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3101مولوي، دیوان شمس، غزل شماره 

کسی که باده خورد بامداد زین ساقی
خمارِ چشمِ خوشش بین و فهم کن باقی

شتاب، سعادت مرا رسید شتابنابه 
چنانکه کعبه بیاید به نزد آفاقی

بیا، حیات همه ساقیان بپیما زود
شرابِ لعلِ خداییِّ خاصِ رواقی

فراقهزار جامِ پر از زهر داده بود
رسید معدنِ تَریاق و کرد تَریاقی

بیا، که دولت نو یافت از تو بخت جوان
بیا که خلعت نو یافت از تو مشتاقی

چگونه خنده بپوشم؟ انارِ خندانم
نبات و قند نتاند نمود سماقی

تویی که جفت کنی هر یتیم را به مراد
که هیچ جفت نداري، به مکرُمت، طاقی

لَعب کودکانه باده دهدجهانِ لهو و 
سغراقیز توست مستیِ بالغ، که زفت

گرددبه گرد خانه دل مارِ غم همی
بکَند دیده ماران زمرّد راقی

برآ در آینه شو، یا ز پیشِ چشمم دور
که زنگ قیصرِ روم و عدوِّ اَحداقی

ام عکسِ روي و قانع نیستنماید آینه
اقیصور نماید و بخشد مزید برّ
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از این گذر کن، کامروز تا به شب عیش است
خراب و مست دریدیم دلقِ زراقی

بریز بر سر و ریشش سبوي می امروز
هر آنکه دم زند از عقل و خوب اخالقی

چراغِ قصرِ جهان قیصرِ منست امروز
به برقِ عارِضِ رومی و چشمِ قَفچاقی

به باد باده پراکنده گشت ابرِ سخن
ابر را که رزاقیفرست باده بی
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.کنممیشروعموالناشمسدیوانزا3101غزلباراامروزحضورگنجبرنامهاحوالپرسیوسالمبا

هايسیاستازبرخیکههستالزمو،کنممیاجراتانبرايرا707شمارهبرنامهامروزدانیدمیکههمینطور

جبرانقانونشماکهصورتیدربرنامهایندانیدمی.بدهمحتوضیشماخدمتدوبارهراتلویزیونوبرنامهکاري

عمل،کنیدمرورراهایتانیاداشت،برداریدیادداشتوبدهیدگوشرابرنامهکافیاندازهبهیعنی،کنیداجرارا

ظبلحاشمامرحلهاولیندرکهبودخواهداینهمکمکشو.کردخواهدکمکشمابهحتماً،کنیدصبروکنید

.بکنیدخودتانراخودتانفکرهايتوانیدمییعنی.شویدمیمستقلوشویدنمیدیگرانبهوابستهفکري

باکهبکنیدسعیپس.نگفتهشعراینبرايهمموالنا،بودمنیامدهدادنماهیبراياینجابندهابتداءازبنابراین

اینجادرکافیباندازهمن،نکنیدسوالمنازبنابراینو.بشویدمستقلبعدتانچهارهماندربرنامهازاستفاده

.نابجاستواقعدرسوالیهریاوشخصیسواالتاینکردنمطرح،کنممیوامکردهصحبت

،اندکردهامتحانرامختلفیهايراهمردمخوب،کندمیکارراهاینکهدانیدمیوبکشیدزحمتتوانیدمیشما

کلیبطورایرانفرهنگوموالناهايآموزشبهاتّکاءبابرنامهاین. اندنرسیدهبجایی،نداشدهسرخوردههمشاید

صحبتنمی دانم، وتبلیغاتبهنکردنآلودهحتّیو،چیزهاخیلیدانمنمیبهنکردنشآلودهوداشتننگهزتمیو

توجهبرنامهبهتعهدباکسیهرتقریباًو،بودهوهستمفیديبرنامه،اینهاوهابدگوییوهاغیبتوسیاسیهاي

ازاندشدهآزادواندکردهپیشرفتشماهایشانتلفندرکه،حقیقتنداینشاهدنفرهزارانو،گرفتهکمککرده

.اندشدهبیداردردوذهنخوابازبینندگاناینکهبینیدمیوبینیدمیراذهنیمنهايغصه

از،بدهمجوابتوانمنمیشماسوالهریاشماشخصیسواالتبهمن،بندهوضعیتبهبکنیدتوجهبنابراینپس

ادامهوتلویزیونوبرنامهایننگهداريبراي.بفرماییدرعایتشماهمراجبرانقانوندیگرجنبهبایددیگرطرف

برنامهایندرآمدو.داریمیاجاحت،کندمیاستفادهبرنامهاینازکهايبینندههرمالیکمکبهماهایمانسرویس

بعنوانکردیمضررخیلیما،میالديسال،گذشتکهسالیدر،بندهکاروشماستهايکمکفقطتلویزیونو

آهنگاینبااگرو،کردیمضررکهبدانیدفقطولی،نگویماستبهترمن رامبلغش،بگیریدنظردرکمپانییک

مانسرویساستممکنیعنی.شدخواهیمقدرشناسیوجبرانقانونرعایتعدمعواقبدچاربرویمجلو

.بشودمتوقف

هرکهاستایناشچاره،داریمنگهرافعالیتاینورابرنامهاینوراتلویزیوناینبایدماشدهقیمتیهربهولی

مننگوید،نکشدعقبو،کندرعایتمالیحمایتبصورتراجبرانقانون،کندمیاستفادهبرنامهازکهکسی
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ذهنیمناینها،کنماستفادهمنبدهنددیگران،دهندمیهمهاین،بدهنددیگرانبگذارنگوید،نیستممسئول

همهاینازپسبجاستو،ننگبگذاریمرااسمششاید،اینزیرکنممیخواهش.استهاشزرنگی،است

میدنیابه،کندمیکمکزبانانفارسیبهتنهانهدانشاینبیانآنکهدادننشانوبرنامه707وتغییرات

کهکنیدکمکبرنامهاینبهاینقدربایدشما؟چیبراي،نکنندمسئولیتحسهنوزايعدهیک،کندکمک تواند

.بمانداضافهماهدردالرهزارسیصددویستواقعاً

تهیهخودمانبیزنسازپولبلکه،ایمدادهششکهیو،برخوردیممالیمشکلبهموالناخانهکردنتمامدرما

پنهانآنانباشتگیوپولزیرما دیگرکهشودمیکمکمابهاینقدرکهکنیدتصورنبایدشما،یواشیواش،کنیم

فامیلتمام،حضورگنجاعضايتمامازکنممیقدردانیمنالبتهو.نیستچیزيهمچون،خروارهادیگر ایمشده

اشاعهدرکشندمیزحمتکهکسانیتمامو،هستندماشریکآنها،هستندشریکماباکهحضورگنجاعضاي

هاهمان،کنندنمیمسئولیتحسوکنندنمیکمکوکشندمیعقبمالیلحاظازکهآنهاییولی،دانشاین

.مفیدبسیاربسیارکاراینو،شدخواهندبرنامهاینشکستسبب

یکبهاستممکناینکهبراي،امروزبکنیمصحبتاینجااستالزمصحبتاینوکردمعرضخدمتتانبارها

پولمووقتموزحمتمارائهدرمن،نشدیمموفقکارمانتويماکهبکنیدشدیدتاسفاظهارشمابرسیمجایی

خیلی،امکردهارائهخدمتتانبرنامهاینبابرنامه707،امکردهراکاراینکهکنممیافتخار،امبودهموفقبسیار

اروپا،هستندایرانازخارجدرکسانیمخصوصاً،بکنیدکمکییکهمشماوشماببینیدباید،استباالییرقم

.هستند

نمیاصالًگویمنمی.کردنظرصرفآنازشودمیکهاستکماینقدراصالً،گیریمنمیزیاديکمکاروپاازما

نمیکمکماگیریمنمیپولیمثالًکاناداازیا،ماهايخرجمقابلدرنیستپولیاصالًدالرهزارسهولی،گیریم

کمکخواهیدمیچیبهپسکنیدکمک،کنممیقدردانیآنهاازخانوادهچندهمآنآمریکاازمقداریک،کنند

بهراجعکنیدنظراظهاربیاییدشماجمعهوامروزهايتلفندربرنامهپایاندرکنممیخواهشمن؟شماکنید

؟کنندنمیکمکمردمچراکهحضورگنجخانوادهاعضايبعنوان،موضوعاین

،کنندمیدانلودراهاپادکستنفرهزاران؟کنندنمیکمکهمهچراکنند؟نمیکمککافیاندازهبهمردمچرا

می،کنیمپولیاگر،استدرستداریمبرنامهارائهبرايماکهروشیاین.کنندنمیکمک،کنندمیاستفاده

درستکاراینلیو،بیایندتوانندنمیندهندپول،کنیمپولیرامانسایتوبتوانیممی،کنیمپولیتوانیم
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میما،توبیاییدتواندنمی،استجوان،بدهدپولتواندنمیونداردکارتکردیتکهکسیآنآنکهبراي،نیست

.مفتکنیدمیدانلودراديسیهمانشما،بفروشیمديسیآنکهبجايبنابراین.کنیمجلبراآنخواهیم

یعنی،داردارزشدالر2000باندازهايبرنامههراروپاوکانادا،آمریکاامروزبازاردرايبرنامههربگویمهمرااین

ازهمدالر2000،کردیدمیخرجدالر8000یبایستمی،کنیدمیگوش،کنیدمیدانلودرابرنامهچهارشمااگر

میآدمچقدرروزهچهارسهکه،بودیدمیآنجاروزچهارسه،سمیناربهرفتیدمی،شدیدمیمعطلکارتان

.نبودیادتانهیچیهفتهدوازپس،بودیدگرفتهیادچیهردادیدمیدالر10000،بگیردیادتوانست

،موالناستکهجهانعارفبهترین،هستايبرنامههمچونکهکنیمشکرراخدام،انیبدرابرنامهاینقدرباید

میماهايخانهبه،گذاردمیآنجارامشکللغاتمعنی،گذاردمیاعراب،نویسدمیصفحهرويرااشعارش

یامجلسییکبرویمویمشپانبایدبرویمجایینباید،کنیممینگاهراهابرنامهخیالآسودهنشینیممیما،آورد

مزاحمشراهتو،بشوندمزاحمشآنجاموقعییکمثالًآنجا،مجلسییکبفرستیمرادخترمانوهمسرمان

نمیکمکچرا؟خواهیدمیچیبهتراینازشما،بمانیمبازکارمانازیا،بکنیمتصادفدانممیچهیا،بشوند

.کنیدمیکهاستفاده؟کنیدمیاستداللیچه؟کنید

کافیباندازهمردمچرا:بفرماییداظهارنظرکهبفرماییدراهنماییشماکههاتلفنقسمتبهگذارممیرابقیه،بله

.مانبرنامهبهپردازیممیالزموکوتاهتوضیحاینازپس؟کنندنمیکمک

3101مولوي، دیوان شمس، غزل شماره 

کسی که باده خورد بامداد زین ساقی

چشمِ خوشش بین و فهم کن باقیخمارِ

آدماین،خداازساقی،زندگیساقیازلحظهایندرخوردمیشرابکهانسانی:گویدمی.لحظهاینیعنیبامداد

راهایشچشممستیتوبنابراین،استخردمست،استآرامشمست،استشاديمست،استزندگیمست

اشبقیه؟بیندمیجوريچهاوببینیعنی.زیباستیعنیتاسخوشهم،استمستهمهایشچشم،کننگاه

اشارهغیرمستقیمبطورهمیکی،استاشبقیهیکی،داردمعنیدوباقی؟چیهاشبقیه،دیگربفهم،بکنفهمرا

ازلحظهایندرجهانمردمازکثیريعدهکه،فهمیممیاینطوريمارااشبقیه،فانیمقابلدرباقیبهکندمی
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؟کنمنگاهکجابهبایدمن،باشمآنهاازیکیمناستممکنپس،گیرندنمیخرد،گیرندنمیشرابخداساقی

،اودیدطرزبهیعنی،کنمنگاهموالنامثلانسانیزیبايومستچشمانبهبایدمن

اوستديدآناستديدهچشمشآنچهپوستوگوشتباقيواستديدآدمي

یکبعنوانمن؟بینممیجوريچهمن؟بیندمیجوريچهموالناببینممنخوب،استدیدفقطآدمیپس

من،خندانمانارمثلمن:گویدمیاینجادرموالنا.امشدههویتهمآفلچیزهايباکهبینممیمعمولیانسان

میزجراینقدرمنمثلنفریکچطوربکنمتاملییککنمنگاهمنخوب،بگیرمتوانمنمیراامخندهجلوي

میموالنامثلآدمییک،داردترساینقدر،استمضطرباینقدر،دارددرداینقدر،داردرنجشاینقدر،کشد

ازوگذراچیزهايبامنچرا.بیندمیدرستاوپس.بگیرمتوانمنمیراامخندهجلويکهخندانمانارمن:گوید

.فهمممیکهاستمسئلهباقیاین؟اندشدهمرکزمناینهاوهویتمهمرفتنیبین

سواد،داشتمپولبنده،موالنااینبهکشاندرابندهشخص،بندهکهاشکالیهمانچیه؟اشکالمدارماشکالمن

هماحترامموردحتّیدانستممی،بودخرابامزندگیولیداشتمچیزهمه،داشتمشرکت،داشتممقام،داشتم

میکههممعمولیهايکتاباینهاو،استخرابحالمکهدانستممیوجداناًخودملیو،دانشینظرازبودم

راهاکتابآنرويازکهفهمیدم؟استامچیمنپس،کندنمیکمکمنبهروانشناسیهايکتاب،خواندم

،بینممیبدمندمدیاینکهبراي،بودموالناکتابکتابآنوبخوانمرادیگريکتابیکباید.شودنمیخواندن

دراشکالولی،دارماشکالیچهفهممنمیبینممیکنممیفکرچیهر،چیفهممنمیکهدارماشکالییکمن

.مردمنهدارممسئلهمن،بودمکردهرادركاینحداقل،استمن

چیزهابفکرامآمده،هستمخداجنسازمن،هستمهوشیاريمنکه،کنمفهمبایدمنکه؟چیهاشباقی

فکريمرکزیکاز،مرکزمشدهچسبیدمچیهربهوامچسبیدهبفکرشمنبودهمهمکهچیهروامچسبیده

.کنمخوبراحالمخواهممیحتّیو،کنممیعمل،کنممیفکردارممن

دعوااشهمهمن؟ترسیممیچراما؟بینیمنمیآنطورچراماخدایا،بیندمیاینطوريموالناکهبینیممیبعد

انگویممیظاهردرچرا؟هستمنظرتنگچرا؟هستمانتقامجوچرا؟خشمگینمچرا؟رنجممیچرا،مردمبادارم

؟استامچیمنکنممیمقایسهدیگرانباراخودمدمهرچرا؟نباشیگویممیباطندرباشیدموفقشاءاهللا
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چه؟کجاستاشچشمهاینآیدنمیمنازچرا،پسکجاستکندمیراصحبتشموالناکهاصیلشادياین

میجورچهاوببین،بینخوششچشمخمار.توکنفهمرااینهایعنی،باقیکنفهم؟گرفتهراجلویشچیزي

انسانهممننیستانساناومگر؟استخنداناشقیافهاستمستاوچشمچرا؟بیندمیآنطورچرا؟بیند

درخدانهایتبیبه،استمستقرلحظهایندر،گیردمیشرابزندگیازلحظهایندربامداداینکهبراي.هستم

.آوردمیراخرد،آوردمیراشادي،آوردمیراشرابورآناز،داردریشه،استزندهلحظهاین

.دارمماديمرکزمن،گیرممیاستمرکزمکههاجسموهاشدگیهویتهمآنازمن،گیرممیفکرهایمازمن

. گذاردمیاثرمنرويوافتدمییادمگذشته،هستمآیندهوگذشتهدراشهمهمن،هستمزماندرمنپس

؟بشوماومثلتوانممیجوريچهمنپس.کندمیاستفادهزندگیخردازموالنا.استمستقرلحظهایندرموالنا

:استهمیناشتوضیح،موالنادهدمیتوضیح

چنانکه کعبه بیاید به نزد آفاقیشتاب، سعادت مرا رسید ناشتاببه

با،کردمنمیشتاب،بودمآهستهوقتی،کردمنمیعجلهکهحالیدریعنیشینکسرهبایعنیبخوانیاگرناشتاب

وشاديهمانحضوریعنینیکبختی،سعادت.نکردنعجلهچهیعنیدادخواهمتوضیحاالنحاال،نکردنعجله

،نکردنعجلهبابرسماوبهکردمنمیعجلهکهحالیدرمن.رسیدزودیعنی،رسیدعجلهبامنبهخداییخرد

اینباید،کردخواهیمصحبتخیلیمابیتاینبهراجعامروز،کنیدمیتوجه.شدزیاداوبهمنرسیدنسرعت

.گویدمیچیبفهمیمرا

کعبهیکدفعه،کندمینگاهافقبهیواشیواشورودمیکعبهبسويکهکسیکههمانطورگویدمیدومشمصرع

رویممییساختمانیکبسويیواشیواشکههمینطور، زندمیجسمیمثالکههمینطور،چشمشبهآیدمی

ایندرشودمیخالصهعجلهدیدخواهیماالن،حاال.کنیمنمیعجلهوقتی،مادروماچشمبهآیدمیساختمان

؟چیهبدهمانجاماستالزمودهممیانجاممنکهبعديکارکه

بهکهزاویهیکازذهنیمن.استذهنیمنهايتعریفازیکیاینکهکردخواهیمصحبتمفصلبطوررااینو

؟چیهبعديکاربعديکار،کندمیمعلومرابعديکار؟چیهبعديکار:شودمیتعریفاینطوريکنیممینگاه آن

شتاباین،بعديفکربهرفتنطریقازبعديکاربهکنممیعجلهوقتیمنواستفرمجنسازبعديکاراین

.زمانبهبردمیبعد،کندمیذهنجنسازاول،داردمینگهذهندررامنشتاباین.است
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؟چیهبعديکار؟چیهبعديکار؟چیهبعديکارببینمکردمنمیشتابذهنمبوسیلهکهحالیدریعنیناشتاببه

