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 حضورگنج 626برنامه شماره 
 اجرا : پرویز شهبازی

 1395 مهر 6 – 2016 سپتامبر 26تاریخ اجرا : 

 
 آورند.میهای مالی خود امکان تداوم این برنامه را فراهم حضور، که با حمایتبا سپاس و قدردانی از اعضای گنج

 
 خوانندگان گرامی، آغاز حمایت مالی شما، عالوه بر رعایت قانون جبران نقطه شروع پیشرفت معنوی و مادی شما خواهد بود.

 
 

 1746مولوی، دیوان شمس، غزل شماره 
 

 ست دلم کآتشی بگیرانمبران شد

 پیش تو بمیرانم که هر کی او نَمُرَد

 

 کمان عشق بدرّم که تا بداند عقل

 نظیرانمنظیرم و سلطان بی بی که

 

 نظیر نشد؟!که رفت در نظر تو که بی

 ویرانم ست این نهادمقام گنج شد

 

 سلطنت ز کجا! من از کجا و مُباهات

 فقیر فقرم و افتاده فقیرانم

 

 «دانمنمی» من آن کسم که تو نامم نهی، 

 چو من اسیر توام پس امیر میرانم
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 هست جز از اسیری و میری مقام دیگر

 چو من فنا شوم از هر دو کس نَفیرانم

 

 چو شب بیاید میر و اسیر محو شوند

 اسیر هیچ نداند که از اسیرانم

 

 بخواب شب گرو آمد امیری میران

 چو عشق هیچ نخسبد ز عشق گیرانم

 

 ستبه آفتاب نگر پادشاه یک روزه

 گدازد مه نیز کز وزیرانمهمی

 

 منم که پخته عشقم نه خام و خام طمع

 خدای کرد خمیری، از آن خمیرانم

 

 خمیرکرده یزدان کجا بماند خام؟!

 خمیرمایه پذیرم، نه از فطیرانم

 

 است تفطیر چون کند او؟ فاطرالس َّموا

 از مُنیرانم سماوات چو اختران

 

 باشمیتو چند نام نهی خویش را؟! خمش 

 که کودکیست که گویی که من ز پیرانم
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 بخش اول:

 
 .کنممی شروع موالنا شمس دیوان از 1746 شماره غزل با را امروز حضورگنج برنامه پرسیاحوال و سالم با

 
 

 بگیرانم کآتشی دلم ست شده آن بر

 بمیرانم تو پیش نَمُرَد او کی هر که

 (1746)مولوی، دیوان شمس، غزل شماره 

 
 وجود تمام یعنی ،من مرکز من، دل گوید. میگویدمی طوریاین ،خالق و زندگی بهکند می رو ،انسانی هر و تبشریّ جانب از موالنا پس
میسه هم من ،آتش گرفتنِ این درکنم. روشن یعنی بگیرانم کنم.روشن خودم در آتشی باید من که کرده، شناسایی طوریاین، من

 نسبت و بشود شیاریه جنس از نخواهد بمیرد، نخواهد یعنی ؛درَنمُ تو پیش هرکسی ،است عشق آتش واقع در که آتش این با و دارم.
 و کندشناسایی را خودش اوکه  کنم کمک یعنی میراندن، بمیرانم. و را او کند، ملَعَ قد ذهنیمن بصورت تو پیش و بمیرد، ذهنیمن به

 رد وجود تمام با ما از هرکدام ،که است این آن و است روشن ما همه برای بیت پیغام پسبشود.  راحت شاذهنیمن شرّ از یواشیواش
 روشن خودمان در را عشق آتشِ که باشیم گرفته را تصمیم این و باشیمکرده را شناسایی این ،مانذهن در نه سرمان، در نه ؛ماندل

  کنیم.
هی  شما ،است خشک چوب مقدار یک اینکهمثل درست گیرد.مین آسانی این به ،آتش این که است این شامعنی ،آتش گیراندنِ این

 شاسومی با ،گیردمین هم اشدومی با گیرد،مین کبریت اولین با  گیرد.نمی آتش ،کنید روشن را آتش خواهیدمی و شیدکِمی کبریت
 یک در باالخره ،شودمی کم اشخیسی مقدار یک ،گیریدمی خیسهایچوب این زیر را کبریت آتش که هردفعه ولی ؛گیردمین هم

 . گرفت خواهد کبریتی

 معادل ؛است فکر خواب ازما  بیدارشدن معادل ،آتش این شدنروشن و .بشود روشن باید آتش این که ،بشوید متعهد شما اینکهاول پس
 لحظهاین اتفاق پذیرش یااست  لحظهاین در زندگیاتفاق یا با  با ما شدنموازی معادل ما کشیدنکبریت و است؛ درونفضای شدن باز

 شناسایی آید،می آتش طرفآن از اینکه برای چرا؟ .شودمی کشیده کبریت یک ،پذیریدمی را لحظه این اتفاق شما که هردفعه هست.
 آید.می خمیرمایه شوید،می موازی زندگی با یا پذیریدمی را لحظهاین اتفاق شما که موقعیگوید، می ینپائ در و .آیدمی برکت آید،می

 . شودمیخمیر شما  وارد خمیرمایه
 چهار از گفتیم بارها ،که است خمیری است؟ خمیری چه این و کرده را خمیر این خدا که ،کندمی خمیری به تشبیه را ما وجود ،ینپائ در
 عدبُ ماست؛ فکرکردن قدرتِ است، ما ذهن همینماست،  فکری عدبُ و ؛است ما فیزیکی ماست، میجس عدبُ که است.شده تشکیل عدبُ

 لطافت یا و هستند هیجان همه هااین ،ما ترسِ مثل ما، خشمِ مثل و ما بدآمدنِ ما، آمدنِخوش مثل ،ما هیجانات معادل ،ماست هیجانی
  .ما جان حسِ ،داریمما  هم جان عدِبُ یک و ؛هستند ما عدِبُ که ،هستند هیجان هم هاآن ما، وجود در
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است.  خودش وجود ،ماست اصل که ،است شیاریه که گذاشته آن توی هم چیزی یک موقعآن ، بَعدکرده قاطی باهم را هااین خدا و
کشیده بیرون شیارانهه االن خواهدمی و توی آن؛ رفته و کردهدرست را عدبُ چهار این آمده جوهر نآ حاال است. جوهر آن کاریاصل
 ،گیردمی صورت بیداری این یعنی گیرانید،می را آتش این وقتی شما کمااینکه کند.نگاه را عدبُ چهار این و بایستد، خودش روی و بشود

 بارها ؛هست هم تاناصل به شما شدن بیدار است، تابدیّ واست  نهایتبی جنس از خدا گفتیم ؛هست هم شما شدن ترعمیق معادل که
 عدبُ چهار این عمدتاً عد،بُ چهار این توی رفتیم است؛ تابدیّ و نهایتبی که بودیم او جنس از ،جهاناین به آمدن از قبلکه  گفتیم هم
 و درد با و ،دیدن را درد و فکر خوابِ یعنی ،داشتن نمَهست.  توی آن من فعالً که است خمیری یک و دهد،می نشان ما به ذهن را

 این گرفتن. خود بجای را آن و شدن هویتهم ،ذهنی تصویرِ یک ،ذهنیمن یا فکریمن بنام چیزییک با و شدن هویتهم خواب
 .نداهپیوست برنامه این به تازه که کنممی کسانی برای را هاصحبت

 ؛بشود او اندازه به باید االصولعلی و شودمی گشوده فضا کنیم.می باز را فضا مانسینه در ما ،گیردمی آتش این اینکه از پسبله... و 
 گذارند،می اثر کمتر شما روی اتفاقات هرچه و شودمی زیادتر تانپذیرش شما هرچه ؛شودمی ترعمیق رفتهرفته بشود، نهایتبی یعنی
 مااصلی منظورِ به که ماهشد متعهد و ماهگرفت تصمیم دل در من که گوییدمی االن شما وهستید.  او و خودتان جنس از بیشتر شما

 روشن عشق به شادل و بگیراند را آتش این که ،دارد جهاناین به آمدن برای منظور یک انسان است. همین اصلی منظورِ برسم،
  بشود.
 هست، ما منِ االن هست؛ کی دانیدمی االن ولیهست.  خدا یا هستید شما که ندانید مرکزتان در یعنی خداست، با وحدت معادل عشق

 از اینکهبرای کنیم. حفظ را من این که داریممیل اینکهبرای گیرد؛مین ،زنیممی را آتش هی که استهمین برای ماست. مرکز ما منِ
می موالنا شد وقت هرموقع ما حاال گویندمی که کسانیآن بکنیم. روشن را عشق آتشِ که نیستیم متعهد وجود تمام با ،ماندل ته

 مااصلی منظور به که شده آن بر دلم ،کنید ادعا شما که شودمین که اینپردازیم؛ مین که هم نشد پردازیم،می مانمعنویت به ،خوانیم
 ذهن خوابِ از بیدارشدن آن و است مشترک هاانسان تمام با اصلی منظور آن در که دارد ایاصلی منظور هرکسی برسم. امزندگی در
 . ماست اصلی منظور این ،است آتش این گیراندنِ موالنا امروز صحبت با یا؛ دانیدمی را هااین .است ماندن بیدار و

 او که ماناصل همان از یعنی است؛ جاری بیرون به ما از ،بودن شادیِ لحظه هر کهبطوری ،شد روشن و گرفت آتش این اینکه از بعد
 جهان در یدیگر منظور یک هرکسی ؛است جاری فکرمان ، بهاست جاری مانعمل به ؛است جاری بیرون به ؛هستیم هم ما ،هست هم
 شانهمه ولی؛ جداست اشحرفه بشود، دارمغازه خواهدمی یکی بشود، ابنّ خواهدمی یکی بشود، پزشک خواهدمی یکی .کندمی پیدا یمادّ
 قطعی تصمیم امروز ،نگرفتید هم اگر ،شما پس. شد خواهد خراب کارشان باشندنکرده باشند،کرده روشن باید را عشق آتشِ ،شاندل در
 آسان این که شویدمی متوجه همرا  این و بگیرانید را آتش این که بکنید، را کار این باید که شناسایی این با ،گیریدمی متعهدانه و

 االن ولی بدهید، ادامه را من این که داریدمیل بروید، جهان به داریدمیل  شما که دلیلاین به .خداست و شما همکاری مستلزم نیست؛
 کردن،درست من و جهاناین چیزهای با شدن هویتهم که بکنید را شناسایی این کنید، زیادتر را من از شناسایی که گیریدمی تصمیم

 پذیرش از است عبارت ،تعریفبنابه هم تسلیم شد. خواهم تسلیم بیشتر و بکنم خواهممین را کار این دیگر من و کندمی درد دچار را من
 نوعِ به توجه بدون ،شرط و قید بدون ؛کندمی او جنس از کند،می ماناصل جنس از را ماکار  این که ؛قضاوت از قبل ،لحظهاین اتفاقِ
 .اتفاق

 
 به که است عشق راه از فقط شدید، بیدار ذهن خواب از شما اگر ؛که است این گیریدمی یاد بیت این از شما که دیگر مهم مطلب و

 کوچک را شانمنِ که کنید متقاعد را مردم توانیدمین ،هااین و وجدلبحث و اجبار و عقل و زور راه از. کنید کمک توانیدمی دیگران
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 به او اب باید بشوید، زنده عشق به باید برسید، خدا به باید شما که کرد متقاعد را کسی شودمین کند.می زیاد را من جدلوبحث .کنند
 درست من نزند، رتسَ به تفرقه فکرِ موقعی یک ،باشد جمع تاحواس ترسانم،می یا زنممی یا شود؛می چی نرسید اگر برسید، وحدت

 .کرد عوض را دیگران شودمین هاحرف این با ؛خوریمی کتک وگرنه باشی، نداشته رتکبّ نی،نکُ

 شود؛می دیگران تغییرِ سبب لطافت این و عشق این و برکت این ،کنیدمی نهایتبی هم بلکه و یدگشائمی درون در را فضا که وقتی
 ؛باشند پذیرا نشود، تحریک شانمن ندهند، نشان واکنش نکنند، مقاومت بشود، کوچک شانمن ،بشوند منبی آنها که شودمی سبب
 ارائه ،خواهندمی ما از مردم که چیزی باشد یادمان. باشید داشته پذیرش فضای یکفقط  باید شما ،حالت نآ در حاال. پذیرندمی اثر پس
 که ،نشود منعکس شما صورت در ،شما هایقضاوت و شما عقلِ و بنشینند، راحت شما حضور در باید مردم. است پذیرش فضای یک

 تعلیم را یکسان که مسئولیم ما اگر حتی نداری؟ عشق چرا چی؟ یعنی نداری، حضور نیستی، بلد را زدنت حرف نشستی؟ کج چرا تو
 گشودنِ راه از است. عشق راه از همآن ،نروند بیراهه که کنیم کوشش شانپرورش در ،بخوانند درساست،  مان بچه مثالً ، کهبدهیم

 ،شادی است، شادی شااصلی اقالم از یکی که ،شودمی ساطع ما از که برکتی این طریقِ از و بشوند جا فضا آن در آنها که فضاست،
  .شادی

 را آتش شما که طورهمین که دانیممی هم را این و .تغییرکردن به کندمی شروع او ،یزدبر شادی که کسی هر به ،هرچیزی بهشما  از
 .راندبگی خودش در را عشق آتش ، کهخودش تصمیم به ،خودش میل با ،خودش جانب از کند کوشش باید هم شخص آن ،گیرانیدمی

مین تقلید است، اصیل تانخنده ،خندیدمی است، اشبشّ شما قیافه شوید،می ترسالم دارید شما که بیندمی ؛کندمی نگاه شما به او و
 متقاعد د؛خورمی بدرد ،است ساز کار کنیدمی پیشنهاد شما که هاییچاره واقعاً باال، آیدمی خرد وجودتان اعماق خودتان، درون از ،کنید
، شدید متوجه پس. رسدمین جایی به ،شودمی فلج کار ،کنید تهدید و بترسانید اینکهمحض به کند. کار خودش روی هماو  که شودمی

 گوید:حاال می

 
 

 عقل بداند تا که مبدرّ عشق کمان

 نظیرانم بی سلطان و نظیرم بی که

 (1746)مولوی، دیوان شمس، غزل شماره 

 
 شیدبکِ خواهیدمی قدراین شید؟بکِ خواهیدمی چقدر شید،بکِ را عشق کمانِ این که خواهیدمی ،کردید روشن را عشق آتشِ که شما پس
 کشیده بیشتر کمان هرچقدر وبرسد.  خواهدمی پارگی درجۀ به کمان این تقریباً که بیندازید، را برکت تیر بیندازید، را لطافت تیر که

این در ،رویدمی زندگی اعماقِ به حقیقتاً شما که است این معادل این و .است بیشتر ردشبُ ،است ترقوی شما عشق تیر این ،بشود
 از توانیدمی چقدر بشوید؟ نهایتبی توانیدمی چقدر لحظهاین در شما شود.می کشیده بیشتر کمان ،رویدمی ترعمیق قدر چه هر ،لحظه
این آیا شوید؟ عمیق توانیدمی چقدر. کرد مقایسه شودمین نهایتبی با هم را نهایتبی ،است نهایتبی او اینکه برای بشوید؟ او جنس

 کارِ ؟نکند اثر ،شما پراکنیشادی و شما خیر کارِ و شما تنیّ و شما عشقِ کمانِ این روی تفاقیاهیچ که شویدب عمیق توانیدمی قدر
 اینکهبرایکنند؛ مین قدردانی آنها ،دهیدمی را برکت شما دادی؟ زیاد چرا دادی؟ کم من به چرا کنند، انتقاد خواهندمی مردم مردم؛
 ذهنیمن موقعآن کرد،می قدردانی خدا ازکه  بود بلد اگر کند؛ قدردانی که نیست بلد که ذهنیمن .تابدمی ذهنیهایمن به ،شما برکتِ

 . کردمین پیدا
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 ،یمهست طلبکار اشبنده از توانیم؟می اشبنده از ،کنیم قدردانی خدا از لحظهاین در نباشیم بلد و بکنیم را خدا شکر نباشیم بلد اگر ما
 .یمهست طلبکار خدا از که قدرهمان

 کسی به ،که نیست مهم شما برای و هستید. خورشید مثل ،اندازیدمی کی به که کنیدمین نگاه ،شیدکِمی را عشق کمان اگر شما پس 
 ناسزا اینکه یا ،نکند درد شما دست بگوید ،کند قدردانی برگردد خواهدمی ؛کنیدمی پرت عشق کمانِ این با را شادی هایبسته که

 آوریدمی را زندگی آبِ و شویدمی شیدهکِ شما ؛زندگی دست در هستید کمان شما اینکهبرایکند. مین فرق شما برای کند؛ انتقاد بگوید،
مین کی خورد ومی کی حاال جهان؛این به ریزیدمی آوریدمی موالنا، مثل ،عمیق رویدمی شویدمی شیدهکِ دوباره ؛جهاناین به ریزیدمی

 . ندارید کاریرا  خورد

 ما یعنی است؛ ذهنیمن مال عقل اینجا در ،دارد عقل ذهنیمن ؛ذهنیمن راهنمای شمع آن یعنی عقل عقل، این قدم اولین در لیو
 یک شویم،می هویتهم هستند مهم که ذهنی چیزهای با و رویممی ذهن توی و آییممی جهان این به یهشیار عنوان به کههمین
 این اشیکی است؛ باورهایش هایعقل هایشعقل دارد، عقل ذهنیمن این کنیم،می درست ذهنیمن یا فکریمن بنام ذهنی تصویرِ
 یکی ت،اس تقلبی مردم باورهای است اصل من باورهای داناترم، من برترم، من که این کیی بهتر، بیشتر چه هر چیزی هر از که است

 . است عقلیبی عقلش ،دیگر است عقلش اینها است، مقایسه الگوی الگوهایش از

 
 آفتاب بین فرق ،دیگر هایعقل حتی و شما عقل این بشوید؛ عمیق خیلی لحظه این در یعنی ،بکشید قوی را عشق کمان شما اگرحاال 

می طرفآن از شادی و ردخِ بسته یک االن ؛نتوانسته دیده کند، حل را هاچالش کرده کوشش شما عقل فهمند؛می روزو شمع را در 
 با این ،نشده کنیم حل را این خواهیممی سالسه ما بابا ای ماند؛می حیران شما عقل این شود،می حل شدمین حل که چیزی آن آید،
 بود؛ روشن شمع ،بود شب شما که طورهمان شود.می سالحخلع عقلم یعنی. دانممین من پس ؛شد حل عشق خرده یک با ،کلمه یک
 مقابل در ،کن خاموش را شمع این گویدمی هست آنجا که یآدم یک بخ است. روشن هم شمع این حاال ،کرد طلوع آفتاب شد روز

 . نیست چیزی آفتاباین 

بی عشق آفتابِ مقابل در ،گویدمی شما به راهنمایی عنوان به تانعقل که چیزی که دانیدمی االن شما افتاده، اتفاق این شما مورد در
 چرا .نظیراننم بی سلطان بلکه ،نظیرمبی تنها نه حاال .نظیرمبی من که فهمد،می هم دیگر چیز یک عقل ولی است؛ کوچک است، اثر
این رد که تیّخدائ هستید. تیّخدائ شما هستید، خدا امتداد شما هستید، خودش امتداد شما اینکهبرای نظیرید؟ بی شما چرا نظیرم؟ بی

 رد مسلمانان را موضوع این و. ندارید نظیر هستید او جنس از که هم شما نیست؛ نظیرش جهان این در خدا نیست، نظیرش جهان
 نظیرِ یعنی چی؟ یعنی نیست؛ جهاناین  در او نظیر و نشده زاده د،یزامین خداکه  گویندمی گویند؛می دفعه هفده روزی حداقل نمازشان

 این دوباره میردمی که چیزیآن هشیاری؛ که نه روح، که نه بوده؛ جسم این ،شدهزاده مادر از که چیزیآن یعنی .نیست جهان در من
 .ریدینظبی شما پس نداریم؛ شیاریه مرگ و تولد ولی داریم، میجس مرگ و تولد ما پس است، جسم

 
 رفتیم ما ؛چیزها با کندمی مقایسه ذهن در را خودش رفته ،نظیر است بی فهمدمین نظیربی شیاریه این ،که است این کار اشکال اما

 صورتهب موقعآن است. بعد جسم که این ،سته خیلی این نظیر خوب هستیم؛ این ما گوییممی ،ذهنیمن بنام کردیم درست چیزییک
این بخ دارند؟ پول چقدر ایشان گوییممی مقایسه این در ؛کنیممی مقایسه دیگر هایانسان یعنی ،دیگر هایجسم با را خودمان جسم

 . است نظیر هااین است؛ زیادتر من پول چون ،بهترم برترم، من پس قدر،این من ،قدر
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 شویدمی متوجه و یرید؛نظ بی ندارید، نظیر و هستید یکی خدا و شما که شویدمی متوجه حالت ترینعمیق در ،بشوید عمیق وقتی شما
 ممکن هاآنهستید؛  هاآن سلطان شما ،دیگری چیز هر و جمادات و نباتات و حیوانات با مقایسه در اوست. هرکسی و چیزی هر در

 شیاره خودش به خدا و زندگی ،شما صورتهب و شما در چرا؟. هستید نظیرانبی سلطان شما ولی ،باشند نظیربی شیاریه لحاظهب است
 جهان این به را برکاتش شما طریق  از و کشدمی را عشق کمانِ لحظهبههلحظ ،شودمی شیاره کامالً شما به وقتیو . همادّ در، شودمی
 . است این شما منظور، است این شما مسئولیت شماست، مسئولیت این و فرستد؛می

 گویندمی ،است پایین شانسن حتی که ها بعضی اینکه برای. آمدیم همین برای آمدیم؟ جهان این به چی برای گویندمی ها بعضی
 زیادی مقدار ،میردمی دارد ؛فالن ،شده مریض ،شده پیر سالش است، دنو است، سالش هشتاد ؛بینیممی را مانپدربزرگ ما که حاال که
می شکایت هم خودش و ردببَ تواندمین را ثروت این که االن این؟ بوده چی برای حاال داشته، هم زیادی هایبچه اندوخته، ثروت هم

