناینپاي

ذهنپايیکی،داریمپاجوردو.کنینمیعملوفکر،حضورهوشیاريبایعنی،نکرديتجربههنوزاستزندگی

باز،نداريراخدامرداناینپايگویدمی.استشدهزندهخدابهزنانیامردانپايیکی.استذهنیمنیااست

برگیبیبرگ.مپوشراایشانجامۀ،نداريراخدازنانیامردان،هاننیستمردمردانازمنظورشبگویمهم

پاكمادلازهاشدگیهویتهمیعنی،استتعلّقعدم،شدگیهویتهمعدمسرمایۀبرگیبیبرگنداري،

:شعراینهمینطور.مکندرویشیادعاي،درویشیالفصورتایندر،شده

144سنایی، دیوان اشعار، قصاید، شماره 

نخدمت سلطان مکمردان نداري زهرة
شیران نداري عزمِ این میدان مکنپنجۀ

نمییعنی،نداريراخدامردانشجاعتوجرأتاگر:گویدمی،آوردمیرااَنصتوافرمانکهموالناستشعرشبیه

،لرزدمیتَنَتآیدمیآنهاانداختنفکرتا،آنهابهچسبیدي،بیندازيراهایتشدگیهویتهمتوانی
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آنهاستاندازةبهارزششپس

ارزیمهانکهدانمیلرزیمیکهچههربر

بعنوانمایعنی،شیرجرأتیعنیشیرپنجۀ،نداريراشیرپنجۀاگر،بکنیتوانینمیخداخدمتصورتایندر

توانیمنمییعنیمکنمیداناینعزم،بدریمخودمانرامانشدگیهویتهمتوانیممیکهشدهگشودهفضاي

یازندگیمیداندر،میدانایندروبکنمخواهممیراخداخدمتمنبگویی،کمالوتمامدارينگهراذهنیمن

.استمشخّصگویدمیراایندارد،بزنمحرفموردایندرحالهربهیاکنمهدایترامردمخواهممی

اصطالحاینببینیمخواهیممی.برگیبیبرگبهراجع؟کنیممیصحبتچیبهراجعدومدفترآمدیمدوبارهبله

هاشدگیهویتهمبتدریجشماکهشدخواهدممکنبیفتدجااگر.افتدمیجاشمابرايبرگیبیبرگمعنايو

،بپرهیزیمحسادتاز،بپرهیزیدآیدمیحسادتهیجانوقتی.کنیدشیشهتويرادیوو.نترسیدو،کنیدرهارا

کردنبزرگ،افتادنوريآنازیا،خودمانکردنکوچکحتّی،دیگرانکردنکوچکاز،نظريتنگ،زدنازضرر

.کنندمیبزرگرامادیگراناینکهازحتّیو،خودمان

کنندبزرگراماذهنیمنبخواهندمرتّبدیگرانکهستااینبرگیبیبرگدانستننوهرااینهايآفتازیکی

گویندمیاوبهکندمیپیشرفتذرهیککسییکمصطلح است تامتأسفانهایراندرکه،راماکنندمحدودو

،برومموالناکالس،بخوانمموالنا،بشومشاگردبنشینمبیایمشدماستادمندوبارهشودمیعارشهمآن،استاد

این،باشدداشتهبرگیبیبرگآدماگر.نیستاستادهیچکساینکهازغافل،بیچارهشودمیبستهپایشودست

همینو،بشودمردمتأییدگرفتار.بشودگرفتارکهدارداحتمالباشدنداشتهاگر،ندارداَثراورويهاحرف

یعنیکنممعنیدوباره،برگیبیبرگ.نداردارزشبرگیبیبرگبراي،داردارزشذهنیمنبرايکهاصطالحاتی

:گویدمی.داردکمخیلییا،نداردشدگیهویتهممرکزشدرکهکسی،تعلّقیبیسرمایۀ

1378مولوي، مثنوي، دفتر دوم، بیت 

یافتی و مرگ شدجانِ باقیبرگ بی برگی، تو را چون برگ شد

جانت،یافتیباقیجاناینصورتدر،باشدشدگیهویتهمعدم،باشدبرگیبیسرمایۀ،توسرمایۀ،توبرگاگر

ابديلحظۀاینبهیعنی،شویممیزندهجاویدمابشویمزندهاوبهما،کهمیردنمیکهخدا.شدزندهخداجانبه

.مانیممیآگاهوشویممیآگاه
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آیندهوگذشتهبهکهبگیریدنظردرراانسانییک،آیندهوگذشتهبهگریزيمیلحظهاینازگفتمیغزلامروز

وابديلحظۀاینازشودمیآگاهو،ماندمیابديلحظۀایندر،لحظهاینبهآیدمیمی شود جمعو،گریزدنمی

برگ،استنهایتبیهموسعتشحالتایندر.رودنمیآیندهوگذشتهبهو،شودمیابديلحظۀاینجنساز

بزرگیسرمایۀ،نباشدشدگیهویتهمجنسازآدممرکز.نیستشدگیهویتهمدیگرمرکزش،داردبرگیبی

.استکردهپیدا

وشودمیزندهاوبهانسانو،خداجانمیردنمیکهجانی،میردنمیکهچیزي،جاویدیعنیباقی،باقیجانبه

وترسدمیمرگاز،باشدشدگیهویتهممرکزشدرکسیهرشودمیمعلومپس.رفتمرگیعنیشدمرگ

بیبرگبهاینکهمگر،فهمیدنخواهیممارااین،استتوهممرگ.استذهنیچیزیکمرگگیریممینتیجه

داشتهرابرگیبیسرمایۀاینایمآمدهمایعنی.استحاللمابرايگفتبرگیبیبرگو،بشویممجهزبرگی

.بیفتدجاشاءاهللانکهکنممیتکرارامروزاینقدررااینمنو.باشیم

را غم، شادي افزودن گرفتچون تو

جانت گل و سوسن گرفتروضۀ

بینیممیرامانهايشدگیهویتهمواستخودمانبهمانحواسوقتی،کشیممیهوشیارانهغمماکهوقتی

کند،پرتراماحواس،کندنمیپلوغشلوغهمه اینباشدشیشهتوياگردیو،استشیشهتويدیومانکهچرا

تحریکرامادیوگردندبرمیآنهاما،دیوزندمیآسیبوقتیدیگرانبه.مابهودیگرانبهزندمیآسیبدیوچرا،

ازمختلفهايآسیبمرتبدیگرطرفاز،شودمیتلفوقتماندیگر،بدهیمرامردمجواببایدمادیگرکنند،می

. بنویسیدخودتانفردبراياساسیقانونشماشدقرار.آیدمیگوشهچهار

هویتهمیکانداختنهر،استشدگیهویتهمانداختنصبروهوشیارانهغموکشیممیهوشیارانهغموقتی

آسمانوقتیگفتیم،دادیمتوضیحاالنراجانباغما،جانباغصورتایندر. کندمیاضافهراشاديشدگی

شمافرمشود،میبهترزمین،شودمیباز،شودمیبازآسمان.آیدمیبوجودآنبامتناسبزمین،شودمیبازدرون

شماجانشود،میعشقجنسازشماهیجاناتشود،میبهترشماذهنشود،میبهترشماتنشود،میبهتر

دهد،مینشانشمابهراخودششمااصلیجانآن،کناررودمیحیوانیجاناینیواشیواش،شودمیجاندار

وقتیشایدو.شودمیسوسنوگلگویدمیشود،مینسرینوگلازپرماجانباغصورتایندر. باقیجان



# Programگنج حضور735برنامه شماره 735

42: صفحه

،کنیدبیانرازندگیپیغامتوانیدمیهمشمایعنیدارد،زباندهکههمسوسناصطالح،بهرزسرخ،گلگویدمی

.بشکفیدگلمثلهم

هر. نهاست،مامرکزذهنیمنوداریمذهنیمناگراست؟آبادماجانباغاالن. شودمیآبادماجانباغپس

اینگفتدیگر،کنیممیصحبتهمینبهراجعداریمباشد؟آبادتواندمی.نیستآبادجانشباغدارددردکسی

سالگی،هشتهفتتا،گذشتسالتهشتهفتاینکهازبعد،استتوحقاینگفتهخداگفتما،براستحالل

همبعدبهآنجاازگوید،میخدانیست،حواستکهتو،کنممیادارهمنسالگیهشتهفتگوید،میطورياین

داري؟غمچهدیگرشويمیزندهمنبههوشیارانهکه

منبهنباید،کردیممیاشتباهنبایدکردیم،اشتباهاینجا،کردیمکارچهآمدیمماکهداندمیخودشاوخوب

شما. بکنخواهیمیکاريهرکهبگویند،کنندرهاراخودشاندیواشخاصنبایددادیم،میپروبالاینقدرذهنی

دفعهیکذهنی،مناست،رهاهایشاندیو،استسالشانسیمثالبگیرنظردرکردندازدواجتازهکهخانوادهیک

شما،رنجدمیطرفوقتیدارد،آثاراینهامنفی،بد،هايواکنشاش،خانوادهبهمقابل،شخصبهکشدمیراناسزا

دیوت. زدينمیراحرفهاایننوشتیمیاگرراقانونآن. بیاوریدبیروندلشازاستسختخیلیرارنجشآن

. دانستیمنمیرسید،نمیاینجابهکاربودشیشهتوياگر

آنچه خوف دیگران آن اَمنِ توست

بط، قوي از بحر و مرغِ خانه سست

مااَمنآناستدیگرانترسسببکهچیزيآناست،ماسرمایهاست،مانوايبرگیبیبرگوقتیگویدمی

است،یکتاییفضايکهرویدمیامنیتفضايبه،اندازیدمیراشدگیهویتهموقتیدانیدمیاالنشما. است

قويدریاازطبیکتایی،دریايدرشویدمیمرغابیشوید،میبطشماصورتایندر. کنیدمیپیدابرگیبیبرگ

بطذهنی،مننمادخانهمرغشود،میغرقدریابهبیندازیدراخانهمرغامااست،مسکنشدریاکهچرا،شودمی

. ماستحضورنماد

واردکهشویممیمرغابیشبیه،رسیدیمبرگیبیبرگبه،انداختیمماراشدگیهاهویتهماینکهمحضبهپس

همازناشیترسهاتمامکنمیادآوري.نداردوجودترسیهیچ،ماستامنمحلآنجا،شودمییکتاییدریاي

ماروندمیبینازوکنندمیتغییروهستندآفلیچیزهايشدگیهاهویتهمچونوماستشدگیهايهویت
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اینترسیممیترسیم،میهمحسودیمهمترسیم،میکنیم،کنترلراهمسرمانخواهیممیخانوادهدر. ترسیممی

هویتهمولیرارابطهاینباشیمداشتهاگر. برودیکدفعهاستماکنترلزیراست،ماچنگتوياست،مامالکه

برگی،بیبرگبهرسندمی،هویتندهمشانبچهبا،هستندهویتهمهمسرشانباهم،بیشترآدمهانباشیم

. برگیبیسرمایه

4760مثنوي، دفتر سوم، بیت مولوي،

چونکه بر وي سرد گشتی این نهاد

اتحادجوش کردي گرم چشمۀ

انرژيوآنهاعینکپشتازجهاندیدنوچیزهاباشدنهویتهمخوياینسیستم،ایننهاد،ایناگرگویدمی

سیستماین.شدخواهدسرد،کنیممیباهمکهصحبتهاییاینباکه،بشودسردشدگیهاهویتهماینازگرفتن

بده،خوشبختیمنبهکهبگوییدبخواهیدبیرونیجسمهايازشماکهآنهاازخواستنزندگیوشدگیهویتهم

،کنتعیینراهویتم،هستمکیمنبگومنبهکن،موفقرامنمن،بهبده،امنیتحسمنبهبده،آرامشمنبه

چشمهصورتایندر،بشودسردماعادتاینوخواینوسیستمایناگرخداست،جنسازماهویتکهحالیدر

وچه،یعنیشدنیکیخداباکهکنیممیحسمایعنیدرسته؟کند،میجوشزندمیلغُلغُگرم،خدابامااتحاد

. کنیممیتجربهرازندگیشاديوزندگیآرامشکههستموقعآن

برگیِ غربت بساختچونکه با بی

برگی به سوي او بتاختبرگ بی

درمادهدمینشانراآنذهنکهجهانایندرغربتیم،درذهندرما.استسادهواستمهمخیلیبیتاین

منلحظه،اینبهآییممیما: بگیریدنظردرطورياینرایکتاییفضاي. یکتاییفضاياست؟ماخانهکجا. غربتیم

زندگیزمانتويجسمیهر. استجسمیکذهنیمنچرا؟آینده،وگذشتهدرکندمیزندگیزمانتويذهنی

جایییک،کندمیتغییرداردمرتببدنکند،میتغییرزمانباآن،االنببینیدبخواهیدراچیزيهرشما.کندمی

بگذاریداینجاراگلداناینشما،هستاینجاگلداناینکنند،میزندگیزماندرگلهااین.شودمیمتالشیهم

جسمچونهمذهنیمن. کندمیزندگیزماندرپوسیده،اینکهدیدخواهید،ببینیددیگرسالهزاردوبیایید



# Programگنج حضور735برنامه شماره 735

44: صفحه

چیزهابهکهداردراتواناییاینهوشیاريآمده،وجودبهچیزهابههوشیاريچسبیدنوشدنهویتهمازاست

خودمانچیزها،بهکنیممیضیوتفماراخودمانهویتبدهد،هویتآنهابهکندایجادهویتیکاینازوبچسبد

.کنیممیچیزجنسازرا

چیزيتوياینکهبرايغربت،بهافتیممینتیجهدرو،نیستیمچیزهاجنسازهستیمخداجنسازماکهحالیدر

درستذهنیمنذهندرما،نیستآشنامابرايذهندرچیزيهیچ. نیستماجنسازکهکنیممیزندگی

برايجسمجهان،بینیممیجسمراجهانمااست،جسممردمذهنیمن،ارتباطیمدرمردمذهنیمنبا،کنیممی

. استغربتاستزندگیجنسازخداست،جنسازکههوشیاري

اینهاکنیممیفکرغلطبه،شدیمآشناجهانیاینچیزهايباما،باشدذهنجهانیاباشدجهانکهغربتدرحاال،

