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2594مولوي، دیوان شمس، غزل شماره 

از مرگ چه اندیشی، چون جانِ بقا داري؟

در گور کجا گنجی، چون نورِ خدا داري؟

خوش باش، کزان گوهر عالم همه شد چون زر

ماننده آن دلبر، بنما که کجا داري؟

در عشق نشسته تن، در عشرت تا گردن

با من، اي خواجه چرا داري؟تو روي تُرُش

رنگی، مستی بود و شَنگیمِ بیدر عال

شیخا تو چه دلتنگی؟ با غم چه هوا داري؟

چندین بمخور این غم، تا چند نهی ماتم؟

همرنگ شو آخر هم، گر بخششِ ما داري

از تابشِ تو جانا، جان گشت چنین دانا

بسم اهللا، موالنا، چون باده ما داري

شمس الحقِ تبریزي، چون صاف شکرریزي

صفا داريامیزي، چون بحرِبا تیره نی
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.کنممیشروعموالناشمسدیواناز2594شمارهغزلباراامروزحضورگنجبرنامهاحوالپرسیوسالمبا

2594مولوي، دیوان شمس، غزل شماره 

از مرگ چه اندیشی، چون جانِ بقا داري؟

در گور کجا گنجی، چون نورِ خدا داري؟

یعنی،استجاودانهخداستجنسازکههوشیارياینوهستیهوشیاريتواینکهبراي؟ترسیمیچرامرگاز:گویدمی

،هستیخدائیتتو،داريخداییهوشیارياینکهبراي،شوينمیجایعنی؟توگنجیمیکیقبریعنیگوردرو.میردنمی

.استابدیتواستنهایتبیجنسازخداوهستیخداامتداد

کهخداییهوشیاريیاخدانوراینوقتی.کندمیمطرحشدهاومسئلهکهراانسانوضعیتموالنادوبارهکهبینیدمیپس

وشودمیآشنا،استفکریککهاسمشومنمالو،استفکریک،منفکرباابتدا،شودمیجهاناینواردهستیمآنما

یعنیباورهاقبیلازجهانیاینچیزهايبهمرتبیعنی،کندمیوصلآنبهراچیزهاوبافدمیفکريمرکزيهستهیک

رااینهاآدمدوستان،آدمآشناهاي،اجتماعیمقام،اتومبیل،پولمثلانسانمتعلقاتمثلجسمیچیزهايودیگرفکرهاي

میوداردجسمیهوشیاريذهنیمناین،ذهنیمنبنامکندمیدرستچیزيیکو،هستههمان،بیندمیجسمبصورت

.ترسدمیبنابراین،شدهدرستآفلچیزهايازکهداند

یاهوشیارياینکهاستقراراما.استمرگازترسداردجسمیهوشیارکهذهنیمناینذکروفکرکلیبطورپس

بافت،کردهستدرچیزيیکآنجاوذهنبهرفتهیعنیبینیممیمانذهنبوسیلهراجهانماوجهانبهرفتهکهخدائیت

هویتشیعنی،بشودآزادآنازهوشیارانهوبشناسدراآن،استخودشفکريبافتآنکندمیفکروکردهدرستفکري

جاودانههوشیاريیااستجاودانهجان،بقاستجانهماناینو.بشودقائمخودشرويوبرگرددوبیاوردبدستدوبارهرا

اینترسدمیبرگشتموقع،چیزهابهچسبدمیجهانبهرودمیهوشیاريپس،مادرشودمیآگاهخودشبهکه،است

.بقاستجانکهداندنمی،استترسگویدمیعلتشو.کندمیگمراراه،برگرددبیاندازدراچیزها

بهنسبتاینکهپس،هستیدنامیراایزديهوشیاريبعنوانشما،نامیراستشماجانچونکهگویدمیشمابهدارداالن

جسمیهوشیاريدیدبااگرونبینیدجسمیهوشیاريدیدباوبیاندازیدراآنها،نترسید،بمیریدشدههویتهمچیزهاي

میبینازگذرا،میرندمیآفلچیزهايوقتیکه،بیاوریدبدستشما،نداردجسمیهوشیاريکهرادركاین،بینیدمی

قائمخودتانرويبهلحظهایندربرگردید،دنیاازبشویدجمعوبگوییدخوشآمداینهارفتنبینازبه،نترسیدشما،روند

بافتایندراالن.بشویدیکیبارهدواستزندگییابودنیاخداستاسمشکهبزرگهوشیاريهمانبهبرگردیدیابشوید

.افتادیدجداییبهذهنی



Program # 702گنج حضور702برنامه شماره 

4: صفحه

میمابگیردراهاشدگیهویتهماینآیدمیزندگیوقتیکهاستهنیذمندیدیکی،کندمینگاهدیددوباپس

بدان:گویدمی،کندمینگاهزندگیدیدبادیگرطرفازاما.هستیدجاودانهاینکهبراي؟چرا،نترسگویدمیمابه،ترسیم

با،استگورمثلذهن،کنیمیزندگیذهنتدر،دانیمیخودتراذهنیمناینوچیزهاباشديهویتهمتواینکهکه

.شوينمیجاتنگورایندرهستینهایتبیجنسازتواینکهبهتوجه

ذهنیدید،پوستوگوشتباقیواستدیدآدمی: گفتیمدانیدمیکههمانطور،مابینیممیدیددوبالحظهایندرپس

اینکهبخاطر،شودنمیجاکهداندمیذهنایندروبیندمیوداندمیجاودانهراماکهزندگیدید،ترساندمیراآدم

استگورکهراذهناینخالصه.زندگیطرفبهبرویم،کنیمحرکتتنگورازماکهشودمیسبب،استخداییهوشیاري

ازوقتی،کنیمیمزندگیآیندهوگذشتهدر،هستیمزماندرماکهاستاینمعادلبودنتنگوردرواقعدر،کنیمتركرا

ایندر،شویممیخارجذهنازوقتیپس،لحظهاینبهآییممیآیندهوگذشتهازشویممیجمع،بیرونآییممیتنگور

میماوشویممیخدانهایتبیجنساز،شویممیساکن،شویممیمستقرلحظهایندروقتی.شویممیمستقرلحظه

.روانهم،اکنیمسهم،آنازبعدروانساکنشویم

ایناتفاقبهماکهکنمیادآوري.استتسلیمآنوکنیممیاستفادهدائماًکهراايواژهبدهمتوضیحبدهیداجازهاینجادر

اتفاقپذیرشپس،پذیریممیرالحظهایناتفاق.شویممیتسلیملحظهایندرزندگییاخدابه،شویمنمیتسلیملحظه

ایناتفاقباآشتییااستلحظهایناتفاقپذیرشتسلیمیعنی،استتسلیممعادلاتفاقاینبانکردنفتمخالولحظهاین

اتفاقبهتسلیمچون،لحظهایناتفاقبهتسلیمگوییمنمیما،کنیدتوجه،شرطوقیدبدونوقضاوتازقبلاستلحظه

وقتیشما،استلحظهایناتفاقپذیرشمعادللحظهایندرخدایازندگیبهتسلیم،آوردمیبوجودراذهنیمنلحظهاین

.شویدمیاتفاقاطراففضاي،لحظهایندردشویمیخدابهتسلیمیاپذیریدمیرالحظهایناتفاق

چونوافتادناتفاقبهکنیدمیشروع،شویدمیتسلیماتفاقبهشماوقتی،کنیدعوضرااتفاقخواهیدمیشمابنابراینو

لحظهایناتفاقدرمقابلکردنمقاومت.کنیدمیمقاومتشما،ترساندمیراشماکاراینودهدنمیزندگیشمابهاتفاق

اتفاقاطراففضايجنسازراماآنپذیرشاما،آوردمیبوجودراذهنیمنو،کنیدمیتوجه.کندمیاتفاققربانیراشما

نهایتبیواستزندگییاخداستکه،ماداریمرالحظهاینیکیواقعدر،خداستنورینهماتفاقاطراففضايوکندمی

مابدناین.استاتفاقشهمیکیو،استنهایتبیواستابديلحظهاینواستلحظهاینهمیشهواستتابدیواست

.استلحظهایناتفاقجزو،استاتفاقجزو،کنیدتصورتوانیدمیذهنباشماکهراچیزيهرمافکرهاي

،کندمیاتفاقاطراففضايجنسازراشماکاراین،بشویدتسلیمزندگیبه،بپذیریدرااتفاقشماکهاستاینقاعدهپس

اتفاقاطراففضايماواقعدر،هستیدخدانورشماگفتکه،استزندگیهمهستیدشماهمکهاتفاقاطراففضايازو

نه،استاتفاقتغییر،لحظهایندرتسلیمازمنظوربنابراین.دهدمیتغییررااتفاقواتفاقبهشودمیريجاخرد،هستیم
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راکائناتتمامکهعقلیهمان،کنیدعوضزندگیخردباخواهیدمیرااتفاقاینشمامنتها،اتفاقداشتننگههمینطور

.کنیداستفادهخواهیدنمی،استبهتربیشترچههرعقلشکهمحدودذهنیمناینازوکندمیاداره

باشدشمامرکزدرکهچیهروگیردمیقرارشمامرکزفوراًبشویدهویتهمکهچیزيهرباشماایمگفتههمیشهرااین

پولدیدباوشماستمرکزدرشدگیهویتهمآن،هستیدهویتهمپولبامثالًشمااگر،گیردمیقرارشمادیدعینک

نمیمندردبهاینپس،نه؟کندمیزیادمراپولآیااستفالنیاسمششخصاین:گوییدمیمثالً. بینیدمیراچیزهم

آنکه،کندمیراکارایناتوماتیکذهن،بیندمیاینبرحسبراجهانیعنی،کندمیزیادرامنپولوضعیتاین،خورد

هویتهمهمهاینهاباکهنهباورهايبا،همسرشبا،اشبچهبامتعلقاتتمامباپولابانسان،کندزیادراشدگیهویتهم

هاشدگیهویتهماینبیاندازرااینهابگوییماگر.آوردهبوجودرااندیشمرگجانهاکهنهاینباشدگیهویتهمواست

.ترسیممیمابشويزندهداريخدانورگویدمینچوهستیاوازهمتو،خداستکهجاودانهجان،باقیجاناینبهکهرا

نترسگوییمیاوبه،راجهانبیندمیهاجسمهمینعینکبا،استمرکزشهاشدگیهویتهماالنکهکسیبهبنابراین

،يبشوجاتوانیمیکوچولوجايایندرکنیمیفکرکهدیدياینواستغلطبريمیبکاروبینیمیتوکهدیدياین

؟استدرست،استزندههمیشههمباقیجان،استنهایتبیخدانوراینکهبراي،استغلط

ایناتفاقباشویممیزندگیتسلیمما،شوممیلحظهایناتفاقتسلیممننگویدکسیاینازبعدامیدوارمپسخوب

محدودعقلبانه،زندگیخردبامنتها،بدهیمتغییرخواهیممیرااتفاق،شویمنمیاتفاقتسلیمو،کنیممیآشتیلحظه

توانیدنمیاینهابا،اینهاترسوخشممثلذهنیمنهیجاناتهمان،استواکنش،استمقاومتباهمراهکهذهنیمن

انباورهایشودردهایشاندروقتیمردمزندگیهايوضعیتکهاستهمینبراي، شودمیبدتراتفاق،بدهیدتغییررااتفاق

اینهاواضطرابوترسوخشمیعنیهیجاناتآندیدباهیجاناتهمینبااینکهبراي. شودمیبدتروبدتر،شوندمیگم

.شوندمیبدتر،شوندنمیدركخوبهاوضعیت،کنندعوضراهاوضعیتخواهندمی

خوباینبخوانیمدیگرجايازهممثالتاسهترسدمیاستذهنیمنجانواقعدرکهجانیاینبهراجعبدهیداجازهاما

:ستاایناشیکیبیافتدجا

34مولوي، دیوان شمس، غزل شماره 

آمد شراب آتشین، اي دیو غم، کنجی نشین

اي جان مرگ اندیش، رو، اي ساقی باقی، درآ

آنازآتشینشراب.کنیدمیآشتیاتفاقبایالحظهایندرشویدمیزندگیتسلیمشماکهآیدمیموقعیآتشینشراب

حاال.شمابعدچهاربهشودمیجاريکهاستزندگیخرد،استزندگیشراب،استحیاتآبآتشینشراب،آیدمیور
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، راهاشدگیهویتهمسوزاندمیاینکهبراي؟آتشینگویدمیچرا.بیاورمراآتشینشراباینقادرممناالن:گویدمی

غمدیوبعد.ببینیمراذهنیمنمادهدمیهوشیاري،دهدمیآگاهیمابهیعنیاستیزت،راماکندمیسرمستبسیار

همکه،راتومدتیمن.دیگرنیستتوجاياالنیعنی،بشینايگوشهیکبشینکناريیکبرو.استذهنیمنهمین

دردائماهاشدگیهویتهماینکهبراي؟هددمیغمچرا.داديمیغممنبهوبودمکردهمرکزم،بودمهاشدگیهویت

یابدهیمدستازهستیمهویتهمآنهاباکهراچیزهاییکهداریمرااینترسواضطرابهمیشهما.هستندتغییرحال

دومنتها،استسازغمذهنیمناصالًو،گذاردنمیراحتراماچیزهااینترسوغم.نیاوریمبدستراآنهاناکردهخداي

وهاشدگیهویتهمازکهغمی؟دادمدستازراآنچرا؟نیاوردمبدسترااینچراکهبیهودهغمیکی:داریمغمجور

.استبیهودهغماینشودمیچیرهمابهآنهادادندستازترس

راخودتانواهیدخمیراشدگیهویتهمکنیدمیشناساییشماوقتیآنکههوشیارانهدرد،هستهمهوشیارانهغمیک

هویتهمکهکسی.استبیهودهغمواقعدرغمدیوولی،استخوبغماینستااینهمغمیک،استدردناك،بکنید

نورشماکهموضوعاینبهشدیدهوشیارشماحاال.استغمدچاردیوبیهودهغماین،داندمیچیزشهمهراهایششدگی

من،بکنمراکارممنبگذار،بشینکناريیکبرو:گوییدمیذهنیمنغمدیواینهباالن،داریدبقاجانوهستیدخدا

.آیدمیورآنازآتشینشرابوهستمهوشیاريهمان

مرگازترسازهایشاندیشهتماماینکهبراي،استذهنیمناندیشمرگجان،اندیشمرگجانايگویدمیبارهدوو

شدههویتهماستهویتهمتنشباهمالبتهاوداردتنمثالً،دادهدستازراهاشدگیتهویهمتمامکهکسی.آیدمی

بدناین،شدهاتفاقاتاطراففضايیعنیبمیردآدماینکنیدفرض. نداردذهنیچیزهايباشدگیهویتهمدیگر،نیست

این،میردنمیماندمیفضااینخوب،بریزدوفر،نشودبدنبدناینکهبیافتداتفاقیکیکدفعهلحظهیکاستاتفاقهم

.ماندمیهوشیاري

؟کردندنقلکجااز،کردیمنقلبمیریماینکهازقبلیعنی،کردیمنقلما:دنگویمیموالنامثلهاییآدماستهمینبراي

راوضعیتش،استاتفاقهمینتناینکهدانندمیوهستندنهایتبیلحظهایندر،لحظهاینبهکردندنقلذهنازتماماً

.استهوشیاريهمیناصلاصل،آننیستمهم،هستجورهریااستجوان،استپیر،پذیرندمیهم

جاودانهکههستیاینازغافل،نمیرياینکهبرايهایتاندیشهتمامیعنیهستیاندیشمرگکهجانیايگویدمیپس

ساقیاي.هستیدخداامتدادشماواقعدرهستیدشماوخداستباقیساقی،یباقساقی؟آیدمیکیحاال.بروتو،هستی

هوشیاريآندوبارهمنبرویدشماچیزهااینباشدمآمیختهآمدماالن،بودمخدائیتاولمنبگویدخواهدمیدرآباقی

استباقیساقیاینونهایتبیمقعبانهایتبیریشهبالحظهایندرخودمبهقائم،هوشیارانهدفعهاین،بشوماولیه

:ستاایندیگرمثالیک.هستیدآگاهخودتانبههوشیارانهکههستیدشماوخداستباقیساقی
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950مولوي، دیوان شمس، غزل شماره 

رهد ز خویش و ز پیش و ز جان مرگ اندیش

رهد ز خوف و رجا و رهد ز باد و ز بود

مختلفاسامیاینهاخوداز،ذهنیمنازیعنیخویشاز،بشودآزاد،بشودراحتهاشدگیهویتهماینازاگرانسانپس

؟نداریدترسشمامگر،ترسدمیآیندهازذهنیمن،استآیندهپیشوفکريمن،کاذبمن،خود،خویش:استذهنیمن

هماینهستآیندهدرکهاقاتیاتفترسیدمیاینکهبراي؟داریداضطرابچیبراي؟ترسیدمیچیاز؟نداریداضطراب

نگهمراکیبشودمریضاگرخوب،بشودمریضتانبدناینحتییاوبشودکمتانپول.بگیردشماازراهاشدگیهویت

هویتهمآیندهروانشناختیزمانبامردمیا؟ترسیدمیچراآیندهازهستیدباقیجانشمااینکهبهتوجهبا؟داردمی

غلطاینرفتهبیناززندگینرسیدم،بدهدزندگیتواندمیآدمبهکههستآیندهدرچیزهابهترینکنندمیفکر،هستند

.است

دانیدمیرارجاءوخوف،رجاوخوفزرهد،ذهنیمنهمینیعنی، اندیشمرگجانزوپیشزوخویشزرهد

آنیانیاورمبدسترااین؟چیازترس،ترسیکیکندمیکارمفهومتادوباذهنیمن.امیدیعنیرجاءترسیعنیخوف

ایناستممکناینکهبراي؟هستیدغمگینچرابگوییدشما،هستمغمگینمنحاال،امیدهمیکی.بدهمدستازراچیز

میخوبحالم،شوممیامیدواریکدفعه،دالیلاینبهکننگاهدهیدنمیدستازبابا:گوییدمیشما،بدهمدستازراچیز

.رجاوخوفاستذهنیمنبرايدوهراینها،شود

منیکآیدمیزندگیباد،ذهنیمنتشکیالت،ذهنیمنهمینیعنیبودوباد، رهد ز خوف و رجا و رهد ز باد و ز بود

وگرداینوقتیما،ماندمیخاكوگردمثلهاشدگیهویتهمودردهااین،کندمیبلندراخاکیوگردیکذهنی

، داریممصنوعیبودیک،داریممقامی،داریمپزي،داریمشکوهیوجاللیک،داریمباديیک،دانیممیخودمانراخاکش

منازرهدمیزمانازکهبینیدمیپس؟استدرست.استمصنوعیاینکهبردمیبکارهمینبرايموالنارابودوباداین

.داریداندیشمرگجانترسیدمیشمااگر،رهدمیاندیشرگمجاناز،رهدمیذهنی

راهایکیآنهمهداریدترساگر،داریدحسادت،داریدنگرانی،داریدخشم،داریداضطرابمثالً،داریددردشمااگراصالً

زندگیتاناصلینجاشماکهحالیدر.اندیشدمیمرگدائماًیعنیاندیشمرگ؟اندیشمرگگویدمیچرا،داریدهم

شویدمیترعمیقشمالحظهایندرروزبهروزیعنیباشدباالچقدرزندگیکیفیت،اندیشدمیزندگیدائماً،استاندیش

آرامشش،استشادترروزبهروزاندیشزندگیجان،شویدمیشادترروزبهروزشما،آوریدمیجهانبهبیشتريشادي

.استاندیشزندگیجان،جاناین،شودمیدارترفضا،استبیشترعشقش،استبیشترخالقیتش،استبیشتر
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نشانواکنش،استنظرتنگ،استحسود،استبزرگگره،استگرهیک،استفریبیک،استقبضاندیشمرگجان

بهنکند،ستیمهذهنیمننگهبانما،زندمیحرفیکی،ترسدمیشدنکوچکاز،ترسدمیزنندمیحرفیاگر،دهدمی

.ترسیممیشدنکوچکازماوکندمیکوچکراماهاحرف،کارها،بشویمکوچکمابخوردبرمانذهنیمن

شماچونبشناسیداگر،بشناسیدراذهنیمن،بشناسیدرااندیشمرگجانشمااینکهبراي؟ماخوانیممیرااینهاچرا

راذهنیمنتشکیالتاین،داریدزندگیشعوروهستیدخردمندچون،تیدهسجاودانهچون،هستیدابديهوشیاريهمین

بهلحظهایندربرگردیدشماکهستااینهمزندگیهوشیاريضربانبعالوه.بدهدفریبراشماتواندنمیدیگر،بشناسید

:دیگرمثال.بشویدزندهنهایتبیعمق

2912مولوي، دیوان شمس، غزل شماره 

کنیبلبالن را مست و گویا میدهیش را غم میمرغ مرگ اندی

غممرغاینکهبراي؟دهدمیغمچرا،دهدمیغماندیشمرگمرغبهخداكگویدمی.استذهنیمناندیشمرگمرغ

وایدگرفتهتصمیمشمایاآ.داردنمیبردستکاراینازوهستندگذرااینهاواستهویتهمآفلچیزهايبادائماًاندیش

براي،هاشدگیهویتهموهاانباشتگیاینبانکنیدپرراتانذهن؟نکنیدانباشتهراچیزهاکهایدکردهراشناساییاین

میقرارشمامرکز،بشویدهویتهمشماکهچیزيهربا.دادخواهندغمشمابهاینهاازکدامهر،هستندگذرااینهااینکه

مردنیوفناپذیرراخودتانشمایعنی،شودمیآفلشمادید.کندمیایجاددردغلطدید،دهدمیشمابهغلطدیدوگیرد