وضعیتوذهنبوسیلهبعديکاراینو؟چیهبعديکار؟چیهبهراجعفکر،آیدمیفکرازبعدفکرکهبینیدمی

.نیستحضور،استذهناینکلّ،باشدچیبعديکارکندمیایجاببیرونیوضعیت.شودمیتعیینبیرونی

درصندوقیمتويوقتی،جوحیصندوقیکبعد،استحضوراشفاصلهبعدجوحیصندوقاینکهمثلدرست

وکنیمتجربهرافکریاصندوقدوبینفاصلهاینکهبدون،جسمیمجنساز،فکریمجنسازخوب،فکریمیک

کارچهکندمیارائهبعديصندوق،بعديصندوقبهرویممی،کنیمتجربهراناشتاب،کنیمتجربهراحضور

میناهارایمنشسته؟چیهبعديکار؟چیهبعديکار؟چیهبعديکار؟چیهبعديکار،بشودمانجابایددیگري

بعدتازه،بکنیمبایدکارچیبعدش،کردیمتعیینراآن،بخوریمبایدچیشامافتدمییادمانیکدفعه،خوریم

.بکنیمبایدکارچهآنازبعد،بکنیمبایدکارچهناهار

البتهاستمهمخیلیکارهابینیپیش،کارهاترتیببهراجعکردنفکرخوبکهبگوییدتاسممکنشماالبته

یااینکهکنندهایجاب،بدهیدانجامراکاراینتوانیدمیروشدوبهشماولی،استمهمکهالبته،استمهمکه

شمایاو،باشدوضعیتسیلهبوکارآنلزوموبیرونوضعیت،بدهمانجامبایدکارچهمناینکهکنندهتعیین

میکهسیستمیاینيچرخهازشماو.کندتعیینزندگیوفکرتادوبین بفاصلهیعنی،برسیدناشتاببهبتوانید

کهکنیدتوجه.استزمان،استذهن،چرخهاینو،بیاییدبیرونکاراین،کاراین،کاراین،کاراین،کاراینگوید

کهبداردواکاراینبهدائماًراماذهناگر؟بشویمزندهتوانیممیحضورگنجبهببینیماهیمخومیما؟چیهماکار

درهمیشهبکنیمنتوانیمیاونکنیمتجربهرافکردوبینفاصلهو؟چیهبعديکار؟چیهبعديکار؟چیهبعديکار

.ماندخواهیمزندانیذهن

مانغزلبهدوباره،نیستکمهمتعدادشخواندخواهمتانبرايابیاتیآنفهمیدنوبیتهمینتوضیحبراي

مینگاهافقبهشماوقتیتانچشمبهآیدمیبیرونیچیزکههمینطورکه:گویدمیموالناپس.گشتبرخواهیم

نهایتبی،کندمیپرتاندلبهآیدمیخدا،زندگی،لحظهایندرباشیدعجلهبدون،بناشتااگرهمینطور،کنید

اینبهکهابیاتیتوضیحازقبلو.استذهنیچیزیکشتاباینکهبرايشودنمی،کنیدشتاباگرولیشویدمی

.دهممیتوضیحداشتخواهیمکارسرامروزکهمنراواژهتاچند،شودمیمربوطموضوع

هستیجهانبهمربوطموالناورحضوگنجکاراصطالحدرولی،هستهاافقمعنیبهآفاق،استآفاقآنازیکی

،داریمآفاقیماپس.آفاق،شودمینمایاندهفکربوسیلههرچیوذهنعالم،وجود،هستیجهانیعنی،است
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بیرونجهانوذهنبهمربوطیعنیآفاقیگوییممیوقتی.ذهنوآفاقبهمنسوب،خارجی،بیرونییعنیآفاقی

.استمشخص

،استهوشیاريمعنیبه،نیستذهنیمنمعنیبهمعنیایندرواستنفسجمعفساَن،انفسداریمهمیکی

،درونفضاي،هوشیاريبهمربوطیعنیاَنفسی،کردخواهیمکارهمانفسیيکلمهباو.استروحو،استجان

نهایتبیییمبگوکندنمیفرق.داريریشهنهایتبییامادروندرخداشدنزنده،لحظهایننهایتبیفضاي

این.بگنجدچیزهمهبحرایندربحرایندرکه،دروندرفضادارينهایتبییالحظهایندرعمقوداريریشه

خواهیمامروزکلماتایندويهرو،اَنفسیکالًگوییممیرازندگیبهماشدنزندهاینوراحالتاینوراکار

.دیدیمراهااینبخو،شدهگرفتهقرآنيآیهیکازکهدید

،استشدهساختهفکرازکهاستمنیذهنیمندانیدمی،کردیمصحبتذهنیمنبهراجعحاالتامااما

فکریامفهومباباشیمآنماکهخدائیتوهوشیاريشدنهویتهمازو،استمشخصاسمشازکههمانطور

اینبخواهیماگرو.شودمیتشکیلجداییودگیشهویتهمبراساسو،آیدمیبوجودمانذهندرچیزها

ماستاسمفکراولینشایدوجهاناینبهآییممیهوشیاريبعنوانمایعنی،شودمیمامرکزکهراذهنیبافت

میمتوجهبعد.استفکریکهمآنکه،استمنکلمهبعدش،استفکرو،کنندمیصدامادرمانوپدرکه

.شویممییکیواسمممنپس.کنیممیقاطیهمبارااینهاواستچیزیکدوهرانماسمومنکهشویم

منمالایناستمنمالاینگوییممیبعد،گیریممییادرااین،استفکریکهماینکهمنمالکلمهبعدو

یواشوکنیممیمربوطخودمانبهراچیزهامنمالبوسیله،گرفتهیادرامنومااسمو،استمنمالاین،است

باحتّی،داریدذهنیمنبرايمختلفیهايتعریفشماو.استذهنیمناسمشکهبافیممیچیزيیکیواش

می،کنیدتعریفراذهنیمنبخواهیدکلمهیکباوقتیمثالً.کنیدمینگاهمختلفزوایايازوقتی،کلمهیک

مقاومتجاهر،استذهنیمنلحظهایناتفاقمقابلدردرونیمقاومت،مقاومت،مقاومتگذاشترااسمششود

.نیستذهنیمنهستفضاداريجاهر،هستهمذهنیمنهست

آفليکلمهحتماًبینیدمیذهنیمنشماجاهر،استذهنیمناستقضاوتهرجاقضاوت،کلمهاینپس

هايخصوصیتازنبودنکافیحسونقصمثالً؟استدرست.داردوجودآنجاگذراچیزیک،گذرا،استیادتان

و.نقصحس،باشدداشتهپولدالرمیلیاردهااگرحتّی،بکندکفایتحسکهنداریمذهنیمنما،استذهنیمن

باراذهنیمنبنابراینپس،داردهمترسداردذهنیمنکسهر،ترسمثل،خشممثل،منفیهیجاناتبعالوه
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ازکنیممینگاهزوایاآنازماکهحالیدراما.ترسیعنیذهنیمنمی گوییم. کردفتعریشودمیهمترس

.استآیندهزمانبهمربوطنگرانیواضطراب،نگرانیواضطرابمثل،بیاوریدهمرادردهابقیهدردزوایه

آیندهیاگذشتهدرشههمیداردذهنیمنهرکسی.آیندهوگذشتهیعنی،کندمیکارزمانباذهنیمنضمندر

نشانشودمیهمروانشناختیزمانیعنیهمزمانباراذهنیمنپس.باشدتواندنمیلحظهدراین،کندمیسیر

آیندهدرهنوززندگیجايبهترینیعنیروانشناختیزمان،روانشناختیزمانگفتشودمیذهنیمنبجايداد

.کنیممیراصحبتشداریماالنکهچیزيهمان،است

کهستااینآنواستمهمبسیاربسیارواستذهنیمنبهمربوطکهداردوجودهمي دیگرخاصیتیکاما

برمیرامافکروکنیممیفکرتندتندماکهاینقدر.استکاراینمشغولدائماًذهنیمن؟چیهبعديعملفکرو

یعنیچیهبعديعملاینکه؟چیهبعدي؟چیهبعديعمل؟چیهبعديعمل:ببینیمخواهیممیماکهستادارداین

عمل؟چیهبعديعمل؟چیهبعديعملگویدمیونشستهلحظهدراینکهکسییک،آیندهیعنیبعدي،ذهن

کار؟چیهبعديعمل،کاریداینتويدائماًکهدیدخواهید،کنیدنگاهراخودتانعقببکشیدشما؟چیهبعدي

بهشدیدياشتغالشماذهنیمنکهدهدمینشاناین،جلورویدمیهمینطور؟چیه؟چیه؟چیه؟چیهامبعدي

،چیهکارهایمببینم،کنممیریزيبرنامهبگوییدشما،نیستریزيبرنامهبامغایراین،دارددورونزدیکیآینده

.خوبخیلی

ایجابیاوشدهطرحقبلازسیستممطابقوباشیدداشتهعمق،باشیددارریشهلحظهایندرتوانیدمیشما

کندمیتعیینسیستمکهبعديعملمثالً.باشیدخردمندو؟چیهبعديعمل،جلونرویدبیرونیهايوضعیت

انتقامجوییمثل،باشدترسمثل،باشدخشممثلهیجاناتیبراساساستممکن،کندمیتعیینماذهنسیستم

معموالًوکندمیتعیینشماذهن؟آیدمیکجاازچیهبعديعملدانیدمیاشمآیا.باشدحسادتمثل،باشد

وخواستناشنتیجهوهستیمعمقازعاري،هستیمزندگیخردازعاريماو. استبیروندرکاراینتحریکات

.استکشیدنانتظار

هی،دنبالبعدياتفاقیاچیزدرجسمیيهوشیاراینهمیشهاست،بعدياتفاقیاچیزدرزندگیوخوشبختیو

براياقداموآنتعیینمشغولدائمابنابراین.برسدزندگیوخوشبختیبهبلکه،استبعدياتفاقیاچیزدنبال

تابعدي،اقدامنشدهتماماینتا،آنانجاموهستیمبعدياقدامتعیینمشغولدائمامایعنی.استآنبهرسیدن

مطلباینکهلحاظبهبرایتاننوشتمرااشخالصهمندوباره.جلورویممیمینطوريهاقدام،نشدهتماماین
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بهخدا،بهشدنزندهیعنی،حضورگنجیعنیسعادتبهناشتاببهمن:گویدمیموالناو:استمهمیبسیار

ناشتاباگرتهالب،استرمیسناشتاببهکاراینحضور،گنجبهبرسیعجلهباخواهیمییعنی.رسیدمشتاب

.دهدمیمعنیهمآن،نخورمبیرونازچیزيمن،استصبحکهلحظهاینیعنینخوردهصبحانهیعنیبخوانید

.زندگیکند؟میتغذیهکی،نکندتغذیهرامنفکرنکند،تغذیهرامنفکر،

:اینجانوشتمدوباره

ی حضور ر، که حالت هوشیاراست و …بعدی و بعدیی چیز یا اتفاق بعدی ومدام در پی جسمی،هوشیارمن ذهنی، با 

و اشتباهاً فکر می کند که با انباشته کردن اجنام دادن ها و نتایج، به . هنایی و طبیعی انسان است، منی شناسد

.یدن استنتیجه این روش طی راه پایان ناپذیر خواسنت و انتظار کش. مقصد آزادی و وحدت با خدا خواهد رسید

آنهابافکر،بهکندمیتجسمرابیرونیچیزهايدارد،کاروسراجسامبایعنیداردجسمیيیارهوشذهنیمن

آنهابابدهد،تشخیصتواندمامیحستاپنجشود،میدیده،داردحجمداردجسمکهچیزيهر.داردکاروسر

ماچیه؟نهاییحالت،رامانهاییحالتبنابراینشناسد،نمیاستعدمکهراحضوريهوشیاروداردکاروسر

شویممیهویتهمفکرهاباذهنیچیزهايباآییممی،خداییمامتداد،خدائیتیمیعنی،هستیميهوشیار

،بریزیمبایدراجسمیيهوشیارایناست،موقتماجسمیيهوشیارولی،کنیممیپیداجسمیيهوشیار

پیدادیگرييهوشیاریک،شویممیزندهانههوشیارزدگیبهدرحالیکهحضور،يهوشیاربهدوبارهبرگردیم

.شودمیخالیماذهن،استعدم،استحضوريهوشیارکهکنیم

فقطکهزمانیتاولیبنویسد،راماچیزهاذهنرويتواندمیخدا،بهشدنزندههماننهایتبیعمقهمینو

راهمثلدانیدمیهمشماوشناسیم،نمیرااییخديهوشیار،شناسیمنمیراخدا،داریمجسمیيهوشیار

بلندآدمهابیندمیکهچرا،استموقترفتنراهاینطورولیراه می رود،پاودستچهاراولبچهاست،رفتن

اینآخرعمرم،تابرومپاودستچهارخواهیممیمنکهکنداصرارکسییکاگر.روندمیراهپارويشده اند

. می خواهد راه برودپاوچهاردستکهکسیبرايندنساختاین جامعه، چیزها را در این جهان بهدخورنمیآدم

عقلبازندگیخردبدون،ترسباخشمباخواهیممیجسمی،يهوشیارباپاوچهاردستآمدیممابنابراین

مخصوصاً است،محدودسیاربکهذهنیمنابزارهايۀ همبازرنگی،بابهتر،بیشترچیهرذهنی،منمحدود

ودردهایواشیواش،کنیمزندگیتا آخر عمرمان خواهیممیغلطدیدباو،استآلودهدرداست،آلودههیجان

میغلطبسیارمادیدو،بخوریمتکانتوانیمنمی،گذاردمیدامتويوگیردمیمراکیپشدگیهاهویتهم
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خواهمنمیآقامنگویدمیکهکسیمثلدرستاین.استدردمندنیذهمندید،استدردآوردیداینو،شود

بلندشو:گویدمیهمخدا.ردیگپاهاترويبلندشوآقابروم،راهخواهممیهمینطوري،یادبگیرمرارفتنراه

روي؟میراهعلیلتعقلاینباچرامن،حضوريهوشیارروي

میفکراشتباهاوشناسدنمیذهنیمنولی،استحضوريیارهوشما،طبیعیيهوشیاربامانهاییحالتپس

ماهمیشهیعنی.رسیدخواهدخدا،باوحدتوآزاديمقصدبهنتایجودادنهاانجامکردنانباشتهباکهکند

بهبرسمسریعکنمچیکار.استنکردنچکاربه،نیستکردنچیکاربهاینبرسم؟حضوربهکنمچکارمشغولیم

داشتممن:گویندمیهابعضیحتیذهنت؟اینباعقلتاینبا،بکنیتوانیمیچیکارکنی؟چیکارحضور؟

این؟گویدمیچی.نکردمپیشرفتاستماهدوکردممیپیشرفت

تونکرديپیشرفتکنیمیفکرتوکهموقعیاتفاقا.گیرممیاندازهحضوردرراپیشرفتمذهنمبامنیعنی

بگیرد،اندازهرازندگیتواندنمی،بگیرداندازهراحضورتواندنمیذهنیمنکشخطاینکردي،میپیشرفت

توانیدمیشما.بگیرداندازهرازندگیتواندنمیذهنیمنماديکشهايخط.استعدموکیفیتجنساززندگی

.شودنمیچیزيونهمچ،بودمکردهزندگیکیلودودیروزولیکردمزندگیکیلویکامروزمنبگویید

گوییممیداریمگوییم؟میداریمچی،استکشیدنانتظاروخواستنناپذیرپایانراهطیروشاینۀ نتیجپس

اینازکنید،نمیرعایتراناشتابشماپریدمیاگربعدي،فکربهنپرید،هستیدآندرکهفکراینازشماکه

آورد،میبیرونذهنازراشماکارایننکنید،عجله،کنیدتجربهراناشتاباینجاباید،آییدمیبیرونکهصندوق

ذهنابزارهاي، کندمیایجابرااینبیرونوچیهبعديکار،چیهبعديکار،چیهبعديکارکهسیستمیایناز

بعديارکچیه؟بعديکار،چیهبعديکار،کندمیایجاباینهاوحرصوترسوخشمشما،هیجاناتمثل،شما

یکی،راکاراینکنممیچرافهممنمی،کشدمیمراداردروانشناختینیازوآیندهیعنیکورکورانه،یعنیچیه

.دیگريازپس

ایندرزندگیبراساستاملبهیعنیناشتابچه،یعنیفهمیدمیاآلنشما،ناشتاببهگویدمیموالناوقتیپس

تويایناست،ذهندرهمهاینهاوبدهمانجامردیگکاریکنشدهتمامکارایناینکهنکردن،عجلهبالحظه،

راکاراین،کنممیراکاراین،کنممیراکاراینگوییدمیذهنتانتوياگرکنید،میراکاراینداریدذهنتان

خواستنناپذیرپایانۀ رخچیکدربدهیدادامهراکاراینشمااگر.گویدمیرااینهاداردذهنیمناینکنم،می

.همیشهماندخواهیدکشیدنانتظارو
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تجربهیا،بشویممتوجهکامالتوانیممیآیاکهببینیمموضوعاینبهراجعبدهیمتوضیحخواهیممیهمبازحاال

اصالدهید؟میانجامشماخانوادهدرراکاراینآیاکهببینید،بدهیدقرارنورافکنزیرراخودتاناآلنشما؟کنیم

راکاراین،بکندراکاراین،بکندراکاراینبایدمابچهچیه؟مابعديکاراین،درشودمیخالصهخانوادهکل

کههستیمفکريسیستماینتوياشهمهیعنیبکند،راکاراین،بکندراکاراین،بکندراکاراینهمسرمبکند،

باکهشویممیخردمندموقعیماکند،نمیتعییندرون،کنمچیکارمندکنمیتعیینوکندمیایجاببیرون

کهاینجاستازو،خواهممیچیمنهیشما.نکنیمکاربیرونوضعیتهايایجابوروانشناختینیازوعجله

لحظهینادرلحظهیک،بمانیذهندروآینده،آینده،آیندهبرويمرتباینکهجايبهشما.آیدمیمااستقالل

؟خواهممیچیمنگوییمی،شويمیمستقر

آبخودتانوجوداعماقازبزنیدراچاهاینوخواهممیچیخودممنبگوییدبایدشماکهگویممیهمینبراي

بگو،تونکردمپیداخودمچیه؟منبعديکاردیگران؟ازپرسیممیماچرا.بپرسیدیکیازاینکهنه،بیاوریدرا

