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443مولوي، دیوان شمس، غزل شماره 

از دل به دل برادر، گویند روزنی است

روزن مگیر، گیر که سوراخِ سوزنی است

هر کس که غافل آمد از این روزنِ ضمیر

و کودنی استگر فاضلِ زمانه بود، گول

کن در خانه جلیسزان روزنه نظر

بنگر که ظلمت است در او یا که روشنی است

گر روشن است و بر تو زند برقِ روشنیش

دان که کانِ لعل و عقیق است و معدنی استمی

پهلوي او نشین که امیر است و پهلوان

گل در رهش بکار که سروي و سوسنی است

در گردنش درآر دو دست و کنار گیر

مرفوع گردنی استبرخور از آن کنار که

رو رخت سوي او کش و پهلوش خانه گیر

کانجا فرشتگان را آرام و مسکنی است

لرزد این دلمخواهم که شرح گویم، می

منی استما و بیزیرا غریب و نادر و بی



Program # 690گنج حضور690برنامه شماره 

3: صفحه

آن جا که او نباشد، این جان و این بدن

از همدگر رمیده چو آبی و روغنی است

اینت گفتنی استخواهی بلرز و خواه ملرز، 

گر بر لب و دهانم خود بند آهنی است

عشق چیست؟آهن شکافتن برِ داوود

خامش که شاه عشق عجایب تَهمتَنی است
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.کنممیشروعموالناشمسدیواناز443شمارهلزغباامروزحضورگنجبرنامهاحوالپرسیوسالمبا

443مولوي، دیوان شمس، غزل شماره 

دل برادر، گویند روزنی استاز دل به 

روزن مگیر، گیر که سوراخِ سوزنی است

باشیمذهنمانناظرومراقبلحظهایندرتوانیممیماکهاستطریقایناز،داردراهدلبهدلگویندمیاینکه

خدائیتجنساز،هستیمهوشیاريجنسازدانیممیکهحالعیندروبشویمجدامانذهنیمنازلحظهیکو

هوشیاريهم،همرادیگران،کندمیتماشاراخودمانذهنیمن،خودبهمئقاهوشیاريوخدائیتاینوهستیم

.، هر دو را ببیندببیندراشانذهنیمنهم،ببیند

روزنوایمبودهاولازکهشویممیهوشیاريهمانجنسازشویممیذهنمانمراقبلحظهایندرکهوقتیپس

مادرمانازوشدیمانسانماکهروزياز.شودمیباز،هستاتاقسقفبااليدرکهاستسوراخیمعنیبهکه

وفکريالگوهايوفکرهاباشدنهویتهمباولی،ایمبودهجهاناینبهغیبجهانروزنماشدیممتولد

.ایمبستهراروزنایندردهاخودودردالگوهاي

انسانهايدلبهاستایزدينورتابشروزناینکهانسانحقیقیدلازمنبرادراي:کهگویدمیهمینبرايو

دلوشویدبردمردمذهنیمنمیانازتوانیدمی،باشدشدهبازشمادرروزنایناگروداردوجودراهیکدیگر

.هستندخدائیتیاهوشیاريجنسازهمنهاآکهبدانیدببینید و و،ببینیدراآنهااصلی

ماروزنوقتیو،بینیدمیراخدائیت،بینیدمیرافرشتگیآنهادردیويیامجسمهفرمجايبهدیگرعبارتبه

شویممیمتوجهکنیممینگاهذهنمانبهروزننورآنباماکهحالیدر،تابدمیذهنماناتاقبهنورشودمیباز

چیزهايیکیذهنمحتواياینجورندسهگفتیمبارهاکهذهنمانمحتوايدرشدیمگذاريسرمایهماکه

شویممیمتوجهودردهاهمیکی،باورهامثلهستندفکريیکیمانجنسیتتنماناین:مثلهستندفیزیکی

میراتاریکیاین،داشتهنگهتاریکیدرماراو،بستهراروزنچیزگونهسهیاچیزتاسهاینبهشدنجذبکه

.فکرخوابگوییم

بصورتاستاسمشگفتیمفکراولینکه،کندمیفکررافکراولینوشودمیجهاناینواردهوشیاريوقتی

باگفتیمآنازبعدوشودمیبافتهذهنیمنگفتیمکهچیزيمرکزيهستهاست،منکلمه،استمنفکروفکر
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راعملیچنینیک،دهدمیهویتدهدمیجانآنهابهوکندمیاضافهبخودشرامحتواهاهمینمنمالفکر

.شدنهویتهمیاهمانیدنگوییممی

ونیستجهانایندرچونخودششبیهکهکنددرستخودششبیهچیزيیکخواهدمیهوشیاريواقعدر

درهستیمغریبهم،ستمنیبیمابیونادروغریبزیرا، ماهستیمنادريوعجیبچیزیک،گفتههمغزل

کنیممیدرستخودمانشبیهچیزيیکونیستجهانایندرمامثلپس،نادرهمهوشیاريبصورتجهاناین

بنابراین،داردجسمیهوشیاريذهنیمن، استذهنیمناسمشفکري است،بافتکههوشیاريعنوانبهما

دلودیگراندلتوانیمنمیداریمجسمیهوشیاريکهذهنیمنبعنوانمابنابراین،بیندمیراجسمهافقط

.خداستجنساز،استعدمجنسازکه،ببینیمراخودماناصلی

بازيبا آن چیزهایییکبهچسبدمی،جهاناینبهآیدمیمابصورتخداامتدادمابصورتهوشیاريواقعدر

همخوابازشودمیبیدارموالنامثلبزرگانییاهابرنامهاینجوربهدادنگوشیادرداثردربعدا،کندمیبازي

دیگريجوهریکاست،هوشیاريیکخودشاو،نیستاوساختهکهچیزياینکهفهمدمیوشدگیهویت

نوعهم،خوابآنازشودمیبیدارهم،کندمیرهاراآنهابنابراین،نیستجهانایندرنظریشوستا

آنازپس،کندمیبازآگاهانهراروزنهم،حضورهوشیاريبهجسمیهوشیاريازشودمیعوضهوشیاري

.شودنمیذهنجذبدیگروماندمیباقیذهنشمراقب

زمانازو،بشوندذهنشانناظرتوانندمیکهاستدرستکهباشداینبینندگانازبرخیاشکالشایدامروز

،دائماکندمیکارآیندهوگذشتهدرذهنیبافتاینیعنیبشوندخارجزمانازگوییممیوقتی.بشوندخارج

ایندرعمقمانوقتی.هستیمساکنلحظهایندرهستیملحظهایندرهمیشههوشیاريبعنوانماهوشیاريولی

ازکهشویممیمتوجهوخدابینهایتبهشویممیزندهیواشیواشماشودمیزیادوشودمیساکنلحظه

بدنمانجملهازافتندمیاتفاقاتآنازپسواصلمانبهجوهرآنبهشویممیزندهکهچرا،هستیمابدیتجنس

.کنیممیتماشافقطراآنهاماوافتدمیاتفاقفکرهامان،افتدمیاتفاق

بگردیدروزنوبگردیدسوراخایندنبالجسمیهوشیاريبانبایدشماکهگویدمیبمااولبیتهمینولی

وقتی،شودمیبازروزنیواشیواششودمیکوچکذهنیمناینکهموقعیاتفاقا.نداردوجودچیزيهمچین

کهنیستچیزيروزنچرا.دهدمینشانشمابهراخودشروزن،انتذهنباببینیدراروزنکنیدنمیسعیشما

دردهاباهویتهمما کهبینیممیماوماذهنتاریکاتاقاینبهافتدمیکهحضورهوشیاريفتابآاینجز
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بااید کههکردتاکیدهمشمابارهاگفتیم.نیستیمآنهاماولیهستیمذهنمانمحتوايباهویتهموهستیم

اینکهازپس.استراهشهماین.هستیمکهمی شویم چیزينه تبدیل به آننیستیمماکهچیزيآنشناخت

حسیاهویتیازندگیاتفاقاتازماپس،نیستزندگیاتفاقاتدرکهشویممیمتوجهشویممیذهنمانناظر

نخواهندزندگیمابهاتفاقاتکهیمین هستمطمچون،شویمنمیآیندهدراتفاقاتمنتظروخواهیمنمیامنیت

.داد

،شودمیمابعدچهارواردپیوستهبطورزندگیشاديوزندگیخردروزنشدنبازباکهشویممیمتوجهبعد

استتحركپرهستزندهکهکنیممیپیداجانیوماهیجاناتبعدمافکرهايبعدومافیزیکیبعدهمینیعنی

کهشویممیمتوجهماونورآن روي،روزنآنرويایستندمیمابعدچهاراین،شوندمیزندهبعدچهاراین

راجهان،کندمیتماشاراجهانداردکههستیمذاتبهمئقاحضورآن بلکهنیستیمهمبعدمانچهاراینحتی

هویتهماتفاقاتاینازهیچکدامباولیافتدمیاتفاقیچهآنجاکهکندمیتماشاراذهنیعنیکندمیتماشا

متوجهماونیستندجديمابرايدیگر،افتندمیراحتتراتفاقاتآن وخواهدنمیچیزيهمآنهاازو، شودنمی

اتفاقاتایندروذهنخواباینازبشویمبیداربیشتربلکهماتاافتندمیمرتباتفاقاتاینکهشویممی

هستیماتفاقاتاینناظرفقطما،نداردوجودهویت،ایمگفتهبارها،نداردوجودبدبختی،نداردوجودخوشبختی

خوشیواشیواشدارداتفاقاتاین،شویممیزندهحضوربهما،شودمیتربازرفتهرفتهروزنچوندانیممیو

بیروندرماروابط،افتادخواهدمابرايذهنیلحاظبهحتیبهترياتفاقاتیواشیواشیعنی،شودمیترشگون

.شودمیبهتراستمهمبرایتانکنیدمیفکرشماکههرچیزيوشودمیبهترمالیمانوضع،شودمیبهتر

میبستهروزناینکهکنیممیچکارببینیم،کنیممیگوشموالناصحبتهايبهداریمماوداردوجودروزنپس

شماپس.بشودبازتاشودمیبستهبیشترروزنذهنیمنکارهايباکهدانیممیراهماین.نکنیمراکارآنشود

،برسمحضوربهکهکنمچکارپرسدنمی،کندنمیکاردیگرتانذهنیمنذهنتان یاشویدمیذهنتانناظروقتی

بازهم امروزرامطالباینازخیلیوبشودکوچکتریواشیواشباید،استحضورمانعخودشکهفهمدمی

.موالنااشعارغالبدرکردخواهیمصحبت

منازپرجسمیهوشیاريبایدچرا؟بکنیمراکاراینبایدماچراکهکنمتبصحمختصریکبدهیداجازهولی

زندگیقانونتبدیلاینکهکنمعرضخدمتتاناولهمان؟بشویمزندهحضورهوشیاريبهوکنیمرهاراذهنی

زندهحضوربهبشویمبیدارآن خواببعدازوبدهیمتشکیلذهنیمنیکاولجهاناینبهآمدیمما،است



Program # 690گنج حضور690برنامه شماره 

7: صفحه

اگروزنیممیجامعهبهوخودمانبهزیاديضررهايندهیمانجاموندانیمراایناگراما. ، براي این آمدیمشویم

راذهنیمن، روي خودمان کار کنیم،کنیمگوشبزرگانحرفبه،کنیمهمکاريزندگیباوراموضوعاینبدانیم

.کردخواهیمزیاديسودهاي،برودذهنیمنوکنیمتبدیلحضوربه

سالگیدوازدهدهدر، دیگرشودمیشکوفاذهنیمناینکهتدریجبهزنیاهستیدمردیافردعنوانبهشمااوال

بینشیعنیبینشآن یواشیواش،بشودزندهحضوربهبرنگرددشخصاگر،اینهاورشدبهکندمیشروع

هم،بشویدهمانیدهکههرچیزيباشما.کردنایجاددردبهکندمیشروعجسمیهوشیاريعینک،جسمی

آدمیکمثالبنابراینپس.شودمیهویتهمدردهاآنباهمذهنیمنوکندمیدردایجادآن بشویدهویت

ایندرچیشماخانمیا؟چیستشماسرمایهقاآايبگوییموبگیریمنظردرداردذهنیمنکهراسالهبیست

هممقداریککردهدرستدردمقداریکناایشزندگیدیدگاهازکنیمنگاهدرستاگر اندوختید؟سالبیست

اجتماعیمقاممثلباورهابرخیمثل،جنسیتمثلبدنمثلپولمثلزندگیمحتوايمقداریکباشدگیهویت

اینواستذهنممحتوايکههستمهویتهماینهابامنگویدمی،شدههویتهمآنهاباکهانسانهابعضیمثل

ایناگروکندشروعمشتركزندگیخواهدمیدردهاوهاشدگیهویتهماینباالبتهوشدههمدردسببکار

محیط، پسکردخواهدخرابرارابطهاینورابطهاینبهریختخواهدذهنیمندردهاي،بشودشروعکار

.آیدمیآنجابدانرژي،وترسکنترلوخودنماییبرايمحلییک،جهنمیکشودمیخانواده

بوجودرادردزیاديمقدارتواندمیحضوربهبموقعبرگشتوهاشدگیهویتهمکردنرهاکهبینیدمیبوخ

زندگیشادي، باشدعشقیانرژي،باشدلطافتآنجادرتواندمی،بدهدنجاتراخانوادگیزندگیتواندمی،نیاورد

روحیهايهزینهچقدرکهببیندشماو.جداییموقعهابعضیودعواودردوشدههویتهمفکرهاينه،باشد

،دردایجادکردناضافههمینرابطههمین،داردماديهايهزینهچقدربعالوه،بکشیمدردبایدماچقدر،دارد

میماماديکارهايچرخاليچوب،کنیماستراحتماگذاردنمی،بخوابیمماگذاردنمی،کندمیمریضمارابدن

.گذارد

زمینرويدرروزشبانهدرچقدر،داریمنگهسالمراجسماینکهکنیمخرجپولبایدچقدرکهبینیدمیپس

،خرندمیالکلیمشروبچقدر،کنندمیمخدرموادهزینهچقدر،مردمدهندمیبخشآرامشدوايوقرصپول

دیگرچیزهايصرفوبشودجوییصرفهتواندمیاینهابوخ،دهندمیدواپولچقدر،دهندمیدکترپولچقدر

زخمیآدمهادارندهزینهجنگها،کندایجادجنگتواندمیدرماافتدمیذهنیمناینکههاموقعبعضیوبشود
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هیچصرفپول،جنگهاداردزیاديماديهايهزینه،خورندمیناپذیرجبرانهايهزینهوقتهابعضیشوندمی

،ذهنیمناینبشودهمگانیاگر. بگیریمراکاراینجلوتوانیممیما.ذهنیمن؟کندمیکی. شودمیپوچو

.هستانسانبقايافتادنخطربهامکان

زندگیخوب،کنیداستفادهدرستسالنودهشتادایناز،باشدداشتهکیفیتزندگیتانبخواهیداگرشماپس

خرد،کنیدخدمت،کنیدکمکجامعهبه،کنیدبزرگخوبیهايبچه،باشدخوبخانوادگیتانزندگی،کنید

سوراخسوراخاین:گویدمی.کنیدکارخودتانرويبایدبشویدتبدیلباید،بیاوریدجهاناینبهآنورازرازندگی

،استلحظههمینروزنسوزن یا اخرسواین.استکوچکیعنیشودنمیدیدهآسانیبهیعنی، استسوزن

.بکندآیندهوگذشتهازتواندنمیانسان

تسلیمیا،شویدمیذهنتانناظروقتیشماکهخواندمگویابسیاربسیارابیاتغالبدرشمابرايگذشتههفته

از آنها یاد کنیدنمیستیزهآنهاباشماکهآوردمیبوجوداتفاقاتیوکندمیعبورشمااززندگیخرد،شویدمی

میدردتان،اندازیدمینیستیدچیکنیدمیشناساییمرتب،شویدمیبیدارمرتب،شویدمیبیدارمی گیرید

دررافکرهایتاندردتانشویدمیشما،شماشودمیدردتاننبینید،شودمیکوچکدردتانبینیدمیباالآید

رادردکهزمانیتا،کنیدمیتقویترادرددوبارهمخربومنفیهايفکربهکندمیشروعگیردمیاختیار

.کردخواهیمزندگیدوبارهراگذشتهما،کنیممیتقویت

میزندگیلحظهاینکهبینیدمیکنیدمیبازراروزنوقتیشما،بکنیدزیستیبازراگذشتهنیستالزمشما

بهایدزندهخدابینهایتبههستیدساکنلحظهایندروداردکیفیت، کنیدمیزندگیراآنشمالحظهاینآید

روزنودردهاخوابوذهنخوابازشدیدبیداراینکهبراي،کنیدنمیمرگحسترسحس،ایدزندهخداابدیت

.استباز

میدیگرمردم،نااطرافیانتراشماارتعاشوکنیدمیارتعاشداریدزندگیبهشماهستیدياینطوراگرحاال

واکنشگیریدنمیجديراشانذهنیمن،بینیدمیهم راشانذهنیمن،بینیدمیزندگیراآنهاشماوبینند

.دهیدنمینشان

بودنذهنتماشاگریابودنذهنناظریابودنمراقببهراجع، بلی،مثنويبیتچندسربرویمکهبدهیداجازه

هویتهمچهببینیدوباشیدذهنتانناظرتوانیدمیابیاتایندرطولکهببینیدشماوکنیممیصحبتداریم

میاختیاردررافکرهایتانجوريه چ،باالآیدمیدرهایتانيوره جچ،داریددردهاییجوره چ،داریدهاشدگی
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خودشانبابکشندراشماتوانندنمیهستیددردهااینتماشاگرشماوقتیو.گیردمیراحالتانجوريه چ،گیرد

نشانراخودشاندوبارهباال،آیندمیدوباره،شوندمیترضعیفآنها،رویدنمیوقتی،شمارویدنمی،کنندیکی

لحاظبهشمایواشیواش.شوندمیترضعیفدوبارهورویدنمیشمابکشندراشماخواهدمیدوباره،دهندمی

هویتهمچهآنجاکهبینیدمیوبینیدمیراذهنتانمرتبو.شویدمیدارترریشهحضورلحاظبهبازترروزن

میآزادواندازیدمیوخودتانازکنیدنمیفرار،کنیدمیقبولوکنیدمیشناساییوداریدهاییشدگی

.شوید

2.72مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بیت 

چون مُراقب گشتم و از خود جداساعتی با آن گروهِ مُجتَبی

کنیدمیتجسمولی،بخوانیمنداریموقتماراداستانحاال،سومدفترداستانِیکدرآراستهراايصحنهموالنا

لحظهمعنیبهساعت.شدهانتخابیعنیمجتبی،هستندحضورجنسازکهگروهی،هستشدهانتخابگروهیک

بهگروهآنباايلحظهکهباشداینمعنیتواندمیپس،موالنادرباشدتواندمیهمزمانمعنیبه،باشدتواندمی

وگشتمجداذهنیمنازیعنیگشتمجداخودازوشدمذهنمناظریعنی،شدممراقبوقتی،هوشیارحضور

.شدمامذهنیمنتماشگر

زآنکه ساعت پیر گردانَد جوانهم در آن ساعت ز ساعت رَست جان

جانم،دیدمراهایمشدگیهویتهمودیدمرادردهایمودیدمراذهنموگشتممراقبکهلحظهدرهماندرست

افتدمیهوشیاريوقتیاینکهبراي،رستجانزمانازلحظهآندرهمپس.شدآزادزمانازامهوشیاريیعنی

بدنباوقتی،شودمیپیربدناینمثال.استزهنیبافتاینکندمیفکرانسانهاشدگیهویتهمبه،زمانبه

از،هستیمزندگیجنسازهرلحظهماکهحالتیدر،شویممیپیرداریمکنیممیحسماشویممیهویتهم

پیربیافتدزمانبهکههرچیزي،هستجوانوهستزندههمیشهزندگی، شودنمیپیرخدا،هستیمخداجنس

جنساز،هستیمخدائیتجنساز،هستیمهوشیارينوعیکجنساز، هستیميجوهرجنسازما،شودمی

:هستچیزتادومادرکنیدمی توجه،شودمیبیافتدزمانبهکههرچیزيپیر،.شویمنمیپیرکههستیمروزن

،باشیمداشتهرنجشمقداريیکستهممکنمامثال،ماستهیجاناتیکی،ماستفکریکی،بدنهاینیکی

.استزماندرکهستاچیزيجنسازاستپیريجنسازاینبوخ
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،استزمانچراتوي،شودمیوشودمیترمسنکهآیدمیبنظرهمروزبهروز،نیستاولشروزمثلمابدناین

جسمیجاناینازغیر،هیجانازغیر،فکرازغیر،بدنازغیرولی.ریزدمیفرویعنی،ایستدمیهمروزيیک

زمانبهروآن توانیممیماوشودنمیپیرموقعهیچآن که،استهوشیاريآن کههستدرمادیگريجانیک

دهدمینشانذهنمانهرچهکهبینیممیهستیمذهنمانمراقبوقتیبا انتخاب و شناسایی خودمان، نیندازیم

پیرداریمماهماینکهمثلبیافتیمزمانبهولی،نیستیمزماندرهستیماینهاناظرکهماخودولی،استزماندر

میزمانسلطهدراینکهبراي،شویممیپیراینکهبراي، کنیممیکنترلچرا،ترسیممیماپسچرا،شویممی

.استآیندهوگذشتههمینزمانازمنظورورویم

شماکهاستمهمخیلی.کنمتکراردوبارهبدهیداجازهامخواندهقبالرااینها، موالناگویدمیدیگرچیزیکحاال

متوجهپس،خودتانبهرااشعاراینکنیدمنطبقتوانیدنمیاگر،خودتانبرکنیدمنطبقخوانیممیکههرچه

،بخوانیدراشعرباریک،کنیدنگاهخودتانبهباریک،بخوانیدراشعرباریک،کندمیکمکتکرار. شویدنمی

:؟ می گویدشدچیاینبینیدمیچیزيببینید،کنیدنگاهخودتانبهبخوانیدراشعر. کنیدنگاهبخودتانباریک

.246مولوي، مثنوي، دفتر چهارم، بیت 

بینی هر دم پاسخِ کردار توگر مراقب باشی و بیدار تو

همه بخوانیدرااینهابیاییدجلسههر،هفتههرشماولی،مخواندقبلهفتهدرارشعرهااینمنکهاستدرست

آنورازجدیدآید، میجدیدچیزشويمیذهنتمراقبکههردفعهاینکهبراي،شودنمیکهنههمبازهم بخوانند

. نداردفایدهکهنفهمیم،بفهمیمخواهیممینه،شدهکهنهخواندیمدوبارراشعراینگوییممیاینکه،آیدمی

. شویممیچیزهاخیلیمتوجهلحظهاین،لحظهایندرباشیمفکرخوابازبیداروباشیمذهنمانمراقباگرپس

نور،دهندهتغییریک،برکتیکوخالقیتوخردجریانعبورسببمابودنناظرهمینکهشویممیمتوجهمثال

استدهندهتغییرکههرچیزيبرکتجریانیکگوییمنمیکهرانوراین،نور،نورتابدمیچهروزناز،ذاریمگب

اگرواستاوجریانمابودنمراقباینپاسخپس. شودمیجاريدارد،چیستدانیمنمیکهآیدمیآنوراز

کوچکتردارندهاگیشدههویتهمکندمیتغییرداردذهنکهبینیدمیذهنتانبهکنیدنگاهشمایواشیواش

،کنیدانتخابتوانیدمیشما،دهدمینشانشمابهوکندمیبازياینهابادارداینکهمثلکسییک.شوندمی

این،منبراينیستالزماینکهشعورتانبابدهیدتشخیصتوانیدمیشما،کنیدشناساییتوانیدمیشما
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کوچکاین،منبراينیستالزمغیبتاین،منبراينیستالزمتوزيکینهاین،منبراينیستالزمرنجش

مراقباینولی،بزندلطمهیکی راکندکوچکرایکیکندمیسعیداردمنذهناین،نیستالزمدیگرانکردن

شمابودنمراقبباولی،کندمینگاهداردشماستاصل،استزندگیهم،هستیدشماهممراقب.بیندمیدارد

مراقبایندر،کنیدنمیقضاوتکهشویدمیمتوجهشمابودنمراقبایندرو،شودمیردجریانبینیدمی

خواهدمیذهنتانکهشویدمیمتوجهشمایستید، در این مراقبت بودننآفلچیزهايباهویتهمشمابودن

.استکنترلدرناظراین،نیستشماکنترلدرذهنتان.بکندتواندنمیولیکندمقاومت

قبلیکارهايآنذهنتان،هستیدذهنتانمراقبوقتیشماشویدمیمتوجهکهاست ایندیگریکیکردارپاسخ

شمابهمردمپاسخ،شودمیدارددیگريیکجور،نیستمنفیهايواکنشآندیگرمردمپاسخ،کندنمیرا

بهگرفتیدراذهنتانجلويشویدمیمتوجهشماکهاستاینکردارپاسخ.شودمیداردبهتروترلطیف،زیباتر

همسرتانباراشمارابطهشماذهناینکهشویدمیآگاهدفعهیکبزندلطمهماديومالینظرازتواندنمیشما

.بینیدمیرااینکردهمیخرابداشتهمدیرتانباتانبچهبا

کهبینممیچیزهزارتابینم؟میچیهستمذهنمناظراالنمن.ببینیدبایدشمابینید؟میراچیدم،هربینی

هویتهمکنیدمیشناساییداریدکهچرا.شماستقیامتاینو.کردمپیداشعوراآلنمن،دیدمنمیقبال

میسیاهابرسیاهمودمثلدردکهبینیدمیهستیدذهنتانمراقبوقتیشما،اندازیدمیورادردهاوهاگیشده

یا،شماشدمیآمدمیشمادردقبال،بشودشماخواستمیکهچرا،بنشیندتواندنمیوبنشیندرویتانخواهد

باهستیدحاظرلحظهایندرکهبینیدمیاآلن.کردیدمیتکراردوبارهراگذشتهرفتیدمی،اوشدیدمیشما

.کنیدنمیزندگیدوبارهراگذشته،کنیدنمینگاهگذشتهبهبودنمراقب

شماآیدمیباالاآلنهمینکهدردهاییباشدنهویتهم؟ درشماشودمیگذشتهزیستیبازسببچیزيچه

بفهمیمبایدنداردايفایده،کنیدحفظید،بخوانرااینهاهیدهدمیبازيراشماذهنیمننبینید،ببینیدباید