.شماستمرکزدرهممنفیهیجاناتبقیهشماستمرکزدرترساگر.شماستمرکزدرترسپس.دانیدمی

اینها،کنیمیگویاومستراآنها،اندآمدهبرگشتندکههستندکسانیبلبالن،هستندزندهحضوربههايانسانبلبالن

اندانداخته،اندکردهشناساییراهاشدگیهویتهم،اندشدههویتهمجهانبهاندرفتهکهکسانی،هستندعشقمست

هستندمستاینبنابر،هستندخدابلبل،هستندزندگیبلبلاینها،اندشدهزندهخدانهایتبیبهلحظهایندراندبرگشته

.آورندمیجهاناینبهراشادي،شدهبازشاندرونشاديچشمه،خوانندمیخوبآواز،خوانندمیغزلدارند

حاال.مرکزشگذاشتهندانستهیادانستهحاالراآفلچیزهاياینکهبراي؟چرا،دهدمیغماندیشمرگجانبهخداپس

بیشتر،بدهیدمنبهبیشترکهستااینمردموجهانازتوقعاتشوانتظارشآدمیاینچنینو،نگذاریددانستیدشما

بلبلخواهمنمی؟استخوباین،کنمایجادغمبیشتر،بشومغمگینبیشتر،بترسمبیشتر،مرکزمیعنیاینجابگذارم

.بخواندآوازمنطریقازخداخواهمنمی،بشوممست
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مهه شد چون زرخوش باش، کزان گوهر عامل

ماننده آن دلرب، بنما که کجا داری؟

میجوشدمیتاندرونچشمهازکهشاديبابودنخوش،باشیخوشبایدهمیشه،باشخوش،باششاد:گویدمیشمابه

خودت،نکنلقبومسئولیت،باشخوشگفتهموالناکهبگویید،باشیدمسئولیتبیشماکهنیستاینبودنخوش،باالآید

خودتانبهلحظهایندر،لحظهاینبهبیاییدباشدقرارشمااگراینکهبراينه،نه،نهنکنکار،راایننه،مردمگردنبندازرا

اینباومردمباتانروابطوکاربهبریزدباید،کندمیفورانشمااززندگیشاديوزندگیخرداین،بشویدزندهزندگیبه

:گویدمیخودشدارد،جهانایندربکنیدایجادچیزيبایدماش،جهان

شدهطالعالمهمه.خدانورهمین،خدائیتیعنیگوهرآنازاینکهبراي، خوش باش، کزان گوهر عالم همه شد چون زر

نگهرااندیشگمرجانچنین،باشدشاديچشمهتواندمیکهانسان،انسانازبغیر،استگوهرآنازشادعالمهمهیعنی

راشدگیهویتهمچیزهاياینتواندنمی،ذهنتويماندهرفته؟چرا،کندنمیاستفادهاستخدائیتکهگوهرياز،داشته

اینمنگویدمیبندازراباورهااینبگوییمشمابه.ترسدمی،آیدمیحیفشوداردغلطدید،تواندنمی،برگرددکندرها

میجدیدباورشمابهزندگی،نهگوییممی،باشدمطمئنکه،بگذارمآنجايبهبدهیداريچیزيیکبیاندازمراباورها

.ترسیدمیشما،نداریداحتیاجکهنهباورهاياینبهشما،نویسدمیتانذهندرراشمافکرهايزندگی،دهد

یک،آبییک،انرژيیک،کندپیدازیاديعمقبشودزندهلحظهاینبه،لحظهایندربرگرددجهانازکسیاگریعنی

وقتییعنیدلبراینمثلبگومنبه:گویدمیمابه. کندمیطالراعالمکه،باالآیدمیجوشدمیآندرونازشرابی

کجابدهنشانمنبهدلبراینمثل،چیزهاستاالن،مرکزتشودمیعدم،مرکزتشودمیخدا،لحظهاینبهبرگردي

دلکهاستنزدیکاینقدرهمآن،استزندگیهمآنهستدلبریک.باشدشمادلشودنمیچیزهایعنی.جایچه؟داري

.کنیدمیرهاراهاشدگیهویتهماینشما،مختصرشناسایییعنی،شدهشمادلبخوريتکانیکهبشودشما

،استاتخانه،استهمسرت،استاتبچهزتمرک؟خداستیااستپولمرکزتببینمتوکهگویدمیموالناشمابهو

توشما؟بهترندخداازچیزهاآنآیاگویدمی.هستندچیزهاهماننهگوییدمیگردیدبرمیشما؟خداستیااستمقامت

تخداس،استزندگیاینجادلبر،دلبرندآنشبیهاصالًکنیدفکرشما؟دلبرندآنمانندچیزهاآنیعنی.مانیدمیجوابش

شوندمیشمامرکزآنهاوقتی،هستندمردهآنها،هستندمفهومجنسازآنها،هستندگذراآفلندآنهااینکهبراي،نیستند

بشودآنچیزيیکباشوهویتهمشما،مردیمماذهنتوياینکهبراي؟در گور کجا گنجی:گفتندچرا،میریدمیشما

.ايزندهتواستعدمدلتکهعیموق،ايشدهجانبیايمردهتو،تومرکز
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نمیقرارمرکزمانتوراچیزهامابشودبایدمامرکزدلبرآنفقطچوننداریماگربنابراینپسنداریممادلبرآنمثلپس

می. اندهویتهمانسانییکبامثال. بگذارندنبایدمرکزشاناندگذاشتهکهراچیزاینکهدانندمیگاهیمردم،دهیم

زندهزندگیبهکافیاندازهبهکنند،میامنیتعدمحسترسند،میولیمرکزشان،بگذارندنبایدرااوذهنیتصویرننددا

دستازمنراشخصایناگرگویندمی. خواهندمیزندگیآفلچیزهايازهنوز. هستندجاودانهدانندنمی. اندنشده

منندهدراچیزفالنآناگربدهد،راچیزفالنمنبهکند،خوشبختمرااستقرارشخصاینبگیرم؟زندگیکیازبدهم،

.هستهرچهنیست،زندگیچیزفالنآنخوبکنم؟کارچه

همبرکت،اینازي،هوشیاراینازشود،میشماوجوداصلازکهتشعشعییعنیگوهر،آنازباشخوش: گفتموالناامروز

مرکززندگی،خودعدم،کهشودنمیحالتاینازبهتریعنی. کندمیزندهراآنبخورديچیزهربههمشوید،میزندهشما

اینجا،گذاریدمیراآنهاذهنی،تصاویروچیزهاوهاآدمدنبالرفتیدوترس؟ازکردیدرهاراایناین،چراشما. باشدشما

یاشخصآنازکنیمیتجسمکهچیزهاییآن. نترسرا،شماگذاردنمیترسکنم؟کارچهمننباشداینهااگرگوییدمی

. کندزندگیتواندمیآدمهمآنهابدونگرفت،خواهیچیزهاآناز

در عشق نشسته تن، در عشرت تا گردن

با من، اي خواجه چرا داري؟تو روي تُرُش

شاديغرقاست،زندگیغرقونشستهعشقدرماجسمیتنطورهمینما،ذهنیمنهمینیعنیماتناینگویدمی

گفتیمشود؟میچهشوید،میتسلیمشما. استیکتاییفضايدرذهنیمناینتمامپس. زندگیشادي،عشرت،است،

جنساز. شویدمیاتفاقایناطراففضايجنسازشما. استزندگیبهشدنتسلیمیالحظهایناتفاقپذیرشتسلیم

. گرفتهکهبلهنه؟یاگرفتهآغوشدرراشمااتفاقِاینعدم،زرگ،بفضاياین،بشویداتفاقفضاي

نکندعدماین. استعدمجنسازیعنیچه؟یعنیخالیاست؟خالیمابدندرصدنُهنُه،ممیزنُهونودگفتیماستیادتان

نامبهايپدیدهیک. تفاقابگذاررااسمشوپوستهوارتعاشاتیکازغیراید،خودششمایعنی. استزندگیخودکه

بهکههستیمعدمآنما. نیستیمآنماو،آیدمیوجودبهذهندرفکرهاحرکتازکهذهنیمننامبهايپدیده،بدن

. بشودآگاهتواندمیخودش

تا،هستیشاديغرقتونشسته،شاديتويتو،چیزهمهاگرنشسته،شادياین تويتو،چیزهمهکن،نگاه: گویدمی

رويتوهستی؟اخموچراعبوسی؟چراتوحاال. شاديازشويمیخفهداريدیگر،نداردجاپسوجودت،همهیعنیگردن

چیزهايهماناینکهبرايعبوسید؟چرادانیدمیعبوسید؟شماآیابپرسیدعبوسی؟چراداري؟چراخواجهايمنباتُرُش

. هستندشمامرکزشده،هویتهم
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مردمبینید،میآنهاعینکپشتازچونگویند،میشمابهباورهاهویتید،همباورهاسريیکبااینکهبخاطرسیدعبوشما

غذاجورياینبروند،راهجورياینبپوشند،لباسجورياینباشند،جورياینبایدمردمکنند،رفتاراینطوريباید

. بینممیطورياینمناینکهيبراکنند،بشوخوشهمدیگرباجورياینبخورند،

میلیونها. ایدشدههویتهمفکرهاسريیکباشما! نه. شودمیخرابدنیاوکردماخممنکنیدنمیاونطوريچونحاال

میزندگیبهترهستند،همشماازشادتر. شودنمیهیچیکنند،میرفتاردیگرجوریکبینند،میدیگرجوریکآدمنفر

. کنند

رفتاربینیممیماکهنطورآمردماینکهبراي،همیشهکندمیترشروراماباورها،وفکريالگوهايباشدگیهویتهمپس

. نهکند؟میشوهریاگیردمیزنشمامیلمطابق. نهکند؟میانتخابتحصیلیرشتهشمامطابقشمافرزندآیا. کنندنمی

حرفبهبایداصال. نهکنند؟زندگیبایدشماانتظاراتوشماتوقعاتمطابق. نهکند؟زندگیبایدخواهیدمیشماکهجایی

بهچراما. شدخواهیعبوستوبکنی؟خواهیمیکارچهتوو. دارندعقلخودشانبدهند؟چرانه،بدهند؟گوششما

اینجا؟امکارهچهمنآقانگوییمخودمان

رادنیا. بکندراکارشدنیابگذارباشم؟عبوسبایدچرامن. بگیردزندگیازراخردشباید. استدرختیکمثلهرکسی

پشتازتودیداگرکنی؟نمیعوضرادیدتتوچرا. باشدبینممیمنکهنطوريآ. باشدطورياینبایدایمگرفتهسفت

.بینیمیخوبنباشد،باورهانباشد،جسمهاعینک

اوستچیزآناستدیدهچشمشآنچهپوستوگوشتباقیواستدیدآدمی

پرستپولشدید،پولجنسازشماشده،هویتهمآنبادیده،راپولشماچشمدیده،راجسمیکیک،شماچشمیعنی

اینهیچکدامشمانیستید؟پولتانشماکهکنیدنمیپیدارابینشاینشماچرا. شویدمیعبوسبشودکمپولتان. شدید

گویید؟میچهاینجوابدرشما. استغرقزندگیشاديدرشماوجودهمهگویدمی. نیستیدکزتانمرمفاهیم

. گرددمیآبدنبالاست،سرابدنبالبیابانیتويبیندمیخوابخوابیده،چشمهکنارکسییکگوید،میدیگرجاي

ذهنخوابتويشمابخورید،توانیدمیشماشود،میرداینجاازلحظهایندراالنهمینزندگیچشمهیعنیچه؟یعنی

چیزهايآنطریقازجستجوکنید؟میجستجوذهنباچرا. گردیدمیزندگیآبدنبالذهن،برهوتتويرفتیداید،رفته

پایین،بیاوریدپایین،بیاوریدرافکرسرعتاینشمایعنی. باشیمخودمانکنار،بگذاریمهستندجسمهاکهخودمانمرکزي

منپس. جهانایندرهستشاديفقط. نشستهشاديتويانموجودهمهکهبینیدمیدفعهیک. کنیدصفرپایین،بیاورید

:گویدمیراهمیندارد. دیدممیاشتباهمنبودم؟عبوسچرا
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رنگی، مستی بُوَد و شَنگیدر عاملِ بی

شیخا تو چه دلتنگی؟ با غم چه هوا داری؟

فکریکوآیدمیاست،نظرزندگیاولیهمادهخام،زندگیوقتیچیست؟رنگ. نیستآندررنگکهعالمیرنگی،بیعالم

کهاستزندگیواقعدرشویممیهویتهمآنباماکهفکري. استرنگاینشود،میهویتهمفکرباکند،میایجادرا

فکرآناینکهبراي. خیزدبرمیآنازکهاستهیجانیازبارتعبو.داردهمبووشویممیهویتهمآنباشده،فکراالن

.بوورنگعالمگوییممی. خشممثلآیدمیوجودبههیجانیکشود،میاعمالماجسمما،بدنبه

کهرنگیبیعالمایندر. ریزدمیهاشدگیهویتهمهمه. شودمیعدمجنسازشمامرکزکهاستموقعیرنگیبیولی

شمافکرهايزندگیخردافتد،میاتفاقسالمتیباافتد،میاتفاقزیباییباافتدمیاتفاقجسمتانبینیدمیآنجاردشما

صفرمقاومتشما. کندمیسالمراشما. شودمیشماوجودواردزندگی،برکتزندگی،سالمتی.نویسدمیذهنتانتويرا

در. پذیردمیرالحظهایناتفاقسکوناینکهداریدسکونیکلحظهایندر. هستیدکاملتسلیم. داریداتفاقاتمقابلدر

.ذهنیمنحرصبانهشودمیتعیینزندگیعقلباکهتغییري. دهدمیتغییرشوکندمیاتفاقواردراخردشحالعین

وشوخییعنیشنگی. استشنگیومستیفقطبینید،میعدمباشماشود،میعدمشمامرکزوقتیرنگیبیعالمدر

شادید،دلیلبدونشماآید،میسبببیشاديزندگی،شاديوقتی. انگوريمیازمستنهمنتهیمستی،مثلشنگولی،

شماشاديازوشودمیمندبهرهشماخردازوشودمیجاشمادرهرچیزيچیزي،هربراياستبازفضاهستید،گشافضا

.استشنگیومستیفقطفضااینشود،درمیمندبهره

اینکهشديخلقتواصالتنگی؟دلچراکجاست؟حواستتنگی؟دلچهتوشیخا: گویدمیمن،وشمابهکندمیروبعد

چهبراياست؟دلتنگیجايچهشیخا. بشويیکیخدابایعنیاوبادور،بیندازيبکَنیراباورهااینها،شدگیهویتهم

ايخواستهچهتوغماینیعنیکنی؟درستخواهیمیجهاندرراچیزيچهغماینباغمناکی،وتنگیدلحاالدلتنگی؟

هواداري؟چهبکنی؟خواهیمیاصالحاتیچهکنی؟میدنبالراهدفیچهبیاوري؟دستبهخواهیمیچیزيچهدارد؟

هوادارچراهواداري،چهغمبابگوییمتوانستیممیحتیخواهی؟میچهتوغماینبایعنیخواستن،یعنیهوا: می گوید

کنی؟میدنبالرامنظوريچهخواهی؟میچهتوغمگینیاینبایعنی. خوانیممیداریمجداولیهستی؟غم

ها؟شدگیهویتهماینبهچسبیدیدوکردیدفراموشرارنگیبیعالمچرا. گویدمیشمابهدارد. بپرسیدخودتانازشما

مغزيقلبی،سکتهاینکهازقبل،هستیمجواناگردلتنگم؟چرامنبپرسخودتازتورفت؟کجاشماشنگولیومستیآن

انقباضِاینودلتنگیاینوغماینخواهم؟میچهپسخواهمنمیرااینهااگرخواهم؟میراهااینبگیرم،سرطانبکنم،
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نشود،منفکرنشود،منتنواردزندگیبرکتزندگی،شاديندگی،زسالمتیزندگی،خردکهشودمیسببمنمرکز

کنم؟آبادخواهممیراکجاخواهم؟میچهمنکاراینبااین،باندارم،ارتعاشیهیچهستم،جانبینشود،منهیجانات

خیسآنتويراشماودادهقرارشمااختیاردرراشادينهایتبیخداوقتیاست؟دلتنگیجايچه. کنیدسؤال،بپرسید

دکنشناساییکسیکافیستفقط. نزدیکیممااینقدریعنیآمده،گردنتاگرفته،فراراشماوجودتمامشادياینوکرده

. راوضعیت

تقلیدمردمازشما. چیستوضعیتممنبگویید،نکنیدمقایسهراخودتانکنید،شناساییراوضعیتتاناینبیاییدشما

آدمهمهاینکهگویدمیدهد،میامنیتحسبرایشاینکهبراياستفردتقلیدموردهمیشهجمع. داندنمیعجمنکنید،

دارند،شدههویتهممرکزآدمهمهاین. کنندنمیاشتباهبزرگانکنند،میاشتباهآدمهمهایننه،. کنندنمیاشتباهکه

غموشدند،جسمیمریضحتیشدند،مریضتنگند،دلآدماینهمهدوند،میچیزيیکدنبال. دارندحرصآدمهمهاین

کشتارباوجنگباماجمعیطوربه. نفهمیدند. خواهندمیچهخشمودلتنگیوغصهوغمبانفهمیدندواندداشته

شود؟میچهاینعاقبتوآخرمثالخواهیم؟میچهواقعاهمدیگر

هممرکزایناگردانممیمنکه،گویدمیباشددوربینکهکسییکببینید،نیدوربی. دوربینیگفتخواهیمپاییندر

همینطورو. شودمیچهدیگرسالبیستشود،میچهدیگرسالده. شودمیچهعاقبتموآخردارمنگهراشدگیهویت

بیآنبهبرگردمسال،زدهدوادهشایدجهان،درکردنگیروشدگیهویتهممدتیازپسکهشدمخلقمنکهبیندمی

.جهاناینبهامآمدههماینبرايبشوم،زندهخدانهایت

نمیدوستتانشود،نمیتانبچه. نشودخوبشود،نمیمتوجههمسرتاناگروبفهمیدراموضوعاینبایدخودتانتنهاشما

رابزرگانحرفماآیاشدند،متوجهرگانبز. بشویدشما. نشوندشوند،نمیمردم. نشوندشود،نمیمادرتانپدرشود،

اندیشغماست،اندیشمرگذهنیمن. استراستاینهاپسزنند؟نمیراهاحرفهمینشانهمهمگر. نهایم؟خوانده

.بگوییداینطوريشمااصال. دارددوستراغصهاست،

ما. بشویدمتوجهشماکهاستاینبرايدرداین. کندمیدردایجادوشما،مرکزشودمیبشویدهویتهمهرچهباشما

اینمردمهمهچونمنتهی. عقبکشیممیفوراًد،سوزانمیاینکهبرايکنیم؟آتشنزدیکتوانیمنمیزیادرادستمانچرا

. کهندارداشکالیکهگوییممیمادارند،رادردها

این،وکنیفروهمیشهجایتیکبایدراتیزينوكمیخیکدارندعادتحاال،زوربهیاهمهبهباشدشهريیککنفرض

درداینمدتیکازبعد. بکنندراکاراینهمهگفتهقانونمجبوري،باالخرهیااستمدایندیگربکنی،راکاراینباید

. راکارایننکنید:دگوینمیبزرگانرا،کارایننکنیتوانیمیشماما،بهعاقلیآدم. نیستعاديدردولیشود،میعادي

که،اینجاستسرصحبتحاال. شدخواهیددرددچاربشودشمامرکزشده،هویتهمماديِهرچیزکهایدفهمیدهشماپس
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همآنباشوي،میهویتهماینباشما. استاینفلسفه. کندمیاشمتالشیدردکند،میایجادرادردذهنیمندرد،

میزیاددردهاشوي،میهویتهمتا،دویستصدتا،تا،شصتتا،پنجاههیشوي،میویتههمآنباشوي،میهویت

. کندمتالشیرااینکلدردهاایناستقرارشود،میزیادشود،

کندمیاشمتالشیدردکند،میایجاددردآید،میوجودبهذهنیمن. گیرندمیقرصدکترروندمیامروزجهاندرولی

تکاملیحرکتدواياینهاازکدامهیچ. قرصبهالکلی،مشروببهمخدر،موادبهبریممیپناه. کنیممیپیداجعالماولی

دردهايخوردنقرصباتوانیدنمیشما.شودنمیبشود،نهایتبیاینجابرگرددبایدجهانرفتهيهوشیارکهيهوشیار

ماداریم،باالبهروما. درختشودمیپایینآیدمیيهوشیاروید،شمیگیجشود،نمی. بکنیددواراذهنیمنازحاصل

خدانورگفتکهبشویمخدائیتجنسازبرگردیمبایدما. برویمحیوانسويبهبرویم،درختسويبهتوانیمنمینباید،

. داريبقاجانداري،

ومشروبوقرصباراکاراینجلويشما. استخودشخداينوروخودشبقايجانبهماکردنزندهدنبالخدایازندگی

راخودمبگذارمشغولمحاالواینترنتوتلویزیونوکنممیراکارایندارمحاالدانمنمیوخریدومشغولیتومخدرمواد

شماتابودخواهدغماین. گیردنمیراجلویشهیچی. شودنمیهماینهاباوبرقصیمبزنیموبروممهمانیکنم،مشغول

. برگردید

چندین مبخور این غم، تا چند هنی مامت؟

مهرنگ شو آخر هم، گر خبششِ ما داری

دستهما. دارندماتمبهعالقهچقدرذهنیهايمنکنید،نگاهشمابگذاري؟خواهیمیماتمچقدردیگر،مخورغماینقدر