حالشحتی،پرسندمیراشانشخصیکارهايايعدهیکچیه؟منبعديکاربگو.بکشمتوانمنمیمهزحمت

رادومبچهبگوییدمنبه،دارمبچهیکمنبودپرسیدهمنازیکی.کنندفکرشانشخصیکاربهراجعندارندرا

سئوالی است؟چهاینخوبنه؟یابیاورم

،خواهممیچیکهکنمفکر،بنشینممننباید.ندارمفکرکردنحوصلهمن،نکتعیینرامنبعديکارگویدمی

هیجاناتنهمن،خشمنهگذشته،وضعیتهاينهبیرونی،سیستمایجابنهبیرونی،مقایسهنهخواهم؟میچیمن

منناشتاببهبلکهمن،ماديمرکزنهشدگیها،هویتهمایناساسبرمقایسهنهدیگران،باخودممقایسهنهمن،

.کنمتعیینخواهم؟میچیمنببینم،کنمتاملخواهممی

گویید،میچی،کنیدنمی،کنیدمیگوشکنید،نمی،کنیدمیکمکشمااینکهازنظرصرفحضورگنجمورددر

خواهد،میزندگیممنخواهد،مییمهوشیارمنخواهم،میمناینکهبراي،بدهمانجامخواهممیراکاراینمن

نمینهرنجم؟میشوممیخشمگینکنم؟نمیراکاراینمن،بگیردایراد،بگویدبديچیزیک منبهبیایدیکی

کهاستبیرونیتحریکاگرکند؟میایجاببیرونیتحریکشما،بعديکاراینکنممیسئوالشماازمن.رنجم

اینکاراینیعنی،شویدمیزندانیذهندرباشیدذهنیتحریکاتمعرضاگردرهمیشهکه،کهاستذهن

فهمیدنش؟استسختاینقدرموضوع
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چیه،بعديکار؟رامادهدمیفریبیچهذهناینوشدیدذهنزندانیجوريچهکهشویدنمیمتوجهاآلنشما

،خواستونبدتوجهآیا،کنیدتوجهخوب،کنیدمینگاهتانبچهبهوقتیشماچیه؟بعديکارچیه؟بعديکار

تمیزراپیراهنتگوییدمیکنیدمینگاهکههمینیا؟بگوییداوبهتوانیدمیبعديکارتعیینبدون،ایجاببدون

،استبعديکارهايتعییناینهاچی؟یعنی؟استکثیفصورتتچراکردي؟راورکتهمنشین،اینطوري،کن

کند،چیکارکندچیکارکندچیکارکهکنیدمیتعییناریددشما،نکنکثیفرالباستبشور،راصورتتبرویعنی

.بدهدانجامبایداوکهاستکارهاییکردنتعیین،تانبچهبهشماعشقوشمازندگیخالصهیعنی

کههمینطورشماشود،نمیباشداینفقطاگرولیباشد،بایدحتمااین، داردجاهماین،استفرمیتوجهاین

اول،بشناسیدتانبچهدررافرمبیيهوشیارآنباید،باشیدزندهعشقبه،باشیدخودتانذاتبهقائمبایدآنجا

باشیدبایدناشتاببهزندهشمااولاست،آناولولی.دبدهیانجامبایدراکارهااینبله،بگوییدراکارهابعداآن،

تعیینشماهیجاناتوبیرونیسیستم،ببندیدراناشتابایننهبدهید،انجامبایدکارچهکهکنیدتعیینبایدبعد

چراکهفهممنمیاصالشده،ردیفدیگريازپسیکی.بکنیمبایدچیکاربکندتعیینبیرونیتحریکاتوبکند

.کنیدمیتوجه؟بدهمانجامرااینهاباید

پایان قسمت اول

&&&
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:گویدمی،خوانممیمثنويازبیتتاچند

540مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت 

آدمِ مسجود را نشناختیاسبِ مهّت، سوی اخرت تاختی

زندهلحظهایندرخدابینهایتبهکهاستانسانینکرده،شیطانکهکنندسجدهبایدهمهاوبهکهمسجودآدم

چیزیکبرويگذاشتیراهمتتتمامیعنی،تاختیاخترسويهمتاسب،زندمیتمثیل،کهگویدمیدارد،شده

.استبزرگیکاراینکهبشناسی،آسماندرراستارهرا،اختر،رادرخشنده

کهرامسجودآدمچیه،بعديکارگذاشتیرااتانرژيوخواستوهمتتمامکهبزندتمثیلتواندمیمامورددر

بابودمزندانیذهندراینکهبرايتم؟نشناخچرا.نشناختیتو،هستزندهخدابههستزندهخدابینهایتبه

اینکهبراي،بشناسیدرامسجودآدمشماکهبگیریدتصمیم.بینممیذهنمابزارهايبادائما،بینممیذهندید

نکشد،راتوباید؟چیهبعديکارایجابکاراینبرايبشوید،زندهخدابینهایتبهبایدبشناسیدرامسجودآدم

:گویدمی.استناشتاباینبهماصحبتهمه،ناشتاببهبایستیبایدنجااینشوي،کشیده

چند پنداری تو پستی را شَرَفآخر آدم زاده ای ای ناخَلَف

جنسازما.بشودزندهخدابینهایتبهتوانستآدم،هستیمآدمفرزندان، ماماهستیمزادهآدمماخوب

لحظهایناینکهجايبهچرادرآمدیم؟آبازپستاینقدرچراداست،خة اندازبهاشاندازهکههستیميهوشیار

،داردمینگهسطحدر رامابعديکارهستیم؟بعديکاردنبالاشهمه،توانیممیکهبشویمزندهاوبینهایتبه

،ذیرفتیمپاي رابی ریشهوعمقیبیوعمقیکماینماکهاستاینماکوچکی،ماپستیدارد،مینگهذهندر

چیزهاياز،بیرونازبگیریم،شاديمانعمیقریشهازاینکهجايبهوباشیمداشتهجسمیيهوشیاراینکه

و،هستیمکیکهندانیموبکشیمانرژيشدگیهایمانهویتهماز،بشویمهویتهمآنهابابینیممیکهبیرونی

،رابودنسطحیاینراگیه ریشبیاینولی،اوستبهماشدنزندهبه،ماستعمقبینهایتبهمابزرگیماشرف

.بپنداریمشرف

مایهفروحالیکهدر،داریمبزرگیوشرفکنیممیتصورذهنتويمایعنی،کنیدتوجههمپنداریمۀ کلمبه

تشخیص،هستماباهنوزماناصلیجنسولی،کردیمگمراماناصلیجنسیعنیخلفناناخلفیم،،هستیم

زودتوانممیجوريچهگویدمیبپرسیکسهرازاآلن،کنیممیشتابچونناشتابهمینبهامروز.دهیمینم
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باجوريچهاست،شیطانسلطهزیراست،ذهنسلطهزیریعنی.دارمعجلهفهمیدممن،برسمحضورگنجبه

میماههیکمنرسندمیسالهدودیگراناگرکهبفهمندجوريچهجلو؟بزنمدیگرانازجوريچهبرسم؟عجله

حرفهايهمچوشماخواهدمیخداازذهنیمن.استذهنهمهاینهازنید،میشماچیهحرفهااینرآخ.رسم

واستزدنجلوواستقیاسدراشهمه،کندصبرتواندنمی،شناسدنمیرامزرعهقانونذهنیمن.بزنید

.استتوجهوتائیدگرفتن

بهتوجهچقدردانیدمی،رسیدمحضوربهشمااززودتروزوديمنبگویممردمبهبرسمحضوربهاههمدواگرمن

در،برسمخواهممیمنبرسدحضوربهماههدونتوانستهحاالتاهیچکس،زنندمیدستهمهدهند؟میمن

دومسال،دهدمیسیبقدرچاولسالایندانیدنمی، کاریدمیدرختشما،مزرعهقانونگوییممیحالیکه

،برسیدحضوربهتوانیدنمیشما،کندمیکارشیروداردفیکونکنقدر،وقضارااینو،دهدمیسیبچقدر

. استناخلف. کندنمیتوجهگویی،میداريچیکهکنتوجه

میعجلهچونداییتیم،خجنسازماهمهاینکهبراي،هستیمخوبنژادازمایعنیايزادهآدمگویدمیموالنا

اینبهمنتاکید،نیستذهنیمننقصیامقاومتمثالامروزمنتاکیدکنیم،مینگاهزمانبهاش همهچون،کنیم

بعديکارگوییممیهمخدابهرسیدندرحتی؟هستچیبعديکار:گویدمیمرتبکهاستذهنیمنشتاب

تعییناورابعديکارشوينمیتسلیمچراشماهست؟چینیدامیکجاازتوهست؟چیبعديکار؟هستچی

کاري،داردعجلهچون؟ندارددوستشماذهن.هستکهههمینند است؟ک.کندمیتعییناورابعديکارکند؟

آنبهفکریناازودنبالشبدودو،کندتصورآیندهدرذهنیچیزیکراحضورگنجیکیاینکه. بکندتواندنمی

:گویدمیراهمینهان .رسدنمیرسد؟میخدابه،رسدنمیرسد؟میحضورگنجبه،مختلفاقداماتیا،فکر

778مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت 

سهل دیدن نفس را، جهل است، جهلبت شکسنت، سهل باشد، نیک سهل

خیلیبیرونیهايبتشکستن.ریدنگیآسان،گیریدمیآسانخیلیرااینشما،شمابهگوییممیرااینماحاال

. استجاهلآدماین،راایندببینسهلگویدمیکسیهربینید؟میسهلشماراذهنیمنآیا.استآسان

بایداول،ایناستمهمیمطلبیک،کارایناستسختخیلی،نکندشتاب،باشدناشتابآدمگوییممیاینکه
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باشندهیک،هستیمزندانشدروآوردیموجودبهسالیانطیماکهذهنیمنونفسآن. هستچیکنیدرکش

.باشیدتسلیمباید،کنیدنگاهوعقببکشیدبایدنگیرید،کمدستشما،استزرنگیبسیار

شوید،نمیمتوجهشماوگیردمیبیگاريبه،گیردمیکاربهابزارهاشباتو،آنکشدمیراشماذهنیمناین

مینظرتانبهاینکهمحضبهرسیدمیتانبچهبهوقتیاینازبعدشماهست؟چیبعديکارکههمینشایکی

اینکه. نیستیدزندهحضوربهشما،نیستیدزندهناشتاببهکهکنیدتامل،باشدبایدچیبچهاینبعديکارکهآید

اشهمهوبگوییمخودمانبهیا،بدهیانجامسرهمپشتراکارهااینبایدتوکهبگوییمیکیبهماکهنیستهنر

.استذهنباشیم،فکرآندرهم

کهچیزيآنبیرونی،سیستماضطراروایجابایناز،نکنیدعجلهوبشویدزندهناشتاباینبهردهخُک ی

مثالهککنیمفکرردهخُیکبیاییمبیرونهستیم،آننفوذزیرماوکنیمعملماکهداردمیالزمبیرونیسیستم

راکاراین،رامردمتاییدخواهمنمیرامردمتوجهخواهمنمیاست،مردمتوجهجلببرايکنممیمنراکاراین

توقعایننفوذزیرمنام،عصبانیمنونکرده،داشتمکسیازتوقعییکانتظاریکمناینکهبراي،کنممی

.کشیدراماتوقعبودم،

تعییندرندهیددرتنذهنیمنشتاببه،برویدناشتاببهترتیباینبهبیاییددرهاایجابیناازشمااگر

میکسییکازچیزيیک،رنجیممی،شویممیخشمگینطوريهمینماکهبینیدمی. بکنیدبایدچکار

برايکهنیمکمیتاملمالحظهاین. کنتاملنه،گوییممیهمدیگر چیزیکوبروگوییممی،دهدنمیخواهیم

خرداینکهاستاینبهتمرکزمتماماالنکردممیعملوکردممیرفتارمن،ذهنیچیزهايآنوکارهاآن

اینازوهاایجاباینازواضطرارهااینازاگرباال؟بیایدتواندمیزندگیشادي،باالبیایدمنازتواندمیزندگی

مانجسمفنايدروشویممیترعاشقداریمماکهشویممیتوجهم،بشویمرهاذهنروانشناختینیازهاي

.شویممیترصادق

808مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت 

تر شدنددر فنای جسم، صادقتر شدندکاندر ایمان، خلق عاشق 

ازهابایجاآنوقتیذهنی؟منکردنکوچکدرجسمتان؟کردنفنادرشویدمیترصادقروزبهروزشماآیا

ازوشویمببلندخواهیممیاگرما.بشویمکوچکتوانیمنمی،توانیمنمیماکنندمیدیکتهراچیزهامابهبیرون
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ماکندمیایجاباینهاوداریماحتیاجچیزهااینبهوبگیریمتحسینبگیریم،آفرینبگیریم،تاییدوتوجهمردم

مانذهنیمنکردنکوچک،خودمانکردنکوچکدرجسممانفنايردتوانیمنمی،کنیمکارچهوبگوییمچی

نگاهخودشبه،استصادقنخواهد،رااینهاکهکسیولی.بشویمموفقتوقعاتشوتقاضاهایشکردنخاموشو

ازهمچیزيودارمنيکارهنوزمن،نینداختمرارنجشاینهنوز،دارمدردهنوز،دارممنهنوزمن،کندمی

. خواهمنمینبیرو

میایجابسیستمکهعنوانبهولیکنمزندگیوبیاورمدرپولکنمکاربایدالبتهخواهمنمیبیرونازچیزي

بهدارمروزبهروز،شوممیترعاشقروزبهروزایمانمدربنابراینو.خواهمنمیبخواهم،چیزيکسیازمنکند

ایندرمنوشودمیکوچکوشودمیفناامذهنیمن،شودمینافجسممروزبهروز،شوممیترزندهاصلم

.نیستمهماصالمنبرايگویندمیچهمردموخلقتماشايوبیروناینکهبراي،هستمراستینکار

ترعاشق.شویممیترعاشقوشویممیترصادقماکهاستطورياین.گوییممیماهمه،گوییدمیشمایعنی

راچیزهاخیلی.نبودذهنیچیزهايآنایمانهست،چیایمانفهمممییواشیواشدارممنییعنشوممی

بامابگویندمردمکهمردم،توجهجلببرايمخصوصا،ذهنیایمانراهدربدهیمانجامماکردمیایجابماذهن

.نداریمعشقما،نداریمایماننیمادمیکهحالیدر،ایمانیم

،کنمپیداراخودممنبلکه،هایشانحرفبهوباشیممردمبهوابستهخواهیمنمیماگوییمیماالنمابوخ

تحسینوتاییدوتوجهجلببرايدادمنشانمردمبهمختلفجورهايراخودماینقدر؟واقعادارمالزمچیببینم

شمارهرباعیکهخوانممیبرایتانیرباعیکبله. دیگردورانداختممنرااینها،روانشناختینیازهايبرخیو

:گویدمیاست182

182مولوي، دیوان شمس، رباعی شماره 

جز عشق قدیم شاهد و ساقی نیستای جانِ جهان جان و جهان باقی نیست

.هستیمجنسآنازهمماخداستجهانجانهستیم،خداجنسازیعنیهستیمجهانجانما:گویدمیمابه

معلومپسنیستند،باقیهیچکداماینهادهد،مینشانذهنکهجهاناینوجسمیجاناین،جاناینبنابراین

بخاطربترسیم؟باید،بودبودنباقیبهاياشارههماولبیتدرکههستیمباقیمااگر.هستیمباقیماشودمی

خوشحالباید،داردتعلقمابههکچیزهاییشدنزیادپولمان،شدنزیادجهان،شدنزیادجهان،رفتنوآمدن
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هستیم،قدیمعشقجزوهمما،استقدیمعشقفقط.نهبترسیم؟یاکنیمامنیتحسبشویم؟غمگینیابشویم

عشقپس،شدهقائمخودشرويانههوشیاربرگشته،جهانرفتهاآلن،بودهاولازکهيهوشیاریعنیقدیمعشق

.کندمیشناساییهمدیگراندرراهمانوشناختهخودشدرراقدیمیيخدایاراقدیميهوشیاریاراقدیم

ذهنمانناظرماپسناظر،.استناظرو،استدهندهزندگی،استدهندهشراب،خداستیعنیاستساقیاوو

بهشدهزندهمندرکهاستقدیمعشقاین.استجهاناینبینیممیدهدمینشانذهنمانکههرچی.هستیم

هست،همدیگرانومنساقیهمان.نیستاتفاقجنساز، استاتفاقاتواستجهانشاهدوناظروودشخ

بیرونجهانومنجسمیجانساقینیست،بیرونساقی.بخورمشرابمنآنازکهنیستهمپولساقیپس

.نیستساقینیستباقیکههرچینیست،

ایندربودنوسکونوتاملبشناسید،راناشتاببلکهچیه،بعديرکاکهنگوییدشماگوییممیرااینهاهمه

.بشناسیدشماراموضوعاینآیندهبهنکشدراماروانشناختینیازاینکهولحظه

عاشق چو ز کعبه است آفاقی نیستنیستی طوافی داردۀبر کعب

دورما،چهاربعدومافکر،ماجسمجملهازفلآچیزهاياینتمام.داریمکارامروزانفسوآفاقۀ کلمباهمینطور

میباشد،مادلباید،خداستکهاصلیدلمحورحولما،بعدچهاریعنی.کندمیطوافدل،دور،نیستیکعبه

،گویدنمیراجسمیۀ کعبآن،اینجادردلیعنیکعبه.استکعبهتوياز،هستیماوکهماخوداما.چرخد

خداست،خانهکعبهاینکهبرايکعبه؟گویدمیچرا.ماستدلکعبه،گویدمیوقتیند،کمیصحبتنمادگونه

.کنیمشناساییخواهیممیرااینماحاال.هستیمیکیخداوما،خداستخانههموماستخانههممادلاین

نمیراآندیگر شويمیزندانیذهنتتوي؟چیهبعديکار؟چیهبعديکار؟چیهبعديکارگوییدمیوقتیشما

.باشیدساکنباید،بگردیدنبایدشما،گرددمیکعبهاینحول؟چیهبعديکارگویدمیکهآنبشناسی،توانی

معشوقحالعیندرهستیمعاشقکهمانیست،جسم،نیستبیرونییعنی،نیستآفاقیاستکعبهزچوعاشق

بیرونی،گویدمیوقتینیستیم،ذهنجنسازیعنی،یستیمنبیرونی،هستیمهمکعبهحالعیندر،هستیمهم

.هستیمدلداخلدرما.نیستیممادهدمینشانذهنکهبیرونیچیزهردهد،مینشانذهنرابیرونیچیزهر

توياینکهجايبهباشیدکعبهتوياینکهجايبهبشوید،کندهجاازشماکهکندنمیتعییناآلنبیرونیچیزپس

یاخدابهتوانیممیانههوشیارماهستند،گردندهجهانوجان.نیستیمگردندهمابچرخید،دلدورباشید،دل
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کاروقتیولیچیه،بعديکار،چیهبعديکارکهکندتعیینسکوناینحاال.بشویمساکنوبشویمزندهزندگی

