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2657مولوي، دیوان شمس، غزل شماره 

برو که نازنینان را نبینیدال تا نازکی و نازنینی

در چنان تا تو چنینینیابیدرین رنگی دال تا تو بلنگی

که تا با خوي زشتت همنشینیدر آیینه نبینی روي خوبان

چین شو، که آیینه ست چینیتو بی تو زیبا شو، که این آیینه زیباست

بیند تو را کاندر کمینیهمی مشو پنهان که غیرت در کمین است

ببستی چشم تا خود را نبینیپنهان شدي، سر درکشیديز خود

ز کینه جمله تن دندان چو سینیخوانی ولیکنبه لب یاسین همی
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.کنممیشروعموالناشمسدیواناز2657غزلباراامروزحضورگنجبرنامهاحوالپرسیوسالمبا

میتبریکشمابهرانوروزعیدفرارسیدنپیشاپیشمن،ماندهباقیجدیدسالشروعتاساعتیچنددانیدمیکههمانطور

میجشنرانوروزهمورایلداشبهمایرانیانکهاستاین،فهمممیهممنکهايخالصه،دانیدمیکههمینطور.گویم

ذهنیمنشودمیمتوجهکهاستشبیکسیهربراي،استشبترینطوالنیکهیلداشبآیدمیمننظربهو،گرفتند

اتفاقبابنابراینوداردمینگهشاهوشیاريدرراشناساییاینوداردذهنیمنکهکندمیشناساییکهزمانیازو،دارد

دردهایشتدریجبهو،شودمیوجودشواردزندگیبرکتوزندگیخرد،شودمیتسلیمیعنیکندمیآشتیلحظهاین

.شودمیترکوچکشاذهنیمنو،کندمیپیداشفا

وشدنزیادتربهکندمیشروعاودرحضورهوشیاريیعنی،شودمیبلندترروزها،شودمیترکوتاهروزبهروزشبهاپس

کینهورنجش،خشمنظیردردهاییو،شدنکمبهکندمیشروعدردهاتاریکهوشیاريوذهنیمنتاریکهوشیاري

هوشیاريمیزاننوروزبهمدتیازپسرسیممیوقتیو.شوندمیترکوچکوشوندمیترکوچکوشوندمیشناسایی

و،ذهنیمنهوشیاريصددر50حضورهوشیاريدرصد50یعنی،شودمیمساويذهنیمنتاریکهوشیاريباحضور

یکتاییفضايبهراخودمانوجودثقلمرکزماکهستااینآنوگیردمیصورتانساندرعظیمیتحولیککهاینجاست

انجامصددر50،شویممیبودنصددر50یعنی،بودندستافتدمیماامورادارهوماکنترلبیشتریعنی،اندازیممی

و،ماديجهاندرماستهايدادنانجامومافکرهايپشتحضورهوشیاريصددر50اینوشدگیهویتهمبادادن

،استخوبخیلیجسمیهوشیاريصددر30وحضورهوشیاريصددر70صددر60یکدفعهگذریممیکهاینجاازحتی

و،شودمیداريفضاجنساز،شودمیعدمجنسازمامرکزیعنی،کندمیتسخیررامادلحضورهوشیاريوبودنپس

هممادرونبهارپس،شودمیشروعبهارکهبینیدمیو،ماعملومافکرهايبهریزدمیخردوبرکتفضاداريایناز

.شودمیشروع

داردذهنیجسمیهوشیاريباشماحضورهوشیاريمیزانآیاکهاینستالئوسسالتحویلبهماندهساعتچندحاال

منفیواکنشمردمرفتارواتفاقاتوفکرهابهدیگرو؟بودخواهیدحضورجنسازدیگرشمابشویمرداگرو؟شودمیبرابر

:گویدمیبخوانیمراموالناغزلحاال؟دادنخواهیدنشان

2657مولوي، دیوان شمس، غزل شماره 

برو که نازنینان را نبینیدال تا نازکی و نازنینی

سختیاز،بکشدسختینیستحاضرکهاستکسیاولمصرعنازنینو،استرنجزودمعنیبهنازكو،ماستمرکزدل

.بریزنداینهاوکندبشناساییراهاشدگیهویتهماینتا،بکشدهوشیارانهدردنیستحاضریعنی،استبیزار
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ماآیینهبهخداییهوشیاريتابشنمادآیینهوشمعگفتیمبارها.داریمماهیوداریمآیینه،داریمشمعمانوروزيسفرهدر

دریايدرماهیبصورتماکهستاایننشانگرماهیو.اي استسفرههردرماهیوآیینهوشمع.استجهانبهماازو

وجهانبهبتابانیمراایزدينورو،کنیمشنایکتاییفضايدرماهیمثلبایدمابعدبهنوروزازپس.کنیممیشنایکتایی

حیوانآنوهستندسفرهجزواینهاکهعنصرتاسهبه،کندتابشماازایزدينوراینحتیو.کنیماستفادههمخودمان

،جمادخالصه،طالیاسنگهمینطورواست نمادشسنبلبیهشگیاهیکه،استنباتاتواستنمادشمرغتخمکهاست

.هستیمجهانبهایزدينوراینتابانندهیاتابندهکههستیمماو.کننداستفادهمابرکتازبایدتاسهاین،حیوانونبات

برمیهوشیارانهبرگشتنموقع،گردیمبرمیوجهانبهرویممیماوقتییعنی،تبریزشمسگذاشتهراایناسمموالنا

ونبات،جماد:باشندهقسمسهبهوگیریممیخداازرابرکتاینواقعدرو.هستهمغزلتوي،شویممیآیینهما،گردیم

.دهیممیحیوان

مخصوصاًوجهانیاینچیزهايباشویممیهویتهم،بشویمخبردارتا،جهانمیرومیآییممیهوشیاريبصورتوقتیاما

کهایمکردهدرستخواهندهمرکزیکو،مرکزمانایمگذاشتهراآنها، وهستندارزشبااینهاانددادهیادمابهکهآنهایی

زودکسیچه.استرنجزودبنابراین.داردتوقعهاآدمازمخصوصاًوجهانازداردتوقعوداردجسمیهوشیاريمرکزاین

آنازو،مرکزشدرگذاشتهراآنهاتصویروشدههویتهمآنهاباوکردهپیداراهاآدمکهکسی؟استطلبراحتورنج

که حالعیندربنابراین،باشدترسوکنترلومالکیتوتصرفبراساساش رابطهکهداردمیلو.داردزندگیتوقعهاآدم

.استرنجزود،هستهمگراواکنش،خواهدمیهاآدمآنازرازندگیوبرکات

نهایتبی،بشويعدم،بشويدشت،بشويبازبایدتو،هستیخداجنسازتو،مندلاي،منمرکزاي،دالگویدمیپس

راچیزهاآنوهستیهویتهمچیزهاباکهزمانیتاولی.بشودخدانهایتبیبایدمامرکز،مادرونفضايیعنی.بشوي

جهانازتوقعپسکنیمینگاهجهانبهتووکندزیادراخودشخواهدمیبشويهویتهمراچیهرومرکزتگذاشتی

تحملراشدگیهویتهمشناساییسختیتوانینمی.بودخواهینازنینو،بودخواهیرنجزودتو،هاآدممخصوصاًداري

.برواستاینطوريکهزمانیتاوکنیصبروکنی

شناسایی،اندشدههویتهم،جهانبهاندرفتهیعنی،اندزندهزندگیبهاندزندهحضوربهکهاستانسانهاییدومینازنین

و.اندنازنیناینها،اندشدهزندهخدانهایتبیبهلحظهایندراندبرگشته،اندکشیدههوشیارانهرادردهاسختی،اندکرده

.دیدنخواهیرانازنیناناینرويهستیرنجزودوهستیمتوقعکهتو

هوشیارانهکشیممیسختیوکنیممیشناساییوچیزهاباشویممیهویتهم،جهانبهرویممیماوقتیدانیدمیشماو

میخداجنسازیعنیشویممیاوجنساز،شویممیعشقجنساز،شویممیقائمخدانهایتبیرويوگردیمبرمی

.کنیممیشناساییهمدیگراندررابودنهمانراهوشیاريهمانو،هوشیارانه،شویم
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همتودررابودنهمان،زندگیهمان،عدمهمان،باشدعدمجنسازمرکزمباشمشدهزندگیجنسازمناگرپس

خدائیتاینولیداريخدائیتیک،داريبودنیکتوکه شوممیمتوجه،نباشیزندهزندگیبهتوولو،کنممیشناسایی

منازبرکت،نمکمیزندهراتو،استعشقاینکهکنممیشناساییشمادرراخودموقتیولی.استذهنیچیزهايجذب

.تاناصلشناساییکنیدمیشروعشمابتدریج،تابدمیتوبه

میشناساییراخودمانبودن،گیریممیراارتعاشاینماوکنندمیارتعاششانبودنبهموالنامثلهایینازنینپس

.داریمبرمیذهنیمننازنینیونازکیازدستو.کنیم

هنوزآیا؟داریمکسیازتوقعهنوزآیا؟میهستنازنینونازكهنوزآیا،شویممیجدیدسالواردکهاالنحاال

استاینطورياگر؟بریممیسالطرفآنخودمانبا؟داریمرنجشوکینهگویدمیغزلدرکههمینطور

.کنیدکارمرکزتان،تاندلرويهوشیارانهبایدشما،شدنخواهیممتحولما

چنینیر چنان تا تو نیابی ددرین رنگی دال تا تو بلنگی

محض به.استفکرآن ازحاصلهیجان، بواستفکریکبانشدهویتهمرنگ،استذهنیمنهمینرنگ،رنگیایندر

درچیزيفکراینوچسبیممیآنبهما،شودمیبلندفکریکبصورتوشودمیذهنواردوآیدمیخامزندگیکهاین

ما،استهمراههیجانیبا،بوورنگجهانمی گوییم،همیشهواسترنگکهفکرباشدگیهویتهماینو،استبیرون

از،مابینیممیراجهانکهاستشدگیهویتهمورنگاینطریقاز،ماستمرکزرنگایناینکهبراي،رنگیدخواهیم

.لنگیدخواهیم،دیدنخواهیمرادرستبنابراینپس.بینیمنمیراجهانزندگیچشمدریچه

اینماکار،لنگیممیماباشدمامرکزدردردهایعنی،باشدمادرمرکزکدورتورنجشاینوبرنجیمباشیمرنجزودوقتی

خواهیمما.کنیمایجاددردهمدیگرانبراي،کنیمایجاددردخودمانبرايوکنیمدردرامرکزمان،حالتآندرکهستا

خودذاتبهشدنقائمواقعدرکهراچنانیآنردآنبرویمپیشاینطورياگرو.رفتنخواهدپیشهممازندگی،لنگید

باشیمماکهجسمدرراخودشخدا.استحضورگنج،استحضورهوشیاريرداین،استجهانبهنبودنمتکیواست

رادرد،مرکزمانایمگذاشتهرارنگیعنی،هستیمچنینکهزمانیتاراريدچنینیافتنخواهیم،کندمیشناسایی

.کردنخواهیمپیدا،مرکزمانایمگذاشته

چه،بشومشناختهخواستممینهانبودمگنجیمن:گویدمیخداکهایمخواندهقبالً.کنیمپیدارادراینایمآمدهماو

شناساییهوشیاريبصورتراخودمانگردیمبرمیجهانبهرویممیهوشیاريبصورتماوقتی؟شودمی شناختهجوري

راخودمانوقتیحاال.شناسیممیراودمانخاوبصورتهمماو،شناسدمیمادرراخودشخداموقعآن،کنیممی

پس،کنیممیشناساییهمدیگراندراستخدائیتکهراجنسهمان،کردیمشناساییبودنیاحضورهوشیاريبصورت

.استدراین.خداستبایکتاییحس،استخوددرخودشناسایییا،استدیگراندرخودشناساییعشق



Program # 703گنج حضور703برنامه شماره 

6: صفحه

نیستجسمجنسازمرکزتانشویدمیجداجهانازوقتی،شویدمیجداجهاناز،شویدمیقائمبودنبهشماوقتی

کردنخواهیدپیدارادريچنین،داریدنگهراشدگیهویتهم،داریدنگهرادرد،داریدنگهرارنگشمااگرولیدیگر،

؟استدرست

:گویدمیحافظ.خواندخواهیمحافظازبیتدوکنمفکرامروزومثنويشمسدیوانازموالناازابیاتیابیاتبینحاال

470حافظ، دیوان غزلیات، غزل شماره 

اهلِ کام و ناز را در کوی رندی راه نیست

غمیره روی باید، جهان سوزی، نه خامی، بی 

ازجسمیکامجسمیهوشیاريباخواهندمیو،خوشندهاشدگیهویتهمدرکههستندهارنجزودهماننازوکاماهل

بهآدمیاینچنینیکاینصورتدر،استاینطوريآدمیاگر،بکشندشیرههاشدگیهویتهماز،ببرندلذت،بگیرندجهان

یعنی،نیستراهراکاماهلرنديکويدر،نداردراههاشدگیهویتهمازشدنآزادیعنیرندي،رنديیعنیآزادگیکوي

بهتا،بشویدجداوکنیدتحملرارنجش،کنیدقبول،کنیدشناساییراشدگیهویتهمبایدلحظهایندرشمایعنی؟چی

.برسیدآزادگیکوي

تاباندنوتسلیمبا؟سوزاندمیچیبا،باشدسوزاندهاستذهنشدرکهراجهانهمانکهخواهیممیراهرویییکماپس

مرکزشگذاشتهراهاشدگیهویتهمکهاستکسیخام،استخامکهکسیآن.آنهاانداختنوآنهارويزندگیخرد

رازندگی،خواهدمیزندگیهمسرشاز،خواهدمیخوشبختیهمسرشاز،خواهدمیزندگیآنهاازوبیندمیآنهافقط

،هویتشیره،زندگیشیره،بکشدشیرهآناز،دوستیاشوهریازنبعنوانحاال،کندپیداراکسییککهبیندمیایندر

جریاننکردهشناساییاصالً،نداردراحضوربهرسیدنغم؟چرا.هستهمغمبیو.استخامآدماینخوشبختیشیره

بابشودهویتهمبیایدو،استبودنجنسازهوشیاريهمداندنمیاصالً،آیدمیهوشیاريبصورتکهکردهفکرچیه؟

بیروندرکهچیزيهر.استغلطاینوبگیردکامآنهاازوکندزیادراآنهاومرکزشبگذاردراآنهاومهمچیزهايبرخی

.کردخواهدایجاددردشمابرايآن،بگیردقرارشمادل

به دستی آیدآدمی در عاملِ خاکی من

عالـَمی دیگر بباید ساخت و از نو آدمی

راهوکردهایجاددردزیاديمقداروشدهمرکزشذهنیمن،کردهدرستذهنیمنرفتهآمده،بینیممیماکهآدمیاین

،خواهدمیزندگیآنهاازوکردهدرستمتعلقاتانباشتگیزیاديمقدارو،کنترلوترساساسبر،عالمایندررودمی
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که،داشتنظردرزندگیکهنیستآدمیآناین،شدهگمفکرهایشدروهایشدادنانجامدر،کندزیادخواهدمیراآنها

.استجسمیهوشیارياش همهاینکهبراي،آدماینبوسیلهبشومشناساییخواستممینهانبودمگنجیمنگفت

اینحاال.باشدزندهحضوربهلحظهایندریعنی،باشدداشتهبودنزیاديمقدارکهستاازاینعبارتحافظتعریفدرآدم

هم،هستندهاانباشتگیدنبالهمه،دوندمیهمه،دهندمیمسابقههمه،کندمیتقویترااینبینیممیماکهعالمی

میکنترلهمه،ترسیممیهمماترسندمیهمهگوییممیما،کنیممیتقلیدهمدیگرازما،دارنددوستراشدگیهویت

هستمعاشقت،دارمدوستراتومنبهبدهیرااین،استمشروط،استهممثلهمهعشق،کنیممیکنترلهمماکنند

.هستمالکیتوسلطهوکنترلاالنو،هستیمنمالدیگرتو،باشدمالکیتبایدآنتويومتنفرمندهی

جسمیکهمتو،هستمجسمیکمن،نیستکاردربودنیهیچ،نیستهاموقعبعضیوهستهاموقعبعضیبنابراین

میانسانبرايکهغمیبزرگترینوهاانسانسرخوردگیبزرگترین،بدهیزندگیمنبهبایدتوتو،بهامچسبیده،هستی

نمیزندگی،زندگینباشداوکندمیفکرو،بکشدزندگیآنازوکندکنترلخواهدمیرادیگریکیکهآیدمیایناز،آید

گرفتاريهمچوکهداندنمی،مرکزشتورفتهذهنیالگويهمچونوايایدههمچونیکیعنی.استشدهشرطیو،شود

آنپس،بگیریددیگريآدمازراخوشبختی،بگیریددیگريآدمییکازرازندگیتوانیدنمیشما،استغلطاینو،دارد

اعتماد،ترسیممیهمدیگرازماکهستااین،کردنددرستخواستکهراهمعالمیو،نیستبودهزندگیمقصودکهآدمی

.اعتماديچهگرنهو،باشدکاملترسوکنترلمگر،نداریمهمبه

جدیدآدماین،آدمینوازساختببایددیگرعالمپس،نیستخوبیعالم،ذهنیمنبراساسکردیمدرستخاکیعالماین

کهساختهجدیدآدمو.استآنرمزهمنوروزوزدهکناربهمرکزشازرااینهاوراهاشدگیهویتهمکردهشناسایی

میهاموقعبعضیحتیو،استذهنیمنجنسازکنیدفرضصددربیستواستبودنجنسازصددرهشتادهفتاد

صفرراذهنیمنعقلتواندمی،کندصفررافکرشتواندمی،بشودبودنجنساز،برساندصفربهرااش ذهنیمنتواند

دردتواندمی،منبعنواننشودبلندتواندمی،دارماحتیاجزندگیخردبهمنودانمنمیحقیقتاًبگوییدتواندمی،کند

.باشدنداشته

بیروندرکهجهانی،کهعالمیآن،تابدمیمرکزشاززندگیبرکتوشدهخداجنسازشدهبازمرکزشکهکسییکآیا

بهاینکهبراي،بشوندمسلحدندانتاکنندمیسعیکشورهاکه؟بینیممیماکهبودخواهدجهانهمین،کندمیدرست

راعشقتوانیممیمایا؟بودخواهداینطوري،گردندمیسالحدنبالهمه،ندارنداعتماددیگرهايدولتبهدیگرکشورهاي

بعنوان،کنیماعتماددیگرجسمبهتوانیمنمیجسمبعنوانما؟کنیماعتمادهمبهوکنیمشناساییهمدیگردرراخدا

دیگریکیدرراخودمانبودن،راخودمانوقتی.کنیماعتماد،استخودمانجنسازکهبودنبهتوانیممی،بودنوخدائیت
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مردیابودنزن،بودنکوچک،بودنبزرگجسمیاورنگیهايتفاوت،ذهنی،سطحی،فرديهايتفاوت،کنیمشناسایی

.شودمیارزشبی،شودمیسطحی،شودمیاثربی،شودمیتوهمبودن

این،استمرکزتانشماباورهاي،استمرکزممنباورهايوقتی،هستندجديهاتفاوتاستجسممرکزمانوقتیولی

حقودیندارممن،استمنباحق:کهگویدمیذهنیمنهمهمیشهو،هستیممتفاوتکلیبهمایعنی،اندمتفاوتباورها

.استغلطاین.نیستتوبا

ازبودنرنجزودکهبکنیدتوجهاما.رااینایمفهمیده،شدخواهدساختهدیگرعالمیشدیمزندهبودنبهوقتیپس

درذهنیمن،خواستنیعنیدعا،هستیدخواهندهیکحتماً،هاستشدگیهویتهممرکزتانشمااگر،استخواستن

درورزيخردوملاتهیچو،اندروانشناختینیازهاياینهاکهدعاهایشدرکهخواهدمیخداازچیزهایی،باشدشمامرکز