چهآخرداریم؟دوستراماتمودردوغممااینقدرچراکهپرسیدیدحاالتااصالشما. بگذاریمماتمداریمدوستجمعی

ازدیگرکهمرده،نفریککنیممیبهانهداریم؟دوستراماتمجمعیدستههمداریم،دوستفرديهمچرادارد؟فایده

وبمیردبایدسیکیککهبپذیریمتوانیمنمیمابمیرد،بایدجهاناینبهآیدمیهرکسینیست،ترحقدیگرچیزيمردن

.شودنمیچیزيترطبیعیایناز. روندمیتعداديیکآنورازآیند،میتعداديیکاینورازجهان،اینبهآوردمیزندگی

میسرمانتويپوشیم،میسیاهلباسسالچهارسه. داردعزادارد،سالدارد،چهلمدارد،سوممیردمیکسییکتا

برايکند؟میچرا. ذهنیمنکند؟میراکاراینکیباال،پریممیزنیم،میدیواربهرامانکلهیم،کَنمیراموهایمانزنیم،

ماتمعاشقدارد،دوستماتماینکهبراي. استاندیشغماینکهبراياست،درداندیشاینکهبراياست،اندیشمرگاینکه

. است
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هریعنی. شاديشودمیآید،میدرحرکتبهخداییآرامشاین. هستیمخداییآرامشاصالمااست،شادياصلمانما

خداهمرنگبشو،اصلتهمرنگشو،زندگیهمرنگیعنیهم،آخرشوهمرنگ: گویدمی. خداستشاديچشمهانسانی

. داریمراخداییبخششماکهالبتهداري،مابخششگر. پرستیماتمتو؟ايماندهذهنیمنتويچیستاینآخربشو،

ازتوگفتیممانیستی؟الستجنسازنیستی؟منجنسازشماندادم؟جانتوبهمننداري؟مرابخششگویدمیخدا

.هستیکهالبتهنیستی؟یاهستیاوامتدادنداري؟یاداريراخدابخشششمارفته؟یادت. بلیگفتیتوهستی؟منجنس

میاولحظههروداريرااوبخششکهبدانوکنعدمرامرکزتیعنیشوخداهمرنگ. نگذارماتماینقدر. نخورغمپس

درستجدیدغمنکن،درستغمنده،حرکتراغمذهنیمندیدبااینقدر. بشويرهاغماینازتاکندکمکتوبهخواهد

. نکندرستجدیددردنکن،

درستدردسرآنواینبرايمناست؟منمرکزدرردددردپرستم؟منآیابگوییدبگذارید،خودتانرويرانورافکنشما

یاگویممیبهشانبپرسندمنازچیزينظرم؟تنگآید؟میخوشممردمشکستازدارم؟دوستراکاراینوکنم؟می

رياینطوخواهمنمی. بکنیدحالتانبهفکريمنقبضید،اگرهستید،کوچکاگرنظرید،تنگاگرگویید،نمیاگرگویم؟نمی

داردموالنا. کنکمکمنبهموالناآيکنید،کمکمنبهبیاییدمردمآي. افتادمگیرمن. نیستاینطوريمنآفرینش. باشم

.قدمبهقدمشما،بهکندمیکمک

&&&

پایان قسمت اول
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: گویدمیراهمیناالن

از تابشِ تو جانا، جان گشت چنین دانا

باده ما داریبسم ا، موالنا، چون 

بهشمااستاینطوريکهحاال. شودمیداناماجانکهخداستوزندگیتابشازکهاالن،شدیمموضوعاینمتوجهاالنما

اهللابسم. گویدمیداردشمابهاالنبزرگ،هايآدمبراياستآمیزياحترامعنوانیکموالنااهللا،بسمبگوییدخودتان

بهکنیدشروعبفرماییدیعنیموالنا،اهللابسم. کهنیستموالنااینموالناي،منظورش. موالناناالهمین. کنشروعیعنی

بهکنیدشروعاالنهمین. هستیدموالناشماازهرکدامیعنی. گویدمیشمابهداردخدا. داريراماشرابچون. شادي

.تابدمیهمیشهوبشویدشادتوانیدمیشماکهاوستتابشازکهبدانیدوشادي

شود،میشبهاموقعبعضی،چرخدمیزمینولی. تابدمیهمیشهکهالبتهنه؟یاتابدمیهمیشهزمینجوبااليخورشید

ذهنچرخشسیستمازولی. اندشبتويجهانمردمبیشتریم،هستشبتوياالن. نیستخورشیدکنیممیفکرما

همانبگذارد،اثرشماروينتواندذهنتغییراتباشید،ذهنتانناظرعقب،کشیدبشما. تابدمیخورشیدبیایند،بیرون

اینکههستشمادردهايبهتابشیاست،زندگیهمهستیدشماهمکهيهوشیاراینازکهبینیدمیباشید،يهوشیار

. دهدمیشفاراشمادردهاي

مشس احلقِ تربیزی، چون صافِ شکرریزی

صفا داریون بَحرِبا تیره نیامیزی، چ

اینبهبرگردیدوبیندازیدوکنیدشناسایییواشیواشراهاشدگیهویتهمهستید،شدههویتهمکهجهانازاگرشما

انسانیهر. شویدمیشکرریزصافموقعآن. تبریزالحقشمسشویدمیبشوید،زندهخداابدیتونهایتبیبهولحظه

.استریزشاديیعنیشکر ریز است خالصونابيهوشیاروتاستبریزالحقشمسبالقوه

ماآنطوريهستیم،طالواقعدروشدیمهویتهماینکهبرايهستیم،آلودهيهوشیاراالنماشدن،نابشدن،صافماکار

کنیمییشناساذرهیکاگرچیزها،بهچسبیدیمموقتاًما. نیستيهوشیارتغییرشدگیهویتهم. شویمنمیمخلوط

یعنیعقب،آوردمیکندمیجمعراخودشخالصيهوشیارایننتیجهدر. نیستیماینهاجنسازماکهشویممیمتوجه

همانشوید،مینهایتبیخالصيهوشیارلحظهایندرعقب،آییدمیشویدمیجمعخالصيهوشیارعنوانبهشما

دارد،بقاجاننامیراست،کههمانی. ماندمیآنبیفتدتنایناگرکهلتاناصهمانخدائیت،همانآمده،آنورازکهيهوشیار

.شودمیپخششاديوشود،میبخششاديشود،میشکرریزبشود،صافاگراینو. داردخدانور
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کلمهاین. دیگرنهآمیزد؟میدردهاباها،شدگیهویتهمباذهنی،منهايسیاهیباآمیزد؟میدیگرتیرهباآیااین

دفعهیکاگروجهاناینچیزهاياینباشدیممخلوطروزيچندخدائیتیم،همانمانشده،عوضماجنسرا،آمیختن

شویم،مینابیدریايشویم،میپاکیدریايشویم،میصافیدریاياینکهبرايآمیزیم،نمیتیرهبادیگربشویمصاف

.هستیماینبالقوهانسانهاماهمه. یعنیداریدشما. داريصفابحرچون

وغزلمعنايبهتربیاندربرایتان،بخوانمشمسدیوانومثنويمختلفجاهايازابیاتیقسمتایندربدهیداجازهخوب،

راجاآنشماتاباند،میجایییکبهنوريیکابیاتجوراین. شمازندگیمختلفقسمتهايبهانداختنروشناییهمینطور

.کنیدعوضشفوراًکنید،عوضشهست،اشکالییکآنجادیدیدو. دشناسیمی

2675مولوي، دیوان شمس، غزل شماره 

ده رضاییکه هر چِت حق دهد، میبیاموز از پیامرب کیمیایی

رااکیمی. شودمیطالرا،کیمیابزنندمسبهکه،دانیدمیکیمیا. بیاموزکیمیایکرسولحضرتیعنیپیغمبرازگویدمی

بگیریادمبراپیازرااینگویدمی. حضوريهوشیاربهشودمیتبدیلجسمیيهوشیارازي،هوشیاربزنندذهنیمنبهاگر

توهرچهیعنیتهرچِکه. استلحظهایناتفاقباآشتیهمیناین. باشراضیآنبهبدهدتوبهلحظهایندرخداهرچهکه

لحظهاینهمیشه. استزندگیلحظه،این. استتسلیمازقسمتیکاراینو. باشراضییعنیبده،رضاآنبهبدهد،حقرا

.کندمیدرستزندگیرااتفاقاین. دارداتفاقیکلحظهاین. هستیدلحظهاینجنسازشما. است

بگویید،ذهنگاهدیدازشماکهاستایناشمعنیآیا. باشراضیلحظهاینآنبهدهد،میوضعیتییکراتوزندگیپس

رازورگوییمنمیبگوید؟زوربایداالبدالیتاگوید،میزورمنبهمنهمسرباشم؟داشتهرااینبایدهمیشهمنبگویید

میرااسمش. وضعیتاطراففضاست،گشادنهمینکیمیااینببینیدپس. کنبازرافضاکن،قبولرالحظهاینکن،قبول

.کندمینقلپیامبرازرااینوکیمیاگذارد

چو تو راضی شوی در ابتالییمهان حلظه درِ جنّت گشاید

امتحاناینوکندمیامتحانراشمازندگی. دهدمیرامعنیهردو. معنیدوتاچالش،یکواستامتحانمعنیبهابتال

باکنید،میآشتیآنباشماینیمبب. آیدنمیخوشششماذهنیمنکهآوردمیوجودبهوضعیتییکلحظهایندرکردن

میدستازداشتیدپولمقداريکهکنیدفرضبردارید،دستآنازبایدیاباید،شماکهاستچالشییکاینیاواتفاق،

. بشودشمامرکزاینیعنیهویتید،هماوباشمامیرد،میکسییکدهید،

قضیهکنیدحلیابشویدرداینکنارازتوانیدمیعمل،وتوانید،مییفضاگشایباآیاببینیمهمشماست،امتحانهمابتال

جلو،رویدمیکنیدمیحلراچالشکنید،میاستفادهزندگینیرويازیاآید،میابتالوقتیداردوجودراهدوپسپس،. را
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میکنارشازشماکهببیندخواهدمی. بشویدردکنارشازبایدکه،کنیدزندهتوانیدنمیشمامردهکسییکیک،نهیا

کنید؟میدادوجیغشمایابشویدردپذیرشباتوانید

فضاییاینپس. کنیدمیبازرافضاشمااینکهبرايشود؟میبازچطوريشود،میبازبهشتدرِلحظهایندرکهگویدمی

هویتهاوضعیتدرنماند،هویتاتفاقدربکشید،ارهویتاتفاقاینازاگرو. استبهشتشودمیبازاتفاقاطرافکه

. استبهشتلحظهاینوسیعنهایتبیفضاي. نهایتبیشویدمی. هستیدبهشتشمانماند،

چو تو راضی شوی در ابتالییمهان حلظه درِ جنّت گشاید

همهشماموالناگذشتههايرسدبا. استاینطورياینکهشکر. داردهمراههمبودنشاکرشدن،راضیاین. بشوراضی

علتهايشمایعنی.عللموقوفنهاستفیکونکناوکار. کندمیکارقدروقضابازندگیکهبیاوریدیادتانهمرااینها

شاکروباشمراضیبایدمنواستمنامتحاناینآمده،وجودبهچالش،اینگوییدمیشما. وسطتويآوریدنمیراذهنی

توانمنمیمن. کندمیکارقضاقانونبااوکار. شودمیانجاممنبعدچهاربهزندگیبرکتاینکردنواردبااوارکوباشم

درهمشود،میوبشوگویدمیاوکهگفتیمبارهاوپذیرممیپسباشد،چهلحظهاینابتالءلحظه،ایناتفاقکنمتعیین

منمکانالومکاندرکهگوییدمیشماو. کندمیدرستاوهمرااتفاقاتوکند،میبازاورافضااینیعنیحضور،قسمت

.بله. کنممیحرکتاوچوگانبا

مکانالومکاناندردویممیفکانکنحکمهایچوگانپیش

میشماآورد،میوجودبهرااتفاققدروقضاوزندگییاخدایعنیاو. شودمیلحظه،ایندربشو،: گویدمیاویعنی

تمامشما،وجودتمامبهزندگیخردعبورطریقازفکانکنوگوید،میاینجادرشویدمیراضیکنید،میآشتیپذیرید،

.دهدمیانجامراخودشکارشما،ابعاد

مهچون آشناییکنارش گیررسولِ غم اگر آید بَرِ تو

پیغمبریعنیاست،رسولاینپس. هویتیدهمچیزيباشماآمد،مغاگرکهباشیدمطمئنحاال،بیاید،غماگرگویدمی

هویتم؟همچهبامنکهبگوییدبایدشماشدید،غمناكشماوافتاد،اتفاقییکآمد،غمییکلحظهاین. استقاصداست،

درگیر،کنارش. کنزبارافضانده،نشانواکنشونکنمقاومتونکنشکایتیعنیچه؟یعنیبگیر،آغوشدرراغماین

آمده؟چهبرايغماینبگوییکنیشناساییکهبگیرراغمباش،فضااینشماوکنبازرافضایعنیگیرآغوش

نشانواکنش. باشدذهنیمنجنسازمرکزتوباشیذهنیمنیکی. کنیبرخوردتوانیمیدوجورغماینباآمده،غماین

. بکنینتوانیهمکاريهیچوبشويمریضوکنیخراببیشترراخودت. نشودهیچیوغم،درکنیگمراخودتبدهی،
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دلاینبهآنورازکهببینیکنی،تحملبشوي،خردمندکنی،آشتیغمموضوعباکنی،بازرافضاکهاستاینهمیکی

.کندکمکتوبهآن،زندگیطرفازآیدمیعقلیچهآید،میخرديچهآید،میالهامیچهشماشاکروشماراضی

هزارکهشودمیواردهمشفابخشانرژي. شودمیواردهمکنندهزندهانرژيآید،میفکريهايپیغامآنکهحالعیندر

. بینیمیرادوستتاینکهمثلبگیرآغوشدرراغماینگویدمی. داردخاصیتجور

ایینثارش کن به شادی مرحبجفایی کز بَرِ معشوق آید

شادي. باششادونکنبیدادودادگفتمشد،گذاشتهتوجلويابتالیکآید،میجفایییکخدایعنیمعشوقطرفازاگر

مرحبا،آفرین،بگوکن،شکربگو،آفرینخدابهو. بشناسمراامشدگیهویتهمخواهممیاالنهاکهبگیر،جشنکن،

منقربانیوکنیدمقاومتشمانباید. ذهنیمنبیند؟میکیراجفا. آورديپیشراجفااینوراابتالاینتوکهممنونم،

کن،مقاومتگویدمیذهنی،منبهکشدمیشیطان. شیطانیکیکند،میتماشاراماخدایکیلحظهاین. بشویدذهنی

دارندکهشکرراخداکهگویدمیامخداییقسمتآن.بگیرندتوازخواهندمیراشدههویتهمچیزایناست،خطرناك

.استهمضدومجزاکامالدیدتادوکنید،میتوجه. گیرندمی

وتاملوپذیرشوشناساییوآزاديبهکشدمیرامایکیآن. هاشدگیهویتهموجهانبهراماکشدمییکیاین

شکایتنکنید،گمراخودتانباشید،خردمندبایدشما.کندکمکمنبهآمدهآمده،خداطرفازآمدهکهجفاایناینکه

نیفتاده؟اوبراياتفاقاینچرافالنی،کننگاهچه؟همسایهپسکند،میامتحانمراخداچهبراياي.نکنیدمقایسهنکنید،

جداراهرکسیبشود،کشیدهامتحانوچالشبهنفریککهنیفتد،اتفاقاتیکهشودنمییعنی. افتادخواهدحتماهماوبه

خرددرون،ازونکندگمراخودشوکندتحملبایدشخصآنوگذارد،میجلویشراهاچالشکند،میامتحانجدا

.شودمیهاراهاینازبکند،کمکاوبهزندگی

شِکَرباری، لطیفی، دلرباییکه تا آن غم برون آید ز چادر

خوشگلیزنعجببه،به: گوییممیکندمیبازکهراچادرشاست،چطوريینانیستمعلوماست،چادرتويخانمییک

بهغمکنی،میآشتیآنباپذیريمیوقتیشما. استچهتویشنیستمعلومغمغم،آنتاکه. استهمینهماین. است

باتوهویتی،هماتبچهابتوهویتی،همپولباتوجانبابادهدمینشان. دهدمینشانبزرگشدگیهویتهمیکشما

.ندارممنگفتیمیاصالکههویتیهمکینهاینباتوهویتی،همدرداینباتوهویتی،همباوراین

. بودمنابمناولاز. روندنمیدردداشتنوشدگیهویتهمبارزیرهاخیلیکه،استاینبیندمیآدمکهاشکالییک

ازبایدحتماشود،نمینابنکند،کارخودشرويمدتیانههوشیارنفریکتا. آخرشودینمنابآدمکهاولازخانمآقا،

زندهخدانهایتبیبهدفعهیکشماکهشودنمیکهنشستیخانهگوشهیکنشدي،ردکهشما. بشودردهاچالشاین
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مابگویندنفرهزاراناینکهخوب،ولیشود،میچیزهمهگوییم،نمی. شودمیکمخیلیهمبشوداگر. بشويصافوبشوي

.رادردهایشانکنندمیانکاردارندپسپس،که،شودنمیکههستیماینطوري

عملدربایدباشد،ذهنیشودنمیاینجا،گوییممیماکههرچهببینیدعمل،بهباشید،معتقدتجربهبهشمااگربنابراین

خردبیاید،درونتانازشاديایناگر. نیستذهنیچیزیکحضوربرسید،حضوربهاگرشما. گذاردمینمایشبهراخودش

. دهدمینشانراخودشبیروندربشود،عملتانبشود،فکرتانواردوبیرونبیایددرونتاناز

بانتارابطهشود،میزیادشماپولکنید،نمیستیزهمردمباآید،میدرجورشماکارهايکهبینیدمیدفعهیک

بایداینها.کنیدکمکخواهیدمیمردمبهدارید،دوستبینیدمییواشیواشرامردم. شودمیبهترتان،بچههمسرتان،

بایدغماین. صافمنهایتم،بیمنآقابگوییمذهن،تويببندیم،راچشمانمانماکهشودنمی.حداقلراآثارششماببینی

لطافتجنسازاست،لطیفاست،بخششاديیعنیشکربار. استشکرباراینکهینیدبمیدفعهیککند،بازراچادرش

.کشدمیراآدمدل. کندنمیولشدیگرببیندش،دفعهیکهرکسییعنیدلرباست،. استعدمجنسازاست،

. کنینمیولشیگردبچشی،رااشمزهوبشويزندهخدانهایتبیبهتولحظه،یکنفس،یکاگرگفتداریم،پاییندر

شماشدگیهویتهمکهدهدمینشانشمابهغمآید؟میبیرونچادرازچطوري. بیایدبیرونچادرازبایدغمپس

.چیست

که پاداشش ندارد منتهاییمبارک تر ز غم چیزی نباشد

منتظرششماکهباشدمیغباشد،انههوشیارغمکهشرطیبهنیستچیزيغمازبهتر،نیستچیزيغمازترمباركپس

پسشودنمیباورتانشما.بدهدنشانشمابهراشماتنفر،بدهدنشانشمابهراشمارنجشبدهدنشانراشمادرد،باشید

،کردمپیدارااینمنشکرراخدامتنفرید،آدمهابعضیازشماشویدمیمتوجه،کردیدکارخودتانرويکهمدتییکاز

.شدمنمیزندهخدابهمنماندمیمندلدرگراتنفراینچون

وامتحانوابتالدچارشماپسشوید،میزندهخدابینهایتبهشمایعنیچی؟یعنینداردمنتهاییپاداششگویدمی

همکهغمموضوعوقتیآن،رويازداریدبرمیراغمچادرافتید،میاتفاقچالشباشویدمیراضیشد،خواهیدچالش

کردمبازرادستمکردم،بازرادستمهاگرفتیم،راآنمااآلنکردید،بازرادستتانشماوشدشناخته،استشدگیویته

آشتیمتنفرید،یکیازدیدیدشما.شدمآزادزیاديمقداریکبودم،افتادهگیرمناینجادرعجببهبهبهشد،بازچادرش

حتیهسترنجشآنتابخشیدم،رارنجشمشود،میبازفضاشود؟میچیشدم،راحتچقدرآخکنید،میبغلکنیدمی

تمامکنیممیآشتیوزنیممیلبخندتا.نهگذرد؟میخوشاستجوريچهقهردوران،کنیدمیقهرشما همسرتانبا

.راماکنندمیاذیتقهرهااینوداریمزیادقهرهااینازماوبودقبضپس،شدبازفضا،شد
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ازپسپذیرش،ازپستامل،ازپسواستلحظهاینابتاليیاچالشبهدادنرضایتکیمیا!چیهفهمیدیمراکیمیا،خوب

مطالبیدوبارهحاال.شدخواهیدزندهخدابینهایتبهبدهیدادامهراکارایناگروداریدبرمیراغمچادرزندگی،بهتسلیم

:گویدمیغمهمینبهراجعخواندخواهمبرایتانموردایندر

836مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت 

غم به امرِ خالق آمد، کار کنبینی تو، استغفار کنچونکه غم 

ازبخواهیمعذرتباید،مرکزتبهخداجايبهگذاشتیرااینشدي،هویتهمچیزيیکباکهبفهمیبایدتو،بیایدغماگر

کار.کنکارآمده،خداامربههمغمومرکزمدربودمگذاشتهآنجاراچیزيیککهتوجايبهنمکهزندگیازخداازکی؟

نظربهگوییممیکهاینطورياست؟آسانشناختحاال.مانداریمدیگريکار،استشدگیهویتهمشناختهمینهم

کهداریمذهنیمنیکمااینکهبراي.دهندینمنشانمابهراخودشانشدگیها،هویتهم.نیستآساننهآید،میآسان