اتفاقشماچرخد،میشمادوراتفاقکهدانیدیمشما.بیفتداتفاقکهنیستهویتهمچنانکارباآیدمیبعدي

.ترسیدمیشوید،میآفلوغمهاوهاغصهتويافتیدمی،چرخیدمیبیرونرویدمیموقعآن،بشوید

:گویدمیاست1065شمارهکهدیگريرباعییک

1065مولوي، دیوان شمس، رباعی شماره 

تاق و جفتی به وِفاقبا بنده بباختآن تاق که نیست جفتش اندر آفاق

تواندنمیذهننیست،ذهندر،نیستآفاقدر،نیستبیروندرجفتشکه،خدایعنی،یکتاآنیعنیطاقآن

خودمانواوبرايچیه؟مااشکالحاال. نیستبیروندرجفتشکهیکتاآنپس.نیستجهانایندر،بدهدنشان

همشماکهطاقآنبرايمرکزتان،شودمیآن،چیزيیکباویدشمیهویتهموقتیشماایم،کردهپیداجفت

.نیستدرست.نهاین؟استدرست،ذهندر،آفاقدر،جهاندرکجا؟در!کردیدپیداجفت،هستیدآنجنساز

جفتوطاقکند،میبازيجفتوطاقشما،ومنیعنیبندهبا،همکاريکمالبایعنیوفاقباطاقآنگویدمی

یاآوریممییکببینیم،اندازدمیلحظهاینهست،دوویکفقطکهکنفرضنردتختهمثالمثلکندمیيباز

مییا،شویممییکتاشویممیاوجنسازماکهببیند،کندمیامتحانخدالحظهبهلحظهیعنیچی؟یعنیدو؟

جنسازیعنی،آوریممیدو،آوریممیدو،یمآورمیدومالحظههرکنیم؟میپیدااوبرايجفتیذهنتويرویم

.شویممیذهن

میدوولی،بیاوردیکبایدکهبشودمتوجهبندهبلکهکهکندمیبازيداردبندهبااوگویدمیلحظههرپس

یاکنممیبازيجفتوطاقتوباکنممیبازيدارممنپرسدمیتواززندگیوخداولی.آوردمیجفت،آورد

بهافتیمیچیه،بعديکاروچیهبعديکار،چیهبعديکاروجهانبهرويمیباشیدودو،یاشويمیکی

، بشومزندهتوبهمن،بشويتبدیلمنبهیعنیبیاوريیکیعنیبیاوريطاقاستفرصتهرلحظهولی،شتاب

ماباخدایعنی،کردنکاملهمکاريوسازگاريیعنیوفاقوفاق،به،هموفاقبه،کنیممیبازيداریملحظههر

.داردکاملهمکاري

،اندازممیذهنیمنبامن،نه:گوییممی.بشوتسلیمیعنی،راتاساینبیندازممنشودمی:کهگویدمییعنی

هاوضعیتها،وضعیتایجاببراساس،باشدچیبعديکارکنممیتعیینمن،بیاورمجفتخواهممیمنچون
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هرکنممیتعیینمن:گوییممیخدابهداریمما،منهستمسیستمییکدر،داردالزمچی،کندمیابایجچی

می گوییم خیلی ،آوریممیجفتاندازیممی. بیندازخوبخیلیگویدمی،بیندازمراتاسمنبدهاجازهدفعه

میکالهخودمانسرلحظهره.رفتمیکالهماسر،بیاوردیکخواستمیخدا،آوردیمجفتماشدخوب

نیستمبلد،شدمتسلیممنخوبخیلیکهبگوییدشودمیشما. داردمابازندگیراهمکاريکمالپس.گذاریم

این،شویدمیزندهاوبهشمایعنی،آیدمیتکاندازدمیاوآمد،چیهرببینیمبیندازشما،راتاساینبیندازم

،بشودآشکارخواهدمینهانستاگنجیاوکهایدگرفتهیادشمااینکهقضا،قانونفیکون،کنباتسلیم،باکار

بینهایتبهما،بشناسیمخودمانصورتبهرااومایعنی،بشناسدراخودشمادر،بشناسدراخودشخواهدمی

.استچیزیکهمهاینها،بشویمزندهاو

گفتمگرفتم،یاددیگراالنمنهان جفت؟یاخواهیتاقکهمراگفتپس: گویدمیمابهخداگویدمیبنابراین

میرامعنیشاالن. جفتیابیاوريیکخواهیمی،خواهیمیتاقتوکهگفتمنبه. تاقعالمازوجفتتوبه

میگرفتیمیادحاالبشوي؟منخواهیمیمنیتو؟بشويبوديکههمانی؟بشويیکتاخواهیمی،دیگرفهمیم

جفتتوبه.شوممیزندهتوبهآیممیجهاناینازمنیعنیجفتتوبهگفتم. دیگرخواهیمنمیجفتیمگوی

دارم،فرقعالمبامنکهفهمیدماالنوجفتتوبهگفتم،برودبشودتمامبشوماوجنسازباید،شودنمیجسمی

نمیجفتذهنیچیزهايوجهاناینیاعالمبهدیگرمن،بینمنمیعالمدرراخودمجنسهمیعنیتاق،عالماز

.باشدچیمنبعديکارکهکندتعیینتواندنمیهمعالمشومنمیجفتعالمبااگرپس.شوم

همیشه،سنجیدخواهمهمیشهولیبیرون،درخواهدمیچیسیستمکهبدانماستالزممنکهاستدرست

منذهناینکهصرفبهفقط؟نکنمیابکنمراکاراینکهسنجممی،آیدمیآنورازمعیارمودارممعیاریک

یامردمتوقعاتبرايیا،دارندراانتظاراتاینمردم،گرفتهیادقدیماز،شدهشرطیاینطوريکندمیایجاب

گویدمیداردودوبارهکندمیکمکهمبیتاینبله.کنمنمیراکارایندیگرخودم،ذهنیمن،خودمتوقعات

.بیندازدتیرخداهمیشهبدهیداجازهبایدشما:که

616مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت 

ما کمان و تیراندازش خداستگر بپرّانیم تیر، آن نه ز ماست
یعنیتیر.خداستما،ازکنندهفکریعنیتیراندازهمیشه،شویمبکاملتسلیمکهگیریممییادداریمماپس

،خداستهمآنبازهم،شودمیصادرماازفکريیک،هستیمذهندرمااگر،شویمنمیتسلیممااگر،حاال. فکر
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با.شودنمیانداختهدرستفکر،فکردرکندمیدخالتکمان،کنیمنمیرعایترابودنمانکمانماچونمنتها

قبلشرطوقیدبدوناستلحظهایناتفاقپذیرشتسلیم،بشویمتسلیمگرفتیمیادمامثالمطالبایندانستن

.نیستتسلیمآندیگر،شديتسلیم،کرديقضاوت،قضاوتازقبلیعنیذهنبهرفتنازقبل. ذهنبهرفتناز

.آوردمیبیرونذهنازراشماکهاستحرکتیتسلیمکهبینیدمیپس

شماذهنی،الگوهايوباورهاآنیاومسیستآنباهویتیدهمورویدمیجلوداریدسیستمنفوذزیرشمااگرولی

لحظهایندرهستموقعییک. اینهانیستندخوبیتیرهايولی،شودمیانداختهتیر.هستیدزندانیذهندر

کنیدمیمقاومتاگر،اندازدمیتیرشمامقاومتبدونزندگی،هستیدتسلیمهستید،زندگیجنسازشما

گذاریدمیشمایا،استفکرهمتیر،شودنمیانداختهطوريآنتیریول،خداستتیراندازکهاستدرست

کمخیلییا،نیستآندرخردي،شودمیخرابوکنیدمیدخالتیا،کندفکردرستشماطریقاززندگی

. هست

شادي،هستبعدچهاردرانداختنتیراین. کنیممیمقاومتمااینکهبرايکندنمیکاردرستمابدنچرا

میجاريیعنی،رسدمیانجامبهفکرهایتانطریقاززندگیخرد،کندمیارتعاششماوجودذراتدرزندگی

.شماعملوفکربهشود

نهکندمیتعیینزندگیرالحظهاینکار،استلحظهاینکاربهتمرکزتانوحواستانتماملحظهایندرشما

. استاوهمیشهتیراندازکهدانیدمیشماوکندمیکمکهمهاینهاما،شنیستیدذهندربنابراینبیرون،ایجاب

سورهکهقرآنآیهاینازموالناوخواندیمبارهاوبارهارااین،گویدمیکهبله،استقرآنآیهیکازهماین

. استکردهاستفادهبسیاربسیار،است17آیه8شماره

17، آیه )8(قرآن کریم، سوره انفال 

…ٰ◌ کنَّ اللَّه رمىٰ◌ وما رمیت إِذْ رمیت ولَ…

…و هنگامی که تیر پرتاب کردي، تو پرتاب نکردي، بلکه خدا پرتاب کرد …

صحبتطبقکرديفکروقتینکرديفکرتو.همیشهکنممیفکرمنکنینمیفکرتونینداختی،تیرتویعنی

.کنیمترجمهطورياینموالنا

،کنیممیمقاومتداریمما،کنیممیدخالتداریمما،استلقفکراگر،اندازدمیرافکرهااینتوطریقزاخداو

.بخوانمبرایتانهمبیتاینبله.هستیمذهندرما
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3686مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت 

گر شِکَر خواری است، آن جان کندن استهر چه جز عشقِ خدای اَحسَن است

هماگر،بشویماوجنسازماکهاستاین،ماهمهیعنیذکرتانوفکرتمامشمالحظهایندر.استحواضبسیار

درراهمانو،بخوریمآبلحظهایناز،بخوریمشرابلحظهاینازولحظهاینبهبرگردیمذهن،تويبیرونرفتیم

،آیدمیباالدردهادیدیموقتی،استددرمرکزمان،استجسمیمرکزماندیدیموقتی.کنیمشناساییخودمان

توجهجلبمعموالماخواريشکر. کنیممیجانداریمکهبدانیمباید،ترسیممی،شویممیداریمخشمگین

جانخواري،شکرایندهدمیشاديمابهوآیدمیبیرونازکههرچیزياست،مردمتحسینجلب،استمردم

.گویدمیاستکندن

جانسويبهرویدمیدارید،خواريشکربهروممیدارممنکهباشدچهمنبعديکارگوییدمیشمااگرو،بله

.استزیباترکهخدایییعنی . برسیداحسنخدايعشقبهکهبشویدناشتاب،بشویدناشتاببیاییدشما. کندن

باز،بشویدزندهاوزیباییبهکههرچی،بشویدزندهآنبهشماکههرچی،کنیدتجسمشماهرچهدیگرعبارتبه

بعدکوتاهغزلیک،خوانممیبرایتانغزلدانهیکسریع،بله.کارایننداردنهایتوشدزیباترشودمیهم

اورامافکرهايوهستیماوجنسازماکهدادخواهدنشانشمابههمغزلاینمان،اصلیغزلبهگردیمبرمی

.کنیمشناساییاوجنسبصورتوبدانیماوجنسازدائماراخودمانوباشیمکاملمتسلیبایدمابکند،باید

1683مولوي، دیوان شمس، غزل شماره 

چون خیالی ز خیاالتِ تواممن که حیران ز مالقاتِ توام

میزندهاوبینهایتبهیا،شودمیزندهمادراوبینهایتلحظهایندرانههوشیارگردیمبرمیجهانازماوقتی

می.افتدمیکارازماذهنیمنآنما،عقلنهشویممیحیرانشویم،میحیرانرا،خداکنیممیمالقاتشویم،

عقلشماذهن.شویممیاوجنساز،شویممیعدمجنسازیعنیاو،عدمشویممیخدا،خیاالتازیکیشویم

.پرسدمیرامااحوال،راماکندمیمراعاتبعدشده؟چی،افتدمیاتفاقچهکهرسدنمی

دل ز مراعاتِ تواماُه که بیبه مراعات کنی دجلویی

استتجعبعالمتاستتعجباداتازهاُ،کارایناستانگیزشگفتعجبوپرسیمیرامناحوالآییمیتو

اآلنمنرسیده،صفربهدانشماآلندانستممی،بوددلمذهنیممنقبالداشتمدلقبال،شدمدلبیاآلنمنکه
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رامناحوالرا،منکنیمیمراعاتوقتیتو.شدمدلبی،بفهممتوانمنمیذهنمباکنی،میچیکارتودانمنمی

هادهد؟نمینشانمابهاوآیادانمنمی.کنمچیکاردانمنمی،شوممیحیرانو،شوممیدلبیمنپرسی،می

نگران،باشدچیبعديکار،کنیمتعیینذهنبوسیلهکهکنیممیراکاراینتركمانهمهما وشماکهاینجاست

.باشیمداشتهاضطراب،باشیم

میکههمآنتازهودانمنمیچیه؟بعدياقدامکهدارید؟چیازدانیدمیداریدترسوداریداضطرابشمااگر

آشتیپس،شویممیتسلیمپس.کنددلجویی،کندمراعاتراشمازندگیگویدمیبگذارید.استدرستدانم

اینازمااگرکند،کمکمابهخواهدمیبزرگیخردیککهآوریممیایمانپسلحظه،ایناتفاقباکنیممی

کنیممیفکرخدائیتیم،جنسازفهمیمنمیمااینکهاست،مالمت،استمسئولیتیبیکهذهنیمنابزارهاي

.نبودنکافیحسکفایتی،بیحسمثلذهنیمنازناشیهیجاناتوفقط،مهستیانباشتگیاین

جهاناز توقع،توقع از دیگران و کندمیوادارتوقعبهرامابودن،ناقصیعنینبودنکافیحسکهکنیدمیتوجه

اینبعديکارکار،اینگویدمیدارد،مینگهذهندررامن،بکنمچیکارمنکهکندمیتعیینگرددبرمیتوقعو

ذهنکاراینهاهمهوداردادامهکشیدنانتظاروخواستناینواستاینبعديکار،استاینبعديکار،است

میکهشدیدمتوجهشماهرموقعبشویم،دلبیکند؟دلجویی،کندمراعاترامازندگیگذاریمنمیچرا.است

راشماخداکهبدانید،داریدمقاومت،ناراحتیددیدیدموقعهرمردم،باداریدجدلوبحثوداریداصرارودانید

نبایدماگویمنمی.چیهبعديکارکنیدتعیینشدهجورهرخواهیدمیشما.گذاریدنمیشماوکندنمیمراعات

ریزيبرنامه،کنمریزيبرنامهبایدمن،بکنمراکاراینبکنمراکاراینبایدمنبلهکهداردجاییآنکنیم،فکر

.بدهمانجامحتماراکاراینبایدمن،کنیممینگاههمسیستمبهزندگی،عقلبامنتهیکنید

برايبدهم،راامتحاناینبایدمدركاینگرفتنبرايدانشگاه،برومبدهمکنکورمنکهکندمیایجابسیستم

میکمکناظرسکونیکهمیشهولی،بله.بکنمباید،کنمبراکارهااینبایدبشومطبیبمنکهاجازهاینگرفتن

.بشومزندهاومراعاتبهواوخردبهاوشاديبهکهکند

من مگر خود صفتِ ذاتِ توامذاتِ من نقشِ صفاتِ خوشِ توست
می.استخدائیتماذات،نیستمادردهاي،نیستمافکرهاي،نیستمابعدچهاراینماذاتچیه؟ماذات

چیزيیکخواستیمیتوتوام،جنسازشدم،جداتوازمنیعنی،توستخوبصفاتنقشمنذات:گوید

.توستشبیهمنچیزهمه،توامذاتصفتواقعامناینکهمثل:گویدمی.شدممن،کندحرکت
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ما،محدودیتاینخداست؟شبیهمانظريتنگاینخداست؟شبیهواقعاآیا،خداستشبیهماچیزهمه

مادر.استبینهایت،استفراوانیخداذاتخداست؟ذاتشبیه،داریمنمیروامااینکهما،گراییمحدودیت

شود؟نمیدیدهچراشود؟میدیده

ازکهداریماصرارچراهستیم؟جنسیچهازبفهمیمکهخوانیممی،بشویمبینهایتکهخوانیممیاینبراي

کنندتعیینشدگیهاهویتهماینوبشویمهویتهمفکرهاباوبشویمذهنیمنجنسازبشویم؟يدیگرجنس

پسدارد،نگهذهندررامنهمیشه،استدرستبعدياقداماینکهنگرانیوترسو،باشدچیبعدياقدامکه

.هستمهمراهشدگیهاهویتهموهیجاناتاینباهمیشهمن

ذهنیمنمقرراتتمامو،باشیدذهندرذهنیمنتاثیراتزیرتوانیدنمیشماکنمیادآوريخواهممیمنفقط

.چیزينهمچوشودنمی،برسیدهمحضوربهباشیدداشتهانتظاروباشیدذهنیمنیکوکنیدرعایتهمرا

بخوانیدزیاداگر.دهدمینشانموالناموالنا،اشعارازاستفادهباباشیدذهنجنسازناآگاهانهنبایدشماپس

زندهشمادر،فهمیدمی،کنیدتامل،بخوانیددفعهشصت،دفعهپنجاهشماگوییممیاینجاماکهچیزهاییهمین

فراروبرداريچیزيیکشودنمیبفهمید،کنیدتوجهبایدفقطحرفها،ایننیستمشکلهماینقدر،شودمی

کامالتابدهیادامه،بدهیادامه،بدهیادامه،باشیهداشتتعهد،کنیصبر،کنیتاملباید،نیستاینطوريکنی