نفرینماهاموقعخیلی،دردهاباشدگیهویتهمازنه،بیایدعدممرکزیکازبایدمايهاهخواست.نیستهاهخواستاین

،گرددبرمیمابهاین،بشودذلیلیکیکنیممیدعاما،نداردقبولرانفرینخدااصالً،گرددبرمیمابهنفرینو،کنیممی

می،کنیممیدرستخودمانبرايداریمراچیزهمانبنابراینو،استنفرینآنازمامرکزاینکهبراي؟گرددبرمیچرا

:گوید

140مولوي، مثنوي، دفتر دوم، بیت 

نشنود یزدان پاکوز کَرَم میبس دعاها کان زیان است و هالک

براي؟خواهیممیرااینهاچرا،شدخواهدماهالکتسببومابراياستضرراش همهکه،خداازمانیهاهخواستخیلی

وشنودمیهمهاموقعبعضیو،شنودنمیخداکهشکرراخداونداردعقلکه،ماستمرکزکهداریمذهنیمنیکاینکه

؟استدرست،شنودمیکنیاصرار

نازنینورنجیزوداینازشماکهببینیمخواهیممینازنینیونازكتادالکهدهیممیتوضیحراغزلداریمهمینطورپس

زودکهکسیو؟برداریددستتوانیدمیبودنطلبراحتوکشیدنهوشیارانهدرد،کشیدنسختیونبودنحاضروبودن

خواهیدمیچی،خواهدمیوضعیتیاز،خواهدمیچیزيازکسییکیا،خواهدمیکسیازچیزيیکحتماً،استرنج

.برسانیدصفربههاآدممخصوصاً،هاآدممخصوصاً،دیگرانازخواهیدمیکهراآن،زباندرنهحقیقتاًتوانیدمیشما؟شما

خودمانکهحالیدروهوشیارانهتوانیممیمااالنآیاببینمکه،کنممییادآوريفقطامخواندهقبالًراابیاتاین،گویدمی

،بودهاشتباهماتوقعات، بودهاشتباهاینهاکهعلتاینبه،بیاندازیمرامانکینهورنجشبایداینکهبهکنیممیمتقاعدرا

اشتباهخودتانپس،بودهاشتباههارنجشاینتمامایدرنجیدهشمااگر،بودهاشتباهاولازبیرونجهانازتوقعاصالً

.بیاندازیدباید،کردید
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انسانآیا.استغلط،کنیممیمالمتراآنبعد،رنجیممی،دهدنمیمابهخواهیممیراچیزيیککسییکازمااینکه

بیستتوقعخودشازخواندهدرسکالسششکهکنیدفرض.داردتوقعخودشاز.بله؟برنجدهمخودشازتواندمی

بزرگترین،استخودشدشمنبزرگترینوکندمیمالمتخودشرنجدمیخودشاز،خودشازرنجدمی،داردراکالس

:گویدمیشعرایندر.استغلطکاراین،داردتوقعخودشازاینکهبراي،زندمیبخودشراضررها

1194مولوي، دیوان شمس، غزل شماره 

منازشرم بادت، ای برادر، زین دعای بیکنیدعوتِ حق نشنوی، آنگه دعاها می

عقلبازندگییاخدايازوباالآییدمیداندمیکهمنبعنوانلحظهدراینشماکهستااینازعبارتنمازبیدعاي

ایندرو،کنیدآشتیلحظهایناتفاقبایعنی،باشدتسلیمشماکهحالتیباکنیدمقایسهرااینوبخواهیدچیزيخودتان

.نیستنمازبیخواستیادعااین.کنیدمنطبقزندگیخواستباراخودتانخواستو،بخواهیدزندگیجنسازلحظه

پس،ذهنیمننه،هستیدزندگیجنسازلحظهاینولحظهایناتفاقباآشتیوهستیدتسلیمحالدرشماوقتی

.داریدشدهتسلیمدعاي،داریدنمازبادعايشما،شماستمرکزشدههملحظهیکاالنهوشیاري

کنرهاراهاشدگیهویتهماینکهگویدمیشمابهلحظههرمرتب،منطرفبهبیاتو:گویدمیخدا؟گویدمیچیحق

ازتوقعتاینکهبراي،استبیرونبهحواستاینکهبراي،هستیکر،شنوينمیرااینتوگویدمی.بشوممرکزتمنکه

آنهاازچسبیديکهچیزهاییاینکهشنوينمیراخدادعوتوبینیمیراچیزهاواشخاصتو،استاشخاصوچیزها

بادتشرم،اتذهنیمنباکنیمیدعانشینیمیآنگه،نشنويحقدعوت.دهممیتوبهمن،کنرهاخواهیمیزندگی

.نیستآندرزندگیخواستکهاستدعایی؟استدعاییچهاین،وضعاینبابکشخجالت،برادراي

مثلدردهاییوجهانیاینچیزهايباشدگیهویتهمکه کنیممیپیداحالتیدرراخودمانماکهاالنکنیدتوجهاما

دردرد،داردوجودکیمیاگرتان درونکهکنیدقبولبایدشمااوالً؟بکنیمبایدکارچه،هستمادررنجشوکینهوخشم

:کهگویدمیدکنیمیمعنیراشعرشماگویممیوقتی،هستماهمهدرون،شماستدروندر،شماست

2678مولوي، دیوان شمس، غزل شماره 

جان نگشتیخون و بَلغَمبه هر دمدرونت گر نبودی کیمیاگر

خوشبختیهاآدماز،نخواهیدچیزهمهاینبیرونازوبشویدساکتشمااگروهستمادروندرخدا،خدائیتاین

منبگذارکهبگوییدنخواهیدکسیاز،نخواهیدامنیتحس،نخواهیدزندگیهاآدماز،نخواهیدهویتهاآدماز،نخواهید

دکنمیکمکتوبهدرونتکیمیاگرصورتایندر.شوممیتركزهرهترسازمننهگرونخورهمتکان،بشوممتکیتوبه

مثالًکهخوراکیمواداینشمالحظههر،بلغموخونگویدمیاینجاحاالکهبینیدمیلحظههر:کهگویدمیزندمیمثال
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درعملجورهزاروشودمیگرماوشودمیعقل،شودمیجانبهتبدیلبدنتدروشودمیانرژيبهتبدیلخوریدمی

ذهنیمنازراتوتواندمیخرداین،هوشیارياین،دهدمیانجامهوشیاريیکگویدمیرااینها،شودمیانجامتوبدن

.نکندخالتذهنیمنباهمهاین،کندرهاهم

ومادرشبهدادنگوشبه کندمیشروع،استاش ماهیکرسیدهطرفآنازتازهکهايبچهیککنممیسوالشماازمن

توو.کردباززبانکهبینیممیمدتیازپسولی،هااینوفهمدنمیچیزهیچعاجزآدماینگوییممیکنیممینگاهما

مییادرامتفاوتبسیارهايزبانجوريچه،کندمیصحبتفارسیمثالًاستایرانتو،کندمیصحبتچینیاستچین

.داردوجودکیمیاگردرونش،ایناستعاجزخیلیکهکردیممیفکرما،گرفتهیادرفتنراه،کردهباززبان،گیرد

:گویدمیدیگرجايیکي؟کردباززبانجوريچهتوبگوییتوانیمیکیمیاگرنبوديگردرونت:موالناکهاستهمینبراي

یعنیاصلیمادربه،بدهدگوشطرفآنبهدوبارهکیمیاگراینبدهیاجازه،ندهیگوشبیرونجهانبهذهنتبااگر

بایدکیمیاگراینهوشاینجاوبودمادرتحرفتوگوشآنجااالن.کنیمیبازهمراخدازبانتوبدهیگوشخدا،زندگی

.نشويبلند،نشويهویتهمفکریکبالحظههرتوکهزندگیبطرفشودمیبازموقعیاینوزندگیبطرفباشدباز

،نشوبلندفکرهااینباوشودمیانداختهفکرهادریاایناز،هستیدریایکتوکهگویدمیپاییندیدخواهیماالنبعدو

فکرهمباماکهمافکرهاياینزیرپس.شودمیانداختههوادرخدااز،استتیریکمافکرگویدمیوقتی.بماندریاآن

آنحاالو.خوانیممیاالن،خداستوهستیممادریا،هستدریا،کردیمدرستراسطحاینایمآمدههستیمهویت

:گویدمیآمدهدیگرجاهايدرهمکیمیاگراینودهدمیتغییرراشمااو،نشویدنگرانشما،هستهمهدروندرکیمیاگر

:گویدمیاینجامثالً

659مثنوي، دفتر چهارم، بیت مولوي، 

کنیمما مشا را کیمیاگر میکنیم؟زر میۀ از مشا کی کُدی

االنماکهچیزيآن.کنیممیکیمیاگرراشماما،کنیمنمیشمااززرگداییما،شمابهخداوشودمیگفتهعارفزباناز

میکندنمیچیزيهیچگداییماازخدا.خوردنمینه؟خوردمیخدادردبهاینهامانعباداتمثلحتی،گوییممیزر

اولاز،هوشیارانهکنمکیمیاگرراتوخواهممیمن،خواهمنمیچیزيتواز،کنمزندهخودمبهراتوخواهممیمنگوید

.کنمکیمیاگرراتومنبگذاري،نبودآنبههوشیارولی،بوديکیمیاگر

اعماقشاز،درونشازآوردمیبوجودفکريیککیمیاگر،کندمیکیمیارامسیهرکیمیاگر؟استآدمیجورچهکیمیاگر

بهنیستیدهوشیاراالنمنتها،کیمیاگریدشما،آنبهریزدمیزندگیبرکتکهکندمیعملی،استآنتويخردکه

میدارممن،کرديباززباننگفتآنحاال؟کرديباززبانجوريچهپسنیستدرونتدرکیمیاگراگرگفت.کیمیاگري
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جوريچهپیغمبران،گفتهسخنچگونهزندگیزبانبهموالنامثلآدمی،نیستکیمیاگراگراصالً.گویدمیدیگرجاي،گویم

.داردوجودمادروندرکیمیاگرپس،اندگفتهسخن

که برونِ آب و گِل بس مُلک هاستترکِ آن گیرید گر مُلکِ سَباست

آنچون.کنیدترکش،کنیدرهادهد،مینشانهمرابهشتدهدمینشانشمابهراسباملکاگرذهنیمناینگویدمی

خیلی،هستپادشاهیبسیعنی،هستزیاديهايملکذهن،برونوذهنیمنبرونو.استگلوآبشدگیهویتهم

منراشخصاینکهببینیمبیاییمنبایدمانیست،آنفقط،بینیممیذهندرماکهچیزيآنفقطهست،خوبچیزهاي

.مکاناینیاوضعیتاینیاخواهم،میزندگی،کشممیشیرهاوازمن،گرفتمسلطهزیر،کنممیکنترل

ایصدر پنداریّ و بر در ماندهایآنکه ختتش خواندهبَندستتَخته

:گویدمیحافظواستشکستهکهاستخوانییکمثالبستندمیگذاشتندمیراتختهتادوکهدانیدمییعنیبندتخته

تنم،بندتخته

تنمبندختتهترکیبیسراچهدرکهقدسعاملفضایدرکنمطوفچگونه

فضايدرجوريچهشدگیها،هویتهمباذهنبهچسبیدیممااگراي،تختهیکروياندکردهمیخرايهوشیاراگریعنی

شناساییشدگیهویتهمهر.بیاوریمدررامیخهااینبایدیعنی؟چییعنیبپریم؟برویممایکتاییفضايیعنیپاکیعالم

گویدمی.استکینهوکدورتورنجشمیخهايمیخها،بدترینو،شویممیآزادمادرجهیک،آیددرمیمیخیکشودمی

مجلس،صدرگوییمیکهآن.استزنداناین،استبندتختهاینذهن،دربهبهگوییمی،نامیمیسلطنتتختکهاین

صدربادردماست،مجلستهآن مجلسصدراست،دراینجاکهبدانشدگیهاهویتهمبهتوجهبااش فعلیوضعیتاآلن

.داردفرقمجلس

ایندرشویم،مییکتاییفضايوارد،شویممیبهشتواردکنیمرهارااینهااینکهمحضبهچرا؟هستیمدردماآلنما

میبیشترمانيهوشیاردرصدهرچه.استصدربشود،ترعمیقیمانهوشیارچههروشویممیزندهخودمانبهلحظه

جنسازلحظاتبرخییا،باشیمحضوريهوشیارصددرصدشایدروزيیک.صدرتررویممیذهنی،منبهنسبتشود

.کنیمتجربهرامجلسصدرراصدروبرسدصفربهماجسمیيهوشیارو،باشیمکاملحضوريهوشیار

چسبیديکهچیزيآنبهیعنیچی؟یعنیاستتوهمایناست،مجلسصدراینبگویدباشدنشستهدردمکسیاگرولی

:گویدمیهمبعدتخته،بهراتواندبستهاست،بندتختهاین،کنرها
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675مولوي، مثنوي، دفتر چهارم، بیت 

کمرتین آن که مناید سنگ، زرهست در چاه اِنعکاساتِ نظر

چیزيبهاینکهمحضبهیعنیچی؟یعنی.شودمیمنعکساست،زندگیجنسازکهنظرفکر،چاهدر،دنیااینچاهدر

بهطالسنگ،کهبطوري،دهدمینشانکژاینوبینیمیراجهانآنعینکپشتازمرکزت،شودمیآیدمیآنبچسبی

شایکیکنیم،زندگیتوانیمنمیمانباشنداینهااگرکهآیدمینظربهارزشبابسیارماشدگیهايهویتهم.آیدمینظر

میکنترلش،خواهیممیزندگیاوازوچسبیدیماوبهماکهاستآدمییکشایکیطالست،خودشایکیاست،پول

میمننباشداینگوییدمیبه آنکردیدتزریقراتان زندگیودادیدهویتحسآنبهشماکههرچیزيشایکی.کنیم

کهوقتیاینکهبراي؟اهچگوییممیچرافکر،چاهتويچاهتوي،استنظرانعکاساتبخاطر.شودنمیزندگیزندگیم،میرم

قراراگرهمایندرکنیم،صرفانرژيبایدچاهازآمدنباالبراياینکهبراي،ماندمیچاهمثلچیزيباشدیمهویتهم

است،کردنمصرفانرژيخودشانههوشیاردردبکشی،انههوشیاردرد،کنیقبول،کنیشناساییباید،کنیرهایشباشد

.بیرونبیاییچاهازبایدیواشیواشبیرون،بیاییچاهازتا،استانههوشیارهمهاینها،ببريبکاررااتسعیتمامکنی،صبر

زرّ و مالمناید آن خَزَف هامیوقتِ بازی، کودکان را ز اختالل

وکوزهيهاهشکستمثل،کردندمیبازيآنباروستاهادرمخصوصاکودکانکهسفالیظرفيهاهشکستیعنیخَزَف ها

اینهاگویندمیرسیده،نمیشانعقلچونبازيموقعولی،کردندمیبازيآنباداشتندبرمیهاهبچراچیزهااینوخم

می،شدمیکاريکتکداشت،برمیراشکستهسفالیعنیداشتبرمیرااوخَزَفیکیکهیکدفعهواستارزشباخیلی

سرزنیممیشدگیهاهویتهماینسرهمما.بودندارزشبیچیزهاياینهادرحالیکه.شکستندمیرادیگرهمسرزدند

توانیمنمیزندگیمانباشد،اینهاکنیممیفکر،ماستمرکزکهشدگیهاهویتهمایناینکهبراي،شکنیممیراهمدیگر

باداریمهممابازي،وقت. استمنۀ سرمایاینشود،نمیبازينباشداینهاگوییممیهمکودکانهبازيدرهمآنجابکنیم،

میراجهانشدگیهویتهمیکپشتازشويمیچاهواردوقتی.کنیممیبازيیمانهاهمهرباشدگیهایمانهویتهم

برهستند،شمامرکزاینکهبراي،شوندمیمهمآنها،شوندمیبزرگآنها،بینینمیدرستداريحواساختاللبینی،

.آنهاستدرزندگیکنیمیفکربینی،میراجهاناوحسب

بهخداوزندگیباشد،شمامرکزبشويهویتهمآنباشماکهچیزيهر،ایمخواندههمهمیشهوخواندخواهیمامروزماو

بادادنمنمیتان خوشگلی،تانتنبانبایدشماپس.کندخرابشوبیاورددراینجاازراآنخواهدمیوکندمیحملهآن

ازغیرآدمها،باکنیدتوجه.نشویدهویتهمآنباباشیدداشتهتوانیدمیبشوید،هویتهم،چیزيیکدیگر،آدمیک

جهان،ایندرچیزمهمترینمکنیتوجههمرااینو،نداریمدیگريراهدیگران،درخودزندگیشناسایییعنیعشق
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شماحالیکهدرچیزها،نه،هستندانسانها،نیستترمهمدیگرآنازکهچیزمهمترینومهمترینچیزها،نههستندانسانها

راآدمایندهیمیکاهش،دهیمیکاهشاینقدرجسم،بهدهیدمیکاهش،کنیدمیتبدیلمفهومیکبهراانسانوقتی

ماهمرااش قوه،دارندرسیدنحضوربهة قوهستند،بودنجنسازانسانها.بکشیتوانیمیموقعهابعضیکهجسمدر

:گویدمیداردهمراهمیناآلن،هستکیمیاگرکسیهردرگویدمیداده،زندگیندادیم

تا که شد کان ها بَرِ ایشان نَژَنداندعارفانش کیمیاگر گشته

کیمیاگرراماخواهدمیکی،بلهبشویم؟کیمیاگرتوانیممیهممااند،شدهکیمیاگرعارفان.ارزشبیپژمرده،یعنینژند

وخونکنی،باززبانتوانستینمی،نبوددرونتانگریاکیمگویداگرمی،بلهکیمیاگریم؟هماآلنآیا،زندگیانه؟هوشیاربکند

مهممابراياستعاديچوناست،معجزهما؟درشودمیانرژيبهتبدیلغذاجوريچهشد،نمیجانبهتبدیلبلغم

اگرکهداردوجودکیمیاگريشمادروندرشماست،دروندرکنندهتبدیل:کهبگویدخواهدمیموالناحاالولی.نیست

منبرحسبدادنهاانجامروينکنیتاکیدوبدهمانجامخودممنبگذارمن،بگوییهرلحظهنشويبلنددانم،میمننگویی

رسید،خواهمجایییکبهمنکارهاودادنهاانجامایناثردرباالخره،بدهمانجام،بدهمانجاممنکهنکنیفکروذهنی

.چیزيهمچوننیست

آید؟میحضوريهوشیارازآید،میيهوشیارچهازشمافکروشماکاراینکه،شماستيهوشیاراستمهمکهچیزيآن

راخدا،شناسدنمیراحضوريهوشیارذهنیمنولی.نهآیدمیذهنیمنازاگر،دارداثرآیدمیحضوريهوشیارازاگر

کندمیفکر،کندمیعملکندمیفکر،کندمیعملباالخرهشدگیهویتهممرکزاینازکهکندمیفکر،شناسدنمی

ایدتوانستهتان ذهنیمنبوسیلهشما،ردیگکنیدامتحانشمارسد،نمینهرسد،میجایییکبهشودمیرستگارباالخره

هویتهمیکشدگیهویتهمیکبوسیلهایدتوانستهبدهید؟شفارادرديیکایدتوانستهبیندازید؟رارنجشیک

.ایدنتوانستهبیندازید؟راردیگشدگی

&&&

پایان قسمت اول
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1137دفتر اول، بیت مولوي، مثنوي، 

تو ندانی بَحرِ اندیشه کجاستاین سخن و آواز، از اندیشه خاست

خودمانانههوشیارتوانیممیما.هستیمآنجنسازما،استیکتاییدریااینودریاآناز،هستدریایییککهگویدمی

یک،هستبحريیکگویدمی.نشویمبلنداندیشهبصورتکهشرطیبه،کنیمشناساییبصورت دریایی زیر فکرهایمان را

میفکراولزنیم،میحرفماشودمیآوازوسخنباالخرهمی آیدفکراندیشه،اینوباالآیدمیاندیشه،هستدریایی