 رایب است. زیاد خیلی برسم نجاآ به تاحاال  ،است سالم پانزده من آنجا، تا برویم راه همهاین حاال !بشویم او مثل خواهیممی هم ما کند؛
 منظورِ و ماش مسئولیتِ ؛بشود همین بشود؟ چی ؛بشود؟ چی که ؟بگیریم مدرک ،بیاوریم در پول ،کنیم بزرگ بچه برویم ماباید  چی
وابخ از بیداری از پس ،عشق کمانِ کشیدنِ است. شده واگذار انسان به تمسئولیّ این و ،است همین ،نخواهی چه بخواهی چه ،شما
قبول شما فقط ،نکردهقبول را مسئولیت این کسهیچ که دانیممی قدراین ولی .دانممین چی؟ برای است؛ شده واگذار شما به ذهن
 فکر که هرچه و شما اموال و هاشدگیهویتهم ،یدبیائ شما اینکه از قبل ،که کرده اشاره مطلباین به بارها موالنا و کردید و ید،اهکرد
 هم این و برود؛ بدهید باید شما و ،است خریده یکتاییفضای همین یعنی ،بهشت بهای به را آنها ،خواهیدآورد بدست را آنها کنیدمی

 میوه شما و نیاد درخت به بچسباند ند،بکَ را شما شیارانهه و بیاید دردتان چیزهایی، به بچسباند بیاورد را شما که است یزدان خمیر طرح
  .بخورد و ندبکَ و برسید بشوید،

 باید که ستا این من ارزش گوییدمی ،کنیدمی غمگین االن را خودتان شما اگر آیا. هستید نظیرانبی سلطان که شدید متوجه شما پس
 مثل ،شویممی هویتهم ما کهچیزهایی همان با ؛دارم غصه و ندارم، ارزش نیاوردم بدست چون ولی ،آوردممی بدست را چیزفالن

به را خودتان شما اگر است؟ نظیریبی این واقعاً ؛ندارم؟ را چیزفالن چرا ندارم؟ همسر حاال من چرا ندارم؟ بچه چرا بچه،مثل  همسر،
؛ نیست یزندگقانون  مطابق شما نظیرداشتن و دارید، نظیر اتفاقاً نیستید، نظیربی دهدمی نشان تانذهن که کنیدمی ناراحت چیزی خاطر
 هستید. او جنس از همیشه ؛شیارانهه حتی هستید، او جنس از هم شما ندارد، نظیر خدا اینکهبرای

 د،داری آرامش لحظه این اگردارید؛  نظیر هستید غمگین اگر .است مجانی امتحانشتِستش،  و گویدمی موالنا میمه و ظریف مطلب
 نظیربی شما ،کندسیراب را شما عدبُ چهار آن و بکند ارتعاش شما وجود اتذرّ در زندگی شادیِ این که دهیدمیاجازه و ید،هست شاد

 مقائ ما روی کشد،میبیرون جااین از شیارانهه را ما بعداً است، ساخته خمیرِی، عدبُ چهار این باکه  یدهست نظیربی لحاظاین بههستید. 
مین فطیر ما نان گویدمی موقعآن ،پزدمی نان ما خمیر از وهستیم؛  عدبُ چهار این از جدا ما کهحالی در ،ما به شودمی زنده ،شودمی

 شما جدید زمین کند؛می خلق جدیدی زمین و کندمی بازاو  را شما درون آسمان یعنی ،است واتامرالسّفاطِ او گویدمی پایین شود.
 رستد دیگری موجود یک شما از بشود، باز شما درون آسمان آن و بشوید بیدار ذهن خواب از اگر که شماست، عدبُ چهار ترکیب همین

 بود.  قبالً که شودمین تن آن شما تن این شود،می

 شیارانهه زندگی برکت گذاریدمین و کنیدمی ستیزه زندگی با لحظهاین شما. است راحت خیلی هم جوابش ،کنممی سئوال شما از من 
 ؟شویدب زندگی با موازی شما یا است بهتر حالت این؛ است محروم برکت آن از و است فشار زیر بدن این و بشود، شما بدن این وارد

 ملع درست و نباشد سفت باشد، آرام ،باشد ریلکس باشد، نرم این و بشود تانجسم این وارد زندگی برکت جویبار این و لحظه به لحظه
 نه. است؟ سخت خیلی فهمیدنش جور؟یکیآن یا است بهتر نآ ؛؟بدهد انجام درست بدن را کارکردها همه کند،
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 زندگی منظور پس ،نیستید دمتعهّ راه این در که بینیدمی اگرکنید. مین رعایت را زندگی قانون شما ،دارید نظیر بینیدمی اگر شما پس
 تصمیم تاندل در هنوز ،دارید شک ،شماست راه این که نیستید مطمئن مطمئنِ و نکردید شناسایی مرکزتان در هنوز اگر؛ نفهمیدید را

خیلی ما شناسایی و فهم است، مهمخیلی شما خواست شود.مین روشن آتشاین  ،ایدنگرفته تصمیم اگربگیرانید؛  آتشیه ک یداهنگرفت
 اصرار کار این در و بگیرم زندگی ،هاوضعیت ،چیزها از بروم باید و است بیرون در زندگیکه  کنیدمی فکر شما هنوز اگر. است مهم

 . است خراب کارتان دارید،

 
 
 ؟!نشد نظیربی که تو نظر در رفت که

 ویرانم نهاد این ستشد گنج مقام

 (1746)مولوی، دیوان شمس، غزل شماره 

 
 گذاشت را توجهش و کرد رها ،دزدیدمی را اشزنده توجه که را هایششدگیهویتهم این ،انسانی چه ،جهان این در کسی چه گویدمی

 آن کهبطوری بشویم؛ زنده خودمان به ،او امتداد ،تیّخدائ صورت به ما اگر نشد؟ نظیربی او و شد مالک ،تو دیدِ و تو نظر دیگر تو، روی
 جسم به فقط بهتر، بیشتر چه هر گویدمی که است ذهنیمن این از باالتر بسیار بسیار شعورش و دارد شعور ،دارد چشم خودش که فضا
 کند نگاه را ذهنش و عقب بکشد و بشود زنده کلعقل به اگر ،دارد را کلعقل دید آن و، بیندمی باورها عینک پشت از فقط دارد، نظر

 ؟ شیارانهه شودمین نظیربی بخندد، آن به و ببیند را خودش عقلیبی و

دهزن نظر نظر، آن و  نیست؟ نظیربی جهاناین در هشیاری آن بشود، زنده خودش به نفر یک در ،ندارد نظیر جهاناین در که خدا اگر
می دارید یرنظ بی ،ایدشده زنده زندگی به که ایدرجه به، شما خود مثالش بزرگان، بقیه مثالش موالنا، مثالش! هست نیست؟ کننده
 تدریج به اینکهبرای کردید؟ یقین چرا کردید، یقین اجسام از را تانیئجدا و نیستم جسم حنس از من که شناختید که ایدرجه به؛ شوید

 بیرون هیاهوی جنس از شوید،می سکون جنس از ،شویدمی خاموشی جنس از ،شویدمی تاناصل جنس از و شویدمی او جنس از که
توانید مین را خودتان که تدریجبه و نظیرید، بی که هستید متوجه و. شویدمی نظیر بی دارید ؛شویدمین واکنش جنس از شوید،مین

  .شویدمی نظیربی ،بکنید مقایسه
بی او ؛بکند زندگی گداییِ جهان از نرفت دیگر نظرش و شد تو نظرِ نظرش شد، یکی تو با که هر شد؛ نظیربی تو نظر در رفت که هر

یواش است. لحظهاین به شدن زنده است، حضورگنج ناهم گنج این و شده، گنج محلِ موقعآن و. شویدمی دارید هم شما و ،شد نظیر
 و ،شویدمی یکی آنها با و دهیدمی جا تاندرون را هاچالش شما یواشیواش و شودمی مالک او نظرِ او، نظرِ در رویدمی شما که یواش

می حضورگنج محلِ دارید شوید،می یکی زندگی با دارید شوید،می یکی لحظه این با دارید ؛آیدمی حل راه دربرگیرنده فضای این از
 شما که ایدرجه به ؛هست زنده لحظه ایندر  که ،لحظه این در ،باهم خدا با شماحضور  یعنی حضوراست.  حضورگنج گنج این. شوید
  .رویدمین زمان دیگر

 را، مانهایرنجش ما که وقتی از ؛واقعاً است ویران بشود، ویران باید که کرده درست ذهنیمن که است نهادی ،ویران نهادِ این حاال؛
 روی آیندمی دردها وقتی کردیم؛ عمل انگیزۀ و کردیم تشخیص مالک، کردیم گیریتصمیم مالک را، مانهایخشم، را مانهایکینه
کارش کنیم؟ چه است. ویران نهاد این کردن؛ ردردپُ فکرهای به کنیممی شروع ما ،گیرندمی اختیار در را ما فکرهای و نشینندمی ما سرِ

 خودمان مان،خود ما  .بشویم پیدا ویرانه این از گنج بصورت ما و بشود خراب باید این ،ش کنیمخراب باید کنیم؟ کارشچه گوییدمی شما
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گوید پائین می خورد،مین ما دردهب ،است فطیر نانش کشیممی زحمت چقدر هر که خمیری این ،ذهنیمن این ما که کنیم، شناسایی را
 ترسیم؟می هنوز زحمت همه این با چرا کنیم؟مین خوشبختی حس ما چرا بشود؟ شروع زندگی که بکشیم زحمت چقدر ما آخران را؛ 

 جدایی براساس این گرفتیم، را ذهنیمن عشقبی خمیر این اینکهبرای حسودیم؟ اینقدر چرا برد؟مین مانخواب شب چرا نگرانیم؟ هنوز
 .آینده و گذشته به ،زمان یتوافتادیم  و شویم،می جدا همه از بشویم جدا هم او از و خدا،از  یعنی او، از کرده جدا را ما ،شده درست

 ار آینده امید را دارند، گذشته حسرت شده، تمام گذشته نیستند متوجه! خورندمی را گذشته غصه و غم آشکارا مردم کنید نگاه شما 
 لحظه این اینکهیبرا است؛ کامل ،شما فعلی وضعیت و آینده و گذشته از نظرصرف شما زندگی لحظه این در ندارند، را گنج مقامِ دارند،

 یا دارید همسر افتد،می اتفاقی چه شما زندگی در اینکه از نظرصرف یعنیاست؛  شادی از پر هم خدا است، کامل هم خدا خداست،
 زندگی شادی تواندمی لحظهاین ،کندیا نمی کندمی درد کمرتان چقدر است، تانسن ندارید، یا دارید خانه ندارید، یا دارید بچهیا  ندارید،

 بشود.  جاری شما از

 بد اوضاع زیادی مقدار یکاست.  شده ویران نهاد این که ،خودمان روی کاربه کنیممی شروع موقعی ما ،گفتیم بارها همرا  این البته 
 قدراین ما بشود، درست تانزندگی ماه یک عرض در کنید عجله نباید شما؛ گویممیدوباره  هم االن و گفتم را اینمن  بارها شده،
قوی را قعش کمان باید همیشه کند. کار ما روی زندگیکه  بدهیم اجازه باید انباشتیم، هم روی را درد الیه به الیه ،کردیم کاریخراب

 عبور کند، زندگی که لحظه به لحظه ،شرط و قید بی تسلیم ؛شدنتسلیم بیشتر چه هر یعنی ،کشیدن ترقوی را عشق کمانِ بکشیم، تر
 درون از ،بیرون است به درون از است درون از شفا راه تنها بدهد. شفا را ما و ما زندگی هایوضعیت بهبریزد  ،کند عبور ما از هشیاری

  .است بدن این به حتی
 متوهّ ،دارد ظن موالنا قولهب ذهنیمن داریم، ذهنیمن کنیممی شروع ما وقتی؛ باشد یادمان بگویم هم را همین کار این وسطحاال 
 یعنی ،داریم ظن ما که گفت گفت، ما به موالنا 625 برنامه در گذشته هفته .نیستند درست فکرها داریم، ما که فکرهایی این و دارد
 بنابراین پس  .خدا با دیدار ،داریم دیدار بعدش داریم، یقین بعدش داریم، علم هم بعدش است، ذهنیمن مال فکراین  اینکه، داریم فکر
 ما اشد.ب درست تواندمین اشهمه ما فکرهای که است این شامعنی کردنگوش موالنا به ،کنیممی شروع تازه و داریم ذهنیمن اگر

می عوض را مانغذای یا ،شویممی خوب مکنیمی گوش حضورگنج همین ما که شنوممی هاموقع برخی بگذاریم. کنار را علم نباید
 دکتر به باید شما ،شودمین خوب ،نه! شودمی خوب ،باشیدداشته هم سرطان حتی گویدمی استادمان، کنیممی عوض را مانتغذیه ،کنیم

 همه نباید دفعهیک ،هستید دکتر نظر زیر شما اگر ؛کنیدمی گوش برنامه این به اینکه ولو؟ است حرفیچه این .کنید مراجعه متخصص
 روممین ،دارم سرطان من یدئگومی یا ،تدریجهب کردید، عوض را تانتغذیه یا ،رسیدید حضور به شما اینکهخیال به ،بگذارید کنار را چیز

 بینیدب کنید نگاه شما شده، خراب ما رابطه از یقسمت یک حتی شده، خراب شما بدن از یقسمت یک! کندمی درست خودش خدا ،دکتر
 ولی باشد. شده هم سرطانحتی  سبب ،آورده ما به که فشارهایی با ذهنیمن است ممکن زدیم. آسیب خودمان به ذهنیمن با چقدر ما

 کنم؛مین مراجعه پزشک به من ،است غلط که خودمان ظنّ بهکه  بگوییم ،که بکشیم درجهآن به را عشقکمان توانیممین ما که فعالً
 این و کنیم کار خودمان روی ،بدهیم ادامه را کار ایناگر  هامدت اما است، علم از کمتر ما ظنّ دارد. علم پزشک ی؟کنمراجعه نمی چرا

 به کنیم، کار ایدب ،باشیم داشته صبر باید است، سختی کار که ؛باشیم نداشته شدگی هویتهم جهان در و بیاید بیرون ذهن از شیاریه
 . رودمی خدارود، دیدار می دیدار سوی به یقین آید،می بوجود یقین آید؛مین گیر مفتی این

 هم این ،رسیدیم حضور به که بگوییم ،است جایش سر مانذهنیمن درصد نوددرصد  هشتاد هنوز ،ماهه دو هماهیک بیاییم ما اینکه
 هابعضیرا  اشتباهات اینپس  بشود. درست شده خراب که بدنم از یقسمت یک تا روممین دکتر ،حضور درصد پنج با یا نیست؛ درست
 بله... .است خوبی چیز علم .نکنند بکنند، است ممکن
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 کجا ز سلطنت مباهات و کجا از من

 فقیرانم افتاده و فقرم فقیر

 (1746)مولوی، دیوان شمس، غزل شماره 

 
 این مقامات به افتخارکردن و کجا از من هستم؛ میفربی جنس از که من هستم، زندگی جنس از که من نظیرم،بی که منکه  گویدمی

 ،انتیدنیائ این مقام به شما چی؟ شما .بکنم را کار این نباید من یعنی کجا؟ ، ازاست جهاناین شاهی سلطنت باالترینش که ،جهانی
 چیزی کسی از هک نیستم فقیری من نیستم، دنیا این فقیر نیستم، جهان فقیر من اوالً یعنی فقر، فقیرِ کنید؟می مباهات ،تانپول به

بیدلم  خواهممی ،شود ترگشاده دائماً فضایم درون در که هستم این گدای ،هستم هم گدا اگر من یعنیهستم.  فقیری فقیر بخواهم،
  .کنمتوصیف ذهنم با را خودم نتوانم ،هستم کی که بدانم خواهممی هستم، آن فقیر ،بشود نهایت

 کسی من که ،آیدمی نظرتان در چیزهایییک هستم؟ کی من هستم، استاد من ،هستم پدر یا هستم مادر من که گوییدمی شما اگر
 کنممی مباهات مننرسیدند؛ و  که خودشان ،رساندم اینجا به کردم بزرگ من را هابچه ،دارند را مقامات این دارم، بچه تا سه که هستم

 اعتبارم و مقامم و پولم و هستند هابچه همین ما وجود تمام .هستم هااین به کیمتّ من هستند، من منِ از قسمتی هااین ،هابچه این به
 . دارید من شما خوب. مردم پیش

 بشویم فقر فقیرِ ما آیا .شودمی راستین ،شودمی حقیقی ما اعتبار نه؛ شویم؟می اعتباربی بیرون جهان در ،کنیم باز را درون فضای ما آیا
 گدایی و فقر پس هستم. دنیا از نیازبی اینکهبرای .کنممین تعظیم دنیا به ولی ،فقیران پیش زنممی زانو من یعنی ؛بشویم فقیران افتادۀ و

 باشد یادمانشود. می جا چیز همه او در شده، گشا فضا ،کرده باز را درونش فضای که است کسی نیازبی و دنیا، از نیازیبی یعنی
حجم که ذرهیک ، بَعدشویدمی نهایتبی شما واقع درهست.  هم عشق معادل این شدن،یکی خدا با یعنی نهایتبی اندازۀ به فضاگشایی

 تغییر را هاآدم تواندمی که است عشق همان جهان؛ این به کجا؟ به بیرون رود،می بیرون شما از انرژی زیادی مقدار ،شودمی کم تان
 .بدهد

 من شد طوراین که حاال گویدمی ذهنیمن کند؛می معنی را هااین ذهنیمن باشد یادمان ندارد. احتیاج فقر فقیر کند،می کار فقر فقیرِ
 ساعت شانزده زیرو است ممکن فقر فقیرِ نه، کنم؟ کار چی برای ،دارند نگه مرا بیایند مردم ؛بشوم گدا من بشوم، فقیر من ،بشوم تنبل
 فقیرِ آن ،است تنبل که کسیآناست.  کارپر بسیار و است زندگی گزارخدمت فقر فقیرِ است. همگان سودهب که کاری امنته ،کند کار
می کوچک جوریچه وکوچک کند  کند، کوچک را خودش تواندمی ذهنیمن نه؛ است؟ فقیر ذهنی من. دارد ذهنیمن آن نیست، فقر

 فکر شما !کنممی گدایی خیابانتوی  روممی خواهممین هیچی خواهم،مین همسر خواهم،مین خانه خواهم،مین پول ،گویدمی کند؟
 منبی هم تنبل نیست، منبی گدا بزرگ، ذهنیمن! باشد داشته بزرگیخیلی من است ممکن گدا دارند؟ کوچک منِ گداها کنیدمی

 بیایند مردم چی؟ من بهآید. می ذهنیمنآید، من می مرکزی هستۀ از مسئولیتیبی اصالً نیست. منبی هم مسئولیتبی و عاربی نیست،
 . کسی به ندارد احتیاج بکنند، دیگران را کارهایش گذاردمین باشد فقر فقیر که کسی! بکنند مرا کارهای دارند، نگه مرا
 فضا آن ،کنید باز را فضا این باید شما آید،می تبدیل از هااین معنی البته .کند معنی ما برای ذهنیمنکه  بگذاریم نباید را کلمات این

 سبب باید هم هاصحبت این و کرد صحبت شودمی جایییک تاکه،  کرد معنی شودمین ذهن با کند.معنی شما برای را خودش ،خودش
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یک کردیدشناسایی شما اینکهمحض به ؛حضوربه گنج ،گنج به خراب خانه این حضور،شیاریه به میجساریهشی تبدیل بشود، تبدیل
 دیگر تاندل ته از و کنید بس باید کنیدمی دارید لهگِ ،کردید شناسایی اینکهمحض به .بیاندازید باید شدکِمی خودش به را شما چیزی

یک را کارش یا دهدب انجام شما برای کاری نخواهید کسی از باشید، نداشته توقع ،نرنجید نشوید، خشمگین نکنید، شکایت نکنید، گله
 اگر گوییدمی شماآخر  نکنید، تصحیح را کسی نکنید، انتقاد کسی از ،رنجیدمی شما دهدمین انجام چون .بدهد انجام یدیگر جور

بی که درونت فضای این از کنی درست را خودت تو. بکن درست را خودتتو  بشود، خراب بگذار شود؟می خراب دنیا نکنم تصحیح
  بگذارند. کجا را پایشان که بینندمی را خودشان جلو ،بینندمی ه رارا  یجلو دیگران. شودمی آبادان دنیا ،شودمی نهایت

 
 

 «دانممین» ،نهی نامم تو که کسم آن من

 میرانم امیر پس توام، اسیر من چو

 (1746)مولوی، دیوان شمس، غزل شماره 

 
مین ؟چیست ما اسم ست،ه «دانممین» گذاشتی من روی کهمیاس تو گویدمی کنیم؛می صحبت خدا با داریم ما کیستم؟ من گویدمی
 لحظهاین در وقتی شما باشد؛ یمّمس با باید دانممین ،است «دانممین» اسمم بگو تو ،گذاشته را انسان اسم خدا اینکه برعکسِ! مدان

، کنیدمی باز را فضا پس بداند؛ او که دهیدمی اجازه ،شویدمی تسلیم پس داند،می زندگی که است این شامعنی ؛دانممین گوییدمی
  .کنیدمین شکایت و کنیدمین هم مقاومت ،کنیدمین ستیزه پس

 گذاشته، اسم ما روی خدا اینکه از بعد ولی است. گذاشته خدا را اسم این ،است دانممین شما اسم که دانید؟می را خودتان اسم شما آیا 
 گرفتاری به را ما دانممی این و !دانممی هست؟ چی ،گذاشته خودش روی ذهنیمن هر که اسم آن گذاشتیم، دیگر اسم یک رفتیم ما

این در اتفاق این که دانممی من شود،می لحظهاین اتفاق با ما ستیزه سبب دانممی شود،می ما مقاومت سببِ دانممی است.انداخته
 .دبپذیری که است این بکنید خودتان بهتوانید می شما که لطفی بهترین و. است طوریاین افتاده، کهحالی در باشد، طوریاین نباید لحظه

 ذهنیمن ،دانممین گوییدمی شما وقتی کند،می دانممین جنس از را شما ،گرددمی بر را لحظه این اتفاق ،شرط و قید بدون شما پذیرفتن
 دانممین اسمش که ،شما اصلی منِ وقتی شود.می زنده شما اصلی منِ و شما فطری ،شما سرشتی من و شود،می کوچک یواشیواش
 آیدمی ،شودمی بزرگ من یعنی ،دانممی گوییدمی وقتی؛ شویدمی داننده اتفاقاً شوید،می یکی خدا با ،دانممین بگویید شما وقتی است؛