.شمابرايبشودروشنموضوع

مو به مو لطف و کراماتِ توامگر کَرامات ببخشد کرمت

همین.دهندمیانجامبزرگمردماناز بعضیکه،عادتخارقوعجیبکارهايیعنی،هستکرامتجمعکرامات

کندمیآگاهراما، دهدمیمابهبینشیهمچو،گویدمیغزلیهمچوکه،ستازندگیکراماتجزوهمموالناکار

اشیکیبفهمیم،توانستیمنمیماکه،دهدمیتوضیحمابهراذهنیمنهايخاصیت،هستیمذهنزندانیماکه

براي،موفقیتبراي،بردممیکاربهراذهنیابزارهايهممن،هستمزندانیذهندرکهدانستمنمیمن،منخود

آفرینوتوجهوتاییدگرفتندرراخوشبختیوراموفقیتهممنروزگاريروزيودلخوشیبراي،خوشبختی

.بودمهمخیلیمقبولیتدیدم،میمردماحترامدیدم،میمردم

بدهیدزهاجا،باشیدتسلیممرتبشمااگر،بدهدانجامخواهدمیماطریقازانگیزيشگفتکاریکزندگیپس

چیزهايکهدیدخواهیدرا،اینهاگویدمیپایینبنویسد،شماذهنصفحهروياو،بکنداوراشمافکرهايکه
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حرفاینبایداالن،بکنیمراکاراینبایداالنکهنویسدمیماذهنروياوباشیمتسلیممااگر. نویسدمیخوبی

سکونبه.باشیمزندهاوسکونبهتوانیممی،زنیممیحرفحتیومکنیمیهمکارکهحالیدرمایعنیبزنیم،را

.جایییکبهکشیدمیراماآمدمیحرفقبال،کشدنمیراماحرف،بزنیمحرفباشیمزندهاو

کشدآجناراتووانگهرودجاییاتاندیشه

شوپیشانهشوپیشانهقضاچونبگذراندیشهز
قانون. ایناستالهیقانونواقعاًوایمایستادهاینجادرقضامثلما.بکشدنبایدیا،کشدنمیرامااندیشهاالن

.کشدنمیرامابیرونی،هايانگیزشپس. کنیممیراکارآنما،بکنچکارگویدمیمابهقضالحظه،ایندرالهی

العادهخارقکارلزوماَ. بگیردصورتزندگیوسیلهبهماهمهطریقازتواندمیالعادهخارقکاروکرامتبنابراینو

خوباحوالآفریدن،راجدیديچیزخالقیت،ورزي،خرد،نه.بکنیدپرواز،برویدراهآبرويکهنیستاین

.استمستچشمشگیردمیشراباوازلحظهاینکهکسیهراینکهداشتن،

حرفاینکهبدهیدتشخیصشمااینکهنکند،جلهع،باشدبایدناشتابفهمدمیاینکهخواندیم،اولبیتدر

استعصبانیآدمآناینکهبراي،بدهمنشانواکنشنوشتهیا،بدهمنشانواکنشنبایدمنزندمیاوکههایی

تو.یمشونمیموضوعقاطی،کنیمتعیینمارااین،بکشدخواهدمیکجاگووگفتاینعاقبتآخرو،نیستممن

.کنیمنمیدخالتمانمنبا،کنیممیرعایتموبهموماگوییم،میخدابهما،کنیمیانگیزشگفتکار

گویی الفاظ و عباراتِ توامنقش و اندیشه من از دمِ توست
بعدچهارهمینمننقش،کندنمیدرستهمانرامننقش،آفریندنمیذهنیمنرامناندیشهبینیدمیپس

هایشاسترسبامنذهنیمناینکهیااستترسالمموقعآنمنبدنخوب.تویاراختدرگذاشتممن،استمن

ردمنازلحظهبهلحظهاودمگذاشتممن. کنددرسترامنهایشتوزيکینهباهایشرنجشباهایشخشمبا

،بله.شودمی

1344شمارهغزلشمس،دیوانمولوي،

علل موقوفِنهست،فَیَکُونکُنْاوکارِبپذیرنَفَخْتُزرودهدتجاناودمِ

ونویسدمیاوهمالفاظوشودمیبشو،گویدمیاوکهشناسیدمیرافیکونکندیگراالنشماذهنی،عللنه

.دیگراستمشخصکندمیدرستاوراشمااندیشه،نویسدمیاوهمعبارات
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تواماین زمان هر دو نِیَم، ماتِگاه شه بودم و گاهت بنده

دوهرام،بندهگفتممیشدممیکوچکموقعیک،شاهمگفتممیشدممیبزرگموقعیک،بودمکهذهندر

رسیدممیکهمردمبه،هستیمخداپايخاك،کوچکیمخیلیومخلصیمخیلیماکنممینگاهکهتوبه.بودمن

خارجذهنازاینکهبراينیستمامکدهیچاالن.شدمیکوچک،شدمیبزرگهیذهنیمن،بزرگشدممی

مقاومتلحظهاینولحظههر،استصفرمندانشلحظههر،توامتسلیملحظههر،توامماتدانممیفقط،شدم

همبیتاین.آوريمیتکوکنیمیبازيتولحظههردیگر من.ماتممات،استصفرمندخالت،استصفرمن

:مثنويازبخوانیم

498، دفتر اول، بیت مولوي، مثنوي

کی ز وحدت، وز یکی، بویی بری؟تا ز زهر و از شِکَر در نگذری

چیبعديکاراینکهدر. بگذریمدوهرازاست،شیرینیایناستزهراین،استذهنیدوچیزهرشکروزهر

،دهدمینشانرياینطوذهننیستزهرواقعازهرکنیم،میفرارزهرازما،نزنیمدستماناشتاببهوباشد

میایراديگیرندمیمابهمردمکهعیبی.استزهرمردمانتقاد،استشکرمردمتایید،نیستشکرهمشکر

زنده،اویکیبهتا،بیرونآمدیمدوهراز،کنیمنمینگاهکدامهیچبه.استشکرتاییدشان،استزهرگیرند

.ببریمبوییانههوشیاروحدتازوشویم

دل شده مِشکاتِ تواممنِ بیجاج آمد و نورت مِصباحدل زُ

شمعهمانتونوراستچراغشیشهمندل:گویدمیبنابراینپس.چراغیعنیهممصباحوشیشهیعنیزجاج

اینطوريبایدما.کندمیپخشرانوراینهممنمرکزودرخشیمیمندلدرتویعنی.استنور،استچراغ

یعنیمشکات.توامچراغهمینپسمن،شديتودلم،بوددلمذهنیمنچون،ندارمدلآلناکهمنی.باشیم

.کنیروشنمندلدرراچراغتتوکهبودهاینبرايمنوجوداصالمنفرماینیعنیچراغ،جاي

اندازیدمیراشدگیهاهویتهمانههوشیارجهانرویدمیشماوقتیگفتهموالنایعنیماگفتیمبارهارااین

میشروعچراغاین،شویدمیزندهاوبینهایتبهلحظهایندرگردیدبرمی،گردیدبرمیاندازیدمیرادردها

میپخشراآرامشوداردآرامشکسیهرو،کندمیپخشراشاديواستشادکسیهرو،انداختننوربهکند

خواهدمیوآیدمیخوششبیندمیرامردمشاديبیندمیرامردمموفقیت،داردرواداشتکسیهرکند
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بهداردمیرواکهآدمآن،استنظرتنگکهذهنیمنبرعکسشهمه،برايبدهدترویجراخوشبختیراشادي

کارایندرآیا،هستیمعشقچراغ،هستیمایزديخردجایگاهمافرمجهاندرگوییممیما.شدهزندهخداچراغ

توانممیروشنهمتودرراچراغهمانشدمچراغمنوقتی.نههست؟چیتفاوتهامثالکهببینیمکنیمنگاهباید

حالتاینو،کنیممیروشنراهمدیگرچراغهايما،استعشقهماناین،کنممیشناساییراتوچراغوبکنم

.چراغجایگاه،گذارندمیراچراغکهجایییعنیمشکاتبله،.ماستنهایی

چون رقم حموِ تو وِ اثباتِ تواممهندس، که تو را لوحم و خاکای

لوحمن.نویسیمی،گیريمیاندازهوبینیمیرامنکههستیتوگوید،میخدابهاندازه گیرنده، یعنیمهندس

کاشتنجايمنخاكو،توستخردنوشتنجايمنذهنداریم،سیاهتختهداریمسفیدتختهامروز.هستمتو

لحظههرمن.کنیارائهجهاناینبه،بدهیرشدمنۀ بوسیلراخوبتچیزهايآنکهآفریديرامنیعنی.ستا

راخودموراتوبنابراین،شوممیزندهتوبینهایتبهوشوممیمحومن.شوممیمحو،بشودمحوکهنشانیمثل

.کنممیاثبات

پس،باشدذهنیمنبایدیعنیباشدنشانمنازنیست،نشانیمنازمننشانیعنیمنرقمحضور،یعنیاثبات

پاكرانشاناینورارقماینزندگی،بشویمتسلیماگرواقعا.بکنیپاكتوگذاشتممن،کنیمیپاكتورااین

،یمنویسمیدیگر چیز،کنیممیپاكنویسیممیداریماآلنکهسفیدتختهرويمامثالکههملحظههر.کندمی

نویسدمیماذهندراوخردمندانهحرفیکلحظهاین.کنیممیپاكنویسیممی،کنیممیپاكنویسیممیهی

میکههرچیزيولینویسیدمیدیگرچیزیک،نویسیممیدیگرچیزیککنیممیپاكدوبارهگوییممیماو

بهشدنمحوحضور،یعنیاثبات.کنیممیابتثراآندائماوشویمنمیهویتهمآنباماوشودمیمحونویسد

.هستیمزندهاوبهوهستیماوجنسازمادائمابگوییماینکهودانشووجودوذهنیمنآثار

چه کنم رای؟ که رایاتِ توامچه کنم ذکر؟ که من ذکرِ توام

وجاییدرشدهنصبعالمتعنیمبهرایتجمعهمرایات،استقضاوت،اندیشه،نظر،عقیدهمعنیبهرايیاراي

کنمچیکارخواهممیراحرفیوذهنیذکرمنگویدمی.استاشجمعرایات. رایتاست،پرچموعلمهمینطور

لحظههیتورامنچیزهمه. کنیمیذکرتورامنکلاصال،هستمتوذکرمناینکهبراي،خوردنمیمندردبه

کنمچکارخواهممیرازبانیذکرمنپس.استروشنمندلدرچراغتظهلحبهلحظهکنی،میعوضلحظهبه
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بهرسیدنبراي،کنتکرارهیراذکراینمثالًتوکهدهندمیآدمهابهکههمذکراینبشوم،هویتهمآنباکه

کنم؟چیکارمخواهمیرافکر،راذهناندیشهمنگویدمی.باشیمداشتهذکریکماهمیشهاینکهنه،اینجاست

توعالمتمنتوست،نشانمنوجوداصال؟استذهنمبراساسکهکنمچیکارخواهممیراخودمقضاوتهاي

هستم،اومن،ببیندراخدانشان،ببیندراخداعالمتبخواهدکسهرجهاندر.هستم

همباورهابااینکهبرايهستیم،چیمبفهمیاینکهبرايخوانیم؟میرااینهاچیبراي.نهواقعا؟هستیماوماحاال

ما،جسم،ماچهاربعدذکر،فکر،کهبفهمیمباید نستیزیم،ماشدههویتهمباورهايبااینکهبراينشویم،هویت

عمالوخداستمامرکزباشند،مامرکزتوانندنمی،جسمنداینها،اندآفلاینهاما،خشممثلماهیجاناتما،فکر

هویتهمآنهابابگذاریدباورهاسريیکمرکزتاندرکهبیاییدتوانیدنمیشما.بگیردصورتدیلتباینباید

حالتبدتریناینو،استجسمیکهماین،استبتیکهماینخداست،اینبگوییدودردهاباهمراهبشوید

همچیهبعديکاراینوچیه،بعديرکاکه،کردهایجاببافتهمانوکردهراکاراینطوالنیمدتهايبشرو.است

.استجمعمانعهم،ستاخانوادهمانعهماستفردمانع

چهبگیریم؟بایدراکجا؟کندمیفکرغلطکی؟کنیمحملهبایدکجابجنگیم؟بایدکیباکند؟چکاربایدجمع

فکرآنبهراجعبکند؟االن یدباچیکارکی:گویدمیهمخانواده.گویدمیجمعکنیم؟دفاعخودمانازجوري

راکارآنبایدتو،بکنمراکاراینبایدمنبکند،راکاراینبایدمادختربکند،راکاراینبایدماپسراین.کنیم

عنوانبهزمینکوبیدهراما،باشیمخدالمعبایدما.نداریمناشتاب.ماهستیمسیستماینتوياشهمهبکنی،

میموالنارااینها.آییمنمیبیرونهنوزحیوانیيهوشیارازماموقعآنبعد.خدا،خودشثباتاخودش،نشان

.راموضوعاینداریمهمامروزهمینها،گوید

پایان قسمت دوم

&&&
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هم توام خوان که ز آیاتِ توامسَنُریهِم شد و فی اَنْفُسِهِم

راخودماندادخواهیمنشانحتمایعنیسنُریهِم شدگویدمیانفس،وآفاقبهرسیممیداریمکهاینجاستبله

قرآنآیه.بیرونشدروذهنشدریعنی،آفاقشدروانسانمرکزدرراخودمانپرچماینوراخودماننشانو

عالمتیدباما:کهگویدمیتوام؟عالمت،توامرایاتمگرنگفت،گویدمیخوانیم،میاآلن،گویدمیدارد. است

.انفسوآفاقدربیرون،درودروندربشویماوآیتبشویماو

.بکشدرامنخدابگذار،نکشرامنتوبیروناينخواند،بیرونیعنیبخوانرامنتوپساستاینطوريکهحاال

،توامآیاتتوام،آیاتزکهخوانتوامهم،بکشدبیرونخواهمنمی،کنمپوشیچشمبیرونازدیگر حاضرممن

خودمانبینهایتراخودماننشانیعنیراخودمانآیاتما:گویدمیکهقرآنۀ آیاینبهگرددبرمیدوبارههمین

درهم،بیرونوذهندرهم،آفاقدرهموانفسدرهم.دادخواهیمنشان،انسانتودرراخودمانابدیت،را

آیهاینو.دیدخواهیرامنزیباییوعشقوخردآثارهمبیرونرد،کردخواهیمبینهایتراتودروندردرون،

.کنمبزرگبدهیداجازهاستمهمخیلیآیهاین.است

53، آیه )41(قرآن کریم، سوره فصلت

کُلِّ شَیء شَهِیدٰ◌ بِرَبِّک أَنَّه علَىکْفأَولَم یۗ◌ لَهم أَنَّه الْحقُّ یتَبیّنَٰ◌ سنُرِیهِم آیاتنَا فی الْآفَاقِ وفی أَنْفُسهِم حتَّى

نها نشان ، به آ)انسانها()در فضاي درون(و در اَنْفُس ) در ذهن و بیرون(به زودي نشانه هاي خود را در آفاق 

آیا کافی نیست که پروردگارت بر همه چیز گواه . خواهیم داد تا براي آنان روشن شود که بی تردید او حق است

.است) ناظر(

تادادخواهیمنشانآنهابهانسانهادرونفضايدرانفسدرو،بیرونوذهندرآفاقدرراخودهاينشانهبزودي

وعملداندمیکهاوستوحقیقتهستاوکهبفهمیممایعنی.استحقاوتردیدبیکهشودروشنآنانبراي

یعنی است؟گواهیااستناظرچیزهمهبرپروردگارتکهنیستکافیآیاگویدمیبعدوباشدچیمابعديفکر

آفاقبهباشی،فکرتهبناظراووتواو،مثلباشیجهاناینبهناظرتو وهستیواجنسازتوکهنیستکافی

بله؟باشی،

،فهمیممیداریمهمارقرآنآیهوفهمیدیمهمراانفُس،فهمیدیمبه کار برد،موالناکهراآفاقمعنیاالنماپس

حتماًیعنیسنُریهِم شد و فی اَنْفُسهِم: گفتکهکندمیاستفادهآنازموالناوآیهاینطبقاستگفتهخداکه
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،مادرونوبیروندر،راهایشنشانهنیعی،راخودشبدهدنشانحتماًکهشدهاینبر، قرارشددادخواهیمنشان

میداردموالناگویم،میدارمرااین،دیگربودقبلیبیتهماناینکهیعنینفُسهِماَفیکندمیقیدمخصوصاً

بدهد،نشانمابهراخودشکهاستزندگیقانوناین،هستاینبرقراریعنیسنُریهِم شد و فی اَنْفُسهِمگوید

درون،در، یعنیاَنْفُسدرگویدمیینبباولراخودش،دادخواهدنشانحتماًیعنیسنُریهم،  حتماًیعنیسنُري

.دادخواهدنشانرانشانش،بشودبینهایتمادرونبایداول

بهباشیدناظروکندمستقرمرکزشدراستنشانشکهرابینهایتشبدهیداجازهشمااستاینطوريکهحاال

گویدمی،استمهمخیلیاینهمین،دکنیتوجهدوبارهحاالخواندیمرااینخوببله،ذهنبهآفاق، بهبیرون

:گویدمی53آیهو41شمارهسوره

راخودمانآیاتدادخواهیمنشانانسانهایعنیآنهابهحتماًیعنیسنُریهم، دادخواهیمنشانقطعاًیعنیسنُري

،شودروشناینکه تایتَبینحتیاَنْفُسدرفیونیستعربی،استسادهخیلیهمعربیشهمینببینیدآفاقدر

نیستتهدیديآیهاینو.استحقخداکهآنهابهانسانهابرکی؟برشودآشکارشودروشنتایعنییتَبینحتی

آیاگویدمی، بله،استانسانبیرونودرونبهاستانسان،مربوط بهاستتهدیدکنندمیفکربعضیهاهمچون

نیست؟کافی

کْفی لَمناظرماخدا بصورت بینهایت درکهموالنازبانازایمخواندهبارها.نیستکافیخدانیست،یکافآیاأَو