.استمهمبسیارکهخوانممیراهمبعديبیت

حاجتت ناید قیامت آمدنچون مراقب باشی و گیری رَسَن

بعضی. استبودنناظرهمیندرکردنصبرهمینطناباین،بگیريراطناباینوباشیذهنتمراقبشمااگر

حرفکسییکشویدمیمتوجهشمامثال.استسختخیلیافتدمیآنجاکهاتفاقاتیوناذهنمدیدنوقتها
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دارد،شودمیکوچکداردشماذهنیمن،دهیدنمینشانواکنشهستیدناظرچونشماولی،زندمیتشدر

وکندمیاذیتهمذهنیمناینوهستیناظراینکهبرايگویینمیشماوبگوییبديچیزیکآوردمیفشار

میشما،بگویمبگذارچیزيیکرآخ،شدملهپازیرمنشدمکوچکمنباباگویدمیوبدهددردخواهدمی

.گرفتیدنوري راطناب، طنابیعنیرسنایدگرفتهرارسن،هستیدمراقبچون.نه:گویید

،ذهنتدرببینیرادردناكچیزهايآن،باشیبایداینجادراینکهبراي،استصبرمعادلرسنگرفتناینو

این،دارمدردهمهاینمنیعنی؟وضعیتاینچیهاینرامنکننگاهگوییمیکهاستایندردناكچیزاولین

باراامرابطهکهبودممناین؟زنممیوزدملطمهبخودمهمهاینمنیعنی؟ حسودممنیعنی،دارمرنجشهمه

.کندفرارخواهدمیاآلننتیجهدررومنمیبارزیراصال؟کردمخرابهمسرم

آنهانیستمآنهامنبگوییوببینیراآنهااگر،باشیمراقباگر،نرويدراگر،رسنگیريوباشیمراقبچون

اینهاخواهممیحاال،کنممیولیتئمسحس،روممیبارزیرمن،هستممراقبهمینمن،استمنذهنیمنجزو

.بکنیراکارایناگربیاندازموکنمشناساییرا

همین،خدابهبشوندزندهبایدهمه،قیامتروزآن،قیامتروزتاکنیصبرنیستالزم، حاجتت ناید قیامت آمدن

زندگیپايرويوشدنبلندیعنیقیامت،استلحظههمیندرماقیامت.باشدتوبرايقیامتتواندمیاآلن

چیاز.شماشویدمیزندهدوبارهیعنی،بشودخرابچیزهمه،بشودفیکونکنکهنیستاینقیامت،ایستادن

:برایتانبخوانم،خواندمقبلهفتهدوبارهرابیتهااینبله. بینیدمیراروزن،ذهنیمنازشوید؟میرها

1276مولوي، مثنوي، دفتر دوم، بیت 

وین رَسَن صربست بر امرِ اِلهیوسفِ حُسنی و این عالَم چو چاه

چاهمثلاینجا،چیزهاآن بهچسبیدیمماکهذهناینوشدههویتهمجهاناینوهستیمزیبایییوسفما

میدردتانوهستیدذهنتانمراقبباشماوقتیکنیمصرفبایدنیرویکاینکهبراي؟استچاهمثلچرا.است

بایدشماچاهازآمدنباالبراي،چاهازرفتنبرايکنیدمیصرفنیروداریدی روید،نموکشیدمیرادردوآید

صرفنیرورا،شماباالبکشدیکیوبنشینیددلويیکتويیوسفمثل،بیاییدتوانیدنمیولی،کنیدصرفنیرو

شناسایی،بردمیانرژي،کردنتحملرادردوکشیدندردوبودنناظراینیارسناینیاصبراینو.دیکنمی

تقصیرکردیممیفکرحاالتا،هستیمکاملانسانماکردیممیفکرماحاالتاچون،استسخت،بپذیریدکنید
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یک،نهاستآتقصیر،کنندشناساییرامنتوانندنمیمردممخردمندیآدممنو،استمردم،استهمسرمان

،استکمترمههمسرمازمندانشحتیکههستممناین.بودمهمهازکمترشایدکهبودممننهبینیممیدفعه

.استسختخیلیاینهاپذیرفتن،داندنمیهیچیاوودانممیاوبرابرصدمنکردممیفکرکه

گوییمنمیحاال،زیرمن،نیستممن،خداستبهوصلهنوزآمدهجهاناینبهتازهمنبچهاینکهپذیرفتن

.شنودمیمنازترسادهمنبچهشنومنمیاصال،کردمدفنراخودمگیشدههویتهمزیاديمقدار،خروارها

راباورهااینبایدکههستممنکارياصل،استبچهفهمدمیچهاینگفتیممیماقبالاینکهبراياستسخت

سالههفتششبچهاینکهبینیممیحاال،کردیممیفکراینطورحاالتا.بکنمخودممثلهماوکه،کنمتحمیل

فکربحالتامنچون،استسختهمآنپذیرفتن،فهمدمیماازبهتردیگريکسیا.فهمدمیماازبهتردارد

میهمهوفهمدمیهماو،فهمدمیهمآن،فهمدمیهماینبینممیحاال،هستمهمهازدانشمندترکردممی

. روممیبارزیرولی،کهاینطوريشودنمیاینکهفهمند

میابالغشمابهلحظههمینالهامر، کنیدپیداراالهیدستوراتکهکنیدفرضبعضی شماکهنیستاینالهامرو

.کنیدمیگوشاوامربه،کندمیدرستخدارااتفاقگوییدمیوپذیریدمیرالحظهایناتفاقوقتیشما،شود

میگوشالهامربهمنگوییدمیکنیدستیزه،کندمیدرستزندگیکهلحظهایناتفاقباشماکهشودنمیاین

،دهیدمیقرارغیبیبادهايوزشمعرضدرراخودتانلحظهایندرشمااینکهیعنی،خداامریعنیالهامر،کنم

کردیدمیفکرکهآنطوريکهبینیدمیچیزهایییکشما،شدهبازخوردهیکیاشدهبازنیمهیاشدهبازروزن

.نیست

ذهنتانمراقبباید،دیگراستاینطوراولش،افتادیدتلهبهجاصد،هستیدماديجهانباشدههویتهمشما

شناساییرااینهاکهیکییکی،راذهنتاناینکندروشن،کندعبورخردایندریچه،روزناینازبگذارید،باشید

میبهترشما،آیدمیبیشترينور،شودمیبازبیشتردریچه،شودمیزیادترنوراندازیدمیوبینیدمیکنیدمی

نشانواکنششمابهکمترمردموشودمیبهترداردبیرونیچیزهايعالوهبهوببنیدمیبهترروزبهروز،بینید

تانبچهرفتاراین،دهیدمیواکنشکمترهمشما،گذارندمیسرتانبهسرکمتر،کنندمیاذیتکمتر،دهندمی

.کنیدمیگوشالهامربهشمادوباره،شودمیعوضداردشماباهمسرتان

قانونمثل،استالهامرهماینهااستزندگیقانونکهدانیدمیوایدخواندهشماکههمچیزهاخیلیکهالبته

درستاآلنخواهممیذهنمبامنگوییدمیشمامزرعهقانونمثلد،گویمیکههمین،صبرقانونمثل،جبران
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کودورسیدهآباآلن،شدممیخشکداشتم،مانممیدرختیکمثلمناینکهمثلولیچیزهمهبشود

سالهچهل،بخودمبدهموقتباید،رسیدهباغبان،استدرختاینمواظبهمکسییکرسیدهآفتابورسیده

باشممراقبکنصبرپس،کندمیکمکمنبهرسیدهیکی،اآلنجهانباکنممیهویتهمراخودمدارممن

.درست است این هم خواندیم، کنمصبر

وهستمخداامتدادمن،هستمهوشیاريآنمن،هستمزیبایییوسفکهمنآیاکهبپرسیدخودتانازشماپس

خداامربهوباشمذهنممراقبمنکهشدهانداختهطناباآلنو،استچاهذهنمدرهاشدگیهویتهماین

وبشودبیشترقبولم،برودباالترامشناساییتا،بپذیرمرااینهامن،آوردمیبوجوداتفاقیچهاوببینم،کنمگوش

هیچونداریدایراديشماکهگویدمیشماذهنیمنهنوزیاگیرد؟نمییاگیردمیصورتدارداین،بیاندازم

؟نداريایراديتونباشنگران

&&&

1277مولوي، مثنوي، دفتر دوم، بیت 

از رَسَن غافل مشو، بیگه شده ستدر زن دو دستیوسفا، آمد رَسَن، 

موقعاستتسلیمموقعگویدمی،داریدسالهرچند،استصادقشمامورددربیتاینواقعاهستیدهرکیشما

نگاهونکنیوستیزهنکنیمقاومتوکنیتماشارانورتووبیایدنور،بشودبازدریچهکهاستبودنذهنتمراقب

،بیاندازيرادردها، نشوي،بشودهویتهمآفلچیزیکباخواهدمیدوبارهذهنتدیدي اگروذهنتبهکنی

.نکنمتوقفراکاراینیعنی،نکنرهاراطناباینوبگیرطناباینبهمحکمرادستتدو.نکنیایجاددیگردرد

چرا،توانیدنمی،کنیدتمرینروزهربایدشما،کاراینبهباشیدداشتهتعهدبایدشماکهگوییممیهمینبراي

شمابهذهنیمنراموضوعاین،نکنیدکارخودتانرويروزهر،باشیدنداشتهتعهداگراینکهبراي؟توانیدنمی

.استمحکمبسیارذهنداماینوچیزهاباشدگیهویتهم. رسیدنخواهیدآنجابهشما،بدهدجلوهاهمیتکم

.استشدهدیریعنیشدستبیگه

7402مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بیت 

رَست از تَلوین که از ساعت بِرَستمجله تَلوین ها ز ساعت خاسته ست

جهاناینبهآییممیکههوشیاريبصورتمایانوراینکهبراي،برخاستهنیعیخاستهزمانازهارنگارنگیهمه
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همیعنیفکررنگ،کنیممیایجادرافکررنگجهتییکدرچیزيیکبهچسبیممی،شویممیهمانیده

.هستیمهویتهمآنهاباماکهباورهاازخیلیفکرمثل،پولفکرمثل،چیزيیکفکرباشدنهویت

ورآنازوستهبهترینایننیستاینغیرازواستهمینگوییدمیوداریدشماکهفکريالگويهروباوريهر

شماجسمبههمرنگیهرواسترنگاینهاازکدامهر،ایدشدههویتهمپس،بیایدتواندنمیاینازبهتردیگر

ازگویدمیآنهاازحاصلهیجاناتوشدههویتهمفکرهايیابوهاورنگهااینتمامپس،داردبو،بشوداعمال

.زمانبهافتدمیهوشیارياینکهبراي،استزماناز،بله،برخاستهزمان

وقتی،نیستزمانلحظهاین،استساکنلحظهاین،استلحظهاینیکی،استدوجورزمانکسیهرگویدمیو

کنندمیتغییربیروندریاذهنتاندرچیزهاکهبینیدمیوهستیدلحظهایندرهمیشههستیدذهنتانمراقب

کنندهگیرياندازهزمانکه،تغییراتاینندارداثرشمارويوقتی،ندارداثرشمارويولیبینیدمیراتغییر

.یداشدهآزادزمانازشما،استتغییرات

،فقطنیستندکلمات،هستندکلیديکلماتاینهابودنذهنناظر،بودنذهنمراقبومراقبهکهکنیدتوجهپس

کهبینیدمی.افتدمیاتفاقیچهآنجاکهراذهنتانکنیدتماشابایدشمابدهیدانجامبایدهستندکلیديکار

جسم،کندمیتغییرشماپولمثال،استآفلچیزهايتغییرات،کندمیتغییرتغییراتباشمارنگاینازرنگها

یک.دیگراستتغییراتاینها،رودمیجهاناینازاصالیکی،کندمیتغییریکیباشمارابطه،کندمیتغییرشما

،خوردنمیدردبهواستمردهدیگربیشترشان،شماداشتیدکهباورهاییاینکهشویدمیمتوجهشمادفعه

شمابمیرندکهاینهاچون،بمیريبازمانخواهیمی،بکنیخواهیمیچکارحاالشما،استتغییراتاینهابوخ

آیندمیوروندمیوکنندمیتغییرودهدمینشانذهنمهرچیکهبینیواآلنباشیمراقبولی،میريمیهم

اینهامنواستبادوخاكاینهاپس،کندمیبازياستبادبرخاكداشتیمقبلهفتهدراینهاورقصندمیو

نیستمهویتهماینهابا، نیستم

زماناز،رستزمانازهرکسی،رستاینهاوهیجاناتوشدگیهویتهمازرنگارنگیازتلوینازکهگویدمی

بهکندمیتغییرکهچیزيهر. بیافتدجاکهبگویمبایدبارهزارگفتمشما ناظر ذهنتان هستید،؟چییعنیرست

پولم؟ودمیشچیواياي،کنیدگمراخودتاننبایدشماکندمیتغییر، کندتغییربگذارید،نداردارتباطیشما

.بشودبوخشودمیکم،بشودبوخ،شودمیزیاد
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ازبودنناظراینازومراقبهاینازکهراخردمبهترین،راکارمبهتریندیگر،کنممیدارمراکارممنکهالبته

.نیستمهویتهمتغییرباولی،ننشستمبیکار،برممیکاربهکارمدر،آیدمیبودنتسلیماین

چون شویچون مناند، مَحرمِ بیشویچون ز ساعت، ساعتی بیرون

بیرونلحظهیکزماناز،باشیمناذهنممراقبعقببکشیم،گفتیماآلنکه،برويبیرونلحظهیکزمانازاگر

شماکهلحظهایندر.روندمیوآیندمیهی،کنندمیتغییرچیزهاییماذهندرکهشویممیمتوجهآییممی

،استذهنچون،دیگرماندنمیچونموقعآندر،هستیدفکرصندوقهايبینجنسازواقعدروهستیدمراقب

چیزهايازشمایعنی؟چییعنی.خداست،ستازندگیچونبی، داردچونوچگونگیکهچیزيیعنیچون

میرهاآناز،استاینطوريبعدلحظهاستاینطورياآلن،یک عکسی می شود گرفتلحظههرکهکردنیتغییر

چونبیشما،استچونبیاواو،باشويمییکییعنید،شویمیخدامحرمماش.ماندنمیدیگرچونشوید

. دیدرالحظهایناتفاقچگونگیوچونیشودمیلحظههر،استچگونهاستچونذهن. هستید

اینودهستیخودششماکهاستخودشیکی،داردچونکهاستاتفاقشیکیلحظهاینکهبینیدمیشماپس

،شویدنمیهویتهمشماداردچونکههرچیزيباکندنمیتغییرچونبی. هستیدچونبیشمااستچونبی

دردهايومقاومت،ستیزهبانه،کندتغییرزندگیخردبابگذار،داردچگونگی،استچوناینکهگذاریدمیشما

.من

زیباساعت،باشمبیرونساعتازخواهممیمن،استذهنیمناینازناشیکهکنممینظرهاییاظهاریکمن

براي این که من محرم بی چون می شوم چون آنهایی که چگونه می توانند باشند در . کارکندکیفیتباکارکند

. زندگی من بهترین حالت را دارم، همین که من با چون هم هویت می شویم همه چیز خراب می شود

زان کش آن سو جز تَحَیُّر راه نیستساعتی آگاه نیستساعت از بی

ازماوبودهمامرکزبودهمادلحاالتاکه،استزماندرماذهنیمن،استزماندرکهچیزيهریعنیساعت

بیازذهنیمناوکردیممیتعریفودیدیممیراچیزهااوحسببرو،دیدیممیراجهاناوعینکپشت

چونازچونیبیزمانیبیساعتیبی.نیستآگاهشماستواصلاستزندگیوخداستکهزمانیبیاینساعتی

چیزهايازچون. کندمیتغییرکهبینیدمیوهستیدذهنتانتماشاگرناظربصورتشمااینکهکما،استآگاه
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جان،استآفلماهیجانات،استآفلماهايفکر،رفتخواهدبینازاستآفلمابدناین،شدهتشکیلآفل

.ماداریمجاندوتا،نیستآفلماروحیجان،استآفلماجسمی

درحالکی.کندپیداراهتواندمیاستتحیروحیرتدرحالکهموقعیفقطانسانه آنورباینکهبرايگویدمی

عینکذهنیمن،کندمینگاهذهنیمنعینکپشتازنیستمراقبوقتی.استمراقبوقتی؟استتحیر

مثل. بیندنمیراآنوربنابراین،ببیندتواندنمیدیگريچیزجسمازغیرداردجسمیهوشیاري،داردجسمی

،بیندمیرادرونشاجسامتمام،دارددید،داردشعوراگرفضا،گرفتهآغوشدرراچیزهمهفضاکنفرض،فضا

.بینندنمیرااودرونشاجسامولی

شماشویدمیمراقبشماوقتیولی،استايلحظهموضوعاینو،بیندمیاوراخدابیندنمیراخداذهنیمن

ذهنتانکهشویدمیمتوجه،شویدمیذهنتانناظروقتی،شویدمیذهنتانناظر،کنیدمیپیداخداییدید

بگویدخواهدمی.بکشدخواهدمیباالبیایدخواهدمیدردتان.بکشدخواهدمی،شمارويداردجاذبهنیروي

منوبوديهویتهممنباسالهاکرديزندگیمنباسالها،رااینبودمکردهمتقاعدحاالتاهستیمنتوببین

.استدرستهمخیلی،نه:گوییدمیشما،نیستدرستکاراین.کنیمیتماشارامنحاالشديناظرحاالبودي

اند اندر جهانِ جست و جوبستههر نفر را بر طویله خاصِ او

آدمیکشما،بهگفتماآلنهمینکرده؟درستچی،جهانرفتهآمدهولیاستهوشیاريکهانسانیهرببینید

ی یک،کردمدرستسوادمقداریکمن:گویدمیسالهبیستآدمیک،مویگنمیرااشماديحاصلسالهبیست

درستدردمقداریکتوکهاستاینحقیقتولی،استبعدتچهارجزواینبوخ،کردهرشدماجسممه

هویتهماینبانیستیهمزندگیآمادهوشدگیهویتهمهممقداریک،باشیذهنیمنتوهنوزاگر،کردي

.بیندازيراهاشدگیهویتهماینوباشیخودتمراقبباید،بکنیخودشناسیباید،دردوهاشدگی

نفردوهیچگذشته،کردهدرستهرکسیبرايراخاصیگذشتهیکهاشدگیهویتهماینودردهااینحاال

ناخودشخاصطویلهاز،راگذشتهکنندمیزیستیباز،زیندمیدوبارهراگذشتهوقتیمردمونیستیکیباهم

.باشداینطورينبایداینکهبرايآخُر،اسطبلیعنیطویله؟طویلهمیگویدچرا.خورندمی

یکتاییفضايجنساز،هستیملحظهاینجنسازهستیمساکنمالحظهایندراینکهیکیهستزندگیجوردو

هویتهمماآفلیچیزهیچبا،نیستمادرمقاومتیهیچ،شودمیمابعدچهارواردوآیدمیزندگیوهستیم
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سفیدموهایمان،شودمیپیرداردمابدناینحتیبینیممیوبینیممیزمانهدرکهراآفلیچیزهروشویمنمی

ذهنیمنهممقداریکحتیکهشویممیمتوجهولی،شویممیمریضکمترباشیماینطوريالبته،شودمی

گذشتهبهشخصکهاستزندگیجوریکاین؟استدرست،نیمبیمیهمرااینهاهمه،کندمیمقاومتداریم

ایناتفاقاز،نداردخبرلحظهاینازکندمیستیزه،کندمیمقاومتبستهراروزننههمیکی.کندنمینگاه

.استزماندربنابراینپس،داردخبرلحظه

مینشخوارهیرااینهااستگذشتههمیناشطویله،استحرکتحالدرگذشتهیکاستزماندرکهکسی

بوجودراچیزهاهماندوباره،کندمیرافکرهاهماندوباره،کندمیزندگیدوباره،کندمیزندگیدوبارهکند

وشودردخرداینبدهیداجازهوباشیدذهنتانمراقبشمامگر،پذیرفتنخواهدپایاناینگویدمی.آوردمی

،بشویدبستهوبیاندازیدرااینهاورادردهاراهاهمانیدگی،کنیدشناساییشما،شودردنوروشودبازروزناین

:بگویدخواهدمیرااین. استیکتاییفضاينیستآخُردیگرحاال

اند اندر جهانِ جست و جوبستههر نفر را بر طویله خاصِ او

جسمیهوشیاريباگردیممیخدادنبالواقعدرمااینکهبراي، این جهان است،استذهنجهانجستجوجهان

گردیممیخدادنبال.هستیمیکیخداباماحالتترینعمیقدرچون.کندنمیفرقگردیممیخودماندنبالیا

درستچیزيیکسرانجامم،کنیمیپیداجسمفقط،جسمیهوشیاريباجستجوجهاندرگردیممیخودمان

منعکساینکهموقعی.نیستخداآن که،خدانامبهاستذهنمانانعکاسکهجایییکیاآسمانهادرکنیممی

کنیدزندگیاینطورهرچهولی،شناسیدمیراخداتازهشماآنموقع،بشودفیکونکن،بشودمتالشیکالکننده

.خوریممیغذاآنجاازوایمشدهبستهاوستفردبهمنحصرهرکسیمالکهخودمانگذشتهبر:گویدمی

جز به دستوری نیاید رافِضیمُنتَصَب بر هر طویله، رایِضی

زندگیذهنشاندرانسانهاکهاآلنیعنی،اسبیکنندهتربیتیکهرطویلهبهشدهگماشته،شدهنصبگویدمی

بوسیلهآیندهدربروندخواهندمی،بینندمینرسیدگیثمربهزیاديمقداروکنندمینگاهگذشتهبهوکنندمی

رایض،ستورکنندهترتبیتیکدرخوابوخبربیانساناینبراي،وحشیاسباینبراي،برسندثمربهاتفاقات

گذشتهطویلهاین،شدهبستهخاصیطویلهبهکهکردهتشبیهاسببهراانسان،اندگماشتهرااسبکنندهتربیت

اینیارافض،کنندهآزاداینکهگویدمیواستزمانگفت،استزماناستهایششدگیهویتهم،استاش
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فکرهااینبامایعنی،بگیردصورتاودستوربهباید،استدرستمعنیهردوکنندهتركاینیارهاییاینآزادي

.شودنمی،بشویمرها،استخودمانخاصکه،زمانطویلهاینازتوانیمنمیذهنیمناعمالوحرکاتو

تربیتاینباشیمراقباینکهمحضه بوشدهگماشتهچموشاسبکنندهتربیتیک:کهگویدمیداردولی

شمابهدهدمیتوضیحداردموالنااآلنکه،نیستزندگیقوانینجزکنندهتربیتاین،کندمیتربیتتوراکننده

آنورازتانیایددستورتانشودوقتشتاباشنیمطموکندکارتوروي،اسبکنندهتربیتاینرایضبگذارکه

آخُرازیکیداردنگهراذهنیمننفریکشودنمییعنی،برويبیرونتوانینمیاینجااز،نشودکارتوروي

لحظهیک،بخوردغذابخواهدغیبجهاناز،راذهنیسرمنهمان،برداردراسرشدفعهیک،خوردمیگذشته

،شدگیهویتهمبنداینشکستنبرايکهکنیدتوجههماینولی،شودمیذهنشمراقبوقتیکهاستممکن

همه،دارمرنجشصدتامثالمنکهکنیدفکرنبایدشما،دوربریزیمراذهنمحتوايهمهماکهنیستالزم

.نه،شومزندهخدابهتابیاندازمراصدتاشهرباید،استرنجشصدتاهمینهمدردهایم

،گیردنمیزمانهیچلحظهاینراهااینباشدگیهویتهموبشکنیدرااینهاباشدگیهویتهماستکافیشما

هویتهمباشیمراقبشکههمین،باشمراقبششماباالآیدمیدردآنوقتی،باشیذهنتمراقباستکافی

وخواهیممیرالحظهاینماشدگیهویتهمبرايیعنی،شکنیدمیداریدشمارابشريهزارسالهچندشدگی

راهمهکهکنیدفکرنبایدشماو. شودمیلحظههمین،گیردنمیهموقتیهیچ،همین،هوشیارمراقبآدمیک

کههردفعهو،افتندمیشوندمیشناساییرنجشصدتااینیواشیواشبکنراکاراینشماحاال،دوربریزیدباید

.شودمیبازبیشتردریچهشودمیبیشتريهوشیاريمقداریکافتدمیرنجشییک

اگر،برودراهخوباگر،باشدرهواراگراسبیکگفتخواهیمپایینکه،شویدمیخوبیاسبیکداریدشماو

رودمیاستشوچموپاییناندازدمیراسرشوقتی،کشندنمیمحکمرااشدهنه،هستپشتشسواريبداند

اینکهبدون،آیدمیدردجایییکاگربینیدمیشما،رادهنشوردآمیدردوکشندمیرادهنهاینسفت

،کشدمیداردرایضاین،بکشدشمارابایدیکی،سریعرویدمیداریدجهتییکدررنگیدریکباشدحواستان

.استزندگیسوار،داردوجودسواريکهبگویدخواهدمی.برویدگذاردنمی

بکنیمخواهیممیکههرکاريپایینبیاندازیمراسرماننمیتوانیمهمینطوريماببینیدکهاستایناشخالصه