 از پذیردمی اثر عقل این و شود،می صفر عقلش شود،می صفر ذهنیمن ،دانممین باشد یمّمس با اگر ما اسم؛ دیدانمین واقع در ،باال
 داریم.  را قدرت این حقیقتاً دانیم،مین که کنیم درک توانیممی ما کند،می رها را دانستن این تدریج به و کندمی پیدا شفا و دانممین

می چی فردا دانیدمی شما حقیقتاً کنید؛می قبول را دانممین ،نیستید عالقمند و دهیدمی دست از را کنترل و ترس شما که تدریج به
 را بیمه این ،روندمی اینجا هاخیلی شد؟ خواهد جوریچه آینده که داشیب مطمئن توانیدمی شما دارید؟ خبر خودتان آینده از شما شود؟

 ردکت به شد مریض آدم که است خوب کافی اندازه به بلی، که بیمه خوب .خرندمی هم اشیکی آن حاال ،خرندمی را بیمه آن ،خرندمی
می ما رد؟مُ خواهد یکِ که داندمی کسیچه .بکنی بیمه ،آوردمی بوجود خدا که حوادثی مقابل در را خودت توانیمین که شما ولی؛ برود

  شود؟می چی بدانیم که ،کنیم امنیت حس قدراین آینده به راجع توانیم
 این باال، بیایید لحظههر دانم؛مین که بگویید و بدانید توانیدمین شما باشد. یمّمس با باید اسم این ولی است، دانممین شما اسم پس

مین هان گویدمی هم خودش ،بوده دانممین اسمش کسی یک ؛است دانممی یعنی ،ذهنیمن رفتار هر و کردناعتراض و باالآمدن
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میناست.  دانممین ،فهمیدم را اسمم من رهآ بگویید ،کنیدمقاومت و کنیدستیزه شما شودکهمین این .است دانممی اصل در ولی ،دانم
 و نگرانی همه این !بکنی توانیمین کاری پذیرم.می من بشود چه هر و شودمیچی آینده دانممین و ،دارم توکل ،دارم ایمان یعنی دانم

 که کنیدمی پیدا توکل ،بپذیرید و دانممین بگویید اگر شد، شد چه هر  باشیم؟ نگران باید چرا هست؟ چی برای آینده از ما اضطراب
می ما سرِ که بالهایی تمام آید،می دانممی از بد اتفاق ؟بیفتد بد اتفاق شودمی مگر ،است نیک هم تو ذاتِ و است، نیک زندگی ذاتِ
 ستیده خدا اسیر کی؟ اسیر ؛باشم تو اسیر اگر باشم، تو اسیر باید من ؟شما دانیدمی کجا از است، دانممی در اصرار است، دانممی از آید

می شما !دانممین بگویم؟ چی حاال ،بکنم کارچ حاال که بپرسد خواهدمی لحظه هر ،داندمین هیچی کهمیآد مثل درست یعنی ،شما
 شما اختیار در ،کندمیاداره را ناتکائ این که ردیخِ که بدانید ممسلّ باشید طوریاین اگر. تسلیم یعنی کار این باشید؟ طوریاین توانید
 گیرد. می دانممین همین با گیرد،می قرار
 که لمعِ مرحله از مردم یقین؛ علم، ،ظنّ که گفت قبل هفته موالنا. گذاردمین باسواد هایآدم سواد اتفاقاً ندارد، بستگی هم سواد به این
 را جهانیاین چیزهای بلی کنیم،حل توانیممی ریاضیات همین و فیزیک همین با گویندمی بگذرند، توانندمین است دانممی جوریک
شناسایی لمعِ ولی .است خوبی چیز علم ؛ساخت ماهواره شودمی ساخت، تلویزیون شودمی ،ساخت ساختمان ساخت، پل شودمی شود،می

 تانذهن و بشوید جدا ذهن از کامل طوربه که شودمی حاصل شما در موقعی یقینرساند. می یقین به را شما که آوردمی بوجود هایی
 کنیدمی نگاه او ناده به ،کنیدمی آن اسیر را خودتان شما پس داشت؛ معنی پر بسیار بسیار ابیات 625 برنامه. ببینید جهنم عنوان به را
 شوید. می هاآدم وشوید می اتفاقات وشوید می جهان این از فارغ یعنی ،شویدمی پادشاهان پادشاهِ و

 
 

 هست دیگر مقام میری و اسیری از جز

 نفیرانم کس دو هر از شوم فنا من چو

 (1746)مولوی، دیوان شمس، غزل شماره 

 
 است اسیر یا جهان در که ،یمگوئمی را ذهنیمن داریم حاال باشی؛ یکی اسیر جهاناین در اینکه از غیر. گریزنده ونده،دورشَ یعنی نفیر

 جور دو این کنیممی فکر ؛کندمیکنترل را ما او یا کنیممیکنترل داریم را یکی یا هستیم، اسیرکننده یا هستیم اسیر یا ماپادشاه؛  یا
 هرکس گیرد،میدر جنگ کند؛می کنترل را شوهر زن نتوانست اگر ،کندمی کنترل را زن شوهر یا ،سته قدرت جنگِ خانواده در هست؛

می کنترل را مقابلِطرف آن ،دیترسمی درون در و شد بیشتر امنیتش عدم حس هرکسی کند؛می کنترل آن ،داد شکست را یکی آن
  .است قدرت این کندمی فکر ،کند

 دو هر از که استمیمقا است. فنا مقام است، عشق مقام آن ؟ستچی مقام آن و هست دیگر مقام یک امیری و اسیری از غیر گویدمی
 ،شودمی خودش پادشاهِ اتفاقاً باشد؟ خودش پادشاه تواندمین شده فنا که کسی آیا. باشی امیر نه ،باشی اسیر نه بشوی؛ خالص هااین

به  و ذهنیمنبه  و جهاناین به ردممُ اگر ،شدم فنا اگررا؛  این داریم مثنوی توی رسیدیم اگر هم امروز شود.می خودش مملکتِ پادشاهِ
 االن و کشیدم بیرون آن از و است درد از پر و است جهنم و بود شدگیهویتهم جای ذهن که دیدم عیناًاگر  و هاشدگیهویتهم

 .دیگر شوممی دور دارم پس ؛شوممین مذهن جذب دیگر وقتهیچ و مهست مستقر ،ناظربودن ایندر  و بینش این در و بینممی را ذهنم
است؛ که بینش  بینش یک اش،یتو بروی اگر ذهنفضای است، دیدن جوریک این ،است سیستم یک این ،سیستم این ازگریزم می

 را خودمان ،کنیمعوض توانیممین را جهان ما اگر .باشد شما به مسلط نباید ولی ،االن است جهاناینبه  مسلط هم بسیار است و غلط
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 هنر اصالً ذهنیمن با امیری و کردنکنترل بشوید؟ فنا توانیدمی شما ببینید حاال بکنیم. زندگی خطهم و کنیمعوض توانیممی که
 فضاداری با ،برخوردکردن عشق با و بازکردن را فضا و شدن آزاد و دو هر از شدن فنا است؛ بد اندازه همان به هم شدنکنترل و نیست

 .  است عشق اینو میری است،  اسیری غیرِ این است؛ خوب این اتفاقات، این همۀ گرفتنآغوش در و برخوردکردن
 گوید...االن پائین همین را می

 

 
 شوند محو اسیر و میر بیاید شب چو

 اسیرانم از که نداند هیچ اسیر

 (1746)مولوی، دیوان شمس، غزل شماره 

 
 خواب توی اسیر ؛رودمی کنار هم اسیری ورود می کنار پادشاهی دیگر ،خوابندمی وقتی خوابند.می دو هر اسیر و امیر ،بیاید شب اگر
 حاال است. معمولی آدم که بیندمی خواببینید که، دفعه مییک هم پادشاه هست؛ یدیگر جای ،نیست زندان دیگر توی که بیندمی
 او با رویممی رویم،می عشق خواب به دوباره ،ذهن از شویممی بیدار ما باریک باشد، عشق خوابِ باید ،خواب این که بگوید خواهدمی

 از ،که داندمین است زندان که کسی آنکه،  داندمین اسیر است. بیداری اسمش که است، خواب جور یک هم آن شویم،می یکی
  .اسیرانم

 

 
 میران امیری آمد گرو شب خواب به

 گیرانم عشق ز نخسبد هیچ عشق چو

 (1746)مولوی، دیوان شمس، غزل شماره 

 
 اگر قربان گویندمی؛ رودمی بین از ماپادشاهی بخوابم اگر ،آنجا امنشسته من که، بگوید بنشیند اگر پادشاه بخوابد، باید هم پادشاه
 برای  که را هیبت آن یعنی! نیست پادشاه دیگر خوابدمی ولی خوابد؛می ،شودمی خسته یواشیواش ،دبخوابی باید! دمیریمی که دنخوابی

 مردم آیمن پادشاهم،  بگوید بنشیند باید یا رود.می بین از خوابدمی وقتی ذهنی،من آن ،پادشاهآن  دارد، کردمی فکر ،داشت خودش
 .رودمیبین از پادشاهی دیگرکه  بخوابد .بخوابدباید  یا ،بزند هاحرف این از و بدانید ،کنید تماشا مرا ،ببینید را منبیایید 

 شقع آن و است بیداری عین که ،ببرد را ما خوابی یک به، بگیرد ما در چیزی یک یا ،بگیریم چیزی یک خواهیممی حاال ما پس 
 عشق به بیدارشدن یعنی خوابید،مین موقعهیچ وحدت و عشق عنوان به شما است. بیدار همیشه عشق خوابد،مین موقعهیچ عشق. است

 خوابیدنجای آن و ویران نهادِ آن کهبطوری، شدیم بیدارما  ،آمدیم بیرون ذهن خوابِ از وقتی .است ذهن خوابِ از بیدارشدن واقع در
 زندهبخوابیم و  دوباره آنجا رویممین دیگر ؛کردیم یقین ، دیگربوده خواب یک این که فهمیدیم و دیدیم را دردها با شدنهویتهم و

 ز" گرفت، ما در عشق آتشِ که عشق، این در که شویممیمتوجه ما و. کندمی وجودمان پادشاه را ما عشق این و عشق؛ به شویممی

ی آتش سوزیم،می عشق مثل شدیم، عشق شعله دچار یعنی ،"بگیرانم آتشی" گفت اول بیت در هآن است ک مثل درست "گیرانم عشق
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 در همیشه هشیاری این و شود،می ساطع ما از انرژی این دائماً ،عشق به شویممی زنده ما وقتی اینکهمثل ؛شودمین خاموش که است
 . برود خوابهب ما جسم اینکه ولو است، بیدار ما

 ندهز عشق به باید پس .یدهست پادشاه هنوز ،هم بخوابید، بشوید زنده عشق به شما اگر ولی ؛رودمی بین از شاشاهی ،بخوابد اگر شاه
 ،ندازیمابی را مانهایرنجش ما که استالزم چقدر پس .باشیم درد خواب در ،باشیم ذهن خواب در هنوزکه  نیست جایز هیچ. بشوید
 ،برسانیم صفر به را مانشکایت اینکهبرای ،برسانیم صفر به را مانشکایت بیاندازیم، را مانکنترل ندازیم،ابی کردیمشناسایی کههمین

  توانید!می حتماً ؟شما توانیدمیآیا . برسانیم صفر به هاآدم و بیرون جهان از را مانتوقعات

 

 

 ستروزه یک پادشاه نگر آفتاب به

 وزیرانم کز نیز مه گدازدهمی

 (1746)مولوی، دیوان شمس، غزل شماره 

 
 را کاراین که وقتی و کند،می غروب رودمی و کندمی افول یواشیواش ،رسدمی اوج به باال رودمی و کندمی طلوع آفتاب که گویدمی
 ماه گویدمی دارید؟ را ماه و آفتاب بینش آیا هستید؟ آفتاب مثل هم شما ؟یچ شما. است موقت است، روزهیک پادشاهاین  ،کندمی
 شما کند؛می وزیری عایادّ ولی ،شودمی کم کهدرحالی یعنیهستم؛  وزیران جزووزیرانم، من  من گویدمی گدازش حال در ،گدازدمی
 یواشیواش سالگی،پنجاه و شُدید جوان سالگیچهل و دبشویجوان باال یدآئدارید می و شدید متولد مادر از که کنیدمی فکر شما ؟چی

 جاودانه که هستید جوهری به مجهز شما یا هستید؟ طوریاین شما بود؟ روزهیک پادشاه این ؛ وبمیرید رویدمی ،شویدمی پیردارید 
 وزیر کنیدمی فکر هنوز ولی ،هستید فشار زیر گدازید،می هم ماه مثل ،گیروزهیک پادشاه این در بینید؟می چی را خودتان شما ؟است

 فشار زیر، گدازیممی دائما کهحالی در هستیم؛ دانا هم هستیم، موقت هم بکنیم فکر باید ما یعنیهستید؟  دانا ،عاقل هستید ،هستید
 نیستیم؟ آفتاب ثلم ما و ؟هست دانمنمی ما اسم دانیم،نمی نیستیم، وزیر ما که بگوید تواندنمی ما به  بودن فشار زیر این یعنی هستیم؟

 ذهن حفظۀم این از هشیارانه باید ما ،مرگ و تولد بین فاصله دراین منتها بترساند. مارا مرگ و تولد که نیستیم این جنس از ما پس 
 مهم من برای الًاص ،نیافتد یا بیافتد من تن این ،که بگویید که برسید جایی به باید شما کنیم،حس را جاودانگی شیارانهه بپریم، بیرون
 . امکردهقلنَ من گویدمی موالنا طورکههمان، امزنده تن از فارغ من نیست،

 را من یعنی، "؟امدزدیده را که مال ،کجا از من ،کجا از حبس" ام؟دزدیده را که مال منکه،  باشم زندان در توانمنمی من که گویدمی
 هست یوسف چندتا یک "امبهر رضای یوسفان در چاه آرامیده"هستم.  حبس، هستم ذهن از بیرون من داری،نگه توانینمی ذهن توی
 که پرندگان این مثل سربرود، امحوصله اگر من گویدمی .امکرده نقل من وگرنه کنممی زندگی آنها بین من که آنهاست خاطرهب ،اینجا
 واستخ دلم هم هرموقع ؛روممی پرممی ،انسانی ستِپَ صفات از ،صفات سفلی این از بگیرد دلم ؛روممی ،پرممی پرند،می دستهدسته

  .آیممی
 روزهیک جنس از ما که شویمب بیدار اش این است که مایاول است؟ مقدور شما برای آیا زند،می موالنا که است هاییحرف هااین

 که، بشویم متوجه را اشمعنی کنید،می تکرار را این همیشه شما و ندارد نظیر که خدائیتی آننیستیم.  ردنیمُ ما ،نیستیم موقت نیستیم،
 هم دانمنمی دانم.نمی چیست؟ مناممن  نیستم. وزیران از من و میردنمی نظیربی میرد،می تن این میرد،نمی نظیربی .نظیرمبی من

 اسم. دانم استشان میدانید مردم اسماما شما می است، دانمنمی شما اسم لحظه به لحظه ید،آئمی بیرون صبح که شما. است واقعی
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 را چیزها این ،دارد ذهنیمن چون ،داندمی او کنید،می برخورد که هرکس با اینکهبرای است. دانممی اندیگر دانم است، اسمشما نمی
عقل فضا آن ،داندمی فضا آن، کنیدمی باز را فضا لحظههبلحظه، خواهیدمی مدد زندگی از ،دانیدنمی چون شما ولی ؛است نشنیده که
  .است کل

 
 

 طمعخام و خام نه عشقم پخته که منم

 خمیرانم آن از خمیری، کرد خدای

 (1746)مولوی، دیوان شمس، غزل شماره 

 
 هشیاری این حاال ،شده قاطی شیاریه عالوههب بُعد چهار از که هستیم خمیری یک ما هستیم؟ چی ما هستم، عشق پخته من گویدمی
 کار،خمیر این روی ،شما روی زندگی و تسلیم به کنیدمی شروع شما وقتی، پزدمی را ما یواشیواش عشق وقتی شده، هااین قاطی هم
 چهار این به ،تانتن این بهتابانید می را تانآفتاب ناظر، هشیاریِ بصورت شما و بیرون شدکِمی اینجا از را شما یواشیواش کند،می

  آیند.می در زندگی این امتداد در تانفکرهای شوند،می عوض تانفکرهای را، تانفکرهای دهید،می شفا را عدتانبُ چهار این اول .عدتانبُ

 مکوش، تو کوشممی تو دنبال من که است گفته آنجا در ایمافتاده که موقعی از زندگی عد،بُ چهار این به کنیدمی نگاه دارید دیگر ناال
 درست نان دارد هم او کرده، او را ما خمیر کارکرده، ما روی خدا ،هستیم خدا پخته ما گوئیدمی هم شما حاال. پزممی را تو دارم من
  .کندمی

 ،ماندیم خام ند،ک زیاد را ستیزه و کند مقاومت فقط اگر ذهنیمن این .است ذهنیمن خام کیست؟ خام طمع.خام نه هستم، خام نه من و
 در بهتر، بیشتر هرچه گویدمی سالگیبیست در بهتر، بیشتر هرچه گویدمی سالگیده در که است کسی خام. خام میوه مثل ،رسدنمی
 هاییانباشتگی ،کشدمی مردم رخِ به را هاانباشتگی و ؛بهتر بیشتر هرچه گویدمی سالگیچهل در بهتر، بیشتر هرچه گویدمی سالگیسی
 ،کندیم تعریف همسرش از ،کندمی تعریف پدرش از ،کندمی تعریف اشبچه از ،کندمی تعریف خودش از. دارد من توی آن هرکدام که
 داند،می برتر را هاواین کند؛می تعریف باورهایش از کند،می تعریف مملکتش از کند،می تعریف شهرش از کند،می تعریف اشخانواده از

 جسم است، بیرون مال همه چیزهااین ولی ،است زندگی چیزها این در کندمی فکر که است این اشطمعیخام و. است خام آدم این
 را موضوع این و کندمینگاه جهان به ،آیدمی آرامش، آیدمی شادی آنجا از ناال که کرده رها را زندگی که استکسی خاماست. 

 بدهد اجازه ،که دارد را شناسایی قدرت این هرکسی داریم. شعور کافیاندازه به ما هستیم، عشق پخته مانهمه ما، چون ولی .فهمدنمی
 ختخوشب را او تواندنمی اشبچه کند، خوشبخت را او تواندنمی همسرش ،که بشود متوجه کردنامتحان بار چند ازپس  و بپزد اورا زندگی

 از خودش و کند برخورد هااین همه با عشق طریق از ،کند باز را فضا که استاین راه تنها بدهد، هویت او به تواندنمیاش ، بچهکند
  .بشود فضاداری جنس

 ؟مهست قهر نفر چند با بپرسید، هستید؟ خام آیا. کنید نگاه خودتانهب شما. دارد زندگی توقع جهان از که است کسی طمعخام نباشد، خام
 ،ما رشتیسِ و ما فطریمن یعنی ،رشتاًسِ و ذاتاً ما ولیهستم.  هم طمعخام هستم، خام ندادند؛ دیگر، خواستممی چیزی ؟هستم قهر چرا

خمیرش  کرده، درست خدا را شایچهمه اینکهبرای ،را ما پزدمی زندگی و. نیستیم خام ما ،بیرون بیاییم زندان این از یعنی ،ما اصلی
 شویدب تسلیم لحظه این در اگر شما .کنیممی ما که خمیری ،بلی داریم؟ هم دیگری خمیر ،هستم خدا خمیرهای از یعنیرا خدا کرده، 
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 ارک خدا خمیرِ روی من گوییدمی شما اگر ولی .افتدمی خدا دست دوباره ،است وضعی هر در حاال ،خمیرتان کل دانم،نمی بگویید و
 . شد خواهد فطیر شانان همیشه خمیر این بیاید، گذارمنمی هم مایهخمیر و کنممی

 .مبپزی نان خواهیممی مانذهنیمن با و بیاید؛ مایه نگذاشتیم اشموقع به و ردیمبُدست ما یزدان خمیرِ روی است، ناجور االن ما خمیرِ
 جامعه با کنیم، برخورد مدیرمان با کنیم، کار کنیم،اداره را همسرمان ،کنیمتربیت بچه کنیم،درست بچه خواهیممی مانذهنیمن با

 مایه گذاریمنمی و ردیمبُدست آن توی که خمیری خمیر؛ همین با ،مانذهنیمن با بدهیم؛ سرویس ،کنیم آبادان را جامعه کنیم، برخورد
 انوان ما باالخره گوئیم بفرما نان،می کنیممی برخورد هرکس با .شودمی نان ،پزیممیما  که هایینان این کنیممی فکر .بیاید توی آن
 نانوای شما ،است فطیر است، خمیر ،که نیست مزهخوش شما نان این آقا گویدمی شما، به بدهم نان یک بیاگوئیم می ،دیگر هستیم
 .بسپاریم او دست ،کرده خدا که را خمیر این و هم نباشیم طمعخام نباشیم، خام پس. نیستید خوبی

 
 

 !خام؟ بماند کجا یزدان خمیرکرده

  فطیرانم از نه پذیرم، خمیرمایه

 (1746)مولوی، دیوان شمس، غزل شماره 

 
 درست دبگذاری شما ،کندمی درست و زندمی مایههم  خودش ،ندکُب خدا کهرا  خمیری خمیرِ کردۀ یزدان؛بله، کامالً واضح است دیگر. یا 

 این از کنید،می قبول را لحظهاین وضعیت ،قیدوشرط بدون شما که هردفعه اینکهبرای .است مهم چقدر تسلیم این که ببینید پس. کند
آن  .شما خمیر بهآید می طرفآن از مایه شود،می صفر من لحظهآن در بشود، صفر مقاومت. شودمی صفر مقاومت شما کردنقبول
 توجه مثل بیرون هایمایه آید،می زهر بیرون از، نخواهید مایه بیرون از .بیاید مایه بگذارید مرتب باید شما، شودمیدرست دارد خمیر
 توصیف و تعریف با ،کنید ارائه مردم به کنیددرست خواهیدمی کرد،درست نان شودنمی آن از که این خمیر را، شما. است تایید است،