منبهذهنیتانمنباشما. شودنمیبینیممیکهذهنیمنبابچسبیمخواهیممیچیهرولی،هستندماآشناي

بینموقعهیچ،کنندمیدفعراهمدیگرتادواینکهبینیدمی،بشویدنزدیکبخواهیدچقدرهرهمسرتانذهنی

جدایییکهمیشه،آیدنمیوجودبهعشقشویدمینزدیکهمبه،داریدذهنیمنذهن،بااگرهمسرتانوشما

منباکهدهدمینشاناینهستسلطهیک،هستمقاومتیک،هستنزاعیک،هستاختالفیک،هست

متحدباهمتوانیدمیموقعآن،بشویدزندگیجنسازپایینبرویدباید،بشویدمتحدتوانیدنمیشماذهنی

.بشویدتوانیدمیمتحدباهمموقعآنبشویدخداجنسازبایددوتانهر. بشوید

بسازیمآنهابرگیبیبااگر،دانیممیجسمجنسازرانواوبرگوهستیمدنیادرماکهحالعیندرگویدمیولی

مرکزبهآیدمیخدایعنی،دهدمیمابهخدارابرگیبیسرمایه. آیدمیماسويبهبرگیبیسرمایهصورتایندر

ایناگرباشیم،ناظرخودماناگرشیشه،تويبکنیمرادیواگر. بسازندخواهندنمیغربتبرگیبیباآدمهاولی،ما

رااسمشچیهرسرمایه،نوا،برگ،ماحاالتاکهچیزيآنکهشدخواهیممتوجه،بخوانیمزیادراابیات

.نیستندبرگشدگیهاهویتهمنیستند،برگاینهادانستیممی،گذاریدمی

اینشغلمخوبهستم؟کارهچه،خواهممیهویتمندهند،میاگرخواهیممیآنهاازماکههمراچیزيآن

هویتشما،هویتشودنمیکهاینخوب.کردمراکاراینکردم،راکاراینکردم،راکاراینکردي؟چیکاراست،

دینیممرامهست،چیسیاسیممرامدانمنمیکنم،میصحبتزبانیچهبههستم،کجاییوفامیلمنامواسمممن

آشتیبتوانیدشما اینهابرگیبیبااگر،استغربتجهانبرگهاياینها. نهشما؟هویتشودمیاینهاهست،چی

. بگویدخواهدمیرااینآید،میشماسويبهزندگیبرگیبیسرمایهزندگی،برگیبیصورتایندرکنید
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شَبرُوان را رهنما چون ماه شدکاه شدهاي فکرتش بیخوشه

همودردکاهشود،میکاهبدونشمافکرهايخوشهاینصورتایندرشمامرکزبهبیایدبرگیبیسرمایهاگر

ایندر،باشدمرضبیوغرضبییعنینباشد،شدگیهویتهمونباشددردآنتويفکراگر. استشدگیهویت

مرکزشبگذاردرابرگیبیبرگکهکسیهر. شودمیروندمیراهشبدرکهانسانهاییرهنمايماهمثلصورت

هممرض،وغرضاست،کاهازفکرهایشاگر.کندراهنماییتواندمی،روندمیراهدارندذهنشبدرکهراانسانها

. باشدعاريفکرودردباشدگیهویت

فکرهايخوشهآیابکنید،ارزیابییکراخودتانیعنیهستم،وضعیچهدرمنببینیدبپرسیدخودتانازشما

رامنحرفآنهایا،زندگیسويبهکنممیراهنماییدرستراخودمیارادیگرانسانهايمناست؟کاهبدونمن

مثلگندم،خوشهمثلفکري،هايالگوهم،بهچسبدمیفکرتاچندیعنیخوشهمن،فکرهايخوشهاگرکنم؟می

آید،میبرگیبیبرگاز،آیدمیزندگیازچونبشود،کاهبیماکنیممیتولیدکهفکرهاییهمهمثلانگور،خوشه

. ساختیمغربتبرگیِبیباچون،رسیدیمبرگیبیبرگبهچرا

جهانباشدیادمان.کنیدنمیتقلیدآنهاازشما،هستندهویتهمکههستندغربتدرماديبرگدنبالمردم

شکهم،باشیدذهندراگرکه،باشیدداشتهنظردرراموضوعاینهمیشه. استشکوتقلیدجهانذهن

گویدمیموالنامثلعارفیدیگر. استدرستحرفهااینشک،نهبکنیدبایدتقلیدنهتقلید،همکردخواهید

. بدهیدتغییرراخودتانبایدکنیدمیفکراینغیرشمااگر،استدرست

روانِ رو تُرُشاي بسا شیریناي بسا طوطیِّ گویاي خَمش

خاموشزبانبهولی،کنندمیارتعاشیعنیمرکزشان،لحاظبههستندگویاکههاییطوطیبسیارندچهگویدمی

پخشراانرژيایندائمادلشانو،استخاموشزبانشاناینهامردچهزنچههستندانسانهایییعنی،هستند

براياست؟عبوسصورتشانچرا.استعبوسصورتشاناما،استشیرینروانشانکهانسانهاییبسااي. کندمی

. کاريیکبرايآمدندندارند،راوقتشیا،ندارندرادارندذهنیمنکهآدمهاییحوصلهاینکه

بگوییداالنرامنپولهستم،حسابیآدممنبگوییدمنبهاینجاآمدممنگویدمی،استبازدیوشذهنیمن

شیرینروانشکهکسیآدم،آنخوب. منبهبزنیددستاست،زیاددانشماست،زیادعقلممنپولدارم،منکه

اینکهبیندمیاوو،گذاشتهنمایشمعرضبهراذهنیشمنکهکسیبرايبیاید،کندمشارکتتواندنمی،است
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پیشکهکردهطورآنراشاهقیافاستممکننتیجهدر،بزنددیوبهتواندنمیدست،رقصدمیداردکهاستدیو

نیامدممنکنم،کارآنهارويمنبدهیداجازهبرودبرگیبیبرگسويبهواقعاخواهدمیکهکسیآن. نیاییدمن

ایندرراوقتش،بداندراآمدنشازمنظوروآمدهچیبرايبداندکهانسانیکهکنیدتوجه. کنمتلفراوقتماینجا

. کندنمیتلفجهان

982مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بیت 

جستنِ یوسف کنید از حد بیشگفت آن یعقوب با اوالد خویش

یعقوباینجادربکنید،راکاراینحدازبیشوبگردیدیوسفدنبالکهگفتهایشبچهبهیعقوبگویدمی

ادامهدنبالشو. استبرگیبیبرگهمینیوسفاست،ماجانیوسفهستیم،مااوالدشواست،نمادخداست،

:موالنادهدمی

هر طرف رانید، شکلِ مستَعدهر حسِ خود را درین جستن به جِد

راخودتانیوسفخودتان،یوسفدنبالبایدشماخودتان،یوسفیعنییوسفجستندرراهایتانحستمام

یوسفشدگیهاهویتهمکهشدخواهیدمتوجهیواشیواش. شویدمیزندهاونهایتبیبهکهکنیدمیپیداوقتی

مستعدشکلبهمستعد،شکلبهراهایتانحسگویدمیپس.بیایدبرگیبیبرگکهاستموقعییوسفنیستند،

تمامزندگیخردازاستفادهبایعنیشویم،میتسلیمکهاستموقعیمامستعدشکلکارایی،دارايیعنی

اگرکنید،نگاهطرفیهربهیعنی، رانیدطرفهر. کنیدپیداراتانیوسفبتوانیدکهبیندازیدکاربهراهایتانحس

. گرفتیمرادیگريچیزیک یوسفبجايماکهدیدخواهیمکنیم،نکاهمستعدشکلبه

همچو گم کرده پسر، رو سو به سواز روحِ خدا ال تَیأَسوا: گفت

.از رحمت خدا نومید مشوید و مانند کسی که فرزندي گم کرده است به هر سو بروید و تالش کنید: او گفت

بهشماکهستااینبرهوشیاريتکاملکهاینیعنینشوید،ناامیدخداروحازکهگفتاوالدشبهیعقوباین

نبایدناامیدبیندازید،راشدگیهاهویتهمکشدمیطولکهاینبشوید،زندهخداییهوشیاريبهخدا،روح

یوسفماگوید،میمابهداردگوید؟میکیبهدارد.برویدسوهربهکرده،گمراپسرشکهکسیمثلوبشوید

راشدگیهاهویتهمهم،یوسفبجايکنیم،نمیپیداکنیمپیداگردیم،میمدتیرامانیوسفکردیم،گمرامان

دیومانامروزو،کندمیبازيآمدهدیومانبیندازیم،خواهیممیبیندازیم،بایدراشدگیهاهویتهماالنگرفتیم،
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سوهربهولینیاورد،دربازيفعالآنتاگردیممییوسفدنبالراحتخیالباحاالو،شیشهتوياندازیممیرا

.دهدمیتوضیحداردکنیم،نگاهباید

گوش را بر چار راه آن نهیداز ره حسِّ دهان، پرسان شوید

اگر،پرسیدمیببرید،کاربهخواهیدمیراذهنتانببرید،کاربهخواهیدمیاگررازبانتانودهانتان:گویدمی

خواهیدمیوکنیدمیقضاوتوگیریدمیحسیگوشاینباشماپرسیم،میموالناازاالنمازنند،میحرف

جانتانگوشباآیاکهبینیدمی،اوراهچهاردرگذاشتیدراگوشتاننهیا،گویدمیدرستگوید،میغلطبگویید

و.بیندازیدبکارراقوایتانتمامنشوید،امیدناکنید،پیداچجوريرایوسفکه بگیرید؟توانیدمیراموالناپیغام

جانیوسفبهمااگردانیدمیشما.شدخواهدهدرواعمالتانفکرهاتمامنکنید،پیدارایوسفاگردانیدمیشما

دردآنتويازیعنی،ستاصغیربابموالناقولبهکنیممیایجادايرابطههرنشویم،زندهخدابینهایتبهیعنی

نبایدذهنیمنبارابطهاینکهبفهمیممااین که برايکردخواهدایجاددردايرابطههریعنی،شدخواهدایجاد

.کنیمبرقراررابطهآنجاازبشویمزندهاوبهبرویمبایدکنیم،برقرار

سوي آن سر، کاشناي آن سریدهر کجا بوي خوش آید، بو برید

کنید،بوبرویدبرید،بوآید،میفضاگشاییآید،میتسلیمآید،میعشقآید،میزندگیخوشبويکجاهراز

میرازندگیخوشبويدهد،میراعشقخوشبويدهد،میشمابهخوشبويموالنامطالعهکهبینیدمیاالن

بیندازید،کهکنیدمیجراتشناسید،میراهاشدگیهویتهماو،بهشویدمیزندهیواشیواشداریددهد،

شدنزندههمینسرِر،سآنسويپس.گیریدمییادموالناازگیرید،مییادداریدرابرگیبیبرگترسید،نمی

آشنايمانهوشیاريوماناصلباماولیبدهیم،توضیحذهنباتوانیمنمیماهست،رسجنسازخدااوست،به

.هستیماوامتدادکهاینبرايچرا؟هستیم،آشناخدابایعنی،هستیمسريآنآن،

سويِ اصلِ لطف، ره یابی عسیهر کجا لطفی ببینی از کسی

اواصلبهشایدگرفته،اصلشازرالطفاینکهبدانیبایدصورتایندردیدي،لطفیکسیازهرکجاگویدمی

شایدوهستزندگیوخداستشاصل،شاصلیادبهافتی؟میچییادبهبینیمیلطفجاهرپسکند،پیداراه

. ببینیخودتدرراخدااو،وکنیبازفضاهمتوشایداندازد،میاویادبهراتولطفاینچون
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این همه خوش ها ز دریایی ست ژَرف

جزو را بگذار و بر کُل دار طَرف

طرفآنبهخواهیممیماکه،بیرونآمدهیکتاییعمیقبسیاردریايازگویدمیهازیباییوهاخوشیاینتمام

بهبدهراحواستکن،بازراچشمتکلبهوکنرهاراآثاراینو،بیندازراذهنیمناینرا،جزواینبیاتو.برویم

بهراتوچیهریاخشونتیالطفازبینیمیکهچیزيهرفقط.نکنتوجهکندمیارائهذهنکهجزئیاتبهوکل

میمقاومتراهازرویم،نمیتسلیمراهازماکهبیندازداینیادبهراماکشیم،میدرداگرمثال.بیندازدکلیاد

:گویدمیداردبلی وابدارد،شکایتبهرامانبایددرداینکهحالیدر،رویممیذهنیمنراهازرویم،

استطوبیبرگ بی برگی نشانِ جنگ هاي خلق بهرِ خوبی است

دنبالهست،مجازيچیزهاشدگیهویتهمشدگیها،هویتهمسرکنندمیجنگ،کنندمیستیزههمبامردم

دستبهراایناگرکهذهنیهايتوهمباهستندمطمئننهشایدشاید،هست نظرشاندرگردند،میخوبییک

کارهايباجنگ،باکهبگویدخواهدمیست،امجازي خوبیبهرخلقهايجنگ.رسیدخواهندآرامشبهبیاورند

برايو.کنیمدرستراراهمانهست،غلطراهمانکهبفهمیمتوانیممیولیبرسیم،اوبهتوانیمنمیماذهنیمن