میعاقلراخودمانما.دادیمنسبتخودمانبهماکهخوبصفاتبازیباییطرزبهشدهآراستهواقعدرذهنیمناین

.باشیمداشتههمبديصفاتماکهرویمنمیبارزیرودانیممیعالیصفاتداراي،دانیم

نماددرواقعاینجا،استکلمهیکحاالغمدارید؟غمشماآیاشما،بهآوردمینامهستاقاصدغماست،رسولغمولی

یدمی آهرکداماینهاورزيکینهمثل،حسادتمثل،ترسمثل،خشممثلآورد،درمیپاازراماکهاستهیجاناتیتمام

ايچشم،خدا،ازبخششطلبیعنیاستاستغفاراولشتو،بخوانرانامهاستدستشاننامهیکهستند،قاصدهرکدام

.دارمبرمیرااینمنچشمبله،بگوییمبایداصالماچشم

مقاومتمایدمی آغمیککهدیدید. باشدبیهودهغمتوانستمیکهغمیآنکشید،میانههوشیاردیگر اآلنراغماینو

کنیممیشکایتورسمنمیبرسم،بودهقرارچیزاینبهمنکهاستمشخصیا،دادمدستازپولاینقدرکنیم،می

اینکهبرايبرسیدمنبهداریم،دلجوییانتظارهمهمهازگوییم،میهمهبهافتیممیراهورنجیممی،شویممیخشمگین

هیچ،ستابیهودهغمغماینشماست،باحقندارداشکالی:گویندمیکنندکمکاینکهبرايهمهمهدادم،دستازرااین

.نداردفایده

مردمهمهبهبیفتیدراهاینکهجايبهیعنی،کنیدعملبیتاینبهشمااگر،باشدمفیدغمتوانستمیآمدهکهغمیآن

هویتهمبیاشماشده،ظلممنبه،استمنباحقبگویید،بدهیدگوشمنشکایتبهمن،بهکنیدترحمبیاییدبگویید

کشممیانههوشیاردردمقداریکاآلنمنبگو انه،هوشیارغم،کنتبدیلبجاغمبهرابیهودهغماینوبشناسراشدگی

دستازرااینمنکهپرسندمیمردمبگذارم؟چیجایشبهنگذارم،چیزيهمجایشبهوکنمجداچیزاینازراخودم

راخودشخدایعنیبگذارد،راخودشجایشبهتو،ازدبگیررااینآمده!نگذاربگذارم،آنجايبهبدهیدچیزيیکدادم،
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همینگوید،میزندگیهستی،منمالتوبگذاري؟خواهیمیراچیمنازغیربهیادیدخواهیمامروزغزلدرکه.بگذارد

:گویدمیخوانم،میبرایتاناآلن

508مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بیت 

گرچه ختت و ملکِ توست و تاجِ توستتوستهر چه غیرِ اوست، اِستِدراجِ

. استتدریجیمرگمعنیبهاینجادراستدراجتوست،تدریجیمرگاینبگذاري،مرکزایندرراهرچیزيخداازغیریعنی

بگذاريمرکزتدرراچیزهاذهن،درمردنوشدنرمقبیبتدریجوذهنیچیزهايباشدناستدراج یعنی هم هویت 

هویتهمنبایدهمتاجوتختباپسهستی،مملکتشاهتویعنی،توستشاهیتاجوتختاینولو.شودمیاینطوري

:گویدمیاستقرآنآیههماینبلهبشوي،هویتهمنبایدچیزهیچبابشوي،

182، آیه )7(قرآن کریم، سوره اعراف

لَا یعلَمونَوالَّذینَ کَذَّبوا بِآیاتنَا سنَستَدرِجهم منْ حیثُ

.سازیمدانند به تدریج خوارشان مىو آنان را که آیات ما را دروغ انگاشتند، از راهى که خود نمى

بهکهراههاییازوشویدمیرمقبیمیرید،میشمابتدریجمرکزتان،بگذاریدراشدگیهاهویتهموچیزهاشمااگریعنی

.نیستآشکارشماذهن

اندرین ره، سویِ پستی اِرتِقاستغم دام لقاستشاد از غم شو، که

بشويخشمگینوبرنجیاینکهنه،بگیرجشنشو،شادگذاشته،جلویتراچالشییکزندگیید،می آغموقتیگویدمی

دیدارۀ مقدمغماینکهبرايشو،شادبکنی،ترحمجلبوبگوییهمهبهآنوراینوربیفتیراهپاشويوکنیشکایتو

پیشببرداستگرفتهراتواستماهیگیريتورمثل،استدام،استشستمثلگرفته،راشماکهاستدامیغماست،خد

راهدریعنیراهایندروبشناسید،راشدگیهویتهمتوانیدنمیشماکهنباشدغمچونببرد،تواندمیغماینفقطخدا،

آنجا،برویمخیلیجهانتوانیمنمیماجهان،رفتیمهستیميهوشیارمایعنیخدا،بسويبرویمبایدوخدا،بسويرفتن

.استلحظهاینواقعدرکهخودماناصلبسويدوبارهبرگردیمبایدبمانیم،خیلی

.استلحظهاینهمیشهواستابدیتلحظهایناست،بینهایتلحظهاینخداست،لحظهایناست،زندگیلحظهاینگفتیم

بینهایتلحظهایندرکهداریمسکونیکگردیمبرمیوقتیبینیم،میآیندهوگذشتهبصورتذهندرمارالحظهاین

.نیستیمهویتهمآیندهوگذشتهباولیبینیممیهمراآیندهبینیممیهمراگذشته،بینیممیهمرامانذهنبعد،است

باشدگیهویتهماینکند،میاذیتراماباالآیدمیزهنو،داریمرنجشیکپیشسالسیکهنیستاینطوريیعنی

ایندرشماست،آیندهباشدگیهویتهماین،ترسیممیآینده،درچیزيیککنیممیتجسمیا.استگذشتهدردهاي



Program # 702گنج حضور702برنامه شماره 

23: صفحه

گذشتهبههاتجربهازاستفادهوهاتجربهخواندنبرايروید،میآیندهبهبینیپیشبرايو،نهایتبیهستیدساکنلحظه

.رویدمی

هرچیارتقاست،پستیطرفیعنی،بشويپستمرتبهیبایدلحظه،ایندرشدنمستقروآمدنراهدرراه،ایندرپس

میراشدگیهویتهموردمی آراچالش،یدمی آغم،شودمیجوريچهببینپس.شویممیبزرگترشویممیکوچکتر

منقداینفتد،می اشدگیهویتهمهرچیولیشوید،میبزرگشویدمیبزرگزیداندامیکنیدمیشناساییوبینید

.ارتقاستپستیسويشوید،میبزرگترشوید،میکوچکترشویدمیترپستهرچیبنابراین.شودمیکوچکترشماذهنی

.کنندنمیرهاراشماغمهااینولی

توبهبودهآمدهغماین.دانندمیخدامصیبتراغمهاواقعا،بینندمیغمراغمهاودارنداشتباهدیدايعدهیکحاال

يهوشیارکنی،میزندگیدنیاکجايرنگیچه،کندنمیفرقیسوادبیسوادباکس،هرخواهدمیشماحاالکندحالی

خداغیرمرکزشوشودمیمرکزششدگیهویتهماینچونوشودمیهویتهمهیچیزهاباجهان،دررودمیانسانی

،کنندمیخوردشغمهادهدمینشانواکنش،کندمیشکایتیا.کنندمیحملهاوبهغمهاباشد،نیستقراردیگريچیز

.نهیاکنندمیمریضش

بگیرملیسانسفوقبایدمنآقاباشید،داشتهسوادشمانیستالزمشدنشادبراي.غمهااینازشوشادگویدمیموالنا

میمتوجههمهمه.فهمندمیراغمهمهفهمند،میهمهراچیزيبهچسبیدننه،.بشومشادبایدآمدکهغمکهبفهمم

.ماکنیممیتبدیلمفیدغمیکبهبیهودهغمجايبهراغماینحاالو.استشدگیهویتهمازغم،اینکهشوند

غم یکی گنجی است و رنجِ تو چو کان

در کودکان؟لیک کی در گیرد این 

انههوشیاردردورنجاینشدگی،هویتهماینازکنیجداراخودتکهشماانههوشیاررنجاینواست،گنجغمگویدمی

ولوشدههویتهمانسانهايیعنیکودکانگیرد،نمیدرکودکاندرتدبیراینونصحیتاینومطلباینامااست،معدن

زندگیکنمانباشتهبهتر،بیشترهرچیشعارشهنوزاگر. بفهمدنخواهداگر،فهمدینمراموضوعاین،باشدسالششصت

مثلگیرددرنمیدیگر،گیرددرنمیپسدیگرهست،همسالشهفتاد،هستهمسالششصت،بیاورمدستبهبیشتري

.شودنمیروشن،گیردمیآتشزنیمیکبریت

بهآمدید،دردپایگاهازشماازبعضی،استراهاینبهمتعهدکسیهر.گذاردمیاثرشمارويواقعاموالناحرفهاياینولی

کدامهر،بودندقاصددردهاببینیداآلننشود،دردازپرتانزندگیبیندازید،رادردهایتانکهکنیدمیگوشبرنامهاین

.موالنایحتنصاینگیرددرمیشمادروفهمیدمیراپیغامهایشاآلنداشتند،پیغامییک
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دوندمجله با خرگور، هم تگ میکودکان چون نامِ بازی بشنوند

شدگیهویتهمهمینماهايمهرهها،مهرهبابازيداشتیمگذشتههفتهشنوند،میرابازياسموقتیکودکانگویدمی

میواقعا،شنوندمیرابازينامچونسالهشصتکودکان.کنیمبازيبتوانیمزیادباشیمداشتهزیادمهره.هستندماهاي

کشیدید،دردشما.دوندمیدنیابسويیعنیبله،،دوندمیحرصوعالقهبااینقدریعنی،زنندمیجلوهمگورخرازودوند

.بودبیشترشدنهویتهمودنیابهرفتنزیادازدردتان

جهتکهدانیدمی،ییدمی آکههمکنداینکهولواینوربهییعندویدنمیدنیابسويپس،برگردیدبایدکهایدفهمیدهاآلن

نمیهامهرهبادیگرمنباباگوییدمیبازي،بسويدویدندردهیدنمیمسابقههماسبیاهمگورخرباواستدرستتان

خانهمنگویدمیکسییک،بدهیدنشانکسییکبهراخودتانخانهة مهربنشینیدآییدنمییعنیکنم،بازيخواهم

جافالنمن،دارمپولاینقدر،دارمجافالنویالیکدارمجافالنآپارتمانیکاست،اینقدرمنخانهگوییدمیخریدم

کهاستهاییمهرهاینها.ساختمهاچیمنبگویممنبدهیداجازهساختم،ساختمانچندتاگذشتهدرمندارم،اینجادارم

.نهبکنی؟بازيباید، بازيبهمندعالقهوباشددیگرانازبهترمانبازيبایدوکنیممیبازيمکنیمیبدلوردمرتبما

.بیشترهايمهرهورویدنمیجهانبسوي

دام هاستای خرانِ کور، این سو

آشام هاستدر کمین، این سوی، خون

خوناینکنیمیمرکزترااینوهویتیهمکهايمهرههربابدانندباید،کنندبازيهامهرهاینباروندمیکهکسانیآن

چیزهااینبهنسبتکهراذهنیمنببینید،کندمیکور،کندمیگرفتارراتواینتوست،برايدردة زاینداینتوست،آشام

یکشدگیتهویهمهردامهاست،شدگیها،هویتهمودنیاسويدرکهبینینمیچرا.کندمیتشبیهخربه،استکور

بده،همراآن،بدههمراآن،بدههمرااینبشوم،هویتهمآنبامنبدهرااینهستندمندعالقهچقدرمردم.استدام

چهبهکنم؟کارچهخواهممیرااینمنگویممیدهندمیآدمبهچیزيیکچونخواهم،نمیگویدمیخردمندآدمیک

خورد؟میمندرد

منخواهیمیکند،استفادهبتواندکهبدهیدیکیبهمن،بهدهیدمیچیبرايخورد؟میمندردچهبهییدبگوشماواقعا

میخرابرامنبدنمکد،میرامنزندگیآشامخوندارم؟آشامخونکمبشود؟منآشامخونبشوم؟هویتهمآنبا

برد،نمیخوابمشبکندمیگیجکندمیهویتهمدردهااب،اندازدمیدردبهرامن،کندمیخرابرامنفکرهاي،کند

سو؟اینبیایمچرامن،بهکندمیروگرفتاريجورهزار
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یدمی آابتال،یدمی آچالشیدمی آکهغم.شناساندمیغمبشناسیم،راشدگیهاهویتهماولینکهماستصالحببینپس

.دکردیاشتباهکجاببینید،نکنیددادوجیغشما

ازقسمتییکهابیتیسهیاهادوبیتیاینخواندنگفتمکههمانطورخوانم،میبرایتان2629شمارهغزلازدوبیتبله

راخودتانتوانیدمیشما،کندمیآزادرايهوشیاریعنی،کندمیروشنراشماذهنیمنبگوییمبهتریا،راشماوجود

.بببنید

2629ه مولوي، دیوان شمس، غزل شمار

ای گردِ جهان گشته و جز نقش ندیده

بر روی زن آبی و یقین دان که به خوابی

صورتهايوبوديذهنتوياشهمهیعنی،ندیديچیزينقشازغیراماگشتیجهانگردیاکرديعمريیک:می گوید

دادنانجامشاملصورتهااینازبعضی.استذهنیصورت،استصورتواقعدرنقشدیدي،ذهنیمفاهیمدیدي،ذهنی

:گویدمیکهداردوجودپدريیککنفرضندیده،رابودنیعنیندیدهنقشجزومادرنقشمثل،پدرنقشمثل،هاست

انجامدارمکهدهدمیانجامراکارهااینپدر،ددهمیانجامکاغذروينوشتهدقتبهاینهاهمهواستاینپدريوظایف

استغایببودن،نیستکافینه؟استکافیآیا،صورتبهترینبهدهممیانجامراکارهااینهمهرشوبعنوان، دهممی

.استغایبعشق

اوالچرا؟نبوده،کافیولی،دادهانجامبخوبیشایدهمراهمهوگرفتهعهدهبهرامختلفینقشهايدیده،نقشفقطکهکسی

پسشدي،میزندهخدابینهایتبهگشتیبرمیزودترچههرجهانبهرفتییمبایدشما.نفهمیدهرازندگیاصلیمنظور

وزندگیبرکتآن،بودهمراههمدیگرچیزیکوظایفآنباموقعآندادي،میانجامراوظایفآن،عشقۀ زمیندرآناز

جهاندروبودهغایببودندیده،رانقشهافقطکرده،زندگیذهنشدرکهکسیولی،بودهزندگیخردوزندگیشادي

.هستنداینطوريمردمبیشترو.هستیفکرخوابدرکهبدانیقینوبزنصورتتوسربهآبییک:گویدمیاآلنمانده،

چرا.کندمیتعجبندیده،نتیجهودادهانجامخوبیطرزبهجزئیاتباراوظایفاینتماموگذردمیآدمسنوقتیو

خوابدراست،ندادهنتیجههمینبرايدادي،انجامخوابدرراکارهااینۀ همبلهکشیدم،زحمتهکمنشده؟اینطوري

علمکند،میبازيهمخوبهم شایدوکندمیبازيرانقشهاوبیندمیرانقشهاکهذهنیمنذهن،ایندرخواهی،خود

درچون،آوردنمیآنورازبرکتیهیچ،کندمیراکاریناخودنماییوپزخاطربه،استخواهخود،بردمیبکارراخودش

؟هستندذهنخوابدرکنیمحالیمردمبهجوريچهماولی.استذهنخواب
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کند،بیدارخوابازراتوکهآمدههمغماینخوابی،توکهبگوییماوبهکهاستموقعش،یدمی آخالقامربهغمکهموقعی

رادنیاوبینیمیرادنیاآنهابرحسبمرکزتگذاشتیگرفتیرانقشهاتوآمده،بوجودگیشدهویتهمازخواباین

رادردهااآلنشمانیست،آندرخرديهیچآنهاست،براساسهمکارهایتوفکرهاۀ همکنی،میدهیسازمانآنهااطراف

شماوکندمیایجادهمرادرد،دردوراتوانگیزاندبرمیدردیعنی،دردانگیزهباآنازبعدآنجا،بگذاریدخواهیدمیهم

درسته؟است،شیطانگیراینهاندازد؟می اگیرراماجوريچهشیطانکهکنیدنگاه

ها زندگی می انسانذهندرکه،استجهانکلدرشدگیهویتهمودردانرژيیککهکنیدفرضشماهمشیطانحاال

غلطدیدمانچوناولش،هستیمدفاعبیواقعاًکارایندرماودرد،ایجادوشدنهویتمهبهرامادهدمیسوقکند و

.خوابیبهکهدانیقینگویدمیموالنادهندمیمابهخوبیدیدبزرگان.است

درفالنیگویدمیراستکهبگوییدنیاییدخوابم؟درهنوزآیابگویید.کنیدمعنیخودتانبرايبخوانیدراشعراینشما

خوابازراخودمکهکنمکارکیرويبایدمن؟خوابمدردرصدهشتادخوابم؟درچقدرخوابم؟درخودمنه،استخواب

بایدکنم،کارخودمرويبایدپسنه،:گوییدمیکهشوم؟میبیدارخوابازخودمکنمکاردیگرانرويبرومآیاکنم؟بیدار

حرفنگرفتمراپیغامشتادارد؟پیغامیچهاینببینم،کنمتفسیرشبایدمنیدمی آغمدقاصباشد،خودمروينورافکن

.بگیرمراپیغامش،کنمتاملاینقدرنزنم،

تا باخربی، بندِ سؤالی و جوابیبِستان قدحِ عشرت، وز بند برون جه

ازید؟می آجوريچهبخور،بگیرلحظهینادرزندگیدستاز،بگیرخدادستازرابرکتورازندگیوراشاديقدحاین

اینبندازوخوریدمیشاديقدحلحظهیکشمالحظه،ایناتفاقپذیرشگفتیموزندگیباشدنموازيوتسلیمطریق

هستی،جوابوسئوالبنداشهمهذهنت،بهیعنیجسمیيهوشیاراینبهنسبتخبريباتابپر،بیرونشدگیهویتهم

باورهایتازخبرباتو.استذهنمالسئوال،نیستسئوالدرایننکن،سئوال،نکنسئوال:گویممیشماهبمنچقدر

بنداینازوجوابوسئوالاینازکهاستاینماکارکنی،میسئوالآنهابراساس، هستیهویتهمآنباکههستی

.بجهیمبیرون

درستسئوال،گویندمیهابعضیاست،ذهنیهمجوابشاستذهنیسئوالدارد،مینگهذهندرراشماجوابوسئوال

ازبدتریعنیاست،شیطانیسئوالدارد؟فایدهچهنرسیدهحضوربهکههمسرم،رسیدمحضوربهمنکنیدفرضکنند،می

آنموقع؟شودمیچی،نرسیدندحضوربهکهجهانمردمۀ هم،رسیدمحضوربهمنکنیدفرض.شودنمیسئوالدیگر این

ازاینکهبینیدمیشماهستید،خودتانمسئولشماشود؟میچیببینید،بشویدزندهزندگیبهبایدشماچیه؟فرض

اینقدراصالتو،کرديفراموشراخودتاصالً ید،می آدیگرانرويتمرکزید،می آدیگراندخالتهايازید،می آمقایسه

فرضاین؟استسئوالیچههستی،مقدماتیدیگرخیلیشماکهفهمدمیبپرسیعارفیکازاگرکهسئوالاینداردایراد
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بیرونشماازشاديجریانوبشویدزندهزندگیبهبایدلحظهایندرعمالًشمااست،ذهنمالفرضکنیم؟فرضکنیم،

،بکنراکاراینشما؟کنیفرضچهباشی،تهداشبیدارفکروبیدارعملوعملتوفکرتبهبریزدزندگیخرداینوبیاید

کهبشويمتوجهشایدوبخوانهزارباررابیتدواینهستی،جوابوسئوالبنداگرنکن،سئوالبکن،راکاراینشما

.داردمینگهذهندرراشماجواب،وسئوال

میبازرافضاشمایدمی آغمببین.خوردمینشمادردبهجوابایناست،ذهنبصورتبگیري،همراجوابهابهتریناگر

ایندررایتهوشیارمسئولیتآنجايبه؟استمشکلیکاراین،کنیدمیپیداراشدگیهویتهم،کنیدمیتامل،کنید

ایندرراامهوشیاريکیفیتبایدمنندارم،دیگرانباکاريهستمخودممسئولمنبگوآنجايبهبگیر،عهدهبهلحظه

بهکاريمن،استجسمیيهوشیار،استذهنیمنيهوشیاریااستحضورهوشیاريببینمکنم،تعیینخودملحظه

بله،کنم،توجهانهابهخواهمنمیمنوداردنگهذهندررامنخواهدمیعاملتاهزارانکهدانممیمنوندارمدیگران

:گویدمی

2678مولوي، دیوان شمس، غزل شماره 

جان نگشتیبه هر دم خون و بَلغَمونت گر نبودی کیمیاگردر

اینوضعیتاطرافیالحظهایندربشویمتسلیممااینکهمحضبهیعنی،داردوجودکیمیامادرون:کهبگویدخواهدمی

همانبلغم،وخونایننبود،کیمیاگراگرگویدمی.کاربهکندمیشروع، زندگی است،خداستکیمیاگر،کنیمبازفضالحظه

اینکهپسنبودي،زندهتویعنی،شدنمیدرستجانبدنایندرشما،بدنیسیستماین:بگوییدکلیبطوریاخلطچهارتا