 هاخمیر بقیه بکنید، من خمیر شبیه را خمیرتان بیایید هم شما ،کرددرست شودمی خوبی نان این از ،است خوبی خمیرِ این که ذهنی،
، کنیممی قاطی هم با را خودمان خمیرهای دانیم،می برتر را خودمان خمیرما  تنهانه این  .است همین خمیر تنها ،خورندنمی درد به اصالً
 خدا .شودنمی زده آن به خمیرمایه کهحالی در ؛شودمی بهتر خیلی نانش، است دیگران خمیر از بهتر خیلی ما خمیر؛ ما خمیر شودمی
 درست را وظایف نآ توانیدنمی و بپزید توانیدنمی درستی نان نشوید، زنده عشق فضای به شما تا. است عشق این و بزند خمیرمایه باید

 .داد نخواهد نتیجه. داد نخواهد نتیجه بدهید،انجام

 محبت باشد، عشق اینجا ،بچه دوتا، شوهر و زن یک ،بدهیمتشکیل خانواده یکما  بگوییم خواهیممی ما بپزیم؟ خواهیممی نانی چه ما
ما  رمنتظ آنها ،دارد دل در را آنها هرمِ و ببیند را همسرش ،ببیند را هایشبچه ،خانه برود خواهدمی باعجله آدم عصر. باشد گرما باشد،

 هابچه و دعوا و امنیتعدم حسِ و ترس به کنیمشروع آنجا برسیم باشد قرار اگر است. آرامش ،است شادی ،آنجا رسیممی وقتی هستند،
 نان است؟ خوبی نان این ؟است خوبی خمیر اینترسیم؛ می ما ،کنندمی دعوا اینجا آیدمی نیاید، امشب یا بیاید دیر ما پدر انشاهلل بگویند
 . است فطیر است مشخص. نیست خوبی نان؛ نه ؟پزیممی یمدار خوبی
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 است فاطرالس َّموات او؟ کند چون فطیر

 مُنیرانم از سماوات اختران چو

 (1746)مولوی، دیوان شمس، غزل شماره 

 
 منظور و خواندیم اینجا خیلیتا حاال  ما را هاآسمان بازکنندهاین . هاستآسمان بازکننده او اینکه برای ،کندنمی فطیر خدا گویدمی

 ذهنیمن توی و کردیمدرست ذهنیمن رفتیم بستیم، را آسماناالن  ما کند؟می باز کسیچه را شما درون آسمان. است درون فضای
 کند؟می باز کی ولی ؛ما بسته؟ کی. شودمی نهایتبی به تبدیل این ،بیاید بیرون اینجا از اگر این هستیم، ما که سته جوهرییک 
 نبوده نظیرش که کردندرست را چیزی یعنی ،کردننوآورییعنی  بوجودآوردن، نو از یعنی فاطراو  ،زندگی و خدا یعنی اوخدا؛  گویدمی

 . کندمی باز شما دروندر  را آسمان او و شماست مختص شما درون آسمان و

 . شودیم جدیدی زمینِ ،شما زمینِ است، زمین همین که شود؟می چی به تبدیل شما خمیر ،شما عدبُ چهار این ،بشود باز آسمان اگر حال

 تلطاف جنس از ،بود ترس و خشم قبالً که شما هیجانات شود،می جدید شما جان شود،می جدید شما جسم شود،می جدیدشما  فکر
 شود،می نرمش شود، از جنسمی پذیرشاز جنس  ،شودمی کرشُاز جنس  ،شودمی رضایتاز جنس  ،شودمی زیباییاز جنس  ،شودمی

 خودش در را سماوی اجرام همه که ،هست بیرون در که آسمان این. بود فضاداری همین توی هااین همه. شودمی انعطافاز جنس 
 مهه توانسته که است همین رایشود؛ بدرست بشود، باز می آن در چیزی یک تا آید،می شکِ آمدن، شکِ دارد؟ خاصیتی چه ،داده جا

خاصیت ،بشود باز آسمان این و هست او بازکننده گویدمی و خواهدشد باز آسمان این هم شما درون در. دهد جای خودش در را چیز
 واهدخ جدید زمین دیگر این ،بود نخواهد زمین آن زمین. کندمی عالج را شما فرم یعنی را، شما زمین که آیدمی آسمان این از هایی

  .بود خواهید جدیدی آدم هم شما و بود

 مینز شود؟می چی ،بکنند را کار این همه اگر .جدید معالَ و آیدمی جدید آدم .گویدمی حافظ" آدمی نو وز ساخت بباید دیگر یعالم"
 آسمان اگر نفر میلیاردشش درون. ترسید نخواهند ،نه ترسید؟ خواهند هم از هاآدم این. آیندمی بوجود جدید هایآدم آید،می بوجود جدید
 ما. کنندمی برخورد باهم عشق طریق از هااین اند،یکی باهم هااین، هستند آشنا باهم هااین ،نه ترسند؟می هم از هااین ،بشود باز خدا
 .نه داریم؟ نیاز افزار جنگ همهاین به

 
 از کنیم فرض حاال است، خودشان از درخشش و درخشندمی سماوات اختران که طورنیهم منتها" منیرانم از سماوات اختران چو"

. است آسمان آن از ست،ا خودتان از و تاندرون از تاندرخشش هم شمااز خودشان است؛  نیست، خورشید نور ، حاالاست خودشان
 ناال، بودیم بیرون گدایما  قبالً. شماست درون از ولیکند؛ می پخش جهان در ،را خرد را، برکت ،را نور ،را شادی آسمان، این مرتب

 . دهنده نور درخشنده، یعنی منیر منیرانم، از. دهیممی نور بیرون به

 هم بیت چند این ضمن در .است قران از ایآیهیک  به مربوط و کندمی باز شما درون را آسمان تدریج به خداست، سماوات فاطر پس
که  گرچه ،بخوانید دوباره را 611 برنامه بروید شما که ماهکرد پیشنهاد بنده بارها که است؛ 611 برنامه موضوع کهاست،  1۹4۸ غزل از

 بسیار معانی از و بخوانید توانیدمی شما حوصله و صبر با ولی ،باشد داشته چالش شااول است ممکن توی آن دارد، عربی مقدار یک
 .شویمنمی سیر بخوانیم چقدر هر ،است قشنگهم باز چقدر ببینید خوانم؛می تانبرای راش بیت دو فقط .ببرید فیض غزل آن عمیق
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  آبگون رواقِ زین زمانی هر آید بانگ

 مُوسِعُون اِنَّا و  ب نَیْنَاه ا اِنَّا آیتِ

 (1۹4۸)مولوی، دیوان شمس، غزل شماره 

 
 ما را هاآسمان که است این نشان هست؟ چی نشان شده، باز تاندرون که آسمانی آید،می پیغام آبگون آسمان این از لحظه هر یعنی

 کردیم، بنا ما هم اول از؛ کنیممی تروسیع را آسمان که این هستیم ما که آید،می پیغام هرلحظه پس. دهیممی وسعت و کنیممی بنا
  .باش تسلیم پس کنید، درست آسمان ذهنیمن با توانیدنمی شما

 

 
 دم؟ به دم ظاهر گوشبی را بانگ این شْنود که

  الس َّایِحُون الْح امِدُونَ الْع ابِدُونَ تایِبُونَ

 (1۹4۸)مولوی، دیوان شمس، غزل شماره 

 
 ازگردند برمی یعنی ،کنندمی توبه که هاییآن شنوند؟می هاکی لحظه، به لحظه، ظاهر گوش بدون شنوند؟می را بانگ این کسانی چه

 آدم ،جهان از که شودمی سبب و داردمینگه جهاناین در ،داردمینگه ذهن در را انسان شدگیهویتهم فهمیدید االن که شما. جهان
 و؛ را شدگیهویتهم نآ کنیدمی رها و تاناصل به ؟ کجا به گردیدبرمیگردید. می بر است، طمعی خام و خام این و بخواهد زندگی
 در یچیز به چسبیدن که کردیمشناسایی وقتی یعنی؛ کنندمی پرهیز که کسانی یعنی ،گیرانروزه و کنندگانستایش و کنندگانعبادت

 انرژی از و نشویم هویتهم چیزی با که داریم را روزه اینما  لحظهبهلحظه ؛اصالً کنیدمی پرهیز شما اندازد،می گیر را ما جهاناین
 داریم حاصطال این در البته و نخوریم، تایید نخوریم، توجه بخوریم، نگیریم غذا بیرون از ما که است این برای روزه .نخوریم بیرون

 کار.  این برای است تمثیل همآن ؛کنیمنمی صحبت معمولی روزه به راجع ،کنیممی صحبت

 در که فهمید و بیرون آمد که دفعهیک بریده، را نافش بند نخورد، غذا جهان از که است روزه دائما که کسی گیران،روزه یعنی سایحون
 قیرانف افتادۀ و است فقر فقیرِ امروز غزل اصطالح به؛ آیدنمی چیز هیچ جا آن از دیگر و برید را جهان ناف بند نیست، خبری ذهن
 . است نیازبی است،

 
 

 وم:سبخش 
 
 

 :گویدمیسوره انعام،  14، آیه رفته کار بههم  آیه این در فاطر کلمه این ش،ااصلی ۀاین است آی

 
 او لَ  أَسْلَم  م نْ أَو َّلَ أَکُونَ أَنْ أُمِرْتُ إِنَِّی قُلْ  یُطْع مُ و لَا یُطْعِمُ و هُو  و الْأَرْضِ الس َّم او اتِ فَاطِرِ و لِی َّا أَتََّخِذُ اللََّهِ أَغَیْرَ قُلْ

 الْمُشْرِکِینَ مِنَ تَكُونَنََّ
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 عامط که اوست فقط و. زمین و آسمانها آفریدگار اوست فقط آنكه حال! کنم؟ خود سرپرست را خدا جز آیا: بگو

 مودهفر من به و.]باشم مسلمان نخستین که ام یافته فرمان من: بگو. گیردنمی طعام کس هیچ از و دهدمی

 !باشی مشرکان از مبادا[ که است

 (14 آیه ،(6) انعام سوره کریم، )قرآن

 
 روزی دیگری کس از ،بگیرید کمک دیگری کس از خواهیدمی ،خدا از غیر شما یعنی "؟!کنم خود سرپرست را خدا جز آیا بگو"

 او را شما زمین و کندمی باز او فقط را شما درون آسمان کهحالی در و "زمین و هاآسمان آفریدگار اوست فقط آنکه حال" ؟خواهیدمی
 دیگری کس او از غیر شوید،می خردمند شما و دهدمی خرد ودهد می نور شما به آسمان آن از ،شد باز آسمان وقتی و ،کندمیدرست

 گوید. دارد این را می بکند؟ را کار این تواندمی
 ایم؛ردهک خودمان سرپرست را چیزها ما چقدر. مکن خود سرپرست را خدا جز نباید نه، ؛هااین همه به کندمی اشاره "سماواتال فاطر" پس
 جذب را شما توجه آن است، شما سرپرست آن اید؛چسبیده آن به شما ذهن در هرچیزی که شاند،کِمی جهان به را شما که چیزی هر

قط ف راه" .گیردنمی طعام کس هیچ از و دهدمی طعام که اوست فقط و زمین و هاآسمان آفریدگار اوست فقط که آن حال". است کرده
 فرمان من بگو". باشد فیزیکی که نیست خوردنی غذای منظور است؛ خرد است، نور ما غذای ،دهدمی غذا ما به او است، طرفهیک

تسلیم یعنی مسلمان شنیدید، وقتی باشید، شدهتسلیم انسان باید خدا دستوربه شما چی؟ یعنی "باشم، مسلمان نخستین که ام یافته
 کامل طور به را لحظهاین که کسی هر است، دینبی ،هست هم بهودی ،ستهم ه مسیحیاگر  حاال که است انسانی مسلمان ؛شده

 شدهتسلیم فکرش شده است،تسلیم کارش که کسی شده،تسلیم انسان یعنی مسلمان. است مسلمانی جنس از ،باشد تسلیم و بپذیرد
. تاس دانمنمی اسمم دانم،نمی: گویدمی ؟چیست اسمت پرسندمی موقع هر؛ است دانمنمی اسمش ،است او با کامل وحدت در ،است
 مقابل رد مقاومت و نیست هویتهم خوبش و بد با کند،نمی خوب و بد کند،نمی قضاوت شود،نمی خشمگین است، مسمّیبا دانمنمی

 یقین و نیست هویتهم اشدانش با پس است، دانممی شامعنی لحظهاین اتفاق مقابل در مقاومت که داندمی ندارد، لحظهاین اتفاق
 . است مسلمان آدم این آید،می طرفآن از ردخِ که دارد

 ذهن به اگر و ذهنت بهوی نرَ باش مواظب ،"باشی مشرکان از مبادا" که است گفته من به خدا یعنی او، "که است فرموده من به و"
 خدا ؛خداست شریک من این و داری من حتماً بخواهی، زندگی جهاناین چیزهای از و باشی هویتهم جهاناین چیزهای با و بروی

 ،حاتاصطال این همه و مشرک و کافر از منظور و است مشرکان است، کافران جنس از بکند را کار این که کسی هر. خواهدنمی شریک
 من ولی ،باشیم تسلیم باید که است درست حاال؛ هستم هم من یا دانم،می من زندگی دانشِ مقابل در انم.دمی یعنی ،ذهنیمن یعنی
 .کرد خواهید درست لهمسأ دیگران وتان خود برای ،دانیدمی شما که ایدرجهبه دانم.می هم

 
 

  باشمی شخم ؟!را خویش نهی نام چند تو

  پیرانم ز من که گویی که کودکیست که
 (1۹4۸)مولوی، دیوان شمس، غزل شماره 
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 با گذاریم؟می خودمان روی اسم ما جوری چه ؟بگذاری خودت روی اسم خواهیمی مدتچه ؟گذاریمی خودت روی اسم چقدر 
 کنید،می جدلوبحث، دانممی ییدگومی شما موقع هر شوید،می خشمگین شما هرموقع .هیجانیذهنی باشندۀ یک عنوانبه بلندشدن
 دردی هر هیجانی، هر کنید؛می امنیتعدم حس یا ،کنیدمی انتقاد یاکنید می مقاومت یا گیریدمی ایراد و کنیدمی قضاوت هرموقع

 . است ذهنیمن فقط دردمند آدم و، دارد وجود اینجا دردمند آدم که است این اشمعنی
 هم اسم که است درست حاال هااین ؛کنیدمیبازی هرموقع و کنید،میبازی شما که هایینقش تمام شوی؟ب بلند خواهیدمی اسم چند به

گذاشته؛  داخ کهاسمی نه ،نداهگذاشت شما روی جهان این در کهاسمی شما، اسم باشد یادمان. است تجربه باال، آیدمی که همین ،نگذارید
 چیزها یلیخ پرویزبه حاال  است، اسم پرویز ؛گذاشتیم دیگر اسم یک آمدیم، ما جهان این در ولی است؛ دانمنمی گذاشته خدا کهاسمی

 شامل که ما هایتجربه تمام است، ذهن خواب ما اسم. نداریم اسم ما اصالً است، ذهن خواب هم ما اسم است، تجربه ما اسم چسبیده؛
 فکر جزو هم اسم است، آن جزو هم اسم ؛ندهستن هتجرب همه هااین ،شنیدن و دیدن مثل ما هایحس و ی ماستفکرهاما،  هیجانات

ارد این د ؟شویدمی بلند ذهنیمن تجربه صورت به چقدر. است تجربه همه هااین ؛شودمی حاصل فکر ،گویندمی را تاناسم وقتی .است
 ذهنیمن بکند، استفاده تو ذهن از او بگذار کن، صفر را ذهنیفعالیت یعنی باش خاموش باش. خاموش؟ نیستی متوجه چراگوید. را می

  .کن خاموش را
 به دانم،می من هستم، مراد من هستم، استاد من هستم، معلم من ،هستم دانا من پیرم، من ؛هستم پیران از من گوییمی تو اینکه که
 صورت موقعی ما بلوغ شودمیمعلوم پس نشده، بالغ هنوز یعنی ،نیست بد کودک ،یعنی کودکی است. کودکی این بدهید، گوش من
 ،است هنیذ و ظاهری اینکه نه است، حقیقی تجربه یک است، حقیقی پدیده یک این و رسانیممی صفر به را دانممی ما که گیردمی
 راه شما اگر. کندمی فضادار و کندمی لحظهاین با موازی و کندمی تبدیل را شما که است این عینی تجربه است. عینی تجربه یک

 کودک شما، هست شما با همیشه رویدمی که هرکجا فضا این و بشود جا شما درون چیز همه و کنید باز اتفاقات برای فضا و بروید
زندگی  جهان از ،هستید طمعخام، دارید توقع هنوز ،رنجیدمی هنوز ،دهیدمی نشان واکنش هنوز اگر ولی. ایدشده بالغ شما ،نیستید

 شما ،کنندمی عمل ،زنندمی حرف مردم اگر. هستید کودک ،خواهیدمی چیزی هرکسی از ،خواهیدمی زندگی هاآدمخواهید، از می
 . یدآئمی باال داننده عنوان به و هستید؛ کودک ،دهیدمی نشان واکنش ،شویدمی تحریک

 گویدمی آید،می باال او من که هرکسی واقع در ولی شوند؛می جمع او دور مردم ، حاالدارد ادعا ،پیرم من گویدمی که هست پیر یک
 .دانممی من یعنی هستم، پیر من که گویدمی هم او ،کندمی مقاومت ،کندمی ستیزه ،کندمی اعتراض که هرکسی دانم؛می من ،پیرم من

 ذهنیمن اساس بر فکر لحظهاین در نهد،نمی خودش روینام  که است کسی بالغ اید؟شده بالغ ببینید شما هستیم؛ کودک که درحالی
 از هم هاهیجان کند، حرکت ذهنش در فکرها مدام که نیست یطوراین یعنی گیرد،نمی هویت ذهنش در فکرها حرکت از است، صفر

 ،بشود ایجاد شما در هاییحرف یک او زدن حرف از ،بزند حرف کسی بیاید. بوجود او در ،طرفآن از هم هااین و ترس و خشم ،طرفآن
 شرطیاست.  ودکیک این کند؛ تعیین را شما زندگی این و بشود سوار فکرها براین ،بشود ایجاد هیجاناتی یک ،بشود ایجاد فکرهایییک 

 .نابالغی یعنی کودکی ؛است کودکی این بکند، تعیین را زندگی در را ما های انگیزه و را ما تصمیمات ،ما هایشدگی
 

 
ذهنیمن با رفتارتان شیاریه عنوان به شما کردیم صحبت ذهنیمن از که همهاین بخوانم؛ تانبرای مثنوی بیت چند ،بدهید اجازه خب
 ما پذیرشِفضای در و باشیم مهربان مانذهنیمن با باید ما که دهدمی نشان که زندمی تمثیل چندتا موالنا باشد؟ جوریهچ باید تان
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 قوی او و شویدمی ذهنیمن جنس از دوباره کنید، ستیزه ذهنیمن با اگر که اینجاست نکته .بشود شناسایی وبشود  پذیرفته ذهنیمن
 . شودمی

 برده، بکار موالنا را برگیبی برگ است. برگیبی برگ هم دیگرش اصطالح ؛ یکفقرم فقیر من ،گفت که را فقر موالنا بیت درچند و
 نوا نآ اگر حاال است؛ مهم ما برای که داریم ما که هرچیزی یعنی نوا، یعنی برگ اند.برده بکار خیلی ارعطّ شبیه هم دیگری بزرگان

 برسید، برگیبی برگ به بخواهید شما اگربرگی. بی برگ شودمی اسمش باشد، برگیبی ما سرمایه باشد، فقر ما سرمایه و باشد نواییبی
 قدرش باشید، رفتارخوش تان ذهنیمن با باید صورتاین در؛ است آرامش و است زندگی با شدنیکی و است زندگی برگیبی برگ که
 . ممنونم تو از من کردی، بیدار ران م دادی من به که دردهایی با تو بگوئید تان ذهنیمن به بدانید، را

 این از بیت چند و مسامحه گذاشته اینجا را اسمش که ،اشخونی یا قاتلش با او رفتار و علی حضرت قصه به است مربوط تمثیل و 
 ما ،کنیدنمی یا کنیدمی باور شما حاال است تمثیل این شناخت،می را قاتلش علی حضرت که هست این براساس قصه خوانم؛می قصه

 :گویدمی. باشد جوریچه ذهنیمن با باید رفتارتان شما که ایپدیده یک از است عالی تمثیل یک نداریم؛ کاری

 
 

 اشخونی و علیّ سوی رو باز

 اشافزونی و خونی با کرم وان

 (3۹24)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 

 برسیم خواهیممی االاش. حبزرگی و کرامتش دوباره و اشبخشش نآ و اششندهکُ قاتلش، اش،خونی و علی حضرت سوی برو دوباره
 خراب را شما تن حتی و زده صدمه همهاین و شتهکُ و شدکُمی را شما دارد تانذهنیمنکه  دانستیدمی که درحالی شما که اینجا به

 خراب تانبدن ،شده خراب تانروابط ،شده کینه شده جمع تانهایرنجش ،شده رنجش سبب تانتوقعات ،کرده رتوقعپُ را شما ،کرده
  :بیت ینا مثل پذیرید،، میکنیدمی امحهمس ولی .دانیدمی را اینها همه شدید، خشمگین اینکه برای، ایدداده دست ازهم  را کارتان شده،

 

 
 چشم به بینمهمی را خونى: گفت

 خشم هیچ ندارم وی بر شب، و روز

 (3۹25دفتر اول، بیت )مولوی، مثنوی، 

 
 بدانید و ببینید را تانمن ناظر حضور عنوانبه شودمی شما آیا .ندارم او به خشمی ولی ،بینممی چشم به را قاتلم روز و شب من گفت

 یدوستان درجواب این باشید؛ نداشته آن به خشم ولی ،آورده سرتان بال همه این که وجودی با ،زندمی لطمه هنوز و هست هنوز که
 هرچه ید؟گوئمی چی شما ،برسم بیشترباید  را حسابش حاال و امدرآورده را پدرش و امزده زمین را ذهنیمن من، گویندمی که است