آنبهموقعهیچماکهستامجازيخوبییکبهراجعگیرد،میصورتذهنبوسیلهکهخلقهايجنگکهاین

عملذهنیمنانرژيباوبپوشاندرالحظهاینکهکسیکهاینبرايهست،توهمیکفاضلهمدینهرسیم،نمی

غلطاینهست،فاضلهمدینهکهدر آینده خوبیوضعیتیکبهرسدمیکاراینباکهکندفکرکند،فکروکند

.برسندآنبهخواستندمیذهنباچوننرسیده،نتیجهبهفاضلههايمدینهازکدامهیچهست،

چیبهبایدایننرسند،بکنند،وقتیولیرسید،خواهندخوبیجايبهکنندمیفکرکنند،میجنگمردمولی

درختطوبیست،اطوبینشانبرگیبیبرگدوم،مصرعهمینبه.هستغلطکارشانکهاینبهکنند،فکر

معنیبهاینجادرطوبیهست،نیکیاینجادرطورهمینو،هستپاکیزهوپاكمعنیبهلغتدریاهستبهشتی

داریدشماکهستاایننشانهست،نیکینشانکههستبرگیبیبرگگویدمی.ستاجانباغروضههمین

.کنیدمیحرکتداریداوستبهشدنزندهکهزندگیاصلیمنظورسويبهواقعا

بهآوردمیراتوکهستااینکند،مینزدیکبرگیبیبرگبهراتو،کنیمیکهکاريهرتو،عملتو،کاربهاگر

شماعملوفکربهاوشاديواوآرامشواوخردبایدلحظهایندرهمیشهو،اوبهکندمیزندهداردلحظه،این
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بریزد،ذهنیمنانرژيبریزد،ذهنیمنانرژيباشدقراراگر.هستخوبکهجاییبهبرسدبروداینتا،بریزد

دنبالباید.شودنمیآنهست،مجازيآنهستید،آیندهدرچیزيیکدنبالبهشماوبریزدذهنیمنانرژي

.باشیدبرگیبیبرگ

***پایان قسمت سوم *** 
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میمرکزمان،بهبرگیبیسرمایهگذاشتنوخدایازندگیبینهایتبهشدنزندهراهدرکهشدترتیباینبهپس

چهبهکنید،جستجورایوسفکهانسانهاماپسرانشوزندگینمادیعقوبکرد،توصیهپسرانشبهیعقوب:گوید

ذهنتانباچیهرکهگفتبعدذهنی،منبانهمن،هوشیارينیرويباگفتیممستعد.مستعدشکلبهشکلی؟

دلتانگوشباوببینیددلتانچشمبابایدشما،تفسیروافتدمیشمابراياتفاقچیهریعنیشما،بگویید

یادچیزيیککنید،نگاهدلگوشبااگرکنند،میلطفچه،کنندمیجنگمردمچهکهکنیدتوجهو.بشنوید

.هستبرگیبیبرگجهتدرافتدمیکهاتفاقیهرشویدمیمتوجهو،گیریدمی

اینسرو.نیستندیوسفکدامهیچآنهاکنید،جستجوذهنتانبوسیلهماديجهاندرراسرمایهیابرگمبادا

خوبیاینکهحالیدرهست،مجازيخوبییکبرايکنند،میذهنباکهخلقهايجنگکهخواندیمبیت

شناختیاخدابهشدنزندهنشاننیست،برگیبیبرگوجههیچبهگرفت،خواهدصورتآیندهدرکهمجازي

.هستبرگیبیبرگیوسفیاخودخداییت

راماديهايعینکاینشماچههرپس.ستامرکزدرشدگیهویتهمنداشتنسرمایهگفتیمهمبرگیبیبرگ

شوید،میآزادآنهاازپذیرشوشناساییباکنید،میدورمرکزتانازهستند،ماديهايشدگیهویتهمکه

وبزرگترآسمانگشایی،فضالحاظبهیواشیواشوکندمیبرقرارشماازراخودششمادربرگیبیبرگ

میبوجودزمینخودشبامتناسبآسمانی،هرکهخواندیمغزلدرامروزو.شودمیبازشمامرکزدربزرگتري

اینوشودمیبیروننیکساختارهايایجادوخالقیتسبببعالوهشماست،بعدچهارهمینزمینو،آورد

ونیامدیمکاراینبرايماو،کندکشاورزيآنجادروبماندذهندرخواهدمیکه،ستاذهنیمنایجادبرعکس

.کردیمبیانمثنويابیاتازبرخیازاستفادهباوغزلطولدرراهااینهمه

راحتی ستدامِ راحت، دایماً بیخشم هاي خلق، بهرِ آشتی ست

بوسیلهخوب.گردندمیآرامشدنبالوستاذهنبوسیلهخشمحتماهستند،خشمگیناگرمردمگویدمی

راآشتیوبیفتیمآشتییادبهبایدبینیممیراخشمماوقتیولینه،برسند؟آرامشبهتوانندمیستیزهوخشم

یادبهراماحتیهمخشمپس.بدانیمبرگیبیبرگهمانراآرامشحسوآشتیصلح،و،نکنیمتعریفذهنبا

بااگرهست،ذهنکنیم،نگاهذهنچشمبااگرراراحتدامراحت،دامطورهمینو،اندازدمیبرگیبیبرگ



# Programگنج حضور735برنامه شماره 735

51: صفحه

خواهدمیآنبهخشمبوسیلهوبیندمیذهنکهچیزيآنپسست،ایکتاییفضايکنیمنگاهزندگیچشم

.ستاراحتیبیدائماآن،امنفضايبرسد،

کردخواهیمتجربهست،اراحتیوامنیتجايماذهنیعنیراحت،دامکهببینیمذهنعینکبوسیلهاگریعنی

یوسفجستجويکهفهمیدخواهیموفهمیدخواهیمراخودماناشتباهوستاراحتیبیدائماذهنفضاياینکه

وخدادنبالذهنتاندرذهنیمنبوسیلهشماکههستاینسرصحبتتمامگیرد،نمیصورتمستعدطریقبه

وکردیمجستجوذهنبااگرو،آیدنمیبدستذهنبوسیلهنیست،ذهندربرگیبیبرگنگردید،یوسف

بایدکهکندمییادآوريمابهاینهاهمه،گویدمیاینهاوجنگوخشماینجادرکهبردیمبکارراذهنیابزارهاي

ستیزهوخشمبوسیلهکهراحتیدامآنکنیممیتجربهمرتبو.خطاستراهاینهاوبرویمبرگیبیبرگطرفبه

دامنیست،راحتیداماینجایعنیچی؟یعنیدهد،میمابهناراحتیدائمااینبکنیم،خواهیممیدرستجنگو

. برگیبیبرگکجاست؟راحتی

کندهر گله از شُکر آگه میهر زدن بهرِ نوازش را بود

تواندنمیزدننیست،یاهستکمنوازشآنجااندازد،مینوازشیادبهراماتنبیهیهرزدنی،هرگویدمیببینید

بیادافتیم،میخدابیادزدنکتکاززدن،کتکگیردمیصورتذهنیمنبوسیلهزدنچونولیباشد،نوازش

مییوسفدنبالماکتکباوقتی.هستبرگیبیبرگآنوبرویماوسويبهبایدماکهخدامهروخداآرامش 

میحداقلشود،نمیوقتیولی.شودنمی،نهشود؟میبشود،زندهیوسفبهبلکهکهزنیممیرایکیمثالرویم،

مردمگله،حتیوفضاگشاییورزي،عشقمستعد،جستجويبیادافتیم؟میچیبیادپس.بزنیمنبایدکهفهمیم

.بلهذهنی؟منباکنندمیگله

آنجاشکريکههستایننشانگر،کندمیگلهکسیاگرمثالیعنیاندازد،میشکربیادراماايگلههرولی 

راماکه،زندگیمقابلدراندازدمیماناسپاسیبهراماافرادگلهکلیبطورپسنشده،اجراجبرانقانوننبوده،

ماکهاندازدمیاینیادبهراماياگلههریعنییماندانستهراقدرشماداده،هدیهرازندگیخردوبرگیبیبرگ

.بشودمشخصمعنیشباصطالحبلکه،بخوانیدزیادراابیاتاینبایدشماکنممیعرضکنیم،نمیراخداشکر

بوي بر از ضد، تا ضد اي حکیمبوي بر، از جزو، تا کُلّ اي کریم

دارد،وجودکلیککهبفهمیبایددیدي،راجزوازشکلیهرصورتایندر،دیديراجزوگویدمی
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نوازشضدکتکیعنیضد،ازبربوي.بیندازدکلیادبهباید راشماکند،میایجادشمابرايذهنچیهرپس

میاتفاقاتاینهمهیعنیبشناس،راضدضد،ازگویدمیهست،شکرضدگلههست،ورزيعشقضدهست،

یاکهچیزهاییایننهماست،اصلی سرمایهشدگیهویتهمعدمسرمایهوبرگیبیبرگکهبفهمیمماتاافتد

بهخواستیممیودادیمانجامودیدیمشدگیهویتهمعینکپشتازو شدگیهویتهمباماکهکارهایی

هویتهمکهحالیدر،کردیممیجستجوماديجهاندررابرگیبیبرگو،برسیمبرکاتآنبهوبرسیمآرامش

.بودهغلطکارآنپس می فهمیم.دانستیممیبرگراهاشدگی

اگرولی،فهمیممیوخوانیممیراحتیبهماورفتندگذاشتندموالنامثلانسانهاییراچیزهااینباشدیادمان

فضايذهن،مادي،مرکزشدگی،هویتهمفهمیدیممیکجااز؟فهمیدیممیراچیزهااینکجاازمانبودند،اینها

جدیديفرمما،درونفضايشدنگشودهباآید،میوجودبهجدیدشفتالويشود،میفضاگشودهاینما،مرکز

شاديتري،خالصعشقشود،میماچهاربعدواردتريخالصخردفضاشدنگشودهباوآیدمیبوجود

سیستمخوببپرس،نخواندهرااینهاکهکسیاینکهکمافهمیدیم؟میکجاازرااینهاماوارد می شود، خالصتري

:گویدمی،بیندمیشدگیهویتهمعینکهايبااو.چیهداندمیچه؟استجوريچهاوبهشدنزندهوخدا

همینخداگویدمی،کندمیمنعکسهمذهنیخدايیکوهستممنذهنیمناینکهاستاینخداسیستم

.برسیماوبهباالخرهبایدماایستباشندهیکآسمانهادر

مارگیر از بهرِ یاري مار جستجنگ ها می آشتی آرد درست

بیرونزندمیتمثیلداردالبته.استبدجنگفهمندمیاینکهبراي،رسدمیصلحبهسرآخرجنگهاگویدمی

برگهمیندردرونیآرامشودرونیآشتیکهکردخواهدحالیمابهباالخرهمادرونجنگهايگویدمیحاال،را

ذهنماروهستیممارگیرکهماروزيیکیعنی.جویدمیمار،مارازگرفتنیاريبخاطرمارگیراما.استبرگیبی

گیردمیرامارمارگیرکهچرا،هستحرفهیکمارگیرياینکهکنیممیفکر،گزدمیراماذهناین،گیریممی

.داندمییاريرااین،گیردمیپولدهدمینشانمردمبهیا،آنباکندمیبازيمثالآیدمی

اینکنیممیفکرولی،گزدمیرامامرتباین،ذهنماریا،گیریممیمارذهنماندرمااینکهبگویدخواهدمی

.نیستندمایاراینهاکهفهمیممیماباالخرهگویدمیبعديبیت.ماستیاراینیا،دادخواهدمابهیاريباالخره

خوردنمیراخودشغصهاوکهخوریممیراچیزيغصهمااینکهبراي
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غمیغم خورد بهرِ حریف بیبهرِ یاري، مار جوید آدمی

رایوسفبودقرارانسان.نهکند؟جستجوماراستقرارانسان،کندمیجستجومارانسانجستنیاريبخاطر

منکلیبطوریاماستذهنیالگوهاي،ماستذهنیاتسمبلاینجادرمار.کندمیجستجومارحاال.کندجستجو

راپولهم هویت شدگی غممثالًما.نداردراخودشغمهمدماینکهخوردمیراهمدمییکغمو.ماستذهنی

.خوردنمیراخودشغماصالًپولاینکهحالیدرخوریممی

میسئوالهمزبانبااگرومستعد شکلبهکنیمجستجویوسف را ماکهبودایندستوربیتچندایندرپس

،استغلطاینکنیممیحرکتذهندراگرکهبشویممتوجهما،بیاوردبوجودذهنکهاتفاقیهریعنی،کنیم

،بودیممجازيمعشوقیکدنبالوبودهغلطراهاینکهشویممیمتوجهآنجاازو،شودمیمنجردردبهآخز سر

نشان،استنیکینشان.استطوبینشانکهاستبرگیبیبرگاینکهمابهگفتو.فهمیممیدردهااز

ازهممطلبیک.برگیبیبرگاآلن؟هستچیصحبت.برگیبیبرگ،ماستدرون، نشان روضهاستگلستان

:گویدمیخوانممیششمدفتر

1356مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت 

کو نگیرد دانه، بیند بند داماولِ صف بر کسی مانَد به کام

رادانهکهدنیاایندررسدمیکامبهکسیکاراولگویدمی،ذهندرمااقامت،دنیایعنی،کاراولیعنیصفاول

منمالاینکنیدمیفکرکهبینیدمیخوبیچیزاگرشماپس.ببیندرادامبند،بیندمیرادانهوقتی،نگیرد

اگر.ببینیددامبندبصورترااین،استدانهایننگوییدد،هستیمرغماش،دیگراستدانه،آنبهچسبیدم

.افتیدنمیهمآندامبه،دهیدنمیقرارمرکزراآن،شویدنمیآنباهویتهمباشداینطوري

که نگه دارند تن را از فَساددو چشمِ پایان بینِ رادحبّذا

یعنیراد،فرزانه،جوانمردبینپایانچشمدوحالبهخوشا،حالبهخوشایاوایننیکوستچهیعنیحبذا

بهموالنادانستهنمیکسیهماگر،باشدبرگیبیبرگبایدماپایانکهداندمیبینپایانچشم.جوانمرد،فرزانه