کیمیاگراینتويپس،کنندزندهتوانندمیرازندهجانیک،کنندارائهتواندمیرازندگییکشیمیاییترکیباتاین

هویتهمتمامبهزنیممیموردایندر،بشودطالبهتبدیلبزنندمسبهبودهقرارکهاستايمادهاکیمیدوباره.داردوجود

در کند،میعوضراآنهادرگیریمآنباماهستکههرچیما،هايمرضتمام،مادردهايمادردهايتمامبه ما،شدگیهاي

هرلحظهجوريچهاست،زندگیخردکیمیاگرافتد،نمیکاربهکیمیاگرآنکنی،میمقاومتکهزمانیتاشما.درون ما است

بدندرتغییراتهمهاینکنند،میتغییرهیجاناتۀ همفکر،ۀ همبدن،اینۀ همجوريچهزندگی؟بهشویممیزندهما

.داردوجودتودرونکیمیاگرگویدمیهستیم؟زندهماهمباز،یدمی آبوجود

دلِ تاریکِ تو میدان نگشتینی عاملستیهنان از عامل ار 

ببیندراجهانتواندمیفقط،داردجسمیيهوشیارذهنیمناین،کردیمدرستذهنیمنیکآمدیمما:کهگویدمی

میاینشبیهوهست،نهانعالمیکبینیم،میماکهجسمیجهاناینازخارج:گویدمینقش،بصورت،تصویربصورت

میفکرشنود،میصداهاییوسرهاموقعبعضیولی،هستبیرونجهانیککهداندنمی،استمادرشکمکهبچهدانید
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جهانایناطرافدرحضورجهانکهبگویدخواهدمی.دنیادرجاستتنهامادر،زهدانیعنیتاریکجايآنکهکند

ولیشد،نمیبینهایتتوتاریکدل،نبودعالمیگرادهد،مینشانذهنکهعالمیاینازنهانعالم،ازنهاناست،جسمی

خورشید،هستبیرونعالمیک،هستندهابچه،هستپدر،هستمادرکهبیندمی،یدمی آبیرونمادرشکمازبچهآن

هلحظایندرگرددبرمیذهنازاینکهازپسذهن،تويرودمیيهوشیارایناول،شودمیبالغاینکهازپسبله،،هست

آنداخلدرمحدویتفرم،جهاناینوشدبازدیگريجهانیک، ايشودمیعدمانسانمرکزوشودمیزندهبینهایت

.هست

اگر پنهان نبودی، کان نگشتیهنان دار این سخن را زانکه زرها

مردمنگذاردار،نهانتورافضاگشایییارافضاداريوشدگیهاهویتهمانداختناینوشنويمیراهاسخناینگویدمی

مردم،نبودنهانزیرزمیندرزراگراینکهبرايکن،پنهان،کنندمیخرابشکنندمیحملهذهنیهايمنکنند،خرابش

.نمی شدمعدندیگر داشتندبرمیآمدندمی

ازپساست،آندروندربینیممیماکهچیزياینکهداردوجودبینهایتیفضايیککهفهمیممیفهمیم؟میچیپس

. بینیممیراجهانآنآن،شویممیماودهدمینشانمابهراخودشبزرگجهانآن،ریزندمیشدگیهاهویتهماینکه

داشتننهاناشمقدمهکاراینو،کندمیاستفادهماخردازحالعیندر،استکوچکبسیارمحدودیتجهانواتفاقات

طالزمینفشاراتوآفتابتابشاثردرزمینزیردراگر. بشودبازکامالفضااینکهزمانیتاودشمیایجادکهاستفضایی

.شودمیدرست

داد،مینشانراخودش،شدمیدرستکهطالییهراگر،داردوجودمافرهنگدراندکردهادیبانکهاستفرضیهماین

مردمآي،بزنیدجارپاشویدشودمیبازفضاذرهیکتاهمشما.شدنمیدرستمعدن،دیگررفتندمیداشتندبرمیمردم

توانندنمیدیگربشويمعدناگربشوي،معدنتاکننهانبندند،میرافضایندمی آخوباینجا،شدهبازفضابیایید

:گویدمیبخوانمبرایتان2614غزلازهمبیتچندبله.بکنندخرابش

2614شماره مولوي، دیوان شمس، غزل 

نرویم ای جان، زین خانه دگر جاییما می

یا رب چه خوش است اینجا، هر حلظه متاشایی

بهاست،لحظهاینخانه.خانهایناز،دیگررویدنمیدیگرجايیکتایی،فضايآناز،فضاآنازشما،شدبازفضاآنوقتی

دردهايدیگرکنید،نمیجستجوآیندهدررازندگیدیگرزمان،رویدنمیدیگر،شدیدمستقراینجاآمدیداینکهمحض

.استجدیدتماشايیکهرلحظه،استخوبچقدراینجاگویدمیکنند،نمیناراحتراشماگذشته
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هر گوشه یکی باغی، هر کنج یکی الغی

گرگِ جِگَرخاییولوله زاغی، بیبی

شنگولییک،استبازيیک،استالغیککنجشهر،استباغیکاشگوشههرهستم،منکهیکتاییفضايایندر

منکردنکثیفخاصیت،کردنکثیفوگريفتنهحالتزاغاست،زاغآشوببدوندرحالیکه،استمستییک،است

نمیهمدرندهذهنیهايمنو. بدهنددردمنبهدارنددرداینکهوجودباتوانندنمیآدمهافضاایندریعنی.استذهنی

منخاصیتهايگرگ،بودنخوارجگروزاغۀ فتناینهادويهرجگرخوار،گرگیعنیجگرخاگرگ.کنندحملهمنبهوانندت

بمانیممصون،هستندذهنیمناینهاۀ همکهگرگحمالتازوزاغۀ فتنازاینکهبرايکهفهمیممیماپس.هستندذهنی

منوکردخواهدآلوده،زدخواهدبهمرامازندگی،بودخواهدزاغۀ فتنحتمامنکنیاگرکنیم،بازدرونمانرافضااینباید

.دریدخواهدراماهمدرندهذهنی

&&&

پایان قسمت سوم
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2970مولوي، مثنوي، دفتر دوم، بیت 

کردمهچو موسی شیر را تَمییزهر که در روزِ اَلَست آن شیر خَورد

وبشویدکاملتسلیمبایدباریکشما:کهبگویدخواهدمی،کهگویدمیموالناخوانممیایتانبرکهبیتیچهارسهایندر

یکی،کندمیتعریفشیرجوردوو.بخوریدرازندگیشیر،بچشیدرازندگیة مزوبشویدزندهلحظهیکخدابینهایتبه

.کندمیتوصیفهمجورچنداآلن،استطانشیشیراین،استخرشیراینگفتکهیدمی آجهانازکهاستشیري

اینهمیشهباشیم،جدالحظهاینازتوانیمنمیماوبودخواهدوهستوبودهلحظهاینهمیشه،استلحظهاینالستروز

آینده،وگذشتهبهیعنیزمانبهرویممیکنیممیحرکتماذهندرکهاستدرستهستیم،لحظهایندرما،استلحظه

میکنیدنگاهدرستاگر،توانیدنمیعمالفردا،برویدیادیروزبهبرویدتوانیدنمیاآلنشمامثال،لحظهایندرهمیشهلیو

.بودخواهدلحظهایندریدمی آآیندهوقتیآمد،خواهدلحظهایندرهمآیندهو.هستیدلحظهایندربینید

رااوشادي،باشدچشیدهرااوخردلحظهیکیعنیباشدخوردهرازندگیشیرلحظهایندرهرکسیگویدمیبنابراین

منشیرتوانیدمیشمالحظهاین.تشخیصة قویعنیتمییز،دهدمیتشخیصراخوبشیرموسیمانندباشد،چشیده

از،کناربگذاریدراایننیدتوامی،بگیریدبیرونجهانازتوجهوتائیدتوانیدمی.بخوریدرازندگیشیریابخوریدراذهنی

.بگیریدرازندگیشیرآنور

چهکهبینیدمیپس.نداردباشدنخوردهاگر،داردهمتشخیصة قورا،شیراینباشدخوردهباریککهکسیهرگویدمی

تائید،گرفتیمشیرتبمرماجهانازاینکهبراي،خوردیمراشیطانشیروبودیمذهنتويآمدیماولازماما،داریماشکالی

شیرتمییز.استواقعیشیرکنیممیفکرکهشیريبخاطرما؟داریمچراچیزهاازومردمازتوقعهمهاینجهان،توجهو

یکبیاییدشما،بخوریمباریکاینکهبرايشویم،میمتوجه،بخوریمباریکاگرولیما،نداریمنادرستشیربارادرست

میپیداعمقدفعهیکفتد؟می ااتفاقیچهببینید،بشویدکاملتسلیمیا،بپذیریدرالحظهایناتفاقلکامطوربهبار

.یدمی آبوجودشمادرسبببیشاديمقداریکو،کنید

ناًذهشوید،میتسلیمذهناًشماباشید،نشدهتسلیمهمباریکاصالدارداحتمال،شدمتسلیمزیادمنکهبگوییدشمااگر

ذهنکهناظرحضوربعنوانشماکند،میصفرلحظهاینراذهنیمنواقعی،کاملتسلیم.هستیدآشتیلحظهایناتفاقبا

رامادرششیرموسیزند،میراموسیتمثیلداردبنابراین.چشیدمیرازندگیة مزشماکند،میمعرفیکند،مینگاهرا

انههوشیارباریکرازندگیشیراگراست،موسیهوشیاریتانقسمتهمشما.ردخونمیدیگرراشیريهیچ،بودخورده

:گویدمیاستآیههمینبهمربوطهماینبله،خوردنمیرادایهشیرهمموسی،خوردنمیرادایهشیردیگربخورد،
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12، آیه )28(قرآن کریم، سوره قصص

أَهلِ بیت یکْفُلُونَه لَکُم وهم لَه نَاصحونَٰ◌ فَقَالَت هلْ أَدلُّکُم علَىوحرَّمنَا علَیه الْمرَاضع منْ قَبلُ 

آیا میل دارید شما را راهنمایی کنم به سوي : و ما بازداشتیم پیش از آن، شیر هر دایه را بر او، خواهر موسی گفت

خانواده اي که وي را تیمار کنند و نیک خواهش باشند؟

هايدایهشیررواست،تسلیمطریقازاآلنشمابرايزندگیشیرفقطکهاستایناینجاۀ ترجمگوید،میموالناعواقدرکه

خانوادهبسويکنمراهنماییراشماداریدمیلآیاگفتموسیخواهر.استقدغنشمابرايشدگیهاهویتهموذهنیمن

بهکندراهنماییموالناراشماخدائیتخواهیدمیماست،خدائیتموسیباشند؟خواهشنیکوکنندتیمارراويکهاي

.نکنینگاهدیگر دنیابهبایدباشند؟شمامواظبوآنجاستموسیمادروخوردمیشیرآنازشماموسیکهايخانواده

این زمان یا اُمَّ مُوسی اَرْضِعیگر تو بر تَمییزِ طفلت مُولِعی

.بشناسی، اینک اي مادر موسی به او شیر بدهاهانی که تمییز و تشخیص کودکت رااي مادر موسی اگر بسیار خو

میاستمادرشوموسیزندمیکهتمثیلیدر،هستیمتوطفلما:، می گوییمگوییممیخدابهداریمماکهگویدمیدارد

همینباریک،باشدداشتهراتورشیتشخیصقدرتاتطفلکهمنديعالقهواقعاموسیمادرايیعنیتواگر:کهگوید

باریکپسنخوریم؟دنیاشیرازوبشناسیمراتوشیرمامنديعالقهشما:گوییممیخدابهداریمهممابده،شیراوبهاآلن

،لحظهیککنزندهخودتبهراماباریکیعنی،بدهشیرمابه

دراوبینهایتبهباریکیعنی،بخوريرازندگیشیرکنیهمکاريیدباباریکشماگیریممینتیجهابیاتاینۀ همازپس

همشیطانشیرخوردم،میراشیطانشیرحاالتامنباباايبفهمیتوکه،بیایدآنورازشیراینکهبشويزندهلحظهاین

.موالناستاصطالحدوباره

سرشبَدۀتا فرو ناید به دایتا ببیند طعمِ شیرِ مادرش

هیچبهراسرشآنازبعد،بچشدرامادرششیرطعمیاة مزموسیتاتمثیلآندرما،بچشیمرامادرمانشیرعمطتا

همبه،پولمانبهسرمانمابچشیم،لحظهایندررازندگیشرابورازندگیشیرباریکاگرهممانیاورد،فروايدایه

؟درستهآمد،نخواهدفروجهانیاینهايحرصیامانمقامنظیرشدگیهاییهویت

شیرچرا،گیریممیشیرآنهاازمرتبماکه،هستندماهايشدگیهویتهمبدهايدایهاست،جهاناینبدۀ دایبد،ۀ دای

بشود،ماچهاربعدواردبیایدوغیبجهانازبشودبازآنورازشیردفعهیک.نخوردیمرازندگیشیراینکهبرايگیریم؟می

تسلیمطریقازباریککهشدیممتوجهپسبوده،دردازپربودهمسموم،بودهبدچقدراینشیرواقعابودهاینشیر،بابااي

بایدکندمیذهنیمنوذهنة پدیدایناطرافيهوشیارجنسازراماوکندمیجداذهنازرامايهوشیارکهکامل
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رازندگیسبببیشاديزندگی،اصیلشاديزندگی،شیرینیة مز،بگیریمیادماارفضاداريتنهانهترتیباینبهوبکنیم

،بدهدشیرطفلشبهکهاستمندعالقهحتماموسیمادرالبتهکه.نخوریمدیگر رادایهشیرآنازپسکه،کنیمتجربههم

.دکنیعملرامتسلیشماکهشرطیبه،بچشاندراشیرشباریکشما بهاستمندعالقههمخداو

1639مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت 

کنیپر ز گوهرهای اِجاللیگر تو این انبان ز نان خالی کنی

گوهرهايازپرتوذهناینوتودروناینبکنی،خالینانازیعنیشدگیهاهویتهمازراذهنکیسهذهن،انبانایناگر

داریداآلنکردید،شدگیهویتهمازپرراذهنتاناگرشماپس.استخصمش. شودمیگرانقدرگوهرهايشود،میخدایی

فکرهاي،بیایدعشق،بیایدشادي،بیایدخالقیت،بیایدگوهراینهاجايبه،کنمخالیبایدرااینمنکهشویدمیمتقاعد

.بیایدخوب

کنبعد از آنش با مَلَک اَنْبازطفل جان، از شیر شیطان باز کن

میتوجهبیرونازوکندمینگاهجهانبهآنهاعینکپشتازوچیزهاباشدههویتهمما،يهوشیاریعنیمانجااین

شماقدرما،هستیحسابیآدمتو،عاقلیتو،بزرگیتوبگویندوکنندتائیدشبیرونداردانتظاروخواهدمیتائید،خواهد

می بیرونازکههرچی.هستندشیطانشیرهاياینهاهستیم،قدردانیمحتاجماپس،کنیممیقدردانی،شناسیممیرا

خوشحالمچقدر،دارمپولاینقدرمناستخوبچقدرآيکنیدمینگاهپولتانبهشما.هستندشیطانشیرهاياینهاید،آ

عجبگویندمی ،کنندمیتائیدمردم،بدهمنشانمردمبهرااینبه،بهبهدارمبزرگیۀ خانچهاست،شیطانشیربه،به

.استشیطانشیرآفرین،استايخانه

باشید،نداشتههیچیتوقعمردمازدیگر بخوانیدرابیتایناگرشماشایدوبشودبازشیطانشیراینازماجانطفلاگر

همهاینواقعدرشماید،می آشیطانشیراشهمهتوقعاتاینازوداردذهنیمنراتوقعکهبدانیدداریدتوقعاگرچون

زمانیتاولی،آمدمیشیرآنورازشدمیصفراگرشماتوقعنداشتید،توقعوگرنهداریدشیطانشیرتوقع،داریدتوقعکه

داریدتوقعکهزمانیتا،نیستخبريآنجادرگرانقدرگوهرهايازاینصورتدرشدگیهاستهویتهمازپرشماانبانکه

.بکنیدجهانیاینچیزهايازپر،بکنیدنانازپررااینکه

شماشریک،یعنیانبازکن،انبازملکبا.شودمییکیخداباشماجانآنبعدازکنید؟بازشیطانشیرازخواهیدمی

ناآلشماپس.بشویدبازشیطانشیرازکهشودمیمنطبقيهوشیارروييهوشیارشویدمییکیخداباآییدمیآنموقع

.معتادیمشیطانشیربهماواستشیطانشیربیایدبیرونازکههرچیزيدانیدمی
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ایمهشیرهدان که با دیوِ لَعینایتا تو تاریک و مَلول و تیره

ملولاست،ملولوحالبیهمیشهذهنیمنملولی،،تاریکی،هستیذهنخوابتويبنابراینداريذهنیمنکهزمانیتا

دردازپر،کندمینقصحس،استحوصلهبی،استگرفتهحالش،استذهنیمنحالکلیتوصیفواقعدرملولییتیا

هستی،شیطاندمسازوهمراهکهبدانخواهی،میراشیطانشیرواستپراتکیسهوهستیاینطوريکهزمانیتااست،

.استشیطانندهنمایذهنیمن،داردذهنیمنکسیهر.ملعونشیطانیعنیلعیندیو

کههمینواستدردانرژي،هستشدههویتهمانرژيواقعدرگفتیمشیطاننیست،غریبیوعجیبچیزهمشیطان

محضبهشدن،هویتهمباکندمیعوضرامادیدشیطانجهان،بهکشدمیراماکندمیبرقرارمامرکزدرراخودش

.شودمیعوضدماندیماچیزها،باشویممیهویتهماینکه

پیدابهتربیشترچههردیدبینیم،میجسمراچیزهمهکنیم،میپیداجسمیدید، پوستوگوشتباقیواستدیدآدمی

اگربکشیم،خودمانپیشراآنهاداریمحرصبیشترچههر،چیزهاستدرزندگیکهکنیممیپیداراایندیدکنیم،می

آندرزندگیکهراچیزيیککهدیگرکشوریکبهکنیممیحملهیکدفعهجمعیدستنیم،کمیهمدعوانگذارندمردم

اشهمه.کنیمپرنانازرامانانبانبتوانیمتا،جمعیبطور،کنیممیبازيسیاستکنیم،میتوطئهبگیریم،آنهاازهست

.استشیطانشیرازاینها

هستی،منشیرة مرد،یمنگیرذهنی،توي،خنددمیمابههمشیطانکنیم،همبارزشیطانباخواهیممیشیطانشیرباما

مطالعهمستلزمذهنی،منوشیطانگیرازشدنرها.هستیمنة بندتوفرستی؟میلعنتمنبهتوگوید،میشیطان

.کنیمعوضراخودمانبایدامکنیمعوضتوانیمنمیماهمرادیگران.استخودرويکاروتعهدوموالناستمثلآدمهایی

.پذیرششناساییپذیرش،وشناساییوصبروزیادکوششیعنیمزرعهقانونازوباشیممتعهداگر

انههوشیارغموبکشآغوشدربگیرراپیغامش،استقاصد،استکنندهبیداراسترسولامروزگفتغم،یدمی آغمو

.خورندمیبیهودهغم،هستندشیطانة همشیروکندتاریکهآدمهایی.نخوربیهودهغمبخور،

چراند؟اغمگینچرادارند؟استرسچرانیست؟اساسبینیست؟بیجاواقعااسترسدارند،استرسمردمهمهاین

داري؟منظوريچهتودرداینباوخشماینباگفتامروزترسند؟میچراند؟اخشمگین

میچیدنبالانتقامجوییوورزيکینهوتهدیدوترساندنوترسوخشمسیستماینبامنکهکرديفکرحاالتاتو

مانده؟خودمبرايچیومردمبهدادمچیوآوردم؟بدستدیگرانوخودمبرايچیحاال؟تادادهمنبهچیاینگردم؟

:گویدمیاآلنبلهنکنم؟راسئوالاینچرا
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2694مولوي، مثنوي، دفتر چهارم، بیت 

ز اختالطتا میی یابی مُنَزَّهشناسا، هین بچش با احتیاطیم

اینبهخوبیاینبهمکتبرآخشده،درستمکتبتاهزاراندهد،میمییکیبچش،احتیاطبا،هستیدشماشناسمی

نمیمیاینجاازشماچرادهد،مینشانشمابهموالناراراههاتمامشناساند،میشمابرايراذهنیمنتمامزیبایی،

مردم،ویندگمیمردمنرو،دنبالشمطالعهبیهمینطوري،بچششناسامیخوبه؟ایندنبالشبروممنرامکتباینگیرید؟

خوبه؟چرا. بچشتوخوبه،اینویند گمی

نمیمنناسم،شنمیمنآقانهنمیدانم،منخانمنهخوبه؟اینشناسیدمیرامکتباینآقاهستمسئوالموردمرتبمن

نکش،سرراکوزه،رامیلیوانتمامیکدفعهیعنیاحتیاط،باچشی؟نمیچراتوشناسم،نمیمن،شناسمنمیمن،شناسم

اینکهآالیش،ازآلودگی،ازمنزهوعاريبیابیمییتوتادهد؟میايمزهچهبچشخوردهیکانگشتانهتهانگشتانهیک

رسیده؟آنجابهخودشواقعااینجا،فروشدمیرامینای،خانمیاآقااینمکتب

میشمابهراخودتانزودخیلیکهمیی.استخوبیمیاینبخوانید،راموالنابیاییدکردمپیشنهادشمابهآمدممن

ازکناربگذاریدراخودتانعقلنیاییدشما.هستیدشناسمیشماکنید،عبورگذراینازشماکندمیکمکشناساند،