کهبحريکجاست؟اندیشهبحرکهکنیشناساییتوانینمیذهنباتواما.زنیممیحرف،شودمیسخنبعدهم،شود

شود؟میبلندفکرهاایندریاکداماز،شودمیبلندآنجاازاندیشه

می؟می آیدکجاازاینشود،میحرفمی آیدکهشمااندیشهکهکنیدفکرنگیرید،نظردررااینهاوجسماینحاالشما

میحرفشماکه،شودمیسخنمی آیدبعدوشودمیبلنداندیشهاینبخارمثلآنجاازکهکنیدفرضدریایییکگوید

:گویدمیبعد،زنید

1143مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت 

در هوا کی پاید؟ آید تا خدافکرِ ما تیری است از هُو در هوا

استتیريیکفکراست،جسمفکراینما،مرکزشودمی،کنیمینگاهرافکروقتی،باالمی آیدکهمافکربنابراینپس

درشمااگربنابراینپسخودش،رويدوبارهگرددمیبرایستدنمیوا هوادروهوادرخدا،یعنیهو،شودمیانداختهکه

ایندریا،آنشویدمیشماشود؟میچی،نشویدبلندفکرهربا،نشویدهویتهمآنبا،شودمیانداختهفکراینحالیکه

گذاریدنمیراجسمآنشماجسم،شودمیفکرسطحی،چیزیکشودمیفکرآنموقعبعد،شماستفکرهايزیردریا

اینها،شویدمیقاطی،شویدمیآغشتهاینهاباشماوشوندمیبلندفکرهاوقتی.مرکزتانشودمیدریاآنحاال،مرکزتان

فکروقتی.شودمیایجادذهنیمنفکرها،اینچرخشاثردرو،شویممیگممافکرهاایندروغباروگردشودمی

توانیدمیدریااینازشمااست،کیمیاگردریااینمانید،میدریاآنشمانشوید،بلندآنباشماهوا،بهشودمیانداخته

.بشویدآگاهانههوشیار

اگرگفتشدیم،رنجزود،شدیمنازكشدیم،هویتهمدردها،وجهانیاینچیزهايبااشتباهاثردرما.فهمیدیمپس

میبلندفکرهاآنازاست،بینهایتخداست،اندازهکهدریاستهمینردکنی،پیداتوانینمیراردآنبمانی،اینطوري

بدهی،گوشکسیبهدریاآنباشودمیبماند،ساکنولی،بکندفکر،باشدساکنآدمشودمی.شویدنمیبلندشما،شوند

بزندحرفدریادوبارهبدهد،گوشدریا،بزندحرفدریاباشم،دریاهممن،باشیدریاشماشودمیندهی،نشانواکنش

راکاراینکی.باشداینطوريبایدبله.نکنددخالت،ندهدگوشسطحیذهنیمن،سطحیچیزهاياینوبدهدگوشدریا
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اینوبشودشناساییباید،استماديکهمافعلیمرکزکهفهیممیاآلنما.هستکیمیاگرتودروندرگویدمیکند؟می

:مانغزلبهبرگشتیمحاالما،مرکزبشودعدموشدگیها،هویتهماین،کناربرودمادیات

که تا با خوي زشتت همنشینیدر آیینه نبینی روي خوبان

دریاایندر،بمانیمدریاآنماهوا،تويشودمیانداختهتیراینوقتی،هستیمآیینهماآیینه؟کدامدیگر،شدواضحدیگر

شمعهمین.هستیمآیینهمایعنیاست،لحظهایندرخدابینهایتبهشدنزندهواقعدرکه،استحضورگنجدرواقعکه

اینبیندازیم،راشدگیهاهویتهماینوبشویمبودنجنسازاگر.بشویمآیینهبایداماست،همینهمنوروزيسفرهآیینه

رويبهماوقتی.شدندزندهزندگیبهکهآنهاییهستند؟هاکیخوبان،زیبارویاندهد،مینشانرازیبارویانرويآیینه

بینیم،میراخوبانرويپس،کنیممیشناساییهمدیگراندرراجنسهمانگفتم،شویممیزندهحضورمانبهخوبمان،

چیباشدنمامرکزوباشیمهویتهممانذهنیمنیعنیمانزشتخويبااگرولی،دهدمینشانراخوبانرويماآیینه

درراهماناستدردواستذهنیمنجنسازمرکزشکهکسی.بینیممیهمدیگراندررازشتخويهمانبینیم؟می

اینطوريتوگویدمی،دهدمینشانواکنشاوبهوداندمیاوخودراآنو.ببیندتواندنمیدیگريچیز،بیندمیدیگران

.هستی

اینو،مابهبدهدنشاندرستراما،باشدشدهزندهآیینهآنبهوباشدگذشتهمراحلاینازکهخواهیممیعارفییکما

نشینیهماینبا،داردزشتعادتهاي،داردزشتخوهايکهذهنیمناینباکهفهمیممیمااآلنحداقلپس.موالناست

،کنمهمنشینیخواهمنمیدیگرتوبامننیستم،تومن،نیستمتومنگوییممیکنیممینگاهاینبهناظربصورتنکنیم،

توفهمیدماآلن،هستمتوکردممیفکر،بودمهویتهمتوباروزيچندیک.هستمزندگیجنسازمن،بشومصحبتهم

توکهمفهومشهمیننه،آدمخودتازه،بخواهیزندگیاوازآدمییکبهبچسبیبرويبایدتوگفتیمیمنبهتونیستم،

ازبروگفتیمی،داديمینشانمنبهراآن،بوديساختهدیگرکسازذهنیمنیکتو،منذهنیمناي،داديمینشان

بصورتاآلن،هستمآیینهوهستمجداتوازکهخودممنشناسی،نمیراخدا،هستیجسمجنسازتووبگیرزندگیآن

جنسازاینکهمحضبهشماآیینه.شدمجداتوازحدوديتااآلن،دهممینشانراتوپس،بینممیراتودارمناظرحضور

زندهزندگیبههستندینکسازیبارویانگفتم.دهدمینشانرازیبارویانرويبیفتد،شدگیهاهویتهموباشدبودن

. دناهشد

چین شو، که آیینه ست چینیتو بی تو زیبا شو، که این آیینه زیباست

دادیمنشانکهدریاییآنآیینه،اینکه،بیندازراهایتشدگیهویتهمچی؟یعنی،کنزیباراخودتتوگویدمی

فعالوشدگیهویتهمصورتبهشدهدرستکهبخاريیادریارويکهابريآنیاباشیددریاآنخواهیدمیشما. زیباست
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پر،داریمماکهحالتیاینذهنی؟مناینیااستزیباترزندگیاست،زیباترخداخوداست؟زیباترکدوم،ماستدیدعینک

رنجش،هستیمحسود،هستیمنظرتنگ،هستیممنفی،دهیممینشانواکنشاینکه،هادردازپرهاشدگیهویتهماز

؟خداییآیینهبشویمبیندازیمراهااینهمهیا؟استترقشنگاینکنیممیزیادتررادردها،داریمکینه،داریم

زیبابایدتوزیباست،کهشویمزندهخدابهتوانیممیمازیباست،اینایمبودهوهستیمآنماکهايآیینهاینگویدمی

ذهنیمنخواهممیمنکهبگوییدشماکهنداردوجودمابرايانتخاباینکنیدتوجه. بمانیباقیزشتتوانینمی،شوي

چینباشدصافاینکهجايبهايپارچهیکمثلکههاستشدگیهویتهمهمینهمچین،شوچینبیتو. دارمنگهراام

چینیآیینهحتما،آمدهچینازآیینهاینو.داریمگره،داریمشدگیهویتهم،باشیمخالصيهوشیاراینکهجايبهدارد،

آیینهاینچی؟یعنی،آمدهدورهادورازکهدهدمیهمرامعنیاینخالصه،آمدهدورهادورازوبودهمرغوب،بودهخوب

قدريیک،بنامیآیینهراآنونمالآیینهاینرويراهاآلودگیوهازنگتوو.نیستجهانیاینآیینه،استجهانیآن

زیبابایدتوبنابراینپس،آیدمییکتاییفضاياز،آیدمیچیناز،آیدمیورآنازکههستايآیینهیککهکنتوجههم

. آوريبدستراچینیآیینهتاشويبچینبیوشوي

حضوراگر،شدهدرستحضورازکهاستآیینهمنظورشصورتهربه،شدهدرستچینیازکهايآیینهاندگفتههابعضی

خالصيهوشیار،نیستخالصيهوشیاروسته اآلودکهباشیميهوشیارجنسازلحظهایندر،باشدداشتهآلودگیما

بهتبدیلاین،کنیدمیآزادرايهوشیاروکنیدمیبازرااش گرهوبینیدمیراشدگیهویتهمشماموقعهرچیست؟

هااین،شودمیآزادهرچه،شودمیشناسایییکییکی،شویدمیهویتهمرودمیيهوشیارشود،میخالصيهوشیار

.داریدعالی،داریدچینیخالصودقیقبسیاربسیارآیینهیککنیدآزادراتان يهوشیارهمه،استخالصيهوشیار

بیند تو را کاندر کمینیهمی مشو پنهان که غیرت در کمین است

هویتهمتواندنمیشمامرکزکهاینقانون،بدانیعنیپنهانمشونشو،قایمچیزهاپشتنشو،هویتهمیعنیمشوپنهان

قانون،همغیرت،کنیدشکارراچیزيیککردیدکمیناالنشمایعنی،استکمیندرغیرت. کنتوجهراباشدشدگی

.کندمیحملهدارد،باشدشمامرکزتواندنمیبچسبیخواهیمیاالنکهچیزياینگویدمیکههمزندگی

باهویتهمگوییممیما،بگیردراگنجشککردهدورخیزهمگربه،بگیردراکرمییککرددورخیزگنجشکی:گویدمی

واستکمیندرخداکهدشدیمیمتوجهد،شدینمیپنهانشمااگرو،باشدمنمالبقاپم،کردمدورخیز،هستمچیزاین

واستزندگیقانونغیرتاینپس،توکرديکمینکهبینیمیگویدمی. بکنیدیگريچیزاوغیرومرکزتتوگذاردنمی

هااین. باشدتواندنمیچیزهاخانه،خداستخانهمادلما،مرکزیعنی،باشداوبایدفقطشمامرکزکهگویدمیقانوناین

.گویدمیموالناکههمین. استغیرتقانونایند،بپذیریدبفهمیبایدخوبشما
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نمیرامانيهوشیارکیفیتما،استلحظهایندرشمايهوشیارکیفیتهماناینودداریمنگهپاكبایدرااینجاو

،کنیمنمیمسئولیتقبولو،گویدمیداردهمغزلایندرکهلحظهایندرورزیممیکینهمثال،خشمگینیممثال،سنجیم

اینباراباداماست،اینمايهوشیارکیفیتفعالمهمنکنندمیعصبانیرامنودهستنبدمردمچونگوییممی

.استبدجامعهچون،نیستمربوطمهمنبهوکندنمیرشدپوك،بادامشودمیکهکارممیيهوشیار

اینمهم،نیستمهمهستچیبرتودورحاالکه،کنتوجهغیرتقانونبهشماگویدمینیستقبولقابلهاحرفاین

کمینتوو،باشدشدگیهویتهمجنسازوکینهورنجشمثلیعنی،باشددردجنسازتواندنمیشمامرکزاینکهاست

.توستازترقويآنوکندمینگاهراتودارددیگریکی،اینجابگذاريبقاپیراچیزيیککهنکن

ببستی چشم تا خود را نبینیز خود پنهان شدي، سر درکشیدي

پس.نبندراچشمتبینی،میراچیزآنفقط،شودمیبستهتويهوشیارچشمشويمیهویتهمچیزيباموقعهربله

میدرست،نبینیمراجهانشدهمرکزمانکهچیزهاییعینکپشتازکهدرصورتیيهوشیارعنوانبهماشودمیمعلوم

اگر،شودمیآگاهيهوشیارروييهوشیار،شودمیمنطبقيهوشیارروييهوشیار،نشویمپنهانخودازاگر.بینیممی

بهراخودماننباید،بکشیمسرنبایدجهان،بهکندمینگاهوشودمیجدايهوشیارازيهوشیارشویمبپنهانخوداز

اینباارتباطدرحاال.نیستدرستکارهااین،دیگرکردم،بکنمکاريوشومبپنهانمردمازاگربگوییمنباید،بزنیمنفهمی

.بکنیمتوانیممیپیشرفتببینیم،خواندخواهیمچیزهاییهمبعدامطلب

ز کینه جمله تن دندان چو سینیخوانی ولیکنبه لب یاسین همی

مثلهایتدندانبنابراین،هستمرکزتدرکینهاینکهداريکینهاینقدرکهگویدمی،دارددندانهکهدانیدمیسین

می واستقرآنسورهششمینوسیدانیدمییاسین. خوانیمییاسینداريلببهاما.استدریدنآمادهوحشیحیوان

میاینجادروهستقرآنقلبیاسینویاسینفرمودند؟چیستقرآنسورهبهترینکردندسوالرسولحضرتازگویند

مرکزتچوناما،زنیمیخوبهايحرفوخوانیمیقرآنظاهردریعنی.خوانیمیقرآنیعنی،خوانیهمییاسینگوید

به لب یاسین می خوانی ولی درد پخش .استآمادهدریدنبرايهایتدندانگرگمثل،رويمیآنطرفهبهستکینهاز

را بهم می ریزي، غیبت می کنی، ایراد می گیري، عیب پیدا می کنی، عیب هاهبه لب یاسین می خوانی اما خانوادمی کنی، 

گوید؟پر از رنجشی، پر از دردي، توجه می کنید چی می،ايگویی، متنفري، پر از کینهمی

تو چرا به مرکزت نگاه نمی کنی؟ چرا؟ براي اینکه : گوید کهو به مرکز نگاه نکردن، میاین همین در ظاهر چیزها قایم شدن

ولی موالنا می گوید که توجه . من ذهنی حواسش به کالم است، حساسیت به حرف دارد، حرفها خوب باشد خیلی خوب است

است که در اینجا می گوید اگر از جنس می کنید تا زمانی که زود رنجی و واکنش نشان می دهی، و مرکزت از جنس خواستن 
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خواستن باشد و زود رنجی باشی، باالخره کینه انباشته می کنی، اگر مرکزت از جنس کینه باشد و آماده دریدن باشی، آماده 

. انتقال درد باشی به لب یاسین خواندن فایده ندارد

و مثنوي برایتان خواهم خواند، هر سه، چهار بیتی ن در این قسمتها ابیاتی از دیوان شمساتهمینطور که عرض کردم خدمت

موالنا روشن می کند شما ببینید، لطف کنید وقتی دیدید . قسمتی از وضعیت زندگی شما را من ذهنی شما را روشن می کند

ها، یا که یک جایی اشکال دارید، اشکال را معطل نکنید همان موقع عوض کنید، نگویید حاال بروم ببینم چی می شود و این

اگر دیدید چیز مهمی است روي کاغذ یاداشت کنید، بعداً حتماً عمل کنید، بعضی موقع ها یک چیزي را صدبار باید عمل 

. کنید تا روان بشوي

3049مولوي، دیوان شمس، غزل شماره 

کند سر و گوشِ مرا به شَهدِ لبیچه میدهان به گوشِ من آرد به گاهِ نومیدی

یت موالنا اشاره می کند به اینکه وقتی ما مرکز مادي داریم و از هم هویت شدگی ها زندگی می در این چند ب

خواهیم، و اینها به ما زندگی نمی دهند و ما ناامید می شویم، آنموقع هست که ما آماده هستیم که قبول کنیم این 

یعنی که خدا می تواند به ما کمک کند، آنموقع هست . چیز به ما یا این شخص به ما زندگی نمی دهد و ندارد بدهد

زندگی، خدا دهانش را می آورد به گوش من، زمان نومیدي، پس زمان نومیدي یا نا امیدي، سرخوردگی که از این 

و با عسل لبش، با خرد لبش، با برکت . اي استزندگی بگیرم، آن خیلی خوب لحظهشخص من باالخره نتونستم

اي که به گوش من می کند، یعنی من آنموقع صداي زندگی را می شنوم، مرا لبش با صحبت نرمی و آهسته

. راهنمایی می کند

ه زندگی را از چیزها می چرا؟ براي این که هم. پس زمان نا امیدي زمان خوبی است و همه نا امید خواهند شد

فقط شما نیستید که از . خواهند، براي همه این حالت پیش خواهد آمد، دیر یا زود، تا روح را بیاورند به زندگی

هزاران نفر در دنیا هستند که دچار این توهم . همسرتان ناراضی هستید براي اینکه شما نتوانسته خوشبخت بکند

یک ماه، دو ماه، . ی به زندگی من خواهد آمد که با خودش زندگی خواهد آورداند که یک شخصتقریباً جهانی شده

سه ماه آدم صبر می کند، یک سال، دو سال، پس کو خوشبختی؟ توهم است، سر خوردگی است، نا امیدي است، 

. دارد همین را می گوید

چیزها و آدمها منی توانی هر چه زودتر هبرت، برای اینکه داری بیدار می شوی، که از،وقتی نا امید شدی

.منی توانی خوشبختی بگیری. زندگی بگیری
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حَلَبیشرابِ وصل بتابد ز شیشهغالمِ ساعتِ نومیدیم، که آن ساعت

حلبی یعنی شیشه شرابی که در حلب ساخته می شده و بسیار مرغوب بوده، در اینجا منظور شراب غیبی شیشه

ام، براي اینکه آن ساعت، آن لحظه شراب وصل غالم ساعت نا امیدي: گوید کهمی. آیدآنور می، شرابی که ازاست

مشخص . زندگی، شرابی که وقتی موازي بشوي با او، یا قبول کنیم که این چیز به ما زندگی نمی دهد، می تابد

.است دیگر

بفهمید که چیزهاي دیگر هم نمی دهند، حاال اگر ما سرخورده شدیم، نا امید شدیم از چند تا چیز، شما دیگر

. نگویید که من این همسر را پیدا کردم، بدشانسی به من زندگی نداد، بروم یکی دیگر پیدا کنم. جایگزین نکنید

قبول کن که آن نداشته بدهد و شما . آن هم نداد یکی دیگر، نه همچون چیزي نیستآن هم نداد یکی دیگر،

. منبع زندگی و کیمیا در درون خودتان است. خاب کردیدمنبع زندگی را اشتباهی انت

بینهایت را که از اول حاال من ذهنی چون کاهش انسان به جسم است، بنا به تعریف دیگر، ما هم هویت می شویم 

شما به عنوان هوشیاري که بینهایت خدا . آن بودیم کاهش می دهیم به جسم و یک چیز کوچک، این زندگی ندارد

بخواهد از یک من ذهنی دیگر، ظاهراً امکان تان بخواهید از من ذهنیتان زندگی بخواهید یا من ذهنیهستید اگر

دارد، چرا؟ من ذهنی فقط به بیرون نگاه می کند، دیگر درون را، چشمه درون را، کیمیاگر را نمی شناسد، خدا را 

در بیرون هم که بهترین چیزها . نمی بینمهم نمی شناسد، هی می گوید بیرون است من که به غیر از بیرون چیزي 

پس من می توانم توقع داشته باشم از . وجود دارد آدمها هستند، این آدمها همه چیز می توانند به من بدهند

پس از چند بار نا امید شدن شما نباید ! آدمها، بهتر است بروم ببینم چی می توانم بگیرم از آدمهاي دیگر، هیچی

.باید شناسایی کنید بجایشدیگر ادامه بدهید 

از آن شراب پرستم، که یار می خبش است

رخم چو شیشه می کرد و بود رخ ذَهَبی

بنابراین من شراب . روي من را قرمز مثل شراب کرد و سالم شدمیعنی رویم زرد بود شبیه طال بود، مریض بودم، 

اش برکت زندگی پخش می ر یعنی خدا همهیا. می پرست هستم، کدام می؟ میی که از آنور می آید. پرست هستم