اینببینکهدادندمییادمابهبایدمادرمانوپدرجهاناینبهآییممیاگرمایعنیبینپایان.اآلنگفتاو

هماینبا،مرکزتنگذاررااینولی،باشیداشتهپولبایدرسیمیپولبهوقتی،استمهمپولمثالًچیزها
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خوردهیک،هستیيهوشیارتواینکهبراي؟چرا،گفتندمیراایناگر.نبیندانه،ببیندامتورااینونشوهویت

.بشويآگاهانههوشیاردوبارهيهوشیارآنبهبایدورويمیجلو

هر.استدیدنپایاناینبشودخدانهایتبیدوبارهوبشودآگاهبایديهوشیاربهانههوشیارداندمییکیاینکه

بهچسبیممیآیدمیگیرمانکهچیهرکنیممیانباشتهماهمینطور، فکر می کندبیندنمیراپایانکهکسی

،ایناستچیزيعجبگوییممیبینیممیکهراانباشتگیو.کنیممیزیادرااینهی،مرکزمانگذاریممیآن

.استغلطاین،نه،شدهکوهاندازهبه 

در.داردمینگهتباهیازراذهنیعنیراتن،باشیمداشتهبینپایانچشمدواگر،رادبینپایانچشمدوحبذا

ازو،شدههویتهمذهنبشودماذهنکه،بشویمهویتهمچیزهابااینقدرنبایدما.ماستذهنهمینتناینجا

وکردنفرمولهبرايذهن،بشودکارنااصل،بشودکارکجیعنی،بشوددیس فانکشنال باصطالحبیفتدکار

حسباشدآندرهویتاگر.ماستخالقیتدرآوردنحرفبصورتوآوردنجملهبصورتکردنجمعباصطالح

مینجاتتباهیازراتنبنابراین،افتدمیکارازذهنهستم؟کیمنبپرسیدشماذهناز،باشدآندروجود

.دهد

کیمنبپرسیدفکرهایتانازبمانیدذهنتاندرشمایعنیبشود،شدگیهویتهمازپربشودآلودهذهنوقتی

وهستمکجاییدانمنمی،استاینفامیلم،استایناسمم،کنیدتکرارخودتانبرايراالفاظهماندوباره،هستم

فاسدالبتهکه.استذهنشدنفاسداین،نیستهویتایننه،هستنداینهامادوستهاي،چیهمذهبیمباورهاي

دردو،آفریندمیدرد،کردنزندگیجورایناینکهبراي،شدخواهدمنجرهمماجسمشدنفاسدبهذهنشدن

منتواندمیکهماستذهنهمین،تناینجادرولی.کندمیفاسدرامابدن،ماندمیماسیستمدروقتیهم

کندکارتواندنمیدیگر.افتدمیتباهیبهباشدشدههویتهموقتیذهنیمن،باشدذهنی

دید دوزخ را همینجا مو به مودید احمد بود کوآن ز پایان

پس.دیدموبهموجاهمینراجهنماوکهبودرسولحضرتیعنیاحمدحضرتبینیپایانازاینگویدمی

چیزهااینعینکپشتاز،هستندچیزهاباشدههویتهممردمو،استذهنفضايهمانجهنمکهشدمتوجه

گویدمی.استجهنمموبهموشدگیهویتهمودرداینو.اندازدمیدردبهراآنهادیدنجوراینوبینندمی

.ببینیملحظهایندرفضادیدباو.کنیمفضاگشاییاگر،ببینیمتوانیممیهمما
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راغَفالتپردةتا درید او رادید عرش و کُرسی و جنّات

،ندیدآنهاپشتازدیگر،دریدراغفلتپرده،دریدراشدگیهاهویتهمپرده،پندارپردهکههمیناوگویدمی

تواندمیجناتوکرسیوعرش.گویدمیرارسولحضرتداردکی؟.دیدراجناتوکرسیوعرشیکدفعه

یکیخدابارا،خداتختیعنی کرسیبیند،میراکرسیکهکسییعنیوباشددروندر بینهایتفضايهمان

عرشاینشدهبازدرونشدرهمفضاآنو،شدهزندهرا حس کرده و به او اوبهکامالًکهشدهیکیاینقدرشده

کههمینگویدمیحالهربه،باشدانسانکارنتایجوباشدجهانایندرکردنخلقتواندمیهمجناتو.است

شدزندهبینهایتفضاياینبههمودیدراخداهم،دریدرا غفلتپرده.

چشم ز اول بند و پایان را نگرخواهی سالمت از ضررگر همی

شدگیهاهویتهمدیدبااگریعنی،زندمیآدمبهغفلتپردهاینکهضررياینازخواهیمیاگر:کهگویدمی

بهضرراینو،بگذرياینازسالمتو،نرسدتوبهضرراینخواهیمی،خوردخواهداوبهکهضرري،ببیند

و،شودمیحسادتوترسوخشمجنسازماهیجانات،کنیمفکردرستتوانیمنمیما.رسدمیماچهاربعد

کارخودشرويموقعبهکسیاگر.بینیدمی،شودمیخرابماتنو،شودمیبیجانماجان،منفیهیجاناتبقیه

:گویدمیبنابراین.استدیدهضرريچهکهداندمیخودشاو،دادهادامهشصتپنجاهراذهنیمنونکرده

،نیستنداینها،بینیمیوشديهویتهمآنبااولازکهچیزهاییاینیعنی،نگرراپایانوبنداولزچشم

همینبراي،بشويزندهاوبینهایتبهبایدکهبدانیبایدتوبینپایان،باشبینپایانو،ببنداینهاازراچشمت

.آمدي

تا عدم ها را ببینی جمله هست

هست ها را بنگري محسوس، پست

همآمدیدکهاستدرستکهدانیدمیشمایعنیکهگوییمبدوبارهبینیپایان،باشیبینپایانباشداینطورياگر

هویتهماینکهدانیدمیاآلنولی،داریدشدگیهویتهم،داریدسالبیستشماکهکنفرض،شدیدهویت

کهاستاینکارپایان،بشودشمامرکزعینکآنهاوبشویدهویتهمفقطکهنیامدیدشما،نبودهاصلشدگیها

چشمهاآنباوباشیدبینپایانشمااگرو.ماسرمایه،مابرگ،بشودبرگیبیبرگو،برداریمبایدراعینکهاهمه
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زندگییاخدابهشدنزندهیعنی.بینیدمیهست،استبرگیبیبرگکهراعدماینصورتدرگویدمی،نبینید

آن،هستمابراياآلنکهحالتیدر.بینیدمینیستراشدگیهاهویتهمطریقازدیدنو،بینیدمیهسترا

واقعاًبینیممیماکههمچیزيآنو،هستاینگوییممیو،آنبهچسبیدیمماوداردوجودکهاستچیزي

.ماستعینکآنکهچرا،استاینحقیقتاً

نمودمیکبودتدنیاالجرمکبودشیشهداشتیچشمتپیش

کهبگویددیگرکس،کنممیگزارش،بینممیآنعینکپشتازهرجور،منمرکزشدهآنهویتمهمپولبا

همامخانهبا،هویتمهمهمسرمبا،هویتمهمبچهبا،هویتمهمبا پول. می کنمنقبولمن،نیستاینطوري

جورخوب،بینممیدائماًآنهاپشتاز،هویتمهمبدنمبا،هویتمهمدانشمبا،هویتمهمامخانهوسایلبا،هویتم

.ببینراعدمبیاتوکهبگویدکسیاگر.ببینمتوانمنمیدیگه

چیزوتوهمکهچیزيایننه،بدانهستتوراآن،نداردفرمبرگیبیبرگ.نداردفرم،خدابهشدنزنده،عدم

می،حاالتادیديمیهستکهچیزيآن،راهاهست،باشیبینیپایانتواگر ولی.نه:گویدمی.استذهنی

هم،اندپستمحسوسند،اینها،شنوممیگوشماینبا،بینممیچشمماینبااین ها محسوسند براي این کهگویی

؟شماتوانیدمی،اندپستخالصهماشدگیهايهویت

این ببین باري که هر کش عقل هست
روز و شب در جست و جوي نیست است

درشبوروز،داردعقلکسیهرکهببینباالخره،ببینسرانجامیا،ببینباریک،ببینرااینگویدمی

،استنیستجستجوي

روز و شب در جست و جوي نیست استاین ببین باري که هر کش عقل هست
:دهدمیتوضیحخودشو

در گدایی طالبِ جودي که نیست

بر دکان ها طالبِ سودي که نیست

می.استدنبالشولی،نیستهنوزکهستایبخششدنبال،کندمیگداییخیابانکنارنشستهگداگویدمی

،هستجايبه،باشیمنیستدنبالتوانیممیهمماکهگویدمی،زندمیدنیاییاینمثالهايکهبگویدخواهد
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تويکههمکسیو،دادخواهندکهداندمیولی،ندادهپولاوبهکسیهنوز،نشیندمیخیابانکنارگداچطور

طالبپس،مغازهتوينشستهرفتهاآلنولی،نیامدهگیرشسودهنوز،استسودطالبونشیندمیمغازه

.کندمیرانیستجستجوياآلنولی.شدخواهدولی،نیستاآلنکهسودیست

در مزارع طالبِ دخلی که نیست

طالبِ نَخلی که نیستدر مغارِس

میهرچییا،کاردمیجویاکاردمیگندم.نیستهنوزکهاستدخلیدنبالکشاورز،کشتزارهادرگویدمی

یکدرکهکسیو.نیستاآلنکهاستدرآمديدنبال،کنممیدرورااینمن،کندمیرشدگویدمیحاال،کارد

،بکاریماینجادرختگویدمیکندمینگاه،نیستدرختیهیچاآلن،کارندمیدرختکهجایییاقلمستان

؟استنیستدنبالاوچطور.نیستاآلنکهاستچیزيدنبالخوب،کنندرشداینهاخرمادرخت،سیبدرخت

.کندمیرهاراآناستدستشاآلنکههستیآنبنابراینپس

باشددنیاییاینچیزهاي،باشدباورهاخواهدمیچسبیدیمسختکهراچیزيآنهممابزندمثالخواهدمی

،بگذاریمکناررااینهاتوانیممیما،هویتیمهمآنبامادهدمینشانذهنکههرچیزيمثل،مقاممثل،پولمثل

.استبرگیبیبرگآنو،استحضورآنونیستاآلنکهباشیمنیستیدنبال

در مدارس طالبِ علمی که نیست

که نیستطالبِ حلمیدر صوامع

همهاصومعهدر.رودمیروزهرولی،نیامدهدستشهنوزکهعلمیطالب،مدرسهرودمیهممحصلگویدمی

فعالًکه،استفضاگشایییاشکیبایییاحلمدنبال،کندمیمراقبهداردونشستهصومعهدرکهشخصیآن

،کردیدشیشهتويرادیوتان،نوشتیدخودتانبراياساسیقانونشما.خوردمیماکاربهآخریشاین،نیست

دردوشناسیدمیراشدگیهایتانهویتهممرتب،شویدمیتسلیمو،کنیدمیمراقبه،خوانیدمیموالنا

فعالًکههستیدفضاگشایییاهستیدياشدهگشودهفضاي،حلمدنبالهستید؟چیدنبال،کشیدمیانههوشیار

.باشیدباید،ایناستدرست،نیست
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اندنیست ها را طالب اند و بندهاندهست ها را سوي پس افکنده
اینکهکردندمیبسندهاگرموجودچیزهمانبهوگرنه،اندانداختهکنارراموجودچیزهايهمهاینهاگویدمی

اآلنذهنبااینکهجايبهتوانیممیهمماآیا.نیستکههستندچیزهاییبندهوطالببنابراین.کردندنمیراکار

،نیستاآلنکهبشویمنیستیآنمنتظروبدهیمانجامراکارهاهمینفقط؟چیهخدا،چیهحضوراین کهبپرسیم

خواهدحاصلاینجادهیممیتوضیحکهکارهاییاینبا،شدخواهدحاصلباالخرهشدهگشودهفضايآنولی

.کناربگذاریمراشدگیهاستهویتهمبوسیلهدیدنفعالًواستشدگیهویتهمکهراهستاینو.شد

جنساز،بودهبینهایتجنسازاولازآمدهانسانکهگویدمیموالنامثلعارفییکبگوییم.باشیمبینپایانیا

منپایانبگویدکه،باشدبینپایانبایدبالفاصلهولی،شودمیگرفتار،شودمیهویتهممدتییک،بودهخدا

پس.استببنهایتهماندوبارهمنپایانباالخره،هرچیسالگیسیسالگیبیستسالگیدوازدهزودترهرچه

اصلاینهاخوبگویند؟میچیشدگیهاهویتهماین،استشدهگشودهبینهایتفضاياینواستبینهایتاگر

اینهاازشماکنندمیاینطورياینهاچطورکهزدمثال،نیستطالبمنپس،بچسبمرااینهااگرولینیستندمن

.متوانیمیچرابگیري؟یادتوانینمی

نیست غیرِ نیستی در انجِالخدامخزنِ صنعِزآنکه کان و 
مخزنبهوبشویمآفرینندهتوانیمنمیما.هستیمآفرینندهما،خداآفرینشمخزنومعدناینکهبرايگویدمی