همخیلیویدمی آمکتباینازکهچیزيببینمخواهممی،هستمشناسیمیمسئولخودممن:بگوییدبپرسید،دیگران

است؟خوبچراچیه؟اینکنندمیتعریف

ات آرَد کشان تا ربِّ دینمستیدهندت، لیک اینهر دو مستی می

خوبیمیهمموالناهمیکیاست،خوبیمیاینکهدهدمیتوبهارذهنیمنتقلبیمی،داردذهنیمنیکیکهگویدمی

آن،کندمیذهندرشدنگم،کندمیخودخواهیکندمیغرورمستیکیکنند،میمستراتودوهردهد،میتوبه

راشدگیهاویتههمکندکمکشمابهکهبخوریدمیییکبایدرا،شماخداتاکشدمیوکندمیآزادذهنازراشمایکی

.جلوبیاییدکنیدبازراراهوبشناسید

الْجَمَلاین عقل در رَقصُبی عِقالتا رهی از فکر و وسواس و حِیَل

بهفکراینازاختیاربییعنیوسواس،ازوشدههویتهمفکرازکهدهدمیییمیکشمابهموالنامثلبزرگیانسانپس

داشتهشدگیهویتهممرکزیعنیحیلهحیله،ازاصطالحبهیعنیحیلو،هستندشدچارهاخیلیکهپریدنفکرآن

بدونتويهوشیاروتوخرداینیعنیعقالبیو.برهیحالتاینازتاکنیدفکردیدآنبا،کنیدفکرمرکزآناز،باشید

رقصگویدمیچراشتري،رقص.بیایديشتررقصبهذهنی،منبنامبشودآویزانآنبهايوزنهاینکهبدونبند،زانو
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تاما.نیستجهاناینآهنگمطابقرقصاین،بیایددررقصبهشمافرمبیجانشما،جانوشماحضوراینکهبراي؟شتري

وقتیخوب.برقصیمتوانیمنمیچیزهمهبهچسبیدیمچونواستناهنجاريآهنگکهرقصیدیمجهاناینآهنگباحاال

پس.روندمیبیناز،نیستیدهویتهمآنهاباشما،یندمی آبوجودچیزهااینصورتدردربیاید،شتريرقصبهشمااصل

روزيیک،زندگیآهنگباکندمیتغییرورقصدمی،رقصدمیشماجسماینحتیدانیدمیشما.رقصندمیهمفرمها

حیلووسواسوفکراین.ماستبندزانواینپس،دهیدیمادامهداریدرقصاینبههنوزشماولی،ریزدمیفروهم

:خوانممیبیتچند1904غزلازدوباره.رااینکنیمبازبایدماماست،يهوشیارزانوبند

1904مولوي، دیوان شمس، غزل شماره 

بُوَد عقلِ تو شیرِ خر مکیدنهوا شیری است از پستانِ شیطان

مثل،پولمانمثلبگیریدشیرآنازخواهیدمیجهانازراچیزيیکخواهیمیذهنیمنباوقتیخواستن،هوا،گویدمی

میخرشیردائماماذهنیمنعقلوشیطانپستانازاستشیريگذران،جهانازتوقعاین،خواستناینمتعلقاتمان،

میجهانازماکهشیريهریاکهايشیره، پس ما متوجه شدیم که هر مکدمیرادنیاشیریعنیمکدمیخرشیرمکد،

شیطانپستانازواستمکیدنخرشیراینگویدمیونکنیمراکارایندیگر ماکهکندمیبديتشبیهیکموالنا،کشیم

.بکنیمنگاهخودمانبهکندمیآگاهراماو.استاینمردمبیشترکارواستخوردنشیر

ما چشیدنای بی جرعهاردنیدهانِ خاک، خشک از حسرتِ ماست

ایندرهرچیزيیا،داردرامابهرسیدنحسرتواستخشکذهنیمندهانیعنیخاكدهانگوید،میزندگیزباناز

ولی.بشویمزندهاوبهانههوشیارلحظهینهمکهداریمرابخششراموهبتاینماو،داردرااوبهشدنزندهحسرتجهان

جرعه:گویدمیزندگیمااجازهبدونوشدهخشکذهنیمندهانپس،ببریمکاربهبخواهیمانسانبهراقاعدهایناگر

یکنداریماجازهما،داریمنگهراذهنیمنایناگرخالصه.بخوردحیاتآبجرعهیکنیستقادربخورد،تواندنمیاي

ماپسندارد،راکاراینجرئتتواند،نمییعنینیاردباشیم،داشتهباکیفیتزندگیباشیم،داشتهسبببیشاديلحظه

.نداریماجازهداریمذهنیمنکهزمانیتاوبخوریمحیاتآبتوانیمنمیزندگیاجازهبدون

کی یارَد بنده ما را خریدن؟کی یارَد صیدِ ما را قصد کردن؟

راآنبیایدیعنی،بکندراقصدشرا،انسانیعنیردیمکصیدماکهراکسیکهداردراجرئتاینکی،تواندمیکیگویدمی

کهراانساندارهجرئتکی:گویدمیخدازبانازدردهادنیا،مقامزندگی،متعلقات،پول؟کردهشکارراماکیکند؟شکار
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کی یارد . استدهکرراکاراینپول،پولکهنداردخبرکندشکاربیاید،بشویممرکزش،بشویمدلشبایدما،ماستمال

.بیرونیچیزهايدارد؟جرئتکیبخرد؟راماة بندتواندمیکیبنده ما را خریدن؟

زبانازبخرند،نگذاریدوخریدندراشمابیرونیچیزهايکهشویدمیآگاهشماپس.مکیممیخرشیرماهمینبرايخوب

راشماکهدادیداجازهشمادادید،جرئتآنبهشماکردهتجرئپولاگر؟بخردداردجرئتکیراماة بند:گویدمیخدا

شماهستیدایزدييهوشیارآنشمااینکهبرايتوانیدمیشماپس.خوبندهیدبشود،شمامرکزدادیداجازهشمابخرد،

نمیتوکارت،دنبالبرو:بگوییدبدزددخواهدمیراشماتوجهکههرچیزيبهپولتانبهتوانیدمیشماهستید،خداامتداد

.بخريرامنتوانی

که را خواهد به غیرِ ما گزیدن؟کسی را که ربودیم و گزیدیم

میزندگی،شمابهگویدمیخدابگذارد؟ماجايبهخواهدمیراکیدیگرشخصآن،کنیمانتخابوبرباییمماراکسیاگر

رامایعنیکردیمانتخابماکهراکسیاینام،کردهانتخابوامهربودامکردهانتخابراانسانمن:گویدمیزندگیگوید،

ذهنیخوشبختیرا،توقعاتمانرا،دردرا،پولرا؟کهدیگر،استاشتباهاینپس.بلهخواهد؟میرادیگرچیزخواهدنمی

خدابجايماگزیدن،ماغیربهخواهدراکهپرستیم،میراباورهاماهستندجامدباورهارا،باورهارا،ذهنیامنیتحسرا،

.پرستیممیگذاشتیمراباورها

میانِ عاشقان باید خزیدنامانی نیست جان را در جُزِ عشق

خودماندررايهوشیارآنوبیاییم،کنیمرهاراجهانماکهوقتی.استعشقدرفقطامانشما،يهوشیارما،جانیعنی

بایديهوشیاراست،خودماندريهوشیاراول،استخوددرخودشناساییشقع.استعشقاینکنیم،شناسایی

دیگرانبهورزيعشقپسکنیم،شناساییدیگراندرراخودمانیعنیيهوشیاراینآنازبعد.کندشناساییرايهوشیار

شمااست،پرکیسهاینکهزمانیتادانیدمیاآلنشماو.استدیگراندرخداییيهوشیار،خودمانيهوشیارشناسایی

بایدشمااست،اوباوحدتهمعشق،استعشقدرشماامنیتحسفقط.کردنخواهیدامنیتحسیعنی،نداریدامان

شما.رسیدیدوحدتبهبشوید،زندهلحظهاینبهکههمین،بشویدیکیلحظهایندراوباوبیاییدجهانازکنیدحرکت

.کنیمزندگیموالنامثلانسانهاییبایکتاییفضايبهبرویمبایدماخزیدن،بایدعاشقانمیانبخزید،عاشقانمیانباید

چنین بودند وقتِ آفریدنامانِ هر دو عامل عاشقان راست

پس.گیردمیاماناوازعالمدو،استاماندرعالمدوازتنهانه،استاماندرعالمدوازرودمیآنجاوقتیانسانگویدمی

میپیداامانجهاندوازخودمانماتنهانه،نیستايبهرهبیچیزیکما،شدنبینهایتوآمدنلحظهاینبهکهبینیدمی
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جزعشقجزکهشدیمآفریدهطوريیکماشدیم،آفریدهاینطوريآفریدنموقع.فرمیبیجهانوفرمجهانیعنی،کنیم

حسبدونمااست،زندگیبرکاتازیکیامنیتحسدانیدمیشما.بکنیمنیتامحستوانیمنمیجایییکتایی،فضاي

میساپورتراماکهآدمهاییاز،خواهیممیدوستاز،خواهیممیپولازراامنیتحسوکنیمزندگیتوانیمنمیامنیت

دهد،میتوبهخرشیرفقطجهاننایگفتمابهولی.خواهیممیجهاناینازیعنی،خواهیممیمردماز،خواهیممیکنند

از،آفرینشوقتبودندچنینکرد،شودنمیدیگرجوراستاینطوريماآفرینش،بگیریدآنورازبایدشماراامنیتحس

.برایتانخوانممیپنجمدفترازبیتچندحاال.گویدمیزندگیزبان

195مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بیت 

کندعاقبت زین مجله پاکش میتندو کَژ میفضلِ حق، با این که ا

میتسلیمشماوقتیحق،دانش،حقبخششیعنیحقفضلآیااست،دردازپرداردذهنیمنکهانسانیسرآمدهحاال

درتنیممیکژمااینکهوجودباحقفضل.بلهگویدمیموالناکند؟آزادراشماتواندمی،بدهدشفاراشماتواندمیشوید

کنیدقبول،کنیدقبول،کندمیپاكراماشدگیهاهویتهمهمهایناز،جملهاینازعاقبت،بشویمتسلیماگرذهنی،من

.کنیدکارخودتانروي

داده نوری که نباشد بَدر رارارمحتش وان غَدرسَبْق بُرده

زیاديمقدار،کردیمدرستذهنیمنماظهلحاینخدا،بخششخدارحمتیعنیاورحمتگرفتن،پیشییعنیبردنسبق

زندگی،ریزیممیبهمرامردمزندگی،کنیممیحملهترسیممی،هستیمخشمگین،کنیممیشکایت،کردیمدرستدرد

آیندهدررازندگی،داریمآیندهازترس،داریمآیندهازاضطرابداریم،گذشتهبهتاسفحس،ریزیممیبهمراخودمان

شود؟میمانصیبحقرحمتآیا،دانیممیعاقلترهمهازراخودمان،بینیممیخودماندشمنراهمه،کنیمیمجستجو

شودمیردرا،ماوضعیتبیندمییدمی آگوییممیما.چیزهاستاینازبیشترخیلیاورحمتاینکهبرايبله،گویدمی

کلذهنی،منیعنیفریبیعنیغدر،کنیمکارخودمانرويبفهمیموبرگردیمماکهشرطیبهکند،نمیتوجهیارودمی

واستبیشترخیلیماگرفتاريازومافریبازوماخشمازالهیرحمتپس.داندمیحیلهفریب،یکراذهنیمن

بهترشودمیبدرازربهتکهدهدمیآنبهنوريیک،راگرفتاريآن،راانقباضآن،راذهنیمنآن،رافریبآنبنابراین

خودشبهوبیاوردوبدهدشفاتواندمیراشما،باشدخرابوضعتانهمچقدرهرشمایعنیشود،میچهاردهشبماهاز

.نباشنگرانشماپس،نداردچهاردهشبماهکهبتابدشماازنوريوکندزنده
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باطغسل داده رمحت او را زین خُکوششش را شُسته حق زین اِختِالط

نوشتهاینجادرکه،استدردجنسازهمماهیجاناتونداریمدرستیعقلکهذهنیمندرماپریشانیهمینیعنیباطخُ

غلطدیدش،کندمیاشتباههمیشه،بردمیبکارذهنیمنعقلوحالتوصیفبرايمغز،پریشانی،دیوانگیشبیهحالتی

حقشستهرااشکوشش، شویدمیآلودگیازخدارا،ماعملراماکوششپس.آلودگییعنیاختالط.استخباط،است

می رحمتشتسلیم،طریقازبشودوارداوخرددهیدمیاجازهوقتی،کندمیپاكیعنیدادهغسلاختالط،آلودگیزین

نه؟یااستکنندهیدوارامصحبتاین.کندمیپاكرامافکري،کژوحالیپریشاناینازواستهمهمالاورحمت.یدآ

.البته

شودرا غافِرمِغْفَری، کَلّی شاو ظاهر شودتا که غَفّاریِ

میدلشزندگییاخدابنابراینپسآمرزنده،بسیار،پوشانندهبسیاریاآمرزندهوپوشانندهمعنیبهخداستنامهايازغفار

داريچیزهاودردباشدگیهویتهمهمهاینکهببیندکنداهنگکهیدمی آناوگویدمی، ببخشدهموبپوشاندهمخواهد

نجاتراتوپس،کندظاهرراخودشغفاريخواهدمیاودردمندي،دردزایی،بینیکژ،فکريکژاشهمهخباطی،دروتو

دوبارهیعنیافرغوکچلییعنیکلیبپوشاند،راتوکچلیکهگذاردمیسرتکالهییکپسکالهخود،یعنیمغفر.دهدمی 

.گیردمیعیبهامعنیدرموالناراکچلیضمندرپوشاننده،یعنیخداستنامهايازهمغافر،پوشاننده

میراماعیبهايوراحضورلباساینپوشاندمیلباسییک، ازگذاردمیماسرروي آهنیي، کالهکالهخودیکاوپس

بهکاريبکند،ظاهرراخودشغفاريخواهدمیاشهمهخداپس.بکندظاهرراخودشغفاريتا؟استدرست،پوشاند

آمد،خالقامربهغم. کنکارسنیهردرکن،کارپسباشید،نگراننبایدشما،داریدشدگیهویتهمچقدرکهنیستاین

.کنکار

پاکتا پلیدان را کند از خُبثآب، هبرِ این ببارید از سِماک

.کندپاكپلیديوناپاکیازراآلوده،راپلیدآدمهايتاباردمیآسمانیعنیسماك،آسمانازمینهبرايآب:گویدمی

میموازيوشویدمیتسلیمشماوقتیکهاستاینمنظورش،یدمی آآسمانکهنیستبارانی،نیستآبیاینمنظورش

خردیعنیشماست،صدقبیانواستزندگیوحیبارانویدمی آبارانآنورازبپذیر،رااتفاقگفتیموزندگیباشوید

.شودمیوجودتانواردوقتیزندگی

را،مازشتی،راماشدگیهویتهمراماپلیديخرد،اینیاباراناینو،گویدمیاینجادرموالناکهاستبارانیهماناین

:بلههستآیهیکبهمربوطهماینوکندمیپاك
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48، آیه )25(فرقانقرآن کریم، سوره 

.وأَنْزَلْنَا منَ السّماء ماء طَهورا…

.و از آسمان آبی پاك و پاك کننده فرو فرستادیم…

کنندهپاكوپاكآبیفوراماما،بابشویدموازيشمااگرخودمانطرفازماگوید،میخدازباناز،گویدمیزندگیزباناز

بهکندمیاشارهموالناکه،دهممینشانشمابهراهردوووردمی آصورتدوبهراموضوعاینجادودرو،بله،فرستیممی

ها،آیهاین

4317مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بیت 

وحی دهلا باشد و صِدقِ بیانپس بدان کابِ مبارک ز آمسان

میموازياینکهمحضبه.استیانبصدقواستدلوحیکردیم،راصحبتشاآلنکهآسمانمباركآبکهبدانپس

یکشمادلبهفورافضاآناز،کنیدمیبازرافضا،آمدهچالشیلحظهایندرشما.یدمی آوحیآنورازدلتانبهشوید،

دستاگراست،بهترینآنوبکنیداینطوريبایدراکاراینگویدمییدمی آفکريیک،یدمی آخرديیک،یدمی آالهامی

دیگریکیهماین،بله،کندمیخرابراتوکارکهیدمی آآنازحلراه،کنیتحریکراذهنیمنوکنیگمراتپایو

:است

9، آیه )50(قرآن کریم، سوره ق 

یدصالْح ّبحو نَّاتج تْنَا بِهکًا فَأَنْباربم اءم اءّمنَ السنَزَّلْنَا مو

.آبی مبارك، و بدان بوستان ها و دانه هاي درودنی برویانیدیمو فرو فرستادیم از آسمان،

مربوطقسمتاینوبخوانمبرایتانچهارمدفترازهمبیتچندیکبدهیداجازهحاال.یدمی آآنورازمباركبارانحتماپس

میهویتهمآنهاباوهستراهتانسرکهچیزهاییهمانبه،گردیدبرمیجهانرویدمیوقتیشماکهشودمیاینبه

رااینهاکهزندگیاینازجداییببیناست،سختاینهاازجداییاگرکهبگویدخواهدمیموالناو.شویدمیراضی،شوید

.استسختچقدربودهاینزندگیقصدوبشویدزندهآنبهبایدشماوآفریده

3210مولوي، مثنوي، دفتر چهارم، بیت 

ترپس فِراقِ آن مَقَر، دان سخت ین مَمَرّآید فِراقِ اسخت می

کهاندگذاشتهچیزهاییراهایندرراه،ایناز،گذرگاهاینازبشویدردبایداآلنشما،استگذرگاهمثل،جهانرفتیمما

محلعنییرممکنم،رهاراشدگیهاهویتهماینتوانمنمیمنکهگوییدمیکند،میجذبوکندمیجلبراشماتوجه
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ایندرکهخدابینهایتازجداییاینکهببینپس.استسختبرایتآنچیزهايوگذرگاهاینازجداییگذرگاه،وعبور

سختچقدرکند،تشعشعتوازتواندمیوخردهستشاديازپروهستآرامشازپروهستساکنوهستمستقرلحظه

بشوي؟جداتوانیمیچجوريایناز،بشويجدانیتوانمیآنهااز،نیستچیزيکهآنهاهست،

تا چه سخت آید ز نقاشش جداچون فِراقِ نقش، سخت آید تو را

هکمثبتهاينقشکهگفتیمکهمادروپدرنقشمثل،شديهویتهمآنهاباتوآفریده،زندگیگویدمیراهانقشهاین

راصورتهاونقشهاکنی،نمیرهاراباورهاکرده،درستیکیرااینهادي،چسبیباورهااینبهتوهستند،دادنانجامشاهمه

چقدرشدنجدانقاشاینازدانیدمیشماکرده،درستراهاایننقاشییک.هستسختآنهاازجداییوکنینمیرها

آنهاازشدنجداوشدیمراضیهانقشبهچطوربشویم،یکینقاشباتوانیممیماکهکنیممیدركداریمماسخته؟

.موضوعاصلبهکندجلبراماتوجهخواهدمیهست،سختخیلینیست؟سختنقاشازشدنجداچطورهست؟سخت

چونت صربست از خدا؟ ای دوست، چون؟ای که صربت نیست از دنیای دُون

چسبیديوآنهابهبرسیخواهیمیفوراکنی،صبرتوانینمی،شديهویتهمبا آنها کهچیزهااینازوپستدنیايایناز

یکیاوبابرگرديبایدتوهست،زندگیتواصل،خداییتیتوخدا؟ازهستصبرتچجوريکنی،رهاراآنهاتوانینمی

کهانرژياینکهنیستیمتوجهچرامنتظري؟چراکنی؟میصبروداريبرمیدستاوآرامشاو،شاديازچجوريبشوي،

ولی.هستپشتشدردگیريمیآنهاازکهانرژيهروهستشیطانشیرهست،خرشیراین،گیريمیزهاچیاین از

کنیمدقتدرستاگرکنی؟صبرتوانیمیچجورياینور،بهنیاییتوانیمیکنی،صبرتوانیمی،هستوصبرتوایستادي

اینبرايکهاصلمانبهرسیدنهبنکنیمتابیبیموقعآنبکنیم،جهاناینچیزهايبرايتابیبیاینقدربیاییم،نبایدما

.آمدیمجهاناینبهمنظور

اله؟ۀچون صَبوری داری از چشمچونکه صربت نیست زین آبِ سیاه

آید،میبدانرژيآید،میبدشیروآیدمیتیرهآبآید،میتاریکآبآنجاازوماستمرکزدرشدگیهاهویتهماین

یککنند،تائیدرامانفردوخواهیممیفرداکردهتائیدنفریکامروز. خواهیممیکنیم،صبرتوانیمنمیمی،جسهوشیاري

ساعتیکبگوید،دوبارهاالنخواهیممیهستی،زیباچقدردارمدوستتگفتهماهمسر،کردهتائیدنفریکپیشساعت

اینازکنیمیصبرچطوري؟خوبممنگویینمیچراشویم،میتاببیبکنیم،توانیمنمیصبرهست،سیاهآبهنوز،نشده

الچشمه. نرسیآنبهکنی؟صبرتوانیمیچجوريایناز،هستشاديمنبعوبشودبازتواندمیتودروندرکهايچشمه

.شودمیبازچشمهلحظهایندرمستقرگفتشوي،میمستقرآییمیوقتیکههستدرونیخردوشاديچشمه
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؟جدا وَز یَشرَبُونچون ز اَبراریچونکه بی این شَرب، کم داری سکون