 . شودمی ترقوی او ،است خشم جنس از او ،بشویم خشمگین او به قدرشود؛ هرچمی ترقوی او رسید،می را او حساب
 یک اینکهبرای ،است رمعنیپُ و است قشنگ تمثیل این پس. ندارم خشم او به و بینممی را خودم خونی من گویدمی زندمی تمثیل
 این، تاس طبیعی فرآیند یک این که دانیدمی شما و زندمی لطمه همه این و ذهنیمن نام به کندمی آغشته خودش با را شما چیزی
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 لیدک و کندمی بیدار را شما درد این و کندمی ایجاد درد و کُشدمی را شما دارد که چیزی یک به چسباندمی را شما است، خدا کار هم
 مالمت ،نکنید خبط حس نکنید، گله و نشوید خشمگین که شرطی به ،شوید بیدار انههشیار و کنید همکاری او با که است این کار این

، بمیرید ذهنیمن به نسبت خواهیدمی شما. کندمی ترمیم هااین با را خودش بالفاصله ذهنیمن که است ابزارهایی هااین؛ نکنید
 اشتهد خشم اگر ونچ .باشید داشته توانیدنمی هست، هم هیجانات بقیه معادل واقع در که خشم پس؛ کنید ترشقوی که خواهیدنمی

 .دیگر است جالب اشینا تمثیل شود؛می قوی او ،باشید

 

 
 ستشده شیرین م نَّ همچو مرگم زانكه

 ستزده اندر چنگ ب عث، در من مرگ

 (3۹26دفتر اول، بیت )مولوی، مثنوی، 

 
 اینجا در حاال است، شیرین و چسبدمی درختان به که است چیزییک مَنّ عسل، این مانند من مرگ اینکهبرای ،فرمایندمی ایشان
 مبادا که اشیدب بیدار وباشید  شیاره باید شما است، شیاریه تبدیل ذهنیمن به نسبت ما مرگ. است شده شیرین عسل، کنید فرض

 ،دانستمنمی را چیزها این سالگیبیست در من چرا یدئبگو مثال بدهد؛ دست شما به خبطحس مبادا کنید، مالمت مبادا شوید، خشمگین
 از ذهنیمن خانم یا قاآ هستی، ما مهر فضای در ممنون خیلی ،آرام. است ذهنیمن بافتن دوباره همه هااین نگفته، من به فالنی چرا
 به میجس شیاریه تبدیل قیامت، یعنی ،بلندشدن یعنی ،رستاخیز یعنی عثبَ شدن،زنده در من مرگ اینکه برای گزاریم،سپاس شما

 .است زده اندر چنگ حضور،شیاریه

 از را هااینبودم؛  ردهمُ حاال تا شوم،می زنده دارم ومن است شیرین واست  مجاز که است مرگی تنها این است، جالب خیلی مرگ این 
 .گویدمی ایشان زبان

 

 

 حالل را ما بود مرگیبی مرگ

 نَوال را ما بود برگیبی برگ

 (3۹27دفتر اول، بیت )مولوی، مثنوی، 

 
 من. است حالل مرگ این و رساندمی مرگیبی ،جاودانگی به را من ردنمُ این و میرممی دارم من پس بخشش. عطا، یعنی والنَ

 در نباید منفی یا مثبت هیجان هیچ که است این کلید و هست کلیدی یک اینجامیرم. می من به دارم میرد،نمی تن این که، میرمنمی
  .درد یعنی هیجان است، هیجان معدن ذهنیمن و بدهد رخ ذهنیمن به نسبت شما

 مالمت حسمالمت،  است، هیجان گناهحس است، هیجان حسادت است، هیجان خشم است، هیجان ترس است، هیجان اضطراب
 این از که است این راهش تنها و بافدمی را خودش موذی باشنده آن داد، دست شماهب که؛ همیندیگر هیجانت وخیلی است، هیجان
 به اگر ،است مهمانی یک اینکهمثلاست.  گرفته جای ذهنیمن این شما قدردانی و سپاس و پذیرش آغوش در و کنید استفاده تمثیل

 هرموقع ،مکنمی تشکر ،آمدید که مهمان ممنون خیلی که کنید گزاری سپاس ،بگذارید او بهباید  احترام ولی؛ رودنمی کنید دعوا او
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او  ،شودیم ضعیف دارد او شما، کنیدمی حفظ را حالتاین که ای درجه به برود؛ کی دانیدنمی که هم شما و ببرید تشریف خواستید
  است؛ برگیبی برگ و است مرگیبی مرگ این و بیافتد، شما از باید ،برود بایداو  گویدمی زندگی قانون و؛ برود خواهدمی

 یدرد به وقتی دردی، یچه نگیرد. قرار شما استفاده مورد دیگر ،ذهنیمن ابزارهای از کدامهیچ حقیقتاً که است این برگیبی برگ حاال
 باشید، تیز بسیار است، قدیمی درد این و سرتان آمد سیاه مود یک که بینیدمی ،شودمی گرفته تانحال وقتی باشید؛ مواظب پردازیدمی
 شوم ینخشمگ ،شودزیادتر می بگویم چیزی اگرشود، زیادتر می کنم مالمت اگر کند، ایجاد درد آمده درد و آمده درد این که ؛باشید آگاه

 پرت را شما حواس ،است تیغیجوجه مثل سنفْ تیغی،این جوجه گفتمی تیغی؟جوجه آن قبل هفته که هست یادتان. شودمی زیادتر
 شدکِمی تیغیجوجه کند،می وخاک گرد ،گذاردنمی درد آن کنید،می نگاه تا ،آیدمی دردتان شما ،گیردمی را شما جاییک و کندمی

 برگِ پس آید.می دردتان بیشتر و تیغیجوجه هایتیغ به زنیدمی را خودتان بکنید اضافی حرکات بخواهید اگر و شودمی جمع دوباره
 .است مشخص ؛برسیم برگیبی برگ به که میریممی است، خدایی بخششِ ماست، نوال برگیبی

 
 

 زندگی باطن به و مرگ ظاهرش

 پایندگی نهان اَبتَر، ظاهرش

 (3۹2۸دفتر اول، بیت )مولوی، مثنوی، 

 
گوئیم ما ، میبرویم مجالس به خواهیممی ،داریم من که زمانی تا شود.می کوچک ذهنیمن شویم،می کوچک ظاهراً ،میریممی ظاهراً

 این خب سوادمان؛ به یا دانم،، نمیمانطالهایبه  یا مانخوشگلیبا  یا مانلباس با یا حاال؛ بدهیم نشان را خودمان برویم آنجا، ما هم
  است. ظاهری این ،است قضیه ظاهر

 خودم ،دانممی بگویم امآمده من چی؟ یعنی دانمنمی ام؟آمده اینجا چی برای پس گویدمی دانم،نمی بگو یدبگوئ باشنده این به شما اگر
 این در بشو، کوچک بشو، کوچک، حاال دانمنمی یدئبگو اگر خبکنید؟ می من از است تقاضایی چه این ؛بدهم نشانخواهم می را

 نشان ندهم؟ چرا من ،دهندمی نشان را خودشان دارند همه است، مرگ ظاهرش ؛تواندنمی او، باش صفر، نده نشان را خودت مجلس

 ذهنیمن بشوید؛ بزرگ تا شویدمی کوچک شما ،"زندگی باطن به و مرگ ظاهرش"همین مرگ است دیگر،  اینجا، شوممی لِه دارممن
 ورتص کار این که کنیدمی نگاه دارید تیز شما و کشدمی درد و میردمی که آیدمی نظرش به ،رودمی آب و شودمی کوچک وقتی

 هد،اخومی هم شدیداً خواهد،می تانذهنیمن بیندمی .نخواهید چیزی کسی از چیزی نخواهید، بیرون از که کنیدمی نگاه دارید تیز بگیرد،
 گیزند به دارید شما باطن به اما است، مرگ ذهنیمن برایمرگ است،  ظاهرش خب خواهم؛نمی یدئگومی شیاریه عنوان به شما ولی
 ،شویممی کوچک ظاهراً رسیم،می جاودانگی به داریم ما نهان در است. پایندگی نهانش و است ابتر است، ناقص ظاهرش رسید.می

 . کندمی ازب ترتیباین به را آسمان ،رسیممی جاودانگی به داریم ما نهان در اما نیست، قبول قابل ذهنیمن برای این و شویممی ناقص

 برای و ما برای آسمان این از برکاتی کند،می فوران بیرون به شادی آسمان این از است، کافی ما برای آسمان همین ،بشود باز آسمان
 شادی ولی، نداریم برایش اسمی ما که هست هم دیگری برکات و است آن از مهمی قسمت البته شادی که شود،می نازل تبشریّاین 

 .سبب بی شادی، شناسیممی را
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 است رفتن را جنین ،زادنرحم در

  است بِشْكُفتن نو ز را او جهان، در

 (3۹2۹دفتر اول، بیت )مولوی، مثنوی، 

 
! ترسمیم خیلی بهتر؟ اینجا از برویم کجا ما ،هست لوله این ،تاریکیتوی این  مادر شکم در است. ردنمُ جنین برای زادن ،محِرَ توی در
 بد شدنکوچک شود؟می دیده جوری چه ذهن، توی در ،شودمی دیده یطوراین حمرَ توی در بروم؟ کجا ؟بیرون بروم محیط این از

 است، منتظر مادر آید،می بیرون مادر شکم از که جنین چی؟ جهان در. است زندگی جهان در ولی حم؛رَ برای، است بد ندانستن است،
 که داندینم جنین اصالً ،بُرندمی را ناف بند این و هست هوا ،است آفتاب بیرون منتظرند، خانواده اعضای قیهب و منتظرند، دوستان

 دیگر جور یک متوانیمی بکشیم؟ نفس دهان از توانیممی بیائیم بیرون ذهناین  از اگر که دانیممیما  آیا بکشد، نفس دهان از تواندمی
  !شودنمی دیده ذهن دید با بینیم،می ذهن دید با. هستیم ذهن توی چون که، دانیمنمی ببینیم؟

 مادر مثل درست هم ذهن هست، دیگر جهان یک که داندنمی تو آن جنین و هست جهان یک و هست مادر شکم که طورهمین ولی 
 یدهزائ که آنهایی .بینیممی را جهان آن بشویم یدهزائ کههمین، هست دیگر جهان یک که دانیمنمی ،هستیم ذهنتوی این  ما ما، دوم

 .بشود گشوده شاندرون آسمان این تا بشوند تسلیم جنین، مثل نکنند انکار، اندنشده

 

 
 شهر به آید باز که باشد آن راجِع

 دهر د وْران از آید وحدت سوی

 (3۹37اول، بیت دفتر )مولوی، مثنوی، 

 
 ،نداریم وقتاینکه برای نخواندم، من که بود هم دیگری ابیات قسمت این در

 رفتیم، داخ پیش از رفتیم، یکتایی فضای از ما برگردید؟ جهان از حاضرید شما برگردنده، ،کنندهمراجعه یعنی راجع، "راجع"اما راجع به  
 ،کنید مراجعه خواهیدمی شما مختلف؛ هایقسمت در یماهشد گذاریسرمایه االن و یماهافتاد تفرقه به ،تکهتکه، شدیم پخش جهان در

 است.  رفتنبیرون جنین از همین معادل این اند،زنده وقتی البته کنند، مراجعه باید همه
  او، با شدن کیی، یعنی وحدت سوی به است، یکتایی فضای شهر بیاید، شهر به دوباره که است کسی برگردنده ،کنندهمراجعه گویدمی

. تیمهس ذهن در ،هستیم زهدانتوی  اصطالح به ،هستیم جنین در فعالً منتها هستیم، یکی هم ناال بودیم، یکی او با اول از چون
 این ودید،ب که بشوید همان دوباره ،برگردید باید کنید، مراجعه باید شما ولی ببینیم؛ را بیرون جهان ما که گذاردمین ذهن دیوارهای

 یعنی ؟چی یعنی زمان زمان، به افتادیم ما معنی به باشد زمان باشد. دنیااین یا باشد زمان تواندمی دهر دهر؛ دوران از هشیارانه دفعه
 ،یمیائب بیرون ذهن از ؛است آینده و گذشته ما برای هستیم، ذهن توی که زمانی تا کند،می کار آینده و گذشته در ذهن ذهن، افتادیم

 یادآوردن به و یادگرفتن و سرزدن برای ،رویممی وآینده گذشته به فقط شود؛می ساده رودمی آینده و گذشته، بشویم زنده لحظه این به
 از دنش جمع این و هستیم، لحظهاین در ساکن همیشه ولی قراردادن، هدف ، برایمتجسّ برای یا، تجربه از استفادهها، تجربه، این و

 است.  جهان تفرقه از شدن جمع یا است زمان
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 .شیدکِمی آنجا از کِشید،می را خودتان و کنیدمی رها را آنها شما یکییکی االن شدیم، جدا و شدیم گذاریسرمایه ،رفتیم که جاها همان 
 شویممی عجم ذره به ذره گردیممی بر پس. شویدمی کشیده بیرون آن از نیستم، این من یدئگومی و ریزیدمی هم به اصطالحبه هرموقع

  ،شویدمی آزاد تو آن از شما و شودمی کوچک که ذره هر؛ کندمی اضافه آسمان این به، شودمی آزاد شدگی هویتهمیک از که ذره هر و

 بله؟ .شویدمی تربزرگ فضا لحاظ به ،شویدمی ترکوچک من لحاظ به

 
 ،را این ایمخوانده هم قبالً کهچون ،سریع بخوانم، برگیبی برگ به راجع هم بیتیسهیک 

 

 شد برگ چون را تو برگی بی برگ

 شد مرگ و یافتی باقی جان

 (137۸دفتر دوم، بیت )مولوی، مثنوی، 

 
 را خودت بخواهی وقتی که است این سرمایه ترینبزرگ .است برگیبی برگ همان فقر گفتیم کنیم، صحبت فقر به راجع خواهیممی

 ،هستم این من یبگوی و کنی توصیف را خودت نتوانستیاگر  هستم، کی من که یبگوئ نتوانینتوانی؛  ،هستم کی من که ،کنی توصیف
این که گوییب اگر. یهویتهم آنها با هستی، جهان به یمتکّ پس کنی توصیف بتوانی اگرای؛ رسیده برگی بی برگ به هستم، آن من
 کمک ما هب داریم دوستانی. کنیم کار باید ما داریم، احتیاج دیگران به ن، ماماجسم حمایت برای البته روم،می بین از من نباشند ها

 از را آنها ترسیدمی که هستید ایعدهیک به یمتکّ شما آیا گوییم.می داریم ما ذهناً یم،گوئنمی را آنهاما  ؛کنیممی همکاری کنند،می

 جان ،"یافتی باقی جان" صورتاین در باشد، برگیبی برگ شما سرمایهبرگ شما،  اگر اما ندارید. برگیبی برگ پس بدهید؟ دست
  .رفت مرگ، مرگ شد، یعنی شد تمام مرگ و یافتی جاودانه

 
 

 گرفت افزودن شادی غم، را تو چون

 گرفت سوسن و گل جانت روضۀ

 (137۹دفتر دوم، بیت )مولوی، مثنوی، 

 
 چیزاین اب من که یدگوئمی وقتی؛ باشد جهان از رهاشدن غم غم،این که باشی داشته غم نوعی اگر کشی،می شیارانهه درد که وقتی

 ودمخ و شمکِمی شیارانهه درد مقدار یک کردم، عادت ولی ،نخواهم زندگی آن از و نیستم تو من که بگویم خواهممی هستم، هویتهم
 لبدّم شادی به بالفاصله غم ایندهد. می افزایش مارا شادی اینکه برای ،است خوبی غمِ غم، این .شمکِمی بیرون ،کنممی رها ازش را

 هر شود،می درون فضای شدنبزرگ سبب آید،می ما سوی به آن ،جایییک در بود مانده که ایهذرّ یک همان اینکهبرای شود.می
 دارد ار همینشود؛ می بیشتر ما اصیل شادیِ به دسترسی جهان، از آزادتر ما قدرهر چ بیشتر، ما شادی بیشتر، درون فضای چقدر

 توست، سرمایه برگیبی برگ وقتی حالتاین در شود،می سوسن و گل از پر جانت باغ ،"گرفت وسوسن گل جانت روضه" گوید،می
 .شودمی رامشاز آشود، پر می شادی از پر همتو  درون شود،می سوسن و گل از رپُ هم تو بیرون زندگی
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 توست امن آن دیگران خوف آنچه

 سست خانه مرغ و بحر از قوی ب ط

 (137۹دفتر دوم، بیت )مولوی، مثنوی، 

 
 ترسممی ترسی؟می چرا ترسند،می دیگران ست.شما امن جایگاه آن، شما امنیت حس شودمی آن ترساند،می را دیگران که چیزیآن
 ناال شما شده، شما ترسیبی سبب او، از شما هویت شیدنکِ یعنی ،او دادندست از ولی برود؛ دستم از امچسبیده آن به که چیزیاین

 خانگیمرغ هستند، خانگیمرغ همین ذهنی هایمن .دیگر ترسیدنمی چیز هیچ از بدهید، ازدست را چیزهمان که ترسیدنمی دیگر
 یتو که هستید مرغی شما است، یکتاییفضای دریا هستیم، یدریائ مرغ مادارد.  دوست را دریا ی،دریائ مرغ اما برود، دریا به تواندنمی

 . آیدنمی خوشش آب از ،برود تواندنمی خانگیمرغ ولی دریا، به بروید خواهیدمی ناال بودید، خشکی

 به توانیمنمی ما هستیم؛ خانهمرغ یعنی یم،هویتهم هادانه این با و کنیممی بزرگ را ماندانچینه و چینیممی دانه ما که تازمانی پس
 دست از را مانهایشدگیهویتهم و، نشدیم هویتهم هادانه با چیدیم دانه هم اگر نچیدیم، دانه دیگر که وقتی برویم. یکتایی فضای
 چون ماست. امنیت مایۀ آن ترساند،می را دیگران که هرچیزی صورتاین در ،کاراین از نترسیدیم و انداختیم را ماندردهای و دادیم
 از آنها و شویدمی قوی یکتاییدریای از و بحر از شما و هستید. دریامرغ مثل شما و هستند خانهمرغ مثل هاآن و ایدانداخته را آن شما

 موالنا چرا کنید. تقلید نهاآ از نباید شما ،ترسندمی و ندارند قبول را برگیبی برگ کسانی اگر حقیقتاً حاالترسند و می بروند بحر به اینکه
 .کنید تقلید او از مبادا و نکنید تعجب ،یداهشد بط و هستید بط که شما ، دیدید خانگیمرغشما  اگر گویدمی زند؟می حرفی همچین

چی ریاد بچینیم؟ دانه ما کی تا گویدمی چیند،می دانه دائماً دانه مرغ" مرغابیانیم ما چو دریا شد چه، چینیم دانه یکِ تا خانه مرغ وچ"
  ؟بشویم هویتهم آنها با و بچینیم دانه هی یچبرای ،هستیم بیمرغا ما رفته، یادمان دریا شد؟

 

 

 :چهارمبخش 
 
 
برنامه دانید که هفته قبل در شروع میشود و می 4650جازه بدهید چند بیت از مثنوی دفتر ششم برای شما بخوانم. این ابیات از بیت ا

خوانم، در توضیح غزلبازهم آن قصه را ادامه خواهیم داد و ابیاتی که می ،کردیمش صحبت میکُهنوز راجع به مسجد مهمان 625

 .طور مربوط به همان مثنوی دفتر ششم هم هستمان، همین
 
 

 ل دمد، گردد تباه گِگُلشنی کز 

 تاه گلشنی کز دل دمد، وافَرح 
 (4650ششم، بیت )مولوی، مثنوی، دفتر 
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رود؛ هیچ شادی شود، از بین میشود، پر از درد میکند، تباه میذهنی درست میبه! گلشنی که منیعنی چقدر شادی دارد، به "تاهوافَرحَ"
های ها یا سبب راحتیدانید که شما سبب گرفتاریدمد، چقدر شادی دارد. پس االن شما میتوی آن ندارد. گلشنی که از دلِ بیدار می

فکر و عمل شماست، یعنی مرکز شماست؛ یا فکر و  ۀیجاناتش مثل خشم، مثل ترس، انگیزتان با هذهنیشوید. اگر منخودتان می
 آفرینید در بیرون، در خانواده، در کار، درد خواهد داد. گیرد، هرچی میذهنی سرچشمه میتان از منعمل

رید، در بَسر میشوند و شما بیشتر در حال تسلیم بهشوند، رویدادها در آن جا میجا میها در آن اگر فضا درون شما گشوده شده و آدم
برکتی میآید، بیآید، خرابی مینظمی میآید، بیمی مذهنی سَبیرون شادی ایجاد خواهد شد. بارها گفتیم، علّتش این است که از من

حاال، شما باید مواظب باشید که در چه حالی هستید و امروز در این . آیدرد میخِآید، آید، لطافت میاز دل، از دلِ بیدار، عشق می ؛آید
حال دارید؛ یا حالِ شما و فکرِ شما و عملِ  تانخواهد توضیح بدهد که شما مستقالً براساس خودتان و دلچند بیت آینده، موالنا می

شود، یک واکنش است، تباهی در بیرون وسیله دیگران القاء مید، بهشود؛ کدام یکی است؟ اگر من داریوسیله دیگران القاء میشما، به
 . خورید و آدم محرومی نیستیداست؛ اگر من ندارید، در بیرون شادی است و حقیقتاً شما غذای شادی را و کیفیت را می

 

 

 مان های بامزة دانستهلمعِ

 زان گلستان یک دو سه گلدسته دان 
 (4651بیت )مولوی، مثنوی، دفتر ششم، 

 
هویت هستیم، که براساس آنها میکنیم و با آنها همیم و افتخار میاهبه آنها چسبید ، کهای که ما داریمهای بامزهلمگوید که، عِمی
یکتایی است که گفتیم مخزن همه امکانات است، از آن گلستان بزرگ است، از فضای لدانم است، یکی دو دسته گُمن اسمم می میئگو

داشتنی دارید، که به نظر شما مهم است، با آن همای دارید، دوستگوید که اگر دانش بامزههاست. پس این بیت به شما میدانشهمه 
 د. های بیشتر، بیشتر محروم بشویاز آن گلستان و از گلدستهشما شود که هویت هستید؛ نباید بشوید. همین سبب می