یعنیظهوربراي.مرکزمانبگذاریمرابرگیبیبرگ،بشودعدمجنسازمامرکزاینکهمگر،کنیمپیدادستخدا

هویتهمکههستیآنباشدهستیاگر،خواهدمینیستیانجال و ظهور برايخداآفرینشومخزنوکان

سادهخیلی.گرفتنخواهدصورتاز ماآنبیانظهور آن و وخدامخزنبهدستیابیوخداآفرینشاین،شدیم

.بخوانیمششمدفترازهمبیتسهدوبله،بیفتدجابرگیبیبرگاینکهامیدوارممن.شد

1378مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت 

از چه نامِ برگ را کردي تو مرگ؟
جادویی بین که نمودت مرگ برگ

بهظاهراً،بیندازدراشدگیهویتهمکسیهریعنیچی؟یعنی؟رگمکرديرابرکت،رانوا،رابرگنامچراتو

در این جا. ببینراجادوییتوگویدمی.استبرکتاینحالیکهدرمی میر اسمش را گذاشته مرگ آیدمینظر
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:گویدمی،برگمرگنمودتکه،کردهکارچهکهببینراخداجادوگريتو، زندگی است،خداستجادوگر

تويکشیممیدردهمهاین،میریممیذهندرمایعنی.دهدمینشانتوبهبرگرامرگکهببینرااوجادوگري

شویمنمیمتوجهانههوشیارمااینکهبراي؟استاینطوري، چرادهدمینشانبرگمابهرامردناینو،جهنم

،کنیممیعینکراشدگیهویتهممااینکهبراي،بشویممتوجههوشیارانه، ما بایدراموضوعاین

.باشدمناختیاردربایدتومرکزتو درست ببینی، گذارمنمیمنبکنیراکاراینخواهیمیتواگر: گویدمیو

براي،بیندازمخواهمنمیراشدگیمهویتهممننهگوییمیتو.باشدمنمرکزبایدمنفرمیبی،منعدم

شوي؟نمیمتوجهچیبرايکنی تو،میراکاراینچیبرايگویدمی.استمرگبابرابراینهاانداختنبااینکه

میسرمایهماراذهندرمردنیعنی.ببنیدمیمرگرابرگآنموقعببینراخداجادوییبکنیراکارایناگر

.دانیممیبرکتنیمدا

هر دو چشمت بست سحرِ صنعتش

آمد رغبتشتا که جان را در چه

آن.بیندازیمراشدگیهویتهمنیستیمحاضرماکهچراما را بسته،چشمدوهرخداصنعتحرس:گویدمی

رنجشهمهاین،کنیممیزندگیمااینجا که کهبگویدخواهدمی. هکردپیدامیلذهنبه،چاهبهجان ما ماموقع

وتناقضهمهاین،جنگهمهاین،اشتباههمهاین،کردنفکرغلطهمهاین،دردهمهاین،خشمهمهاین

چیبرايو ذهن است،دردچاهاینها،کندمیتجربهبا انسانهاي دیگر روابطشدرانسان،خانوادهدرکشمکش

.شودببازمانچشممانمی خواهیم اینکهبرايزندگی کنیم؟کردیمرغبتاینجا 

ادامهرادنیااززندگیخواستنورادنیابهآویزشاینونخواهدکسیاگر.خواهیممیردیگمطالباینخواندنبا

پس.که در این چاه زندگی کنددهدمیمیل،جانشبهدهدمیرغبتکهگویدمیخداصنعتحرس،بدهد

د در فضاي تقلید کنتقلیدنبایدهیچکسیم،بدهتشخیصبایدما،ماتشخیصماشدنبیدارانههوشیارببینید

هم خودماندیوکردنشیشهتويحتیتامل کنیمباید.بگیریمیادکسیازراچیزهااینتوانیمنمیما.عمل کند

، بدهیمتشخیصباید.بنویسیمخودمانبراياساسیقانونیکباید انههوشیار. بگیردصورتانههوشیارباید

مابهرالیستتشماآقانباید بگویی که،انههوشیار. نباید بکنیمراکاريباید بکنیم و چه راکاريچهکهببینم 
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چاهدرراشماکاراین.چیزي نمی شود، همچون کنمعملآنچیه؟ من هم عینتولیستآن،بببنمبدهنشان

.پرسدبکسیازتواندنمی.بیندازدکاربهدادهاوبهخداکهراخودشتشخیصقوهبایدهرکسی.داردمینگه

کمک،بدهیمیاريیم همدیگر راتوانمیجمع،کنیممیکارخودمانرويتکبهتکماکهاستهمینبراي

که کنیمدركحضوربعنوانکهمی شوداینماکمکداریم،نوادارواکنشبهرامردمکهاستاینماکمک،کنیم

م،نکوبیپازیرغلط می بینداگر.استايدرجهچهدرو بیداریش ذهنیشمناینویک کسی من ذهنی دارد

گویدنمی.کندنمیذلیلخوار و راکسی.کندمیکمکبرنامهاینیاهابرنامهجوراینو. بهتر ببیندکنیمکمک

وشودمیکه چه اتفاقی می افتد که اینطوريگویدمیدارد؟ موالنا محکوم نمی کندبینیمیاینطوريتوچرا

.بشودتوهیناوبهاینکهبدون،شودمیاوبهکمک.گویدمیراستگویدمی،کندمیتاُملبالفاصلهشخص

فوقِ چه زهر است و مارجمله صحرادر خیالِ او ز مکرِ کردگار
زهرازپر،استچاهازخارجکهصحراهمه،خدایعنیکردگارتدبیرازذهنیمنیعنی،آدماینخیالدرگویدمی

ودردهاستباشدگیهویتهمچاه،استدردچاه،استچاهتويکهکسییعنی.آیدمینظربهمارو

،شودمیواردانههوشیاردردوپذیرشوشناختازهمنیرو،کندمصرفنیروچاهاینازخواهدنمی،چیزهاست

صالحی،داریمکفبهماکهخنجري، بگریزمپیکارکزیندارمکفبهخنجرآننه: کهگفتغزلدرهستیادتان

.استحضوراین،داریمکفبهمابهماکه

،بشودتسلیمنیستحاضرو،بیاورددرنیستحاضر،بزندچشمبهشدگیهویتهمعینکخواهدمیکهکسی

برایشزندگیدرلحظهایندررااتفاقبهترینقضاکهنیستمعتقدو،کندبازلحظهایندررافضانیستحاضر

رافضااگر.بیندمیخداچشمبا،کندبازرافضااگرچون،کندبازرافضاو،بشودتسلیمبایدوآوردمیبوجود

تدبیریاکردگارمکردچار،بببندخودشخیالبااگر.بیندمیخودشخیالباکندمقاومتکندستیزهوببندد

زهرازپریکتاییفضاي،صحرااین،بیرونبیایمچاهازگویدمینتیجهدر.شودمیخدایعنی،شودمیکردگار

.ترسممیبیرونآیمنمیذهنفضاياینازمن،مارواست

پناهی ساخته ستالجرَم چه را 
تا که مرگ او را به چاه انداخته ست

چاه؟گویدمیچرا.شدگیهویتهمچاهدر.کندمیزندگیچاهتهاستکردهخودشپناهگاهراچاهناچار
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کندمصرفانرژيباید،افتدمیچاهبهکهکسی:کهگویدمیعلتاینبهچاه.چاهبهافتدمییوسفکهدانیدمی

رااو،منتظرندآنجامارهزارتاراچاهاطرافکهکندفکراگر،استچاهتويکهکسیالبته.باالبیایدچاهازکه

به،زندگیبهبشودزنده،ذهنیمنبهبمیرداگرکندفکرکهکسی.بینیدمیآنطوري.بیرونآیدنمیچاهازبزنند

.کندمیفکرغلطاو،رسدمیماروزهر

باورهابااینکهبراي،هستندجنساینازاآلنزمینکرهآدمهايبیشتر،نیستآدمهاجورمی گویید از آنشما

هاگفتهاین.هستندآنهاعینکهايباورها.استشدهتشکیلباورهاباشدگیهویتهم، مرکزشان ازهویتندهم

میفکرراآنهامرگو،کنندمیزندگیآنجا،ساختندپناهگاهراچاهبنابراین.استصادقآنهامورددرتماماً

.شدگیهاهویتهماینبهاندزندهیعنی.مردندبیرونبیایندچاهازکنند

،میریدمیداریدشمانکنیدفکر،اندازیدمیشماراشدگیهاهویتهموقتیکهاستاینسرصحبتهااینهمه

برمیترس،بینیدمیشدگیهویتهمآنعینکبانینداختیدتاانداختنآنموقعچونولی،شویدمیزندهدارید

نمیکهنگیرمراهیچی.نگیرراهیچیبگیرم؟راچیپس،کنمرهاخوب،چسبیدمکهرااینمنکه،راآدمدارد

،شودمیبرداشتهرویشازکنترلوشودمیولاینکهول کنم چسبیدمراهمسرماآلنمنچی؟یعنی،کهشود

ماسلطهکهباشممطمئنو،کنماعمالهمیشهرویشراامسلطهبایدمن. کندچکاربرودخواهدمینیستمعلوم

کهخوانیممیراهااین. کندنمیقبول،کنآزادهمراخودتکن،آزادکن؟رهارااینکهچهیعنی،استبرقرار

.بشودواضحمطلبخوب

***پایان قسمت چهارم *** 
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امرابامحمودسلطان،باشدیادتاناگرقبلۀ هفت. بخوانیمراقبلۀ هفتازماندهباقیمثنويبقیهبدهیداجازه

واستکاملعارفیککههمایازهستیم،ماهمینهمامراوخداسترمزمحمودسلطانگفتیموبودنشسته

،شودمیتسلیموکندمیبازرافضاو.باشدمرکزتواندنمیهاشدگیهویتهمداندمیکه،خداستخوبة بند

خرددهد،میقرارخودشة ادارزیرراماو،کشدمیماتنبهراخداپايگشاییفضاوتسلیمکهکردهباورو

.استمحمودسلطانة بندایاز. داندمیایازراهااین.پردازدمیماادارهبهزندگی

نورگوهراینو. استذهنیمنهمانگوهراینگفتیموآوردمیبیرونجیبشازگوهریکمحمودسلطانو

نهکه:گویندمیامراآنازکدامهروبشکنیدرااینگویدمیودهدمیندانشستهکهاشخاصیتمامبهو،دارد

ازشودمیبلنداعتراضبعد.شکندمیفوراایازدهد،میایازدستو. استپرقیمتخیلیاینشکنیمنمیما

،بدهیمگوششاهامربهبایدماکهگویدمیایازوشکستی؟راخوبگوهرچراکاري،خیانتتوتو،کافريکهبقیه

. بشکنرااین:کهگویدمیشاه

نمیماازکدامهیچوبشکنراذهنیمناینکهگویدمیخداگویدمیشمابهزندگیاالنکهاستاینتمثیلو

دورمنبارگاهازراهااینگویدمیکهن،جالدبهسپاردمیراهااینمحمودسلطانبعدالبته،اسم وو. شکنیم

اینکهایندیدن،راجهانجسمیهوشیاريباوحدازبیشجداییاست،جداییبهماافتادنهماینگفتیم.کن

خودمانبینماراجداییباالخره. خدابندگانازهم،یماشدهجداخداازهم. یماکشاندهافراطبهماراجداییهمه

.بشوندمتحدهمباعشقباتوانندنمینزدیکآدمنفردوحتی. یماکردهتثبیت

بخششومهرازشاهمهجااینتاوشفاعتبهکندمیشروعاصطالحاایازولی،بیرونببرراهااینگفتبنابراین

و. زدههاحرفاینازونداردجوییانتقامهیچو،استکرمواستبخششواستعشقفقطخداکهاینو

نشانموالنامثلهاییانسانآمدنیاکاملعارفیکیاایازمثلعارفیوجودحتیکهبگویدخواهدمیخالصه

.شکنیمنمیماکهگفتندامراآنکهگرچه. خداستلطف

منوکردیمعصیانوپسندیممیراجداییماگفتیمماکهاینولی،پسندیممیراجداییمایماگفتهمایعنی

نشانمابهکهاستراهیدنبالهمبازخداچون،نیستخداخشمسبباینموقع،بهایمنشکستهراذهنی

درستراایازهمهمینبراي. بشکنیداالن،کردیداشتباهموقعآناگر. شکنندمیراگوهریکيچطورکهبدهد

راهااینکه،کردهدرستاوراموالناکرده،درستاوراکاملعارفیعنی. کردهدرستاوهمراایازچون. کرده

.کردهدرستاونداکردهعرضهمابهرادانشاینونداآمدهحاالتاکهرامختلفبزرگانیاگفته
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رابديروزهايوبگیردانتقامخواهدمیاستخشمگینخدابگوییموکنیمنگاهذهنیمنبانبایدمابنابراینو

ازاست،بخششنهایتبیخداکهاینبهبشویمهوشیارکهاینمحضبه. نیستچیزيچنین. داریمانتظاردر

مایعنی. داردنگهذهنیمندررامانبایدکهخوانیممیامروزاوبخششولی. کنیماستفادهتوانیممیاوبخشش

ادامهفعالماحاالخوبخیلی،استبخششنهایتبیدیگرکهاواینکهامیدبهبدهیمادامهذهنیمنبهدوباره

.نیستدرستاینشود،میچهببینیمبدهیم

میهاشدگیهویتهمعینکباماگفتیمکهاینبراي. جداییدرکنیمافراطماکهشدسببکهبودقضیههمین

کهکندنمیفکرکسهیچچون،استارزشبابسیارمانظرازگوهربنابراین،کنیممیراانتخابآنوبینیم

شودمیبلنددانم،میهستم،بلدهستم،خردمندخیلیمنگویدمی. استمفرغچیزیکذهنیمنعقلگوهر

.دانمنمی:گویدنمیاصالودانممیمنو. منگویدمی

:گویدمی. خوانیممیدوبارهکنیممیشروعبیناینازولیایمخواندهبیتچندکه،بیتیاینازبنابراینپس