:گویدمیداردموالناراراههایشو،اوبهبشویمبیدارماکهاستمنتظروراماگرفتهآغوششدرزندگی
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ايکنندهكتریاکنندهآزادیااینکهبیایدفرمانباید،نیستتوذهنیمنمیلبه،نیستتومیلبهگویدمی

.بخوریددیگرجايیکازبرویدراآخُرکنیدتركرااینجاشمایعنیبیایدبوجود

مطالباینبهمربوط، هستندقرآنهايآیهاینهاهم

18، آیه ).5(قرآن کریم، سوره ق

یدتع یبقر هیلٍ إِلَّا لَدنْ قَوظُ ملْفا یم

.نراند بر زبان، گفتاري جز آنکه نگاهبانی آماده به نزد اوست

شنودمیداردییکآیدمیمازبانبرکههرچهیعنی

4، آیه )86(قرآن کریم، سوره طارق

إِنْ کُلُّ نَفْسٍ لَمّا علَیها حافظٌ

.نیست هیچ کسی جز آنکه بر او فرشته اي نگهبان گمارده شده

:کهگویدمیحاالصحبتهادراینداشتهنظرهمآیهدوتااینبهموالناواقعدر

در طویله دیگران سر در کنداز هوس، گر از طویله بُگسلَد

رويازنه،زندگیخواسترويازنهتسلیمرويازنههوسازبخواهدوداردنگهبخواهدراذهنیمنکسیاگر

رويازنه،کندکارماشرويبگوید باش و می شودزندگییعنی،فیکونکنقبلهفتهگفتیمکهبودنذهنمراقب

ولیکنمنمیکاري،هوسبلکه،نهآن از،هستیدذهنتانمراقبوکنیدمیوصبرایدگرفتهراطنابشمااینکه

اشگذشتهتکراردر واقع کهخودشطویلهازواقعدروکنمزندگیموالنامثلخواهممیمن.خواهدمیدلم

رافالنیگذشتهبرومخواهممی،راخودمگذشتهخواهمنمیدیگرمن.استاشگذشتههمیناشطویلهاست

.نه؟شودمیسردرکنددیگرانطویلهدر، کنمزندگی

، ولی اینها سطحی هستندکنیمزندگیدیگرانمثلکنیمعوضراچیزهابعضیخواهیممیماایددیدهشما

نگهخواهیممیهستندباورهابرخیباهاشدگیهویتهموهستنددردهایکسريذهنیمنمرکزيههست

، اینطورينیستانجام می دهیم،راهمانها،حاالگویدمیچهببینیم،کنیمزندگیهمموالنامثلبوخولی،داریم

امروزدوبارهکه،نیایدبیرونآنجاازشمااصل،نریزدفروذهنیمن،نشودمتالشیذهنیمنمرکزيهستهاینتا

نمیدرستکار،نکنیدبازراروزن،ندرخشیدآفتابمثلهمشما،نشودنهایتبیذرهکه اینخواندخواهم
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کهبوجود خواهید آورد راچیزهاهمانشماهستهآن داشتننگهوسطحیبیرونیچیزهايدادنتغییربا.شود

چکار.کندمیتکراررااشگذشتهانسان.بخوریدغذابایددوبارهطویلههمانازیعنی،آوردیدمیوجودبهقبال

بعضیواینهاوبیرونیکارهايشودمی،بگیرمیادخواهممی،بگیریادگذشتهازگویندمیهیبکند؟باید

هاينتیجهبه،کردراکارایننکردراکارآنوخواندمدیریتمثال،کردراکارهابعضیونکردرابازارتويکارهاي

.رسیدمادي

میبیرونفضايازآیدمیذهنیمناز؟آیدمیکجاازروحتانغذايشماکهگویممیزندگیدربارهداریمما

کندفراراگر، بگسلدطویلهازگرهوساز.بکنیدراکاراینتوانیدنمیهوسباشما؟ آیدمیغیبیفضايازیاآید

؟شودمیچه،بکندسردردیگرانطویلهودرخودشطویلهاز

افسارِ او گیرند و کَشۀگوشدر زمان آخُرچیانِ چُستِ خَوش

ما کنندهتربیتصورتبهرایضهمانرافضهمانیعنی،اندداشتهنگهرآخُتويراماکهکسانیآخُرچیانِیعنی

توانیمنمیسطحیتغییراتبایعنی، بخورراخودتگذشتهکهگویدمیوگیرد میراماافسار،اسببصورت 

توانیمنمیمابگوییمياینطور،شدنخواهدعوضخیلیهممابیرونیزندگیحتی،کنیمعوضرامانزندگی

هویتهمودردهامرکزيهستهآن اگر،هوسباکنیمایجادمانبچهباهمسرمانباعشقیوصمیمیرابطه

کاردربیروندرودهدمیمابهدانشییککتاب،خوانیدمیکتاباگرشماکههستاین،هستاینجاهاشدگی

منکهگرچه،بخریمبتوانیمشایدبزرگترخانه،کنیمزیادتوانیممیراپولمان،کنیممصرفتوانیممیاینهاو

.زندمیضررمرتبذهنی

خودشانبهبوخولی،بشوندثروتمندترتوانستندمیهاخیلی،کندمیتخریبهممارابیرونمرتبذهنیمن

می،باالآیدمیمنشانلحظههرچون،زنندمیلطمهکاریشانروابطبه،زنندمیلطمهکارشانبه،زنندمیمهطل

میجلومنجاهاخیلیولی،استپولکردنزیادمنظورشانکهدرستو،بدهندنشانراخودشانمنخواهند

.زنندمیضررخودشانبهیادهندمیدستازیاآورندمیبدستدرنتیجهوشودمیفداپولوافتد

اختیارت را ببین بی اختیارحافظان را گر نبینی ای عَیار

قوانینشما؟ بینینمیراآنها،راشماکنندمیادارهوشمابهاندشدهگماشتهکهکسانی،حافظانمی گوید آن 

اختیارایندارماختیاروکنممیفکرمنگوییمیکهچیزياین، کهببینراچیزيیکپسبینید؟نمیرازندگی



Program # 690گنج حضور690برنامه شماره 

22: صفحه

من،استمندستچیزهمهگویدمیکی درست،نداریماختیاريهیچماذهنیمنبایعنی.استاختیاربی

،کنیممیهضمماراغذایمانبگوییمکهاستاینشبیهاینولی،باشداینطوريگویممیمن،گیرممیتصمیم

، استجسمیهوشیارياینیعنی،کنیممیادارهداریممارامغزمان،کنیممیادارهداریمماراخونمانگردش

.چیزينوهمچنیست. کندمیادارهذهنیمناین

شعوربابدنکارکردهايهمهنمی دانم، ،کندمیراکاراینزندگیشعورخونگردشافتدمیاتفاقکشیدننفس

،استخودمدستاختیارمدیگرولی،کنمنمیمنراآنهاحاالکه تو که می گویی گویدمی. شودمینجامازندگی

،ذهنیمندرمااختیارنداردقدرتییعنی،استاختیاربیاختیارتکهببین،نداريهماختیارداريذهنیمن

.کناجراراهاقانونآن شماداردوجودهاییقانونیکپس

بر گشا دستت، چرا حبسی؟ چرا؟پاکنی و دست و ختیاری میا

دستیعنی،کنبازراهایتدستکاراینباوبزنپاییودست،بگیرتصمیماآلنتو،دارياختیاراگر:گویدمی

توانینمیچرا،افتاديگیردردهاباجهانیاینچیزهايباشدگیهویتهماینبا،کنبازرااتهوشیاريهاي

کنی؟آزادراخودت

زندگیخردآنوشودمیبازروزن،کندمیعبورزندگیخرد،شویدمیمراقبوقتیشماگفتیم؟چییعنی

توانیدنمی،داریدذهنیمنکهحالیدرناخودتانتخابخودتانتصمیمباشما،دهدمیشفاراشمادردهاي

؟کنینمیچرا، پسبکن؟توانیمیگویدمی،بدهیدشفارادردهایتان

همزیادتررادردها،هیچکهبدهیمشفاراخودماندردهايتوانیمنمیذهنیمنباما،شودنمیدانیدمیشما

نمی.بیرونبیابوخ؟ حبسیچراتوانیمیاگرگویدمی،بیاییمبیرونتوانیمنمیذهنزندانازما. کنیممی

مراقبشماوقتییواشیواشدستورو،بیایدبایددستوريیک،بیایدبایدرافضییک،بیرونبیاییمتوانیم

ساعتیبیازساعتگفتوروي،میبیرونساعتازلحظاتیقتیوگذردمیزندگیجریاناینوهستیدذهنتان

،شويمیآگاهموقعآن،شويمیخارجزماناز،شويمیمراقبوقتی،نیستآگاهزمانیبیاززمان،نیستآگاه

رادرديیککنیمیانتخاب،کنیمیاختیارآنموقع،دارياختیارآنموقع،شويمیزندگیشعورآنموقع

بعدازاست،اختیاريبیذهنیمناختیار،ذهنیمناختیارباقبال.کنیمیعملزندگیاختیاربا؟چرابیاندازي

یعنیکنممیفکرمن،بشومترآرامکمییک،باشداینطوريبایدکهکنممیفکرمنگوییممیماششایداین
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نه؟یاهستمذهنممراقبوماتسلیملحظهایندر؟زندگییاکندمیفکرمنذهنیمن؟کندمیفکرکی؟چی

میروراشدههویتهمالگويیککهاستاینازغیرفکر چی می کنی تو؟کنم؟میفکرمنچیهمنمنظور

میرآخُازراچیزيیکنهیاآیدمی،آیدمیاونطرفازاآلنکهاستآنفکرتو،کهنیستتوفکرکهاین؟کنی

امگذشتهمرتبمنشما از خودتان سئوال کنید آیا.ماستگذشتهآخُر،آخُرموالنازدهخوبیتمثیلاالن ؟آوري

؟دهممیانجامنوبهنورازندگیلحظهاینیا؟کنممیتکراررا

جسددرمنایدمیمستمریرسدمینونوجویمهچونعمر

جدیدشعمل،راجدیدشفکر،راخالقیتش،رازیباییش،راکیفیتشنوبهنومن،آیدمینو به نو کهزندگیاین

راکارایننکن،استرآخُاین:گویدمی؟کنممیتکرارراگذشتههايفکرگذشتهاعمالآن،نهیا؟بینممیرا

.اینداردراه

اینفسش کردهنامِ هتدیداتِایروی در انکارِ حافظ برده

ایناینکهبرايتورا، انکار بکن،کندمیتماشادارداستمواظب،توستنگهبانکسی که کهراحافظتوگویدمی

،هستیمذهنیمنخود،نیستیمذهنمانمراقب،دانممیمنگوییممی،ماآییممیباالذهنیمنباوقتیلحظه

کنیم؟میداریمچکار

،دانممیگویممیآیممیباال،کنممیاقرارراخودم،کنممیانکاررازندگیلحظهاینمنکهگوییممیداریم

میغصهماهمینبراي.دانممیخودممن،خواهمنمیداندمیاووبدهدمنبهتوانستمیزندگیکهچیزيآن

.بترسمبایدکهدانممی،بشومدارغصهبایدکهدانممی،برنجمبایدکهدانممیمنگوییممی،داریمغمخوریم

استحافظانکارایندانی؟میکجااز؟دانیمی

هویتهمانداختندرادردهایشانشدبازروزنکهمدتییکازپس،کنندمیانکارراخداذهنیمندرانسانها

ذهنتانناظرشماوقتی،کنندمیانکاررااینوري،نوريآرفتندوقتی،نوريآروندمی،انداختندراهایشانشدگی

.شویدمیاوجنسازعمالچونخداوزندگیبهکنیدمیاقرار،راجهاناینکنیدمیانکارلحظهیک،هستید

اینگویدمی، کندمیوسوسه،ترساندمیرامن،مننفس،کندمیوسوسهبیرونجهانگوییمیتوگویدمی

میتونفسباشیمراقبوقتی، کنیمیانکارراخداتواصلدر،نیستنفستوسوسهنه.استنفسموسوسه

آمديمادرتشکمازجهاناینبهآمديکهاولازتو،داريوداشتیرااختیاراینتو،باشدتونورزیرتواند
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ازکهچیزيآنباشیعنی،دیگراستهمینهمکنامر،هستیهمانهماآلن،بوديهوشیاريآنهمیشه،بیرون

.استذهنبودنمراقبحالتباشاینو،ذهنیمنبایادردبی،ذهنیمنبی،بودياول

باشمراقبلحظهیکبوخ،توانمنمی؟کنمچکارکشدمیرامنبیرونجهانکهبگوییدتوانیدنمیشماولی

میموقعییکشما، شودمیکمتربازهمبعدلحظه،شودمیکمترهمبازبعدلحظه،شودمیکماثرشبینیمی

خیلیشماهستکیکییک،زنیممیعاديمثالاصال، فرض کن کهکشیدهمیراشماخیلیکهچیزيیکشود

ذهنتانناظرشما،بخورمبایدحتماگوییدمی،کنیدمیگمراپایتانودستبینیدمیوقتیو،داریددوست

آنشما. شودمیقطعوسوسه، نخوریدوبگذارید کنار کنیدنگاهکیکبهتوانیدمیکهشویدمیمتوجهباشید

.دهدمیتوضیحداردموالناکه،کنیداستفادهازشگذاشتهاختیارتاندرزندگیکهرااسبابی

،بشودخواندهزمینهایندرکهاستمهمبسیارولیاستگذشتهازکهبخوانمبیتچنددوبارهبدهیداجازهبله

راهابیتاینکهنترسید،بخوانیدموالناازبیتچهارسههرکدامتلفنهاموقعبیاوریدتشریفتوانیدمیهمشما

تکرار،تکرار،استتکرارکاراینکلید،بیایدحساببهتکراروبخوانیدستهممکنشمایا،خواندممنبارچند

.کنیدتکرارراآنها بودموثرشمارويکهقبلیهايبیتجدیدهايبیتجايبهشمایعنیتکرار،تکرار

همین،بخوانیدهمروزهر،بخوانیدرکعتهفدهروزيکهگفتهنمازکنندهاختراعاین،امزدهرامثالاینبارها

تکراراندگفتهچرا؟استتکرارکهگیریدنمیایرادپسچراراآنهاشما،کنیدتکرارگویدمیراچیزهایک

رااینهاتمرکزباآرامشباکنیدتاملاگر،حتمانهکهشاید،شاید،کنیدتکرارتاملباوکنیدتکراراندگفته؟کنید

.نترسیدشماتکرارازپس،آوردمیبوجودآشنائیتتکرارو،شدخواهیدزندهآنهامعانیبهکنیدتکرار

میکاريیکماروزهررویممیباشگاهچرا،باشیدداشتهدوستشما،ندارددوستراتکرارکهاستذهنیمن

مییکبارسالیاین؟ کنیممیراکاراینپسرویممیچرا، همان کار را می کنیم،کندمیراقويبازومانکهکنیم

.کندمیکمکتکراراینکهبراي.کنیممیراکاراینرویم

8.6مولوي، دیوان شمس، غزل شماره 

هر کسی در عجبی و عجب من این است

آیدکو نگنجد به میان چون به میان می

ازمن،هستمخدانهایتبیکهمن، امزدهشگفتکاراینازمن،استزدهشگفتچیزيازهرکسیگویدمی
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درست. امگرفتهجاذهنایندرچجورهستمنهایتبیهممنپس،استنهایتبیاوهم،هستمخداجنس

.ایمشدهنهانذرهیکدرهستیمآفتابماگویدمیکه، خوانممیبرایتاندوبارههمرااین، مطلبیکاین؟است

.458مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت 

ذره بگشاید دهانناگهان آن آفتابی در یکی ذره هنان

کهنهایتیمبییعنی،آفتابهم،نهایتیمبیهم،ذهنفضايازکنیممیطلوعوقتیکههستیمنهایتیبییک

بهماازرابرکاتشتمامتواندمیزندگی.تابیممیکههستیمآفتابحالدرعین،گیریممیدربرراچیزهمه

.بتاباندجهان

ناگهان آن ذره بگشاید دهانآفتابی در یکی ذره هنان

بهکردننگاهبابودنمراقبباناگهان،هستیمماکهشدهنهانآفتابییکاستکوچککهماذهنایندریعنی

ایجادجدیددردبادردهاازجملهآفلچیزهايبانشدنهویتهمونکردنقضاوتونکردنمقاومتوذهن

پس، شمایعنیبیرونپردمیذهناهگنهاناینازذرهایندفعهیکهاشدگیهویتهماینانداختنونکردن

دردموقعهیچ،نداریدنگهرادرديهیچ، نداریدنگهششمابشودمتالشیذهنیمناینبایدکهشودمیمعلوم

می،دربرگرفتهراچیزهمهکهفضامثل،بیرونبپردذهنگاهنهاناینازنهایتبیاینبله.نکنیدایجادجدید

.شودمیبزرگترهمازآنگوید

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

ازمنگفت، ذرهاینشدهنهایتبیکهذرهیکبصورتوقتی،ذهنهمینیعنیگاهکمین،گاهنهانیعنیکمین

زمیننتیجهدرو.شویممیزندهخدانهایتبیبهآمدیمبیرونوقتی،جاشدهاینجاچطورکهکنممیتعجباین

. شویممیزندهاونهایتبیبهماچون،مانهایتبیمقابلدر،شوندمیذرهمثلآسمانهاتمام،هستمادرهرچه

.چیزبگنجدهمهبحردراینبحردراین

نهایتبیوبیرونپریممیذهننهانگاهازوقتیخورشیدماپیشپس، پیش آن خورشید چون جست از کَمین

وترسدیگر،شویممیزندههستهملحظهاینازآگاهیکهخداابدیتبهشویممینهایتبیوقتیشویممی

دهدمینشانماذهنکهبیرونیچیزهايازدیگر،شویممیزندهزندگیبهعیناوقتی،رودمیبینازکنترل

ازخوشبختیکهفهمیممی،بودهنهایتبیهمینماهویتفهمیممی،خواهیمنمیهویت،خواهیمنمیزندگی
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آندرخوشبختیوشادي،باالآیدمیجوشدمیسبببیشادي،ماچشمهازباالآیدمیجوشدمیاآلنهمین 

خانهاسبابدر،نبودههمخانهدر،نبودههمپولدر،نبودههمدنیامقامدر،نبودهماهمهمسردر،نبودهچیزها

خوشبختچراکهداریمبرمیهممردمسرازدستپس،بدهدمابهراخوشبختیتواندنمیهمکسی،نبودههم

منحامی،بشومندوستبیاتومردمدنبالرویمنمی،دهدمیبماهمامنیتحسعمقآن و.رامنکنندنمی

.گیريمیدرونتازراامنیتحساینکهبراي،بکنمامنیتحسمنکه،باش

میشماوافتندمیاتفاقاتبیرون،برقصندگذاريمیراآفلچیزهاي،شديزندهاونهایتبیبهکهنموقعآ

اینجامننخوردناتککسی،ندهناتکگرفتیمسفتاآلن،دیکنمیرارقصبهتریننموقعآ،برقصندگذارید

زندگیجاییخواهیمی،کنیانتخابهمسر،کنیانتخابرشتهخواهیمیامبچهبگیرنداجازهمناز،هستم

همهکهشودمیمتوجه،رودمیبینازدانممیمننموقعآ.دانممیمن،اولنابدمنونظربپرس،منازاول،کنی

وبشوندزندهاوبهتوانندمیهمهوکندصحبتتواندمیهمهطریقازهستاستادیکوهستنداوجنساز

.بشوندزندهبایدهمه

،زدهتوبهضررچقدرکهدیبینمی،آوردمیبوجودوخسارتخسرانچقدرذهنیمنکهشودمیمتوجهآنموقع

خرجپولمردمهمهاینکهاولشگفتمکهچیزيآن آنموقعزدهماديضررهايچقدر،زدهروابطتبهضررچقدر

ذهنیمنشالقاینازکمییکاینکهبراي؟چیبراي،بخرندمخدرمواد،بخورندبخرندالکلیمشروب،کنندمی

رهاعذاباینازتوانندمیفقطساعتدو سهاین،استغلطراهاینکهشودمیمتوجه،کنندکمدردشو

اینها.استشدنزندهحضوربههمیندرستراه، روندنمیدرستیراهاینهاکهاستاینبرايعذاباینوبشوند

در،هستندزماندراینها،خواهندمیاتفاقاتاز،خواهندمیامنیتحس،خواهندمیتسکینبیرونیچیزهاياز

بیروندیبیالحظهیک،بیرونبیاساعتازلحظهیکباشمراقبکهخوانیمیبرایشانیک دفعه،هستندساعت

.همینطورهمشما،دیگرکندنمیول،کندحسراکیفیتش

&&&
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4582مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت 

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

موالناولی،دانمنمیمهخودممنحاالگوییدمی، گوییدمیتانذهنیمنبهشما،گویدمیذهنیمنجانبه

خواهدمیواستمندرخودشخدا،استنهایتبیخدا،استنهایتبیاین،استخورشیداین:گویدمی

این،کردممعطلاینجارانهایتبیاینذهنیمناینبامنحاال،استبلدو،کندرهاذهنیمناینازراخودش

بافتیکخواهیمیاش که همهتو،نیستکهتودرخوردکهاین شادي بینهایت تابانخورشیداین،نهایتبی

وتوجهوپولمیزانسر،کنیمقایسهدیگرانباراخودت،کنیدرستدرد،زندگیازبشويقطع،کنیدرست

خواهیمیرويمیهرجا؟کنمچکارمنتوکارهاياینباآخر،هستیتوجهوتاییددنبالشاههمودانشمیزان

نمیتوباکهمنآخر،کنندمشورتتوباکننددعوتتورامجلسصدرببرندبشودتوبهخاصتوجه،بشويسر

باتوه جوريچ،تابدمیخورشیدمثل،آوردمیدانش،آوردمیخردآنورازکهجانیچنیناین.کنمزندگیتوانم

؟کجااینکجاتوآخر؟توستشایستهچه؟بشودجادرتوه جوري چ؟کندزندگی

،دیگربشوقانع،بشوراضیبابا،گوییدمیتانذهنیمنبهشمایعنی، دستدوهرجاناینازتنايبشوهین

رادستتازمن.ايگذاشتهمنجلويهچیاینهاآخر،نهایتمبیمن،بروممنکنیرهابایدتو،آخربشومتقاعد

پیشآیمنمیدیگرمن،ازمنشوامیدنا،کنرهارامنمناز،هستمخداییتمن،خدااز،نهایتبیازجان،بشور

داشتمهمسرمازتوقعرنجیدمورنجیدمورنجیدممدتیکهرفتهکالهسرممن،کنمنمیایجاددرددیگرمن،تو

مردمکردممیفکرکردمنمیرعایتراجبرانقانون،دادمنمیسرویسیهیچ،داشتممردمازداشتمامبچهاز

منبه،منبهداديیادتورااینهادیگر،بمنگفتیتو.بخورمبنشینمهممن،منبهکنندخدمت، هستندمننوکر

.گوییدمیتانذهنی

ساعتتويتوانمنمیکهمن،بتابدباید،تابدمیمنازخردوبرکتجورهزارکهاستآفتابخورددرچهاینها

نه،داريدردایجادبهمیلتو،درديپرازتو،هستینرسیدهبثمرگذشتهتو،زمانیتويتو،ساعتیتويتو،باشم

بینشیکفقطاینها،کنیدنمیهمدعوا،نداریدکاريهمکسیباگوییدمیتانذهنیمنبهشمایعنی.من

رويافتادهشدهبازکهروزناینازکهاستنوريیک،استدانایییک،استدانشیک،استبیداريیک،است

،بگیردبکارتورافکرهايبیاوردباالراهادرد،خواهدمیهی،خواهدمیچیاین کهبینیدمیشما، ذهنیمن
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جانبابا.کنمهدرمنبدهرازندگیکنکمکبمنبیاتو،منوشببیاتوگویدمینهایتبیآفتابعنوانبهشما

؟یویگمیچیرآخ،استماسالپنجاهاالناما،شدممیرهاتوازبایدمنسالگیدوازهدهدربگوبهش

.شدممتوجهاآلنمنبهداديدردهمهاین

782مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بیت 

خلق، اژدهاستۀو آن قبول و سجدمال، مار آمد که در وی زَهرهاست

مثلاین،بشویدهویتهمبا آن وبگیریدتوانیدمیشماکه،ذهنمحتواي،گذردمیذهنتانتوي کههرچیزي

نشانذهنت.باشدخواهدمیهرچه،نشوهویتهمبا آن ،داردزهر،زندمینیشکند؟میکاری چمار.استمار

میهمراباورها،گویدنمیرادنیامالفقط،استماراین،نشوهویتهمبا آن ،استخوبیچیزایندهدمی

راهمداشتنیتعلقهرچیز،گویدمیهمرادانش،گویدمیهمراجهانیاینچیزهاي،گویدمیراهمدردها،گوید

مردمموقعهر.استخلقسجدهوقبولاینهاهمهازبدتروهستزهردرشکهنشوهویتهمبا آن ،گویدمی

.اژدهاستمثلاینباشنئمطم،کنندمیاستثناراشماوکنندمیاحترام،کنندمیسجدهشمابهدارند

خلقسجدهاین،باالبرندمیتورامقامدارند،خوردمیکنفرار،اژدهاستدیگریکیاین،بودمارکاشايحاال