مابودنناظرخدابودنناظرپس.دهدمینشانذهنرادنیاکهکنیدتوجه، ماذهنبهیعنیبیرونبرهست

پسنیست،ماآینهزنگدیگرذهنیعنی،کنیممینگاهراذهنشویممیجداذهنازوقتی.استذهنبرنظارت

مادروندررابینهایتشخواهدمیکه،مابهبشودآشکاروروشنکامالًکهزمانیتا،کردنخواهدرهارامازندگی

اجازهشماواستخوبخیلیاینوبدهدنشانمابهراآثارشهمآفاق، درهمبیروندرهمافقهادروکندبیدار

:دوبارهمثنويازبخوانمهمبیتچندبله،.دیگرندبکراکاراینبدهید

525مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت 

هین رَوید آن سو که صحرای مشاستاین جهان، خود حبسِ جان های مشاست

اینو ه چیمابعديکارگوییممیکههمین،ماستجانهايحبسذهنجهانهمین،چییعنییدهستمتوجهاالن

می،نشینیممیفروماچههریعنی،حضورسوي،آنسوبرویمباید.ماستحبساین،کندیمیینعتذهنرا



# Programگنج حضور707برنامه شماره  707

33: صفحه

مطابق،رویمنمیهاشدگیشرطیمطابق،رویمنمیذهنسیستممطابقرابعديکارو،دانیمنمیگوییم

اینداریم،اینها،رویمنمیوانشاختیرنیازهايمطابق،رویمنمیمانذهنیتوقعاتمطابق،رویمنمیهیجانات

.بله.بشویمزندهاوبینهایتصحرايبهکهآییممیزندگیبسويداریم،آییممیسو

نقش و صورت پیشِ آن معنی سَد استاین جهان، حمدود آن، خود بی حد است

گفتههمقرآنآیهپس،استحدبیجهانآنواستمحدود،دهدمینشانذهنکهجهانییعنیجهاناین

،کردخواهمحدبیراتویعنی،تودروندرراخودمآیت،راخودمنشان،راخودمدادخواهمنشان،یهمسنُر

اینذهنیمنبابینیمیاالنکهجهانیاین،ندارنگهرامحدوداینشما،کردخواهمدحبیراتودرونفضاي

اوازوشماستمرکز،شماستدلایننییع،هستیصورتونقشنفوذزیرچههرو،ببینیبایدکهنیستآنی

.توستراهسداین،گیريمیراهنمایی

راهییکشمااستسادهخیلی.داردمینگهذهندر،داردمینگهزماندرراتواینکهبرايگفتیمهمامروز

وذهناثراتبقطمناینکه.آیدمیناشتابازاینوبشویدخارجزمانوذهنازکهذهنوسیلهنهکنیدپیدا

میلحظهاینازمنواستلحظهاینصبحو،نیستخبريآیندهدر،آیندهبهبرومکنمنمیعجلهاوهايتوصیه

.بخورمشرابخواهم

530مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت 

چون منیرد؟ گر نباشد او خَسیبا چنین غالب خدواندی، کسی

وکنیممیعمل،کنیممیفکرذهنیمانمنباماچههرو،استغالبزندگیاینچقدرکهشویدمیمتوجهشما

میرداوخرد،کنیممیآشتیلحظهایناتفاقباشویممیتسلیمچههر،شویممیگرفتارترکنیممییینعت

خواهدمی،کندزندهمادررانشانشواشبزرگیخواهدمیاو،استغالباو،شودمیآسانترکارها،شود

،یمگیربتوانیمنمیراکاراینجلويمحدودماندانشباماو،کندتعییناورامافکرخواهدمی،راماکنداتراعم

زندگیخردازکمتر،ایمکردهمقاومتهمچیهرو،ایمشدهزیاديدرددچار،ایمگرفتهراکاراینجلوي

.استنشدهدرستهممنبیرونیکار،شدهزیاددردهایمان،ایمکردهاستفاده

فانیو، منمن،من،دانممیمنبگوییم،بشویمبلندلحظههرهمینطوريما، یعنینشودفانیونمیرداوپیشاگر

زندگیخردنگذاریمو،بشودکوچکفیکونکنوقضاواتفاقاتبوسیلهذهنیمننگذاریمو،مناینبهنشویم
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،فرومایههمواقعاًوجاهلیم،خیلی،سوادیمبیخیلی،پستیمخیلیماسپ،بنویسدماذهنتويراماعملوفکر

. دیگراستفرومایگیاین باشدذهنیمناینمامایه

دردکنیمنمیتوجهیا،شویممیبیدارخوانیممیدزیاخوانیممییا.گویدمیمابیداريبرايراشعرهااینموالنا

:نیمبخواهمرااینبله،،داردادامه

577مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت 

مدتی خاموش خو کن، هوش دارو گوی ظاهر آمد چون غبارگفت

یکازکهبینیممیمااگرآید،میشتاباز.استبعديعملوبعديفکرتعیینبرايواقعاًظاهرگويوگفت

تادوبینکهوسطاینراناشتابودیگرفکریکبهپریممیفکریکاز،جوحیصندوقیکبهپریممیصندوق

ايرب،ماعملوماگفتار،نداردارزشپشیزيکهآیدمیبوجودظاهرگفتگوي،نداریمخبروبندیممیاستفکر

راهییکشما،پوشاندهراهوشیاريآنکههستگفتگوایناست،غبارمثل،نیستتویشدرخردي هیچاینکه

، گرفتیدیادچیزهاخیلیهماالنکنید،خاموشرایذهنمناینمدتی،کنیدپیدا

ازرامندانشهمین،خوردنمیمندردبهدانشاینکهدهیمیذهنیدانشیکمنبهکنیمیکارهیکهتو

بهکارينکنم،قضاوتگیرممیتصمیماالنمن،شدنخاموشبراي،کندمیمحروملحظهایندرزندگیدانش

خواهممینه،گیریممیتصمیم،گوییممیداریممانهمهیعنی،گیرممیایرادنهمنکهاوالً،مباشنداشتهمردم

.استخودمبهحواسم،رامردمفکرنه،رامردمرفتارکنمتعیینخواهممینه،کنمقضاوت

یکرااین،باالآیدمیذهنیمناینموقعهابعضیکهببینمکنممینگاهکنم،میکمراقضاوتهمخودمدر

خواهدمیخوردبرمیمنبهگویندمیچیزيیکمردمکهبیایدپیشفرصتهاییاگربشودکوچککنمکاري

هستمندرجنسآنازپس،نکنشتاب،نکنتأملتو،دانمنمیگویممی،کنممیخاموشرااینمن،باالبیاید

بهبیرونجهانازهمراتوقعاتمو،بکنمراشدگیهویتهماینوکنمکوچکرامناینو،کنمپیداخواهممی

ببینم،کنمخاموشخواهممیدرست،یااستغلطاشعقیدهکهیکیباکنمبحثخواهمنمیهیچ.رساندمصفر

.آیدمیچیزيآنوراز

شماذهنلوحدربینیدمیروزيیک،بداریدهوشوبداریدگوش،کنیدخاموششماآیدمیآنورازکنیدباور

آمد؟کجاازشادياینآمد،سبببیشاديکهبینیدمیلحظهیکآمد،خالقچیزيیک،شماذهنۀ صفحروي
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اتفاقاتبرايوآیدمیبیرونازکهچیزهاییبرايمنکهایدگرفتهتصمیمشمااینکهبراي،نیامدکهبیروناز

منبعراآنجامنولی. بیفتدخوباتفاقاتکهالبتهم،کننمیحسابشاديمنرااینهاشد،نخواهمخوشحال

شاديکجاندهدنشانمنبهذهن،راذهنکنمخاموشخواهممیو،استمندرشاديمنبعدانم،نمیشادي

اینجاستشاديگفتمی،آنجا،اینجاکشیدهمیرامنهی،نبودههمتادویکیداده،مینشاناوحاالتاهست،

مهمخیلیاینها،مامورددرمردمنظر،مردماحترام،مردمتحسینوتأییدوتوجهمخصوصاً،تآنجاسشادي

برایتانقبالًرابیتدواین، دوبارهغزلمانبهرسیدیمبله. باشیمخاموشماذارندگنمیاینها،ذهنیمنبراياست

باشدمعنیباکامالًبایداالنبودمخوانده

امداد زین ساقیکسی که باده خورد ب
خمارِ چشمِ خوشش بین و فهم کن باقی

شتاب، سعادت مرا رسید شتابنابه 
چنانکه کعبه بیاید به نزد آفاقی

اینبامداد،داردوجودخداساقی،داردوجودزندگیساقیکهشویممیمتوجهاالنماتوضیحاتاینازپس

تسلیمبالحظهایندروآیندهوگذشتهزمانبجاي،بشوممستقرلحظهایندربایدانسانمنواستلحظه

تنهانه،راجهاناین،ببینددرستو،بشودمستمنچشمو،بخورمآنوريشراب،لحظهایناتفاقپذیرش

چشممچراو،منبودمکجاحاالتاکهکردمفهمهمرابقیهمنو،باشدهممست،باشدهمشادببینددرست

آفلچیزهايبا،هستندذهنیمنتويهمجهاناینمردماناززیاديتعدادوبودمذهنینمتوي،نبودهمست

،باشدچیبعديکار،باشدیچبعديکاردرگیرمرتببنابراینو،شناسندنمیراحضوریاباقیوهویتندهم

.هستندذهنزندانیبنابراین،هستند

اینوخدابسويرفتنبرايکنمشتابنبایدذهنۀ سیلبوکهفهمممیوشناختمراناشتاباالنمنولی

تسلیمهوشیارانه،کنممیتأملهوشیارانه،لحظههرکنمنمیعجلهمنهوشیارانه،گیردمیصورتهوشیارانه

دارممینگهلحظهدراینراخودمهوشیارانه،کنمنمیقضاوتهوشیارانه،کنمنمیمقاومتهوشیارانهوشوممی

بهذهنبا،بشومذهنتوانممینگاهیکباکهفهمیدمهماینو.ذهنشوممیکنمعجلهبمحض اینکه.عجلهاز

و همیشه کنم،چکاربایدببینماوخردوعینکباوبشومزندگی جنسازتوانممینگاهیکبا،کنمنگاهآینده

میکعبهساختمانبسويکهطورهمینروزي،برومناشتاببهاگردانممیمنو،کنمانتخابرادومیکنمسعی
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برايیواش،یواش،شدخواهدبازمندرونیکدفعهبرومناشتابکهاینطوري،راکعبهبینیممییکدفعه،رویم

میدیدهکعبهخودیواش،یواش،یواش،شودمیدیدهسیاهییکاول،زدهمثالرویدیمکعبهبسمتاولاینکه

بهشدنزندهخداییکعبهاینبهشماو.شودمیبینهایتیکدفعه،شودمیباز،شودیمبازذرهیکاول،شود

بلی. شویدمینائلدلدراوبینهایتخدا

شرابِ لعلِ خداییِّ خاصِ رَوّاقیبیا، حیاتِ مهه ساقیان بپیما زود

مثلدهندمیزندگیشرابکهعالمساقیانۀ همزندگی.عالمساقیانۀ همزندگیايبیا؟گویدمیکیبهبیا،

چیبده،یعنیبپیما.بدهزودبیا،توبیا،خداست،ساقیانۀ همحیات.ستاخدااست،چراغدلشان،عالمبهموالنا

لعلشراب.نهگیریم؟میهمسرماز،گیرممیامبچهاز،گیرممیپولمازکهشرابی،بیرونیشرابهمینبدهد؟

کندمیسالم،آیدمیآنوراز،استاصیلشراباست،کنندهمستگیراستکهقرمزشرابرواقی،خاصخدایی

.تنیسجهاناینبهمربوطپس،استخداییرا،من

پولمازوقتیجهان،اینبهنشدهآلوده،استخالصاستصافاقیوربگیرد،تواندنمیحیواناستانسانخاص

راآن تأییدباکندمیباد،شودمیبزرگذهنیمنوقتی،کشممیآنازکهايشیرهآنگیرم،میشرابمن

،بدهدمابهبایدساقیانهمهحیاتراشراباینشدمعلومپس.نیستاقیورخاصخداییشرابآنخواهم،نمی

ایندرزندگیاصیلشاديازتوانیدمیشماپس. خوریممیخودمانهم. ساقیشویممیهممابدهدمابهاگر

مستشماچشمچونهمهمه. بدهیدهمهبه،شدیدزندهاوفراوانینهایتبیبهچونوبشوید،ورداربرخلحظه

. گیرندمیصورتتاناز،گیرندمیچشمتانمستیاز،است

نور آنازکهصورتییعنی،کهعارضیقفچاقی،چشمباورومیعارضبهکهگویدمیکهگویدمیهمپایین

فهمیدیدرااستصافکهراانسانخاصخداییلعلشرابمنبعشماپس.بیندمیزیباکهدیدي،پخش می شود

.چیستامبعديکاروبعديفکرکهکنیدنمیتعیینذهنبا. ناشتاببهآید؟میجوريچه. کجاست

رسید معدنِ تَریاق و کرد تَریاقیهزار جامِ پر از زهر داده بود فراق

وچیزهافکرباشدمهویتهموجهانرفتمآمدمخدائیتصورتبهوقتیبودم،ییجدادربودم،فراقدروقتی

منیهمان،باشدچهامبعديکارکندمیتعیینکهمنیهمانمردم،ازو،توازبودجداکه،کردمدرستمنییک

.استدرستدوهرفَراقیافراق. استفراقآنکرده،زندانیمراکه
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. بودهمتومقابلدرمقاومت،پذیرشعدمولحظهایناتفاقمقابلدرمقاومت. دادمقاومتنمبهکهمنیهمان

دوستانماز،امبچهازهمسرماز،دنیابهبرگرداندمرارویم،شراببگیرمتوازدیگرنتوانستموشدزیادمقاومتم

هزارتابنابراین. دهیمیشرابتوی،هستساقیانهمهحیاتتواینکهازغافلداشتم،زندگیشرابجامتوقع

. فراقبوددادهزهرازپرجامهزار.موقعآندرنوشیدمزهرازپرجام

هویتهمنبایدآفلچیزهايباکهفهمیدموکنمنمیقضاوتشده،صفرمقاومتمرسیدم،ناشتاببهکهاالن

معنیبهاینجادرتریاق. آمدشفامعدندور،تمانداخکندممرکزمازراآفلچیزهاياینومرکزمبشوندبشوم،

مسکنیداروهاينوشتیم،اینجاجوریکیاتریاكهمینواقعدرتریاق.آیدمیآنورازکهاستشفابخشیداروي

عقربومارمثالو. گفتندمیتریاقکردند،میدرستدیگرچیزهايوتریاكومخدرموادازاستفادهباکهبوده

.کردندمیاستفادهآناززدیمنیشکه

توبینشوتوخردوشفابخشنیرويوتَریاقوبشومتسلیمبایدفهمیدم. استیکتاییفضايتریاق،معدنپس

معادلکهزیادکشیدندرراه،ایندرشما. آمدکشیدمهرچقدر. نیامدکمتو،هستیمعدنشآمد؟چقدر. آمد

.بخشیدشفاتریاقی،کرد. برسدتریاقمعدنکه،کنیدکوششاست،صفرمقاومتاست،کاملتسلیم

کسیچه. شودمیردشود،میردهستیموازيوقتیکه،اوشفابخشداروياو،تریاقبرد؟بینازکیراماترس

نترسیدیدوکردیدجرأتوکردیدشناساییراهایتانرنجشوبیندازیدراهایتانرنجشکهدادشناساییشمابه

غصهچقدرکهکردیدشناساییشما. خداهمینزندگی،همین. گویندمیچهدیگرانکهنگفتید. انداختیدو

.دادزهرجامجایشبهوندادداشتید،زندگیتوقعهمسرتانازشماچقدر. بودیدخورده

همسرتاز. اهنخوخوشبختیهمسرتازنخواه،شرابجامهمسرتازکهگفتمیشمابهپیغاماینبازندگیو

نداشتهانتظار. نگیرتأییدحسنگیر،بزرگیحسنگیر،امنیتحساواز. نکناوبهوابستهراخودت. نخواههویت

. بوديذهندرموقت. برويراهپاودستچهارکهنکردمخلقراتومن. گویدمیزندگیبخواه،مناز.باش

گوشمردمحرفبهآمدنایندر. آمدیدشماو،منسويبهبیادور،بیندازراهایشعلتوراذهنهاياسباب

.کردیدپیداراشفاوراتریاقمعدنو،بودیدخودتاننورافکنزیرخودتان،نکردید

بیا که خِلعَتِ نو یافت از تو مشتاقیبیا، که دولتِ نو یافت از تو خبتِ جوان
رابیروننیکبختیکهگویدمیکسیرااینو. کندمیحبتصداردعاشقانوساقیانهمهحیاتآنبههنوزبیا،

بهاست،سالتانبیستاگرشما. نکندتلفراوقتکهگرفتهیادبزرگانازواقعاندیدههماگردیده،بودهتقلبیکه
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در. داشتندتوقعهمدیگرازاینهااینکهبرايبودهمسئلهچقدرببینید،کنیدنگاهتوانیدمیمادرتانوپدر

گفتکهخداییکنندهمستشرابمنبعبه. بودندوصلتریاقمنبعبه. بودندوصلزندگیبههرکدامشانحالیکه

بیستدیگرکهنیستالزمشما. خواستندمیهمدیگراز،بودندوصلرواقی،خاصوخداییلعلشراباست،لعل

دعوا،ندهد،بخواهیداوازخوشبختیوذهنیمناساسبرکنیدانتخابهمسريیکبرویدفردااستسالتان

. خواستیدمیاوازنبایدکهبفهمیدسالگیپنجاهسندربعد،بشود

دولت. کردپیداجدیدنیکبختییکاینکهبرايبیاتوگویدمی.نکنیدتلفراوقت. شدیدمیزندهزندگیبهباید

وبختچیست؟جوانبخت،شدیمزندهزندگیبهماهکوقتینو،االن. بودذهنینیکبختیقبال،نیکبختییک

بدلباسآمده. هستیمجوانبختاو،ازشدهجداخدا،امتدادخدائیت،عنوانبهما.استیکیهردودولت

همآنباکهچیزهابقیهوخانهوپولوهمسروبچه.آنبهچسبیده. کردهپیدامادينیکبختییادولت. پوشیده