4097مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بیت 

ز آتشِ تعظیم گردد سوختهبد آموختهغفلت و نسیانِ

هم. زیادکنیمنمیهماالن،نکردیمراکاراینوراغفلتاینوهستیمزندگیجنسازکهکردیمفراموشکهاین

بهایمکردهعادتمثالمایعنیآنهايبدآموزيآن،هايبدآموزي. آنهايبدآموزيوغفلتهمکاري،فراموش

شوهروزنجاآندرکهبدهدتشکیلخانوادهیکآدماستممکنکهکنیمنمیفکرمااصال. چاهدرزندگیدرد،

،کندکارزندگیعشقوزندگیبرکتوزندگیخردویکتاییفضايجاآنوباشندداشتهدوستواقعاراهمدیگر

نه،باشددعوانه،باشدرنجشنهجاآن. بشوندبزرگزندگیلطافتوعشقسایهزیرخدا،ۀ سایزیرهابچهاینو

.باشدداشتهوجوداستممکنچیزيچنینکندنمیفکراصال. باشدکاريفحشوفحش

میما. کنیممیفرارموضوعاینازماکهکشیدهجاآنتاآنهايبدآموزيونسیانوغفلتایناینکهطوريبه

دردودعوااستممکنرابطهاینازکهاینبراي. شخصیبهنداریماعتمادواستاشتباهیکارایناصالگوییم

وهستیماوجنسازماکهاستمهمیمطلباین. استفراموشیوغفلتهايبدآموزيهااینپس. بشودایجاد

قرارمرکزدروگذاشتنخداجايبهراهاآنوآفلچیزهايباشدنهویتهمۀ ادامقضاوت،ۀ اداممقاومت،ۀ ادام

.استنسیانایندادن،
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.شودمیسوختهتعظیمتسلیم،آتشازنسیانوغفلتاینگویدمی. بکندخواهدنمیکاريهیچهمکسهیچ

ازیعنیآیدمیدستبهمافضاگشاییازما،تسلیمازما،سجدهازکهانرژيازنسیانوغفلتهايبدآموزيپس

. بفهمیمدرستوبدهیمانجامراکاراینبایدماهمه. سوزدمی،شودمیصادرشدهگشودهفضايآن

دلش بیرون جهدو نسیان از سهودهدهیبتَش بیداري و فطنَت
بیدارذهنخوابازرامادهدمیمابهشناساییبرايکهشعوريواودانشوخداخردوخدابزرگیخدا،هیبت

. دهدمیتیزيوبیداري.شویممیتیزیعنی،استخوبیزرنگیزرنگیاین. دهدمیزرنگیمابهوکندمی

است،عشقآتشتعظیمآتشاست،تعظیمآتشاینیعنی. جهدمیبیروندلشازفراموشیوسهوخطا،بنابراین

میواردمامرکزبهزندگیازکهبرکتیکه،ايکنندهزندهانرژيیاکهدانشییعنیآتش. استفضاگشاییآتش

.اوستدمهمیناین. شودمیدمیدهشدهگشودهفضايآناز. گشاییممیرافضاماکهیموقع،شود

بپذیرنفختزرودهدتجاناودم
عللموقوفنهاستفیکونکناوکار

ذهنباگویدمیمابهموالناامروزذهن،بانهپذیریم،میکامالکردهتعیینقضاکهرااتفاقیماکهاینمحضبه

هویتهمهماناست،ذهنیمنهماننسیانوسهونسیان،وسهو،استشناساییدانشاینبلهوبپذیریدنباید

می. زندمیتمثیلیکاالن. بردمیبیرونمادلازو،کندمیجاروراهاایناست،بددیدهمانهاست،شدگی

وکتکنیدفرضمثالیابرندمیراتانفرشمثال. کنندمیغارتآیندمیامشبکهدانیدمیشماکهگوید

.مانیدمیبیدارخوابید،نمیصبحتابرند،میراشماشلوار

میآنجاازو. خوابینمیکهاستمعلومنهخوابی؟میگیريمیبکشند،راشمابیایندخواهندمیبدانیاگر

منحرفراتوخواهدمیبدزدد،رااتزندگیخواهدمیلحظههرخودتدیووشیطانکهبگیردنتیجهخواهد

همدیدازودردخواببهوذهنخواببهبرويبایدخوابی؟میگیريمیبوخ. ببردمرگسويبهراتوکند،

.دیگرنه:گویدمیببینی؟هاشدگیهویت

راتا بِنَرباید کسی زو دلقوقت غارت خواب ناید خلق را
وسایلبیایندخواهندمی:کهبگویدخواهدمی. رودنمیخواببهکسهیچبکنندغارتآیندمیکهیموقع

.خوابدنمیبرند؟میرادلقشبرند؟میراشلوارشوکتبرند؟میراشاخانه
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خوابِ نسیان کی بود با بیمِ حلْق؟رمد از بیمِ دلقخواب چون در می

وکتکهاینترسازما،شلواروکتبیمازگویدمی. استدردخواباست،ذهنخوابنسیاناینگویدمی

بشویمشدههویتهماگرکهدانیممیماموقعآنبعد. مانیممیبیدارخوابیم،نمیشبندزدندراماشلوار

ولحظهاینبمانیبیدارنبایدتوبوخ. مرگبهبردمیرامااینچسبیم،میبینیممیخوبیچیزیکغفلتا،

ببلعد؟خواهدمیرامنتوجهاالنچیزيچهبگویی

بهبرويبایدبمانی؟بیدارنبایدمیري،میجاآندرورويمیآنخواببه،آنبهبچسبیاگرکهدانیمیچون

مندیوکیست؟کسآنبکشد،راتوبیایدخواهدمیکسی. مرگیعنیحلقبیم. بروينبایدبوخنسیان؟خواب

هیچ. استجهانیاینچیزهايباشدنهویتهمخطردرهرکسی. هستیمشدگیهویتهمخطردرما. ذهنی

مواظبخانمآقا،کهدانشگاه،درنهمدرسه،درنهخانواده،درنه. باشخودتمواظبکهنگفتندمابههمموقع

میاگر. نگفتندمابه. نباشدشمامرکز، اینکسیا،هستهرچهچیزاینو،نبلعدراتوتوجهتمامچیزيباش

.رفتیمنمینسیانخواببهشدیم،نمیطوراینکهگفتند

که بود نسیان به وجهی هم گناهالتُؤاخذ انْ نَسینا، شد گواه

.مؤاخذه مکن اگر فراموش کردیم، گواه آن است که فراموشی به اعتباري گناه است: آیه اي که می گوید

گناهیسالگدهتا. باشدزندگیاولسالچندکهنیستگناهیموقعفراموشی. استگناهفراموشیکهالبته

. چیزينوچهمشودنمیاست،گناهسالپنجتاولیباشد،مادرشکمدرجنینکهنیستگناه،ماهنهتا. نیست

گویدمیقرآنکهگویدمی.بمانیمنسیاندریعنیبمانیمذهندر. بمانیمذهندرسالهشتادهفتادماشودنمی

ازبیشنسیانبله. استگناههموجهیبهنسیانکهاستآننشاناینپس. کردیمفراموشاگرنکنمواخذهکه

وهستیمبازیگوشهنوزکندمیهدایتراماخداچونزندگیاولنسیان. استگناهکهاستمعلومحد

.بله.استگناهبعدانیست،گناهاولسالهشتهفتهمین. نیستگناهآنچیزها،بهیمانچسبیده

286آیه ، )2(قرآن کریم، سوره بقره

…ۚ◌ خْطَأْنَا ربّنَا لَا تُؤَاخذْنَا إِنْ نَسینَا أَو أَ…

…)و مورد مؤاخذه و پرس و جو قرار مده(مگیر ) بدان(اگر ما فراموش کردیم یا به خطا رفتیم، ما را ! پروردگارا…
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ورنه نسیان در نیاوردي نبردتَعظیم او نکردزآنکه استکمالِ

راتعظیمشیعنیتعظیماستکمال. دهدنمیانجامصحیحوکاملطوربهراتسلیمانسان:کهگویدمیکنیدتوجه

یموقعلحظهایندرفضاگشاییگشایی،فضاتسلیم،گذارید،میرویشاسمیهریاسجدهتعظیم،. نکردکامل

برویدذهنبهاولیعنیندارم،ياچارهبگوییدبکنید،ذهنیاستداللشمااگر. نکنددخالتذهنکهاستکامل

.نیستتسلیماین،هستمتسلیمبگوییدبعد

راواقعیتسلیمانساناگرگویدمی.خوردنمیدردبهوشودمیغلطتسلیمکندمیدخالتذهنکهيااندازهبه

میقبولرالحظهایناتفاقذهناستداللازقبلشرطوقیدبدونیعنیکرد،میواقعیتسلیموگرفتمییاد

اینو. خداستوشمااتحادلحظهایناتفاقمقابلدرشدهگشودهفضاياینچونکرد،میبازبرایشفضایا،کرد

میراکاراینمااگر. بودیداولازکهکندمیهوشیاريهمانجنسازراشمافضاگشاییاینکهبراي.استبیداري

.شدیمنمینسیاندچاریعنیکرد،نمینبردمابافراموشییعنینسیانکردیم،

من:کهگفتمیمابهدروندرشدهگشودهفضايبالفاصلهدادندمییادرااتفاقاتمقابلدرفضاگشاییمابهاگر

تسلیمکهمابهندادندیادولی. کردیممیحسرااواولدستماو. ببینرامنهستم،خدامنهستم،زندگی

.چیستکامل

در سبب ورزیدن او مختار بودگرچه نسیان البد و ناچار بود

خیلیکهبگوییدتوانیدنمیشما. هستیدشمامسئولباالآمدهسنتانشمااگر:کهگویدمیموالناآیدمیحاال

چشممانماکهگرچهگویدمی. نداریمراتوانشکهاینبرايکنیمنمیهمحاالویمانکردههمماندانگفتهخوب

ایندچارناچاربهوچارهبدوناینو،داریمدردازپربزرگذهنیمنیکاستسالمانسیدیدیمکردیمبازرا

یکدیدیمدفعهیکما،باشدکارتويدستمانخودمانمانظربهباشیم،داشتهخبرکهاینبدونیعنی. شدیم

.داریمدردازپرعیارتمامذهنیمن

اختیاربعدبهسنییکازتو،نهکهگویدمی. کهنیستکهماتقصیرولیهستبلهکهمانسیانگوییممی

داردمسئولیتاالنببینیدکنیدنگاهپس. شديباعثخودتتوراخداکردنفراموشرا،نسیانسببو. داشتی

جامعهتقصیراست،خانوادهتقصیراست،مادرموپدرتقصیرکهبگویدتواندنمیکسیهیچ. ماگردنآیدمی

مابااولاز،کنیمبازلحظهایناتفاقمقابلدررافضامالحظهاینکهراانتخاباختیاراینکهاینبراي. است
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ونسیانوغفلتدریعنی.کردیماصرارنسیانایندرماودهدمیبروزراخودشخودشسنییکازپسبوده،

چرتهماالنو،کردیمافراطخیلیخوابیدناصالهاشدگیهویتهمدرگذارید،میرااسمشهرچهحاالوخطا

.داریمدوستراچرتمانو،زنیممی

شمایعنینداریم؟اختیارماکهبگوییدخواهیدمیهمبازکنیدمیگوشبرنامهاینبهشمااالنحاال؟چهاالنو

می. زندمیرامستزند؟میراچهمثال. زندمیمثالاالنوبشوید؟کاملتسلیملحظهایندرکهنداریداختیار

خودمدستبودممستکشتنموقعخوب. کشتمراکسییکزدممنگویدمیشودمیمستکسییکگوید

نمیشد؟چهاختیارتآننخوري،الکلیمشروبکهداشتیاختیارتوبوخکهگویدمیاوبهنفریک. نبود

واستسالتسیشماکهاستدرستکهبگیردنتیجهخواهدمیجاآنازوکنندمیمسئولشبرود،گذارند

. بودهتوبااختیاراینکردي،خودتکهبرويمسئولیتبارزیربایداالن،داريذهنیمنیکفهمیمیاالن

میخداکهاینوتمکینوتسلیمقدرتاینوخواندیمراپنجمدفترمناجاتآنکهشدخوباتفاقاامروزو

یکاینکند،زندهخودشثباتبهراماخواهدمیواقعاو،بدهدخردبدهد،آنوريغذايبدهد،قوتمابهخواهد

دردهدمینشانانسانیهربهراخودشموقعبهکردن،باززبانشبیهرفتن،راهشبیهاستطبیعیاستعداد

. نگیردرازندگیهايپیغامایننخواهدکهدردایجادوهاشدگیهویتهمدرکنداصرارخیلیبایدانسان.درون

. ثباتوتمکینوقوتدهندهايگفت. بودهماغفلتیم،اداشتهغفلتهمموردایندرمایعنی

راتسلیمیقدرتداریم،ماکهراتمکینیقدرتآنکهاستخواستهخدایازندگیبارهامازندگیطولدریعنی

راقوتمبابا. نهکنم،برقرارخواهممیراثباتمن:گفته. نه:گفتیمما. مختلفهايصورتبهکندبیدارداریمماکه

آنکنرهااست،سبببیشادياینبدهم،خواهممیراماشاديبدهم،خواهممیراخردمبدهم،خواهممی

.خالصه. نهگفتیم. بگیريهاشدگیهویتهماینازخواهیمیکهخوشیکه،شادي

تا که نسیان زاد یا سهو و خطاکرد در تعظیم هاکه تَهاون

درکردهسستیکهکندقبولمسئولیتبایدانسانیهر. گویدمیراهمین. انگاريسهلسستی،یعنیتهاون

ازکنیمفراموشیعنی،کنیمفراموشرازندگیوقتی. خطاوسهویازادهفراموشیکاراینازفضاگشایی،وتسلیم