 

 ایم زان زبون این دو سه گلدسته

 ایم در گلزار بر خود بستهکه 
 (4652)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 
زبونش هستیم، یعنی پستش هستیم. وقتی به  ،ایمطرف آمده، چسبیدهباوری، هر دانشی، که حاال از آن مشخص است دیگر. ما به هر

به این علت است که در گلزار فضایاین . داردکنند. جان ما به حفظ آنها بستگی آنها حمله بشود، مثل این است که به ما حمله می
آید، حاال صحبت دانش است. شما از رد نمیآید، خِطرف دانش نمیایم. از آنکنیم، بستهلحظه میبهیکتایی را با مقاومتی که لحظه

 . تان خراب است، بلههویت هستم؟ اگر حالخودم هم دانمِخودتان بپرسید، من با می
 
 



 

نج حضورگ 
 

28     صفحه

    

 حضورگنج 626برنامه شماره شده متن پیاده

 ها هر دم به نان فتاحچنان مِآن

 نان فُتد، ای جان دریغا از ب می
 (4653)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 
وقعی که ما موازی با زندگی آید، مطرف میلحظه از آنبهین دانشی که لحظهمفتاح یعنی کلید. ا ،های انگشتاننان یعنی از نوکبَ

توانیم به آنها بچسبیم، متعلقات؛ که ما می ن به نان؛ نان چیزهای بیرونی استرسیدخاطر لحظه، به هر دم، یعنی هر ؛این کلیدها ،هستیم
بیرون  بهلحظه بهتوانیم بگیریم. چرا؟ لحظهمان است، ولی نمیافتد. یعنی همین در نوک انگشتانمان افسوس که میاز نوک انگشتان

کند، که مهم است به آن نگاه کنیم. یکی نان است و یکی یز مطرح میجور چ حاال اینجا دو. ها هستیمکنیم و دنبال آن لقمهنگاه می
 . هم سکس است

 
 

  ور دمی هم فارغ آرندت ز نان

 د چادر گردی و عشق زنان رگِ
 (4654)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 
گردی، یعنی می رعشق زنان و چادشدنی و دانش آزادت کنند، دنبال هویتلحظه از غم نان و شهوت نان و پول و چیزهای هماگر یک

 . هاکند، برای زن یا مرد، هر دو یکی است اینگردی. فرق نمیدنبال سکس می
 
 

 زن ستسقات چون شد موجباز اِ

 ر نان و زن لک شهری بایدت پُمُ
 (4655)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 
شدگی و جدایی هویتذهنی بر اساس هماینکه منبرای، سیر بشو نیست، ستسقا یعنی مرض تشنگی، من ذهنی مرض تشنگی دارداِ

م به روی کردن چیزها و مفاهیبا اضافه که ریمببَ این است که ما پینقص برای و این حس .کندنقص میشود و دائماً حستشکیل می
دارد، در نتیجه ما برنمی رِبودن دست از سَناقص رسیم، حس جدایی و حسشدن با آنها به زندگی نمیهویتخودمان و انباشتگی و هم

تشنگی از بین نمیبنابراین حس مرض پس گویدمیمان؛ تشنگیشود، بیشتر می نماو حرص شویمتر می، تشنهشویمتر میما تشنه
می دیدشَاهید، و خواستن خو، شما میشوندمی فعالوقتی  ،ها الگوهای ذهنی هستندزدن و اینکند به موجوقتی آن شروع می .رود

 اش. مشخص است معنینان و زن،  از شهری بشود پریک موقع باید صاحب شود، و آن
 ،یمئگوکند، هر چه راجع به مردها میالبته با مردها صحبت می .هویت بشودتواند هممیی که آدم ئنان و زن مجموع تمام آن چیزها

 . ها هم صادق استدر مورد خانم
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 مار بودی، اژدها گشتی مگر 

 سر یک سرت بود، این زمانی هفت
 (4656)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 
ی، پس شد سراالن هفت ،یک سر داشتیو  ؛ش ضعیف است، بعدش اژدها شدیااولش آدم من ؛گوید تو مار بودی، کوچولو بودیمی

شود که تا یکمعلوم می .هم به دیگران ،کرد به خودت حمله خواهدخواهد بگوید میهم  ،این اژدها حاال .پیدا کردی بسیارسرهای 
اگر با همین  ،رودچه سن آدم باال مییواش هرشود، و یواشبعد مار تبدیل به اژدها میاز آنجا به ،قبول استذهنی قابلجایی این من

دستهد و این باور را داشته باشد که با خواستن و باشهویت با آنها همکند و بهایش جداً توجهکند، یعنی آدم به خواستنوضعیت زندگی 
و سرهای  ؛اژدها شوداین مار می ،کندمیسرهای مختلفی پیدا که گوید تواند به زندگی برسد، میها میشدن و اینهویتآوردن و هم

با  ، یعنیحاال هفت را شما عدد کثرت بگیرید .یمهست هویتسر همکنیم، با هفتآن سرهای مهمی است که ما پیدا میمختلف همۀ 
حاال اژدها را تعریف می .، اول به ما و بعد هم به دیگرانحمله بکندبه ما تواند میسر شما اژدهایی را بگیرید که با چندچیزها، خیلی
 .کند
 
 

 د و اژدهای هفت سر، دوزخ بُ 

 د و ست و دوزخ فَخَّ بُرص تو دانهح
 (4657دفتر ششم، بیت )مولوی، مثنوی، 

 
ذهن صحبت شود دوباره راجع به فضایپس معلوم می .، دوزخ استاست سر همین جهنمگوید منظورم از اژدهای هفتمی .خ یعنی دامفَ

و  ؛آن دانه است ،کنید زندگی در آن هستچیزی که شما فکر میپس هر .ذهن دام استست و این فضایاکند. و حرص تو دانه می
ون موتور اما چ .فکر است، ما نباید به آن بچسبیم یم اینئشیاری ببینیم و بگوتوانیم بصورت هاولش ما می .این بصورت فکر است
  ؛توانیم نخواهیمتوانیم پرهیز بکنیم، میرفته که ما میاصالً یادمان ،کندخواستن در ما کار می

بگوید پس من  ،کند ذهنی این جمالت را تفسیرش این نیست که منامعنی .خواستنآید، نه از برگی میبی از نخواستن است که برگِ
راساس حضور یکخواستن ب ؛نه خواهم،خواهم، من بچه نمیخواهم، من همسر نمیخواهم، من خانه نمیکنم، من پول نمیکار نمی

ما غلط دید  ،خواهیممرکز ما و میشده ذهنی وقتی من .چیز دیگر استیک ،مرکز ماشده ذهنی که خواستن براساس من، چیز است
چیزی چقدر شما الزم دارید چه داند که ازحضور میحضور اعتدال وجود دارد، فضایدر فضای .فکر ما غلط است، سیری ناپذیریم است،

 ؟چیزی دارددردسر و گرفتاری چهازحد جز بعد خواستن بیشنی بهسالمتی شما خوب است. از یک سِتان، برای برایخوب است که 
از پس این چنین سیستمی که ما  .گوید این اژدها هم دوزخ استمی و یزی دانه است، و دوزخ هم دام استچحرص به یکبله!؟ حاال، 

و  ذهنی استخواستن من موتورِ ،هرچه بیشتر بهتر است است، شدگیهویتهم ،که براساس مقایسه است ،کنیمدرست میداریم اول 
های گذشته گفت در درسگفتم کنید، اژدها درست میدارید  شماگوید اینجا میحاال ، است از آن حاصلو دردهای است ناپذیری سیری
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تیغی، گفت مثل جوجه هم بعدش ،ماندد، گفت مثل سوسمار میآیبیرون می یهای مختلفو از النه دکنیدرست میدارید تیغی جوجه
  .رودمی رگیرد، و تا بخواهی بگیری دَآید و شما را گاز میمی ختلفی مهاسوسمار از سوراخ

 ،وقتی خشمگین هستیم .دهیممان را از دست میمان را و قدرت تشخیصمان را و بینشما تیزی ،آیدوقتی که درد میکه بینید شما می
 .شویممیکنیم که بعداً پشیمان یک کارهایی می ،وقتی حسود هستیم

 
 

 دران، بسوزان دانه را دام را بِ

  باز کن درهای نو، این خانه را
 (465۸)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 
توانستیم شناسایی کنیم، نمینمی ،یعنی همین بساط جهنم را، دام را ریمر. اگر ما نمیتوانستیم بدَگوید که دام را بِدَمیاالن به شما 

اینکه در این زندگی  ائی و تشخیصِسبا شنا، توانیدمی توانید دانه را بسوزانید؟ بلهشما می گفت.توانستیم کاری برای خودمان بکنیم، نمی
ممکن ، حاال هر دانه ممکن است پول باشد، کنم؟ شناسائی کنید که این دانهنیست، این که من را اسیر کرده است. چرا من ال نمی

تواند یک خانه می، تواند مقام باشدمی، ایدهویت شدهید یا هماهمش افتادکه شما خیلی عالقمندید، یا در دا مخالف باشدجنسیک است 
آن دانه را شناسائی کنید که در این زندگی  ت.تواند هرچیز دیگری باشد که برای شما مهم استواند یک اتوموبیل باشد، میباشد؛ می

متوقف کنید، بگوئید من در مورد آن دانه خواهم، خواستن را در آنجا بگوئید نمی ،نیست، بسوزانید. سوزاندنش هم یعنی بیاندازید زمین
کند که من را نخواه، من را نخواه؛ این د، به شما دارد اعالم میشکِخواهم. هرچیزی که شما را شدیداً به خودش میدیگر این را نمی

خواهم. تا بگو من آن را نمی ؟دست بیاورمرا باید بهگوئید این کند که میچیزی شما را خیلی جلب میتواند یک عالمت باشد. چهمی
خواهم، چون دارد حواس من را های نو به این خانه وصل بشود. هرچیزی را که شما بگوئید این را دیگر نمیچی بشود؟ درها یا پنجره

ی که ئکه این چیزهااصالً کی گفته و  آیدشود. از این درهای نو، گفت دانش میسوی زندگی از آنجا باز میکند، یک پنجره بهپرت می
 . گویندخواهیم؛ بگذار دانش جدید بیاید، ببینیم آنها چی میها ما میها بهترین چیزها هستند، براساس اینما یاد گرفتیم تا حاال، این

 

 

 چون تو عاشق نیستی، ای نَرگدا 

 ا دخبر، داری ص همچو کوهی بی
 (465۹)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 
کند. نَرگدا از جهان ذهنی اطالق میاست در کوه. نَرگدا یعنی گدای سمج و اصطالحی است که موالنا به مندصدا انعکاس آواز یا صِ

گوید که تو باید، به من ای می فهمد. وایستادهدهم را، نمیقدر سمج است، که ندارم نمیکند و اینطلب زندگی دارد، طلب نعمت می
دهم، ندارم، میل ندارم تو را خوشبخت کنم؛ ولی ما گدای سمج هستیم. گوید نمیبدهی، خوشبخت کنی من را؛ میهمسرم زندگی 

کنیم، یعنی با اش دائماً فکر مید و ما دربارهشکِخودش میفقط همسرمان نیست، از هرچیزی که در زندگی ما هست، اگر توجه ما را به
برگی است؛ یعنی گدای جهان هستیم، گدای این دنیا هستیم و چه تیم. این عکس برگ بیما گدای آنها هس ،هویت هستیمآنها هم
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االن اصالً می ،دهدخواهی در من نیست، خدا االن میچیزی که میدهم، ندارم، برو، آنگدائی هم هستیم. هرچی که دنیا بگوید نمی
و تو مثل کوهی هستی . اینکه عاشق نیستیمچرا؟ برای .مان نیستسوی زندگی؛ ما حالیشما رویت به من است، برگرد به ،خواهد بدهد

چیزی را بلند بگو؛ پس از چند لحظه کوهستان برمیآوری. شما برو کوهستان، یکوجود میخبر هستی از این انعکاسی که بهکه، بی
خبرانه این کار خبر است و بیکوه از این بی دا، انعکاس آواز. درست است؟دا یا انعکاس صِگوئیم صَما می دا راگرداند. این برگشت صِ

حال  ،گویندچیزی میطوری هستید؟ آیا فکرهای شما و احوال شما، القای فکرهای دیگران است؟ مردم یککند. آیا شما هم اینرا می
روید جای گیرید، میمی؛ از آنجا یاد یدگوکنید، یک چیزی میشود. تلویزیون نگاه میشود، گفتار شما هم درست میشما درست می

 گوئید. دیگری می
د دارد، از خودش تصمیمراش باز شده، از خودش حال دارد، از خودش خِنفر فضای دروناینکه یکخواهد فرق بگذارد، بینموالنا می

از این و آن ماهی  اش را حل کند؛ و کسی که گدای سمج است،تواند مسائلرد دارد، میگیر است، خِگیری دارد، براساس خودش ماهی
خواهد حفظ کند. من بسته است، اطالعاتش هم بسته است و امروز گفت اش را میاینکه منبرای .گیر بشودخواهد ماهیخواهد. نمیمی

کنیم، ذهنی را باید رها اش این است که منشدن معنیشود. پس ما باید عاشق بشویم؛ عاشقکاری هم بکُند، بدتر تباه میاگر یک
 باشید وتوانید این کار را بکنید. عجله نباید داشته تان نمیذهنیتواند این کار را بکند، یعنی شما با منویم با او یکی بشویم؛ من نمیبر

یرید؛ تا بپذ ،شرط، قبل از قضاوتبدون قیدو ؛ر، اتفاقات را بپذیریدلحظه کوشش کنید با صببهلحظه تسلیم باشید. لحظهبهباید لحظه
. االن خبر فقط انعکاس فکر خواهید کردیواش فضای درون باز بشود و شما از جنس عاشق واقعی بشوید. وگرنه مثل کوهی بییواش

 د.گوییک توضیح دیگری می
 

 

 کوه را گفتار کی باشد ز خَود؟  

 د تَم عْدا ای مُعكس غیرست آن ص 
 (4660)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 
کند، نفر دیگر است. یک صدائی را کوه منعکس میگوید گفتار کوه از خودش نیست. انعکاس صدای یکمیاعتماد. مُعتَمَد یعنی قابل

طوری نیست که بروید شما، یک صحبتی زند. اینکند. از خودش فکر ندارد، از خودش حرف نمیهر صدائی باشد، آن را منعکس می
خواهیم ببینیم که شما هم، مثل کوه هستید؟ چیزی بگوید. پس حاال میهضم کند، بعد در جوابش یکبکنید، آن کوه صحبت شما را 

هویت هستید؟ یا از تسلیم تان دانش دیگران است، که با آن همدهید؟ دانشکنند، شما واکنش نشان میزنند، عمل میمردم حرف می
همه شد که موالنا اینشود این؛ اگر نمیآید و میید؟ و شما بگوئید که میآلحظه، از خودتان میشما و حال شما و عمق شما در این

 . کندها را همه برای ما میاین صحبت .کردصحبت نمی
 
 

 تو، زان سان که عكس دیگری ست  گفتِ

 جمله احوالت، به جز هم عكس نیست 
 (4661)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 
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لحظه حاالت، انعکاس حال طور است. اینکوه است و یک واکنش است، احواالتت هم همین طور که گفتار تو مثلگوید همینمی

تان بد تان خوب است؛ اگر نکند حالدیگری است. اگر یک کسی با خوشحالی بیاید، با شما محترمانه رفتار کند، شما را تائید کند، حال
گویند، چه اتفاقی کنند، یا چی به شما میجوری با شما رفتار میچهاست. پس بنابراین حال شما هم بستگی به این دارد که دیگران 

دهد و دیگران ذهنی دلش است و مرتب واکنش نشان میخواهد بین انسانی که منبینید که موالنا میافتد؛ درست است؟ پس میمی
اش باز شده و عمق پیدا کرده و هر وضعیتی را کسی که فضای درونبین آن ؛کنند، فرق بگذاردفکر و رفتار و حال را در او تلقین می

شود. و این شبیه گیرد و برای آن وضعیت و متناسب با آن، یک فکر و یک رفتار، از این فضای درون تولید میدر آغوش خودش می
 . دانه هم القاء فکر در یکیوحی است؛ یک وحی داریم، یک

 

 

 خشم و ذوقت هر دو عكس دیگران 

 ان وشم ع اده و خادی قَوّش
 (4662)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 
همکه بساط بهاده، یعنی پاانداز، کسیاد یا قوّنفر. قوّتواند شکنجه کند یا عذاب بدهد به یکوان یعنی داروغه، مأمور دولتی که میعَ

اینکه آنها خوشحال هستند، این هم رسد، و از کند؛ و به خودش چیزی نمیطور نامشروع را فراهم میزن، بهمرد و یکرسیدن یک
خاطر رضایت رئیسکند، بهگوید خشم تو، شبیه خشم داروغه است؛ و این داروغه و این مأمور دولتی که شکنجه میمی. خوشحال است

ست. اگر این یکی دیگر این را القاء کرده ا فقط ،نداردگونه خصومتی زند، هیچکسی که او را میاش است. وگرنه با آن ضعیف، با آن
اده، آن طور قوّآورم؟ و همینچرا این بال را سر این می ؟گفت من با این چه دشمنی دارماش باز شده بود، میشخص فضای درون

رسند، خوشحال طور نامشروع به هم میکه این زن و مرد بهرسد؟ من چرا از اینگوید به من چی میکند، میخانمی که این کار را می
این هم  ،آیدکه االن خوشت می ،یجان تو، هیجان منفی تو و ذوق توخشم و ذوق تو؛ خشم، ه ،گوید که نگاه کن ببیند میهستم؟ دار

 عکس است؟ این هم مصنوعی است؟ این هم پالستیکی است؟ یا از شادی درون خودت است؟ 
کند، بال سرت طوری ول نمیدیگران باشد، زندگی شما را این رویم االن، که اگر خشم و ذوق تو عکسِجایی میحاال، داریم به یک

لحظه از زندگی که ایندهد، که بفهمی که قانون زندگی چی بوده است. یعنی ما حق نداریم، جز شادیِقدر درد به تو میآورد. اینمی
یا نه، خشم عوان،  ،ادهسمش هست ذوق قوّکه ا ؛باشیمشود، احساس لطیف دیگری داشتهاعماق وجود ما و از اصل بودن ما، ساطع می

 . خشم داروغه
 
 

 وان را، آن ضعیف آخر چه کرد؟ آن ع 

  که دهد او را به کینه زجر و درد
 (4663)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 
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دهد؟ این کینه از کجا زند و به او درد میکه به کینه او را کتک می ،عوان، به مأمور حکومتیبه آنچه بدی کرده ضعیف، گوید آنمی

خب این کینه و دشمنی  ،ر منتظر نشسته است که او را بزنداند، این مأموپیدا شد؟ کینه هم مصنوعی است. االن یکی را از بیرون آورده
یش خوشحال بشود، این هم ذوق مااش، القای یکی دیگر است. بعدش هم رئیسذهنی دارد، از مناینکه مناز کجا پیدا شده؟ برای

 . ده استاذوقش هم شبیه قوّ .کند
 

 

 عه؟ تا به کی عكس خیال المِ

 جهد کن تا گرددت این واقعه 
 (4664)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 

 [های داخل گلدان روی میزاشاره به گل]دهد، این ذهنی عکس نشان میو من .ذهنی روشنه یعنی روشن، خیال المعه یعنی منالمع
در این لحظه یا شما به  .پالستیکی فرق داردمصنوعی شده، این اگر توی باغچه بود با گل البته این گلی است که چیده ،گل است

ته و آینده، توی زمان هستید در گذش ،یا نه ؛زنده است در این لحظه هستید، این گل زیبای طبیعیِ ،فضادار هستید ،زندگی وصل هستید
چرا زندگی ما پس  یدئکرد، شما نگوشود زندگیجایی میکرد، تا یکشود زندگیبا عکس نمی .ر داریدکا و ه با گل پالستیکی سرهمیش

 .ذهنی با عکس همسرتان مراوده داردذهن شما به عنوان تصویر  .تان عکس همسرتان را داریداینکه شما در ذهنکند؟ برایکار می
شوید و یعنی خدا یکی می ،یکتایی و با اوبه فضای رویدمی، کنیدرها می ها راشدگیهویتیک موقعی هست شما هر دو نفر این هم

هم هست دو تا من ییک موقع .ی استئآن یکتا ،کردن، آن عشق است، آن لطیف استکنید به مراودهدیگر شروع میموقع با همآن
خواهند دوتا عکس می .آیدبازی کنند، جور درنمیقدیگر عشخواهند با هممی ،اندعکس ،اندکه پالستیکی ،دو تا جسم است ،ذهنی است

شود زندگی با دو تا عکس نمی .های غلط خودشان را دارندکدام بهتر است، بینش ،تر استببینند که کدام غالب است، کدام خوشگل
  .کرددرست

گفتیم، همان برگ بیمیاالن بگیرد، قیامت همین بعث بود که کن تا قیامت در تو صورت کوشش "عه؟تا به کی عکس خیال المِ"
 ،این قیامت شماست ؛حضورشیاریشوید به همیجسمی مبدل گیرد، از هشیاریمین تحولی است که در شما صورت میبرگی بود، ه

 . این تبدیل در شما صورت بگیرد ،جهد کنید که این واقعه ،سعی کنید .واقعه
 
 

 د و بُتا که گفتارت ز حال تو 

 د و و بال تو بُ رَّیر تو با پ سِ
 (4665)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 
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 ،شدهده، او دل شما شده و دل شما وسیعذهنی رفته، عدم دل شما شاینکه من ،تا که گفتار تو از حال درونی تو بیرون بیاید، گفتار شما
احوال ؟دیا از خودتان حال داریشما وابسته به دیگران هستید طبیعی است.  حالِ ،مصنوعی نیست ید، و این حال، حالِااز آنجا بیرون بی

در نتیجه گفتار شما و طوری است اینتواند بهم بریزد، شود، احوال شما را کسی نمیآید و با او تعیین میتان در این لحظه از زندگی می
آید. خالصه شما باید انسان مستقلی باشید. شما باید مثل درخت که با ریشهاز آنجا میاینکه برای ،رد زندگی آغشته استبا خِهمیشه 