ازتوانیمنمیدیگر،بلعدمیارمازندنمینیشاژدها.اژدهاست؟چیهداریمقبولشماراماکهخلققبولاین

.بیرونبیاییمشکمش

443شمس، غزل شمارة مولوي، دیوان 

هر کس که غافل آمد از این روزنِ ضمیر

و کودنی استگر فاضلِ زمانه بود، گول

روزناینوکندمیزندگیذهندروشدههویتهمشیمحتواباوکردهایجاددردرفتهذهنیمندرکههرکسی

اولاز،بودهاولازروزن،هستآنجااینکهبراي؟غافلگویدمیچهبراي،روزناینازاستغافلونکردهبازرا

نباشیممتکیجهانبهوببریمراجهاننافبندوبشویمقائماورويکهداشتیمرااینتوانوبودیماوجنسازما

ایناولاز،نخواهیمخوشبختیونخواهیم امنیت، حسنخواهیمهویتزندگی نخواهیم، جهاناینواتفاقاتازو

.شدیمغافلولی،داشتیمراامکان
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وبخواهیماتفاقاتازبایدرازندگیبرکات،بخواهیمزندگیچیزهاازکهدادندیادمابهامعهجومادرمانپدر

درستذهنیمنکهبوداینمهممابراي،کنیمبازراروزننبودمهممابراي،نکردیمبازراروزنبنابراین،چیزها

میخرددرونیروزناینازدانستیمنمی،بودهمهماین،بیاییمدرآبازبرترکنیممقایسهدیگرانبارااینکنیم

بازنبودهالزمالن هماایمبستهراروزن،انسانهاما،هستیمهستیجهانبهخدادریچهما،جهاناینبهآید

.کنیم

فقطاینکهبراي.استکودنونادانکهبدانباشدنتردانشمنداگرکه،بودزمانهدانشمندشخصایناگرگویدمی

خالقلحظهاین،آیدنمیجهاناینبهدانشیوخردياواز،داردسروکارمفاهیمبافقط،گیردمیکمکذهنشاز

رااینهاهمه،گویدمیچهاو،گویدمیچهاینیمویبگخواهیمنمیما،آوردنمیجهاناینبهجدیدفکر،نیست

کنیمپیدایشخواهیممیاآلنوبودیمغافلماوداردوجودروزنوشودببازشمادرونروزناینکهخوانیممی

.شودمیبازببینیماینکهمحضبهو

دیگرلحظهآندرتانذهنیمنببینیدراذهنیتانمنوباشیدذهنتانمراقبشمااینکهمحضبهباشدیادمان

درهمیشدردها،منگوییدنمیشمالحظهآن اینکهبراي،استشدگیهویتهمیکسريبلکه،نیستذهنیمن

ذهنتانمراقبشمااگر،باشدشمادرتواندمیدردهاوشدگیهویتهمگفتم.کندنمیاذیتولیهستشما

آیدمیباالاووقتیولی،افتدمییواشیواش،باشدداشتهرنجشتادوسهندارداشکالی.هستآنجاآنها ،باشید

میعوضاوضاعآنموقعکنیمیقبولشماوهستممنتوگویدمیتوبهاویا،هستمتومنگوییدمیشماو

گذشتهآخُربه،کنیدزندگیدوبارهدرد،کنیدایجاددردمجبوریدآنموقع،شودمیبستهروزنآنموقع،شود

.برگردید

موالنااززیاديابیاتمااینکه،کنیدقبولوکنیدباوربایدشماگویدمیموالناکهمطلبایناستمهمخیلی

ایجادچگونهراروزنمنوییگنمی،هستروزن.بازکنیمراروزناینکهمگر،مابهکندنمیکمکیباشیمحفظ

،دانممیگوییممیکههرلحظه،شودبکوچکترذهنیمناینکهبدهیماجازهباید،هستماهمهدرروزن،کنم

.شودبازروزناینبلکهمیداننمیکهکنیماقرار

علمیا؟کندمیکمکشمابهشماعلمآیاکهببینیمبخوانمبرایتانمثنويازبیتچنددوبارهبدهیداجازهبله

:گویدمیچهزمینهایندرموالناوببندیدراروزنشماشودمیسببشما

3.38مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بیت 
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حافظِ علم ست آن کس، نی حبیبنصیببسا عالِم ز دانش بیای 

بیکنندمیحملکهدانشیازودارندذهنیهايمنکهدارندوجودجهانایندردانشمندانیبساايگویدمی

،صندوق،صندوقبصورتفقط دانشها،نشدهبازروزنبگیرند،بکاررا نمی توانند دانششانیعنی،هستندنصیب

علمحافظاینها،بینندنمیراهاصندوقبینفاصلهوصندوقآنبهصندوقایناز،شدهذخیرهآنهادرصندوق

کهاستکسیعلمدوست،نیستندعلمدوستوهستندعلمکنندهحفظیاعلمنگهدارندهیعنیحافظ،هستند

.کندمیاستفادهعلماز

اگر؟ خدادوستیاهستیدذهنیمندوستشما،کندمیاستفادهاودانشازکهاستکسیهمخدادوست

،هستیدذهنتانناظرشما،کنیدمیاقرارشماوشودردشماازشاديوخردجوي،جوياینکهدهیدمیاجازه

منباشدیادمان، اودشمنگویمنمی، حاالهستیدذهنیمنگرنهوهستیدخدادوست،کنیدنمیمقاومتشما

ذهندرکهدانممیآن،استدانمنمیاستجهلاصلش، شدهدرستغفلت،هوشیارينا،ناآگاهیبراثرذهنی

میدارددانستنشهمینودانمنمییعنیدانممیمنگویدمیهرکسی.استدانمنمیاشمعنی،گوییدمی

.نشودعلمدوستکهشدهسببدانستنشاینگوید

ولیکردیمذخیرهکهصندوقهایینه،آیدمیآنورازلحظهایناصلیعلم،گویدمیموالناکهعلمیباشدیادمان

همینعلم.عملدرکنیماستفادهتوانیمنمیآن ازمایاندوختهکههممانعلمباماحتینشودبازروزناین

اجازهشوید؟میذهنتانمراقبشوید؟میتسلیمبرنامهاینشنیدنباشماآیا،گوییممیداریمکهدیگراست

صبردهیدمیاجازه؟داریدمینگهرارسنکنید؟میصبر،کندعبوراگر؟کندعبورشماازخردجويدهیدمی

اینهاکهداریدباورشما،آمدندبوجوداتفاقاتاگرآیاکند؟کارشمادرشودمیوباشدهیدمیاجازهکند؟کار

زندگیشمااتفاقاتازکهکنیداستفادهتوانیدمیعلماینازنکنید؟ستیزهآنهابا،هستنداتفاقاتبهترین

؟باشیدذهنتانمراقبمرتبتوانیدمی؟توانیدمینخواهید؟

می؟نکنیدایجادجدیددردتوانیدمی؟نشویدهویتهمآفلچیزباو؟بدانیددائماراچیزهابودنآفلتوانیدمی

دردهارابایداند؟گرفتهیکتاییفضايبهراشمابرگشتجلويوانداضافهدردهاکهدهیدتشخیصتوانید

بدخبرهايوخبراستخیلیآنجادیدیدوکردیدنگاهذهنتانبهوقتیتوانیدمیآیا؟بیاندازید،کنیدشناسایی

اینها؟بپذیریدتوانیدمی؟کنیدصبرتوانیدمیکنید؟تحملتوانیدمی،باشداینطورکردیدنمیفکرشماوهست
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اشتباهبگوییدتوانیدمیبخواهید؟معذرتتوانیدمی؟کنیدکوچکدانستهراتانمنتوانیدمی.استعلم

منمثالدیروزبگویید؟بخواهیدمعذرتاستسالتانچهلشماکهدرحالیتانسالهدهبچهازتوانیدمی؟کردم

.بشودکوچکتانذهنیمنبشوید؟خمترسیدمییابوده؟غلطگفتمبتواینکهیاکردماشتباه

توجهانتظارمردمازتوانیدمی؟باشیدآرامندهید؟نشانواکنشکندمیتوهینبشماکسیوقتیتوانیدمی

راذهنیمنترتیباینبهونکنید؟پردازيخیال،نرویدهپروتبهتوانیدمیباشید؟نداشتهسپاسگذاري،تایید

مرتبشما،استتسلیمکاراساسکهدانیدمی؟مکنیمیاستفادهازش،دیگراستعلماینهانکنید؟بزرگ

در نرمش استتسلیمدرقدرتنه؟استگوییزوروستیزهدرقدرتکنیدمیفکرهنوزشما،شویدمیتسلیم

.دیگراستعلماین؟لحظهایندرباشیداتفاقاتدربرگیرندهفضايتوانیدمی،چیزهااطراففضاایجاددراست، 

گرچه باشد مُستَمِع از جنسِ عامیابد مَشاماز وی مهی مُستَمِع

چقدر.باشدعامیآدمجنسازمستمعاگرحتی.کندمیاستفادهآنازوبردمیعلماینازبوشنوندهگویدمی

وتغییردرکنندمیاستفادهموالناابیاتاینازودهندمیگوشبرنامهاینبهندارندکافیسوادکههستندآدمها

شماچقدرو.نکردندتمامدانشگاهیاندارنددياچپییعنی،هستندعامیاینهاوایددیدهوشماخودشانتبدیل

،هستندهویتهمدانششانبا؟چرا.بکنندتوانندنمیاستفاده،فهمندنمیرااینهاکه،دیدخواهیددياچپی

کهکسیکهنیستایناشمعنی. هستمجنسیازچهمنببینیم،کنیممینگاهبخودمانما،دانندمیاینکهبراي

راهایششدگیهویتهم،دانمنمیبگویداستسختبرایشولی،بگیردتواندنمیدارددکترادارددياچپی

.کناربگذارد

فکریواشیواش،دهدمیجوابکنندمیسوالکهکسیاز،خلقسجدهوقبولکهرابیتآنخواندممخصوصا

:دهدمیتوضیحداردخودشاالن.شودمینصیببیغیبیخردازدیگر،داندمیکهکندمی

استچون به دست آن نَخاسی، جاریهستبه دستش عاریه ازآنکه پیراهان

یوسفپیراهنآن،یوسفبرادرانمثل،استقرضییعنی،هستعاریهبدستشپیرهنایناینکهبرايگویدمی

یوسفخالصهکهپدرشانبهبدهندخواستندمی،بودوسیله،نبودمهمپیراهناینبرایشان،بودآغشتهبخونکه

.فروشبردهیعنی،نخاسیدستدراستکنیزيیاجاریهاینمانندواینهاوناراحتیمخیلیماهم،خوردهگرگرا

تمثیلموالنا.کندمیصحبتفروشیبردهبهراجعموالنابگوییدیدونرشمازندمیمثالموالناکهفروشیبرده
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پولشبهفقطحواسش،بفروشدخواستهمیرازیباییبسیارکنیزیکزمانآنفروشیبردهیکمثال،زندمی

.نداشتهتوجهی،زیباستچقدرکنیزایندیگر،گیردمیچقدرکهبوده

میپایینکهآیدمیورآنازکهعلمیقدرشماآیا؟داریمشدههویتهمعلمماآیا؟چیماعلمبگویدخواهدمی

پس.دانممیگوییدمییادانید؟میراقدرششما،آیدمیورآنازلحظهایندرخداروزي،خداقسم،گوید

.اندعاریهاینهانخاسیدستدرزیباکنیزویوسفبرادراندستدریوسفپیراهن

در کفِ او از برای مشرتی ستستجاریه پیش نَخاسی سَرسَری

داناییدروزندگیدانشدرتاملما.ستاسطحیوتاملبی،فروشداللپیشدرزیباکنیزكاینگویدمی

بهکردنعملولی،استفروشبرايهابعضیدستدرگویدمیعلم.گرفتیمراسطحیچیزهايهمانما،نداریم

.نیستکنیماستفادهازشچطوروآندركبراي،آن

روينورافکنبایدکنیدعمل،کنیدعملخواهیدنمییاکنیدعملخواهیدمیخوانیدمیراموالناشماواقعاحاال

سرخگلیکبرویدشماوکردمتغییرچقدرمنکهبگیریداندازهباید،باشیدذهنتانمراقبباید،باشدروشنشما

شماکههموقتی،شودمیبازداردمرتبسرخگلکهبینیدمی،بگیریدعکسوهیبنشینیدآنجاوکنیدنگاهرا

بینیدمیبگیریدعکسهی،کندعبورزندگیخردایندهیدمیاجازه،کنیدنمیستیزهوهستیدذهنتانمراقب

می،باشیدمشغولفروشبرايسطحیعلمبهاگر،نهباشدسطحیشماعلمولی.زندگیکندمیبازراشمادارد

با کاري،استسطحی،استموقتی،استسرسريفروشداللدستدرباشدزیباکههمقدرهرچهکنیزكگوید

.کندنمینگاهاصالنداردآن 

هستید؟زندگیجنسازکهداریدتاملشمادارید؟خودتانرويتاملآیا؟استسرسريجهاناین؟ چیشما

میکهشادي،بیایدتواندمیزندگیازلحظهاینکهدانشیاینیاهستید؟لحظهاینجنسازکهداریدتامل

چقدر،استپولشدنبالکهداللاینمثلذهنیتقلبیهايشاديآنموقعو؟استسرسريشمابراي،بیایدتواند

خواهیدمیشمابفروشید؟راعلمتانخواهیدمیشما.استمشتريبرايجاریهایندرکفشو؟بفروشدتواندمی

دهیدمیگوشموالنااینبهیاهستیدباسوادبگویندشمابهمردمخواهیدمیشمابگیرید؟توجه،بگیریدتایید

.ببریدکاربهکهکنیدمیگوشبنظرممنببرید؟کاربهکه
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هر یکی را سوی دیگر راه نیست روزی دادنیقسمتِ حقّ

میيچطور.دهدمیروزيدرونازهرکسیبهزندگی،حقکردنقسمتیعنیحققسمت،حققسمتگویدمی

همانقدرراروزنکنیدمیبازقدرهرچه،کنیدنمیستیزه،هستیدذهنتانناظر،هستیدتسلیمشماوقتی؟دهد

آخُرازراسرشهرکسی،اندبستهخودشآخُربهراهرکسیکهگفتودهدمیاینطوريخدا،آیدمینور

استخودشرويحواسش،هستزندگیشمراقب،هستزندگیشناظروشدهتسلیموشدهناظروبرداشته

.استخودشروينورافکن

ازخداو،دهدمیبخواهد همچقدرهرودهدمیراخودشروزيهرکسیبهخدایعنیحقکهشودمیمتوجه

؟چیستبراينظري؟تنگچیست؟برايحسادتاینپس،بردنمیراشماروزيردیگکسواستفراوانیجنس

حسودواستنظرتنگهرکسی،شودمیبهترزندگیشآن همموینگمن،رسدمیحضوربهآن همموینگمن

ازعلمآدماین.داردذهنیمناینخوردهرامنمال،بشودترخوشبخت،بشودشادترآن اگرکندمیفکرواست

. استقرضیاستعاریهاودستدرعلم،کندنمیاستفاده

خرد،شماشاديمیزانشماروزي،کنیدقطعتوانیدنمیشمارامنروزيیعنی،نیستراهدیگرسويراهریکی

راخودتانمالشما،داردشمابهبستگیفقط،کنمقطعتوانمنمیمنراآیدمیور آنازکهراشمابینشوشما

،کنیدقطعتوانیدنمیشمابشودبازمنمالاگر،کنمقطعتوانممیراخودممالهممن،کنیدقطعتوانیدمی

ردیگکساندآینمیبیرونازشماآرامشوشاديروزيکهدانیدمیاآلن.کنیدمیکارخودتانرويشماپس

.کنیدبازبایدراروزنفقط،بدهندبشماتوانندنمیهم

:گویدمیکهاستقرآنآیههماینبله

32، آیه )43(قرآن کریم، سوره زخرُف

...نَحنُ قَسمنَا بینَهم معیشَتَهم فی الْحیاةِ الدّنْیا…

…ما معیشت مردمان را در زندگانی دنیا میان آنان تقسیم کردیم…

یک خیالِ زشت، راهِ این زدهیک خیالِ نیک، باغِ آن شده

ذهنشمراقبکسییکاما،اندایستادهزندگیروي،هستندوصلخدابهزیرآندرون،درهمهکه گویدمی

،داردآرامش،بیندمیزیبایی،بیندمیباغوآفریدهزندگییعنی،آفریدهزیباخیالیکاو،استتسلیمواست
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شادي،بیایدخردگذاردنمی،داردستیزهوشدهغرق،دانممیگویدمی،داردذهنیمنیکیاین.داردشادي

یواشهمغزلدرباشدیادمان،داریمانسانجوردو.زندمیراراهشوسازدمیزشتیخیالنتیجهدروبیاید

بروبودزیباییاگر،خبراستچهتوآنببینهمنشینتدلبهکننگاهروزناینازتوکهگویدمیداردیواش

وآشناستزندگیزیادزبانهايبهکهاستايآزادهآدمیکیعنی،استسوسنوسرواوکهبدان،بطرفش

.کندمیصحبت

شماراهاوزشتخیالیکیا؟شمابرايکردهدرستباغزندگینیکخیالیکآیا، کنیدنگاهبخودتانشماحاال

کنید؟میزندگیداریدجهنمدروکردهدرستزشتیوزدهرا

وز خیالی دوزخ و جایِ گداختآن، خدایی کز خیالی باغ ساخت

خواندخواهیماآلنهمبعديمصرع

پس که داند جای گُلخَن های او؟پس که داند راهِ گلشن های او؟

یک،گداختنجايوجهنمهمخیالیکازوسازدمیباغخیالیکازکهخدایی،خدازندگییعنیآن:گویدمی

همانوشودمیگداختنجايوجهنمذهنش،فکرشوداردمینگهرااودردهايوهاشدگیهویتهمکسی

.سازدمیباغخیالیبادیگريکسدرخدا

میوحمامتونیعنیگلخن؟رااوهايجهنمجايداندمیکی؟رااوهايگلشنراهداندمیکی:کهگویدمی

شودگرمآب،کردندمیروشنخزینهزیرکهبودآتشییکوداشتندقدیمهايحمامیعنیحمامتونکهدانید

توشهمکهاستجهنمیکه،کردهتشبیهآنبهراانسانهاذهنو.بودکثیفوبودرنگسیاهوآلوددودبسیار

ایجادخواب،کندمیایجادسیاهیبشویدهویتهمبا آن شماکهراباوريهر،داردسیاهیوشدگیهویتهم

دردهاي،همگلخنیعنیهمآنجاآتش،کندمیایجاددردوکندمیایجادکثافت،کندمیایجادشب،کندمی

.استذهن

اینکههرکسی؟کجاستبهشتآنجاي؟کجاستجهنماینجاي؟ کجاستجایشداندمیکسیچهگویدمی

همآنجا،انداختهراهاشدگیهویتهمذهنتاگرشويمیمتوجه،باشیمراقباگرلحظهایناستمراقبلحظه

درنیستبیرونجهنمکهشويمیمتوجهباشیمراقباگر،استباغآنجا،نیستدرد،نیستشدگیهویت

رااینتواندنمیذهنیمناینکهبگویدخواهدمیپاییناآلن.استحمامگلخنمثل،شماستذهنهمین
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هوشیاريدید،زندگیدید،بینیمیزندگیدیدباموقعآن درباشیذهنتمراقبوعقببکشیبایدشما،ببیند

.ببیندتواندنمیداردجسمیهوشیاريکهذهنیمنولی،ببیندتواندمیحضور

کز کدامین رُکنِ جان آید خیالدیده بانِ دل نبیند در مَجال

دلیک،چیزهاباشویممیهویتهموجهاناینبهآییممیماکهاول،ذهنیمنیعنیدلباندیده:گویدمی

کردنحفظبرايخوب استاولشالبته.کندحفظماراخواهدمیاین،مامرکزشودمیآن کنیممیپیدامادي

توانستهخطراتوحشراتوحیواناتدستازکهشدههمبشربقايسببذهنیمن،ماستبقايبراي،ماست

زندگیدرهمجمعیزندگیدرهم، اینکندنابودشخواهدمیاآلنذهنیمنهمینولی،بدهدنجاتراانسان

بهشدنزندهآمادهماکهمدتییکازپس ولی،داردبردکارماهمزندگیابتدايذهنیمن،داشتهکاربردفردي

.نداریمالزمشدیگرشدیمهوشیاري

به،کندنمیپیدامجال،نرسدخطريبماکهاستمنتظریعنیکندمیعملباندیدهبصورتاینکه:گویدمیاما

.عملمحل،هستهمتازوتاختمحلهمینطور،فرصتیعنیمجالاست،فکردوتافاصلهیعنیمجالمننظر

نمیباشدمراقبتواندنمیاینبنابر،نداردآگاهیصندوقدوتابینفاصلهبهچوندلباندیده:کهگویدمی

ازیاآیدمیذهنیمناز،آیدمیجانرکنکدامازآید،میکهخیالیاین،آیدمیکهفکرياینکهبفهمدتواند

.دهدتشخیصتواندنمی؟ذهنیمنازیاآیدمیحضوراز؟آیدمیهوشیاري

مینگاهوماستباندیده،ماستنگاهبانذهنیمناین،دارندذهنیمنهمهابتدا،شدیدمتوجهاآلنشماپس

اوجسمیهوشیاري عینکپشتاز،بینیممیراجهاناوحسببرما،هستماهممرکزضمندرکهببیندکند

دردهايفکروعملبرايماانگیزههاموقعبعضی،گیرندمیقرارماعینکاودردهايحتیبینیممیراجهان

ذهنتانناظراگرولی، شمادانیدمیراهااین،ماستنقصحس،ماستنظريتنگ،ماستخشممثال،ماست

منآید، یا از طرف زندگی میطرفازمدآآنورازاآلنایندفعه فکراینکهشویدمیمتوجه،باشیدمراقب،باشید

راحرفاینشودمیباعثمننقصحس،شودمیباعثمننظريتنگ،شودمیباعثمنخشمآید،میذهنی

ذهنمراقبومراقبهموقعکهچراآید؟مینورآازخرداینوهستمذهنمناظرمن،نهیا،بکنمراعملاین،بزنم

مننیعی،دلباندیدهولی،بینیممیاودیدباایمزندهزندگیبهما،بینیممیما راصندوقدوتابینفاصلهبودن

بدهیمتشخیصتوانیمنمیمااصالبکندراکاراینکهکندنمیپیدارافرصتاینماستنگهباناولکهذهنی
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.آیدمیورآنازیاآیدمیذهنیمنازفکراین

بند کردی راهِ هر ناخوش خیالبدیدی مَطلَعش را، ز احتِیالگر

بهآمدفکريیکاآلنیعنی،ببینیمتوانستیممیماشدههویتهمفکرهاياینباراطلوعشمحلاگرگویدمی

اگرولی.خواهیدمیکهالبتهآمد؟ذهنازیاآمدورآنازکهببینیخواهینمیبوخ،کنیعملخواهیمیشما

،کردندارمنفکرناهمکردنحیله،کردنحیلهیعنیاحتیال،بکنیددارمنفکروباشیدداشتهذهنیمنفقط

کردنحیلهاسمشاستاحتیالاین،آوردمیبوجودشدگیهویتهمکهفکري،آوردمیبوجودخشمکهفکري

است

بودآشامخونپنداشتجانآنچهبودداماشحیلهوانسانکردحیله

بودافسانهاینازفرعونحیلهبودخانهاندردمشنوببستدر

اینو،استدام،کندمیفکرهاشدگیهویتهمودردهااساسبر،استداماشحیله،انسانکردحیلهبله

،ببینیمرافکربروزمحلتوانستیممیماکردنحیلهوسیلهبهاگر.استکردنحیلهیعنی،استاحتیالاسمش

.بیایدگذاشتیمنمی،ماگرفتیممیراجلویشصورتایندر،ببینیمرامطلع

بگیردبکارراشمافکرهايخواهدمیباالآیدمیدردتانوهستیدذهنتانمراقبهستیدذهنتانناظرشماوقتی

شدههویتهمفکرهايگویدمیدارد،بگیردبکارراشمافکرهايخواهدمی،باالآمداآلندردتانکه،بینیدمی

استدرداینکهفهمیدمیباشیدمراقبولی،بکنرافکرهاآن شمابرايکردهچکارفالنیکهبیافتدیادتبگیر

بکارراشمافکرهايدرداینکهباشمواظبگوییدمیبیادورآنازدیگرفکریک.آوردمیفشاربشماداردکه

.نگیرد

،گذردمیشدهحاصلجویییکاآلنآنورازپسآیدمیورآنازآیدمیبودنذهنناظرازآیدمیمراقبهازاین

ودانمنمیگوییدمیاگر.استاحتیالاین،نه،دانممیگوییدمیوکنیدمیمقاومت،کنیدمیقضاوتشمااگر

آمدخواهددردتگویدمیشمابهبینشییک،دانشییک،علمییکورآناز،کنیدمیاستفادهداریدعلمایناز

رافکرهایتنگذار،باشمراقبش،آمددردشد؟چهبودخوبحالتگرفتدلتاالنا،بالآیدمیداردشایدواآلن

مراقبباید،بعددفعهشديمغلوبدوباره،بعددفعهشديمغلوبدفعهیک،نکنمنفیفکرهاي،بگیردبکار

.شویدمیبزرگترشما،شودمیکوچکتراو،شودمیکماودردیواشیواش،باشید
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شماشودمیکمتردردشهرچه،شودمیکوچکترذهنیمنهرچه،شویدمیبزرگترهوشیاريعنوانبهشما