اش شراب مست کننده شادي بخش پخش می کند، چشمه شادي در درون من است، کیمیاگر در درون کند، همه

از بیرون جستجو نمی کنم، بنابراین دیگر چیزهاي بیرونی و آدمها را نمی پرستم، شرابی را می پرستم من هست، 
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شما می دانستید که یار هر لحظه یعنی خدا هر لحظه می . می بخش استه یارآید، و می دانم ککه از آنور می

خواهد می مست کننده به شما بدهد که پر از شادي است، پر از آرامش است، پر از خرد است، پر از خرد است، پر 

ر لحظه به شما را می خواهد بزرگتر کند و به خودش زنده کند، و هاز عشق است، پر از لطافت است و هر لحظه

. شما عقل می دهد که بشناسید آن چیزي را که با آن هم هویت شدید در آن زندگی نیست

برادرم، پدرم، اصل و فصلِ من عشقست

که خویشِ عشق مباند، نه خویشی نَسَبی
هرومنریشهوکندحمایترامنتواندمیکههرکسیمن،هايفامیلتمامیعنیمنپدرمن،برادرگویدمی

میماوقتیخداست،باماوحدتگفتیمکهدانیدمیهمعشقو،راعشقکردمخلقوشدهجدامنازکهچی

و شود،میشروععشقشویم،میزندهاوبهلحظهایندروگردیممیبرهوشیاريصورتبهجهانبهرویم

.بشویمروانبینهایتساکنیکماکهشودمیسببعشق

بنابراینهست،هممناصلیخودهمینمن،عشقخویشماند،میمنعشقخویش:کهگویدمیداردبنابراین

از،کردمپیداخویشیآنهابامادرموپدرطریقازکهخواهربرادر،پدر،مادر،مثلنسبیهايخویشیبهمنپس

جهانایندرشماکنندهحمایتتنهاکهشویدمیمتوجهشماپس.نیستممتکیاینهابه،خودممن ذهنیجمله

يهاهشاخاینوزندگیباوحدتتانازیعنی،خیزیدمیبراوازاالنهمینهست،عشقشماریشه. هستعشق

.دیشومیزندهآنبهد،یفهممیراموضوعاینهوشیارانهاالنمنتهاهست،اوازهمشماماديظاهراً

هویتهموشودمیانجامذهنیقراردادهايبراساسنسبییاسببیهايخویشیکهشویممیمتوجهماو

وخواهرمانوبرادرمانهمینازبینیممیدشمنیماچقدرخورد،نمیمابدرداینها،هستشیتوشدگی

داشتهکارينبایدما. گذاریممیمثبتاثرهاهرابطاینروي،شویممیزندهعشقبهوقتیالبتهکهفامیلهایمان؟

اگرهست،عشقمناصلکه،بفهمیمراموضوعاینکههستاینمامسئولیتهستند،جوريه چدیگرانباشیم

نمیچیزيودوستانمانفامیلهامانوخواهرمانپدرمان،برادرمان،از،هستعشقاصلمانکهبدانیمواقعا

خواستناگررود،میبیرونمامرکزازهست،تقلبیمنمالوهستمن ذهنیمالکهخواستناینپسخواهیم،

.گذاردنمیخواستنریزد،میفروواقعامن ذهنیبرسدصفربهوبشودمتوقفجهاناز

به. هستعشقضدجداییجدایی،یکیهست،خواستنیکیکند،میکمکمن ذهنیبههستچیزتادو

تماموخواهرتانمادرتان،پدرتان،درراجنسهمانبشوید،زندهخودتاناصلیخویشبهشماکهاینمحض
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ها،کدورتها،دشمنیآنبینید،میدیگرجوریکاصالکنید،میشناساییشناسید،میفوراتان خانوادهافراد

تمام.رودمیبینازندادي،پسگرفتیرااینیانداديمنبهخواستمرااینخواستنها،ایناساسبرکهرنجشها

.شودمیعشقازپرخانواده.شودمیخانوادهخانواده،رود،میبینازاختالفات

دیگرانهوشیاريکیفیتمسئولهستیم،لحظهایندرخودمانهوشیاريکیفیتمسئولماهرصورتبه

کنند،عوضراخودشانبخواهندبایددیگرانکنیم،عوضتوانیمنمیرادیگرانکهدانیممیهمراایننیستیم،

هست،هاهنسخبعضیهست،عشقفصلشانواصلمادرشانوپدرشانکهبرسندحقیقتاینبهبایدهمدیگران

الزمماکههستدرستتنایندانیممیماو،هستعشقمنچیزهمهخالصههست،عشقمننسلواصل

ماوحدتمااصلهست،عشقهمانمااصلنیست،تناینمااصلصورت،هربهولیرا،فکروراتناینداریم

یکبیفتدهستممکناینهست،مستقروساکنمادربینهایتساکنحضورصورتبهکهلحظهایندراوستبا

حسابشمادارد،موقعهمانراشاسالمتیبهتریندارد،موقعهمانراحالتشبهترینهمدن باینولی.روزي

نسبیخویشانوپدرمانومادرمانبرادرمانازراچیزمانهمهوشناسیمنمیراعشقماکنیمفکرماکنید

چیبرايهاهخانواددررنجشهمهاینافتاده،االنکهاتفاقیهمینافتد؟میاتفاقیچهبخواهیم،خودمان

.هستخواستنمرکزشاندروباشندنازنینونازكخواهندمیهمهکهاینبرايهست؟

مخُش که مَفخَرِ آفاق، مشسِ تربیزی

بَشُست نام و نشانِ مرا به خوش لقبی

کنیدمیشناسایییعنی،شویدمیتبریزيشمسبهتبدیلشماکهاینمحضبهکهباشخاموشبنابراینپس

بینیدمیشماوتابدمیخرداینتابد،میانرژياینهستید،زندگیباموازيلحظهایندروراشدگیهاهویتهم

وهوشیارياینو،شماستجنسازکههستعشقاینبلکه،شماستجنسازکهنیستشدگیهویتهمکه

منآقاماست،هاينقشمانشانونامماست،هویتهايمانشانونامرا،شمانشانونامشوردمیبودنآگاهاین

ونشانناماینبدهید،کردیتبه من رساندم،جایییکبهکردمبزرگرافرزنداناینمنخوبیم،پدرمنپدرم،

.هست

خوبمهندسمنگویدمییکیآنهستم،خوبمدیرمنگویدمییکیآنهستم،مادرمنگویدمییکیآن

خردوراهویتهااینکنیممیشناساییماکههمینپس.استسطحینشانوناماینهاساختم،پلهاییچههستم
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مامن ذهنییواشیواشوشودمیزیادخالصهوشیاريانباشتگیبیندازیم،چیهربیندازیم،شودمیسبب

.بشویمخواهیمنمیلقبخوشدیگرشود،میبزرگتردرونمانفضايماناصلیمنشود،میکوچکتر

ماتوانیممیآیاکهببینیم،کنیمتکراردوبارهاالن شاید جایش است ایم،خواندهرااینقبالبدهیداجازهبله،

وباشیمنداشتههمرادارندمن ذهنیکهکسانیازکمکانتظاروبگیریمموالنامثلآدمهاییازراکمکواقعا

فصلتانوهستعشقشمااصلکهشدیدمتوجهشمااگرنگهداریم؟بمکندراماانرژيآنهاکهاینازراخودمان

چندبدهیداجازهصورتایندرهست،عشقپدرتانهست،عشقبرادرتانهست،عشقنسلتانهست،عشق

.خواندیمقبالبخوانیم،رابیت

2225مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت 

صحبتِ این خلق را طوفان شناسهر ولی را نوح و کشتیبان شناس

شناس،کشتیبانراموالنامثلآدمیهمنشینیوبشناسطوفانراذهنیهايمنصحبتدیگر،است مشخص

پس،گیریممییادداریمموالنااز،گرفتیمیادکجاازراچیزهااینماکند،میهدایتاالنکیراماببینیدپس

. هستیمطوفانتوکهالبتهنه؟یاهستیمطوفانتودهد،مینجاتجهاناینطوفانازراماکهنوحیکهکسی

طوفاندچارجاآنسالگیپنجاه، سالگیچهلبهرسدمیباالخرهبودهکاماهلوبودهنازنینونازكکههرکسی

ایجاددردبهکندشروعهستممکنوهستدردازپرمرکزشکهزمانیدرآید،میانسانبحرانهايشودمی

راماکشتییعنیدهستنبانوکشتینوحاینهاولی،،موالنامثلانسانهاییگویدمیدیگران،وخودشبرايکردن

اینرا،خودتانکنیدمتعهدوکنیدتکراروکنیدتاملوکنیدعملوبخوانیدراابیاتاینشمااگرجلو،برندمی

.بشناسطوفانراخلقهمنشینیودهدمینجاتجهاناینطوفانازراشماکشتی

ز آشنایان و ز خویشان کن حَذَرکم گریز از شیر و اژدرهای نر

مااینکهبراي،کنیدتوجهچرا؟باش،مواظبخویشانتوآشنایانازبلکهنترس،اژدهاازنترسشیرازگویدمی

وجودجداییحسوداردوجودخواستنماخودمرکزدراینکهبرايباشیم،نازنینونازكنبایدکهنشدیممتوجه

خودتانرويایدگرفتهتصمیمشمااگردهد،مینشانواکنشدیگرآدمهايدرهمانبهوداردوجودکینهدارد،

بازرافضاتوانیدمیاگرو.باشیدهوشیاريمقداریکاینمواظب،هستعشقاصلتانکهایدفهمیدهوکنیدکار

ببینید.باشیدمواظببایدبسیار،هستیدضعیفاگرولی.بگنجدبگنجد،چیزهمهبحرایندربحرایندرکنید،



Program # 703گنج حضور703برنامه شماره 

23: صفحه

حالعیندرکنید،بازرافضابیندازید،راتان کینهبیندازید،رارنجشتانبایدشماکهگویدمیگوید،میداردچی

پاسبانیواقعدرنیست،آسانکاراینباشد،آنهامواظببایدببندند،رافضااینخواهندمیکههستندآدمهایی

فضايبهبیاییدکنید،حرکتمن ذهنیازشماکهنیستآسانکاراینیعنیخواهد،میساعتهچهاروبیست

.دیگرنیستیکتایی،

چرندات مییادهاشان غایبیبرنددر تالقی روزگارت می

توخواهندمیچیزهایی،خواهندمیتوازمرتبکهاینبرايکنند،میسیاهراروزگارتنشینیمیاینهاباوقتی

راروزگارتوپایینآورندمیراهوشیاریتکیفیتبنابراینودگوینبتوبهماهیخواهندمیکنند،کنترلرا

کارچیمن،کردهراکاراین،زدهراحرفاینکهشویدمیآنهافکربهشما،نیستندهموقتیکنند،میخراب

. خورندمیراشمازندگیهمغایبیموقعخالصه؟کنم

مَکیتن، فکر را شربتاز قِفِهر یکیچون خرِ تشنه، خیالِ 

شمایعنی.مکندمیراشمازندگیشربتشمافکروشماتنقیفاینازهست،تشنهخرمثلاینهایادگویدمی

کشیمینقشهیادهیمینشانواکنشیااینهاستبهمربوطفکرکنید،میفکرواردگیرید،میراخامزندگی

میصفرآدمهاازتان خواستهشمااگرتو،خواهیمیچیزيکهاینبرايداري،توقعکهاینبرايچرا؟،ناراحتییا

خوبیچیزعجبشنوند،میمردمبرسانیدصفربهراتوقعاتتانگوییممیوقتی.آمدنمیپیشحالتهااین،شد

.کنیمکاربایدطور،ایننیست،کردمصفرراهمهاالنهمینهست،

شبنمی که داری از بَحْرُ الْحَیاتکرد از تو خیالِ آن وُشاتنَشْف

سرکارزدنحرفباذهنیهايمن،ذهنیهايمنیعنیچینان،سخنیعنیوشاتکردن،جذبیعنینَشْف

خواهندمیچیزيیکشماازموقعییک راشمادارند،سرکاردیگرانعیبهايبا،کاردارندوسرقضاوتهابا،دارند

بعدهستی،مهمیآدمکهکنیمیفکرکهحالتییکبهبرندمیراشماکنند،میتاییدکنند،میتعریفشمااز

اینتاآورندمیآدمسربالتاهزاربشوي،ناراحتگیرندمیشماازراآنها،بگیرندشماازنتواننداگرراچیزآن

.کنندجذببمکند،رااینداریمزندگیبحراز،داریمحیاتبحرازکهايقطرهچند، ايقطرهیکاینکهشبنمی

همازراهوشیاریتانراخودتانکنید،نمیایجادهمرازندگیکنید،ایجاداالنخودتاندربایدرازندگیشماپس

واواکنشبهشمارادوباره.بخورندراشدهآزادهوشیاريایندیگراننگذاریدولی،کنیدآزادشدگیهاهویت
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میلحظههرو،نه،نه،بکشدتهدوبارهاريیهوشآنوببافیدجدیدچیزغیابشان،درببافیدشمادوبارهدارند،

. خواهمنمیکسیازچیزيمنوهستعشقمنچیزهمهونسلونسبوفصلواصلمنمادروپدرکهگویید

راقسمتییکاینها،خوانممیباهممنکهرابیتپنجچهاراینکردمعرضکند،میتاییدراهمینهماینبله

گوید،میاالنببینیدکنند،میروشن

2956مولوي، دیوان شمس، غزل شماره 

تا یک به یک بدانی اسرار را متامیدل را متام برکن ای جان، ز نیک نامی

تورا،نامینیکزندمیمثالوبکنشدگیهاهویتهمازرادلتتمام،درصدنهونود،نه،صددرصد:گویدمی

گفت.نامنیکآدمیکعنوانبهنگذارنمایشمعرضبهونفروشراخودتبشوي،نامنیکمردمبینخواهینمی

احترامخوبپدریکبعنوانمنبهگویدمیکهستاکسیکیه؟نامنیکشست،رامننشانونامتبریزيشمس

قبولرامنبگذارید،احترامنویسندهیکبگذارید،احتراممصلحیکبگذارید،احترامخوبرئیسیا،بگذارید

نامهانیکبینرامنمن،رويبگذاریدارزشبدانید،رامنقدرکنید،قدردانیمن،ازکنیدتشکرباشید،داشته

. بگذارید

آنهارضایتبایدکنی،تبعیتمن هاي ذهنیازبایدبشوينامنیکبخواهیاگر،بکنآنازرادلتهمهگویدمی

نیکازاگرولی.کندمیراضیراهمهکهرامن ذهنییککنیجوربایدبشوي،من ذهنیبایدپس،کنیجلبرا

دررااسرارزندگییعنی،دانستخواهیبه یکیکرااسرارشدگیها،هویتهمبقیهازوبکشیدستنامی

میپیدادستیعنیباشیخردصاحبباشی،زندگیرسصاحبتوانیمیايزمینههردرگذارد،میتواختیار

.زندگیبینهایت انباربهکنی

ناموس و پادشاهی در عشق هست خامیای عاشقِ اهلی ناموسِ خلق خواهی؟

مااصلاینکیمیا،اینهستیم،آنماکهماخداییتاینهستی،الهیعاشقتوگویدمیهست،سادهابیاتاین

پالستیکیگلحالتدیگر،چیزهايبهوپولبهماعالقهاینواقعدر.نیستجهاناینعاشقهست،اصلعاشق

کهتوگویدمی. آدمهایاچیزهابهچسبیدیمنداریمخبرنکردیمپیداراآنچون،هستعشقآنمصنوعیگلیا

آنوباشیداشتهآبروخواهیمیمردمپیشیعنیخواهی؟میراخلقآبرويتوچطورهستی،الهیعاشق

عالمدرپادشاهیوناموسیعنیبدلیحیثیت.خواهیمیرابدلیحیثیتآنخواهی،میرامصنوعیآبروي
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آبرويمردم،توجهمردم،تاییدشماپس!توانینمیراهردورا،آنیاخواهیمیرااینیعنی،هستخامیعشق

،دبرقصیآنهاسازبهونگهداریمراضیرامردمذهنیهايمنبایدگرنهوخواهیدنمیرامردمنامینیکومردم

.دبرقصیدتوانینمیخداسازبهدیگر

چون و چند بایدعاشق چو قند باید، بی

جانی بلند باید، کان حضرتی است سامی
و از بشودلحظهاینجنسازلحظهاینبایدعاشققند،مثلبشودشیرینبایدعاشقمرتبه،بلندیعنیسامی

کاريشدطوراینچندوچونبهبنابراینبیاورد،آنورازراشادي،بشودهوشیاريجنسازبشودزندگیجنس 

اینوشودمیوبشودگویدمیزندگیلحظهاین.هستفیکونکنوقدروقضاتابعچندوچونداندمیوندارد

.بردنمیکاربهراخودشعقلوکندنمیستیزهپسهست،زندگیباموازيعاشق

کند،نمیناراحتراشمانشد،قدرنایشد،قدراینیاشدطوريآنیاشدطورياینکهگوییدمیکهشماپس

بلندبارگاهیکاینو،ایدزندهخدابینهایتبهلحظهاینباید،بلندجانیدارید،بینهایتجانکهاینبراي؟چرا

بی؟االنهستیدقندمثل؟هستیدواقعیعاشقشماحاال.شویدمیزندهخدابهداریدشمایعنی.هستمرتبه

یواشیواشاالند؟هستیتحویلسالآماده؟کنیدمیحسرابلندجان؟هستیددیگرانوخودتانچندوچون

همهکهدیدخواهیدبشوید.بشویدداريفضابینهایتوبشودبینهایتبشود،عمیقتربشود،عمیقترجانتانباید

اینراپرتوقعخواهندهاینیعنیبشوید،بازبایدحقیقتابشوید،نبایدمن ذهنیباولیشود،میجاآندرچی

. نداردفایدهاینشدیم،بگوییمظاهراوبدهیدقرارمرکز

:گویدمیخوانممیبرایتاندیگرغزلازهمبیتدوحاال

2955مولوي، دیوان شمس، غزل شماره 

گر زانکه عقل داری دیوانه چون نگشتی؟

ورنه از اصلِ عشقی، با عشق چند کوشی؟
شوي؟نمیدیوانهمن ذهنیبهنسبتچراداري،که،داريعقلکهکسیآنازداريخداییعقلاگرگویدمی

اینباصورتایندرهستیعشقاصلازاگر:گویدمیوهستیمعشقاصلازدانیممیماشوي؟نمیدیوانهچرا

موقتاینولی،نیستیعشقجنسازلحظهاینکهبدانکنیمیستیزهاگرکنی؟میستیزهچراعشقبالحظه

میمتوجهاالندانستیمنمیهماگرحاالهست،عشقمناصلگفتامروز.عشقیماصلازمااصلدرهست،
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اگرکه،خداباوحدتحسیعنیعشقهست،عشقریشه،یعنیاصلمان،ریشهما:گویدمیموالناکهشویم

درشمااگرکند،میشناساییدیگراندرراهمینکههستاینعالمتش،دبپیوندوقوعبهعملدرچیزيهمچین

.نگرفتهصورتتبدیلآنهنوزصورتایندر،بینیدمیمن ذهنیفقطدیگران

هستاینکنیممیستیزهعشقیالحظهاینبااالناگروهستیمعشقاصلازمادهدمینشانابیاتهمینولی

اصلمانبهتوانیممیراحتیبههستیمعشقاصلازچونبگویدخواهدمیشدیم،خارجحالتاینازموقتاکه

بیشتراینکهکماهست،سادهبسیاراش شناساییوهستموقتوشلبسیارمن ذهنیدراقامتیعنیببریمپی

عملتوانیدمیولی،داردشمابهبستهکنید،میغلبهترسبروکنیدمیعملکهاینکردید،شناساییشما

قضاوتتوانیدمیبرود،کنیدرهاراهارنجشتوانیدمیکنید،رهاچسبیدیدکهراچیزيآنتوانیدمیکنید،

هویتهمیکییکیتوانیدمینشوید،هویتهم،هستندآفلاینهاکهجدیدچیزهايباتوانیدمینکنید،

شود،میبهترداردزندگیتانکهدیدیداگر.شودمیچیببینیدبیندازیدتاچندحداقلبیندازید،راشدکیها