کهنه. دورانداختآید،نمیدردولتونیکبختیاینهاازنهکهفهمید. داندمینیکبختیرانهاای،استهویت

هویتهماینکهشدیمبیدارو. خواهدنمیدیگرآنهاازنه،بکنید،نبایداستفادهدیگر،رااینهاواقعادورانداخت

. بدهندزندگیمابهتوانندنمیهاشدگی

ماومشتاق،یکتوازیافتنولباسکهبیا.هستیمجوانبختهمیشهماو.استحضورولتدنو،دولتبنابراین

کهشویدمیمتوجهبشوید،زندگیجنسازنکنید،عجلهباشید،ناشتابلحظهچندیک. هستیممشتاقهمان

باشید،داشتهرااینتابخریدچیزيیکبرویدکهنیستیداینمشتاق. هستیدزندگیبهشدنزندهمشتاقشما

خداوخدائیتعنوانبهشماراشدگیهویتهملباساینو. بگیریدخوشبختیوهویتآنازوکنیدنگاهآنبه

. هستیممشتاقما. استکوچکشمابراياین. بپوشید

می،کندشروعپذیرشازباید،آیدمیکاراینبهکهکسیهر. استقدماولینلحظهایناتفاقپذیرشواقعدر

شاديپذیريمیوقتی.پذیریدمیشمااولگویدمی. گویدمیرااینداردخواندیمکهابیاتیکلکهبینید

حسوزندگیآرامشزندگی،اصیلشادي. شویدمیشادشما،بکندعبورزندگیشادي. کندمیعبورزندگی

واستفانیجهاناینکهشویدمیمتوجه.نیستیدجهاناینجنسازشماکهکنیدمیهویتوبودندارریشه

طاقبازيکند،میبازيداردشماباکسیکهشویدمیمتوجهو. رااینهاخواندیمامروز. هستیدجهانجانشما

ردشماازشادياینکهازبعد. شویدمیمتوجهرااینها. بشویدیکتابایدهرلحظهبیایید،طاقبایدشماو،جفتیا

لحظههرکهداریداشتیاقشما. آیدمیمشتاقیآید،میذوقجهان،براي،خودتانبرايشدید،زافشاديشد،
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هر. بشویدتربزرگبشویدترعمیقلحظههر. بشویدعوضلحظههربپوشید،نوحضورلباسبپوشید،نوخلعت

برکتییکآنورازلحظههر. دداریکاراینبهاشتیاق. بکنیدورزيخردلحظههر. برسانیدکسیبهشاديلحظه

بشوید،یکیذاتارتعاشسبب. کنیدشناساییراعشقکنید،شناساییدیگراندرراخودتانلحظههر. بیاورید

. چیستجنسازکهکندشناساییراخودشاووبشویدیکیحضور

زندگیبهآنهارسیدمیآنهابهیوقتدارید،کاروسرروزدرنفرپنجاهبابیرونرویدمیشماکهاستمهمخیلی

جنسیچهازداردبستگی؟ رازندگییاکنیدمیتقویتراذهنیمنشما؟ذهنیمنبهیاکنندمیارتعاش

اوستبهشدنزندهواوستسويبهرفتنمشتاقمااصلما،ذاتولیباشید،خواهیدمیجنسیچهازهستید،

بررسیکامالراموضوعاینامروز. یمندارهمدیگريراه،گویدمیماهبراهمینهميهوشیارتکاملقانونو

. کردخواهیمبررسیهمرااشبقیهکردیم،

نبات و قند نتاند منود سُمّاقیچگونه خنده بپوشم؟ انارِ خندامن

جلويوانمتنمیباشم؟عبوسبایدهممن،عبوسیتوچونحاالبگیرم؟جوريچهراماخندهجلويمنگویدمی

داريذهنیمناینعبوسیِباکهتو. شادمزندگیبهمن،آیدمیمنوجوداعماقازخنده. بگیرمراامخنده

ماهمهکهکندمیایجابالهیقانونولی. باشمترشهممنداريانتظار،کنیمیترشییعنینیکُمیسماقی

انارمثل،بشوندبازبایدتکهیکمثلانسانهاتمامیعنیهایشدانهکه،دهدمینشانرایکتاییهمانارانار،مثل

. هابعضیاینکهنهبخندند،

. بخندیممانهمهخواهدمیخداکهچرا. خوردمیافسوس،نرسیدیمدرجهاینبههنوزمابیندمیموالنااینکهو

اینقدرچراترسیم،میاینقدراچرعالقمندیم،قدرتبهچرادچاریم،حرصبهچراکهبدهیمتشخیصبایدما

آنما. هنوزنپوشیدیمرانوخلعتآنما. ماستذهنیمنبخاطراینها.خواهیممیاینقدرچراداریم،توقع

.خواهیممیهنوزراذهنینیکبختی

چههرراشماجزئیاتتمام. بگیردرااشخندهجلوينتواندکسیکهباشدبایدجورياینماعاقبتوآخرولی

ذراتتمامزندگیِ.بخنددبایدانارذراتتمامشما،وجودذراتتمامیکتاست،کهاناریکمثلکنیمیجمع

.بخندندباید،زندگیبهخندندمیشماوجودذراتتمامیعنی،استمرتعشخندهاست،مرتعششماوجود
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براي. داريغلطدیداینکهبرايداري،ذهنیمناینکهبرايبخندم؟توانمنمیخندم؟نمیمنگوییدمیشما

دهیمیگوشوقتی،بدهگوشصدباررابرنامهیکبده،گوشرابرنامهاینصدباربیاشماکنممیعرضهمین

ماديعینکیکپشتازشماکهبینیمی.بینیمیرااتشدگیهویتهمشود،میبازشود،میزندهتودراین

زحمتباید. نیستنهاییدیدنیست،خدادیددیدت. استغلطدیدت. استغلطاینوکنیمینگاهجهانبه

ما. یمشدتربیتمااینطورينبوده،عشقینیستند،هاایرانیفقطدنیا،جايهمهکلیبطورجامعه. بله. بکشی

استمقدورکهآنجاتاکنی،مقایسهراخودتذهنبرويبایدتوانددادهیادمابه. شدیمتربیتمسابقهبراي

. بشويموفقتووبشوندموفقدیگراننگذاري

اگرکنیمقایسهراخودتبایدهمیشه. باشیداشتهبیشترچیزهاازبایدکهاستاینازعبارتهمموفقیتت

یعنیباشی،خوشحالبایدهایتداشتهبراي. بشويناراحتکوچکتريدیدياگربشوي،خوشحالبرتريدیدي

ازرااینهاخواهیممیمااند؟ندادهمگراند،دادهیادمابهرااینها. بگیريشاديوبگیريهویتیدباچیزهااز

توانیمنمیوخداوزندگیجايبهگرفتهقرارمامرکزکههاگرفتگییادجوراینشرازجوريیکببریم،یادمان

جهانداردماروينفوذيیکويفشاریکلحظههرداشته،نگهشتابهمیندررامااینها،بکَنیمرااینها

؟هچیبعديکار؟هچیبعديکارکهبیرون،

ذاتشانانسانهاهمهوامشیرینیاشهمهمن. قندمونباتمنگویدمی. کردهپیشنهادراناشتابموالناامروزو

بشوند،زندهاوبهوبیندازنداردردهاوهاشدگیهویتهماینوبیایندانههوشیارکهشرطیبه. استشیرین

زنندمیکباببهکهخودمانسماقهمانبکند،سماقیتواندنمیقندونباتاین.بشوندانههوشیارقندونبات

خودشبرايکند،درستمردمبرايدردسرتواندنمیکهقندونبات. استعبوسانسانمنظور. استترش

پر. باشدبایددعواازپرباشد،بایددردسرازپرباشد،سختبایدزندگیکهدادهیادمابهذهنیمن. کنددرست

آدم؟باشدنداشتهمسئلهکهشودمیمگر. باشدترسازپر. باشدشکایتازپرباشد،گلهاز

آنوچیزهاستدرزندگیگوییممیماکهشودمیخلقدلیلاینبهمسئله. کندمیخلقذهنیمنرامسئله

خوشبخت،داشتیدپولاگرکهکنیدفکر. باشیدنداشتهزیادپولاستممکنشما. نداریمما. نیستاالنمهچیز

. نیستپولدر. استمیسرتوبرايبخوابیبایدخیابانتويولواالنهمینخوشبختی. ایننیستدرست. بودید

لحظهایناتفاقکهگوییممیما.نیستچیزآنوچیزهاستدر:گویدمیوقتیبنابراینو. بفهمیممابایدرااین

خواهیممیزندگیدوبارهذهنیچیزآناز،ًذهناآنبهرسیممیرویممی.آنبهرسیدنبرايکنیممیپلهرا
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ما،راماذهنیمنکردهمسخره،بعديبعدي،بعدي،بعدي،برویمندارد،اینخوبخیلیگوییممیدهد،نمی

وچیزهادرخوشبختیوکیفیتوزندگیکهبفهمیمنبایدبیاییم؟بیرونمسخرگیاینازوسلطهاینازنباید

یکهرکسی. استموفقاست،خوشبختاستزندهلحظهایندراونهایتبیبهاو،بههرکسینیست؟اتفاقات

. شودمیموفقداردشود،میکارآنواردزندگیخردوداردحضورولحظهایندرکندمیکاري

منخرديبیوزهرپوشانده،رالحظهاینهرکسی. باشدموفقبایداینطوريهمبعدپله، استموفقپلهاین

کهبدانخوريمیهمقنداگر:گفتداشتیمامروز. شودنمیموفقآدماینشود،میفکرشوعملشواردذهنی

کهبیندمیچیزيیکموالنا،داندمیچیزيیک. کَنیمیجانیعنی،خوريمیذهنیقند. کَنیمیجانداري

. آورممیدرراذهنیچیزهايایندارمولی،استخوبحالمفعالکهمننگوییدشما. گویدمی

بینیمنمیرالحظهاینخودبینیم،میرالحظهایناتفاقوکنیممیفداواقعدررالحظهاینآییممیماوقتیو

.بینیممیمانعراآدمهاوجهانمدتییکازپسبشویم،زندهآنبهتوانیممیما،تاسزندگیلحظهاینخودکه

ووضعیتها. آدمهایکیوضعیتهاست،یکی،هستهمچیزدوتاگذارد،نمیوضعیت. گذارندنمیاینهاگوییممی

راهمهآدموند،شمیدشمنبهتبدیلموانعاینمدتییکازپس. برسمخوشبختیاینبهمن،مانعندآدمها

خداهمکرده،توطئهخداکندمیفکر. بیندمیدشمنهمراوضعیتهابیند،میدشمنراآدمها.بیندمیدشمن

این. استلحظههمینخوشبختی. برسمخوشبختیبهمنگذارندنمیاند،کردهتوطئهمنعلیهبرملتهم

نبودهبیخودي.رساندروزاینبهراتوآنبرسم،خوشبختیبهتاهچیامبعديکاراست،آیندهدرکهتواشتباه

. باشناشتابتونده؟شتاب،برسدتوبهسعادتخواهیمی. شتابمرارسیدسعادتناشتاببهگفتهآمدهموالنا

تویی که جفت کنی هر یتیم را به مراد

که هیچ جفت نداری، به مَکرُمَت، طاقی

جداماکهوقتیاز. خداستهمماپدر،شدیمپدربیکههستیممایتیم؟هکییتیم.داشتیمراجفتوطاقامروز

وبشودمابعدچهارواردخواستمیلحظههرکهزندگینیرويکهطوريبهکردیم،ایجادزیاديمقاومتوشدیم

را،یتیمهر،گویدمیراهمینو. بشوتسلیم. بلهبشود؟زندهمابرايخداشودمی. شدیمیتیممابشود،نتوانست

شدنزندهیکی. داریممرادتادوچیست؟مراد.توستبهشدنزندهمراد،خودتبهکنیمیجفتکههستیتو

زندهجهاناینبهآمدنازمامنظوراولینماست،مراداولیناین. ایمآمدهاینبراياصاللحظه،ایندرزندگیبه
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باشدههویتهمبرسد،عقلشبهاینکهازقبلآیدمیکههرکسیپس. تاوسنهایتبیبهاوست،بهشدن

آنهاباذهنش،درشدهنمایندهاوبهفکروسیلهبه،داردارزشاینها،داردارزشگویدمیاوبهجامعهکهچیزهایی

بیبهلحظه،اینبهبرگرددانههوشیار. بشودپدردارکهاستاینیتیمبرايمرادومنظوراولین.شدههویتهم

اشدومی.دهدمیانجامکهکاريبهبشودجارياوازخالقیتوزیباییوخردانرژي،دومی. بشودزندهاونهایت

. استانفسیاشاولیاست،آفاقی

کهولی. کرداستفادهآیهاینازموالناو. باشیدمطمئنوگرفتخواهدصورتبایدهردوکهگفتشمابهقرآنآیه

خودشبهلحظهایندروکندمیبیدارهاشدگیهویتهماینازراماکسیچهوکند؟میجفتمرادبهراام

هیچکهنداري،جفتبیروندرتوکه. استشرطوقیدبیتسلیماشچاره.زندگیخودخودش،کند؟میزنده

ازهمما،نداریمهممانهداریم؟ما،نداردجفتاوحاال. نداريجفتتوذهن،دربیرون،درآفاق،درنداري،جفت

. هستیماوجنس

. نیستجهانایندرخدانظیر. توندارينظیر،نداريجفتهیچکهتوست،ذاتهمانمنذات: نگفتامروزمگر

چیزيبامنپس. مننهجهان،ایندربشودجفتچیزيباتواندمیخدانه. نیستجهانایندرهممننظیر

بی،هستییکتاجوانمرديوکرموبزرگیبهتوو. خداباشوم؟میهویتهمچهباپس. بشومهویتهمدنبای

جنسازماشدیم،نهایتبیشدیم،نظیربیماهرموقع. بلهنه؟یانظیریمبیهمماجوانمرديوکرمدر. تونظیري

.ایمشدهاو

همه،بشوندموفقهمه. باشیداندیشفراوانیعنیچه؟نییع. کنیدتمرینوکنیدتجربهرافراوانیشماپس

بزرگی،بهما. کنیمنمینفرینکنیم،میخیردعاياشهمه. رسممیهممن،برسندنوابههمه،بشوندخوشبخت

همتوانیمنمیهیچیبا،نداریمجفتپس،بشویماوخواهیممیما. استطاقهمخداهستیم،طاقمکرُمت،به

. شویممیجفتبشویمهویتهماگر. بشویمهویت

. استبتآنکنید،قطعراتماسهستیدتماسدرذهنیخدايیکباشمااگر. نیستجهانایندرهمخدانظیر

عنوانبه. یمهستیتیمنرسیدیممرادبهکهزمانیتاواستتانذهنیمنانعکاسیااستتانذهنیمنهمانآن

میهرچه،شویممیمطلعتسلیمبا،هستیماطالعبیاوستکهسرپرستماناز. نداریمتسرپرس،ضعیفیمیتیم

اینیکیلحظه،ایندرکهموضوعاینازبشویمخبردارتوانیممیهرچه. کنیمآشتیلحظهایناتفاقباتوانیم

ازرامااتفاقشپذیر. پذیریممیمارااتفاقش،استاتفاقشهمیکیخداست،است،زندگیکههستلحظه
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میسببیعنی،کندمیجفتراماکاراینو،کاراینباچشیممیرازندگیمزهیکماو،کندمیزندگیجنس

ماذهنیمنعقلبا.کندمیزندگیرااینوباشدمامرکزبزرگفضايآنونباشد،مامرکزذهنیمناینکهشود

چاقوما؟بهگفتهاستیادتان. شودمیبزرگمانذهنیمن،بکنیمذهنینمعقلبابکنیم،راکاراینتوانیمنمی

. تراشدنمیراخودشدسته

راریشاینسپارجراحیبهرورا؟خویشدستهتیغتراشدکِی

.بردنمیراخودشدستهذهنیمنچاقوياین،بسپارخداجراحبهبرورازخماین

سَغراقیز توست مستیِ بالِغ، که زَفتدجهانِ هلو و لَعِب کودکانه باده ده

میشود،میگرانخرم،میرااین،کنیممیبازيماذهندر. هاستمهرهبازيجهانهمینلعبولهوجهان

سنگدهد،میراچوبشود،میمشتريکنند،میبازدکانهابچه. گفتیمکههاستبچهبازيجهان. فروشم

بهکودکانهشرابلعبولهوجهان. اندگرسنههردوروزآخرولی. استندویچساسنگاست،پولچوب. گیردمی

بدنشاست،جسمشاست،فکرهایششاملکههایش،شدگیهویتهمازپولش،ازهرکسییعنی. دهدمیما

بالغاننه،بالغانامااست،کودکانهذهنشراب.استکودکانهشراباینبگیرد،شراباست،باورهایشاست،

موقعهیچ،نشودزندهحضوربهاگرولیجسمی،لحاظبهشودمیبالغسالگیشانزده،پانزدهدرانسانجسمی،

.ریزدمیزندگیخردعملشوفکرشبهلحظهایندرکهاستکسیبالغ. شودنمیبالغ

بالغ،نداردقضاوتکهاستکسیبالغ،دانمنمیگویدمیکهاستکسیبالغ،استتسلیمکهاستکسیبالغ

مثلو. کندمیکمکاوبهلحظهایندرزندگیدانشداندمیکهاستکسیبالغ،نداردمقاومتکهاستکسی

.بدهیدانشمنبهتوتادانمنمیگویممیهافرشتهمثلمن: گفتمیکهقرآنآیهآن

مقابلدرحداقلکهاستکسیبالغ.استبالغآدمینا. خواندیمقبالرااینها. بگیردمرادستعلّمتَناتالَناعلمال

بلوغبهآدماین،آندرصدپنجاهاین،درصدپنجاه،داردموازنهکهداردحضوريهوشیارجسمی،يهوشیار

چهبعديعملوفکرکهکندمیتعیینجسمیيهوشیاروداردجسمیيهوشیارفقطکهکسیولی.رسیده

بالغآدماینکند،میتعیینخشمشکند،میتعیینهیجاناتکشد،میاتفاقاتا،راوکشدمیسیستمباشد،

.زیادندخیلیجهاندرنابالغآدمهايو،نیست
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! نهایتبیاست؟چقدرتوشرابکوزهبزرگی. هستیبزرگشرابکوزهتو، سغراقیزفتکهبالغمستیِتوستز