همیناستمامرکزدرکهماديهايعینکومادهاینو،هستیممادهجنسکهازکنیمقبولوهستیمچهجنس

.شدخواهدزیاديهايخطاوسهوسبباینواستنسیاناین. نیستدیگريچیزاست،
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ببینی،بخواهیطورآناگرکهاستاینهاخطاوسهوازیکیکهگفت. ششمدفتردردادتوضیحمابههمامروز

جاآن،استگلستانواستیکتاییفضايکهچاهبااليوترسیمیمرگازباشی،بایدچاهتويکهکنیمیفکر

هویتهمبهمرگگفتکهحالتیدر.استمارزدننیشمثلیمرگهر. هستندمنتظرزهرهایشانبامارهزار

ازخطاوسهوخطاست،وسهواست،غلطگذاشتی؟مرگرابرگایناسمچطورتو،استخوبخیلیکهشدگی

.آیدمیغلطدید

معذور بودم من ز خَود: گوید اوهمچو مستی، کو جنایت ها کند

کهمنخواهم،میعذرببخشید،: گویدمی ،گویندمیکهاوبهمستی،موقعکندمیهاجنایتکهمستیمانند

،نهکند؟میقبولقاضیکند؟میقبول. گذاشتمنجلويالکلیمشروبمستیراراهاین. موقعآننبودمخودم

:کهگویدمیگوید؟میچه. کهکندنمی

از تو بد در رفتنِ آن اختیارگویدش لیکن سبب اي زشتکار

تودستازاختیارآنکهشدي؟باعثراچه. شديباعثخودتبوده،توازسببزشتکاراي:کهگویدمیاوبه

حاال. بکشیرانفرچهاربزنیوکنیرانندگیبعد،بشويمستکهنخوريالکلیمشروبکهداشتیاختیار. برود

بگیردنتیجهخواهدمیدادي؟دستازرااختیارتچهبراي. کنیمنمینهبروي،کنیمرهابایدبوديمستچون

بهکندتفویضرااینخودشمگر. رااینبگیردتواندنمیکسهیچداده،اوبهخدارااختیاريانسانیهرکه

.شخصآنخودتقصیرکیست؟تقصیر. جهاناینبهشده،هویتهمچیزهاي

بعدشودمیمستخورد،میقورتقورت،گیردمیخودشدستباخودشخوردمیالکلیمشروبکسیاگر

خوریممیدهدمیجهانکهچیزيهروتوجهوتاییدمشروبهمما. نخوردتواندمی. کندمیرانندگیهم

توجهبهنکنید؟توجهمردمتاییدبهکهنداریداختیارشمایعنینخوریم؟کهنداریماختیاربوخ. شویممیمست

نکنید؟توجهستایندمیمدامراشماکهایننکنید؟توجهمردمقدردانیبهنکنید؟توجهمردم

مستبخورید،راتاییدآنو،بگیریدتاییدشدهکههمزوربههاآنازکهنکشیدمردمرخبهرااموالتانکه

رااختیارشچرابشکنید؟راجایییکبزنیدبشویدخشمگینبشوید،دردمستبشوید،غرورمستبشوید،

بگوییمبعدا.کنیمتفویضهیجاناتمانبهرااختیارماننبایدما. ایدکردهتفویضرااختیارتانشمابکنیداگر.دارید
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دستشکنم،میزنممیمداموهستممزاجآتشینآدمیکمنشناسیدمیرامنکهشما. شدمخشمگین

.نیستچیزيچنیننه. کهنیستخودم

بیخودي نآمد به خود، توش خواندي

اختیارت خود نشد، توش راندي

منیاکه،استنیامدهخودشپايباهمذهنیمناین. توبهاستنیامدهکهخودشپايبابیخوديومستیاین

گوید،میمستمورددر. خودتبهخوانديرااوتویعنی. اشتویعنیخواندشوتآمده؟خودشپايباذهنی

وآمدهبیرونازخودشپايباهمذهنیمن. مستآدمتويرفتهآمدهخودشپايبامستی،شودمیمستییک

درهاکردنانباشتهراهاآنوهاشدنهویتهم،همدردهاباوهاکردنایجاددردوهاشدنهویتهمدرما

قبولمسئولیتیهیچ. هاایناندآمدهخودشانپايبا. نیستیممقصرمااصال،کردیمعینکمانراهاآنومرکزمان

.نیستچیزيهمچونکنیم،نمی

تو. رانديتونرفته،دستازخودشداده،توبهزندگیداده،توبهخدارااختیار. رانديشوت،نشدخوداختیارت

واقعیتسلیمکنید،بازرافضاکهحاضریدشماآیاکهاستاینسرصحبتحاال. خواهمنمیرااختیارممنگفتی

وبگیریدپسهاشدگیهویتهمدستازو،بگیریدپسهیجاناتایندستازرارفتهدستازاختیارو،بشوید

نه؟یادارمخودماالنرااختیارممنکهبگویید

نویسم،میراخودماساسیقانونامروزمن. دارمراخودماستقاللمنکهباشدآمدهدستبهاالنبینشاینباید

باکاريندارم،هایمبچهباکاريندارم،همسرمباکارياصالمن. کنممیشیشهتويرادیومگویید،میشمایعنی

هااین. هستمهیجاناتممسئولکنم،میتولیدخودمراخودمفکرهايودارماختیارخودممن. ندارممادرموپدر

.کنیدمیشیشهدررادیوکهگفتیمکهشمااساسیقانونباشد،بایداساسیقانونجزو

میشما. کنمنمیچیزهاۀ بقیحسادتم،دانمنمیترسم،خشمم،یعنیهیجاناتمبهتفویضرااختیارممنکه

من. کنمگشاییفضاکهاستیادملحظهبهلحظهوآورممیدستبهاالنرا،اختیارمبودمراندهحاالتا. گویید

یموقعایرادو. باشدداشتهنبایدایرادمنتسلیم. کنمکاملراتسلیممبایدهرکدام،گوییدمیشمایعنیباید،

دلیل،اینبهبشومبایدتسلیمبایدگویممیکندمیدخالتذهنمموقعهر. کنددخالتذهنمکهکندمیپیدا

.شدخرابرفت،شدتمام
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حفظ کردي ساقیِ جان، عهد توجهد توگر رسیدي مستی اي بی

مایعنی. رسیدهمابهذهنیمنجهدباماهايمستیتمامرسید،میمستیاگرتوذهنیمنجهدبدونگویدمی

وبشویممستآنباوبگیریمشرابآنازشدهکههمزوربهبچسبیمآنبهکنیمپیداچیزيیککردیمسعی

ازبیاید،مستیجهاناینازکهاینبدونیعنیتو،جهدبدوناگرگویدمی. استجهاناینبهمربوطچیزهمه

خودشجنسازراتویعنی. داشتمینگهراتوعهدخدایعنیجانساقیآمد،میخداازتسلیمباآمد،میخدا

مینگهخودشجنسازراتوهمبازموقت،کرديمیپیداهمجهاناینبهاشتغالتواگریعنی.داشتمینگه

. داشت

کردي ساقیِ جان، عهد توحفظ جهد توگر رسیدي مستی اي بی

باکاراین. بشویدمستآنوريشراببهیعنی. بشویدمستجانساقیبهبایدشماکهگویدمیمابهبیتاین

.بله. داردنگهراماعهدجانساقیتا. بله.گیردمیصورتماتعظیمکردنتکمیل

مست الهزلَّتمن غالمِ بودي او و عذرخواهدارتپشت

میاشتباهتواگرو،شدمیتوعذرخواهوایستادمیوا توپشتهمیشهبود،دارتپشتخدایعنیاوگویدمی

کند،میبازرافضالحظههرکسیاگراو،دستايدادهرااختیارتتماماینکهبراي،خواستمیعذراوکردي

اسرارکردنفاشهمینلغزششکهگویدمیاالنصورت،هربهرا،لغزشش،بکندهملغزشکند،میبازرافضا

لغزشمثللغزششاست،زیبائیلغزشلغزششباشد،خدامستکههستمکسیلغزشغالممنگویدمیاست،

.نیستآنطوريلغزد،میهرلحظه،بیندمیبدهايعینکباکهنیستذهنیمندرهوشیاري

مستاگرباشد،غیبیشرابمستآید،میبیرونازکهشرابیباشد،بیرونجهانمستانسانکهداردفرق

راعهدکهمایعنیداردمینگهرااوعهد.داردمینگهرااوعهدو،خداستهمعذرخواهش،باشدغیبیشراب

ماهستم؟شماخدايمنکه،ماازپرسیدهگویدمیدیگر،استالستعهدهماناینکهبراينگهداشتیمنگه

ایناتفاقبهگفتنبلهمعادلهمگفتنبلهگوئیم،نمیبلهدیگررفته،یادمان،شدیمنسیاندچارماوبلهگفتیم

گوئیم،نمیماشود،گفتهبایدهماالنالستروزبلۀاست،تسلیموتعظیمهمانشرط،وقیدبدوناستلحظه

میبلی آید،نمیطرفیآنشرابنتیجهدروپسنددنمیماذهنچوننه،گوئیممیچیزهمهبهنه،گوئیممی

.داشتمینگهراعهداوشدي،میاومستاگرگوید
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ايعکسِ عفوت، اي ز تو هر بهرهايعفوهاي جمله عالَم ذَره

بیبهکه،زندگیباموالنامثلبزرگیعارفیکیا،محمودسلطانباکندمیصحبتداردایازهنوزکه،گویدمی

دیدباکهدهدمینشانهابیتاین.توستعفوازياذرهعالمعفوهايتمامکهگویدمیهست،زندهاونهایت

چماقیکخداکنیممیفکرما.استغلطچقدرکردنقضاوتوکردنارزیابیراخداهاشدگیهویتهم

نیست،چیزيهمچونبشکند،رااشکلهبزند،بکندبیخودحرکتکسیهرآنجااستایستادهکهاستدستش

ايعکسِ عفوت، اي ز تو هر بهرهايعفوهاي جمله عالَم ذَره

درهمايهربهرهوکندعفوتواندمیعالمایندرکسیهرکهتوستعفوانعکاستواند،عفوعکسکهگویدمی

وفرستدنمیمابهبديچیزموقعهیچاوواوستازچیزمانهمهیعنیچه،یعنیتوستازهستعالماین

انرژيکهشدیمآمادهماموقعهرفرستد،نمیبديچیزاو،شودمیحاصلکهماستدیدازفقطبدچیزهاي

.کندمیبازراشیراوبگیریم،رااوخوبمیرا،اوخوب

اَیّها النَّاس اتَّقُوانیست کُفوشعفو توعفوها گفته ثَناي

خویشتن داري ) از عصیان امر خدا ( اي مردم . همه بخشش ها، بخشش تو را می ستایند که هیچ همتایی ندارد

.کنید

تووعفوتوبخششنظیرعالمایندروتوعفوبهکنندمیدعاگویند،میتوعفوثنايعالمهمهعفوهايیعنی

ایندرتونظیروتوکفووهستیمجسمدرکنیمعفووکنیمبخششتوانیممیاگرمااینکهبراي.نداردوجود

اینازقسمتیدارداینبنابر.آیدمیتوازمابزرگیوماهايبخششوماهايعفوهمهاینبنابرو.نیستجهان

هوشیارباشد،حواستانمردمايباشید،خودتانمواظبمردمايکه،هستقرآنجايسهکهآوردمیراآیه

.بخوانیمرااَیّها النَّاس اتَّقُوااینبهمربوطهايآیهبدهیداجازهحاالولحظه،ایندرباشید

1، آیه )4(قرآن کریم، سوره نساء

إِنَّ اللَّه کَانَ علَیکُم رقیبا..…یا أَیّها النَّاس اتَّقُوا ربّکُم الَّذي خَلَقَکُم منْ نَفْسٍ واحدةٍ 

.هر آینه خدا مراقب شماست…اى مردم، از پروردگارتان پروا کنید، آن که شما را از یک تن بیافرید
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کهباشدحواستانبترسید،اینکهنه،بینیدمیعینکیچهباشماکهباشیدهوشیارلحظهایندریعنیکنیدپروا

موضوعاینمواظب؟راگشودهفضاياینعینکگشائیفضاطریقازیا،داریدچشمبهشدگیهویتهمعینک

یکانسانهاهمهیعنیچه؟یعنیبیافرید،تنیکازراشماکهکنیدپرواپروردگارتانازمردمايباشید،

نظرازاستقدغنجدائیبهافتادنودیدنجدااین.بینندمیجداراهمدیگرکنند،نمیپرواوهستندهوشیاري

مراقبخدالحظههردرشماست،مراقبخداآینههرآفریده،هوشیاريیکازراشماکهکنیدپروازندگی،

بانهیا،خودمانازرامردمواوازراخودمانبینیممیجداکه،بینیممیشدگیهویتهمچشمباماکهماست

نباشیم،یاباشیممواظببایدجدائی،بهافتیممیبینیممیکاملتسلیمبینیم،میشدهگشودهفضايعینک

:استایندیگریکی.گیریممینظردرراآیهاینپسزیاد،خیلیباشیممواظببایدخیلی

1، آیه )22(قرآن کریم، سوره حج

 ّکُمباتَّقُوا ر ا النَّاسّهیا أَی ◌ۚیمظع ءۀِ شَیّاعلْزَلَۀَ السإِنَّ ز

.اى مردم، از پروردگارتان پروا کنید، که زلزله قیامت حادثه بزرگى است

،استبزرگیحادثهقیامتزلزلهکهلحظهایندرباشدحواستانباشیدمواظبیعنیکنیدپروا،نیستبترسید

هویتهمایناینکهبراي؟استزلزلهچراخداست،زلزلهحالدردائماذهناین،ذهندرافتادیممااینکهیعنی