نیا شید، باید از اتکاء به دم بائباید روی خودتان قا .به او وصل باشید ،خودتان که همین خداست به زمینِ ،اش به زمین وصل است
 . زندبال خودت باشد. االن یک مثال می یر تو با پر وکه سِبطوری ،کس دیگر بپرهیزیدبهبپرهیزید، یا 

 
 

 غیر  پ رِّصید گیرد تیر، هم با 

 بهره است از لَحمِ طَیرْ رَم بیالج 
 (4666)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 
میشه همیولی در فارسی درست است،  ،طَیر عربی استها فارسی شده است، که این، است درستشیر یا طَیر طِ ؛لحم یعنی گوشت

ها فارسی شدند ها عربی هستند و درستش هم همین است. ولی اینکه این ،باید بخوانیم غَیر و طَیر ،یر استو آن هم غِ ؛یریم طِئگو
و آن به یک شکار یا اردک  خوردرود می، میشوددیگر پرت میکمان یکیوسیلۀ نیرویهخالصه تیر که ب. یرطِو  یریم غِئگومیدیگر، 

ید و االن زندههست شما به نیروی زندگی وصل .غیر پریده رِدهند! چرا؟ با پَبه تیر نمی، چیزی ولی از گوشت این پرنده ؛پایین افتدمی
آید و توجه شما االن در ر شما و عمل شما از شما بیرون میو فک فضادار هستید و عمق زیادی دارید و االن اید و در این لحظه هستید

کسی یا یک کنیدکنید خودتان میشکاری که االن می ؛آیدزندگی از اعماق شما بیرون می شادیِ و دهیدمیانجام دارید کاری است که 
 ؟اش واکنش استها همهاین و خندیدید و میئگوکند؟ شما بیشتر با تحریکات بیرونی میدهد، تحریک میدر بیرون شما را تکان می

به مردم  ،یا نه؟ برای من خوب است چیکنید دهید، خالقیت دارید، فکر میه خرج میدهید، ابتکار بخودتان االن تشخیص می ،یا نه
را برسم. شما بروم حسابش  ، منچرا این حرف را زدهاو یا  .من هم بروم بکنم ،کندکه این کار را می اوید که ئگوکنید؟ مینگاه می

طوری این ،گویدمی یطورناو ایکار دارم که را بریزم بیرون، چ ه شادی زندگیست کاید نه، من کارم این ئگومیرسید؟ یا حساب می
 نویسد. می

بر اساس خودمان و حال خودمان و فکر خودمان  ،یکی خودمان .دو جور صیدکردن داریم، دو جور شکارکردن داریم ،پس در این عالم
 یکنیم، هرچمثل کوه فقط منعکس می ،ذهنی هستیممن ،یکی دیگر نه است؛ آید و با او یکی هستیمکه از زندگی می ،و عمل خودمان

 ت. آن عمل اس است یا به د گرفتیم به آن حرفواکنش مناسب که از قبل یادر واقع دهیم، پاسخ ما هم آید یک پاسخی میمی
 
 

 باز، صید آرد، به خود از کوهسار  

 الجرم شاهش خوراند کبک و سار
 (4667)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 
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اندازد، ولی تیر را یکی دیگر می؛ کند، منتها به خودرود از کوهسار شکار میاز ساعد شاه می ،کند، باز یا عقابرود شکار میباز هم می 
کند؟ کبک و سار، بنابراین وقتی چی شکار می؛ گیردمیشکار  ،کندیا هرکاری می ،رودشیرجه می ،کندبا ابتکار خودش پرواز می این

مثل تیر  ،خوریدذهنی کار بکنید، هیچی نمیورد. یعنی اگر شما بخواهید با منخدهد باز میآورد، شاه شکار را میبه شاه میشکار را 
آید و همه از بیرون می ،خشم ما هم مثل خشم داروغه است ،اده استگفت ذوق ما مثل آن قوّ .رسدچیزی به شما نمی ،کنیدشکار می

زندگی ما کیفیت دارد. اگر شما دنبال کیفیت هستید، دنبال زندگی هستید، دنبال شادی  ،اما خودمان باشیم ؛رسدچیزی هم به ما نمی
دانید و هرلحظه باال میو من دارید و می به یکی چسبیدید کنید،جمع کنید. تا زمانی که کنترل می تان راباید حواس ،اصیل هستید

 .از زندگی محروم خواهید شد ،، من پیر هستمهستم ید من استادم، من دانائگومی گذارید، حتییک اسمی روی خودتان می ،یدئآ
 
 

 ود، از هواست منطقی کز وحی نَبْ

 باست همچو خاکی در هوا و در ه 
 (466۸)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 
موالنا انسان  کنیدس است. توجه میاز وحی نباشد از هواست، یعنی از نفْ اگر گفتارکه گوید می ؛فکر ،منطق در اینجا به معنی گفتار

شما در این .نیست هاشود وحی فقط مال پیغمبرمی ید. پس معلوماگوید فکر شما باید از وحی بیگوید. میمی ،ما راامثال  ،معمولی را
حل میاز آن فضا راه ،دهدلحظه خودش را به شما نشان میهر چالشی که در این ،لحظه فضا را در درون گشودید، دل شما عدم است

تان تصویر ذهنی به شما بگوید، یکی دیگر بگوید، خشم ،آید. اگر وحی نباشدآید، چاره میحل میآید، راهد میرَخِ ؛آید، این وحی است
و مثل خاک  ،غبار و یعنی گرد ،ابها مثل هَاینذهنی است. تان است، از منساز نفْ ؛ یعنیها از هواستاین ،بگوید، بحث و جدل بگوید

مثل گرد و که اینها  ،یماهمان یاد گرفتذهن یی توئذهنی اساس ندارد، ما یک چیزهاحقیقتاً من ؛ها اساس ندارندیعنی این ،در هواست
باشد، نسبت به باشد، خلق کردهدرست کرده ،باشدک کردهید و زندگی آنها را چِالحظه از زندگی بیدرستی که این أت، هیچ منشغبار اس

 وجود ندارد.  ،شدگی باشد، در آن تعادل باشد، اصالً مربوطاوضاع سنجیده باشد
 ،یدااینکه وحی برای شما بیبرای .وحی نیست ،مان نیستحواس .خرافات است ،آیدذهنی میبافی منبعضی از گفتارهای ما که از خیال

ی که در ذهن ئپس فکرها .باشیدبرگی داشتهباید برگ بی ؛کنید، نباید خشمگین باشید، نباید چیزی بخواهیدنباید بترسید، نباید کنترل 
 ،اساس دارد ،آیدطرف میآن وحی از آن ؛اساس ندارد ،ها در هواستهستیم، این هشدیم و حتی شرطیهست هویتهست و ما با آنها هم

 ن یکی خرافات است. ای ؛شما یقین دارید ،لمی استعِ است،اصولی  است،آید، مربوط است، منطقی ندگی میهمین االن از ز
شویم، واقعاً دیوانه می ؛دنیا را ببینیم و عمل کنیم ،آن رِسَ داریم و از دریچۀ چشم هزارمان نگهتوی دل خیلیذهنی را ما اگر این من

 ؛باید با آن موازی باشیم، ستیزه نکنیم ،که این لحظه در اختیارمان است ،د زندگی استرَخِ ،دهندهان باید باشد. تنها تشخیصمحواس
 . ل چسبیدی که در را بستیگُعلت به چند دسته به این . گفتبنددستیزه راه را می
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 :پنجمبخش 
 
 

 گر نماید خواجه را این دم غلط  

 م بر خوان چند خط جْالنَّلِ و ز اوّ
 (466۹)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 
 . خواندکه خودش می ؛جم بخوانسطر از اول سورۀ والنّ تا دو سه ،آیدبه نظر تو غلط می ،های منمن، این صحبت اگر این دمِگوید می
 
 

   'وینْ ه د ع ق محمّنْطِتا که ما ی 

 'تَویحْیٍ اِحْلَّا بِو اِ و ن هُاِ

 .گوید. هرچه او گوید جز وحی الهی نیستدل سخن نمینفس و خواهشاز روی هوای گوید: محمد)ص(که می ایآیه سى بهبرِ تا
 (4670)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 
دل سخن نفس و خواهشروی هوایرسول از گوید حضرتکه میایم، پائین ]بیت[ گذاشته اش را[]ترجمها که برسی به این آیه که ت 

منتها  ؛تواند بشودبه شما هم می ،شودگوید اگر به یک انسانی وحی میمی ،زندگوید جز وحی الهی نیست. مثال میهر چه او  ؛گویدنمی
که موازی با آن باشیم داریم، و همین صورتیدر ،لحظهیت دریافت پیغام زندگی را در اینولی همۀ ما قابل .ممکن است به آن عمق نباشد

 :گویدرا می سورۀ نجم همین 3آیه 
 
 

  'وىنِ الْه ع  قُطِنْا ی م و 

 و محمد از روی هواى نفس سخن نگوید.
 (3(، آیه 53کریم، سوره نجم ))قرآن

 
 منظور چیست؟ یعنی شما هم نباید بگوئید.

 

 'ىوح یُ یٌحْإِلََّا و  و إِنْ هُ 
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 شود، نیست.گفتار او چیزی جز وحی که به او نازل می
 (4(، آیه 53کریم، سوره نجم ))قرآن

 
 ؛چیز دیگری نیست ،شودپس گفتار او جز وحی که در این لحظه به او نازل میاست.  53سوره شماره  4این هم آیه گفت، میهمین را 

 د.زن. ایشان مثال میدیگر خوانیمشود، برای همین میمی ه؟ بلمثل او باشیم ،ترای خفیفدرجهحاال به ،شود ما هممی
 

 

 احمدا، چون نیستت از وحی، یاس

 ی و قیاس رحّجسمیان را ده ت
 (4671)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 
تو ناامید از وحی نیستی، همیشه وحی به تو می ،احمدا گویدزند. میکه ایشان مثال می ،ستهاین بیت مهم است، این بیت به همه 

حاال اهمیتش برای شما  .عهده آنها بگذارهجسمی دارند، این جستجو و قیاس را بشیاریکه هی ئآنها ،رسدرسد، حاال که وحی به تو می
س یعنی أامید نیستید، یو ناای؛ ، حاال به هر درجهشود و مرکز شما عدم استی رسیدید که به دل شما وحی میئ؟ اگر شما به جاستچی

 .ددل نباید بکنیشما دیگر با مردم بحث و ج ؛آیدناامیدی، و این همیشه می
ذهنی نفر منتحرّی یعنی جستجو، جستجو یعنی یک .در قیاس یعنی در مقایسه و تحرّی هستند ،کنندآن کسانی که بحث و جدل می

 یکتایی هستیم،ۀ ما درون کعبه هستیم، درون فضایکه همدر حالتی ؛کندیا قبله را جستجو می ،کنددر ذهنش خدا را جستجو می ،دارد
لحظه علت هر طرف قبله است، تحرّی به این معنی است. پس در این ؛جستجوی قبله معنی ندارد ،یکتایی یا درون کعبهدرون فضای و

که خودشان فرم هستند،  راکنند، چو قیافه و فرم جستجو میبه این علت است که خدا را با شکل  ،رسندای به خدا نمیاینکه یک عده
آنها و ایراد  ۀعهدبهبگذار ذهنی است، این جستجو و قیاس را که مال من ،شودگوید حاال که به تو وحی میمی. چرا که جسمی هستند
ف کرده، اگر کسی لطحضور دست یافتید و خدا از ای گرفتند، ما چی؟ اگر شما به درجهکن. البته ایشان ایراد نمینگیر و بحث و جدل ن

آن می ؛شوید؟ آن در قیاس استخواهید پاسخ بدهید؟ تحریک میدهید؟ میجوابش را میید رومیگیرد، شما می یایراد یک به شما
عای دانش دارید، کند شما هم ادّمیفکر که کند، هم یک کسی حساب می کند، شما رادانشمند حساب میو  ذهنیِآید خودش را من

ما را در خواهد شمی ؛رد باالورد پایین، ببَابگیرد، که بتواند شما را بیکالی اش خواهد برای تو یک بر اساس مقایسه خودش با تو، میحاال
  ؟شود. درست استد، ولی وارد بشوید وحی قطع مییشواگر شما پاسخ بدهید وارد می ؛سیستم مقایسه قرار بدهد
نداشته باشید. بگذار  یبا دیگران کار ،یدانرسیدههم جایی کنید، اصالً بهید که اگر شما روی خودتان کار میگویعنی این بیت به شما می

 . ها را ما نداریملطفی بکنم، اینیک به شما هم  ،یا من رسیدم ،رسندکه به حضور میجوری چه حاالو نشان بدهم من به ت
 

 

 اری حالل  ردکز ضرورت هست مُ

 که تَحرَّی نیست در کعبۀ وصال 
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 (4672)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 
 

کسی که در یعنی آن. رسد دیگر، باید بخوردخورد، حاال دستش نمیردار میذهنی دارد و مُکه مناین کسی که به ضرورتآن گویدمی
جهت،  رویم بهمی ؛وش خدا هستیملحظه هستیم و در آغیکتایی است و همه در اینیعنی االن فضای ؛گرددکعبه دنبال جهت می

یم و جهت هم بیرون روترتیب چون دنبال جهت میاینو به ؛بگردیم و دنبال زندگی بگردیمخواهیم دنبال خدا فکر مییکبوسیلۀ 
دانیم اشکالی برای ما ندارد. ولی می ،برویم چیز حالل بخوریم، چیز خوب بخوریم ،آیدمان برنمیحاال از دست ؛خوریمردار میاست، مُ

 ل قبله بگردد. تواند در کعبه دنباسی نمیوصال وجود ندارد، یعنی ک ۀی در کعبکه تحرّ هم این نیست
اکت بشود، ساکت س ،رفتن و جستجوی خدا در ذهنفکر و جهت اینکه سرعتِبه محض ؛یکتایی هستیمدر فضای االن پس همۀ ما

از حال مصنوعی  ،تواند این کار را بکندکسی که نمی .خواهد این را بگویدشویم. مینهایت میما بی ؛به صفر برسد ،بشود، ساکت بشود
اینکه فکر بوسیلۀ او خلق ته باشد، بجایشذای مصنوعی بخورد، فکر مصنوعی داکند، باید حال مصنوعی داشته باشد، غاستفاده می

 . بشود
 
 

 دی رَّی و اجتهادات هُتَح بی

  هر که بِدعت پیشه گیرد از هوا
 (4673)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 
یافته و عمل ت هدایتیعنی کوشش و جدیّ ،دیهُ یافته و اجتهادهای هدایتاست، یعنی بدون جستجو و کوششی مثبت در اینجا تحرّ

ه که خودش ب واقعاً یا یک پیری .زندگی هدایت کند ،را اتسلیم بشوی و فکرت را و شناساییلحظه تاست که اینیافته، اینهدایت
 ،اش دنبال زندگی بگرددذهنیوسیلۀ منهب هیافته، هرکهدایت بدون توجه و کوششِند و اگر باشد، شما را هدایت کزندگی زنده شده

طوری به خواهم اینمن میگوئیم میکنیم، لحظه ما میایندر بدون موافقت زندگی با ستیزه  و بدعت هم کاری است که ؛بدعت است
یافته شما را راهنمایی گر تسلیم نیستی و یک نیروی هدایتکند، ولی اشما را در درون هدایت می ی،، بلخدا برسم. اگر تسلیم باشی

 ... اگر این کار را بکنید .توانیدنمی ،کندنمی
 

 

 د باد و کُشَد رَر ب همچو عادش ب  

  نه سلیمان است تا تختش کَشَد
 (4674)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 
که من به  ،ذهنی پیش برودا حفظ کند، بخواهد با الگوهای منذهنی رطوری منکسی همیناگر یک که یدگواز اینجا به بعد دارد می

ید، ئاستیزه کنید، نوک به نوک در بی که شما مقاومت کنید،است  بدعت این .شوم، این بدعت استبه حضور زنده می و رسمزندگی می
لحظه یا با این ؛چیزی در آیندهکنی برای یکه ی و پلّلحظه را با ذهنت ببینکنی و به آن زنده باشی، ایناینکه زندگی لحظه را بجایاین
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که این همین القائات بیرون است و مصنوعی ؛کنیممانع، که ما بیشتر این کار را میعنوان یک عنوان یک دشمن یا بهبه ،کنیستیزه 
 باد که نیروی ،بعدشد. از اینجا بهکُمیرد و بَها را میباد این ،صورت مثل گروه عاددر این ،طوری باشدخالصه اگر این ؛بودن است

برای  دخواهینیروی زندگی می ؟برای تو تخت بشود ،دشکند، یا تو را مثل سلیمان بکِضد تو کار بر خواهی گوید میمی ،زندگی است
های آن جلو ی آن و انگیزهتان بکنید و با گفتارهاتان را دلضد شما کار کند؟ اگر شما من ذهنیبر کمک کند یا  به شما ،کندشما کار 

ن بکوبد رد و به زمیردارد ببَنیروی زندگی شما را بَ ،سر به اینجا خواهید رسید که بروید، حتی کارهای معنوی و دینی انجام بدهید، آخرِ
 . دد، تا باالخره با درد بیدار بشویکنتان و تنبیه

یمان کژ وزید، سلیمان به باد گفت کژ باد به سلدیگر، ست ا کَند. یادتان ،شیدکِرا از چیزی که دلش را به خودش میهرش سلیمان مِ
، شد و چندین بار این کار را کرد کرد، دوباره کجهی با دستش تاج را درست ؛تو کج ننشین، و بعدش هم تاجش کج شد ز، گفتوَمَ

تاج خودش درست  ،وقتی انداخت ،آن را ال کرد است؛ چیزی در بیرون بستهیک رسلیمان متوجه شد که دلش را ب . بعدکج شد بازهم
تان در بیرون گوید، یعنی اگر شما دلمیشد. یعنی چی؟ دارد همین را تاج خودش درست می ،کردبا دست عمداً تاج را کج می ؛شد

نیروی زندگی تخت شما میصورت تان باشد، در اینبرگی برگتان به عدم زنده باشد، برگ بیتان روی خودتان باشد، دلنباشد، توجه
 :دهدتان توضیح میها را برایاالن دارد همین ؛"همچو عادش بر برد باد و کُشَد" شود و گرنهخدمت شما میدر  ،شود

 
 

 ال خَذُول عاد را باد است حمّ

  رَه در کف مردی اَکُولهم چو ب 
 (4675)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 
خذو یعنی بسیار  ؛کننده استال پستمّحَیک  ،ها را زد و کوبیدر آمد، اینرصَباد صَکه  دانیدکه می ،گروه عاد عاد، برای گویدمی

رد، بَه دارد میها را مثل برّگوید این باد اینکننده است، که میال خوارمّاست، برای قوم عاد یک حَ باد که نیروی زندگی .خوارکننده
گوید که شما ممکن است گوید؟ دارد میدارد چی می. شدرد که بکُبَمی کهواضح است  .است بارهرد که بسیار شکمبَمنتها مردی می

سر کردن و آنجا اژدهای هفتشروع کنید به کبر و غرور و بزرگ ذهنی ورید توی منید، نیروی زندگی را ببَکنذهنی را درست من
کنند، تا یکگذارند، تایید میبه من احترام میهمه ه، بَهبَهآید، بَمیا زمانی به نظر خوب ت ؛ت کنید و این اژدها به شما حمله کنددرس

درست است که روی توانی این کار را بکنی، بعداً این باد جایی میتا یککه گوید کنی، میولی هر چه بیشتر داری این کار را می ؛جایی
ه زده برّیکست که تو را مثل ای ابارهکنی، مثل یک مرد شکممیگذاری سرمایهبر در کِتو ولی این بادی که  ،دادهخوش به شما نشان

 گویدهمین را می ؟درست است ؛شد، آگاه باشرد تو را بکُبَدارد می ؛رت را خواهد بریدرد، ولی سَبَمیحاال کاری ندارد، دارد  ؛به بغلش
 برد. میه پرست، تو را مثل برّکول یعنی بسیار خورنده و شکمول، اَ. کف مردی اَکدیگر

 ه!بل ؛رندبَمجلس می بول دارند، ما را به صدرِدهیم، مردم ما را قگوییم عجب ما خودمان را نشان میما می ؛مان نیستمنتها ما حواس
 ه داردبرّ صورتبهکنی، آن نیروی زندگی تو را گذاری میو در این راه سرمایهتو آن فرستی میچه را که حواست باشد نیروی زندگی هر

مان ما ها که بدن دیگر؛ رفتاری، که با ما کردهجکند به کبه امر خدا شروع می ،گوید بعدش دیگرمی ؛جایی حوصله داردرد، تا یکبَمی

  .فهمیمما هنوز نمی ،ریخته همعد ما را بهباف شدیم، اصالً چهار بُخیال ،مان خراب شدهخراب شده، حافظه ،دادیمرا از دست
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 نهاده بر کنار  فرزندشهم چو 

 وار قَصاب شَدشكْرَد تا بُب می
 (4676)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 
 ؛بردگرفته دارد می ،آغوششکنارش، در مثل فرزند در  ،ما را ذهنی ما را، کبر و غرورطور منگوید، این باد قوم عاد را و همینمی هبل

ید ئ، همه روی من حساب باز کردند، تاکندبه من میذهنی مهربانی دارم، چه خدمتی چه من ،هیم بَئگواالن به نظر مهربان است، می
 .دباش حواستوار، قَصاب شدکُبد رَبَمیدارد کنند، ولی کنند، توجه میمی
 
 

 عاد را آن باد ز استكبار بود  

 اغیار بود  ،یار خود پنداشتند
 (4677)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 
 

پنداشتند، می شانکه قوم عاد این کبر و غرور را یار خود ؛از خودنمایی بود ،از کبر بود ؛ردکه عاد را برداشت بُ ،ررصَگوید آن باد، باد صَمی
 .دشمن شماست ؛پنداریدمییار خود  ،غیر بود، دشمن بود. شما چی؟ شما خودنمایی خودتان را در جوانی ،که اغیار بوددر حالی

 

 

 چون بگردانید ناگه پوستین 

 قَرین الْ س خُردشان بشكست آن بِئْ
 (467۸)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 
با کله ما  ،دفعه این بادکرد، یکمیحال خدمت هتا ب ؛ش را نشان دادای کرد، یعنی آن رویطرفدفعه آنش را یکاپوستینکه گوید می