خوبشود،میانجامبهترآیدمیفضاآنازکهخرديبعلتکارهایتانبیروندرشود،میگستردهداردمرکزتان

.بدهیدادامه

ها شنیدم، در زیرِ هر مخوشیبس نعرهاجزای خویش دیدم، اندر حضور خامُش

درستچیازذهنمان،کهشدممتوجهدفعهیکبود،شدهخاموشذهنوقتیخاموشحضوردر:کهگویدمی

ببینیدراخودتاناجزايرا،ذهنتانشماکهاینبرايشودمیمعلومپس.هستچیهایمشدگیهویتهم،شده

سهدوثانیه،برايهستتعطیلفکرهست،خاموشذهنیعنیخاموشحضورباشید،خاموشحضورلحظاتیباید

.هستعشقنعرهاینهست،هاهنعرچهخاموشیاینزیردرگویدمیموقعآنثانیه،

باالسکوتزیرنعرهآنزنند،میحرفدارنداجزااینچونولیکنید،بازراراهشماکههستمنتظرزندگیپس

گویاوخاموشتوانیممیمابیاورد،جهاناینبهراخرد، نعرهنعرهراعشقنعرهتواندمیکسیهرآید،نمی

سکونکند،ادارهرامازدنحرفاینسکوناینوبزنیمحرفیکیباهمباشیمساکنهمتوانیممییعنی.باشیم

شدیم،زندهبودنمانبهپس.هستیمسکوناینبهزندهکهحالیدرببینیمکند،کنترلراماتماشاي

خاموشمابودهمنتظرزندگیکهشویممیمتوجهخموشیهرزیردرخموشی،هرزیردرشنیدمهاهنعربس

شماشدگیهايهویتهمشما،اجزايکهفهمیدیمهماینو.وقتهیچنشدیمخاموشمابزند،حرفآنباشیم،
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دریاببینیمماگذاردنمیاینهاخاكوگردزنند،میحرفاجزااینکهزمانیتاشود،میدیدهخاموشحضوردر

تواندنمیمادیداصالجزو،آنراجزوآنبینیدمیاالنجزواینعینکپشتازشماوقتیشویم،میگمآنها

میداردکاريچهذهنمانکهبینیممیشود،میباززندگیمانچشمدفعهیکباشیم،خاموشوقتیباشددرست

ماگذاشتنمی، عاقل هستیم،هستیمکاملگوییممیماکهبینیکاملحسموقعآنداریم،دردهاییچهکند،

.داریمکینهماداریم،رنجشداریم،دردببینیم

خودتانازشماوباشدکینهازمرکزتولیبخوانییاسینبیاییشماشودنمیکهمابهگفتغزلدر امروز

انداختنشزمانبیاندازید،و؟بیاندازمرارنجشاین؟بیاندازمراکینهاینحاضرماالنمنکهبگوییدبپرسید،

وحضورهوشیاريدرصدپنجاهتوانیممیهستیم،بهاربهروکهفصلایندرببینیمخواهیممیچونهست،

.شودنمیباشیمداشتهکینهاگرولیباشیم،جسمیهوشیاريدرصدپنجاه

پایان قسمت دوم

&&&
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گفتم به شمسِ تبریز، کاین خامشان کیانند؟

چو وقت آید، تو نیز هم نپوشی: گفتا

درهستند،ساکنهستند،خدابینهایتجنسازلحظهایندرکهخاموشاناینکهگفتمتبریزشمسبهگویدمی

بیایدوقتشوقتیکنکارتوگفتکیانند؟اینهاهستند،عمیقودارریشهبسیاروهستندمستقرلحظهاین

ازهاهاندیشکهدریااینازو،هازگویدمیوقتیپوشاند،نخواهیرازندگیهمتوبیایدوقتشفهمی،میخودت

خوب. شویممیابریکمثلشویم،میهویتهمتیرهااینباماوشودمیانداختهاندیشهتیرهايآید،میآنجا

بلندتواندنمیرامادیگر،خیزدبرمیکهفکرهاییاینیکییکیوقتیپوشاندیم،رازندگیرويابریکمثلاین

ماشویممیمتوجهمانیم،میدریاآنمانشینیم،میبشویم،بلندهیجانوفکرباهمما،بگویدخودشباکند

.نیستیماندیشهاینماهستیم،دریاماوهستدریاهمانما،اندیشههرپشتپوشانیم،نمیرازندگیدیگر

هوشیارانهطوربهاندیشهکنندهایجادمابکشد،خودشبارامابرودجایییکاندیشهکهنیستطورياین

شماو،کشدمیجایییکبهراشمااندیشههرآید،مییکیآنرودمیاین اختیاربیشمااندیشهاالن. هستیم

زیررا،دریاپوشاندیدوقتی،هستیدابروقتیشماست،تابعاندیشههستیددریاوقتی.نداریداندیشهدرکنترل

ماخواهد،میشدههویتهميهاهاندیشکهچیهر،مهستیاندیشهکنترلزیروقتیهستید،اندیشهکنترل

برايهستند،غلطهمهدیدهااینو.کنندمیتعیینآنهارامادیدومامرکزشودمیآنورویممیآنهادنبال

.هویتیمهماینهاباماکههستندهاییجسموکهنهيهاهاندیشاینهااینکه

2855مولوي، دیوان شمس، غزل شماره 

اگر آن میی که خوردی به سحر، نبود گیرا

ز خود رهاییمیی که یابی ز تَفَشبستان 

بیدارذهنخوابازتوانستیممیمایعنی،بودهسحرما،جهاناینبهآمدیمکهوقتیازکهگویدمیموالناببین

می. بشویممتوجهراسحرتوانستیممیسالگیده،سالگیهشتسندریعنیسالهشتهفت،ازپسیابشویم

میندارد،خاصیزمانحضورپسرسیده،حضوربهیعنیچی؟یعنیرسیدهپیامبريبهگهوارهدرمسیحدنگوی

گیرا،خورديرامن ذهنیمیاولخوردي،میییکتوبودهسحرهمیشهیعنیخورديسحرتوکهمییآنگوید

شدي،مستبدونشديهممستوخورديرامیآنوداريمن ذهنیحالیکهدرحاالنبود،کنندهمستنبود،



Program # 703گنج حضور703برنامه شماره 

29: صفحه

یابیکهمییبستانحاال.آیدمیآنورازآید،میبدستتسلیمازدانیدمیشمادیگرمیبخور،دیگريمیبیا

میاالنکردیم،مستبدکهخوردیممییحاالپسرهایی،تمن ذهنییعنیخودتازحرارتشیعنیزتفش

.بشویمرهامانمن ذهنیازحرارتش،ازکهبخوریممیییکهوشیارانهتوانیم

به خدا به ذاتِ پاکش، که میی است کز حَراکش

برهد تن از هالکش، به سعادتِ مسایی

ازکههستمیییکچشیده،رااینموالناچون،خوردمیسوگندخدایعنی،اوپاكذاتبه،خدابهگویدمی

ازما،تنایننیروي جنبانندة این می،، از میاینمحرکهنیرويازکه،لحظهایناتفاقپذیرشاثردر،آیدمیآنور

ماشدگیهویتهممرگاینازکشته،ذهنتويدرذهنقبرایندرخداهمرامایعنیاو،مرگازیعنیهالکش

بدستشدنفضاداربینهایتازکهسعادتیبهخدایی،سعادتبهچی؟بهبرهد،تواندمیماتنبرهیم،توانیممی

می،اینکهداردوجودمیییکدهد،میگوشبرنامهاینبهکهکسیهربرايهستخوبیخبراینپس.آیدمی

راشمادرونکیمیاگرآنمی،اینوبپذیریدرالحظهایناتفاقهستکافیشمابشود،شماوجودواردخواهدمی

. اندازدمیکاربه

بستان، مکن ستیزه، تو بدین حیاتِ ریزه

ورای جان فزاییکه حیاتِ کامل آمد، ز 

مسئلهلحظهایناتفاقبااگردانیدمیشمابگیر،تسلیمبامکن،ستیزهآید،میآنورازلحظهاینکهمییاین

راآنوريمیلحظه،ایندرباشدمقاومتذرهیک.بگیريتوانینمیرامی،بکنیستیزهودروندرباشیداشته

حیاتهست،من ذهنیحیاتهمینیعنیریزهحیاتریزه،حیاتینبدتوستیزهمکنبستان.بگیريتوانینمی

زندگی نیستیم،ریزهحیاتاینایمفهمیدهاالنما.کنیممیستیزهداریمریزهحیاتاینباماوهستکوچولویی

درونتاندروهستکاملحیاتاینشوید،میزندهاوبینهایتبهشماکهکاملحیاتکه،نیستیمکوچولو

کهباشدتواندمیمعنیتادوفزاییجانورايازیعنیآید،میفزاییجانورايازشود،میداريفضابینهایت

هست،قضیهعکساینکنی،زیادراذهنیتجانت،من ذهنیبابخواهیتواگرکهاینیکیهست،یکیدوهر

رافضایعنیکنی،زیادبخواهیرااصلیتجانکنی،زیادبخواهیراجانت،من ذهنیکردنکوچکبااگرولی
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شماجانآنشود،میکوچکمن ذهنیچقدرهر.هستمن ذهنیشدنکوچکمستلزمکنی،زیادبخواهی

ازجهاناینبهآمدیموقتیماهست،خودمانبینهایتکهخدابینهایتکامل،حیاتیواشیواش.شودمیزیادتر

راجانمانیواشیواشتوانیممیاالنو،شدیمکوچولووافتادیمبزرگیآنازآمدیمبودیم،بینهایتجنس

مقاومتچههرکنی،میکمترستیزهچقدرهرکهگویدمیببینیمومن ذهنیکردنکوچکبابدهیمافزایش

ریزهحیاتبهلحظهایناتفاقباداريمسئلهکمتردروندرچههرکنی،میکمترقضاوتچههرکنی،میکمتر

میوداريقبولهمرازندگیشاینداريقبولتورامن ذهنیاینیعنیریزهحیاتشوي،میمتوسلکمتر

.هستغلطاینکه،بشودبزرگآنزندگیخواهی

بهنده،گوشاش ستیزهبهنخواه،رازندگیشکنکوچکرااینتوریزه،هنوزبشود،بزرگزندگیشچقدرهر

شود،میبیشترزندگیشکند،انباشتهبیشترچقدرهرکندمیفکرهست،انباشتگیدنبالآننده،گوشحرفش

موقعهربشود،مستقرتودرتواصلیجانکردنزیادباکاملحیاتتابکنراهویتهایتاتو. هستغلطاین

بزرگکجاتاهست،فزاییجاناینشوي،میبزرگخردهیکبخشی،میرادرديموقعهرکنی،میراهویتت

.مکنستیزهوبستانبگیر،راشراباینبینهایت،تاشوي؟می

بِهِلَم، دگر نگویم، که دریغ باشد ای جان

برِ کور، یوسفی را حرکات و خودمنایی

رااشزیباییکهکندمیحرکاتوقتی،زیباستیوسف:کهگویدمی،من هاي ذهنیبههستاخطاريهماین

کنیم،گذاريارزشموالنانماییهنربههممابنابراین.نداردايفایدهاینهستکورطرفولیبدهد،نشان

آیا،گویدمیخوبابیاتهمهاینکند؟میخردورزيهمهاینکند،مینماییهنرهمهاینبشنویم،راحرفهاش

امیدوارمبیند،نمیکورلیودهدمینشانرازیباییشداردیوسفکورپیشیاکنید؟میعملگیرید؟میشما

یوسفزیباییکههستیمکوريبینیم،می شدگیهاهویتهمدریچهازوقتیببینیمرایوسفونباشیمکورماکه

شدگیهویتهمآنازمادانشودانیممیگوییممیلحظهاینوقتیماکند،مییوسفیهمخدا. بینیمنمیرا

همراپیغامشبینیم،نمیهمرازیبایشحرکاتبینیم،نمیرایوسفبنابراینپسماست،مرکزدرکهآیدمی

عدموستیزهعدماثردرکه،هستیمخودمانلحظهایندرهوشیاریمانکیفیتمسئولدوبارهپس.یمگیرنمی
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میمقاومتیبیجنساز،کنیممیحضورجنسازمقدور است کهآنجاتالحظهایندرراهوشیاریمانمقاومت،

. کنیم

چیبدبختماکهببینیمتوانیممیکهببینیمبخوانم،برایتاندیگرغزلیکازهمبیتچندبدهیداجازه

زندهشرابوبدهدمابهراشرابشاست حاضرلحظهاینزندگیاگرکنیم؟میبختیبدحسچراماهستیم؟

آرامشبگیریم،سکونبگیریم،شاديبگیریم،خوبحالبگیریم،خوشبختیاوازتوانیممیماوراشاهکنند

کنیم؟میبدبختیحسچرابگیریم،

2824مولوي، دیوان شمس، غزل شماره 

زر و مالِ تو کجا شد؟ پر و بالِ تو کجا شد؟

کجاییتو کجا شد؟ و تو اِدبارِو خالِعَم

کههستمالوزردنبالمثال،سالگیسیدرانساندیدیدشد،ندهکَتوبالوپر،رفتتومالوزر:گویدمی

کهعقلمبالوپرباگویدمیش،امن ذهنیباداندمیتواناراخودشدارد،بالوپروبشودهویتهمباهاش

ولیندارد،توجهیخردپیغامآنوري،پیغامبهبنابراینپس.دارمپاودستپرم،میهست،من ذهنیمالعقلش

فرمیچهبدبختاالنتوومردندیعنی،رفتندکجاتوداییوعموگویدمیپس.شودمیگرفتهیواشیواشاینها

میکههستیمچیزيآنبدبختدیگربلهخواهی؟میچیتوهستی،چیزيچهوهستیمکانیچهوهستی

کهچیزهاییبرايچرارفت،توخالوعمرفت،توبالوپررفت،تومالوزرکهبینینمیمگردیگر،خواهیم

دهممیبهتمنکهداريالزمرابالیوپرتوخواهی؟میچیبرايخواهی،میچیکنی،میبدبختیاظهاررفته

:گویدمیزندگیطرفاز

هله بازآ، هله بازآ، به سوی نعمت و ناز آ

که مَنَت باز فرستم ز پسِ مرگ و جدایی

در،آنجامیردمیوزندگیازشودمیجداشود،میهویتهمهوشیاري،صورتبهجهانرودمیانسانپس

بیداریعنیبازآهله،بازآهلهبرگرد،راتوخواهممیرااینکرديمن،تجربهگویدمیزندگیاینازپسولیذهن،

دوبارهراتومنکه،فرستممیتوبهمنکهشاديکه،آرامشیکه،وآسایشینعمتبیا،نعمتسويبهبرگرد،شو
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شودمیمعلومپسبدهم،بهتدوبارهمن،برگردحاالکردي،قطعشدي،جداردي،مرفتیخودتتوفرستم،می

منزندگیکردم،بدکارهايخیلیآمدممنکهبگویدنبایدکسی.داردوجودبودنزندهشدگی،هویتهمازپس

. برگرديتوانیمیحالهمهدرنهخواهد،نمیرا

پر و بالِ تو بریدم، غم و آهِ تو شنیدم

هله بازت خبریدم، که نه در خوردِ جفایی

بریدمکهاینازبعدرا،همهبریدمدارمبالوپرمن سالگیسیدرگفتیتوبشوم،زندهتوبهخواهممیمنچرا؟

اینازبخرم،راتوشیطانومن ذهنیاینازتوانممیدوبارهو،شنیدممنوکرديصدارامنوافتاديدردبهتو

وکنممیآزادراتودوبارهمنپسمنی،خودتوکهاینبراينیستی،جفاشایستهتوو،بخرمتوانممیجهان

متوجهبشود،بیدارموقعبهباید.نرسددادشبهخداوبشودمریضبیفتد،تلهبهبرودجهانبهنیامدهانسان

خواهدمیکند،میآزادجهاناینازوشدگیهاهویتهماین ازخردمیرااودوبارهخداوبرگرددبایدکهبشود

.کندآزاد

شماکنم،میکمکتوبهمنولیمن،ازغیربدهیقرارمرکزترادیگرچیزتوانینمیتوگویدمیغیرتقانون

ثابتاینکهبرايومنباشاهبقیشو،تسلیمودانممیمننگوتاذهنیعقلباومنییبگولحظههرنشوبلند

.دیگرنداريوبودمبریدهراآنهامندارم،بالوپرگفتیکهدیديت،امن ذهنیباتوانینمیتوبشود

ز پسِ مرگ برون پر، خربِ رمحتِ من بر

چو رفتی به عدم، باز نیایی: که نگویند

مانبخششرا،مانرحمترا،مانمهربانیدانشو،بپريکههستوقتشاالنردي،مذهنتورفتیکهازاینپس

بهبپریم،برونذهنازتوانیممیاالنبودیممردهذهندرکهماهمهپس.دهممیخرداالنتوبهمنر،ببرا

دیگراننیاییدشماکهگفتشمابهموالناامروز. بکشیمدرداینازبیشترنیستالزمایم،کشیدهدردکافیاندازه

میچیهمسرمبشوم،عوضاالنمثالمننگوییم،بدهیمدخالتکارایندرشما،مورددرراآنهاعقایدورا

واصلمادرتانپدرتان،فهمیدیدشماشوم،میکوچکمن،کردممیاشتباهکهکنماعترافمنیعنیگوید؟

اشتباههنوزموکردممیاشتباهبودم،کردهاشتباهمنبگوییدشماکهنیستمهمبنابراین.هستعشقفصلتان،
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همبودم،کردهاشتباهداشتم،دردبگوییممادارداشکالیچهروم،نمیبارزیرآید،میباالهامنهنوزوکنممی

بگوییم؟اگرشودمیچیکنم،میسعیدارمولیامکردههمهنوزبودم،کردهمرکزمرادردهابودم،هویت

آرهبود،توتقصیرمدتهمهاینبگوید،خوببود،توتقصیردیديحاالگویدمیشود،میزیادرویشماهمسر

یاتوجهوتاییدآنماکنیم،کارخودمانرويکههستاینماافتخارکنم،میکارخودمرويدارماالنولیبود،

مییادموالنامثلعارفیازشما.ترسیمنمیاینازبکنند،مسخرهرامابیایندمردمکهراگیه مسخریامالمت

ندارمکاريمنشده،هرجوربرگردمبایدمنهست،عشقمنچیزهمهونسبواصلومادروپدرکهگیرید

.گویندمیچیمردم

میبرحتماگردد،نمیبردوبارهنیستیبهجهانبهبرودیعنیبرود،عدمبهکسیاگرکهبگویدنبایدکسهیچ

میمزرعهقانونکنیم،رعایترامزرعهقانونبایدماکنیم،موافقتبایدمابرگرداند،رامامنتظرهزندگیگردد،

میمردمکنی،صبردوکوشش،حداکثریکببري،بکاربایدراتاکوششحداکثرکاري،میدرختییککهگوید

چهباردویستصدبار،بخوانیدبایدراابیاتاینشماکنند،نمیراشانکوششحداکثرولیکنندمیصبرآیند

شماتوانیدمیبرنامهایندر،باشیدمحقق،باشیدحفظ، بخوانیدشما،رويدارداثراگربخوانید؟دارداشکالی

بگوییدبیاییدگذاشتهاثرشمارويکهابیاتی،بگوییدرااش خالصهبیاییدهفتهیکدربخوانیدرادرسیکابیات

،گویندمیچهمردمگویند،میچهمردمنترسید،استعشقچیزتانهمهکهایدفهمیدهشماکهکنیداعالمو

چی می گویند؟کندمیفرقیچه

232مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت 

نیست ره در بارگاهِ کربیاهیچ کس را، تا نگردد او فنا

مایعنی.کندنمیپیداراهخدابارگاهبهنشودفانیونمیردکاملطوربهذهنیمنبهنسبتکسیاگرگویدمی

نشویمفانییکییکیتا،مرکزمانایمگذاشتههمینطورهمدردهاباوشدیمهویتهمچیزهاباوجهانبهرفتیم

گویدمیقسمتنیاآخردر،داریدمینگهمرکزتاندررادردشماکهزمانیتا،دوربیندازیمنکنیمچیزهااینبه