محلذهنیمنگویدمیدارد.کنیدمیلحظهدرایننوبهنوزندگی،کنیدنمیزندگیدوبارهدیگرراگذشته

توانستمیاگر،بستمیرافکرجلويکهتوانستمیاگر،تقلبیشفکرهاياینبابفهمدتواندنمیرافکرطلوع

،کردیدنمیزندگیدوبارهراگذشته،کردیدنمیایجادجدیددردهاي،کشیدیدنمیدردهمهاینشماکه

4281دفتر ششم، بیت مولوي، مثنوي، 

یک سخن از شهر جان در کوی لبیک سخن از دوزخ آید سوی لب

یک،گوییممیماوشودمینوشتهماذهندریعنیمالببسويآیدمیدردهایشباوذهنیمنازسخنیک

بهیالبهمینبه،آیدمیهستیمخدابهوصلکهمامراقبهحالتازیکتاییفضايازیعنیجانشهرازهمسخن

درنویسدمیزندگیهمرافکريیک،نویسدمیماجهنمرافکريیک. منظور از لب همین ذهن است. ذهن

.آرهباشیممراقباگر؟داریمرادوتااینتشخیصقدرتماآیا،ماذهن

حبر، این لب مَرَجدر میان هر دو افزا و حبر پُر حَرَجحبر جانْ

ذهنیتمنهمینفکرطلوعراهیک،توکنتوجه:کهگویدمی. استدرآمیزندهمعنیبهمارجهمینیعنیمرج

مراقبلحظهایندرولی، ذهنیمنجهنمراهیک،شماستتسلیمفکرآمدنراهیک،مراقبتراهیک،است

بعدآنور،ازهالحظهبعضیآیدمیاینورازهالحظهبعضی. اینآمدکجاازکهبدهیتشخیصتوانیدمیباشید

ازاگر،آیدمیکجاازاینبدهیدتشخیصبایدشما.آیدمیشمالببهشودمیقاطیشماذهندروسطاین

.نکنیدعملبکشیدهمدرد،باشیدهوشیار،نکنیدعمل،نگوییدآیدمیجهنمتان

،کنیدصبرتوانیدمی،بدهنشانواکنشخواهدمیشما ذهن،زدحرفدرشتکسییکنشستیدمجلسیتوي

نمینشانواکنشواالنپدیدهایناطرافشدخواهمهوشیاريدربرگیرندهفضايمندیگویمی،کنیدبازفضا

.مندردبهدادگیره،آمدمندردازه،آمدکجاازفکرفهمیدم،کشممیهوشیارانهدرد،دهم

جنسازماکهفضاییازیکتاییفضاي،کجاستستهمعلومافزاجاندریايدریایعنیبحر،افزاجانبحرازیکی

ایندریادوتااینبین،ذهنیمنیعنیفشار،سختی،تنگنایعنی، حرجحرَجازپردریايازهمیکی،هستیماو

هردوازدرصديیک،زنیدمیحرفییکاستممکنلحظهایندرحتی،استکنندهمخلوطمالبوماذهن

،شدهباعثخشمبینیدمیاگر،نکنیدعمل،نزنیدراحرفاستزیادذهنیمندرصداگر،باشیدآگاهباید،باشد
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فکرهاي،شدهباعثشمامرکزدرکمبودحس،شدهباعثنظريتنگ،شدهباعثحسادت،شدهباعثترس

باعث شده،نیانداختیدهنوزهستیدهویتهمبا آن شماوپوسیدهیعنیشدهباعثاینهاومدافتادهازوقدیمی

بیشترهرچه،شویممیوصلذهنیمنبهرویممیهی ماپیدرپیوآیدمیآنورازفکرنههستموقعیک

.کنیدمیمشاهدهدرخودتانراچیزهااینبیشترباشیمذهنمراقب

منکهداریدسروکارجهنمییکباشماوقتیبنابراین؟شمابهدهدمینشانراهیچهموالناکهکنیدمیتوجه

دعابگوییدیکیبهنیایید،آیدمیآنجاازعملتان،آیدمیدردهاآنازفکرهایتانوشدهمرکزتانکهاستذهنی

رويتمرکز،خواهدمیکردنبازراروزنقضیهاین!بشومدرستجایییکبروممنیا!بشومدرستمنکن

رويمطالعه،خواهدمیانداختن،خواهدمیدادنتمیزیکییکیخواهدمیذهنتاندیدن،خواهدمیخودتان

بهنیاییدشما،بردمیکار،خواهدمیدردهوشیارانه،خواهدمیتسلیم،خواهدمیدانایی،خواهدمیخودتان

دعاستاشهمهاینها،کنینمیدعاخودتبهخودتچراشما،بکندتواندمیچکاردعا.کندعابگوییدیکی

،کنممیزیارتهم،کنممیتفریحهمرایکجاییمورمیشوممیپا،هابعضیگرفتیدراحتخیلی.دیگر

:موالناگویدمیچهببین، شوينمیکهدیدي،شوينمی! شوممیدرستوگردمبرمی

استمهمبسیارکهدارهاشارهموضوعاینبهالرحمان.2و19هايآیه،قرآنآیه

.2و19، آیه )55(قرآن کریم، سوره الرحمن

)19(مرَج الْبحرَینِ یلْتَقیانِ 

را پیش راند تا به هم رسیدند] شیرین و شور[دو دریا، 

کههستشیرینهوشیاريیکشمادرونیعنی،استصادقجمعمورددرهماستصادقشمادروندرهماین

.استدردوشدگیهویتهمازجنسکههستشورهوشیاريیک،استحضورجنساز

شماذهنتوي کهگیرندمیپیشیهرکدامو،رسندمیهمبهاینهاوخداگویدمیآوردمیپیشباهمرادوتااین

وکنندمیتولیدراشمافکربنویسندچیز

)20(بینَهما برْزخٌ لَا یبغیانِ 

حجابى است تا به هم در نشوندمیانشان 

فکرهايکهمادروندراستصادقمعانیاینکهکنیدتوجهشوندنمیهمقاطیکهداردوجودمانعیکبینشان

درصدشچهیا؟منفکراینآیدمیدریاکدامازببینیم،باشیمذهنمانمراقبلحظهدراینوکنندمیتولیدمارا
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کهفکري، شدههویتهمدرصدهفتاد،هستمذهنممراقبدرصدسی؟آنورازدرصدشچهآیدمیاینوراز

.باشدتواندنمیجالبزیادفکراینآیدمیدرذهنم

راهوشیاريبهشدههوشیارهايهوشیاريتمامبگیریدنظردرشماجهانایندراستصادقهمجمعمورددر

رسندنمیهمبهاینها،داردوجوددریادوتاپس،طرفیککنیدجمعراذهنیهايمنوطرفیککنیدجمع

هویتهمیعنی،استشوردریايهنوزمرکزشکهانسانیبا،هستزندهحضوربهکهنسانیا.شوندنمیقاطی

.شودنمییکیهمبا،شودنمیقاطیاستدردوشدگی

جنسازیعنی،استشیریندریايمرکزشانکهباشندآدمهاییوبردوراگر،استشورمرکزشانکهآدمهاییولی

،بشناسندراشورشاندریايتوانندمی،کننداستفادهتوانندمیآنهاارتعاشاز،گویدمیهمغزل،هستندحضور

االن.استخبرچهمادروندربدانیمکه،کنیممیاستفادهموالناابیاتاینازما،کنیممیداریمراکارهمینما

انکارراآنورکامالهستموصلاینوربهپس،کنممیانکارراجهانکههستموصلخدابهمنهستموصلآنوربه

بعضی، نویسدمیآن کههستموصلآنوربه،رامنفکرهاينویسدمیاینکهوصلمجهانبهآیممی.کنممی

خودمانرويبایدنورافکنگویممیهمینبراي،بدانیدبایدشما؟هستموضعیدرچهکنممیقاطیهاموقع

.استخودشمسئولهرکسی،مانداریمکاريمردمباباشدروشن

مسئولیتمنبگویید.کنیدقبولبدهیدگوشبرنامهاینبهخواهیدمیاگرشمافردفردرامسئولیتیکاین

رامن،زندمیراحرفهااینکهاندازمنمیهمسرمگردنبه،گیرممیعهدهبهخودملحظهدراینراامهوشیاري

، اندازمنمیکسهیچگردن،اندازمنمیسیستم،اندازمنمیمردم،اندازمنمیامبچهحضور،ازکندمیخارج

فایدههیچنکنید، کنیدقبولباید،هستیدخودتاندرآنکیفیتوخودتانهوشیاريمسئولشماشخصهمین

.کندمیآزادراشماکهاستمسئولیتبزرگترینمسئولیتیکاین.ندارداي

کنترلزیرقدرچ،آوردمیشماسربالییچهکهببینید،باشیدذهنتانمراقبکهکندمیایجابمسئولیتهمین

هویتهمشما،دنیامقامباچقدر،دنیامالباچقدرخواندخواهیمامروز؟هستیددردکنترلزیرچقدر؟هستیداو

همراخودتان،نکنیدمالمتهمرادیگرانوببینیدباید؟ایدشدههویتهمآنهاباوداریددردچقدر؟ایدشده

همهمهایندیدیم،کردیمنگاهذهنمانوکردیممراقبهمااگرحاالدانستیمنمیهمخودمان،نکنیدمالمت

همیناست،ايجامعهچهجامعهاینکهکنیممالمترادیگرانوخودماننیاییم،داردوجوددردوشدگیهویت

.دیگرهستکهاست
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منکهشدهاینطوريلحظهایناتفاق،استلحظهایناتفاقپذیرشجزوهماین،استياینطورلحظهاین

.داردوجودشدنرهاامکان. بخورمآنجاازدیگرخواهمنمیمنکناربگذارراگذشتهآخُراین.شدماینطوري

&&&

3048مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بیت 

که بود مِرصاد و دربندِ عدم؟کی رسد جاسوس را آجنا قدم

.جاسوسشودمیفکربعالوهماگانهپنجحواسیعنیماحواس،استذهنیهمینجاسوس

،استعدمقلعهوگاهنهان،مرصاداصطالحبهآنجاکه،رسدنمییکتاییفضايبهقدمشجاسوساین:گویدمی

تاملیوخواهدمیفروشبرايفقطراماعلمکه،راذهنیمناین،راجاسوسایننکنیممتالشیماتایعنی

راگلییککهدندانمی،دهدمیاوبهراهرکسیروزيخدالحظهاینکهداندنمی،کندنمینگاهبخودش،ندارد

اوکندمیبازبدکهرایکیاین،استتسلیماوکندمیبازخوبکهراگلیآن.بدراگلییک،کندمیبازخوب

. داندنمیرااینها،کندمیانکار

دربگذاریدقدمبخواهیدذهنیمنجاسوسبوسیلهو،نشودمتالشیذهنیمناینتادانیدمیاالنشماولی

بیبهنیستیبهشماگذاشتنپابراي،نیستییعنیعدم،استعدمبنددرومرصادگویدمیکه،یکتاییفضاي

یکییکیوشناساییوذهنتانکردننظارهبا،بشویدجنساینازباید،هستیدجنساوجنسازشماکهفرمی

.کنیدمیپیداراهقلعهآن بهیواشیواششما،انداختن

مییباندیده،داریمنگهخواهیممیاستجاسوسکهراذهنیمناینماگوییممیکهاستاینمااشکال

خداباآن بایکتاییفضايبهبرویمآن باو،میریممیمانباشداین،کندمیادارهرازندگیمان،داریمنگهخواهیم

کهبپرهیزیمشدگیهویتهمازاینقدرماکههستاینشامعنیواقعدرهمبشویمیکیخدابا.بشویمیکی

میهمخداجنساز،ایمبودهاولازکهشدیماصلیمانخودخودمانموقعهر،باشیمخودمانخودمانبالخره

.کنیممیتجربههمراوحدت،شویم

قَبضِ اَعمی این بود ای شهریاردامنِ فضلش، به کف کن کوروار

کورهامثلواقعاذهندرمایعنی؟چییعنی.بگیرمحکمکورهامثلتورااوبخششورااودانشدامنگویدمی

دارندچشمکههستندکسانی،هستندزندهحضوربه،هستندنابیناکههستندکسانیچشممنظورحاال،هستیم
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فضلدامنتوکهگویدمی،کردهکورراماکهذهنیمنبا.هستندکورگویدمیموالناولی،دارندهمخوبیچشم

وباشذهنتناظر،عقببکشبیاتوولی،بینیمنمی،دانیمنمیماکهاستدرستلحظهایندریعنی،بگیررااو

بهوبگیرهممحکم،رادامنشبگیر،بشناسیخواستیمیذهنتباکهندانستهتوکهاستایناشمعنیکاراین

کندمیهمايمعاملهبهاشارهو.کنیحسرااینبایدوآیدمیدستتبهاصلیدانشاینکهدیدخواهیتدریج

اینبگویی،دستشکفبگذاريراپولفروشدمیچیزياووقتیباید،کنیمیمعاملهکورباوقتیگویدمیکه

.استوصحیحدرستمعاملهآنموقع،ببنددرادستشهماو،استپولت

اینکاربراي.برسدآخربهودرستمامعاملهتا،محکمبگیریمراهوشیاريطاليهمینبایدکورعنوانبهماپس

منمبامنبدهدتوضیحبیایدکسییکنگوییدشما.برودذهنیمنبگذاریم،بدانیماینکهبدونیواشیواش

کاردارم،توانمنمیکههمراهمه،برودبگذارمراذهنیمناین ازقسمتهایییکبودصالحاگربعد،بفهمم

منبااینکهباهمتو،بینندنمیکورهاکههمینطور.دیگربگویدرااینخواهدمی.شودنمیکهاینطوري،باهاش

حضوربهتوبشودتماممعامله،بشودتماممعاملهسرآخروبشودجاريلطفشبگذار،بگیر،بینینمیاتذهنی

.شودمیبازچشمهایتو،شويمیزنده

نیکبختی که تُقی جانِ وی استدامن او، امر و فرمانِ وی است

ایناتفاقباشماکهاوستفرمانوامرلحظهایندرخدادامن.استلحظهایندراوفرمانوامراودامنگویدمی

باشیداشتهخداقانونبهاعتقادکهداشتیمقبلهفته،بپذیرید،نکنیدجدلوبحث،باشیدنداشتهمسئلهلحظه

.استقدروقضااینکه

رالحظهایناتفاقالهیقانونوقضاکه،کنقبولندانسته،کنقبولوارکورراموضوعدانینمیاینکهولوشما

شما،استاتفاقبهترینآن کهپذیریدنمیشماولی.استاتفاقبهتریناینوآوردمیوجودبهتوبراي

.هستیمقضاقانونتابعمااینکهبراي،استدرستیراهاینونداريايچارهاینکهبرايپذیریدمیهمینطوري

کنیاستفاده،سرسريشودمینکنیاستفاده،نکنخواهیمی،کناستفادهخواهیمیحاال،استعلمهماین

.لحظهایندرپذیريمیرااتفاق،کشیمیهوشیارانهدرد

بایدساعتازنیستیدآیندهوگذشتهجنسازوهستیدلحظهاینجنسازلحظهایندرشمااینکهدانستنخود

.کنیدعملبایدرااین.کنیدنگاهبهشنبایدسرسرياستدانشهماین،بیاییدبیرون
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قانون،کنیمیصبروکنیدینمولرارسناینوریدیپذمیشماوآوردمیبوجودرااتفاققضاقانونپس

خوشاوخودمرويکشممیزحمتودارمتعهدمنگوییمی،داريقبولراجبرانقانون،داريقبولرامزرعه

ازپرهیزیعنیپرهیزکاري،پرهیزکاريیعنیتُقی.اوستجانپرهیزکاريکهستاکسینیکبختیاکسیبحال

.گزدمی،شودمیماربشويهویتهمدهدمی نشانذهنتکههرچی،استمارمالگفت.شدگیهویتهمهر

رااتفاقات،دهدمیعبورشماازراخردشاو،هستیذهنتمراقبشما،استاینلحظهایندراوفرمانپس

می،هوشیارانهدرد.کنیدمیتحملصبربارادردداریددردولوهستیدپذیرشدرحالشما،آوردمیبوجود

شناساندمیشمابهراشمادردهايدارداو،شودمیبشوگویدمیهیاویعنی،کندمیکارفیکونکنکهدانید

شماوشودمیبازاشچشمهداردشمادرسببیبیشاديیکبینیدمییواشیواشودهدمیشفارادردها

میتشخیصرادردتبودناضافیوبودنالزمغیر.اندازیدمیآسانتررادردهایتانوکنیدمیحسرااینها

بقیه،باشیتسلیم،باشیاوموازيلحظهایندرکهاستایناوفرمان،بینیمیراهایتشدگیهویتهم،دهی

.الستیجنسازتوکهاستیادتهمیشهو. کندمیخودشرااش

،باشمنجنس،کنرعایتپس،بله:گوییممیما؟هستیمنجنسازکهدانینمیتومگرکهاستایناوفرمان

راگذشتهوخورديمیآخُرازبحالتاکردياشتباهچقدر،هستیايمرحلهدرچهتونیستمهم.دردبادردبی

نیکبخت.لحظهایندرگویدمیشمابهزندگیرااینهاتوبهبدهممنرازندگیخواهممیمن،کرديمیتکرار

همینطوربعدلحظهبعددرلحظه،استپرهیزکاربعدلحظهدر،استپرهیزکارلحظهایندرکهاستکسی

.شودنمیهویتهمچیزهیچبایعنی،استپرهیزکار

و آن یکی پهلوی او اندر عذابآن یکی در مرغزار و جوی آب

کنار،داردتعهد،کندمیکارخودشروي،استذهنشمراقب،استتسلیمکهبینیمیرایکیکهگویدمی

ذهنبه،شادذهنبهیعنی،کندمینگاهمرغزاربهونشستهگذردمیاوازمقاومتیبیاثردرکهزندگیآبجوي

به،کندزندهخواهدمیآدمهادررازندگیکهذهنیبه،دهدمینشانزیباراچیزهاکهذهنیبه،خالقیتازپر

میرایکی.استمرغزارینا،نویسدمیاوهمعملش،نویسدمیاورافکرش،استزندگیاختیاردرکهذهنی

،داردمقاومت،شودنمیتسلیمکهیکی؟اینکیه، استعذابودربیندنمیونشستهجويهمینکنارکهبینی

راآب،استآبهمانپهلويهماین،کردهمرکزشرادردها،کردهمیایجاددرد،استهویتهمآفلچیزهايبا
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.کنیدعملشما،لحظهیکبیندمیراآبباشدمراقب، استدرعذاب،بیندنمی

او عجب مانده که ذوقِ این ز چیست؟

و آن عجب مانده که این در حبسِ کیست؟

چیبراي؟کندمیذوقاینقدراینچیبرايکهکندمیتعجب،استعذابدراستحتانارکهآن گویدمی

میزندگیرازندگیلحظههر،کندمیذوق،استخوشحالکهیکیاین! نیستخبري؟استخوشحالاینقدر

باآیدمیاآلنکهخردآبجوياین:کهگویدمی،آیدمیآنورازعملشوفکرشوداردکیفیتزندگیش،کند

؟چیهحبسدرآدماینپسانسانیهرومنخالقیتقدرتویکتاییفضايدرموجودامکاناتهمهاین

کسانیبهمنآیا؟هستمکجامنبپرسیدخودتانازلحظهایندرشماشما؟هستیدکجا،خودتانازبپرسیدشما

خانوادهدرونفضاي،دارندآرامشوهستندشادوکنندمیذوقواندشدهزندهحضوربهواندخواندهموالناکه

من،شنوندمیگلوگویندمیگلباهمهمسرتادووخوشحالندآنجاهابچهوشاديوآرامشازپرشان

شود؟نمیچرا،شودنمیزندگیکهاینطور،کنندمیتظاهردارنداینها،کنممیحسادت

دعوااینقدرچرا؟کنندنمیهاخانوادهبقیهچراکهکندمیتعجب،کندمیاستفادهامکاناتاینازکهکسیآن و

.ماایمننشستهجويیککنارمگرکنند؟میکمبودحساینقدرچرا؟کنندمیجداییحساینقدرچرا؟کنندمی

مقاومتاگر،داردتسلیمشومقاومتدرجهبهبستگیو،کندمیرواناودرونازراهرکسیقسمتخداگفت

پیشبیتچند.استروانشاديوخردجوياین،کندنمیمقاومت ایجادهیجواستتسلیماگر.نهکندمی

.خواندیم

هین چرا خشکی؟ که اینجا چشمه هاست

هین چرا زردی؟ که اینجا صد دواست

،بودهتوباهمیشهازشآیدمینورکهروزنیاین،استخودتدروندرآرامشوشاديچشمهخشکیدي؟چرا

.استچشمهاینجا؟پوشانديراروزنچرا،بودياوجنسازهمیشهتو

باموازيشماکهدرصورتی، از اعماق وجود شماشمادرونازلحظهایندر؟مریضیچرازردي؟چرا:گویدمی

ایجاددردماوراشمادردهايهمه،بدهدشفاراشمادردهايتواندمیاوجورصد،آیدمیدواصدباشیدزندگی
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همدستبهدستبایدما؟کنیمکمتریاکنیمزیادتررادردهابایدما،االنکلیبطورجهاندرآیا.ایمکرده

قانونهمین.نکنیماضافهجهانایندردهايبهوبدهیمهمدستبهدستبایدما.کنیمکمترراهادردوبدهیم

.هستهمفردمورددر

وکنمکمرادردهایمکههستبخودمحواسموکنمنمیایجادجدیددردبعدبهلحظهاینازمنبگوییدبایدشما

رامنذهناین،کندمیسالمرامنتناین،کندمیمنوجودوارددواجورصدلحظهایندرخداگفتهموالنا

میشودمیخوب،دهدمیشفاکندپیداشفابایدکهراآنهایی،شناساندمیبمنرامندردهاي،کندمیخالق

کهشرطیبه،رودمیشودمیخوبمالیممیماهستپماديیکهستجایییکدرديیکایددیدهشما.رود

موردراقضاکندکارفیکونکنبدهیماجازه.باشیمزندگیموازيودانمنمیبگوییمبرسانیمصفربهرامقاومت

.ندهیمقرارسوال

ماافتادناتفاقازقبلرااتفاقافتادخواهداتفاقیچهایمکردهقبالچکاردانیمنمیماذهنیمندرکنیدتوجه

.شویمبیداربایداول،ماستبیداريبراياتفاقبهترینایندانیممیوپذیریممیوشویممیمتوجه

ای جان، من نیارم آمدن: گویدمهنشینا هین در آ اندر چمن

.کنممیزندگیدرشمنکهباغیهمین،باغدربیاتو،منهمنشینايکهگویدمیکندمیذوقکهکسیآن

خواهدمیاشمنبااینکهبراي؟نیستقادرچرا،بیایمنیستمقادرمن،بیایمتوانمنمیمن،جانمايکهگویدمی

،بیایدآنورازداناییتا،دانمنمیکهنگفتهموقعهیچاینکهبراي،بیایدخواهدمیدانششبااینکهبراي،بیاید

سرسريبلکه،نیستنددوستدانششانبااینهاکهگفت،نیستدوستبا آن داردکههمدانشیایناینکهبراي

.دادمکافیتوضیحمنوکنندنمیعمل،دانشایناست

زان روزنه نظر کن در خانه جلیس

بنگر که ظلمت است در او یا که روشنی است

هربا،کننگاه،دوستت،همدمت،رفیقتاتهمنشینۀ خانبهروزنایناز،کرديبازکهراروزناینگویدمی

نشینیهمبا آن کهکسیمرکزدرکهببینکننگاه.کننگاههمخودتذهنبهو،کنیمیآمدورفتکهکسی

؟استروشنخدانوربانهیا؟دردهاستتاریکی؟استذهنیمنتاریکی؟استظلمت،کنیمی
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بوخ.استبستهاوروزنیاکردهبازراروزنهماوببین،چییعنیکهاستمشخصتوضیحاتاینازپسکه

قرارتاریکیمرکزشدروبستهراروزناینکهکنیمیآمدورفت،شويمیرفیقکسیبااگرشمااستواضح

.کردنخواهدکمکشمابه،کردخواهدتحریکراشما،دارد

روزنهمسرمکهبگوییدبیاییدنبایدشماولی،باشدبازروزنیهمچونیککهکنیدآمدورفتکسیبابایدشما

بهراروزنتتوانیدمیشما.نه،نه،توانمنمیمنپس،نکردهبازهمفامیلم،نکردندبازهممیهابچه،نکردهبازرا

بهشماوقتی.نپذیريتاثیراطرافتازتوانیمی.اوستاصلیروزن،کنیباززندگیسويبه،کنیبازخداسوي

بهاگرشما.هستدریادوتاکسیهردروندرگفت.گرفتخواهندآنهارازندگیارتعاشات،کرديارتعاشزندگی

دریاي،هستیشوردریايخودتاگرنه،آوريدرمیارتعاشبهرااوشیریندریاي،کنیارتعاششیریندریاي

.آوريدرمیارتعاشبهرااوشور

آنوهستندهویتهمشاندانشبادارنددانشآدمهابساچه،ردیگبودموردایندرمثنويامروزبساچهولی

گویندمی،گیرندمیایراددیگرانبهفکرهاآنباوانددادهقرارمرکزشانراتاریکیهمهآنوشدگیهویتهم

.کنیممیرااشتباهاینمااکثراًو،نیستندروشندیگران،روشنممن

روشن است و بر تو زند برقِ روشنیشگر 

دان که کانِ لعل و عقیق است و معدنی استمی

تماشاگر،باشیذهنتمراقبشماهمینکهگفتیمکردي،بازراروزناینوقتی،استروشناومرکزاگرگویدمی

زندمیبرقیکیمرکزکهدیديوکردينگاهبینشآنبااگر،شودمیبازلحظهآندرشماروزن،باشیذهنت

میفکرهایی،زندمیحرفهاییکسییکدیدياگر،دیديراروشناییهمین،دیدياودرراارتعاشهمانشما

برقپس،نویسدمیذهنشدرزندگیکهآیدمینظربهواستجدیداینهاواقعاًکهکندمیاعمالی،کند

استمعدنوعقیقولعلمعدن،استخوبچیزهايمعدناوکهدانیدمیآنموقعشماوخوردهشمابهروشنیش

عقیقولعلمعدن.استزندگیبرکاتۀ هم،استزیبایی،استعشق،استخالقیتنشانگرعقیقولعل،خالصه

یعنیآوردمیعقیقولعلو،هستندنوربهشفافسنگهاياینهاالماسبهدوهرکهدانیدمیعقیقولعل.است

.استمعدنخودش،آوردمیآنورازرابرکات،آوردمیآنورازراچیزهاکهکسیوآیدمیآنورازکهچیزي
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حمل،استفکرصندوقهاية کنندحملیا،استزندگیباموازيحقیقتاًنفریکآیاکهببینیدتوانیدمیشماو