باشی،داشتهتوانینمیسکوننوشیدنایناز،یعنی نوشیدنهستمصدرشربشَبگذاریم،توانیممیهمربشُراربشَ

دچارچراصندوقی؟یکتورویممیلحظههرچراخوري،میدمبهدمبخوري،آیدمیدنیاازکهچیزيآنخواهیمیهی

شرابآنازخواهیممیکهاینبرايفکر،آن بهفکرایناز،اتوماتیک،کنترلبدونفکرهايیعنیهستیم؟وسواس

میصافشرابکهآنهاییونیکانازولی،گویدمینداري؟سکونآنازچطور. نداریمسکون،جهاناینشراببخوریم،

دانید،میتانهمههستقرآنآیهاینوشناسیم،نمیراخوبچیزمایعنیباشی؟هداشتسکونتوانیمیخورند،

تویی که بدون نوشیدن آب، آرامش نمی یابی، چگونه می توانی از نیکان و شراب پاکی که می نوشند دور باشی

هست،انسانسورهبهمربوطویشربونابرار

5، آیه )76)(انسان(قرآن کریم، سوره دهر

الْأَبرَار یشْرَبونَ منْ کَأْسٍ کَانَ مزَاجها کَافُوراإِنَّ 

.همانا نوشند نیکان از جامی لبریز که آمیغِ آن عطرآگین است

بوستخوشايمادهباآمیختهکهپرجامیازشماشوید،میمستقرلحظهایندرولحظهایندرآییدمیشماوقتییعنی

رااینجا،بلهنوشند،مییعنییشربوننیکان،یعنیابرار،بله.نوشیدمیهست،زندگیتبرکهست،زندگیخردهمینکه

:گویدمیداردبینیدمی

اندر آتش افکنی جان و وجودگر ببینی یک نَفَس حُسنِ وَدود

نفسیک،خداستنامهاياز،دوستیعنیودودببینی،رادوستزیبایی،نفسیک،بشويزندهاوبینهایتبهلحظهیک

میآتشتواندازيمیراذهنیمنوتشکیالتذهنیمنجاناینصورتایندر،کنیتجربهرادوستزیبایی،لحظهیک

.سوزانی

راقُربچون ببینی کَرّ و فَرِّبینی بعد از آن این شُرب راجیفه

دیگر،راشیطانشیراینآید،میبیرونازکهنوشیدنیاینیعنیرانوشیدنیاینوراشراباینبینیمیمردارآنازبعد

،بینیمیراخدابهشدننزدیکوشدنیکیشکوهوجاللشماوقتی. بخورمخواهمنمیدیگر،هستنجساینگوییمی

اندازيمیرابیرونینوشابهرا،بیرونیشرباینآنازبعد،چشیمیرامزشوشويمیزندهاوبینهایتبهلحظهیکیعنی

.دانیمیمردارودور
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پس برون آری ز پا تو خارِ خویشزاده رسی در یارِ خویشچو شههم

گویدمیقصهایندرالبتهوشودمیاسیرمن ذهنیدریکسالکههستزادهشهقصهشدهنوشتهبیتهااینکهآنجاییدر

هوشیاريیعنی،هستزندگییارمان،یارمانبهرسیممیزادهشهمثلماپسماندیمسالشصتمامانده،یکسالزادهشه

مثلآییمیگذاشتند،گذرگاهایندرکهچیزهاییبهدینکنتوجهاگرهست،گذرگاهیکممریککهگفتو.گرددمیبر

منخاروشدگیهویتهمخاربنابراینوشمابهبدهندگیرتوانندنمیشدگیهاهویتهمولحظهاینبهآییمیزاده،شه

.آوريمیدرهوشیاريازرا ذهنی

زودتر، واُ اَعلَم بِالصَّوابخودی خود را بیابجهد کن، در بی

و خدا به . خدا چنان بکوش که به مرتبه بی خویشی رسی، و در مرتبه بی خویشی، منِ حقیقی خود را هر چه سریعتر بیابیدر راه

.راستی و درستی داناتر است

بیخودوبیندازراشدگیهویتهمیکییکییعنیشدگیهاهویتهمانداختنفناشدن،خوديبی،بیخوديدرکنکوشش

همانهیچی،ماند؟میچیبیندازیموبشناسیمراشدگیهاهویتهمهمهاگرما. کنپیداراخودتبشوفناشو،منبیشو،

کاراینبدهیانجامزودترچههرکهنبدووزودترهرچیهست،عدموهستبینهایتهیچیلی اینوهستیمماهیچی

نمیدرجورهمتوعقلبهحتیبکنیراکاراینبایدتویعنی.هستداناتردرستیوراستیبهوخداهستخوبتوبراي

.بکنیراکاراینبایدآید

هر زمان چون خر در آب و گِل مَیُفتهر زمانی، هین مشو با خویش جفت

بهتوانیدمیکه،توستازجداچیزیکاینمنم،ایننگوییدنشو،جفتتمن ذهنیباهوشیاريوانعنبهتولحظههریعنی

ازواقعاشدگیهاهویتهماینببینیوکنینگاهتمن ذهنیبهوعقببکشیدتوانیدمیشماکنید،نگاهآنبهناظرصورت

شدگیهاهویتهمدرخرمثللحظههروهستمنمن ذهنیهست،منخویشآنوجداستمنازایننیست،توجنس

.باشداشتهعقلنیفت

که نبیند شیب و باال کورواراز قُصورِ چشم باشد آن عِثار

وگودالشده،کندهجايیعنیباالوشیبکه،لغزشیعنیعثار،لغزشآنهستچشمدیدعدمیاکوتاهیازگویدمی

،کندمیگیرپاشباشدبرآمدهچیزاگرچاه،توافتدمیدباشچالهخوبند،بینمیچشمهاشکهکسی،بیندنمیراپستی

برايچرا؟شود،میخرابحالشهستخرابکهجاییافتد،میخوردمیپاشبههستخوبزندگیکهجاییافتد،می
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هوشیاريببیند،واندتنمینابینا،گذاردمیرااسمش،بیندمیهستمرکزشکهشدگیهاهویتهمعینکپشتازکهاین

.دهدمیتوضیحخودشاالنببیند،درستتواندمی

کندزآنکه بویش چشم، روشن میکن سَنَدبوی پیراهانِ یوسف

شويمیمستقر،توشويمیتسلیمکهلحظههریعنی. کنیوسفپیراهنبويرامعیارت،راسندت،راگاهتتکیهبیاتو

هویتهمهرچشمان،کهکردبازرایعقوبچشماندانیدمییوسفپیراهناین.پوشیمییوسفپیراهنیکلحظهدر این

بشود،بازبایدماهوشیاريچشمشود،میبازماچشمازقسمتییکآید،مییوسفپیراهنبويیکافتد،میکهشدگی

بکنیم،مرکزراآنهاببینیم،راجهانشدگیهاهویتهمعینکپشتازنبایدما

رویمنمیآنهابارا،دردهانهرا،باورهانهکنیم،میسندرایوسفپیراهنبويماپس،کندنکه بویش چشم، روشن میزآ

:گویدمیهستاشآیههماینبله. زندگییاخداسويبه

96، آیه )12(قرآن کریم، سوره یوسف

قَالَ أَلَم أَقُلْ لَکُم إِنّی أَعلَم منَ اللَّه ما لَا تَعلَمونَۖ◌ وجهِه فَارتَدّ بصیرًا ٰ◌ فَلَمّا أَنْ جاء الْبشیرُ أَلْقَاه علَى

آیا : یعقوب گفت. ن یوسف را بر رخساره یعقوب افکند و ناگهان بینایی او بازآمدوقتی که آن مژده ور بیامد، پیراه

نگفتم شما را که من چیزي از خدا دانم که شما ندانید؟

هدایتاووکنیدمیبوکاملتسلیمازلحظهایندرکهاستپیرهنییوسف،پیراهنپسد،یکنسندرایوسفپیراهنبوي

.حسیتانچشمایننه،شماستکننده

کرده چشمِ انبیا را دوربینصورتِ پنهان و آن نورِ جَبین

مایعنی،شودمیصادرنوريهمماپیشانیازوماستپنهانصورتاین،شویممیزندهخدابینهایتبهماکهوقتیپس

ازکهشاديشود،میساطعامازکهنوريماست،پنهانصورتخدابینهایتخدا،بینهایتبهزندههمهستیم،تاباننورهم

کرده،دوربینراانبیاچشم:گویدمیاینجاداردکند،میبیناراماچشمشود،میساطعکهخرديشود،میساطعما

هست،دوربینکهکسیبیند،نمیرااتفاقاتفقطبیند،نمیرالحظهایناتفاقفقطوبیندمیرادورهادوریعنیدوربین

.بشویدزندهزندگیبهبایدکه،بینیدمیراانتهاآندارید،شدگیهویتهوهماینکهلووباشیددوربینشمااگراالن

کههستدرستطرفش،بهرویدمیاالنوکردیدنشانهشماکههستبلندساختمانیککهاینمثلدرستبنابراینپس

کوچهاینو،رویدمیسمتشبهداریدهست،نظرتانزیربزرگساختمانآنولی،کنیدمیعبورخمدرخمهايکوچهاز

سرکنیممیکهمسافرتیهمانمثل،بشویدآنمشغولایستیدنمیواهستچیزيیکاینجاوگیرندنمیراشماجلوها

نمیوارویممیشویممیردکنیم،مینگاهدقیقهپنجولی،ايمنظرهچهگوییممیخوریم،میناهارایستیممیواراه
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آنهاییوانبیاکهدهدمینشانهمایندوربینی.ستهچیمقصددانیممیکهاینبرايهستیمدوربین،کهآنجاایستیم

.انجامیدخواهددردبهحتمابشوندهویتهمچیزيبااگرکهدانندمیاند،شدهزندهحضوربهزیاديمقدارکه

نع به نورِ مُستَعارهین مشو قانورِ آن رخسار، برهاند ز نار

اثردرکهنوريیا،شودمیساطعشماازکهنوريبرسید،حضوربهیواشیواشبایدشماپس،رخسارآننورگویدمی

ازشدهگرفتهعاریهیعنیاصیلغیر،قرضینوراینبهشما. برهانددردهایعنینارازراشما،شودمیساطعشماازتسلیم

می،شدندقانعجسمیهوشیاريبهیاجسمیهوشیارينوربهمردم. نشوقانعمستعارشده،هویتهموچیزهايجسمها

هوشیارياینهمین،خواندیمکتابهمهارتاچما،باورهايهمینوجسمیهوشیارهمینفکرها،همینهست،همینگویند

راآنکنیم،مینگاههستندمامرکزدرکهاآنهعینکپشتازکهچراگرفتیم،قرضاجسامازرااینماهست،مستعار

.نیستمااصلیرخسارنورنیست،کافیآنآوردیم،بدست

کندجسم و عقل و روح را گَرگینبین کندچشم را این نور، حالی

بینیحالکند،میبینوضعیتبیند،میرالحظهاینوضعیتفقطکند،میبینحالیراآدمگرفته،قرضمستعار،نوراین

بهشکچلیحالتکند،میرگَیعنیرگینگَکند،میمعیوبراماروحوراماعقلرا،ماجسمنتیجهدروبینوضعیتیعنی

شده،مریضماجسمدهد،نمیکچلیمعنیجاهمهبگیرید،توانیدمیعیبمعنايدرشماراگرورارگینگَدهد،میدست

هستیم،بینحالیماخودشدگیهاست،هویتهماینبامشغولماروحکند،نمیارکدرستماعقلشده،مریضماعقل

.بینیمنمیرالحظهاینخودبینیم،میراوضعیتلحظهایندربینیم،میراوضعیتهاشاههم

گر ضیا خواهی دو دست از وی بدارصورتش نورست و در حتقیق، نار

میخدایینوراگررا،توسوزاندمی،هستآتشاصلدراماهست،نورجسمیهوشیاريقرضی،یامستعارنوراینصورت

آنهایعنیبرداردستشدگیهاهویتهمازیعنیبردارهوشیارياینازوکنبازرادستتدوخواهی،میحضورنور،خواهی

.ندهدجسمیقرضیهوشیاريتوبهشدگیهاهویتهمآنتادوربیندازمرکزت،ازبکنرا

&&&

پایان قسمت سوم
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آنامروزوبکنیمپیدادسترسیآنبهبایدکههستماذهنی خانهاینزیرگنجیکهگفتمابهموالنادانیدمیکههمانطور

یعنی،گذاشتندراهآندرکنندمیتوجهجلبکهچیزهاییبهتوجهبدونکهگفتکرد،تشبیهگذرگاهیکبهمی گوید را

منکهزندگیزبانازکهگفتیمهمقبالًو.بشويردآنهابهتوجهبیباید،بشویمهویتهمآنهاباتوانیممیهکچیزهایی

امابشناسم،راخودمانساندرخواهممیخودم:گویدمیواقعدر.بشومشناختهخواهممیوهستموبودمنهانگنجی

بودمگنجییعنیگنجآنکردنپیدابرايپس.بکندخراببایدرانذهخانهاینوکندمیزندگیذهنشخانهدرانسان

:خوانممیبرایتانقسمتاینازبیتچند. بکنیمخرابراذهنخانهباید،بشومآشکارخواستممینهان

2540مولوي، مثنوي، دفتر چهارم، بیت 

صد هزاران خانه شاید ساخنتخانه بر کَن، کز عقیقِ این یَمَن

خیلیشاعقیقکهشدهتشبیهیمنبهآنزیرفضايیعنی،یمناینعقیقازکهاینبراي،کنخرابراذهنخانهاینبزن

میساطعخرد، شودمیساطعنورپیشانیشازکهشمابینهایتاینوشماسکونوحضورروشناییاینازیعنی،بودهخوب

وهستندمامرکزاینهاشدیمهویتهمنها ایبا داریمفکرتاچند،رفکمثل،باورمثلساخت،خانهشودمیهزارانصدشود،

تودرراخودشخداوقتیگنجآنازوحضورفضايآنازگویدمیهستند،ماصندوقهاياینهاکنیم،میزندگیآنهادر

فکرکهنهفکرهاياینبهجسبیديچرا،بیافریندتواندمیفکرصدهزارفضاآناز،هستیدشناسندهآنشماکه،بشناسد

شده؟تمامفکرکنیمی

از خرابی خانه مَندیش و مَایستگنج زیرِ خانه است و چاره نیست

وکنیممتالشیهوشیارانهبایدمارامن ذهنیپس.هستمن ذهنیزیریاذهنخانهاینوماستفکرهاياینزیرگنج

یعنیمندیشخانهخرابیازکن،خرابراخانهاینبردارکلنگیکبترس،نهکن،اندیشهنهاصالشمابنابرایننداریم،چاره

.خانهاینکردنخراببهکنشروعایست،موخانهخرابیازنترس

تکلیف و رنجتوان عمارت کرد، بیکه هزاران خانه از یک نقدِ گنج

فکرتاهزارانخانهتاهزارانگویدمیخدا،انکباینازبشودنقدیکیبرسد،حضوربهنفریکاگریعنیگنجنقدیکازکه

.باورچندتابهچسبیدیمما. بلهدرد،بدونآفرید،شودمی

گنج از زیرش یقین عُریان شودعاقبت این خانه خود ویران شود

آنیعنی،دهدمینشانمابهراخودشزیرشدرگنجوریختخواهدذهن فروخانهاینمیریممیماوقتیباالخره

بافتیکمشغولماوبودهماباهمیشهخواستیممیکهچیزيآنکهشویممیمتوجهمردنموقعهستیم،ماکههوشیاري
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بشناسیمشاالنتوانیممیکهگنجیناهمجايبه،مرکزمانبودیمگذاشتهراآنو،کردیممیزندگیآندروبودیمذهنی

.هوشیارانه

مزدِ ویران کردَنَستَش آن فُتوححلیک آنِ تو نباشد، زآنکه رو

ایندرکهبینهایتاینگشایش،اینکهاینبراينیست،مامالدیگربکند،آشکارمابهراخودشاین اگرمردنموقعولی

گوید،میداردیعنیماشخصوسیلهبهآگاهانهبطورستاذهنیخانهاینکردنویرانمزدشود،میمستقرلحظه

غماینگفتامروزهوشیارانهبایدمانیست،چیزيهمچینشوم،میزندهخدابهمنخوبخیلیمردن،موقعکهفکرنکنید

هستکاراینمزد،بیندازیدیکییکی،بشناسیدراشدگیهاهویتهموبگیریدآغوشدربپذیریدراهااینآیند،میها

.گویدمیراهمینارددنیست،همزحمتبی،بکشیدزحمتبایدشماپسحضور،گنج

لَیسَ لِلْـاِنسانِ اِلّا ما سَعیچون نکرد آن کار، مزدش هست؟ ال

."براي آدمی نیست جز آنچه کوشد"آیا کسی که کاري انجام نداده دستمزدي دارد؟ مسلّماً ندارد، زیرا 

چهآنجزنیستآدمیبرايکهاینرايبنه،،ال:گویدمیگیریم؟میمزدنکردیمویرانراذهنخانهماهوشیارانهکهوقتی

براي. نهگیرید؟میمزدنکنید،کارخودتانرويهوشیارانهونکشیدزحمتشمااگرشمایعنی،جبرانقانونیعنی،کوشد

هتوجهوشیارانهاینبه،گیریممیداریمرا هوشیارانهانداختنمزدگیریم،میداریمراهوشیارانهدردهاياینمزدکهاین

.بشویمزندهحضوربهمادفعهیکآگاهانهناکهنیستهمطورياینکنید،

39، آیه )53(قرآن کریم، سوره نجم

ٰ◌ وأَنْ لَیس للْإِنْسانِ إِلَّا ما سعى

.نیست براي آدمی جز آنچه کوشد و براستی که او نتیجه سعی و کار خود بیند

خودسعینتیجهانسانهمیشهوکوشدآنبرايچهآنجزآدمیبراينیستد،کنمیتاییدراجبرانقانوناینقرآنآیه

وآنهاهوشیارانهانداختنوشدگیهاهویتهمشناختیعنیذهنخانهاینکردنویراندرفعاالنهشمااگرپس،بیندمیرا

یکیمنتظرياگرگیري،نمینکوشیدي،گیريمیمزدکوشیدي،خودترويخودتکردنرهاوکشیدنهوشیارانهدرد

نمیبکنیدعوضراخودتانشماتابکنندعوضراخودشاندیگرانمنتظرياگرشود،نمی،بکندتوبرايراکاراینبیاید

عوضخواهیدمیرادیگراننرسیدهحضوربهاگرهست،غلطاینرسید،میهمشما،برسندحضوربهدیگراناگرشود،

.هستغلط؟چیههماینبکنید
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این چنین ماهی بُد اندر زیرِ میغدست خایی بعد از آن تو، کای دریغ

من ابراینزیردر،خداه بشدنزندهمن،حضور،ماهیچنینیکافسوسکه،گیريمیگازپشیمانیازرادستتآنازبعد

!هابودجاهمانباباايبود،ذهنی

و دستم هتیگنج رفت و خانه من نکردم آنچه گفتند از بِهی

این:گویدمیمابهکند،میلطفآنجابهرسیدهعارفییکلطف،روياز،نکوکاريرويازگویدمیشمابهموالنااالن

شد،ویرانهمخانهاینورفتگنج:گفتخواهیبشود،دیراگرولی،کنیدشروعراکاراینخواهیدمیشماهست،طوري

تمامقسمتآنبله،.بکنیمراکاراینبایدمردنازقبلتاماشودمیمعلومپس.هستیخالدستمحاال،ذهنوتنخانه

کنیم،کارخودمانرويبایدهوشیارانهپس،شد

هریارابادامدانهیکشماگویدمیکند،میتاییدراهمینداردخوانممیکهمطلبیخوانیم،میدیگرمطلبیکحاال

تواندنمیبشود،رهابودندانهتوصیفاتهمهازبایدبشودتبدیلدرختبهاینکهاینبراي،کاريمیزمیندرراايدانه

توانیدنمیشمایعنی،کنممیهمرشدودارممینگهراامدانهشکلدارم،مینگهراسفتمپوستهاینمن:بگوید

.چیزيهمچینشودنمیبرسید،همخداهببدهیدقرارمرکزتانراآنداریدنگهراخودتانذهنیتوصیفات

2067مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بیت 

خلوتی و صحبتی کرد از کرمپُرمغز با خاکِ دُژَمۀندا

زیربردندرابادامیعنیشد،صحبتهمحاال،تیرهخاكبا،باداممغزمثالهست،مغزپرکهايدانهزند،میمثل:گویدمی

حضورمغزتویمانولی،هستسفتباداممثلبیرونیمانپوستهمغزیم،پردانههم،راما. دادندبهشهمآبکاشتند،خاك

بادامخواهدمیباداماینحاالیکتایی،فضايدر،هستمستکهخدازمیندرکاشتندماراهست،خداییتمغزهست،

کنیم،حفظراشدگیهاهویتهمکنیم،حفظکردیمفکرماکهراذهنیمانتوصیفخواهیممیمایعنی،کندحفظرابودنش

. نه:گویدمیکنیم؟میرشدآیا

تا مناندش رنگ و بو و سرخ و زردخویشنت در خاک، کلی حمو کرد

شکلشروزچندازبعدیعنی.کردمحودرصدصدتماما،راشکلشوتوصیفشکلاصالبشوددرختکهاینبرايدانهاین

رنگمانباشیم،نهداآناگرهمماپس،نماندزردیشوسرخوبوورنگکه،نمانددانگیآناصالزده،جوانهشده،عوض

سالمتیاینکهزردیمانوسرخبماند،نبایدمادردهايما،هیجاناتبومانبماند،نبایدفکرهاباشدگیهویتهمیعنی
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راذهنیتوصیفشمابماند،نبایدهیچیبماند،نباید،بگذاريرااسمشچیهرحاالنامدوییوهستمریضیاینوهست