زندهبهعشقبه،وحدتبهواقعاًعالقمندیدشمااگروداریدزهر،هستیدافعیشبیهکههستیدگلرخییکشما

.بشویدفانیبایدخدابهشدن
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عاشقان را مذهب و دین نیستیچیست معراجِ فلک؟ این نیستی
راآسماناندازهیعنیشدنزندهخدابینهایتبهیعنی،تبدیلهمینیعنیمعراجچیست؟آسمانمعراجگویدمی

وبرودمعراجبهتواندمینشستهکههمینجا،دیگرجايیکدبروشوندنمیپاآدممعراجپس،کردنبازدروندر

بینهایتعمقشکهسکونیبه،حضورهوشیاريبه،درونآسمانبهبشودتبدیلجسمیهوشیاريیکازیکدفعه

چیست؟آسمانمعراجچیست؟معراجاین:گویدمی،دهدنمینشانواکنشبیرونیاتفاقاتبهدیگرکه،است

خداهمهشمامرکزیعنی،شمامرکزبشود،خداجنسیعنیعدمونیستییعنینیستیاینچیست؟معراجتجربه

.بشودحضورهوشیاريوبشود

راجسمولی،شودنمیتعریفذهنبهاینکهبراي،نشناسیمداریمحقکه،شناسیمنمینیستیآنمااگرحاال

میبینهایت،دهدمینشانمابههوشیارانهراخودشهستدرونماندرکهکیمیاگراصطالحبهآن وشناسیممی

منازاینجاایدشنیدهبارهاشما،رانیستیاین،شناسیممیماوهستکیمیاگرمادرونگویدمیوقتیو.شود

میچراراسکوت،شنویدمیراهانتبینسکوتوشنویدمیرانت،کنیدمیگوشراسازيوقتیمثالًشماکه

شنوید؟میچگونهراصداهابینفاصله،راصدایاراسازصداي،شنودمیراصداهااینشماگوشبلهشنوید؟

.هستمادرونکیمیاگر،هستمادروندرسکون،سکوتاینکهبراي

.بله:گویدمیاطراف هواپیما؟بینیمیهمراخألآنگوییممی،بینیدمیراهواپیماکنیممینگاهآسمانبه

پس،هستشمادروندرخألآنمعادلاینکهبراي؟بیندمیچهراخأل،بیندمیهاچشماینراهواپیماخوب

نشناسیمماکهنیستچیزيسکوت،شویدمیآگاهاوبههوشیارانهفقطشما،هستشمادروندرنیستیوخأل

.شناسیمیمهمراخأل،نشناسیممانیستچیزيهمسکون

اندشدهیکیخداباکهآنهایی،عاشقان:می گوید،باشدنیستیاش همهمرکزتاندرونتانیعنیکفلمعراجپس

ۀهم،استخردهمه،استدینۀهمعمنبکهاستنیستیآناینکهبراي،استنیستیهماندینشانومذهب

برايهستندنمازلحادرهمدائماً،آورندمیآنجاازرافکرهایشانلحظهبهلحظهعاشقانپس.استامکانات

، اینعالمینوازساختبایدانسانینواز:تفگهمحافظکهاستنهاییانساناینپس.ندهستتسلیماینکه

اینبهرسیدنبراي،آیدیمآنجاازشمافکرلحظههر،خداستهماننیستی،استنیستیمرکزشجدیدانسان

دیگرانباراخودمانباید،کنندکارمارويتوانندنمیدیگران،کنیمکارخودمانرويخودمانبایدمامرحله

.نکنیممقایسه
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در طریقِ عشق، حمرابِ اَیازآمد از نیازپوستین و چارُق

اتاقییکدرراچاروقشوپوستینو بودندآوردهروستاازکهبودمحمودسلطانغالمایازکهدانیدمیخوب

واقعدرچاروقوپوستین:کهیدوگمیاالنو،دیدمیرااینهاوزدمیسراتاقاینبهروزهروبودگذاشته

،نداردهویتدیگربیرونکشیدیمآنازراهویتماکهاستجسمیاینجادرواستذهنیمنآنيهاهنشان

برايماخالصه،عشقطریقدراستایازنمازمحرابچاروقوپوستیناینگویدمی،نداردهویتدیگرکهذهنی

.نداریماحتیاججسمبهماوگرنهماستنمازمحرابآن وخواهیممیجسمیکخدابادائمینماز

محرابواقعدراینباشدسالمبایدمابعدچهار،باشدسالمبایدکهمافکروباشدسالمبایدکهماجسماینپس

لحظههرلیمصومالحظههریعنیعشقینمازهمنمازاینو،هستیمجهانایندرکهحالیدر،ماستنماز

:دهدمیتوضیحداردخودشوساکنیم

ظاهر و باطن لطیف و خوب بودگرچه او خود شاه را حمبوب بود

میراپوستینوراچاروقوزدمیسراتاقآنبهروزهرایازکهدهدمیتوضیحاالنهمخودشالبتههابعضی

یادتانرااینهمشما،شدماینوهستممناینکهرساندمیصفربهراشامنیتوکردمیشکرارخداودید

نابودونیستاصالًیاشدهکمتراالنداشتیدذهندرزیاديهویتموقعی،شدیدچهوبودیدچهکهآوریدمی

.بینیدمیهمراچاروقوپوستینولید،کنیمیشکر،هستشمامرکزنیستیهمینوشده

زندهخدابهکامالًکهانسانییاکهايبندههممامورددروبودمحبوبسلطانمحبوبیعنیبودشاهاوکهچهگر

خدابینهایتبهکههمکسییعنی.استخوبولطیفباطنشوظاهرلطیفباطنشوظاهروصددرصدشده

.بشودنمازشمحرابکهداردالزمرانتاینهنوزبشودزنده

ایرا رُخَش آیینهحُسنِ سلطان ایکرب و ریا و کینهگشته بی 

ریاودروغ؟باشیمداشتهکبربایدآیا،رویممیورکدامبهماکهکندمیبیدارراماجوريیکابیاتاینۀ هم

نداشتذهنیمند،کرنمیبزرگراخودشبودخودنماییبدوناوگویدمی،نهباشیم؟داشتهکینهباشیمداشته

یکنبنابرای،منبگویدشدنمیهمبلندونداشتهمدروغ،نداشتدرد،نداشتهمکینه،نبوددروغینخالصه

چیهرآمدیمما،آمدیمچهبرايشودمیمعلومپس.کردمیمنعکسراسلطانزیباییفقطکهبودشدهايآینه

بهتبدیلرامابیندازیمزودترچههرکردیمدرستهماگرو،استبهتر،کنیمدرستکینهوریاوکبرکمتر
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بهانسانهابهگفتیمامروزکی؟به،جهانبهکندمیمنعکسجهانایندرراخداییبرکاتکهکندمیياآینه

الزماوبینهایتبهشدنزندهحالتدرکنیممیمنعکسماکهانرژيبهآنهاوجماداتبهنباتاتبهحیوانات

.دارند

منتهای کارِ او حممود بُدچونکه از هستی خود او دور شد

سلطانشدشد؟چیاوکارانتهاي،شددورذهندرخودشهویتحس،خودشهستیازگویدمیاووقتی

دوروکنیدکوچکراهستیاینمرتببایدشما:گویدمیکهفرمولیپس.بودپسندیدهیابودمحمودیا،محمود

هممحمود،شویدمیخدابهتبدیل،شویدمیخدایامحمودکجاست؟شماکارانتهاي،ذهندرهستی،بشوید

کوچکبایدراهستیلحظهبهلحظهبایدکهفهمیدیمماپس.پسندیدهوزیباهم،گویدمیرامحمودسلطان

.آنازبشویمدورباید، باید کوچک کنیم،ماستمرکزاالنکهماذهنیمن،مابدلیهویتیعنیهستیکنیم،

که ز خوفِ کِرب کردی اِحتِرازاَیازتر بود تَمکینِزآن قوی

کبرترسازنباید،لحظهایناتفاقباماآشتیوداوطلبانهلحظههردرماتسلیموزندگیازمااطاعتببینید

،زندگیازایازاطاعتوتمکینگویدمی.باشدزندگیازاطاعترويازبلکه،باشدترسازنبایدماپرهیز.باشد

دیبازندگیبرابردرمارفتارببینیمخواهیممی،هستیمماهمایاز،خداسترمزمحمودسلطان،اینجادرایاز

پرهیزوباشدکبرخوفازنباید:گویدمیخداازمااطاعت،محمودسلطانمقابلدرایازرفتارمثل،باشدچجوري

.استذهنابزارازیکیترساینکهبراي،باشدترسرويازنبایدهمما

کِرب را و نفس را گردن زدهگشته بود و آمدهاو مُهَذَّب

اینکهبراي،شودنمیمقایسهنشدیمآزادکهماییبا،شدهآزادحقیقتاًکهانسانیکهگویدمیمابهداردهماینو

رانفسوراکبر، کشتههمرانفسشوراکبرشو،بله،استوصلدائماً،شدهواصلیعنیآمدهوگشتهپاكاو

بهتبدیلبلکه،کندنمیپرهیزترسرويازاو،شدهصفراش ذهنیمننداردذهنیمنکهکسی، زدهگردن

هماول،بله.استنمازمحرابتنشاینوآیدمینیستیازهمانهممذهبشودین:گفت،شدهمحضاطاعت

منکه،کنینبایدهمعجله،شويمییواشیواش،شويمیفناوقتی،رسینمیاینجابهنشويفنااگرکهگفته

.نیستاینطوري،بشویدخبردارمردمآي،زدمگردنرانفسوکبرمن، ببینیدشدماینطوريهم
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برای حکمتی دور از وَجَلیا کرد آن حِیَلیا پی تعلیم می

آنیعنی،استتدبیرمعنیبهاینجادرحیله،تدبیراتیااستحیلهجمعدراینجاحیل،بیموترسیعنیوجل

یاترسفهمازدورکهکردمیحکمتیبرايیا،بدهدیادمردمبهچیزياینکهبرايکردمیتعلیمبرايراتدبیر

شما.شودمیشاملرااینهاۀ هماینکهبراي،زدمیسرچاروقشبهرفتمیروزهرکها؟رتدبیرکدام.استذهن

زندگی،کردمپیشرفتمنکهگویدمیو،کنیدمیشکربودیدچجوريبیاوریدیادتانبهپارسالتانوضعیتاگر

میکمکشمابهبودنشاکروبودنراضیاین،راضیممن،شاکرممن،کندمیکمکهمبازکردهکمکمنبه

شماکهداردوجودکارایندرحکمتییا،بفهمدتواندنمیذهنکهکندمیکاردروندرداردحکمتیاینوکند

ذهنیعنیاینجادروجل.وجلازدورحکمتیبرايیا، ذهنبا،بفهمیدتوانیدنمیاصالًیا،بفهمیدنیستالزماالن

.استبیموترسمعنیبهکهاستدرست

شکرآقا،داردمزایاییچهکردنشکرایندانیمنمیمامثالً،بدهیمتوضیحتوانیمنمیماکههستچیزهاخیلی

خیلیلحظهایندرشماشکروشمارضایتحس، بدهمتوضیحمنجوريه چآقا،استخوبیچیزخیلیکردن

. نیستتوضیحقابلولی،استمهم

نمیماشکه،شودمیانجامکارهایییکزیرهازیرآنبینیدمیماهششازبعدبدهیدادامهراکارایناگرشما

میوه شما بگویدمیخدااینکهاین،عللموقوفنه،استفیکونکناوکار،فیکونکنگوییدنمیمگرد،فهمی

میشفارامادردچجوري؟کندمیبازرامادروناینچجوري.نیستتوضیحقابلاین، نیستتوضیحقابلشود

میچههرمردم،بیندازیمرارنجشاینتوانیممیکنیممیحسماکهکندمیچنانرامادروندریعنی؟دهد

.بگویندخواهند

استبهترمن،گویدمیزورآیدمیدوبارهشودمیپرروآدمآنبیندازمرارنجشاینگویدمیذهنیمناالن

یکولی.برود،بکندفرارم،کنمینگاهچشمهایمبهکههمانطورآمداگر،باشمخشمگیندائماًدارمنگهرااین

د،اندازمی،ذهنهايحرفبهکندنمیتوجهچیزهااینبهاصالًکندمیکارکهدرونحکمتآنهستموقعی

باززبانبچهدانیمیشمامثالً.دانیمنمیکهحکمتیپیهماستتعلیمپیهمپس،کنیمیبازداريفضا؟چرا

.صحبتبهکندمیشروعیکدفعهذهن؟بااستتوضیحقابل،کندمیباززبانچجوريکندمی
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کز نسیمِ نیستی، هستی است بندیا که دیدِ چارقش زان شد پسند

کبري،بودشدهایجادکههستیکه،کردمینگاهراچاروقشرفتمیهی،پسندیدمیرااروقشچدلیلاینبهیا

میرانیستینسیمجلويهستیاینوبشودصفر،بیفتدآن،سلطانپیششدنبزرگاثردربودشدهایجادکه

آنجاهستیهخردیکاگر،خردشادي،نسیمآیدمینسیمآنجااز،باشدنیستیاگرشمامرکزاینکهبراي،گیرد

هايوضعیتدیدنپس،دلیلاینبهیا،آیدمیبند،شودمیکمبیفتددرديیکشدگیهویتهم،بیایدبوجود

،بیندازیمراهستیکهکندمیکمکمابهماقبلی

مردمتوجه،استآفتمردمتشکر،استآفتمردمتایید،گوییممیخودمانما به ،منکنمنماییخودچیبراي

ونیستینسیمجلوي؟کندمیکارچهبله،آدممرکزبیشتردرستهستی،استآفتمردمستایش،استآفت

.گیردمیراشادي

تا بیاید آن نسیمِ عیش و زیستتا گشاید دَمخه کان بر نیستی است

اینکهیکی،کنیمعنیتوانیمیجوردورانیستیاینکهکندبازرادخمهایندرتا،استذهنهمیندخمه

بشودخراباگرکهايدخمه،استنیستیرويذهنیمناین:گفتداشتیمهمگذشتههفته،نیستیرويدخمه

ازکهايدخمه:بگویید،کنیدتلقیذهنوذهنیمنهمینرانیستییا،دهدمینشانشمابهراخودشنیستی

نسیماینبشودبازدرش،دراینبشودبازدرش،بشودگشودهاینتاشدهساختهشدگیهویتهمازنیستی

ذهنیمنماکه،ماپوستینوچارقدیدن،کنیممیزندگیدخمهتوياالنماپس.آیدمیزیستوعیش

وزشبهدوبارهرازیستوعیشنسیم،شکرراخداشدهبهتراالن،بودخرابمانوضعیت،داشتیمدردداشتیم

کردیدپیداآرامش،شودمیداردبعدتانچهارواردزندگینسیموزندگیخردبینیدمی شمایعنی.آوردمی

.لحظهایندرکردیدپیداسکون

رو سِلسِلههست بر جانِ سبکمِلک و مال و اطلسِ این مرحله

هرچیمال،استزمیندانیدمیکهلکم،هستیمهویتهمآنهابامااستچیزهاییهماناطلسومالوملکبا

؟هستچیازذهنیمرحلهاین،داریمدوستماکهدردهاحتیوفکرها،هاهنقشاطلس،استداشتنیتعلق

،ذهنمرحلهایندرچسبیدیمچیزهااینبهکهفعالً،استچابکماهوشیاري،ماجانماستچابکجانزنجیر

.گذاشتیمسلسلهپرمانوبالجانمانپايودستروي
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ماند در سوراخِ چاهی جان ز دشتزرّین بدید و غِرّه گشتۀسلسل

اینهاایدشدههویتهمشماکهارزشیپر،کهجالبیچیزهرباپس،انسانخوردفریبودیدراطالییزنجیر

ومانددنیااینهايشدگیهویتهمچاهسوراخدرانسانواینهابهمشدیمغرورواستطالییزنجیرهاي

االن.کنیدبازراسلسلهاینتوانیدمیاالنشماو.کندپیداراهکرانبییکتاییفضايیعنیدشتبهنتوانست

کهبطوري،اینهابهعاشقیداینقدرشماکهاستچیزنجیر،شماستپايودستبهکهزنجیرياینببینیدشما

. مانیممیشدگیهویتهمچاهاینتويماو،کشدمیزنجیربهراماهوشیاريباشدمامرکزدرکهچیزيهر

همچاهازآمدنباالبرايکهچرامی کند،تشبیهچاهبهموالناهستشدگیهویتهمباصطالحکهجاهرببینید

واستدردتحمل،ستپذیرش،استشناساییمستلزمکاراینو.خواهدمیانرژيصرفهمخواهدمیمواظبت

بهبیداردلایناستچراغ،استآمدهبوجودخالصهوشیاريآنحفظ،استمواظبتبارفتنراهاست،هضم

بایدوبیندازیددورراتان فامیلودوستتوانیدمینهشماگفت.نکنندخاموشدیگران،بله،دارمیدامنشزیر

بدون،ستیزهبدونباشیدمواظبباید،نکنندخاموشراتان چراغاینهاباشیدمواظباما،باشیدداشتهرابطه

خیلیصورتهربه،بگذارنداثرتوانندنمیکنیدبازرافضاوقتی،کنیدبازرافضااستمقدورکهآنجاتاقضاوت

.باشیدمواظب

بیرونچاهازبایدوانرژيصرفوخواهدمیمواظبت،خواهدمیهوشیاري،نیستآسانچاهازآمدنباالپس

.دشتبهبرویمشدگیهویتهمچاهازبیاییم

افعیی پُر زهر و نقشش گل رخیصورتش جنّت، به معنی دوزخی

باکهکسیصورتش.استدوزخمعنیدرولی،استبهشتمثلهاشدگیهویتهموذهنیمناینصورت

ايخانهباهمینطورواستهویتهمبودنشطشانباشاجوانیشاخوشگلیاستزنیااستمردکهشاجنسیت

در،زیباستخیلیصورتشمرحلهایندراینهاهمهاطلسومالوملکگفت،زیباستکهاموالشوزیباستکه

دراما،استخوشگلبسیارظاهرش،نقشش،استجهنم،استدوزخ،استدردمرکزشچونمعنیشاما،ظاهر

زهرپرافعیمنآیاببینم،ماهستیمجوريچهکنیمنگاهخودمانبهبایدماببنید.استزهرپرماریکمعنی

پرافعیوداردوجوددوزخشمامرکزدرباطندراگراما.دانیدمیشما؟زیباستبسیارظاهرم،نقشمولی؟هستم

پدیدههمچو،باشیدمواظب،باشیدمواظب،زیباستبسیارشمانقشواستجنتشماظاهرولی،داردوجودزهر
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شودمیدرد،شودمیایجاددردچیزهاباشویممیهویتهمماآییممیوقتیزندرمرددر،داردوجوداي

پنجوبیستسالگیسیجوانیدرمانقیافهحتی،زیباستظاهرمانولی،کنیممیحملدردماهمه،مامرکز

استزهرپرافعیشبیهمرکزمانولی،هستیمزیباهمهستیمقويهمسالگیچهل،سالگیپنجوسیسالگی

خواهممیهممنزهرندپرافعیکههمهخوببگوییمتوانیمنمی،کنیمکارخودمانرويباید،کنیمشناسایی

.نه،باشم

امروز،بیندمیاوکنیممیکهکاريهرکندمینگاهداردخدااینکهمثلدرستیعنیاستکمیندرغیرتگفت

،باشدجنتهممعنیت،استجنتصورتتنباشیافعیتوبکنمتوانممیکاريمنگویدمیآنکهگفتهشمابه

مانوامیديساعتغالمگویدمی؟باشیافعیچیبراي،باشدرخگلتواندمیهمدلت،استرخگلنقشت

میقبول،شوممیتسلیم،استزهرپرافعیمرکزم،خواندمکتاباینهمهمنگویدمیکههمینجاستنوامیدي

،خواهمنمیتاییدمردماز،باشماولشاگردخواهمنمیمردمبین،کنمنمیمقایسهراخودم،شومنمیبلند،کنم