لعلهمهاصندوقچهآنونیستمعدناینصورتدر،استگرفتهسرسريرااینهاواستفکرصندوقهاية کنند

.استگذشته،استآخوراینگفتموالنا،استآمدهبوجودفکرهاياینها.نیستندعقیقو

پهلوی او نشین که امیر است و پهلوان

گل در رهش بکار که سرویّ و سوسنی است

که،موالناستماخوبدوستاً حقیقتمامورددر.کنانتخابدوستیبعنوانرااو،نشیناوپهلويبروتوگویدمی

راشدگیهاهویتهمۀ هم،شدگیهاستهویتهمۀ هموراياینکهبراياستامیر.استپهلوانوپادشاهوامیراو

راهمه،باشیدامیرتوانیدمیهمشما،جهانیستاینچیزهايۀ همپادشاهورفتهآنهاورايبنابراین،کردهرها

قهرمانخواهدنمیعمومبهکنندهکمکیعنیپهلوان،هستیدپهلوانو،نشویدهویتهمجدیدچیزبابیندازید

کندمیکمکهمهبهپهلوان،دانممیمنفقط،کنتاییدرامنفقطمنمن:بگوید،بدهدنشانراخودشبشود

.کنندپیدانیروتا

، هر کسیبیاوردخودشراخردهرکسی،بایستدخودشپايرويکسیهرتاکندمیکمکهمهبهداردموالنا

درونازرالطیفشاحساسات،کندخلقخودشراخودشفکرهاي،زندگیبهبشودوصلکهداردراقابلیتاین

ناراحتاوبگویمبديچیزیک،بشودخوشحالاو،بگویمخوبیچیزیکمنکهنباشداینمحتاج،بیاوردخودش

کمکخودشازضعیفتراشخاصبهپهلواندهد،نمینشانواکنشپهلوان.نیستپهلواندیگرشخصاین.بشود

،خواهدنمیهمچیزي،کندمیکمکهمهبهدارد،استپهلوانموالنامثلشدهزندهحضوربهکهکسی،کندمی

.نیستپهلواناومویگنمیوگرنهمویبگرااینمنبدهپولبیابگویدیکیاگر

واستآزادهکهیدنادمیسروآدماینکهچرا،بریزپایشبهراهاخوبیهمهیعنی،بکارگلاوراهدربیاتوحاال

وخواهدنمیزمینازچیزيوکردهجمعرادستهاسرووداردايکشیدهقدسرو.شدهزندهخدانهایتبیبه

بیقدمانمااگرشودمیمعلومپس.داردزبانچندینهمسوسن.استسبزهمیشهوباالرفتههمینطوري

.کنیممیبازهمرازندگیزبانزندگیاندازهبهبشودنهایت

آزادهوجهاناینبهآوردمیخوبیچیزهاي،استعقیقولعلکانوزندمیحرفزندگیزبانهايبهاوگویدمی

خواهدتودرخوبیسبباواینکهبراي،بکناوبهراهایتخوبیتو،استجهاناینامیر،استپهلوان،هست
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ایندانیدمی،استسروواقعاوپهلوانبصورتکندمیکمکشمابهداردکههستموالنااالنکهاستاو.شد

زبانهايهمهاینبهواستمعدنو،آوردمیراعقیقولعلزندگیاعماقازوداشتهعمقنهایتبیشخص

.کندمیبیانرامطلبداردقشنگابیاتقشنگ

در گردنش درآر دو دست و کنار گیر

برخور از آن کنار که مَرفوع گردنی است

ازمرتب،شماگیریدمیداریدکهبگیرکمکاوازیعنی،بشویکیاوبایعنی،بگیرآغوشدرتوکهگویدمی

میگوشاوحرفهايبه،کنیدمیبرخورداوبامالطفتباوبودنذهنتانمراقببراي،گیریدمیکمکموالنا

ستیزه،چشمبگو،بکاررهشدرگل،دهدمینشانشمابهدرشماراچیزيیکاوحرفهايبینیدمیاگر.کنید

بیاندازراتدستدوو.کنقبول،بودمخوابتويدادينشانبمنرامنقسمتاینچراکه،نگوناسزا،نکن

،اوباشینینهماز،اوکنارازباشبرخورداریامیوهیعنیبر،اوکنارازبخورمیوهوبگیردرکنارترااووگردنش

بطوراگرشماپس.استآزادهکهکسییعنیگردنمرفوع.سرورمثلاستبلندگردنش،استسرورياوکه

هرجاوکنیدمیاستفاده،خوریدمیمیوهداریدمعدناینازوگرفتیددرکناررااو،موالنابهبشویدمتعهدکامل

میو، کنیدنمیمالمت،شویدنمیخشمگینکنیدمیخوبرااخالقتانوپذیریدمید،خورمیبرشمابههم

.استجنساینازهرکسییاباشیدجنساینازخودتاناستممکنشمایا.استسرورآدماینکهدانید

منبهنسبتماموقعهر. هستچیبشودبیانکهبخوانمبرایتانابیاتیگردنمرفوعاینمورددربدهیداجازه

گفتیمبارها،کنیدتمرینشماراکاراینو.شویممیبزرگحضوروهوشیاريبهنسبت،شویممیکوچکذهنی

نشانواکنشفورا،خوردمیبرشمابهزندمیحرفیکسییک،گفتم،دادمتوضیحبرنامهابتدايمنهمامروز

میراخودتوکنیدکوچکهوشیارانهبعداشماشداگروبشودبزرگمناینخشموواکنشبانگذار،ندهید

.نکنعرضهگوید

505مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بیت 

برگِ خود عرضه مکن ای کم ز کاهعربتی گیر، اندر آن کُه کن نگاه

تواندنمیهمهرباديراکاه. دانیممیگوییممی،داریمزیاديادعاهايولیهستیمکاهازکمترماذهنیمندر
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،دهیممینشانواکنشنباشدمانفعبهکهچیزکوچکترینباذهنیمندرماولی،باشدشدیدبادباید،ببرد

بهوبگیریادگویدمیتو.بردمیداردبرمیتکان می دهد و ماراوگذاردمیاثرمارويفورارویدادهابادیعنی

:کهگویدمیولی،بخوانمتوانمنمیدیگرمنرااشقصهکهاستايقصهیکبهمربوطبیتاین، کننگاهکوهها

.گذاردمیاثررسیدهحضوربهحتیانسانهايدرذهنیمنبدارتعاش،ذهنیمنبدچشم

گفتامروز.گذاردنمیاثرمنرويکنممیکارهمهمنبگوییدنیاییدمصاحبتتاندرشماکهاستایناشنتیجه

آن ،کتاباین،برنامهآن برنامهاینبگوییدنیاییدشما. اوستجانپرهیزکاريیعنیتُقیکهکسیخوشابحال

اثر،نه. کندنمیقرقمنبراياصالآن بااینبامصاحبتیا.گذاردنمیاثرمنرويهمهیچ،خوانممیراکتاب

آن بهبگیردرستوگویدمیهمینبراي،گذاردمیاثر،کنیدانتخابراکنیدمینگاهکهراايبرنامه. گذاردمی

.استرسیدهحضوربهآدمسمبلکوه.گرفتاثرکوهآن کهکننگاهکوه

معلوم،بگذارداثرتواندمیرسیدهحضوربهانسانیکرويدردازپرارتعاش،ذهنیمنارتعاش،بدارتعاشاگر

ازکهحالیدر،کندمیزیادترراشمامنیا،کندمیترمنراشما.گذاردمیاثربیشترخیلیمنرويکهاست

.بکشیمردمرخبهراخودت،نکنعرضهرااتتوشهبیاتوصورتهربه،هستیمکاهازکمترذهنیمندرماقبل

باززبانشکسیچهکیست؟سرورکیست؟گردنمرفوعگفتاینکهبهراجع؟کنیممیصحبتچیبهراجعداریم

کند؟صحبتحقیقتزبانبهتواندمیکسیچهشود؟می

نیاییدشما،هستزندگیتکاملیقانوناینو،شویدمیزندهاوبهبالخره،دهیدمیادامهوشویدمیمراقبشما

میعرضهاگررادانشممن.کنمنمیعرضهراخودممنبگوید،دهیدانجامراهاهمین،بشویدامیدناذهنیمنبا

،کنمعرضهکهنیستمهویتهماینبا.خواهمنمیمنرااینهاوتوجهوتاییدوامنشدههویتهمبا آن ،کنم

میراکاراینمنقدرهرچه.کنممیعرضههمخدابهدارم،کنممیعرضهمردمبهوقتی.ببینیدمردمبگویم

.بگیریمبتوانیمماکهشرطیبهدهدمیرامارزقاوگفت.آیدمیکمترهمآنوراز،کنم

اینطوراینچطورشده،نیستبیشترخدایکهمین.جهنمبههمیکیش،کندمینگاهباغبهگذاشتهرایکیگفت

.کنندمیراکارایندارندخودشاناینهاپس.شدهاینطوراینشده

490مثنوي، دفتر پنجم، بیت مولوي، 
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جز بدان سلطانِ با اِفضال و جودمن غالم آنکه نفروشد وجود

بهخدابهبفروشدراذهنیمنهمه،نفروشدجهانایندرچیزيبهراوجودشکههستمکسیغالممنگویدمی

تاییدو،بفروشیدهیاینکهبجايیکجاراذهنیمنشماپس؟استدرست.بخششودانشازپرسلطانآنبه 

.بشویدگردنمرفوع،بشویدسروکهخدابهبدهیدوکنیدجمعیکجا،بگیرید

چون بنالد، چرخ یا رَب خوان شودچون بگرید، آمسان گریان شود

بگریدوقتیگویدمی.داردارزشخیلیزندگیبرايرسیدهحضوربهواقعاکهانسانییککهدهدمینشانپس

وقتی.دهدمیگوشاوحرفبهآسمانبخواهدوقتی.ستازندگیرمزآسمان،کندمیگوشاوحرفبهزندگی

زندگیبهاووقتی.شودمیخوانیاربهمجهاناینیعنیهمچرخ،بگیریمتوانیممیمثبترابنالد،بنالد

کامالاینانسانهامورددر.دهدمینشانآنهابهراآنهاگونگیخداوگذاردمیاثرچیزهمهروي،کندمیارتعاش

راشیرینشدریايآنیعنی،کندمیخوانیاربرامردمکندمیارتعاشزندگیبهکهانسانییک.استدرست

.آوردمیدرارتعاشبه

مینگاهبرنامهبههمینبراي.آوردمیدرارتعاشبهدرونتاندرراشماشیریندریايابیاتهمینخواندناالن

ذهنتانناظرشمامرتب،شودمیبیدارداردوآیدمیدرارتعاشبهشمازندگیزندهقسمتآن اینکهبراي.کنید

جاريهی،اندازیدمیپذیرید،میکنید،میشناساییندارید،همخودتانباندارید،کسیبامخالفتی،هستید

اینبهمربوطاستقرآنآیههماینبله.شویدمیجاريبیشترهی،شویدمی

29، آیه )44(قرآن کریم، سوره دخان

فَما بکَت علَیهِم السّماء والْأَرض وما کَانُوا منْظَرِینَ

.مهلت یافته نبودند) به هنگام فرا رسیدن عذاب، فرعونیان(آسمان و زمین بر ایشان گریه نکرد و 

ذهنیمندر،زکاهکمترايگفتامروزکند،میعرضهراخودشدانشکهکسییک،کهکنیدمیهمتوجه

.داردحوصلهمقداريیکهمزندگیو،نماییخودبراي،کندمیعرضهرااششدههویتهمدانش،استانسان

آفلچیزهايباهیاگرماکهکنیدمیتوجهولی،گردیمبرزندگیبسويتوانیممیبخواهیمماموقعهرکهگرچه

وجودچیزياینطور،بشوندزیادهاددر،بنویسنددردهاو،بنویسدماذهنرويذهنیمناینو،بشویمهویتهم

.نکنیمزیادرادردهاماوکندرحموبیندمیداردماراکهخدابگوییمکهندارد
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اولزندگیسالنه،زندگیسالدههمانواقعاًحقیقیمهلتیعنی،روندمیپیشجنونمرزتادردهاببینید

زندگیعشقیجامعهوعشقیخانوادهدرطبیعیبطوراگربرسندحضوربهکهانسانهاطالییمهلتاین.است

یواشیواش،اولسالدهنههمیندر،استزندهانسان،استبازیگوشانسانبینیدمیکهاولهمانکنند

بهخداجوريیککهنکنیدفکربنابراینپس،شودمیخشکشودمیهویتهمبیشترهرچه،شودمیخشک

باشدنهویتهمودردایجادبهماتوانمنمیکهاستایناشمعنی. انددادهفرصتکافیاندازهبه،کندرحمما

؟داشتخواهدراخودشنجاتفرصتبشرآیا.کنیمزندگیذهنیمنرسمهمان

جنگهماالن.کردیمجهانیهايجنگمابکنیدهمموضوعاینبهتوجهکرد؟خواهدنابودراخودشبشرآیا

.دهدنمیمهلت،آیدمیوجودبهخرابی،روندمیبینازمیرندمی،میرندمیآدمهاکهداریمايمنطقههاي

.باشیمبظموابایدباشدقبلیجهانیجنگبرابرصدهااشخرابیکهبکنیمدیگريجنگیکاستممکن

کو به غیرِ کیمیا نارَد شکستپرستمن غالمِ آن مسِ مهّت 

خواستهیک،داردهمتیلحظهایندرذهنشناظربصورتکهمسیآن،هستمذهنیمنآنغالممن: گویدمی

شماوقتی.آیدمینورآازلحظهایندرکیمیا،کیمیاازغیربهکه،بشویدزندهبحضوربایدکهفهمیدیدشما،دارد

فقطشما.ستکیمیاشودمیردشماازکهبرکتیوشاديوخردجریانآن هستیدتسلیموهستیدذهنتانناظر

کنیمنمیتعظیم، میدهدنشانذهنتانکهچیزيآنبهنه،راخودتانشکنیدمی،کنیدمیتعظیمشکستاوبه

شمابهمابهبهبگویندکه،جهانبهکندعرضهبهترراشماکاهبرگکهدنیادراتفاقییکیاچیزيیاکسیبه

همت.نیستیدپرستهمتمسشمابکنیداگر،راکاراینکنیدنمی.داریمقبولوگذاریممیاحترامخیلیدیگر

دیگريچیزبهکیماازبغیروشویمزندهحضوربهکهداردوجودایزديخواستمادر، ایزديخواستیعنی

نشکنیمراخودمان

سوی اِشکسته پَرَد فضلِ خدادستِ اِشکسته برآور در دعا

موقعهیچ،کندمیترمیمراخودش،شکندنمیراخودشاصال،نیستشکستهذهنیمندستاینیعنی

،دانستهکهکسیاست؟گردنمرفوعکسیچهکنیممیصحبتهمینبراي.کندنمیکوچکراخودش

چیزهایی،برویدهپروتبهکنیدپردازيخیالذهنتانتويبرویدنبایدشما.کندکوچکراخودشهوشیارانه

واکنشیا،شودمیخشمگینشودمیکهکوچکذهنیمن. استذهنیمندفاعیابزارهاياینها.کنیدتجسم
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خشمگیناستعدادهمه.استترمیمابزارهاياینها،کندمیشکایت،رنجدمیمدتهازیاد،خیلیدهدمینشان

خشمگینکنداستفادهتواندمیتناینازهنوز،رصددصدبرسدحضوربههمکسیهریعنی،دارندراشدن

گیرد،نمیقرارخشمکنترلزیر.موردشبراي،بشوددقیقهنیم،بشوددقیقهیکاستممکنخشمشولی،بشود

.دهدنمیدستازراخدانهایتبیموقعهیچ،شودنمینظرتنگموقعهیچیا،گیردنمیقرارترسو

حضوردست،استدیگريدستیکدستاین،شویدمیتسلیموشویدمیذهنتانناظروقتیشماولی

نمیدعاخودتانبرايخودتانچراشما.کنیدمیخودتانبرايرادعاشماوبرخاستهدعابهاآلنکهشماست

بسويخدابرکت،خدارحمت،خدادانش،خدافضلاینکهبراي،دعابهبیاوریدراخودتانشکستهدست؟ کنید

.رودمیکردهکوچکراخودشکهکسیبسوي،رودمیشکستهدست

نمیمنگویدمیداردناظربصورت،دانممیمنگفتمیکهذهنشازشدهجدالحظهایندرحقیقتاکهکسی

عالی،شویممیشکستهماهرچه.شمابسويآیدمیخدافضللحظهیک،لحظهیکحداقللحظهایندانم،

تا.شویممیبزرگتراینورازشویممیکوچکتر،ذهنیمنبهنسبتشویممیشکستههرچه،شویممیگردن

.شویمنمینائلقديسروبهحضوربهنسبتنشویمهمکوچکذهنیمنبهنسبت

درنگای برادر رو بر آذر بیبایدت زین چاهِ تنگگر رهایی 

،آتشتويبروبیامنبرادراي،کنیپیدارهایی،استچاهچراگفتیمکه،ذهنیمنتنگچاهاینازباشدقراراگر

کردنروزن،شماستاز،کنیممیبازراروزنگفتیمکه،زندگیروشناییوزندگیخردعبورآتش؟چیستآتش

وذهنلحاظبهنهاهوشیاردردکشیدنوآنهاقبولوهاشدگیهویتهموهاناجوريآندیدنوذهنتان

.رنجشیکانداختن، نبخشگویدمیذهنیمنکهوجوديبا،هابخشیدن،هاندادننشانواکنش، نهاآانداختن

ازیا.کنیمنمیرهاخالصهوگرفتیمهمطالقحاالکههمسرمانازرارنجشییککهمارویممیکلنجارچقدر

بهرامااینکهبراي،ببخشیمرامادرمانوپدرتوانیمنمیزنندمیزنگمردمچقدرمادرمانوپدرازیامانبچه

راآنبیاتوکه،نیستدرستکه؟زنیدمیشماکهاستحرفیچهاین،استچکاريچهآخر.اندانداختهروزاین

درآیندهیا،بخشیممیحاالفردافالنی،ازداریمرنجشییکحاال.فردانگفته،لحظههمیندرنگبی،آتشبر

.نه،نزدیک
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ای ز مکرش مکرِ مکّاران خجلمکرِ حق را بین و مکرِ خود بِهِل

میوجودبهدیگريچیزیک،اینازاستآگاهزندگی،کنیمیايحیلههرتوکهببین،ببینراحقفکربیاتو

یک،کندمینگاهراتوداردقضاقانوناینکهبدانبیاتو.بکنیکاريتوانینمیتو،زندمیرااولبدو،آورد

هرکنیمیکهايحیلهومکروبازيحقههروتوستازبیشترخیلیعقلشکهکندمینگاهراتوداردکسی

خیلیتومکروببیناوراتوبنابراینو،زندمیرابدلشدارداو،کنیمیکهزرنگیهر،کنیمیکهدارمنفکر

کوچکیاحساساست،شرمندهوخجلمکاران،مکرمکر او، ازکهبدانتو.بیاندازاست،محدودخیلیتوحیله

.نیستچیزياومقابلدراصال،کنیممکرهرچقدرمایعنی.کنندمی

میعرضهراخودمانماهرچقدروبرسیمجاییبهتوانیمنمی،داریمکهدانشیوزرنگیرويازمااشخالصه

.کنیممیاضافهرامانبدبختیوبندیممیراروزنبدتر،شدههویتهمچیزهايیاشدههویتهمدانشباکنیم

&&&

496مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بیت 

برگشایی یک کَمینی بُوالعَجَبمکرِ رَبّچونکه مکرت شد فنای 

میراانگیزيشگفتنهانیانهادیکنصورتایدر،بکنیمخدافکرهايفدايراذهنیمنفکرهايمااگرپس

ذرهکهکنیممیصحبتداریمبشود،آزادذرهوقتی،شدهجاکوچکیجايدرذرهیکگفتمی . کنیمبازتوانیم

کهراذهنیمنزبانکهاستموقعیاین. بازکنیمخردزبان. بشویمسرومثلماو،بشودآزادشودمیجوريه چ

و،کناربگذاریم،حیلهگذاشتهراایناسمکهآیدمیشدگیهویتهمودردوخشممرکزیکازواستحیله

.ببریمتوانیمنمیپیشازکاريماهاحیلهآن باکهبدانیم

. بشودحضورهوشیاريبهتبدیلجسمیهوشیاريازبایدهوشیاريکهگویدمیهوشیاريتکاملیقانونکهچرا

راجهاناینبهآمدنازمنظوراصالنکنیمرااینکاراگر.برسیمخدائیتدیدبهوکنیمرهابایدراجسمیدیدما

ياشاخهیکبهکندمیوصلراخودشسرآخر،خوردمی،خوردمی،خوردمیهیکهکرمیشبیه. یمانفهمیده

عملزندگیمقصودبه،بشودگبزروبخوردفقطکرمیتهوشیاريآن بانشوداگر. شودمیشاپركبهتبدیل

فکرجلويواستزیرکانه،کندمیکرمتويیا،کندمیکرمتويپركهشاآن کهفکرهاییتمامپس.نکرده

درختشاخهیکبهکنیممیوصلراخودمانو،موضوعاینبهشویممیآگاهماوگیردمیرازندگیخردمندانه
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میهستهمغزلدر،مادرارتعاشاتاینو.افتدمییمادادهنشانقبالکههمانطورارتعاشازپسپوستهاینو

:کهاستاینگفتنیحرفولینکن،خواهیمیکنارتعاشزندگیباخواهیمی.نلرزخواهی،بلرزخواهی:گوید

میراذهنیمنزیرکیماپس، گویدمیراهمین.دبشومتحوليزودبایدوماستکرمیتپوستهذهنیمن

.شودمیبازمادرونوکنارگذاریم

تا ابد اندر عُروج و اِرتِقاکه کمینه آن کمین باشد بقا

کوششچقدرذهنیمندراستیادتان.ماستجاودانگیدروندرفضاگشودناین،گاهنهاناین،آنکمترینکه

بودیمافتادهزماندرچرادیگر، کردیممیرااینکارداشتیمبقابرايبمانیم؟باقیدارمنفکرهايباکردیممی

زیادراعمقتداريمرتب تواالبدالیکه،استجاودانهبقاکاراینفایدهکمترینگویدمیو.بمیریمترسیدیممی

وشويمیترساکنمرتبدیگرزبانبهیا،باالرويمیتومرتب.رفتنترباالوهستیعودصحالدریا،کنیمی

.هستندمحیطیتغییراتبهشماهايواکنششدنکمترآنشاهدو.شويمیترعمیق

جنسیشهوتموالنااینهابینوبیرونذهنازبیاییمماگذاردنمیکهبخوانیمدوبارههممطلبچندبدهیداجازه

.رااینهایماخواندهقبالکه،کندمیقیدرا،خوردنشهوتو

518مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بیت 

در ریاست بیست چندان است دَرجحرصِ بَط از شهوتِ حلق است و فَرج

مقاموجاهدرریاستدراما.استزیادخیلیغذاوخوردنوجنسیشهوتجاذبهوشدگیهویتهم: می گوید

آنازبیشتربرابربیستگویدمیمقامیکباشدنهویتهماجتماعی، تعظیم مردم وچهسیاسیچهاجتماعی

.ایمخواندهرابطحرصقبال.داردوجود

شرکت کجا باشد مُعاف؟طامِعِاز اُلوهیّت زند در جاه الف

باورسدمیمقامییکبهآدموقتیاما،استمهمدنیامالوغذاوسکسباشدگیهویتهمبوخکهگویدمی

.زندمیخداییازدمکهرسدمیجایییکبه،متاسفانهکنندمیتعظیمهممردم،شودمیهویتهممقامآن

ردزندگیخردگذاریمنمیولحظهدراین،دانممیگوییممیوماشویممیبلندوقتیهمذهنیمندرالبته

،استشرکتهماین،گذاریممیاجرابهآید،میذهنیمنازکهراخودمانفکرهايوراخودمانعقایدما،بشود

.خدابهدادنقرارشریکیعنیشرکت
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ازقبللحظهایناتفاقپذیرشبودنتسلیماین.هستیدتسلیمشمالحظهاینکهگویدمیداردموالناپس