تکان،استزلزلهحالدردائماکهباشیدخانهیکاگرشما،باشیممواظباگرحاال.برداردماچشمازراهاشدگی

،بیافتدخواهدمیچهمامورددر.کنممحکمرااینهامنبیافتدخواهدمیچهگوئیدمیباالخرهشما،خوردمی

،آمدخواهدوآمدهزلزلهیعنی،چیستبرايزلزله،ماهايشدگیهویتهمتمام،هستیمآویزانماکهچیزيهر

تکانتکانخدایعنی،شودمیداردزلزلهلحظهاین.استقیامتلحظهاینوخداستزلزلهمعرضدرشماذهن

.باشیدزلزلهمواظب،باشیدمواظبخواهیدمیشماحاال،بریزدهایتانشدگیهویتهماینبلکه،دهدمی

خانهیعنیبینیممیدیدآنباورودمیبینازچیزيیکیعنیما،سرافتدمیچیزهائییکنباشیدمواظباگر

شودخرابشماخانهتاداردادامهزلزلهکهبینیدمیشماخوب.ماذهنخانه؟خانهکدام،شودبخراببایدما

برايباشدمهمیعنیکنیدپروااینکهوکنیدهمکاريخودتانخوب،بیافتدهایتانشدگیهویتهمهمهیعنی

ماازراچیزيیکشودمیزلزلهکه،بوداگرنیست،نیست؟،ذهندرلحظهاینزلزلهموضوع،موضوعاینشما

یکیشودمیتماممانناله،کنیممینالهتا،نالهوشکایتوگلهبهکنیممیشروعماگیرد،میزندگی،گیرندمی

.کنجداآنهاازراخودتبگیرنداینکهازقبلخوببگیرند،بایدرااینهاکهنیستیممتوجهما،گیرندمیرادیگر
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هست،هماینواستآوردهبیتدرموالناکهگوئیممیراايآیهداریم

33، آیه )31(کریم، سوره لقمانقرآن 

ۚ◌ والده شَیئًا یا أَیّها النَّاس اتَّقُوا ربّکُم واخْشَوا یوما لَا یجزِي والد عنْ ولَده ولَا مولُود هو جازٍ عنْ

رَّنَّکُم بِاللَّه الْغَرُورفَلَا تَغُرَّنَّکُم الْحیاةُ الدّنْیا ولَا یغُۖ◌ إِنَّ وعد اللَّه حقٌّ 

از فرزندش دفع ] از عذاب دوزخ را[از پروردگارتان پروا کنید، و بترسید از روزي که هیچ پدري چیزي ! اي مردم

بی تردید وعده خدا حق است، پس . پدر خویش است] عذاب[نمی کند، و نه هیچ فرزندي دفع کننده چیزي از 

.خدا مغرور کند] کرم و رحمت[بادا شیطان شما را به زندگی دنیا شما را نفریبد، و م

پدريهیچکهروزيازبترسیدوبوده،تایشسههربوده،کدامنیستمعلومبوده،آیهسههرموالنامنظورشاید

نمیکسهیچکهبگیرید،قیامتروزرالحظهاینهمبازیعنیکندنمیدفعفرزندشازراذوزخازعذابچیزي

وشدهعاشقشمابچهببینیدشما.بکندچارهکردهایجاددیگریکیبرايذهندرزندگیکهراعذابیتواند

هیرویدمیشماکند،میگریهوبردنمیخوابششبویکیباشدگیهویتهماصطالحبهگرفتارسخت

کسیراشدگیهویتهمدرد،بکنیتوانینمیکاريهیچ،راشدگیهویتهمکنولباباکهدهیدمیتسکین

.بیاندازیممگربگیردماازتواندنمی

ازچیزيکنندهدفعفرزنديهیچنهوکندنمیدفعفرزندشازرادوزخعذابازچیزيپدريهیچکهروزي

هربلکه،کندکمکهمسربههمسرتواندمینهکندکمکپدربهتواندمیپسرنهیعنی.استخویشپدرعذاب

اینوزلزلهاینخورد،نمیبدرداینها،فالنونداردعیبکه،ماهايتسکیناینکند،کارخودشرويبایدکسی

.استقدغناینوبینیممیراجهاناینهاپشتازاینکهبراي،بیاندازیمرااینهاماکهآیدمیپیشکارها

بی تردید وعده خدا حق است پس زندگی دنیا شما را نفریبد، .برگ بی برگی است؟وباید از پشت چهرك ببینیم

و هم هویت شدگی هاي شما را به هم ،یعنی بدون شک وعده خدا، وعده خدا هم این است که من زلزله می آورم

و ما باید پروا بکنیم، توجه بکنیم، توجه بدهیم، حواسمان باشد، .و شما را به خودم زنده می کنم،می ریزم

به این موضوع، حواسمان باید به این موضوع باشد، پس زندگی دنیا شما را ن را ندهیم به این ور و آن ور،حواسما

. بله.نفریبد و مبادا شیطان شما را به کرم و رحمت خدا مغرورکند

و این هم می گوید که واقعا موالنا نظر داشته به این قسمت که کرم و رحمت بیش از حد خدا،مارا مغرور کرده 

دارد می گوید، می گوید که این رحمت بی نهایت شماست که انسانها را به اتفاقا ایاز هم به سلطان محمود همین را
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می گوید اینکه یک عارفی زیر سلطه یک من ذهنی هست، یا من :اصطالح به این روز انداخته و حتی مثال می زند

. ه خاطر بی نهایت بودن کرم و لطف توستزنده شده به تو سلطه دارند، این بهاي ذهنی به عارفان

بابا حاال : پس این را فهمیدیم که درست است که خدا از جنس بی نهایت لطف است، ولی شیطان نباید بگوید که 

پروا نکن، می بخشد خدا، شما هرکاري بکن بعدا درست می شود، می بخشد، چون او که بخشنده است، هم چنین 

بعدش نمی توانی ،ن را که شما مسئولیت داري و همه حرفهایی که امروز شنیدیموقتی شنیدي ای.چیزي نیست

: نسیان و غفلت ادامه می دهم، چون خدا کریم است، بله دارد می گویدکهبگویی که من حاال به این سهل انگاري و

کام شیرینِ تواند اي کامرانجانشان بخش و ز خودشان هم مران

این مردم را :می گوید که،رو به زندگی می کندهممی گوید، یک عارف بزرگ مثل موالناایاز به سلطان محمود 

که تمام موجودات از جمله انسان ها کامشان به توشیرین براي اینببخش، یعنی جان ببخش، و ازخودت مران، 

.خدا،است، اي کامران، اي کامران یعنی، زندگی

تلخِ تو چون خواهد کشید؟تفُرقَرحم کن بر وي که روي تو بدید

یعنی ما ،یمامی گوید به انسان رحم کن، چون امرا باالخره روي سلطان محمود را دیده بودند، ماهم روي او را دیده

یم، می دانیم اهم دیده ایم، یعنی ما می دانیم، که از جنس نظر هستیم و از جنس خدا هستیم، ما روي او را دیده

بنابراین جدایی تلخ تو را انسانها نمی توانند بکشند، صحبتی است که موالنا می کند، از چه؟زنده بودن به اویعنی

.زندگی می خواهد

هر چه خواهی کن، ولیکن این مکنخُن؟گویی سمیاز فراق و هجر

دایی جبراي اینکه سلطان محمود به جالد کهن شاید همان قضا و قدر باشد، می گوید این ها می خواهند در

این گوهر من ذهنی را بشکنید، نمی بمانند، این ها به امر من گوش نکردند، من مدت هاست به این ها می گویم

می خواهند به این بچسبند، پس بهتر است این ها را درهمین فراق و جدایی بگذاریم بمانند، این ها همین ،شکنند

، از جدایی صحبت نکن، هرکاري می خواهی بکن، فقط را می خواهند، واالن می گوید که تو از فراق صحبت نکن

.این جدایی را پیش نیار، ما می گوئیم
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نیست مانند فراقِ روي توصد هزاران مرگ تلخِ شصت تُو

تو نیست، یعنی جدایی ازدرد، دردش به اندازه فراق تو یایعنی مرگ هاي شصت تو، یعنی مرگ هاي شدید پر از

این درد را، چون به چاه عادت انسان درجدایی از او خیلی زجر می کشد، ما به چشم من ذهنی، مثل این که

می آید، این جنگ ها، این ستیزه ها، این دعواها، این که تمام این بالهایی که سر ما.کردیم، متوجه نمی شویم

شد، واقعا در دست ما بود و از زندگی ردکنار ماماآمدیم به این جهان بنظر می آید که زندگی نکردیم، و از اصال

دست ما لغزید و رفت، و این جور احساس ها به خاطر جدایی از روي اوست، ما هرچه زودتر در ده سالگی می 

.توانستیم به بی نهایت او زنده شویم

دور دار اي مجرِمان را مستَغاثو از اناثتلخیِ هجر از ذُکور

یک عارف هم با خدا، می گوید تلخی دوري در مردان و زنان، خیلی ، ز ایاز صحبت می کند با سلطان محمودهنو

تنها فریاد رس مجرمان، یعنی ما انسان ها، که به نسیان تلخ است، این تلخی را، تو از مردان و زنان دور بکن و

، یعنی فریادرس، چیزهاي بیرون مستغاثم که این مهم است که ما بدانی. یم و غفلت کرده ایم، توهستیاافتاده

، یعنی فریاد رس از بیرون نمی آید، تنها فریادرس فقط مستغاثنیستند، هم هویت شدگی هاي ما نیستند، 

.خداست، آن هم از درون می آید به ما کمک می کند، با فضا گشایی و تسلیم

فوقِ آتش استتلخیِ هجرِ تو بر امید وصل تو مردن خوش است

این بیت ما می فهمیم که، ما می توانیم هم هویت شدگی ها را یواش یواش ما داریم می میریم، یعنی با: می گوید

بیندازیم، و شناسایی کنیم به امید وصل او، نسبت به من ذهنی بمیریم، و تلخی جدایی تو از آتش سوزاننده بدتر 

.این بیت ها دیگر ساده است. است

چه غمم بودي گَرَم کردي نظر؟گوید میان آن سقَرمیگَبر

کسی که هم هویت شده، پرده پندار دارد، بنابراین هر لحظه با عینک هم ،می گوید کافر می گوید، گبر یعنی کافر

هنم، در میان آن ج. تقریبا بیشتر مردم گبر هستند، کافرند.هویت شدگی می بیند، گبر به معنی دیگري نیست

و دردهاي حاصل از آن، می گویدکه اگر تو نظر بکنی به من، چه غم دارم کدام جهنم؟ جهنم هم هویت شدگی ها

دیگر، یعنی اگر شما یا هر کسی، که به این برنامه گوش می کند، می بیند که واقعا هم هویت شدگی با دردها و 
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با کامل کردن تسلیم . تواند تسلیمش را کامل بکندچیزهاي این جهانی دارد و یک من ذهنی تمام عیار دارد، می 

بله، گفت حق قدم می نهد از غیب، المکان بر . شودپا می گذارد زندگی و خدا به ذهنش و جهنمش خاموش می 

به جهنم را با تسلیم بیاوریدشما باید نظر او. خاموش می شود.ذهن ما، و جهنم ما از کن فکان خاموش می شود

.من ذهنی تان

رنج هاستان نظر شیرین کنندةک

ساحران را خونبهايِ دست و پاست

می گوید آن نظر زندگی که در اثر فضا گشایی می افتد به تمام وجود ما، این فضا را وقتی می گشائیم، این فضاي 

ي بنابراین براگشوده شده، تویش شادي دارد، آرامش دارد، بنابراین رنج هاي هوشیارانه را آسان می کند، و

ساحران، ساحران هم دوباره من هاي ذهنی هستند، هوشیاري که به صورت من ذهنی عمل می کند، و مربوط به

هستند؟ ساحران، کسانی ساحران موسی، ساحران چه کسانی.هفته دیگر برایتان خواهم خواندي است کهاقصه

فوت می کنند،،گره می کنندها را ساحران، توي این ریسمان.هستند که در ذهنشان این ریسمان را می بافند

یعنی چی؟ یعنی زندگی می گذرد مرتب، گره می زنند، می رنجند، دم زندگی را در گره ها سرمایه گذاري می 

. گره هاي رنجش، شکایت، این ها ساحر هستند، یعنی ما.کنند

مین حضور است، این طناب اژدهاي موسی که هولی ساحران وقتی معجزه موسی را دیدند، اژدهایش را دیدند،

که یعنی ما االن متوجه داریم می شویم که یک حضوري هست در ما،.ساحران را خوردند و ساحران فهمیدند

اژدهاست و تمام توهمات ذهن را می خورد، و بنابراین ما ایمان داریم می آوریم که این دست و پایی که من ذهنی 

اگر به بی نهایت خدا زنده شوید، و به سوي موسی بروید،ایمان بیاوریداگر شما:دارد و فرعون بزرگ می گوید که

.این دست و پاهاي من ذهنی بریده خواهد شد

یک هم هویت شدگی را می اندازیم، ما می گوئیم که خیلی خوب، ببر، ببر ما نمی خواهیم، چون به محض این که

نروي به حضور ،دوست هایت را از دست می دهی ها!فرعون بزرگ تهدید می کند، بیندازي بیچاره می شوي ها

چون هیچ کدام از دوست هاي تو به حضور زنده نیستند، تو بدون دوست نمی توانی زندگی کنی، ،زنده بشوي ها

. تهدید نکن مرا.تو می گویی نه، من بدون دوست هم می توانم زندگی کنم
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تلگرامگنج حضور در هاي هلینک متن کامل برنام
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