خودمافعیواژدهامواظبم،نزننیشکهمواظبمضمندروزهرمپرافعیدانممیکهمن،خواهمنمیتوجه

.هستم

لیک هم هبرت بود زاجنا گذرنَدْهد ضررگرچه مؤمن را سَقَر

تسلیم،باشدمومنکسیاگرکهگویدمی،استدوزخدارددردانسانکه گفته وقتیدوزخوجهنمیعنیسقر

بشویدتسلیماگریعنی،برودوبشودردآنازکهاستبهترولی،اوبهزندنمیضرر،کندنمیاذیتشجهنم،باشد

کُنازشودمیساکنشماجهنموشماجهنمبهگذاردمیقدمالمکانازحقّ:گفت،شویدمیتسلیموقتیدیگر

.شودمیآنبشوگویدمیاویعنیفکانکُن،قبالًخواندیمرااینها،فکان

قلببهبگذاردراپایشخداشودمیسببکهشرطوقیدبدونلحظهایناتفاقپذیرشیاتسلیماینازواقعاً

شمابهجهنمگویدمی.نیستچیزيبهتر،فعالًبشودخاموششماجهنماینوکردنکاربهکندشروعوشما

مالحظهلحظهباشیمتسلیماگرو.کنیدگذرنجاآاززودترچیهرنیستبهتر،باشیدمومناگرولی،زندنمیضرر

ردجهنمازبایدگفتندوبهشتبردندمیداشتندراايعدهیکخواندیمکههمداستانآندر.بینیممیشادي

ازوقتیآقا،شویدمیردنگفتیدمگر،ندیدیمراجهنمماآقاخوبگفتندبهشتبهرسیدندرفتندرفتند،بشوید

درد،بکشیددردخواستیدهوشیارانهیعنی،شدبهشتشمابرايجهنماینلحظهبهلحظه،شدیممیردجهنم
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تويدیدیدیکدفعه،نفهمیدیداصالًرفتید،شدیدردهاشدگیهویتهماینازبنابراین،شدگلستانبهتبدیل

.هستیدبهشت

چیزهاباشدگیهویتهمازپرمرکزیادلجهنم،استصفرهايدردوهاشدگیهویتهمبادلبهشتپس

ساکتجهنماینونماناینجا:گویدمی.دردهاستباشدگیهویتهمو،بله،مرحلهایناطلسومالوملک

.فکانکُنازکردنکارکندشروعوآنجابگذاردراپایشخداشماتسلیمبوسیلهمگرشودنمی

لیک جنّت بِه ورا فی کُلِّ حالگرچه دوزخ دور دارد زو نَکال
کلیهدربهشتیاجنتاما،مومنآدمبهیعنی،دهدنمیکیفرورساندنمیآسیبیاوبهدوزخکهگرچهگویدمی

.بروید،بشویدردزودترچیهربایدذهنجهنماینازشمایعنی.استبهتراوبرايحاالت

که به گاهِ صحبت آمد دوزخیای ناقصان زین گلرخیاَلْحَذَر
شدگیهویتهممرکزشاندرکههستندکسانیناقصانهستند؟کسانیچهناقصان،ناقصانايباشیدآگاهیعنی

بینیدمی،ببرندبینازراشانناقصیخواهندمیجسمیهوشیاريبا،کنندمینقصحسدلیلاینبهوهست

دهندمیوگویندمیمابهچقدرهر.استکمچیزيیکهمیشهوشویمنمیکامل،کنیممینقصحسماکه

رخگلاینبهشماکهناقصاناي:گویدمی.استذهنیمنمشخصاتازیکینقصحسوناقصی،استکم

مصاحبتموقعولیزیباستخیلیظاهرشاین،استذهنیمنهمینرخگلاین،کنیدحذراینازایدچسبیده

کنیممیمصاحبتمانذهنیمنبا،هستیمهوشیاريجنسازما،ماذهنیمنتنهانه،شودمیدوزخمثلآنبا

.استهمینطورهممردمذهنیمن،استجهنمولی،آیدمینظربهخوشگلخیلیظاهراً

میفکرو،کنیممینقصحسداریمذهنیمنموقعهر،داریمذهنیمنکهکنیممینقصحساوقاتگاهیما

من،آیدمیاینجاازخانوادگیاختالفاتمنشاءهمینو،کنیمکاملشتوانیممیدیگرذهنیهايمنبوسیلهکنیم

همبهدارندمشابه، دارندهمگونارتعاشاتوکنندمیارتعاشدرديیکبهدوهرناقصذهنیمن،ناقصذهنی

طریقازبشوندزندهزندگیبه،برسانندصفربهراشانناقصیبروندکهنکردندراکارایناینها،شوندمیجذب

رخگلطرفکنندمیفکروآورندمیرويهمبهشاننقصرفعبرايدوهر.بکنندبرقرارارتباطهمبازندگی

میناقصیدوشویدمیجذببطرفششماکهرارخیگلآن:گویدمی.کردخواهدبرطرفراشاننقصواست

کاملراخودتوبگیریدکامبخواهیدکهمصاحبتموقعاینکهبراي،باشدوراوازکنیدکاملراخودتانخواهید

.هستهمهمینطور،بودخواهیدوزخباجهموا،کنی
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دنبال،ناقصممنشویممیمتوجههمباز،استخودمانرويتمرکزمانهمبازابیاتاینخواندنباماالبتهو

اینها،خواهممیکمکدیگرهايآدمازمخصوصاً،هستمجهانازجسمیهوشیاريباخودمکردنکاملوکمال

کاملراشماواستدوزخرخگلآن،استرخگلاینوکردخواهدکاملمراکسییککه.استغلطهمه

فانیکسیاگرکهاستهمینراه؟چیهراهپس.آمدنخواهدپیشچیزيدردازغیررابطهاینازوکردنخواهد

.کندنمیپیداراهخدابارگاهبهذهنیمنبهنسبتنشود

گردنرانفسوکبرباید،باشیمراضیوکنیمشکرباید،بشویمایازمثلباید،کنیمپیداراهاوبارگاهبهبایدما

رادیگرانوماخوداینوداردوجودافعیمامرکزدرکهببینیمباید،ببینیمراخودمانبودنافعیباید،بزنیم

اینباماوهستآنجارادردنیاندازیمتا،هستآنجانشویمفانیتاوبکنیمکاريیکبرایشبایدما،زندمینیش

تاوکنیممیتوجیهمابعدوزندمینیشرودمی،هستیمماافعیکنیممیفکریعنیهستیمهویتهمافعی

نخواهد،رفتنخواهدپیشماکارواستزدننیشکارشزدخواهدنیشرادیگرانآنجاهستافعیکهزمانی

. رفت

اتفاقیچهبدانندبایدمردم،کنیمپخشبایدجهاندرراابیاتاینکهکنیمکمکگوییممیکهاستهمینبراي

میقایمراخودتتو،استکمیندرغیرتکهايمتوجهگفتامروز.خوردنمیدردبهتوجیهوپوشاندن،افتاده

درغیرتدشونمی،کنیحفظراخودتآنباوبیاوريبدستراچیزيیککنیحمله،هستیکمیندرکنی

میمنگویدمی،باشدافعییکشمامرکزنداردقبولخدا،بریزدبهمرااوضاعاینخواهدمیغیرت.استکمین

.باشمخواهم

،بکشیزحمتکنیکارخودترويمزرعهقانونباباید،نیستدرستاینوداریدنگهرااینخواهیدمیشما

چیکرديشناساییاگر،نیستیچیفهمیدخواهیذهنیمنشناساییبا،راذهنیمنکنیشناساییباید

دورراخودتهستازگفت.کنیدورخودتازراآنهانیستیکهراچیزهاییآنکه،داريکارحاالهاحاالنیستی

امبچه،نیستمهمسرماینمن،نیستمپولماینمن،نیستماینمنکهبگویدبارهزارشاید.بیاندازراآنها،کن

آیمنمی،آیمنمی،آیمنمی،آیمنمیمننیستمتومنکشدمیرامنکهچیزياین،نیستممقامماین،نیستم

خواهمنمیمنکردهبادشکمم،امتخمهامخوردهبگوحزمگفت،آیمنمینکندعوتآیمنمیاینقدردیگر

&&&.خردبردنبکار،اندیشیدور،تاملحزم،بخورم

پایان قسمت سوم
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اینوخوانممیبرایتانراشمسدیوانومثنويمختلفهايقسمتازابیاتیکردمعرضخدمتتانکههمانطور

توانیدمیناحیهآندروبینیدمیراآنشماواندازدمینورشماذهنیمنازشایدکوچکیقسمتیکبهابیات

.بکنیداصالحاتیدیدیدالزماگر

3010مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت 

هستیِ مهچون شبِ خود را بسوزخواهی که بفروزی چو روزگر مهی

بهشماکهدهدمینشاناینخوب. بسوزراخودتشبمثلوجودحسبشوي،روشنروزمثلخواهیمیاگر

کهببینیدبیندازید،چشمییکبیاید،چیزهاباشدگیهویتهمازچهبیایددردازچهذهن،دروجودتانحس

بینیدمیرادنیادردهاوچیزهااینعینکپشتازکهحالیدرذهن،ایندرشبدرشماواستشبمثلاین

اینببینیدراچیزهمهباشدروزخواهیدمیخوب،. بینیدنمیخوبتاریکیدرشماوشدهتاریکوخوابیدید

.بیندازیدبیرونکنید،بیرونبایدمرکزتانازراوجودحس

مهچو مِس در کیمیا اندر گُدازنوازدهستی ات در هستِ آن هستی

اینیعنیاست،عدمهستشخداست،،زندگینواز،هستینوازنده،هستیآنهستدرتوذهنیوجودحساین

همانطورنوازندههستیوسیلهبهات،ذهنیمنات،هستی. شویدمیاتفاقتاناطراففضايجنسازشمالحظه

راخردتاننورکهباشیدداشتهراهنراینبایدشماپس. شودمیگداختهشود،میگداختهکیمیادرمسکه

. بشوددیدهشبتانمثلهستیِاینوشبتانمثلهستیِرويبیندازید

میدیدهذهناجزايوشود،میدیدهذهناجزايخاموشموقتیگفتخواندیم،قبلابیاتدرباشدیادتاناگر

پذیرشوشناساییبا. هستندشمامرکزدر،نیستیدشماکهچیزهاییآنونیستید،چهکهفهمیدخواهیمشود،

طاليبهتبدیلوشودمیگداختهکیمیادرمامسمثلهستیاین،آنهاانکارعدموآنهاباستیزهعدموآنها

.شودمیحضور

هست این مجله خرابی از دو هستدر من و ما، سخت کردستی دو دست

مشخصاتبامنآیاکهببینیمخودمان،بهکنیممینگاهپس. ماهممن،همبه،داديگیرمحکمرادستتدو

هویتهماست،شخصیمالاینهاباورهایم،ام،ظاهريقیافهوظایفم،دادنم،انجامم،اسنجنسیتم،نظیرامفردي

گروهاینحاالگروه،یکازآیاکهکنیدمیبررسیشماهمینطورو. کنممیبازرادستمام،شدهاگرنه؟یاامشده
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میهویتحسشماما،جمعی،یک،یهرچباشد،ورزشیحتییاباشدمذهبییاباشدسیاسیگروهاستممکن

.کنیدمیآزادکشید،میبیرونهمآنازراهویتتان،کشیدمیاگرکشید؟

گروه،درشدیدمحوکهکنیدمیفکرودهیدمیانجامگروهاینبرايسرویسیشمااستممکنکهببینیدو

خیلیخدمتهست،هرجورهرصورتبه. هویتیدهمخودتاننظربهخدمتاینباوکنیدمیخدمتبنابراین

جملهاینپس. داریدماومنپسگیرید؟میهویتخدمتاینازشماآیاولیمردم،بهخدمتاست،خوب

منبعتادواین. آیدمیماازکههویتیحسیاکههستییکیومن،هستیکی: آیدمیهستجوردوازخرابی

بکشید،همرادردشوکنیدقبولوکنیدشناساییخودتاندرکنید،بررسیبایدشماراهستییاهویتحس

.هستمنجوردوازخرابیهمهاینپس. کنیدجداراخودتانورااش انههوشیاردرد

زیادخیلیانههوشیارنادرداستممکننفهمیمدرستاگرواستمهمیبسیارمطلبکهخوانیممیمطلبیاالن

کهاستاینآنو.برنجیممردمازهم،برنجیمزندگیازهمبرنجیم،خودمانازهموبشویمخشمگینوبکشیم

دبسامیرامندرد. آوردمیدردمن. شودمیایجادمنذهنمان،درذهنیچیزهايباشویممیهویتهموقتی

منکهکنندمیسعیوشوندمیهویتهمهم،درداینباحتیاشخاصو. بردمیبینازکند،میکوچکو

.کنندتربزرگدردایجادباراذهنی

کهبدانیدشماولی. نیستندکمآدمهااینجوروکنندمیافتخاراستوجودشانجزءکهدردهایشانبههابعضی

آورد،میوجودبهرادردذهنیمنیعنی. آنبردنبینازبرايآید،میوجودبهذهنیمنایجادازپسغمودرد

ماآیدمیدردهاوقتی. نشدهفهمیدهخوبشایدمطلباینامروزدوراندربرد،میبینازراذهنیمنبایددرد

میچهموردایندرموالناببینیمبدهیداجازهوکنیمپیداآرامش؟چراوخواهیممیقرصوپزشکبهرویممی

:گویدمیگوید،

2296مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت 

ماستباد و بودِاز خبار و گَردِهاستاین مهه غم ها که اندر سینه

غروربادندارد،آنطوريهمبادندارد،گردندارد،بخارزندگیبوداینکهبراي. ذهنیمنهمینیعنیمابودوباد

بلندبدهايانرژي. شودمیبلندکنندهکورگردهايوشودمیبلندسمیبخارهايآنازمابودوبادپس. است

وبادمثالبیند،میراجهانکهصورتیبهمابودوبادرادردهایاراغمهابنابراینپس. شودمیپخشوشودمی



Program # 703گنج حضور703برنامه شماره 

45: صفحه

خاصیتیکاطرافیانماناززندگیکردناضافهبرايچیزيخواستنیاتوقعدارد،توقعماذهنیمنیعنیمابود

. نخواهدکهنیستذهنیمنهیچ. استذهنیهايمنهمه

اززودرنجیوبردنخواهیپیشازکاريرنجی،زودکهزمانیتاکهکردشروعاینازراغزلموالناامروزو

همالگوهايکهوقتیاینها،ودادنشعارباروندنمیبینازتوقعات. داردتوقعذهنیمنهرپس. آیدمیخواستن

ازتوقعاتهمینخواستن،خواهدمیکند،میدرستذهنیمنکههرکسیپس. باشدمامرکزدرشدههویت

وکند،میترسوکند،میخشمکند،میرنجشایجادورسدنمیثمربهتوقعاتومانزدیکانمخصوصاًیامردم

جورهزارصورتهربهولی.ماندمیهاهرابطدرشود،میانباشتههمرويهارنجشاینو. کندمیجوییانتقام

بهدردذهنیمنکهاست،ذهنیمنطبیعیکاروسازدرواقعاینوکندایجاددرداینکهبرايذهنیمنداردراه

.ببردبینازراهماندردهمآنوبیاوردوجود

کنیدفرضیامخدرموادبهبرندمیپناههاخیلیها،قرصباکنندمیساکترادردامروزگفتمکههمانطوريو

شودمیایجادکهدرديایناینکهبرايچرا؟. کنندکمکمابهتوانندنمیاینهاازهیچکدامالکلی،مشروباتکه

و. باشدتواندنمیشمابودوباد. باشدعدمازبایدشمامرکزشما،سینهکهبشویدمتوجهشماکهاستاینبراي

:دهدمیتوضیحخودشاالنو. نیستزندگیبرايقبولقابلشماسینهازبرخاستهگردهاياینوبخاراتاین

این چنین شد و آنچنان وسواسِ ماستکَن چون داسِ ماستبیخ این غَمانِ

میکهدرديهرآید،میکهغمیهرداس،مثلها،غمیعنیغمان. کَنندمیبیخازراذهنیمنغمان،اینپس

غمیهیچ. استسرخوردگییااستناامیديغمِاینکهکنیدشناساییبایدشما. کنیدآشتیآنبابایدشماآید،

چیزيباوقتیولی. نبودغمنبود،دردخواستید،نمیشمااگر. خواستنییکبهنباشدمربوطجوريیکنیست،

درکهراچیزيآنخواهیدمیشما. شودمیطبیعیخواستنشمامرکزشودمیآنشوید،میهویتهم

.کنیدحرکتسویشبهکنید،زیادترشجذبقانونطبقاستمرکزتان

بامغایرموضوعاین. ماستمرکزدرکهرویممیچیزهاییسويبهکنیمحرکتخداسويبهاینکهجايبهما

اینبراياصال. باشمفقطتوانممیمناست،منمالفقطشمامرکزشماسینهگویدمیکهاستغیرتقانون

ذهنیمن. کَندمیراذهنیمنیعنیکن،ریشهازکهیعنیکَنبیخکَن،بیخغمهاياینپس. راشماکردمخلق

.کَندمیغمکَند،میواستهرزعلفمثل
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یاشداینچنینگوییممیماگوید،می. دهدمیتوضیحداردراهمیناالنخوب. ایستیممیغممقابلدرماولی

سببهمین. ماستوسواسهمینوداریمکارلحظهاینوضعیتشدنِآنچنانیاشدناینچنینبایعنی. آنچنان

کنمفکربکنیم،شداینچنینراشدآنچنانبلکهکنیمفکرتندتندوبرویمفکرآنبهفکراینازماکهشودمی

است،شودمیوباشتابعشمازندگیکهحالیدر.رسیممیزندگیبهزودترما،براياستبهتربشوداینچنین

نمیشماذهن،باوشودمیاجرالحظهایندراست،الهیقانونقضا. قضاستتابعمازندگی. استفیکونکن

. بشومخوشبختمنکهبشودچنینآننشود،اینچنینبگوییدتوانید

ای استجزوِ مرگ از خود بران، گر چارهای استدان که هر رجنی، ز مردن، پاره

رود،میبینازداردیاشودمیکمداردچیزآنیا. شودمیچیزآنرنجدچار،شدههویتهمچیزهاباکهکسی

میونباشداصالآناستممکنحاال. استخواستنخالصهآمده،گیرشکمتریانیامدهدستبهیارفتهیا

نیستحاضرشخصآنوهویتندهمکسییکباکههستندآدمهاازخیلی. آوریمنمیدستبهوراآنخواهیم

کهآمدهاینخالصه،یعنی. استمردنازقسمتییکرنجیهرکهبدانگویدمی. رنجنددروکنددوستیآنهابا

کهتوانی،میاگر،برانخودازراغمودارنگهراشدگیهویتهماینتوانیمیاگرحاال. قسمتتآنبهبمیريتو

نشود،چنینآنگویندمیاینکهبرايچرا؟دانیدمیخورند،میقرصوکشندمیدردمردمهمهاین. توانینمی

چراکنم،فراموشتوانمنمیوخواهممیراچیزاینیاداردنمیبرسرشانازدستموضوعاینو. بشوداینچنین

.هویتندهمآنبااست،مرکزشاندرچیزآنکه

نمیکهکندورخودتازتو،رويشودمیاعمالداردوشدهحاصلاالنکهدردياینتوانیمیاگرگویدمی

تئورياینها. بگیردراجایشعدم،وبمیرياستمرکزتدرکهچیزيآنبهنسبتفقط،داردراهیکها،. توانی

باشما. گویدمیمابهموالنااستزندگیدرساینهااینجا،درگوییمنمیقصهمامثالیانیست،شوخینیست،

چهبراي. کنرهارااینگویدمیدرد؟اینگویدمیهچ. شودمیشروعدردشفرداازبشو،هویتهمچیزيیک

یکاالن. استساده. مرکزتنگذارراآن،بمیرآنبهیعنی،گویدمیراایندردشدي؟هویتهمجدیدچیزبا

کاملبطورمرگاینباالخرهکهبدانکنی،دورخودتازراغمایننتوانستیاگرگویدمیگوید،میدیگرچیز

.ریختخواهدسرت
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دان که کُلَّش بر سرت خواهند ریختچون ز جزوِ مرگ نتوانی گریخت