درفضاوهوشیارياینکهیاو.هستلحظهایناتفاق بادوستیمعادلدرواقعکه،استوشرطقیدبدونوقضاوت

بگویدخواهدمی.دیبیاآنطرفازشمافکرکهشودمیسببکاراین، اتفاقبجايبشویملحظهایناتفاقاطراف

. خداستبهدادنقرارشریکاینندهیداگرکندفکرشماطریقاززندگیبدهیداجازهبایدشمالحظهاینکه

ازآدماین،بدهدقرارخداشریکراخودشکهکندمیاینبهطمعیعنی،کندمیشرکتبهطمعکهوکسی

.شودنمیمعافبدبختیاز،شودنمیمعافمجازات

منشدهگفتهاینجاکهکارهاییوتسلیمطریقاززودترهرچهتاجهاناینبهآمدیمما:کهگویدمیکنیدتوجه

دلازمااز، پسکندمیوازپرشاپركاینوبیرونبیایدآنجاازحضورشاپركوکنیممتالشیراکرممثلذهنی

شودمیبیانزندگیهايبرکتمانهایتبیدلاز،ما

زدلخیزدترمجانهزارانصدسجلوایماغیرونطقغیر

صدانسانکردناشارهوایماوزدنحرفغیرازبه،بدانیدشمااینکهبراي،استمهمخیلیشعراینگفتیمبارها

گویدمییعنیشرکتبهکندمیطمعکهکسی.شناسیمنمیماکهشودمیبلندانساندلازبرکتجورهزار

نخواهدمعافآدماینوستیزدمیزندگیقانونباواقعدر،گیردمیراکاراینجلويوشودمیبلندودانممی

، داردلحظهاینمقابل درمقاومتهرکسی.زنیممیتروحیازدم، کنیممیرااینکارمانهمهکنید،توجه.شد

ایناتفاقباکسیهررنجد،میکههرکسیخورد،میغصههرکسید،اندمیقرارخداشریکراخودشدارد

آدمآنخواهد،میهویتزندگی می خواهد، اتفاقازلحظهایندرخدابجايکههرکسی،ستیزدمیلحظه

.استشرك،ایناستشرکت، داندمیخداشریکراخودش

وهاگفتگوهمهاینازپسمتاسفانههزار،متاسفانهفعالهستیمکهباشیماگر،باشیمخداشریکتوانیمنمیما

هرپس.بدانیمراایننشدنخواهیممعافما.یماآوردهبوجودبدبختیهمهایندرنتیجهادیانوبزرگانهمهاین

،دانیدمیدرآیندهرازندگیشماموقعهر،لحظهایناتفاقباداریدمسالهوکنیدمیستیزهداریددیدشماموقع

.ایشان دارند می گویند.بدبختیازشدنخواهیدمعافشما
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وآنِ ابلیس از تکبّر بود و جاهآدم ز اِشکم بود و باهزَلّتِ

وتعظیمکههرچیزي،علمی،سیاسی،اجتماعیموقعیتومقامیکباشدنهویتهم:کهگویدمیموالناحاال

اجتماعیوفرديهايزیانوضررو.استخطرناكبسیار، و مردم در کارند،کندمیجذبرامردمقبولوسجده

نیرويوبودشکمباهویتهم،اصطالحبهسکسوبودنخوردنازمی گوید آدمخطايولعزش.دارددنبالبه

منوندارمقبولراتوحرفمن:گفتابلیساینکهبراي،کردمیافتخارمقامشبهوبودمتکبرابلیساما، جنسی

نهایتبیهمیناینشوممیزندهخودمبهمن،هستممنآدمدرگفتابلیسبهخداو.کنمنمیسجدهآدمبه

من،دارممقامییکمناینکهبراي،کنمنمینهگفت. کنتعظیمایشانبهکنیمیتعظیممنبهحاالاست،من

.کنمنمیدرسترقیبخودمبراي

لعین از توبه استکبار کردوآن الجَرَم او زود استغفار کرد

.مغفرتطلباستغفار، طغیان،کشیگردنیعنیاستکبار

زوديو،بگیردراخدابهشدنزندهجلونبایدوغذاسکسباشدنهویتهمکهفهمیدزودآدمگویدمیناچاربه

برگشت،کردتوبه،انداختوشناختراهاشدگیهویتهماینوشدتسلیمدرنتیجهوکردآموزشطلب

ونکردتوبهشدهلعنتآنو،بودهویتهممقامباابلیساینکهبراي،نتوانستابلیس.دوتااینازبرگرددتوانست

.کردکشیگردنونکردآمرزشطلب

وبشويزندهخدانهایتبیبهتو،دیبیابیرونگاهنهانازذرهاین،شودبازروزنخواهیدمیاگرگویدمیموالنا

شدگیهویتهمایننجاآوشديذهنتناظراگرو،هویتیهمچیزهاییچهباکهباشمواظب،بشويسرومثل

اینشامعنیهویتکندن.اینهاازبکنیراهویتتیعنیواهمانیده، بشويواهمانیدهوبشناسیباید،دیديراها

همنبایدفقط،نکنیماستفادهآنهااز،کندمیایجابتوازنشباوخردشبازندگیکهيااندازهبهماکهنیست

.بشویمهویت

منیعنیراذهنیمنکهچراندارد،ذهنیمنهیچکهآیدمینظربهکهکسییکحتیکهگویدمیمابهحاالو 

نازك،کندرقیقراخودشتواندمیشخصیذهنیمنیک.استکردهجمعیذهنیمنفداي،رافرديذهنی

میکه،هستهمغزلدرکههمینطورجمعقالبدرونرفتهبینازذهنیمنولی،جمعدربشودمستهلکوکند

تواندنمیکارخیلیمنقالبدرموقعهاخیلیمن،مایکداریممنیکما،استمنومابیحضوراینگوید
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راکسییکحتییابزندکسیبهآسیبییکمثالًخواهدمیدلشخیلیداردذهنیمنکهکسییک،بکند

بکشد؟راکسییکنفریککهگذارندمیمگر،کنندمیمجازاتشبکندراکارایناگرولی،بکشد،کندشکنجه

،کشدمیرانفرهزارانجمعقالبدر،جمعتويرودمیشودمیرقیقوقتیولی.کنندمیزندانشبرندمی

.دارددوستراماخرابکاريبرايذهنیمنبنابراین.دهندمیهممدالبهش

بهشدگیهویتهماینوکندکارتواندنمیتنهامنچون،آوردمیهمباراماومنموالناکهاستدلیلهمینبه

نمیهممن،داندنمیما.گیردمیامنیتحسو،گیردمیدانشماازمن،داردارتباطمابه،گردنکشیومقام

،نیستهممن،نیستخدابهوصلو،آیدمیبوجودمشترکیمماکهباورهایکسريباشدگیهویتهمازما.داند

مینگاهبنابراین.بگیردتواندنمیهمداناییحسوبگیردتواندنمیامنیتحسدرونشازکهخودشمنحاال

،دانممی،بشومهویتهماینهاباکنمقبولراباورهااینمنپس،دارندقبولراباورهااینمردماینهمه،مابهکند

.استمحکمپشتمپس،هستندمنپشتمردمهمهاینهمینطورو

درشانپاازروزيیککهاستممکنمردمهمانالبته.شودمیمتکیمردمبهباشدمتکیخدابهاینکهبجاي

براي،کنداستفادهماازتواندمیمنفرصتهاییدرفقط،نیستمنبهعالقمندخیلیماکهکنندثابتوبیاورند

بایدماکهبفهمیمما،بیایددردمانکهاستاینبرايهمباز،مادرمنخرابکاریهايۀ همکنیدتوجه،خرابکاریش

اآلن.بگیریمیادبایدبکنیمراکارهاایناینکهازقبلرااینهابوخ،نمانیمذهنیمنوکرمتويشاپركآنمثل

باشدنهویتهمآنواستخطرناكبسیارجامعهبرايهمفردبرايهمشدگیهویتهمیککهگویدمیهم

کندتوبهنتوانست،ابلیسمثل،استرتبه،استمقامیک

لیک منصب نیست، آن اِشکستگی ستحرصِ حلق و فَرج هم خود بَدرَگی ست

میقرارمامرکزدرشدگیهویتهماینکهچرا،استبدنهاديخودش،جنسیشهوتوغذاحرصگویدمی

مقامباشدگیهویتهم،نیستمنصبشبیهایناما.شودمیماعملوفکرمنبعیامطلعباصطالحازوگیرد

ارضاءچونباالخره،باشدهمهویتهماینهاباکسییکحاال،ترندراحتاندشدنیارضاءاینهاچونولی،نیست

شکستگی،استاشکستگیخودش،مقامیامنصبباشدگیهویتهمبامقایسهدریاشوندمیتمام،شوندمی

اینبراي؟خوانیممیچیبرايرااینها،نیستندمقامباشدگیهویتهمبامقایسهقابلاینقدراینهایعنی.است

مراقبعنوانبه.بکنیدبایدچکارببینیدوکنیدنگاهخودتانبه،هستیدذهنتانمراقبوقتیکهخوانیممی
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درواستارضاقابلیعنی،ستااشکستگیپس.کنیدباید چکاردانیدمیخودتانکنیدمینگاهذهنتانبهوقتی

.استاهمیتکمخیلی،منصبباشدگیهویتهممقابل

باز گویم، دفرتی باید دگربیخ و شاخِ این ریاست را اگر

،دانممیمناینکه،پرسندمیمنازمردماینکهوبودنمردمرئیسوطلبیریاستاینۀ ریش،اصلگویدمی

گویدمیبدهمتوضیحبخواهممنراشاریشهوآثاراگر،باشندداشتهقبولخواهممییا،دارندقبولرامنهمه

تاهفتمابایدگویدمی،اینازبیشرااینبدهدتوضیحخواستمیاگرموالناپس،بنویسمبایدردیگدفتریک

.گفتمیریاستبهراجعهمدفتریک،داشتیمدفتر

نی ستوری را که در مَرعی مبانداسپِ سرکش را عرب شیطانش خواند

هممقامومنصبباکهانسانییعنیسرکشاسب.نامدمیشیطانعربرااستسرکشکهاسبیکهگویدمیو

راخودمانداریمماکهراهیتنهاو،کندمیقطعزندگیازراماشدگیهویتهمهرکهدانیدمیوشدههویت

قابلمابرايمطلباین،دربیاییمآبازپایینوکنیممقایسهکسیباراخودمانوقتی.کنیممقایسهکسیبا

،کندنمیپیداالتیاممازخماین،بشویمزخمیما،کندکوچکراماوکندتوهینمابهکسیاگرو،نیستقبول

توانیممیخرابکاريخیلی،داریمکهچون،باشیمداشتهقدرتاگرونکنیمایجادرازیاديخیلیدردهايما تا

وروحمانبرايتنهانه،مانخانوادهبرايتنهانهبدنمانبرايتنهانه.بگیردراماجلويبایدجامعه.بیاوریمبوجود

:گویدمی،استخطرناكخیلیهمجامعهبرايبلکه،چیهمهمانجسم

کهآن.چردمیچراگاهتويرفتهکهرااسبیآننه،سرکشانسانپس،گویدمیشیطانعربراسرکشاسب

باشدگیهویتهمبگویدخواهدمی.نیستشیطاناو، استشهوتوخوردنفکربهر،دیگخوردمیداردرفته

جوريیکماۀ همچون. داردوجودتقریباًشدگیهویتهماینهمکسیهردرواستخطرناكاینقدرمنصب

.بگیریمقرارجمعتائیدموردبلکه،نرسیمبایدکهنه،برسیمجایییکبهخواهیممی

مستحقِ لعنت آمد این صفتشیطنت، گردن کشی بُد در لغت

شیطانپس،استگردنکشیهمان،داشتنشیطانیخاصیت،بودنشیطانیاشیطنتلغتمعنی:گویدمی

ازآدماین،شودمیهویتهمخودشمقامباکههمکسیو،نکردهخمراخودشونکردهتوبهوکردهگردنکشی

یاالوهیتادعاي،داندمیخداشریکراخودشآدماینکهگفتو.خداستلعنتمستحقواستشیطانجنس
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ازآدماین،نداردعقل،داردمقاومت،کندمیستیزهگرفتهرازندگیجریانجلويلحظهاینوکندمیخدایی

.هستهمايکارهیکحتماً،شدههویتهمهممقاموجاهباچونمتاسفانه،نیستبرخوردارزندگیخرد

جو نگنجد در جهاندو ریاستصد خورنده گنجد اندر گِردِ خوان

تحملتوانندمیراهمدیگر،بشوندجمعتوانندمی،دارندخوردنبهعالقهکهصدنفرسفرهیکگرد:گویدمی

.استمشخصمعنیشهماین،گنجندنمیجهاندرجوریاستدوولی،کنند

نگنجنداقلیمیدرپادشاهدوخبسبندگلیمیدردرویشدهیا  درویشدو

.بله،گویدمیسعدي

533مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بیت 

هر که در پوشد، برو گردد وَبالهست اُلوهیّت رِدای ذُواجلَالل

ادعاي،رئیسییکبا،جاهومقامیکباشدنهویتهمخطرکهگویدمی،عذاب،سختی،بدبختییعنیوبال

وباشیمتسلیمماکهکندمیایجابزندگیلحظههریعنی.استذوالجالل،خداستمختصاینو،استخدایی

،بپوشدراردااینهرکه.باشیمداشتهرامقامییکمسئولیتاگراً مخصوص،اًمخصوص،کندعبورمااززندگیخرد

.زندمیزمینرااوباالخره،شودمیبدبختیشعامل

او کز حدِّ خود دارد گذروایتاج از آنِ اوست، آنِ ما کمر

یعنیکمرماآن.باشیمتابعما،کندعملوکندفکرماطریقازلحظهایندراویعنی،خداستآنازتاجگویدمی

ازهمهماکنیدتوجه.بگذردخودحدازکهکسیآنبحالواي.استبستنخدمتکمر،ماستسهمکهچیزيآن

خانماینیاگویدمیراآقااینالبدموالنابگوییدذهنتاندرکنیدپیداراکسییکنرویدشما،هاایمگذشتهحد

.مانهمهاً تقریبایمگذشتهحداینازماۀ هم،گویدمیرا

که اشرتاکت باید و قُدُّوسی اتاتفاقتوست این پَرِ طاووسی ۀفتن

پراینخالصه.اینهاوچیهطاووس،دادیمتوضیحوخواندیمرازیادیشمقدارمارااینهاپنجمدفترباشدیادتان

خرابراتوکاریعنی،توستآشوباینوکنیمیافتخارپراینبهکههستیطاووسییکمثلتو،توطاووسی

حدازبیشراخودتهمو،هستیخودتکه،بدهیقرارشریکخدابههمکهکندمیایجابکه،کردخواهد
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بهلحظهدراینکهخداستواستپاكکامالًکهخداستفقط،خداستمالاینهادويهردرحالیکه،بدانیپاك

آشوبایجادکهشودمیمعلومپس.باشیمتسلیمماکهصورتیدر.بکنعملیچهوبکنفکريچه:گویدمیما

؟کنیدمیافتخارچیبهشما؟چیهشماطاووسیپرحاال.ماستطاووسیپراین،ماوضعیتة زنندبرهمومادر

مرفوعتعریفدرو،دادتوضیحرامقامباشدگیهویتهم،دادتوضیحراجنسیشهوتوخوردنامروزموالنا

بکندبرایشکاريبایدداردشدگیهاهویتهماینازکسیاگرکه،دادتوضیحاتی،آزادگی،گردنیعالییعنی

.شدنخواهدگردنمرفوعوگرنه

منزوروشویممیتسلیموشویممیکوچکترذهنیمنبهنسبتهرچقدراینکهبهراجعبخوانمدوبارهبله

میزندگیوشودمیبهترمازندگیوشودمیبازبیشترهمانقدرروزنبهترهمانقدر،گذاریممیکنارراذهنی

:گویدمی،کندظاهرماذهندررازیباییفکرهايتواند

474مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بیت 

رحم سوی زاری آید ای فقیرزور را بگذار و زاری را بگیر

ودانمنمیکهبگو،برسانصفربهراذهنیمنلحظهایندروبگذارکنارراذهنیمنزور،دیگراستواضحکامالً

مافقیر.فقیرايرودمیزاريسويزندگیرحماینکهبراي،بدهددانشوبدهدخردتوبهکهزندگیازبخواه

نداشتهشدگیهویتهمکهاستکسیفقیر،نیستیمفقیرداریمشدگیهویتهمکهزمانیتاالبتهکههستیم

.باشد

زاری سردِ دروغ، آنِ غَوی ستزاریِ مضطرِّ تشنه معنوی ست

قبولاین،کنیدزاريوکنیدشکایتوداریدنگهراذهنیمننیاییدشماکهبگویدخواهدمی،راماتوجهحاال

.داریمذهنیمنبهدسترسیفعالًاینکهبراي؟هستیمبیچارهچراما،ستبیچارهداندمیکهانسانیزاري،نیست

.بگیریمهویت،دارندقبولراماکهمردمییاماندانشیامانمقامیامتعلقاتمانازیاپولمانازیاخواهیممیما

؟ردیگبگیریمکجاازپس،دهندنمیکهآنهابگیریمدانش

مراقبماوقتیحاال.ایمبیچارهپس،بگیریمخداازمستقیمماکهگذاردنمیهستاینجاکههمذهنیمناین

ۀ تشن،حقیقیۀ تشنهمینطوروشودمیواقعیزاريمانزاري،شویممیجداخودمانازوشویممیذهنمان

،گرددنمیجهانایندرخودشدنبال،داردحقیقیجستجويحالتتشنه.زندگیستخردمنتظراًواقعحقیقی
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،جهاناینازیعنیاینورازکهداندمیوآمدخواهدآنوراز،بشودتسلیماگرکهداندمی،زندگیستخردمنتظر

.بشویدمضطروببندیدبایدخودتانبرايراکمکراهشمایعنی.بگیردتواندنمیکمک

آمدحاالگویندمی.نیستندهمتشنه،رسدمیکمکمابهبوخچیزاینهمه،آدماینهمهگویندمیهاخیلی

آدماین.معنویست،تشنهمضطرزاري،ردیگنداریماحتیاجهمخیلیر،دیگدانیممیراچیزهااینهمنیامد،آمد

جنسازیعنیمعنوي،استحضورجنسازاستناظراستمراقبجنسازلحظهاینیعنیمعنوي،استمعنوي

.هستهممااصلیجنسبهمربوط،خداستبهمربوطمعنویستکهچیزيهر.خداست

،رادردهایمانداریممینگهکمالوتمامراذهنیمن،ذهنیمنباکنیممیهمگریهماازبعضی،دروغسردزاري

رااینهاۀ همراماننظريتنگ،رامردمبهزدنلطمهحس،رامانانتقامجویی،رارنجشهایمان،راهایمانکینه

،دروغهینا،باشنداشتهذهنیمناینباکاريولی،ببخشراماگناهانخدایا،کنیممیهمزاريولی،داریم

حرف.رویممیردیگچیزیکسوياصلدر،گوییممیچیزيزبانبهیعنی،هستیممنافقموقعهاخیلی،دروغه

بسوياستدردجنسازدلمانولی،کنندتائیدکهآیدمیمردمقبولازحرفمانکهچرا،نیستیکیمانعملو

گمراهآدمهايمالدروغوسردزاري،استگمراهآدمهايمالغویستآن.جذبقانونطبق،رودمیيردیگ

.است

استکه درونشان پر ز رَشک و علّتگریه اِخوانِ یوسف حیلت است

همبعدش،چاهدربودندانداختهرایوسفکهیوسفبرادرانبله،دانیدمیبیماريیعنیعلت،حسدیعنیرشک

یوسف را گرگ خورد،کنیم،چیکاررفتیوسفواياي،پدرشانپشکردند،میگریهاینهاوبودندفروختهکه

.بزنندگولدانستمیراچیزهمهکهپدرشانندخواستمی،بودسرسريشانگریه،شدیمبدبخت

است؟درستاین،کنیممیگریهداریممینگهراذهنیمناینکه؟بزنیملگوتوانیممیراپدرمانراخداماآیا

رویممیداریمکجاهست،ذهنیمنبیماريوحسدمامرکزدراینکهبراياست؟حیلتچرا،استحیلتایننه

در،صبرباوحوصلهباکنیدنگاهذهنتاندرونبهبایدمراقببصورتشماکهگوییممیگوییم،میداریمچی

دائماًوکنیدمیتماشارادردهاونداریدقضاوتونداریدستیزهشماوکندمیعبورشماازخرداینکهحالی

بینیدمیخودتاندریاگیریدمیدربرشماچههر،بینیدمیکهچههر،هستیددربرگیرندهفضايیاهوشیاري

نداشتهشودمیمگر،داریمحسدماۀ همبینیممیراحسد.شویدمیآناطراففضايیا،گیریدمیبردر
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جسمبهراخودمانذهنیمندرماکهچرا،استذهنیمنهیجانات،ترسازبعدترینمهمازیکیحسد؟باشیم

دارریشهآدمیکبعنوانراخودمانتوانیمنمیونداریمریشهوزندگیازشویممیجداو،دهیممیکاهش

،شودمیپیداحسد،کنیممیمقایسهاینکهمحضبه،راخودمانکنیممقایسهدیگرانبهمجبوریمکنیم،ارزیابی

دنیاشمال،استبیشتردانششکسی،بهترندماهايشدگیهویتهمباارزیابیطبقکهآیدمینظربهآنها که

حسد،،استباالترمقامش،استبیشتر

بهخواهرمادرش،بهدختربکند،تواندمیحسادتدخترشبهمادریکحسودیم؟چراگویندمیهابعضی

حسادتتواندمیخانه،خانمبهخانهپدرخانه،پدربهخانهخانم،برادرشبهبرادرخواهرش،بهبرادرخواهرش،

.دندارذهنیمنچون،کند

دارمبزرگالکاشیککهنگوییدونکنیدمالمتراخودتانونکنیدتعجبدیدیدخودتاندرراحسادتاگرشما

یکمن:بگویدکهاستاینعاشقآن دردهايوذهنیمن،شماستحرفاینعاشقیذهنمناینکهبراي

دارمحسادتنهمد،آخوشمخیلی،کنتکراردوبارهگویدمیذهنیمنگفتیچیزيعجبدارم،بزرگیالکاش

استممکنشمانیستغریبیوعجیبچیز،کنمنمیمالمت،کنمنمیمحکومراخودمولیندازمیببایدودیگر،

ذهنیمنبیماريهمینکههمعلت.کنیممیکارروششود،پیداحسادتهمباز،بخوانیدرامثنويدفعهده

علتکهحالیدرماگریهبنابرایناینجاست،علتایندردهاوچیزهاباهستیمهویتهمکهزمانیتااست،

.استحیلتاست،دروغ،اینجاست

&&&
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گفتیمکهاستمطلبیهمانبهمربوطاین 

16، آیه )12(قرآن کریم، سوره یوسف

 ماهوا أَباءجکُونَوبی شَاءع

به نزد پدر خود بیامدند گریان) برادران یوسف(و شامگاه 

:گفتکردم،راصحبتشقبالًکهبخوانیمهمرااین، دروغگریان،

4457مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بیت 

تا خرب یابد ز فارِس، اسبِ خامزان بگرداند به هر سو آن لگام

میدرددچارهاموقعبعضیکهدیدخواهیموهستیمخاماسبهنوز،خودمانرويکارکنیممیشروعقتیو

میایجاددردهاموقعبعضیکنی،نمیگوشاوحرفوقتی،زندگیاست،سوارکهکسی،کارسوارچرا؟شویم،

فرمانکسییککهبشودمتوجهاسبکهاستاینبراي.شماستسوارکسییککهبگویدماشبهکهکند

،رویممیزیادايشدگیهویتهمیکدرسویییکدراستزندگیدستمافرمانلحظهاین،استدستش

میشما؟بهگویدمیچیدهدمیرخبدياتفاقیکآیدمیپیشدرديیکآیدمیپیشاشکالییکبالفاصله

دارد،اسبیکنندهتربیتستوري،کنندهترتبیتیککهبدانکردي،اسرافاینوري،رفتیخیلیبرگرد:کهگوید

کند،میتربیتراتو

میداریم،راکلعقل،هستیمواکنشیکنیم،میدرستراذهنیمنکهماببینیدبشود؟چهکهکندمیتربیت

چههرکههر،نداریمشنواگوش،نیستیمپذیرندهنیستیم،لطیفکنیم،میمقایسهدیگرانباراخودماندانیم،

اینازمرتبدیگر،استسرکشاسبمثلآدماینخوبدانم،میخودممنکارتدنبالبروگوییممی،گویدمی

کهچیزياینوکشیده،راافسارکهزندگیستهمینبگیرید،راکیهرما،دردهاتمامآمد،خواهدپیشدردها

.استکردهزخمرامادهانماستدهان

کهبودهاینبرايزخمهااینۀ همکهدانیدمیببخشید،راخودتانببخشیدرادردهاآنشمااطالعاینباحاال

بیاوردکردهخلقرامازندگینگوییدشمانکرده،توطئهزندگی،هبودنکردهتوطئهزندگیوبشویدبیدارشما

فقطنیست،چیزينوهمچبرویم،بمیریمهمبعدبزندسرمانتوي،کندبدبخت،کندمریض،بدهددرد،اینجا

.سواراسببهتوجهبی،رویدمیسمتییکدرحدازبیششمااینکهبرايکشدمیرادهنهایندارد
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داند که فارِس بر وی استکو مهیاسبِ زیرکسار ز آن نیکو پی است

،رودمیراهخوب،استپینیکواینبراي،استتسلیمکهانسانییعنی،استباهوشکهاسبیکهگویدمی

.رودمیراهنرموآراماندازد،میوپایینباال،کندمیاینطورياینطورهیهستاسبییکرود،میراههموار

شنواگوشوبزرگانازشنواحرف،کندمیبازرافضاد،پذیرمیترراحترالحظهایناتفاقکههستکسییک

نمیموالناگویدنمی،کندنمیستیزه،شودمیمتوجه،گیردنمیسرسريشنودمیراابیاتاین،داردبزرگاناز