.دهیدمینکه،بدهیددستازباید

شد، مَرکَب براندپرگشاد و بَسطاو منانداز پسِ آن حمو، قَبضِ

اینبایدهستمدانهمنکهبودگرفتهیعنیداشتقبضقبالکهدانهشوید،میمحوذهنیتوصیفازشماشود،میمحودانه

یعنیبرانداسببراند،مرکبرفتن،االببهکردشروعدرختزد،جوانهوشدگشودهپرششد،بازدیگرآخر،تاکنمحفظرا

بسطشود،میبازماپررود،میبینازفشردگی،قبضاینذهنی،اوصافبهبشویممحواگرهمماخودش،کاربهکردشروع

. کاربهکنیممیشروعوگشافضاگشا،فضایعنی،کنیممیپیدا

شدمعنیشۀرفت صورت، جلوخویش شدپیشِ اصل خویش چون بی

چیه؟مامعنیصورتپوسته،یکباوتوصیفباهستیمدانهاینهممانبود،معلومبوده،بزرگدرختیکباداماینخوب،

وشاخعالوهبهخداست،بینهایتبهشدنزندهبشود،گرجلوهاگرصورتشهست،بینهایتکندپیداصورتاین اگر

جلوهوشودمیمعنیمادانهوخودماناصلپیشرویممیپسند،کمیخلقجهانایندرکهبیرونینیکبرگهاي

وزندگیلطافتوشدهدرخشانوشدهزندهبینهایتبهکههستانسانیهمینشامعنیبیرونیصورتیعنیشامعنی

. کندمیعبوراواززندگیعشق

درکهبدهیمتشخیصوکنیممعنیراخودمانکهاینبجايماکهاینبهراجعبخوانیمهممطلبییکبدهیداجازهحاال

همهوبکنیمرشدتابشویممحوبدهیم،دستازراتوصیفاتمانباید، ستامستخدازمیناینوایمشدهکاشتهخدازمین

باان،خودمدستبابایدراذهنمانخانهبنابراین،کنیمپیدادسترسیخانهزیرگنجبهمثالگفتیم،امروزکهکارهاییآن

ماچونولی،هستمودبانهخیلیشایکی،خوانممیمطلبتادودیگران،تغییربهکنیممیمیلکنیم،خرابشناسایی

ماند،میختدریکمثلواقعاانسانکن،توجهکهگویدمیاولگوید،میترسفتقدريیکموالنادهیمنمیگوش

لحظهایندرهمما. ز آناشودمیاظهارووبرگهاشهاششاخهبهفرستدیموگیردمیزمینازراغذایارا شیرهدرخت

باالخصکنیم،میپخشجهانایندروآوریممیراخردوآرامشوشاديزمینماناعماقاز،شویممیبینهایتآییممی

.آگاهیموتماشاگریمما،ریختنموقعدروماعملومافکربهریزندمی

بیشادياینوکندمیشادراماوکندمیخالقرامافکروکندمیعبورمااززندگیخردنشستیمماراینبنابپسحاال

وریزدمیکنیممیبرخوردکهکسانیبه،ریزدمیهمماعملبهونداریمبیایدبیرونازکهخوشیبهاحتیاجهست،سبب

یکیرويبگذاریدبردارید،خودتانرويازراحواستانشماکهاینمحضبهکهستااینمهممطلبحاال. تماشاگریمما

جاريزندگیخردحیات،آباینوبودعدممرکزتانقبالمرکزتان،بگذاریدبرداریدرامن ذهنیمجبوریدموقعآندیگر،
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مرکزبهدشومیصلووشودمیقطعکند،میکارچیاوببینمدیگریکیبهرودمیحواستانکهاینمحضبه،شدمی

. درستهآید،میبدانرژينجاایازوذهنی

قطعانرژيچون،نکنراکارایننکن،گویدمیموالناببینید،رااشونتیجهبدهیدصورتراکاراینخواهیدمیشماحاال

وشدمیردپرانرژيقبالانرژي،ازخالییعنی،هستمهمخیلیخالیوبدخواین،شويمیخالیوبدخوتووشودمی

.شديخالیوبدخوتوکنی،عوضشیکی،رويکرديتمرکزکهاالنبود،خوبخویتوبودخوبحالت

3196مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بیت 

کنیخویش را بدخُو و خالی میو سَنیتا کنی مر غیر را حَبْر

کهکنیدرسترایکییعنی،کنیبزرگوکنیدانشمندوکنیعوضبخواهیرادیگریکیکنی،رهاراخودتبیاییتا

میدخالتدیگرانشخصیکاربه،ماندیمخودمانکارتوخودمانداریم،من ذهنیکهماییکنیم،میراکاراینمامعموال

قطعنچو،باشیمرسیدههمحضوربهاگرهستموقعایندروکنیممینصیحتوکنمدرستتمنبیاگوییممیوکنیم

پرقبالاینکهبرايخالی؟چراشویم،میخالیوشویممیبدخوذهنی،مرکزیکبهشویممیوصلزندگی،ازشویممی

.هیچیبیرون؟بیادهستچیماذهنی من اینازدیگرشد،قطعآناالنشد،میردپرانرژيبودیم،

وگرفتندمیمردمشدمیساطعآمدمیانرژياینودبودیبینهایتشماقبالاخالقی،بدشیخوهست؟جوريه چخویش

دخالتشاشخصیکارهايدر،کنمدرسترااینزندگیبرومبگذارگفتیدکردید،اشتباهدفعهیکولیکردندمیاستفاده

توانید،نمیماشکهکنیدوصلاشریشهبهراآنکهاینجايبهنکن،راکاراینبکن،راکارآنبکن،راکاراینکنید،می

بشود،ردفرآینداینازبایدهمآن

نکنید،کننصیحتمنبهبیاگفتیکیاگرکنید،خودداريمردمکاردردخالتازشمابشودسبببیتهمینامیدوارممن

جوریکموالناحاالنیست،کافیولی اینبشود،خرابهمخودتانزندگیکهکنیددرسترامردمزندگینرویدقصداًو

عوضرامردمزندگیشمانکنید،راکارایندیگرکنیدقبولشماشایدبخوانیدراایناگرکنیدتوجهخوب. گویدمیدیگر

ازراشماکنند،دخالتکهاینمحضبهاینکهبرايکنند،دخالتشمازندگیدرآنهاهمنگذاریدونکنیددخالت،نکنید

میفکرهاخالقخواهممیمنکنمفکرخودمخواهممیمنرسد،میعقلممنبگوییدشانایبهبایدآورند،میدرریشه

. ببرمکاربهخواهممیام،گرفتهخداازراآزادياینوباشمخودم

کندمیفکروکندعوضرادیگرانداردمیلباشدشدگیهاهویتهممرکزشدریعنیباشدداشتهمن ذهنیکسیاگرحاال

. هستغلطاینورسیدخواهداوبهبیشتريزندگی،بشوندعوضاندیگراگر

:گویدمی
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2235مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بیت 

دیگراندست وادار از سِبالِو در چَهی ای قَلتَباندر گَویّ

دروتتوست،مرکزدرشدگیهاهویتهمهستی،دردوذهنچاهدرهستی،چاهدروهستیگودالیعنیوگَدرخودت

معنی گرنهوهستغیرتبیهمانزیباشاصطالححاالهست،فحشقلتباننیستی،زندگیبهوصلبري،میسربهجدایی

نکن،عوضرادیگرانوبردارمردمسبیلازرادستتوکند،میدخالتمردمکاردرکهکسیبرايکی؟برايدهد،میبدي

اثرمردمروي،بیاوریمآنورازهمانرژيوبیاوریمآنورازپیغاموبشویمزندهعمقییکبهبایدماشودمیمعلومپس

نمیدانیم،نمیبگوییمکنیم،دخالتشخصیشانکارهايدرخواستندهماگرهست،اینطوريبگذاریماثراگربگذاریم،

.بگیرعهدهبههمرامسئولیتشکنفکرکن،فکرخودتمتاسفم،توانیم،

بعد از آن دامانِ خَلقان گیر و کَشرسی زیبا و خَوشچون به بُستانی

سبیلبگیر،رامردمداماننآازپسموقعآنبرسی،یکتاییفضايبهیعنیهست،خوشوزیباکهبرسیبستانیبهتواگر

اگرکن،وتدعموقعآنآیند،میخودشانآنهاشدي،زندهحضوربهاگردارد،فرقهمگرفتندامنشباگرفتنرامردم

.نکنراکاراین،مانديخودتکارتووخودتنرسیدي

نغزجایی، دیگران را هم بکشای مقیمِ حبسِ چار و پنج و شَش

وغمگرفتارگرفتاریم،خودمانما،بینیممیاگرنکنیم،دخالتدیگرانکارتوکهموالناازبگیریمیادخوانم،میمنرااینها

ششوحسپنجیعنیهستیذهنمقیمکهکسیايکن،فکرخودتبروبگوییمهستیم،گیشدهویتهمهستیم،غصه

توداشتیم،همامروزدهند،میزندگیراماکهخلطییاعنصرتاچهارآنبگوییم،بعدچهارهمانیارابعدچهاروراجهت

.آنجابکشهمرادیگرانهستیخوبیجايهستی،صندوقهاودردهامحبوسکهکسیايهستی،خوبیجاي

میخودمانبهخدمت.کنیممیظلم؟کنیممیظلمیاکنیممیآنانبهخدمتخودمانجهنمبهدیگرانکشیدنباآیا

جاییبهکنیتمرکزخودترويتواگرکهدارداحتمال،شويمیخوبد،شويمیخالیگفتخواندمکهبیتیدرکنیم

آنبایدما،بدهیمتغییربتوانیمرادیگرانشایدکهاستخودمانتغییرطریقازکنیممیزتمرکخودمانرويماپس،برسی

.ندارددیگرانروياثرينباشیماگر،بکننددیگرانخواهیممیکهباشیمتغییر

وسه گاهی یافتی، ما را برببحریفِ کونِ خرای چو خَربَنده

کردهتشبیهذهنیمندهنبهراخرتحتماوکندمینگاهخرآنجايبههایشچشمورودمیخردنبالخرکچی،خربنده

میکجابهببین،استخرجايهمانشبیه،زندمیحرفچیزهاودردهاباهاشدگیهویتهموذهنازکهچیزي،است
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خرسرپشت،هستربندهخکهچاروادار،خرکچی.نکنیمدخالتمردمکاردرماکهبفهماندیکمابهراچیزيموالنارسد

میمانذهنازکهاستهاییحرفبهمانحواس،شدگیهویتهمازپر،دردازپر،داریمذهنیمناگرماپس،رودمیراه

کردهپیداراخوبیجايتو:گویدمی،خرجايهمانبهکندمیتشبیهواستدردآلودجسمیهوشیارياینهاوبیرونآید

نیستدرستیکاراینولی.کنیمبوسببرهمراماکنیبوساي

میلِ شاهی از کجاات خاسته ست؟چون ندادت بندگیِّ دوست دست

ورآنازکهتو،نیستیواصلکهتو،نشديزندهاوابدیتونهایتبیبهلحظهایندرکهتو،نیستیزندگیباموازيکهتو

بدستراشاهیمیلاینکجااز،نیستیخدابندهیعنی،استشدگییتهوهمودردازپرمرکزتکهتو،آورينمیپیغام

هایششدگیهویتهمتمامکهانسانی،بودنکاملبنده،بودنآورپیغامیعنیشاهی،بودنموالنامثلیعنیشاهی.آوردي

ذهنیمن،دارندشاهیمیلهابعضی،دارندشاهیحرصهابعضی.استشاهاین،بشودتبدیلعدمبهمرکزشوبریزدرا

.بدهیدگوشمنهايحرفبهبیاییدگویندمیاستکاملشان

کسینباشدآلودهکهکنپیدامیوبچشاحتیاطبارامییعنی،احتیاطبابچشهینشناسامیگفتشماهابهموالناامروز

بدسترااینهانگویدمی،داندمیحصولمیکرابودنکاملانسان،راشاهیایناشذهنیمنباداردآلودهمرکزکه

خانهکردنویرانمزد،کنکارخودتروي:گفتامروز،کنیدکارخودتانرويبایدشما.بیاورمبدستهمراخدابیاورم

ازمن؟ایدکردهویرانراذهنخانهشما.استذهنخانهکردنویرانمزدبودنخداخالصکاملبندهاین،ایناستذهن

.پرسممیاشم

ورآنازدوهربگیریدنظردررادوندهتادو،انرژيازشویممیخالیمایکیرويتمرکزمحضبهکهدانستیدمیشماآیا

شودمیقطعزندگیازلحظهآن،شودمیخالیلحظهآن؟کجاستاینببیندکندمینگاهیکدفعهیکی،آورندمیانرژي

دادمیدستورعضالتشتمامبهووجودشذراتتمامبهکهانرژيهمان،نداردانرژيکهذهنیمرکزیکبهشودمیوصل

کنیمنمیگوشماگویدمیقشنگیآنبهموالنا.کنیدمیتوجه،بشودوصلبارهدومگر،شدقطعاالن،بدودجوريچهکه

:گویدمیاینطوريحاال

ت زهیای در گردنِ جانبستهزهی: در هوای آنکه گویندت

بهنیازدریعنیآنکههوايدر.آفرینوریسمانیعنیزه.استریسمانیعنیدومزهی،استآفرینمعنیبهاولزهی

زهیجانت،گردنتبهتوآفرینیعنیزهی:گویندتآنکههوايدر،ايبستهریسمانیکجانتگردنبهتو،گفتنآفرین

شیطانطنابراطنابیعنیجهانطناببه،استوصلجهانبهشیاریتهوگردن،جانتگردنوايبستهطنابییعنی

،کنیعوضرادیگرانخواهیمیهمموقعآنبعد،مکیمیشیطانشیر،مکیمیخرشیرگویدمیلحظههرشما.بگیر
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اگرو،ددهمیشمابهدیگریکیکههستیدحیاتیآبکیفیتتعیینمسئولشخصاًشما؟شوندمیچیبشوندعوضخوب

،بدهدمحصولشمابهبایدبزوديکندکاراگرآیدمیشخصیحاالیکازايبرنامهیکازکتابییکازکهحیاتآباین

خوبهمهرااینها،امروزخوانیممیتانبرايبیتتاصدحدودهمینبیتتاصدشمااگر،ببینیدراآثارشبایدشمایعنی

.آیدمیپیششماوضعدرايهعمدتغییرکنیدعملوبفهمید

وقف کن دل بر خداوندانِ دلروبَها، این دُمِّ حیلَت را بِهِل

دم،کنرهاراحیلتدماینروباهاي:گویدمی،کندعوضرادیگرانخواهدمیکهذهنیمنهمینبهگرددمیبراالن

می،نازدمیخیلیاشبازيحقهعالمتکهدمشبهروباهکهایمخواندهقبالًقسمتایندرو.استذهنیمنهمینحیلت

میکندمیپیدانجاتروباهوقتیولی،پایشرويدودمی،رهاندمیپایش،کنندشکارراروباهخواهندمیوقتیکهگوید

منبهما،دواندمیزندگینیرويهمراما،کندنمیتشکرپاهایشاز،کردمنمیپیدانجاتنبوددمم،کردکمکدممگوید

میکمک،کندمیلطف،دهدمینجاتهاگرفتاريدر،هاچالشدررامااستزندگیهمیشه،دهیممینسبتمانذهنی

.دانیممیخودماندمازما،کندمیالهام،کند

،کنواگذاردلصاحبانبهدلخداوندانبهرانهایتبیدل،راعدمدل،رادلوبهلراحیلتدماینگویدمیهمینبراي

واستذهناشهمه،کندعوضرامردم،کندهدایترامردمخواهدمینرسیدهآنجابهکهگویدمیکسیبهدارد

.کنمتمامراایننماندهبیشتربیتچندبله.بشناسیدراکیفیتاینکهشماستمسئولیت

91مولوي، مثنوي، دفتر چهارم، بیت 

کند از رنجِ خویشصد شکایت میه حق از درد و نیشنالد ببنده می

،کندمیشکایتجورصدونالدمینیشودردازوداردپیغامغمداندنمی،داندنمیراغمشقدر،خدابهکندمیروبنده

.داريشدگیهویتهماینکهبرايدهد؟میدردچرا،دهدمیدردمنبهچراکه

کنان و راست کردمر تو را البهو دردآخر رنج: حق مهی گوید که

تو،نبوددردورنجایناگر،رويمیعوضیراهتوکردهحالیتوبهکهبودودردرنجاینسرانجامکهگویدمیخدا:گویدمی

هویتهمراه،کنیمیاشتباهکردحالیتوبهکهبوددرداینباالخره،خواستینمیکمکخداازکنانالتماس،کنانالبه

لحظهایندراگرکنیدمیتوجه.منبسويگرداندبرتو راتوانست،رويمیجهانبهبیشترآبدنبال،رويمیراهاشدگی

هویتهم،ایمکردهدرستهویتایمرفتهسالگیدوازده،دهتاما،جهاناینبهایمآمدهچیبرايکهبشویمهوشیارما
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هاشدگیهویتهماینشماگفتامروززودترچههر.شودنمیاعمالمارويزیاددردورنجبرگردیمباید االنوایمشده

.استبهتربدهیددستازرا

کنداز درِ ما، دور و مَطرودتزنداین گِله زان نعمتی کن کِت

من:کهگفتمابهغزلتويامروز،بردهرادلت،زدهراراهتکه،بکنخودتشدگیهویتهمآنازبروراگلهوشکایتاین

انتخابراتومرکزمن:گویدمیخدایعنی،کندنمیانتخابرامناو،کردمانتخابراانسانکهکنمانتخابراکسیاگر

آمدهخوشتکهنعمتیآنازبروتو؟نیستیمتوجهچرا؟کنیمیانتخابرادرد؟کنیمیانتخابراپولرويمیتو،کردم

دورخدادرازراماچیزيباشدگیهویتهمیعنی.استکردهمطرودتودورمادرازکه،کنگلهآنازيچسبیدآنبه

.شویممیطردوکندمی

کیمیا و نافِع و دجلوی توستدر حقیقت هر عدو داروی توست

شدگیهویتهماینبیایدکهچیزيهر؟هستندهاچیمادشمنان.توستداروي،استدشمنکهچیزيهرحقیقتدر

حالیدر.ماستدشمن؟کیهبگویدراماعیب،نکندتعریفماازکسیهر.ماستدشمناینما می گوییمکندکمراماهاي

راشدگیهویتهمیکدوستیهر،رسیممیاوبهکهانسانیهر،خوانیممیکهکتابیهر.استاومانحقیقیدوستکه

بشودمعلومبیفتداتفاقییکبیاییدچالشیهر.است اینمندشمناینگوییممی،شویممیناراحتما،بدهدنشانمابه

بخششفادارويعدوهرگویدمیحقیقتدر،ماستدشمناینگوییممیماشدیمباعثخودمانوداشتیمرادردفالنما

.کیمیاستوتوست

کسانیمادشمنانگوییممیما،حاالتاایدکردهنگاهدیداینباشما.توستدلجويوتوستنافعوکیمیاستغمیهر

،ماستدوستبکندراماتملقکسیهر،کنندمیبزرگراماکسانییکماهايدوست،کنندمیکوچکراماکههستند

چرا؟.ستاذهنیمندید.نیستدرست؟استدرست،ماستدشمنبگویدماازعیبیکسیهر،راماکندتایید،کندبزرگ

.هستیدخودتانهايعیبشناساییدنبالشما،شدیدهوشیارشماکهحاالکندحفظراشدگیهویتهمخواهدمی

جویی از لطفِ خدااِستِعانَتکه ازو اندر گریزی در خَال

همآنازکهتوستبخششفا،توستدارويواقعدر،بدهدنشانشمابهراشدگیهویتهمبیایدکسیهربنابراینپس

من،خدابهبرممیپناهمنکهگویدمی،بله،جوییمییاريخدالطفازویکتاییفضايدرگریزيمیشدگیهویت

میکهخداستکمکفقط،خواهممیکمکورآنازوکشممیهوشیارانهدرداالنمن،کردمقبولمن،کردمشناسایی

.تواندنمیهمدیگريچیزهیچ،بدهدنجاتچیزيیکبهچسبیدناینازگرفتاريایناز،مخمصهاینازمراتواند
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میکمکذهناز.نه؟گیریدمیکمکچیزهااز.نه؟گیریدمیکمکهاآدمازشدگیهویتهمازشدنرهابرايشماپس

خردکهداریداريهوشیدرراموضوعاینمرتب،زندگیازگیریدمیکمکمرتب،شویدمیتسلیممرتببلکه.نه؟گیرید

.خودمفکرهاينه،مردمهايحرفنه،کندمیکمکمنبهوريآننیرويووريآن

که ز حضرت دور و مشغولت کنندانددر حقیقت دوستانت دمشن

صفاتدارندکهدوستانیتمام.باشدرسیدهحضوربهکهاستخوبدوستیفقط،هستندتودشمنتودوستانحقیقتدر

ازکههستندشمادشمناینهاگویدمی،دهندمیتوجه،کنندمیتاییدوکنندمیتوصیف،کنندمیتعریفراذهنیمن

بیشترشماشوندمیباعثبارهدووتوجهوتاییدهمانبهمشغولوکنندمیدورراشماخدابارگاهاز،یکتاییفضاي

کنممیزیادترراپولمبگوییدخواهیدمیشما،کنندمیتعریفآنهاباشدزیادتانپولدارندذهنیمنآنهاچون،بچسبید

.کنندمیترتانمشغول،کنیدتعریفبیشتر



Program # 702گنج حضور702برنامه شماره 

55: صفحه

گنج حضور در تلگرامهاي هلینک متن کامل برنام

https://t.me/ganjehozourProgramsText