بایدبگریزيتوانینمیآمده،دردشاالنچیزيیکباشديهویتهماست،کوچولومرگ،جزواینازگویدمی

دارمراشدگیهویتهماینمنکهبشناسیکنی،رهارااینکهاستاینآزاديراهتنهاگفتیم. رادردشبکشی

کارایناگر. دادممیقرارمرکزراآنشدممیهویتهمنبایدکهفهمیدمکردم،رهاوکردم،بازرادستماالنو

.بگریزيتوانینمیآنازنکنیرا

کهدانیمیبگریزيتوانینمیمرگجزوازاگرخوب. نیستمرگنکنیاگراست،مرگکنیبازرادستتاگر

بایدراهمهومردخواهیروزيیکیعنی،ریختخواهندسرتبرروزيیکراشدگیهویتهمچیزهايآنهمه

خوببرویم؟بگذاریمراهمهنبایدمردنموقعمگراینطور؟مگرنیستآنموقع؟مردخواهیچطوري. کنیرها

بمیریم؟خواهیممیچطوري

گوید؟میچطوريکه،گویدمیمابهزندگیزودخیلیبلکهاینتنهانه، ریختخواهندسرتبرکلشکهدان

میپیغامیشمابهاست،قاصدگویدمیدردشآید،میدردشکند،صحبتمابابیایدکهنطوريانداردزبان

چوننرنجکشی،نمیزیادهمدردرود،مییادتهستیهمجوانبمیر،االنکوچولوچیزاینبهگویدمیدهد،

شماشودنمی. بیندازيبایدهمرادردشبشوي،جداچیزآنازبایدتنهانهشمایعنی.ماندمیرنجششبرنجی

بایدهمرادردشداري،نگهرادردشولیبعدبگویی،همبديچیزیکحاالنیاوردم،دستبهدیگرباباکهبگویی

.بیندازيبایدروزيیککنیمیانباشتهشماباالخره این دردي که .بیندازي

پنجاهدرنمیري،بمیري،آنبهنسبتبایدراچیزتاسییک،کنفرضمثالتوانیمیسالگیسیدرحاضريشما

بکنی؟راکاراینخواهیمیچهبرايخوب. بمیريچیزتادویستبهکهباشیمجبورهمزمانطوربهسالگی

کلیداریم،دردکلی. داریمذهنیمنکهشویممیمتوجهدفعهیکما. دیگرآمدهپیشهمهمین. استسخت

. شدگیهویتهم

شناساییبشود؟چهاالنکهکردمشناساییحاالها؟اینبرايبمیرمچطوريکنم؟چکارحاالمنیدیگومی

. هویتمهمامبچهبا. هویتمهمپدرينقشبادیدم. نیستماینهامن. کنمکاربایدپس. استکاراولکهکردن

دوستنکندراکارآنطوردارم،دوستبکندراکارایناگردارم،دوستشمشروط. کنممیکنترلرااش زندگی
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آخر. باشممالکشبایدمنوباشدمنسلطهزیربایدترسم،میکنم،میکنترلشهمینطور،همهمسرم. ندارم

حاال؟کنمچکارمیدانم،اینها،استبدخیلیولی

وآوردمیدردشدگیهویتهمفهمیدیم،ماپس. بمیريآنبهنسبتیکییکیبایدنیست،کافیاینهادانستن

شناساییبایدبلکه،قرصبهببریدپناهنبایدشما. ببردبینازخواهدمیوکندمییدهبساراذهنیمندردها

توانشایداست،بهتربگیردصورتکاراینزودترهرچهوبکشیدانههوشیاردردوکنیدقبولپهلوانانهوکنید

راشخصاینجایشبهمیرم،میشخصاینبهمنحاالکهبگوییدنبایدکنید،جایگزیننبایدو. استبیشترآدم

کهدانیدمیشماوبشودخالیمرکزتانیواشیواشتابکنید،نبایدراکاراین، شوممیهویتهماوباگذارممی

. استسختکاراینچیز،خیلیبهمردندفعهیکیک،

درستماکهآالچیقیایندفعهیکمیرد،نمیکهرایکیآدمآید،میپیشزندگیدرشما،بهبگویمهمرااینو

کسی. ریختهاشدگیهویتهماینازتاپانزدهدهکهبینیدمیدفعهیکوکشندمیراستونشیککردیم

یکبهمثالهمآسیبییکیابمیردیکیبشود،جدایشهاهبچازبگیرد،طالقبدهد،دستازرااموالشباشد

نسبت. نکردهتوجهمرگجزوبهجزواینکهبرايچرا؟. همبااستچیزچقدرببینید. بشودمریضبرسد،جایش

.نمردهموقعبهکوچولوچیزهايبه

کند کُل را خدادان که شیرین میجزوِ مرگ ار گشت شیرین مر تو را

هرگفتمکه،گفتم.شودمیشیرینهمیشهکهبشود،توبرايشیرینچیزيیکبهنسبتکوچولومرگایناگر

بهکندشروعآنجاازاالنهستهرجاکههرکسییعنی. بشودردبایدجهنمازبهشت،دارد می رودکهکسی

انههوشیاردردوتسلیمولی.شودمیتسلیملحظهبهلحظه. بیندازدراهایششدگیهویتهمبایدرفتن،بهشت

رودمیجلوهاشیرینیاینباوقتی. زندگیشبهبیایدشیرینیازبعد،شیرینیازبعدشیرینیکهشودمیسبب

دفعهیک. شودمیشیرینراهبنابراینپس. آوردمیشیرینییکلحظههمانشدگیهویتهمانداختنهریعنی

جهنمیآنپسگوییدمیبهشت،رسیدمیشماشود،میبازدرونفضايوریزدمیهاشدگیهویتهمتمام

شیرینی. توبوديتسلیملحظهبهلحظهاینکهبرايندیدي،گذشتیکو؟بشویمردتویشازبایدگفتندمیکه

کهچیزهاییاین، راتومرشیرینگشتارمرگجزوِ:گویدمیراهمین. ببینیراجهنمتونگذاشتخدا،زندگی،

.خداراکُلکندمیشیرینکهدانها،موالناستازگویممی
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از رسولش رو مگردان ای فَضولآید رسولدردها از مرگ می

که،بله. زنحرفزیادیعنی،گویاوهايمگردان،رسولشازروتووهستندمرگقاصدیارسولدردهاگویدمی

مناینواست،نامربوطحرفهایشزند،میحرفنیستمربوطاوبهکهچیزيبهراجعکهکسییعنیفضول

بهمربوطنیست،الزماصالکهکندمیهاییفکرزند،میحرفهاییکند،میکارهاییذهنیمن. استذهنی

ذهنیمن. دهدمینظرهینخواستهنظرکسیهماوازونیستمربوطخودشبهکهکارهاییبه. استدیگران

ذهنیمنماو. برودبینازاوازقسمتیکهاستاینبرايدردکهکندنمیفکراصالذهنیمن.دیگراست

. هستیم

قسمتیکهاستایندرداینمعنیچیست؟درداینمعنیدارید،درداالنشما. مهمندابیاتاینکنید؟میتوجه

میفکرذهنیمناینعقلباشما. کندبزرگراخودشخواهدمیذهنیمن. بشودکوچکشماذهنیمناز

درداینپذیریدمیشماپس.نه. شماستمرکزدرهمخودشکند؟میکوچکراخودشآیدمیاینیعنیکنید،

دیگرتصمیمیکبینید،میدیگرجوریکشمابشود،شماعقللحظهآندرزندگیخرد. آیدمیزندگیخردرا،

بگوید،زندگیخردبگویید،شما. گذاردنمیمنبپرسیدمناز. بشودکوچکمندهیدمیرضایتشما. گیریدمی

مردنباشود؟میکوچکچطوريبشود،کوچکبشود،کوچکبایدذهنیمناینپس. شودمیبگوید،کیمیاگر

.جزئیهاي

هر که او تن را پرستد، جان نربدزید، او تلخ مردهر که شیرین می

خواهدتلخاوذهنی،منقسمتیکبهرودمیذهنیمنقسمتیکازیعنیکندمیزندگیشیرینهرکه،بله

نمیزندگیسالمیعنیبرد،نخواهدجانآدماینپرستد،میرااوومرکزشگذاشتهراذهنیمنهرکسی. مرد

بهماکهاستدرستکهدانیممیهمرااینفهمیدیم،مارااینکهحاالو. کردخواهندخُردشدردهابکند،تواند

راذهنیمنکهآیندمیدردهااینکهدانیممیولیروانشناس،یکباکنیممشاورهشایدداریم،احتیاجپزشک

خواببهفعالوبشویدحسبیوبشویدبیهوشوبخوریدوبگیریدقرصبرویدشماکهآیندنمی. کنندکوچک

حالتبهراتان يهوشیارو. رودنمیبینازشدگیهویتهمکه،رودنمیبینازدرداز،اینکهبرايبروید،فرو

اندازید،میهمرادردشوشناسیدمیراشدگیهویتهمکهدفعههر. نیستراهآنبیاورید،درختیيهوشیار
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ولی. فکرورايیعنیباالباال،برویمبایددرختی،يهوشیاربهبرویمپایینتوانیمنمیما. باالرویدمیدرجهیک

.ایمگذشتهحیوانیودرختیيهوشیارازما. فکرزیریعنیدرختیيهوشیارپایین،

:گویدمیبله،. بخوانمبرایتانهمبیتچندبدهیداجازهبله

1855مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت 

ای استجهان، خوش لقمهلطف و سالوسِ

ای استکمرتش خور، کان پُر آتش لقمه

راشماکهاستکسیفریبکارفریبکار،معنیبهاینجادرخدعه،وفریبمعنیبهسالوسجهان،ِ سالوسولطف

ازولیهستید،استادهستید،یزرگشماودارمدوستراشماگویدمیدهد،میشمابهتوجهکند،میتأیید

اینموالناو. داردروانشناختینیازدارد،ذهنیمننیست،راهایندرصمیمیوسادهواقعا. خواهدمیچیزيشما

شماگویدمی.خوانممیبرایتانهمراابیاتشبقیهروزيیکاهللاءشاان و. بردمیکاربهزمینهایندررابیتدو

اصالنیست دلچسبواستزیباییخیلیلقمهاینبخوریداگرولی. دارندطمعکهخواهیدنمیرامردملطف

خوردنموقعخوريمیزیادحلوا. خوردنحلوابهکندمیتشبیهرااینو. استآتشازپرلقمهاینکهبراينخور،

می.بیایدبیرونچرکشبزنینیشتربایدرادملآنموقع. آوريمیدردملمدتییکازپسآید،میخوشت

خوشآنفقط. گذاردمیرااثرشنهانیبطوردارندطمعکهکسانیتوصیفوتعریفولطفکهبگویدخواهد

. نیستآمدن

بدنآندر. آورددرخواهیمدملکهدانیمنمیخوریم،میشیرینییازیاد،خوریممیحلواماوقتیمثالآن،شما

مردمتعریفماکنندمیتعریفوقتیو. آوریممیدردملکهگیردمیصورتانفعاالتیوفعلیکنهانیبطورو

براي. شودمیبدخیلیسرآخرولیآوریم،میدرچطوريدانیمنمیکهآوریممیدرنهانیدملخریممیرا

بله. آیدمیدرآخردودشکهگویدمیهمین

دودِ او ظاهر شود پایانِ کارآتشش پنهان و ذوقش آشکار

برآوردهدهید،نمیآنهابهراچیزآنیاشماکهشودمیروزيیک. استآشکاراش فعلیذوقواستپنهانآتش

منیعنیزند،میآسیبخیلیراشمااینوکنندنمیشمابهتوجهیاینهاوافتیدمیمقامتانازیاکنید،نمی

. بریزیدراهاشدگیهویتهمشماکهشدهطراحیهماینهاهمهرا،شماذهنی
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شودمیقطعبعدخرید،میرامردمتوصیفوتعریفشما. کشیمنمیبیهودهدردهايبرویمپیشموالنابااگرما

جايدنیاایناینکه. شودمیبیشتررنجشتانشود،میبیشتردردتانندارید،رامقامآندیگرشمااینکهبخاطر

شناساییخوب،.شودمیبزرگترتان ذهنیمن. شودمیزیادترکرد،اعتمادشودنمیکسیبهاستخطرناکی

.خریدیدنمیرامردمتوصیفوتعریف. خریدیدنمی. نخوریدحلواتوانستیدمیاولازشما. کنید

. شودمیظاهرولیکشدمیطول، کارپایانشود،ظاهراوچركشود،ظاهراودود، آشکارذوقشوپنهانآتشش

:گویدمی. خواندیمهماین

1078مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت 

ای هوا را تازه کرده در هنانتازه کن ایمان، نه از گفتِ زبان
. دلتبهکنی،توجهبایدمرکزتبه. بگوییزبانتبهفقطشود،نمیزبانگفتبااینکنی؟تازهراایمانخواهیمی

شودنمیدارد؟وجودذهنیمننیازهايروانشناختی،هايخواستنمخصوصاًخواستن،یعنیهواتودلدرآیا

تازهراایمانبخواهیزبانگفتباوبشودایجادمرکزتدرروانشناختیتازهخواستیکجدیدي،هوايیکشما

کهنیازيیک. آنجاکنیکورراخواستیکرا،شدگیهویتهمکهکه،شودمیتازهموقعیگویدمیایمان.کنی

نیازهممردمتأییدبهآیاداریم،حقیقینیازغذابهمامثال. نیستحقیقینیازذهنیمننیاز. استذهنیمننیاز

مبنايداریم؟حقیقینیازشویم،میخوشحالمابشود،ورشکستیابخوردکسیبهضرراینکهداریم؟حقیقی

برايچرا؟شویم،میخوشحالمابرود،آبرویشانبشود،کمدانششانبشود،بایدکمپولشان. مردمندمامقایسه

ثروتمندتر،بهتر،تر،اینفقطماکهاستنفسانیهواهاياینهاما؟داریمحقیقینیازاینبه. باالرویممیمااینکه

تازهیعنیایمانشدنتازه.کنیمتازهراایمانخواهیممیماپس. کنیمثابتخودمانبرايرادانشمندتردانمنمی

بازترماسینههرموقع. استجزئیهايشدگیهویتهمآنبهمردنیاذهنی،منشدنکوچکایمان،شدنتر

.شودمیترتازهایمانمانبیرون،ایمکشیدهشناساییباچیزيیکازراهویتمانچونشودمی

کین هوا، جز قفلِ آن دروازه نیستست، ایمان تازه نیستتا هوا تازه
چیزهايآنیاخواهیدمیجدیدچیزهايهیکنید،میتازهراشماستمرکزدرکهذهنیمنيهاهخواستشماتا

است،بهشتدروازهقفلذهنیمنخواستیعنیهواکین. باشدتازهتواندنمیایمانکنید،میبیشترراقدیمی

میمحکمتررایکتاییفضايدروازهقفلمان،ذهنیمنباخواهیممیبیشترهرچهپس. استحضوردروازه

.کنیم
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خویش را تأویل کن، نه ذِکر راراای تأویل، حرفِ بِکرکرده

اش معنیدر،تأثیريچهخوانیممیماکهرابیتاینمثالاینکهومعنیکردنپیداوتفسیرهمینیعنیتأویل

جوريیکوخوانندمیرابزرگانحرفذهنی،هايمنها،بعضینهمردمهمهمردم،دارد،مابرتأثیريوچیست

.شانمنکردنبزرگبرايکنندمیاستفادهوکنندمیتفسیرشانذهنیمنباوبشودجااینهاقالبهايتويباید

. کنیمدرسترااواینکهنهکنیمدرستراخودماناالن،خوانیممیهمبزرگانحرفما. نیستخوبکاراین

میذکرکند،میذکرصحبتاینجادریا،شنویممیماکهباشدموالناحرفتواندمیتازهحرفرا،تازهحرف

.استقرآنبراياستدیگرياسمیاباشدذکریکهمینتواند

معنیرامناینبیاتوات،منتوجیهبرايات،منکردنبزرگبرايکنیمیتفسیرگویدمیراتازهحرفخالصه

چهباببینیتوانیمیببینبگذار،بینذرهزیررااینکن،استفادهبکرحرفآنازیعنی. کنتأویلراخویش. کن

نورآن؟داريدردهاییچه؟هستمرکزتدرچیزيچه؟دارينیازهاییچه؟داريهواهاییچه؟شديهویتهم

مناینبابخواهیراآنغلطیودرستیو. بپوشاندرااینکنیاستفادهنورآنازکهنهببینی،رااینکهافتدمی

.استمشخصبسنجی،اتذهنی

پست و کژ شد از تو، معنیِّ سَنیکنیبر هوا تأویلِ قرآن می

نیازهايکهذهنیمننیازوذهنیمنخواستاساسبرانداختن،روشناییهمینطورومرتبگیبلندیعنیسنی

تأویلایناثربرحرفآنبنابراین. کنیمیتأویلرابزرگانحرفیاکنیمیتأویلراقرآنتواست،روانشناختی

اینواستایناش معنیفقطکنی،قبولرادیگريچیزهمنیستیحاضروهستمرکزتدرکهتوذهنیمن

کهتوذهنیمنوسیلهبهکنندهروشنچیزیکمعنیبنابراین. اتمنکردنبزرگبرايخوردمیشمابهمعنی

.شدکژوپستاست،مرکزتدر

رااینشماوبدهدنشانشمابهراشماذهنیمنتواندمیکهداریداعتقادخوانید،میراموالناشماواقعاحاال

ذهنی،منروياندازدمینورمختلفجهاتازوخوانممیمنکهابیاتاینازاستفادهباشماکنید،تأویلببینید،

دیدید،وقتیو. ببینیدکهشماستمسئولیتببینید،کهشماستوظیفه. هستآنجااشکالیچهبینیدمی

داريذهنیمنکهکنداعالماگراالنشماکهبگویدنیایدذهنیمنوبرویدبارزیرکنید،قبولکردید،شناسایی

پنجاهبرايکنفرضیاهستندمعلمکهکسانیبرايمخصوصا.رودمیآبرویتکردي،اشتباهاست،کجاینجایتو
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کسیبرايولی. کنندعوضراشانقبلیحرفهايکه،استسختخیلیکارهااینکنند،میاستادينفرصد،نفر

اشتباههمهوکردیم،اشتباهخوبباش،نداشتهکارکسیباگوییممیکهاستهمینبراياست،خودشتنهاکه

.کنندمی

یکیکنیممیکارداریماگرخانوادهتويمخصوصاً. کنیمحمایتشبایدما،شودمیاشتباهشمتوجهکههرکسی

حاالدیديکند،خُردشکهبگویدبیایدنبایدیکیآنخواهم،میمعذرت،کردمرااشتباهاتاینمثالمنکهگفت

همکاريباهمتوانیممیحاالما! پیشرفتیچهآفرین،: بگوید،کندحمایتشواقعابایدکردي،خرابرامازندگیتو

ایجاداست،دوستیایناست،همکارياین. کردمرااشتباهاتاینهممنکنم،میکارخودمرويهممن. کنیم

. کندمیدوستی

. استاینطوري. آیدمیخوششانماازمردمکنیممیاعترافرااینورویممیاشتباهاتمانبارزیرموقعهرما

نیستاشتباهآنیعنی. استدوتوانبهاشتباهنرفتن،بارزیروکردناشتباه. استبزرگترياشتباهآننرویم،

.نکردیمماگوییممیماحاالوفهمندنمیمردموهپروتوخیالبافیبهرودمیآندیگر،
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