باکندمیکارخودشيروراچیزهااینکندمیتکراردانیم،میراچیزهااینما،فهمممیبهترمنفهمیده

ماهريکارسواریککهداندمی؟چراپذیرد،میکههراست،پذیرندهاستپینیکواسباین،نداردکاردیگران

ماتوانیممیکهآنجاتاکندمیتربیترامادارداسبیکنندهتربیتیککهدانیممیهممانشسته،رویش

.شویممیتسلیم

رو رخت سوی او کش و پهلوش خانه گیر

کاجنا فرشتگان را آرام و مسکنی است

قدیم،کنزندگیاوبابرو،کنزندگیاوپیشبرویعنی،برواوبسوي،بردارراپختتورختشماکهگویدمی

داريچههریعنی،بکشاوويسرختپس،گویندمیلباسبهرختاالن،گفتندمیراخانهاسبابهمهرخت

.باشیکیاوبایعنی،کنزندگیاوپهلويبگیرايخانهیک،بگیرخانهاوپهلويو،برواوسويکنجمع

فرشتگانکردهایجاداوکهفضاییدراوحضوردراینکهبراي،کنیدزندگیموالناباروزوشبتوانیدمیشما

مینگاهتانبچهبهشما،باشدرسیدهحضوربههايانسانتواندمیاینجادرفرشتگان،دارندمسکنوآرامش

میدرشفرشتهیککنیدنگاهحضورتانبااگریا،کنیدنگاهذهنیمنبااگربینیدمیمجسمهرااویا،کنید

میرااشگیفرشته،شودمیفرشتهکهکسیهرگویدمی،استزندگیشاستحضورشهمینفرشتهبینید،

راماندرونروزنبایدماۀ هم،کنیمبازراروزنماکهاستاینسرصحبتتمام،کندمیزندگیفضاآن در،بیند

نهبشویمیکیهمبانورآن طریقازروزنآن طریقازوبیایدورآنازنوروبتابدخورشیدمانتا،کنیمباز

.ذهنیمنۀ بوسیل

میبدستهممدلییک،بیتچندخوانممیراهامثنويایندرضمن،بخوانممثنويازهمبیتسهدودوباره

راهاهمانوبنویسیدشمسدیوانیامثنويبیتچهارسهیک،خطيروآوریدمیتشریفشماکه،دهد
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ماۀ همیاشماموقعآن ،استخوبیمدلاین،بگوییدخودتانتغییراتازیاوبدهیدتوضیحرامعنیشوبخوانید

یادقیقهششدقیقهپنجآن حقیقتاًشمااگر.بیفتدراهبیفتد،راهاودانشوموالنااینتا،کنیممیهمکاريهمبا

.بیندازیمجاهمکمکبهتوانیممیراموالنااینمابدهیدتوضیحرابیتتاچندکنیدمیصحبتچقدرهر

2937مولوي، مثنوي، دفتر دوم، بیت 

امتحان کن وآنکه حقّ است آن بگیرپوشان یک فقیردر میانِ دلق

،شدیمزندهحضوربهما:گویندمی،دانندمیفقیرراخودشانکههستندپوشاندلق:گویدمیاستمشخص

بودنمراقبباخودتانروزنباگفتیم.بگیرراآن ،شدهزندهزندگیبه،استحقواقعاکهراآن وکنامتحانشما

.بدهیدتشخیصتوانیدمی،ببینیدتوانیدیمذهنتان

باز داند حیزَکان را از فَتی؟مؤمنِ کَیِّس مُمَیِّز کو که تا

،ایمانباانسانیعنیمؤمن، دهندهتشخیصممیِّز،زیركکَیِّس،باشیددهندهتمیزوزیركمؤمنبایدشماپس

،استنامردمعنیبهبلکهنیستچرانچشممعنیبهاینجادریزح،استزندگیباموازيلحظهایندرکهکسی

کهکسییعنییزكحاست،تسخیرکافو،استکاردرکمالوتمامهمذهنیمنوداردذهنیمنکهکسی

موازيشودمیمعلومپس،جوانمرد،فتیازرانامردهايانسانپسیزکانحشده،همکوچکواستنامرد

حدیثهماینبلهبدهید،تشخیصجوانمردازرانامردآدمیککه،باشیددهندهتشخیص،باشیدزیرك،باشید

:گویدمیاست

حدیث
کَیِّس فَطنٌ حذراَلْـمؤمنُ 

.مؤمن، زیرك و هوشمند و با پرهیز است

تاجران باشند مجله ابلهانگرنه معیوبات باشد در جهان

زیركکه،کردخواهدکمکشمابهبرنامهایندرشدباآموزشاینهمراهکهخوانممیفقطخواندمقبالًرااینها

می.استموالناکردیدانتخابخوبموردنیادر،استفتیواقعاًکهکنیدانتخابرافقیري،باشیدباهوش،باشید

باچیزآن است که خوبتاجربشود،تاجرتواندمیکسیهراینصورتدرنباشندمعیوباتجهاندراگرگوید

.باشدداشتهتشخیصتوانایی، بخرداستارزشباکهآن ،کندمقایسهارزشبیچیزباراارزش
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چونکه عیبی نیست، چه نااهل و اهل؟پس بُوَد کاالشناسی سخت، سهل

،کنیدانتخابرااستادتانکهکنیدقبولرامسؤلیتاینداریدوظیفهشماشناسی،انسان:بگویدخواهدمیپس

تشخیص،باشیدممیزباید،باشیدزیركبایدولی،دانیدمیخودتانکنید،انتخابراموالناکردمپیشنهادمن

االنهمین،نشدبگوییدکنیدکارسالبیستیکیبابرویدنیایید.شماستباهممسؤلیتش،باشیددهنده

زندهحضوربهانسانهمیعنیهست،عیبپس،اهلچهنااهلچه،دشنباعیبوقتیگویدمیبدهید،تشخیص

.بدهیدتشخیصبایدشماونیستواقعیفقیرواقعاًکهیزيحهم،هستواقعیفقیر،هستشده

چون مهه چوب است، اینجا عود نیستور مهه عیب است، دانش سود نیست

هیچ،باشدزندهزندگیبهکهنیستجهانایندراصالًنفریکآقا،باشندمعیوبهمهمهکهنیستاینطوري

خدمتیهیچهیچکس،اندبودهاینهاوسکسوخوردندنبالهمهمه،اندداشتهذهنیمنهمه،نیستبزرگی

اینطوریه؟است،نکرده

بگوییمکهنیستدرستاینآمده؟گیرشچیزيچهمثالً،گرفتهپولیچه،گفتهچهبرايموالنااشعاراینپس

ور.باشیدیکیهمشما،کنندمیکاردارندبشریتبرايکهجهانایندرهستندکسانیحتماو،معیوبندهمه

میعودمثلهاییآدمکیپس،هستهمعودپسکجاست،عوددیگرپسباشندچوبهمهاگر،چوبستهمه

.نیستندچوبهمه،کنندمیپخشجهانایندرراخوشبوي،سوزند

مثلنورشازوخوششبويازوسوزدمیکهستاکسیعودرا،عودوچوببینفرقبدهیدتشخیصبایدشما

ذهنیمنولی،دارمخوشبويهممنبگوید،باشدچوبباشداستممکنهمیکی،کنندمیاستفادههمهموالنا

کجابهاینکهفکرهایشازاعمالشازرفتارشاز.بدهیدتشخیصکهشماستبا،باشدداشتهبدبوي،باشدداشته

؟بودهچهکارشآثار،کندمیچکار،دارددرد،داردمن؟استیتوههممقامییکباآیا،استوصل

یک،دیگردادهتوضیحراهاهمینکهراکتابخواهد،میکتابیکبدهمتوضیحاگرمنرافرعشواصلگفت

همین،هاستآسیبهمینفرعش،مقامباشدگیهویتهمفرعواصلولی،مثنويدرهستهمزیاديمقدار

.دنیاستمقامباشدگیهویتهماشریشه،اصلشمعنویست،ومالیضررهاي
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اند، امحقی استمجله حقّ: آنکه گوید

مجله باطل، او شقی است: وآنکه گوید

کیهرو،هستندخداییوانددانشمندهمه.استاحمقیاین،درستندهمهودارندحقهمهکهبگویدهرکسی

.بدبختیعنیشقی،استبدبختهماواندباطلهمهبگویدهم

تاجرانِ رنگ و بو کور و کبودتاجرانِ انبیا کردند سود

راذهنیشانمنچرا؟.کردندسودآمدندوبودندتاجراینهااینکهرايببگیریم،انبیاخودتوانیدمیراانبیاتاجران

،بودندآوردهپیغامکهکسانیباتاجرانبا،خریدندراانبیاهايحرفکهکسانینهیا،گرفتندراخردورآناز،دادند

.گذاریدمیکنارراتانذهنیمنهايحرفوگیریدمیراموالناهايحرفداریدشمااینکهکما،کردندتجارت

آبشوپذیریدمی،شناسیدمی،بینیدمیراذهنیمن،دهدمیشمابهموالناکهدانشیبهتوجهبایواشیواش

.گرفتیدیادموالناازرااینها،کنیدمیکوچکش،کنیدمیحلش،کنیدمی

راچیزهاذهنیمنازیادارندذهنیمنیاذهنی،منتاجرانیعنیهستندبوورنگتاجرانکهکسانیاما

شدگیهویتهمباکهکسانیدردها،وهیجاناتیعنیبو،فکرهاباشدنهویتهمیعنیرنگبو،ورنگخریدند،

منبرايگفتهموالناکهجالبیستاصطالحهمکبودوکور.کبودندوکورکنندمیتجارتدارندآندردهايبا

میراآنورينوردیدنبرايچرا.بیندنمی،فکرهاوچیزهاباشدنهویتهم،استکورذهنیمنچرا؟ذهنی،

ووراین،استکبودهم،استکورهمپس،استدردازپراینکهبراياستکبودکنیم،بازبایدراروزن،خواهیم

.بودهکورچونشدهکبودکهدیوارودربهزدهنقدرآراآنورش

خیلیخودممنزندمیمثالراکورهاموالناموقعهرمنباشندنابیناموقعییککهکسانیخواهممیعذر

بینندنمی،ندارندراحسیچشماینخوبکهداریمراینکسا،استمثالاینخوبولی،احتیاطباهمچون

خیلیآنها ،بینندمیدرونشاننوربا،استبینهایتدرونشان،استروشندرونشانولی،بیندنمیچشمشان

میخواهش،هستندچشمینابینايکهکسانی،شودمیکورصحبتموقعییکآنها،برآفرین،اندتحسینقابل

.نگیرنددلبهکنم
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هر دو چشمِ خویش را نیکو مبالمناید مار اندر چشم، مالمی

همامروز،زندمینیشاینکهبراي،استمار،داشتنیتعلقچیزهرباشدگیهویتهمیعنیمالگویدمی

.کنپاكخوبراچشمانتبیاتو،دیگربیتیکدردوبارهداشتیم

بنگر اندر خُسرِ فرعون و ثَمودمنگر اندر غِبطه این بیع و سود

همشذهنیمناینکهبراي، حیف،دادمدستازآن حیف،نیاوردمدستبهراایناینکهحسرتبه:گویدمی

بهگویدمینیاوردم،بدستچراراآن دادم،دستازچراراایناست،هویتهمآفلچیزهايباچرا؟است،غبطه

ضررهاییهمه،شناسیدمیرافرعونضررهاي،کردندزیانچقدرثمودوفرعونکهببینبیاشمانکن،نگاهاین

مادي،ضررهايحتی،دردهاکردنانباشته،کردنتلفوقتبلحاظ،روحیلحاظبهزدهشمابهذهنیمنکه

میهی،کنندمیجداییبهتهدیدرادیگرهم،کنندمیزندگیهمبانفردواینکه،خانوادهدريارابطهضررهاي

.استفرعونخسروغبطهوضررهاهمهاینها،کنممیزندگیتوباکهمنحیفگویند

کوهتويازشتريیکدفعه،ماستنمادواقعدرکه،تراشیدندمیسنگکهبودندقومیکهدانیدمیهمثمود

کهاستشترهمعلتاینبه،بیایدرونیبشتریکتواندمیماسنگدلازیعنی،کشتندراشتر،آمدبیرون

بله؟د،یآمیبیرونماسنگدلازشماحضوریعنیچیه؟اینبگویدذهنکه،نداردايشدهتعینۀ قیافوشکل

هریعنی.دکردنضررچقدرثمودوفرعونببینکنمطالعهبروشماگویدمی.بکشیدنبایدوکشیدمیراآن شما

خواهدمیزندگیکشید،میگذاریدنمیشماوآیدمیبیرونذرهاینازداردشماآفتابایناستممکنلحظه

.بیاوردبیرون

تنهاییحس،نباشندتنها،باشندداشتهمساحبیکخواهندمیواقعاًمردماینکهومردمتوجهمورددردوباره

بهکهدوستانیآدمکهاستخوبخیلی،بشویدزندگیباموازيتوانیدمی،هستیدتنهاشماوقتیولی،کنندمی

داشتهذهنیمنهمهاگرولی،عالیههاشبچهیاهمسرشیاهافامیلیا،باشندآدماطرافدرهستزندهزندگی

:گویدمیچیببیندموالناباشنددردازپروباشند



Program # 690گنج حضور690برنامه شماره 

68: صفحه

1299مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت 

زآنکه در خلوت، صفاهای دل استقَعرِ چَه بگزید هر که عاقل است

کهداردخلوتییکآنجااینکهبراي،دهدمیترجیحمردمهبمصاحبتبهراچاهتهباشدخردمندکههرگویدمی

.کندمیپیداراخداییدلصفايخلوتدر

سر نَبُرد آن کس که گیرد پای خلقظلمتِ چَه، بِه که ظلمت های خلق

بایدشماچقدرکهدهدمینشانپس،آدمدرکنندمیایجادمردمکهاستتاریکیهاییازبهترچاهتاریکی

دادهنشانحضورآن مردمکهمواظبیدبلکه،استروشنشمارويشماافکننورتنهانه،باشیدخودتانمواظب

ضعیفاولشما.نبرندبینازکنندمیایجادشمادرکههاییواکنشبا،راشمادرشدهظاهریا،شدهبیان،راشده

.مباشیمواظبش،استحضورسرمایهاینکنیممیجمعايسرمایهیککنیممیشروعوقتیهستیم

دارمیدامنشزیربهبیداردلاینستاچراغ

بدهد،نجاتراخودشتواندنمییعنی،باشدداشتهتواندنمیسالمسرآدماینبگیردراخلقپايکسیهربله،

:کهگویدمیغزلمانبهحاالبرگشتیمکهگویدمیبله

منی استما و بیزیرا غریب و نادر و بیلرزد این دملخواهم که شرح گویم، می

پیدااگرگفت،کردهبازرادلشروزنکهکندمیصحبتانسانیبهراجع،کندمیصحبتفقیريهمینبهراجع

دلمایناما،بدهمشرحخواهممیدیگومیبکار،گلمسیرشدر،بگیرآغوشدر،بگیرخانهپیششبروکردي

هوشیاري،حضورهوشیاريهوشیاري،اینکهبراي.دادتوضیحششودنمیاینکهبرايلرزد؟میچرالرزد،می

.نیستجهانایناهل،استغریبجهانایندرخودشبهشدهآگاه

،بگیریمحضورهوشیاريراجسمیهوشیاريبگیریم،هوشیاريراشدگیهویتهمنبایدماکهدهدمینشان

ما،باشیمیکتاییفضايدربایداالصولعلیولی،جسماًهستیمجهانایندرما،جهانایندراستغریبهم

هاجسمجنسازپس،باشیممستقربایدلحظهایندرولی،بینیممیراذهنمان،بینیممیراآیندهوگذشته

مابیومنبی،هستیمخداجنساز،نیستیمهاجسمجنسازچون،هستیمکمیاب،هستیمهمنادرنیستیم

،مادرباشدنشدهذوب،باشدهنشدلکهمستشمامنکهباشیدمواظبشناسیدمیشماکهرامنی،هستیم
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هم،ماباشدهرقیقمنتهیستآنجامن.هستممردمخدمتدرهمیشهکنیدنگاهندارممناصالًکهمنکهبگوید

فریب،فریبایناینکهبراي،ندهفریبراخودت،بکندتواندمیخطرناکیکارهايبدهندمجال،شدههویت

کنممیکهکارهاییاین،کنممیکارهاییچهمنببینکوویدبگ،کندذوبمادرراخودشانسانکهاستبزرگی

بیهم،باشیمابیبایدهمپس.داردمنکردم،اشغالدیگرمنراسطحترینپایین،کندنمیهیچکسمابراي

از،گیردمیتاییدکجاهااز،گیردمیچیکجاهاازشمامنببینید،کنیدنگاهذهنتانبهمراقببصورتشما،من

بهاحتیاج،شنودمیرااین،هستیدخداومردمخدمتگذارشما،خدمتگذاربعنوانمردمازحاال؟گیردمیمردم

فقطبگیریمنبایدجاهیچازگیرید؟میکجاازگیریدمیکیاز،ردیگاینبهداریداحتیاجشمایعنی؟دارداین

،کنیدقطعهممنالمقاازکنیدقطعبایدگیریدمیماازچههر،کنیدقطعبایدرااینهاۀ هم،بیایدآنورازباید

جهانیاینچیزهايباجهانایندرهستیدغریب،هستیدنادرشماکهبدانیدببریدمنوماازرانافبنداصالً

.نیستیدسازگار

کهرامنومابیونادروغریباینبدهم،شرحراچیزهاتوانممیفقطمنولی،بدهمشرحخواهممیگویدمی

ذهنتانمراقبشماگوییممیراهاحرفاینگوییممیهمینبراي،نیستشرحباپسبدهم،شرحتوانمنمی

جریانبدهیداجازهوکنیدسحراوحدتباید،کنیدحسراعشقباید،کندعبورشماازدانشآن کهباشید

تنهاوقتیبدهیدانجامبایدشماراکاراصل،استآگاهیبرايفقطهاحرفاین،کندکارشمارويزندگیخرد

.هستید

از مهدگر رمیده چو آبی و روغنی استجا که او نباشد، این جان و این بدنآن 

وذهنباهستیمهویتهماینصورتدر،نباشیدزندهاگرلحظهاینسکونبهشمایعنی،نباشدحضورکهآنجا

گفتهمآنجادر،روغنوآبمثل،هستیدجدازندگیازدیگرداشتیدمنوقتی،داریدمن،جهانیاینچیزهاي

.شیرینآبوشورآب

،جوانیمان،بدنمانمثلخودمانکنیمتجسمتوانیممیماکهچههرباذهنیمنشویم؟میمریضماچرا

آوردمیبوجودچیزيیک،شویممیهویتهمهمهبااجتماعیمان،مقام،روابطمان،دانشمان،خوشگلیمان

فضايبرگرفتهدرراشمافضاییکی،زندگیازشودمیقطعپس،دانممیمنگویدمیشودمیبلند،فکري

،کنیدمتالشیراذهنیمناینشمااگرحاالاست،برگرفتهدرفضایکرازمینکرهکنفرضکهطورهمان،عدم
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مناگر،نیستتوشمنکهشودمیشمابعدچهاراینواردآیدمیآیدمیخرد،آیدمیانرژيدائماًفضاآناز

ومنفیهیحاناتواینذهناینوجسمایندردهاي.شودنمیشماواردهیچی،هستروغنوآبمثل،هست

ماوجودوارداونورازچیزيهیچ،هستیمجدایعنیروغنیموآبمثلماکهاینجاستازروانیهايبیمارياین

.نکنیدهم قضاوتوببینید،شودمیبعدتانچهارواردرازندگیجریانشمابایدهوشیارانه،شودنمی

خواهی بلرز و خواه ملرز، اینت گفتنی است

گر بر لب و دهامن خود بندِ آهنی است

اینتبیاید،خوشت،بیاییدبدتخواهیمی،نکنخواهیمی،کنارتعاشهاصحبتوهاحرفاینباخواهیمی

داريماومنچون،بزنمحرفبگویماگرگویدمیدانممیمنو.گفتممیتوبهاینفقطمنیعنیست،اگفتنی

مییاداینجاشماکهدانشیسپ.کنیمیاضافهذهنیمنآن بهآوريمیدرمفهومبصورترااینهاوگیريمی

دوستبایدشماگفت.کنیداضافهقبلیدانشبهوبشویدهویتهمبا آن بگیریدشماکهنیستاینبرايگیري

.نباشیدعلمحافظ،کندمیاستفادهعلمازکهستاکسیعلمدوست،باشیدعلم

،بشنودراحرفکسییکاینکهباداردفرق،بزنمحرفخواهمنمییعنی،استآهنبنددهانمولببر: گویدمی

کندعبورلحظهایندر، شادي زندگی زندگیجریانکهبدهدهاجازوکندعملبهشاننهیا،بخواندراهابیتاین

بهراهاواکنش،برساندحدشکمترینبهراذهنیمنوبرساندصفربهرادانممیوبرساندصفربهرامقاومتو

.نیستحرفبهاستعلمبردنکاربهاینها،برساندحدشکمترین

خواهمنمیاستآهنیبنددهانمولببر: کهگویدمیهمینبراي،فهمیدم،هیچیوشنودمیذهنراحرف

بهراشمادرونراشمااگرموالناهايصحبتاینو،دارداثرلرزیدن،دارداثرانرژي،ندارداثرحرفبزنم،حرف

شماازجریانآن اگر، هستیدذهنتانمراقبشمااالناگر.زندگیباکندمیموازيراشماوآوردمیدرارتعاش

آن داردپس،رسیدهصفربهلحظهایناتفاقمقابلدرمقاومتتانکهاینبهشدیدآگاهاالنشمااگر،کندمیعبور

.کندمیعبورشماازانرژي

تمرکزتاناگر،ایدلرزیدهکهاستمعلوم،کنیدعوضخواهیدنمیرادیگراناگر،کنیدنمیکنترلرادیگراناگر

.ایدکردهارتعاششودمیمعلومپس،استخودتانروي
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خامش که شاهِ عشق عجایب تَهَمتَنی استعشق چیست؟آهن شکافنت برِ داوودِ

ایندرمستقراوالًلحظهایندرکه،استعاشقانسانرمزداوودبود،زندهحضوربهداوودکرد؟میکاره چداوود

ارتعاشاوباجهانایندرچیهمهنتیجهدرو،استروانساکن،هستزندهخدانهایتبیبهثانیاً،استلحظه

دانمنمی،هاکوهگویدمی،با آنشدندمیصداهمهمه،کردمیارتعاشزندگیبه یاعشقبهاوچون،کردمی

راماکهلباسی،رزملباسیکتوانیممیچیباتوانیممیکجامااست،هوشیاريرمزآهن،همآهنازو،چیهمه

حضوربهراشما،هستزندهحضوربهکهانسانیاستحضورلباسفقطلباساینبیرونیچیزهايازکندحفظ

راحضورلباسآن ،پوشیدمیراحضورلباسآن وآن هايحرفباکنیدمیارتعاششماوکندمیدعوت

کرد،میرااینکارداوود، پسشمارويندارداثريبیرونیچیزهايدیگربپوشید

راآهنگفتنحرفباکهنکنمسعیوکنمخاموشمنعنییست،اانگیريشگفتپهلوانیکعشقشاهگویدمی

زندگیبابشويموازيشمااگرولیزنم،میحرفآن بهراجعهممنکهاستدرستبشکافم،عشقداوودپیش

لحظهایندرشمارويخداوزندگیکارمقابلدرمنکاراینو،کردنتبدیلبهکندمیشروعراشمااودروناز

.بشومخاموشمناستبهترپس؟داردارزشیچهدروناز

که،کنیدپیادهخودتانرويحقیقتاًوبخوانیدراابیاتاینشماکهموقعیاصلیتغییرکهدهیدمینشانپس

میکاملتسلیممی شوید،ذهنتانمراقبشماموقعهریعنی،درونازکندکارشمارويعشقشاه،عشقداوود

،کندمیکارشمارويداردعشقداوود،شماستقضاوتکردنصفر،شماستمقاومتکردنصفرنشانکهشوید

هر،استخاموشذهنتانهستیدذهنتانمراقبموقعهرباشید،خاموشذهنبا،باشیدخاموشلبباکهبهترهو

.استخاموشذهنتانکهدیدخواهیدکنیدمیتنفسمراقبه، حتیکنیدمیمراقبهموقع

بهولی؟نلرزیدیدیادیلرزیددانمنمیگفتم،شمابهحرفبصورتوآوردممیآنورازرااینهاحاالتامنگویدمی

کند؟کاره چخواهدمیزندگیکهچرا،لرزاندخواهدراشماعشقشاه،باشیدذهنتانمراقبشمااگرحالهر

.هست،آیههمینبهمربوطهماینبلهست،اغریبیوعجیبپهلوانیکو،کندآزادذهنتنگناياینازراشما

10، آیه )34(قرآن کریم، سوره سباء

وأَلَنَّا لَه الْحدیدۖ◌ یا جِبالُ أَوِّبِی معه والطَّیرَ ۖ◌ ولَقَد آتَینَا داوود منَّا فَضْلًا 

.و آهن را برایش نرم کردیم. ها و اى پرندگان، با او هماواز شویداى کوه: فضیلتى دادیم کهداود را از سوى خود 
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مثلذهنیمنبرايو،استهوشیاريهمینکهآهنکهدیدخواهیدزندگیبایدوبشموازياینکهمحضبهشما

خودتانبرايآهنآن ازکهدیدخواهیمولی،بودممکنغیرکهچیزي،شودمیخمشمادستدرماندمیآهن

بهتمرکزتانتمامکند،نمیاثرشمارويدیگرمردمرفتار،مردمحرفکهدیدخواهیدروزيیک.بافیدمیزره

میپیشنهادراعملیچهو؟کندمیخلقشمادرزندگیلحظهایندرفکريچه؟آیدمیچهآنورازکهاستاین

؟کند

گنج حضور در تلگرامهاي هلینک متن کامل برنام
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