طرف نید پوستین یعنی پوستین را که آنبگردا ؛القَرین یعنی یار بدبِئس ،"قَرینالْ سَآن بِئْخُردشان بشکست " .کوبدرا به زمین می
تکبار و در خودش را نشان داد، که ما آن بادی که در اس ،ی شدطرفدفعه که از آنیک ؛آمدمان میقشنگش را پوشیده بود، ما خوش

 ه.ما را خرد کردگذاری کرده بودیم، دشمن ما بوده، غرور و کبر سرمایه
 
 

 ست باد فتنه باد را بشكن، که بس

 ت بشكند او هم چو عاد از آن کِ پیش
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 (467۹)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 
 

که این باد  ،ذهنی را شناسایی کن، که چقدر باد غرور داردمناین ر را بشکن، االن اینجا بنشین، گوید تو باد را بشکن، یعنی باد غرومی
دفعه یکنه است، خیلی این فت ،خیلی فتنه است، قبل از اینکه او مثل قوم عاد تو را بشکند. پس شما در جوانی فرصت دارید، پیر بشوید

دفعه یک ؛کنیمکنیم، خودمان را بزرگ میکنیم، خودنمایی میکنیم، بدی می. ما هی بدی میاست رداند، و برگرداندهگپوستین را بر
آمد، با منمان میحال خوشهتا ب ؛شودکنیم دیگر درست نمیرابطه ما با همسرمان خراب شده، هر کاری می ،ما بینیم در خانوادهمی

ساله بیستدفعه آن که یک ؛جاییشویم، تا یکشویم، خشمگین میکنیم، عصبانی میمان برخورد میکنیم، با بچهذهنی خودنمایی می
 د.خواهد ببیندر رفت، دیگر اصالً ما را نمیههمۀ زحمات ما که بینیم دفعه مییک ؛گرداندرا برمیش اپوستین ،شودمی

  .که خواهد شکست ،ت یعنی که تو را بشکند او مثل قوم عادکِ ،"تاز آن کِ پیش  ،ست بادفتنه اد را بشکن، که بسب"
 
 

 ل  خَیْ برْر کِهود دادی پند که ای پُ

 لاین باد، ذَیْند از دستتان برکَ
 (46۸0)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 
 ،کنیمیبه همین قومی که داریم صحبت م ،هود پیغمبر بود ؛ر کبرپُ خیل یعنی ای گروهِکبر یعنی گروه،یا خِیل یل یل یعنی دامن، خَذَ 

 . قدر مطمئن نباشیداین ؛ ذیل یعنی دامن،کشید ما خواهدش را از دست شاباالخره این باد دامن ،ر کبرای گروه پُ که گفتداد. میپند می
 

 

 لشكر حق است باد و از نفاق 

 چند روزی با شما کرد اعتناق 
 (46۸1)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 
گذاری میدر ذهن سرمایهشما این باد و این نیروی زندگی که  گوید. میهم انداختنگرفتن و دست در گردن عتناق یعنی در آغوشاِ

، که تو را از لحاظ من بزرگ به یک چیزی در آیندهبروی خواهی و می لحظهایندر  گذاریمی شود و اینکه االنکنید و سبب غرور می
دهد، که ما مدتی مهلت میکند، یکمدتی صبر مییککند. حقیقتاً این نیروی زندگی ی میئین کار درست نیست! این باد دوروا ،کند

 دار بشویم، بیش از حد نه. بی
نیروی زندگی نیامده که شما تا آخر عمر بگیرید و  .لشکر خداست ی اینول ،رفتاری کرد، پهلوی شما بودروزی با شما خوشیک چند

باشد. ذهنی نمایی شما در خدمت غرور شما و منو این درد و خود ؛هم به دیگران درد بدهید،تبدیل به دردش بکنید، هم به خودتان 
طوری این ؛شویمشویم یا دیوانه میرویم خرافی میرود یا میمیبین یا بدن ما از  ؛دتواند باشدار هم نمیذهنی همچون ادامهیعنی من

 .ذهنی را نگه دارمخواهم مننیست که کسی بگوید من می
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 ر، با خالق خود راست است او به سِ

  چون اجل آید بر آرد باد، دست
 (46۸2مثنوی، دفتر ششم، بیت )مولوی، 

 
همین که  .راست استگوید میگوید باد، همیشه با خالق طور پنهانی با خالق خود راست است، یعنی نیروی زندگی که اینجا میهاو ب

 . کندمیباد دستش را رو  ،همین که وقتش بشود ،اجل شما بیاید
 

 

 باد را اندر دهن بین رهگذر 

  کرَّ و فرَّآیان، روان در  هر نفس
 (46۸3)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 
تکشیدن ماست و هم صحبآید. منظورش هم نفسمی رودو می شودمیها رد ی دندانپهلوشود، از می گوید باد را ببین، از دهان ردمی

و این ،شوددرد پیدا میرود و دندانمیذره باد یک ؛درد ما، به خاطر هواست، بخاطر باد استما معتقد بودند که این دندانقدکردن ما. 
قدر کنید و اینگذاری میذهنی سرمایهما این نیروی باد را در گفتار منکه شاینکند نظرم موالنا تشبیه میهب .کندله پیدا میأهم مس

 ؛عنی آینده و روان در جالل و شکوهی گیرد. آیانهای بعد از آنها، دامن شما را میکه باالخره این گفتارها و عمل ،دارد ضرم گفتارِاین 
با جالل و شکوه  در دهانزنیم، و حرف میکشیم میآیان است و روان است و وقتی نفس یعنی جوری آینده است، باد چه گوید ببینمی
 رود. میآید و می
 

 

 ها از او ایمن بود حلق و دندان

 حق چو فرماید، به دندان درفتد 
 (46۸4ششم، بیت )مولوی، مثنوی، دفتر 

 
این زند به دندان. موالنا فت، میابگوید به دندان بیبه او اما همین که خدا  ؛ها ایمن هستندحلق و دندان ،رودآید میباد میکه گوید می
  .زندتمثیل میرا 
 

 

 ای باد و ثقیل  کوه گردد ذره

 زار و علیل  درد دندان، داردش



 

نج حضورگ 
 

43     صفحه

    

 حضورگنج 626برنامه شماره شده متن پیاده

 (46۸5)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 
 

االن ما  ،و اگر تمثیلی بگیرید .کندشود و ما را زار و علیل میشود و کوه میدندان برود، سنگین می تویگوید که یک ذره باد که می
ها ایمن است، ولی اگر ها و فکر کردنزدنجایی بدن ما از این حرفتا یک ؛زنیمکنیم و حرف میکشیم و گفتگو میس میآزادانه نف

 زند، حاال اینجا اسمش را دندان گذاشتهجایی از بدن ما صدمه میاین فکرها به یک ،صورتدر این ؛برسد که بیش از حد باشدجایی یک
 است. 

 

 

 گذشت میاین همان بادست کایمن 

 بود جان کَشت و گشت او مرگ کَشت 
 (46۸6)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 
ولی االن دیگر این کار را  ؛گذشتآمد، از دندان و حلق میاینکه آسیب بزند میبدون ،خطربدونگوید این همان باد است، که میبله، 
کشت ما  شود، مرگِداد، ولی االن وقتی طوفان می، جان کشت بود، به کشت ما جان میورزیدهمین وقتی بصورت نسیم می .کندنمی

ما شکوفا می ،کند و در خدمت ماستکند و جوان میما را سبز مییروی زندگی که اولش خواهد بگوید که همین نخواهد شد. می
 طرفیش را آنادهیم، یک جایی پوستینرسیم و این کار را ادامه میشویم و به حضور نمییده نمیئموقع از ذهن زاوقتی ما به ؛شویم

فرصت دادم. چقدر خوب است که در اوایل زندگی تو بیش از حد ادامه دادی، من به تو که گوید میدهد و می پوشد، خودش را نشانمی
 . کنیم و به زندگی زنده بشویمذهنی و سیستم آن را رها اند، متوجه بشویم و منرا که بزرگان گفته اتما این موضوع

 

 

 که بكردت دست، بوس   کسدست آن

 وس بُگردد، د میوقت خشم آن دست 
 (46۸7)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 
دهی، یک کسی دست تو را ببوسد، ولی همان دستی که دست تو گوید شما اجازه میمی .هم یک جور بیان استیعنی گرز، اینبوس دَ

کسی دست شما را اید، که یکچرا؟ بارها شما دیده ؟کنیدتوجه می .شودی خشمگین بشود، همان دست، گرز میگیرد، ببوسد، وقترا می
 . زنددارد تمثیل می است. اینکه خشمگین شدهبرای ؛ه شما بزندخواهد به کلّهمان آدم با گرز می شود،اوضاع که عوض می ؛بوسدمی
 
 

 آرد او ز جان یا رب و یا رب بر

  ستَعانر این باد را، ای مُکه بِبُ
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 (46۸۸)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 
 
 

زدن را درست یاد آمد، وقتی که از یک حد گذشت و ما حرفمیرفت و گیرد، تا حاال این باد آزادانه میپس کسی که دندان درد می
خیزد، که از جان ما بر می و یا رب ا شروع کرد به درد کردن، و یا ربصورت دندان منگرفتیم، و ما من ذهنی را رها نکردیم، در این

  .رخدا این باد را بِبُهای خداست. ای کننده و یکی از نامر، مستعان یعنی کمکای مستعان، این باد را بِبُ
وقت است شروع شده و درد امان نمیشان خیلیها هستند دردهایشوند. خیلیدردها شروع می ،یعنی چی؟ یعنی اگر از حد بگذرانیم

گذاری یهذهنی سرماذهنی و در کبر و غرور منروی زندگی را برای پروار کردن منکه نی ها فرصت داشتنددانند که مدتدهد؛ نمی
رب و یا رب ما، خدایا چه  صورت یاکنند. و اگر بیش از حد ادامه دادند، و دردها شروع شد، که در اینجا درد دندان تمثیلی است، در اینن

خواهد بگوید، باالخره زندگی یا به زور با کتک یا با درد، شما را متوجه خودش خواهد کرد، چرا شود. حاال موالنا میشروع می م،کار کن
 تشخیص خودتان این کار را نکنید!؟  خودتان، باخاب با انت

 
 

 ای دهان، غافل بدی زین باد، رو

  از بن دندان در استغفار شو
 (46۸۹)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 
رساند، نمیآمد، به تو هم هیچ آسیبی رفت و میزدی و این باد آزادانه میای دهان، که تو داشتی حرف می که گویدمی ؟کنیدتوجه می

ز ته حاال بیا ا ؛گفتارت براساس من بوده ،با این باد کردی، و همه چیز گفتیکاری که خواستی هر آن موقع از این باد غافل بودی،
ه ن دندان پشیمان بشود و استغفار بکند و توبکسی که حقیقتاً از بُهردیگر، از خدا معذرت بخواه. که امروز داشتیم  ت، از بن دندانادل

شود. اما بارها گفتم، ما این دردها را ایجاد دردش کم می ،شودشروع می ؛شتمبکند و برگردد و از ته دلش بگوید، که دیگر من برگ
  .یم، باید صبر کنیماهکرد

 
 

 ها باران کند اشک چشم سختش

  خوان کندمنكران را درد، ااهلل
 (46۹0)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 
کند، خوان میااهلل دردفقط گوید آنها که منکر هستند، آنها را می .دکنم سخت ما، شروع به اشک باریدن میشد، چش وقتی دردها زیاد

  است. وسیلۀ بزرگان شدههبهم ها گوید، صحبتاالن می .ای نیستچاره
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 چون دم مردان نپذرفتی ز مرد 

  وحی حق را، هین پذیرا شو ز درد
 (46۹1ششم، بیت )مولوی، مثنوی، دفتر 

 
، دههما قدرت انتخاب داریم یا نه؟ بل ؛اب داشتییعنی سخن بزرگان را، از مرد خدا، از بزرگی نشنیدی، انتخ ،م مردانگوید چون دَمی

 اشهای بزرگان را که یکیو اگر این حرف .همه مدتی که جوان هستیم داریم ،سالگی داریمسالگی داریم، سیسالگی داریم، بیست
قدر شی، اینید. باید درد بکِوشبوسیلۀ درد باید پذیرا ب ،حق را صورت وحیِدر این ؛گویدکه االن دارد می نپذیرفتید،شما موالناست، 

هر موقع می ؛گذاری، وحی حق به دلت بنشیندشم؟ و جوابش را پیدا کنی، برای اینکه نمیکِقدر درد میشی، که بپرسی که چرا اینبکِ
دانم، بیا با من رفیق دانی، من میدهد، که تو نمیهرموقع که زندگی پیغام می .کنیروی من خودت را بزرگ میمی ،زنیآید، پس می

 . چسبیمیچسبی، همین من را یق بد را رها کن، شما به عنوان هشیاری باز هم رفیق بد را میشو، این رف
 

 

 پیكم از شاه بشر باد گوید:

 گه خبر خیر آورم، گه شوم و شر 
 (46۹2)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 
ها هم خبرهای فتنهآورم، بعضی موقعها خبر خیر میموقعبعضی ؛، شاه بشر هستمهستم آور خدامن پیام گویدباد می، من گوید کهمی

 .انگیز
 

 

 م ی ز آنكه مامورم، امیر خود نِ

 م؟ ی من چو تو غافل ز شاه خود کِ
 (46۹3)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 
گوید، بستگی باد میاین گوید، نیروی زندگی می .مثل تو از شاه خودم، غافل نیستم من مامور هستم و امیر خودم نیستم، و در ضمن

 . به تو دارد
 
 

 وار بودی حال تو گر سلیمان

  ال توچون سلیمان، گشتمی حمّ
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 (46۹4 )مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت
 

 .شدمال تو میبود، من حمّهر چیزهای بیرونی آزاد کردهاگر تو مثل سلیمان بودی و حال تو مثل سلیمان بود، که دلش را از مِ
 
 

 لک کَفَتتَم، گشتمی مُسْهعاری 

  کردمی بر راز خود من واقفت
 (46۹5)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 
کردم، ولی ید: و از راز خودم تو را واقف میگومیلک تو بشوم، نیروی زندگی مُ ،توعین توانستم، من االن پیش تو عاریه هستم، اما می

 ؟حاال چی شده
 

 

 ستَعار  لیک چون تو یاغیی، من مُ

 کنم خدمت ترا روزی سه چار می
 (46۹6)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 
چون نخواستی با من یکی بشوی، پیش تو سه ؛پیش تو هستم تیعاری هستم،ذهنی داری، و من موقتی من ،اما چون تو یاغی هستی

 . دهد، من داشته باشیمگی به ما یک مدت کوتاهی اجازه میزند شودمیپس معلوم  ؛چهار روز هستم
 

 

 ها دهم  یچو عادت سرنگون پس

 ز اسپه تو یاغیانه بر جهم 
 (46۹7)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 
کنم، حال تو را خراب یعنی در بیرون کارهای تو را خراب می ؛دهمها به تو میوم عاد، سرنگونیادامه بدهی، مثل قپس اگر تو خیلی 

و فکر کردی  درست کردیرا من  ،کنم به تو کمک کنم، ولی تو وقتی رفتیاولش سعی می .جهمکنم، و از سپاه تو یاغیانه بر میمی
اه کوبم و یاغیانه از سپاگر هم متوجه نشدی، تو را می ؛کاری در کار توخراببه کنم شروع میها، باالخره من به همین من هستی و این

 . جهمتو بیرون می
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 تا به غیب ایمان تو محكم شود 

 آن زمان که ایمانت مایۀ غم شود 
 (46۹۸)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 
آن  است. ولی آن دیگر خیلی دیر شده ؛توانی بکنیمحکم بشود، تا بفهمی که کاری نمیترتیب ایمان تو این اتا باالخره بگوید که، می

ها و مان را از باورکه روی او را ببینیم، ما برویم ایماناینیعنی وقتی ایمان ما، این است که به جای .شودغم می ۀایمان تو مای ،زمان
 . کنیمکه ما بتوانیم ایمان درستی پیدا آید، چیزها بگیریم، این دردها می

 
 

 آن زمان، خود جملگان مؤمن شوند

 آن زمان، خود سرکشان بر سر دوند 
 (46۹۹)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 
وقتی دردهای شدید  .شوندمیآن موقع همه مومن  گویدمی، وقتی این همه به ما آسیب رسیده، است دیگر موقع خیلی دیر شدهآن

شان موقع همه از ترسآن ؛ها بیایدگرفتگیجور مصیبت بیاید، حالدانم هزاری بیاید، نمیئدها بیاید، پا دردها بیاید، تنهادربیاید، دندان
 . دوند، منتها این دفعه از ترسکنند، و بر سر میشوند، همه سرکشان هم تعظیم میمومن می

 
 

 آن زمان زاری کنند و افتقار 

  هم چو دزد و راه زن در زیر دار
 (4700)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 
  کنندموقع هست که طلب بخشش و توبه میآن ؛ریزیر دار ببَبه که  زن راکنند، مانند دزد و راهکنند، و اظهار فقر میموقع زاری میآن

 گوید.که االن می کنیدگوید چرا این کار را نمیما تا کجا باید ادامه بدهیم؟ می آخر خواهد بگوید که،کنند. میو اقرار می
 
 

 ستَوی ک گر در غیب گردی مُلی

  ییحنۀ خود تون و شِمالک داریْ
 (4701)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 
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صورت صاحب دو تا دنیا مینایدر  ؛توانیممان میفضای یکتایی، آنجا پنهان بشوی، پوشیده بشوی، ما همهبروی  ، اگرکه گویدمی
شوی، که هر یعنی متوجه می ؛خودت هستی ،موقع داروغه خودتت خوب است، و آناهم فضای یکتایی هستی، هم این جهان ؛شوی

 . تواند از تو بدزددبینی، دیگر کسی نمیمیرا  موقع من باال آمد، باید سر جایش بنشانی، آن
 
 

 یمشحنگی و پادشاهی مق

 نه دو روزه و مستعارست و سقیم 
 (4702)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 
دائماً  جاودانه و، پادشاه باشیشود تو پادشاه می .خواهی بود میم شحنه و داروغه دائه پابرجا خواهی داشت، گوید، تو هم پادشاهیمی

شانی، بن شد، آن را سرجای خودشتجاوز بکند و شما را بکِخواست، به شما از بیرون که اگر یک چیزی  داروغه و پلیس خودت باشی
، آنجا مستقر آنجا مستوی شدیبرای اینکه رفتی فضای یکتایی،  ؛نی و این شناسایی در وجود تو هستکیعنی چی؟ یعنی شناسایی 

 . بله. و این دو روزه و عاریتی و بیمارگونه نیست ؛شدی
 
 

 رستی از بیگار و کار خود کنی 

  و هم تو طبل خود زنی هم تو شاه
 (4703)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 
دچار کار بی ،کنیم، هر موقع ما پیکار میاست هم درستست، آنهها پیکار بعضی از نسخه ؛مزداین از بیگار، بیگار یعنی کار بیبنابر

اینکه برای ؛ستیممزد بکنیم، رَاست، از اینکه کار بی مزدذهنی کار بی، بنابراین کار من"رستی از بیگار و کار خود کنی" .شویممزد می
 ،مانبرای دوستان ،برای همسرمان ،مانهایاز جمله برای بچه ،چیزبرای همهکشیم، شود. ما زحمت میکنیم، تباه میهر کاری می
موقع کار خودت را میدهیم. آنبا من انجام می ،ما ستیزه داریم ونچ .ذهنی هستندشوند. چرا؟ چون با منهمه تباه می ،برای کارمان

آید، حاال دیگر مستقل شدی، االن دیگر به زمین خودت با ریشه خودت وصل شدی، روی کار خودت از حال خودت میحاال،  .کنی
تشخیص  ،صمیم خودتبا ت ،آفریند، تو با ارادۀ خودت، کار خود کنی یعنی زندگی از طریق شما می"کارِ خود کنی"پس  ؛خودت ایستادی
کنی، و کارهای مردم روی شما اثر ندارد. پس بنابراین، هم شاهی و هم کنی، و به دهن مردم و به رفتار مردم نگاه نمیخودت خلق می

هیچچیزی و تو شاه مملکت خودت هستی، و هیچ ؛کنینی، یعنی به طبل دیگران توجه نمیزطبل خودت را می .زنیرا میطبل خودت 
 ،ودمانزنده شدیم و به ریشۀ خبود، روی شما اثر ندارد. اگر ما به آن منظور اصلی زندگی که بیدار شدن از ذهن بود و بیدار ماندن  قدرتی

خودمان  از ما کار کردن. اوالً ما شاه این جهان و آن جهانِکند شروع میدیگر زندگی  ؛وصل شدیم ،به اعماق وجودمان که زندگی است
هم فضای یکتایی را داریم، که از آنجا . مان هستیم، شاه فکر خودمان هستیمهستیم، شاه باورهای خودمان هستیم، شاه اعمال خود

چیزی را از ما  ،شود و هم داروغه خودمان هستیم، برای اینکه چیزی یا کسیآید، هم این جهان ما شکوفا میرد میخِ آید،می شادی
یرویم؟ براگردیم، ما چرا به بیرون مینمی یهای بیرونلحظه عیناً از ما جاری است، دنبال خوشی، و چون شادی در اینتواند بدزددنمی
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دو روزه  که امروز گفت ،کندرا سیراب نمی های ذهن که مارویم بیرون زندگی پیدا کنیم، که خوشیاینکه خودمان زندگی نداریم، می
کند بیمار است، که به بیرون نگاه می یعنی یک آدم ؛های بیرونی بیاید، بیمارگونه استخوشی. ه نیستنیست، مستعار نیست، بیمارگون

افتد، شما خوشحال میمی ییک اتفاق ؛شود، عاریتی استکم و زیاد می دائماًها هم های بیرون مشغول است. و آن خوشیو با خوشی
ی از شما یک کس .خوب است که ذهن بگوید ،بیفتددیگر یک اتفاق خوب باید کشد، بعد از بیست دقیقه شوید، بیست دقیقه طول می

دیگر ها همه عاریتی است و موقتی است. ولی شما ؟ اینستها چیاین ؛تمجید کند، شما خوشحال بشویدیا ید کند، ئتعریف کند، یا تا
 .دهیدهم به دیگران می ،کنیدهم خودتان استفاده می ؛آوریدن میشادی را خودتان به این جها و کنیدکار خودتان را می

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