کنندهخستهشرابش،لعبولهوجهان. دهدمیبگیریمخالقیت،بگیریمخردبگیریم،شراببخواهیمماهرچقدر

بابابروگویندمی،کنیدتاییدبیشترخانم،آقا،. کنیدتاییدراماگوییمیايعدهیکبه.استمحدودواست

محدود. مکردیتحسینکافیاندازهبهدیگر،توانیمنمی،نه،کنیدتحسین،دیگرکردیمتاییدکافیاندازهبهدیگر

.شویممیترتشنهخوریممیماهرچهواست

زودچرانایستادم،وا چراکهمتاسفیمشده،گرانبینیممیاالنکردیم،استفاده،فروختیمخریدیم،جایییک

نکردي،صبرچراگویدنمیمنبهکسیآخر. دهدبادهکودکانهلعبولهوجهان. خوریممیغصهنقدریا. فروختم

است،اثرکماشبادهلعبولهوجهانپس. چیزهااینسربدهیمغصهبایدراخودمانماچقدرفروختی؟زودچرا

مردمبدهند،بایدمردم. مردمدهندنمیکنند،میمضایقههاموقعبعضیاست،محدوداست،موقتاست،اثربی

.بدهندبایدچیزها. متغیرند

آنتوانیمنمیشویم،میمریضشویم،میپیرداد،نخواهدبادههمیشهباشدیادمانلعب،ولهوجهاناتفاقاً

میردماپهلويازنامرد،مردماَي،نداریماالنکردندمیتعظیممردمداشتیممقامجایییک،بکنیمراکارها

کارسر. تاساینطورياشبادهلعبولهوجهان.گیرندنمیتحویلکنند،نمیهمسالمکنند،نمیتعظیمشوند

بادهلعبولهوجهانکهبفهمتوپس. کنندمیمحلیبیکنند،نمینباشیکنند،میتاییدکنند،میتعظیمباشی

میسالهدهنوجوانیک.بشویمبالغباید. بگیریمبزرگکوزهازسغراق،ازبایدراشرابماو.استکودکانهاش

يهوشیاربه. نیستهمسوادبهنیست،همسنبه،بشودنابالغاندتومیسالههشتادآدمیکبشود،بالغتواند

. استيهوشیارنوعبهاست،

بکَند دیده ماران زمرّدِ راقیگرددبه گردِ خانه دل مارِ غم مهی

دلخانهگویدمی. لحظهایندرعمیقسکونخالص،وصافحضورِيهوشیارحضور،يهوشیاریعنیراقیزمرد

کهراغمگردش،اما. استشادياشهمهندارد،غمشد،نهایتبیاینوشدیمزندهخدابهماوقتیندارد،غمما

توانندمیراماببینندخواهندمیجهاناینآدمهايوجهاناینمرتب.گرددمیدورشکردهتشبیهماربه

دائماًراعمیقوتیزحضورایناگرشما. دببیننتوانندنمیراما،نباشدمادراگرآنهاجنسازاما. کنندعصبانی

.بینندنمیراشمابدهند،شمابهرادردشانخواهندمیکهدردمندذهنیهايمنغم،ارانمدارید،نگهروشن
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هايجنسهمروندمی. هستندذهنیهايمنغم،مارانآنجاهست،نفرصدهستید،مجلسییکدرشما

نمیراشماآنها،باشیدداشتهتیزيهوشیاراگرشما. کنندمیدعواوجدلوبحثکنند،میپیداراخودشان

هرحالبهکهدانیممیماهمهو.نیستیدآنهاجنسازشماشما،کنیدنمیارتعاشآنهافرکانسباچون. بینند

شماهمسرتاسممکنمردماین. گیرندمیایرادکنند،میقضاوتمردم. کندمیتحریکرامابیرونجهان

میغممارروابطایناز. کنیدقطعراروابطتانتوانیدنمیباشید،داشتهرابطهايعدهیکبامجبوریدشماباشد،

،حضوریعنیزمردکننده،افسونوخالصیعنیراقیرا،راقیزمرد؟هچیتانچارهرا،شماکندمیتهدیدآید

. کندمیاستفادهآنازدارد،کندمیکورارافعیچشمزمردکهبودهاینبرتصورقدیم

بهانسانها،صورتبهگردند،میماگردغمماراننرسیم،یابرسیمهمحضوربهاگرکهدانیممیماهمهپس

، قدیمیهايدردرابطه،طرفیکماازآنها،هايقضاوتآنها،ایراداتآنها،توقعاتانسانهاازاتفاقات،صورت

مثل،استگیرجايهنوزمادرکهدردهاییازهرکدام. گردندمیمادلگرد،مامارانما،قدیمیدردهايخود

لحظهاینبهبیابالفاصله. بگیردستدررازمردتچاره؟. آمدخواهندباالما،هايخشممثلما،هايرنجش

معدنبهکهشدخواهدسببکاریناکهدانیدمیشماو.کنروشنراچراغاینوشوزندهخدابهشو،مستقر

. رااینکنیخوبتوانیمیآیدمیآنورازکهتریاقیبابالفاصلهزد،هممارهااینازیکیاگر. بشويوصلتریاق

.بله

پایان قسمت سوم

&&&
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وهستچیبعديکارکههستایندنبالشدگی،هویتهمحالتدرذهنکهکردیممیصحبتاینبهراجع

مینگاهذهنیمنصورتبهراخودشهست،ذهنجنسازکه آنهستچیبعديکارکندتعیینکهاینبراي

آنوگفتمابهمهمیبسیارمطلبیکامروزموالناوموضوعاینبهدهیممیرضایتهوشیاريبعنوانماودارد

:گفتکهبوداین

به بیاید به نزدِ آفاقیچنانکه کعشتاب، سعادت مرا رسید شتابنابه 

پرراچشمانشکعبهخارجیشکلاینیواشیواشرود،میفیزیکیکعبهسمتبهنفر،یککهطورهمانیعنی

نمیعجلهماوقتیطورهمین.کندمیپرراچشمانشیعنینزدیکشبهآیدمینزدیکش،بهآیدمیوکندمی

وایستیمنمیشدهشرطیسیستمایندروباشدچیبعديکارکنیمنمیتعیینذهنمانوسیلهبهوکنیم

مادلوماسويبهآیدمیتندتند،شتاببهزندگی،باشدنیکیحضور،بختی،نیکسعادت،شویم،میناشتاب

:گویدمیکنیممیبررسیراغزلدنبالهودادهمادستبهموالناکهبودکلیدياینکند،میپررا

که زنگِ قیصرِ روم و عَدُوِّ اَحداقییا ز پیشِ چشمم دوربرآ در آینه شو،

ودیدههست،لحظهایندرخدابینهایتبهشدنزندهناظر،بهشدنزندهکهراآینهموالناپس،شوآینهدربرآ

شوآیینهدروبیاباالیعنیبرآبرآ،گویدمیمخصوصاو.شوآینهواردبیا:گویدمی،کندمیگوشکههرکسیبه

جنسازبایدلحظه،ایندرهستزندگیآینهکه،بشویماوآینهواردباشدقراراگرولی.بشومنآیینهواردیعنی

جهانآینهاینوآن بهامزندهدارم،راآینهآنمنهمکهداردوجودآینهیکگویدمیاصطالحبه.بشویمآیینه

همتو:گویدمی.دهدمینشانراذهنوشدهجداذهنازکههستاظرنحضورهمینآینهایندهد،مینشانرا

راآینهاینشوقکهستامعنیاینبهشودورچشممپیش.شودورچشممپیشازیا،کناستفادهآینهایناز

.بفهمتوراباقی:گفتههماولبیتبفهم،یاباشداشته

نداري،رااینشوقاگرکنیم،تجربهراآینهتوانیممیهمماپس،ردندکتجربهراآینهبزرگانکهدانیممیمااالن

دررا،حضورمیعنیراخالصکنندهافسونزمرداینبایدمنمرتبوهستیغمازجنسکهگفتمیقبلبیت

کسیهرخاصیتاینبهخواهدمی.نزنیضررمنبهنبینی،رامنتوکهدارمنگههستی،غممارمثلکهتومقابل

اگررا،خودمانجنس،کنیممیتحریکرامن ذهنیباشیممن ذهنیاگرهست،گذاراثرکسیهرکهکنداشاره

بفهمتوپس.آوریممیدرارتعاشبهراهمینوبینیممیانسانهادررازندگی،باشیمحضورباشیمآینهازجنس
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رومقیصر.هستیرومقیصرزنگتوکهاینبرايگر،دیبروخوبنیستیمتوجهتواگربکنی،بایدکارچیکه

توکهیعنیسیاه،یعنیزنگیمعنیبههموهستآینهزنگمعنیبههمزنگو،هستیمماوخداستسنبل

رنگبیهستی،سفیدوشويمیپادشاهشوي،میرومقیصروشويمیزندهخدابهشوي،میآینهاینوقتی

.نیستندسازگارهمباتادواینذهنی،منسیاهیمقابلدرهستی

بیاینکهپادشاهبهشدنزندهروم،قیصرودردازپرمرکزوشدگیهویتهمسیاهیبینتوبگویدخواهدمی

آیینهزنگشبیهگیرد،میرانورجلواینهست،شدگیهویتهمودردازپراین،هستسیاهاینوهسترنگ

هاحدقهدشمنبعالوهودهدمینشانراجهانکهستاايآینهست،ازندگیردخبهمجهزیکیاینهست،

.حدقهجمعاحداقدشمن،یعنیعدو.هستی

حضورهوشیاريبانظر،بابیندنمیخودشدشمنیعنی،ستاحضوردیددشمنست،اذهنیمنکسیهرپس

باوراآنبگذاریمتوانیممیچیزيهررويهمانماکهستازندهتوجهنظر،بیندنمیآینهوسیلهبهبیند،نمی

دشمنهاحدقهدشمنیعنیاحداقعدوپس.جهاندرآوریممیبوجودشگذاریم،میچیهررويببینیم،آن

دردشمن،و،هستیخداخوددشمنوهستیخدادید،هستیزندگیدیددشمنخالصه.هستیخوبچشم

خداتوچشمازببیند،زندگیچشممثلچشمتوباشیزندگیپادشاهبعنوانوبشويآیینهتوانیمیکهحالتی

برویاشوآیینهبیایابنابراین.هستیدیدجورایندشمنتوکهحالیدرببینی،اودیدبوسیلهکندنگاهتواندمی

خوانیم،میاالنموضوعاینبهراجعبیتچندو.گذاريمیاثرداريمنروي

هوشیارياینواقعدربرویم،توانیمنمیپایینماذهنی،هوشیارياینازبیاباالبیا،باالیعنیبرآگویدمیموالنا

هوشیاريازحتیهست،جسمیکههستهوشیاريجوریکهست،حیوانیهوشیاريیکذهنی،دارمن

ازانسانیجسمیاريهوشیولیستاوصلزندگیبهحیوانیهوشیاريکهاینبرايهست،کمترهمحیوانی

.ستاخطرناكبسیارست،اقطعزندگی

بددیدفرستی،میبدانرژيگذاري،میداريبداثرمنرويیعنی،دورچشممپیشزیاگویدمیهمینبراي

چشمباست،ادرستباورهااینشديهویتهمباهاشکهچیزهاییاینکهکنیمیفکر.داريغلطدیدداري،

میبیتچندوداردفرقخیلیست،اعکسشیعنیدشمنیست،ازندگیدیددشمندیدآنوبینیمیآنها

آینهبایدکاراینبرايبشوي،خداآیینهواردبایدشماست،امهمیبسیاربیتکهبیتاینفهمیدنبرايخوانیم
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زنگچه،بگیریدآینهزنگرازنگچهشدگیهاست،هویتهمهمینزنگ،بیندازيبایدرازنگاینپسبشوي،

:گویدمیداردراهمینبیتاینببینیدبلهست،ادرستدوهراینهاسیاه،بگیریدزنگباراهلمعنیبهرا

1674مولوي، دیوان شمس، غزل شماره 

مهچو ال ما هم به االّ می رویمالاِله اندر پیِ اِلَا الَله است

اوجنسازمنکنم،میالرااینمن،استکزممرشده،هویتهمکهچیزياینکهگوییدمیشماالالهیعنی

آنجفت،شویممیهویتهموقتیبشویم،جهاندرچیزيیکجفتتوانیمنمیماکهفهمیدیمامروزنیستم،

هوشیاريجنسازمنگوییممی.کنیممیالپسبشویم،چیزهاجفتتوانیمنمیماشویم،میجهاندرچیز

الهمینالالهکنیم،میالهیپس.هستیمرکزماالنکهنیستمتوجنسازهستم،خداییتجنسازمنهستم،

.بماندخدااینفقطبشویم،زندهخدااینبهتاکنیممیالهیمااست،اهللاالپیدراهللاالاله

گوییممیهیال،مثلماماند،میخدافقطیعنی،ماندمیاالاهللافقطبکنیم،الراشدگیهاهویتهمآنهمهاگر

ماراینبکشدخودشبهکندجذبراماتوجهخواهدمیکهچیزيهرنه،گوییممیجهانبهنسبتمانه،نهنه

توجهبایدبشودمادلواردکهاینبراي.بشودمادلواردکهگردد؟میمادلدورچیبرايغمماراست،غم

آنشویم،میآنجنسازما،کندجلبراماتوجهیعنیبکشدوقتیبکشد،رامادیدارماچشمیعنیرامازنده

میداریماالدنبالهیال،مثلماپس.دیگرنداریمراخالصزمردنایماموقعآن.غممار،مادلتوآیدمیموقع

خدافقطکهجایییعنیاالاال،بهکههستندایندنبالالمثلهیانسانهاهمهبشویم،االرویممیداریمرویم،

:گویدمیکهاینجاستهابروند،آنجابهبایدهمهباشد،

ما به جذبه حق تعالی می رویمقُلْ تَعالُوا آیتیست از جذبِ حق

باید،بروندتوانندنمیپایینجسمی،هوشیارياینازبگومردمبهیعنیبگویعنیقلباال،بیابگویعنیتعالواقل

بهماکهگفتیمبارها،درختیوحیوانیهوشیاريبهشدگیهویتهمبوسیلهکنیممیمیلماولیباال،بیایند

مشروبیا،بکشیممخدرموادیکیادانمنمی،بخوریممسکنقرصاست ممکنمابرگردیم،توانیمنمیعقب

بیاییم،باالباید،رویممیپایینداریمما.نهما؟براياست درستایندرختی،هوشیاريبهبرویمبخوریم،الکلی

اینو.بیاباالجسمیهوشیاريوشدگیهاهویتهماینازیعنی،بشوآینهواردوبیاباال،برآگویدمیآنجادر

یعنیآییدمیباالوقتی.بکشددهیدمیاجازهشماوکشدمیراشماداردخداحق،کهاست نشانیواست آیتی



# Programگنج حضور707برنامه شماره  707

49: صفحه

دنبالماو.کشدمیاوباشیدتسلیم،نکنیدمقاومتکنید،نمیمقاومتدهیدمیاجازهشماوکشدمیدارداو

نمیتعیینشماذهنکهموقعیهستیم،تسلیمکهموقعی،بردمیرامادارداورویم،میداریمتعالیحقجذب

.استچیبعديکارکند

میکارچیشماذهناینببینیدبگیرید،راخودتانمچکهاینايبربینید،میراتانبچهوقتیاینازبعدشما

رااینشماذهنوقتی.بکندبایدکهنکردهراکاريچهاالناینکهکندمیآوريیادشماذهنبالفاصلهکند،

زندهناشتاببهمن،شنوممیرااینمنوقتیکهبدهیدقراربیرونینشانو یکتریگرراآنشماکردیادآوري

بهیاامبچهبهذهنیقضاوتبدونذهنی،خواستبدونخواست،بدونتوجهیکوحضوربهیعنی،شوممی

منبچهکنم،میشناساییاودررازندکی،بخواهمچیزياالنکهاینبدونطوريهمیندهم،میدیگرکسی

.کنممیاجراهمهبرايراموضوعاین،منبچهتنهانهکند،میداشتندوستحسکند،میعشقحس

داردکهبدان.بکندراکاراینبایدایناست،کجاینجایشاینببینگویدمیمنذهناولرسممیکیهربه

ناشتابدراینکهبدانیداو،باکنفهم:، گفتبفهمیدراباقی،بفهمیدشمابکند،کارچهکیکندمیتعیین

قانونباراشما،زندگیجذبهکهدهیدمیاجازههستیدناشتابدرشماوقتی.باشیدبایدناشتابدرشماونیست

نمیشمااست،ذهنمالعللعلل،موقوفنهستفیکونکناوکاربیرونی،علتهايبدونخودشدموقدروقضا

و،کندمیتعیینامذهندررادیگرانسانهايومابعديکارعللهمیشهکه،کندتعیینرابعديکارعللگذارید

.شودمیقضاوتسبب

بازدلیکباو،باشیدکردهکارخودتانرويکهاینمگرکه،دیدخواهیدفاصلهبالرسیدمییکیبهوقتیشما

کارتازهاگرولی.راخودتانکردیددرستوکردیدکارشما،بله،نهموقعآنجلو،برویداست همهپذیرندهکه

بلندهماگربالفاصلهذهنتان،کنیدمیقضاوتکهدیدخواهید،بدهیدقرارافکننورزیرارخودتانوهستید

راکاراینبایدبکند،راکاراینبایدبکند،راکاراینباید،کندکارچهبایدآدماینکندمیپیشنهاد،گوییدنمی

بهذهنیتانمنکهاینبرايداشت،خواهدناثرشماحرفاینودهیدنمیبهشزندهتوجهشماموقعآنوبکند

.گویدمیدیگرذهنیمنیک

موقعییکولی.کنمکارچیمنکنیتعییننیستالزم، توهستمتوازعاقلترمنگویدمیهمذهنیمنآن

زندگیآنموقعآنآورید،میدرارتعاشبهدرونشدررازندگیآنوکنیدمیارتعاشزندگیبهشمااست 

در.کندقبولراشماحرفاست ممکنزمینهآندرکند،میتوجهوشودمیزندهشودمیشناساییکهنشدرو
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چشممپیشازگوییممیکهاینازو.بکندبایدکارچیبفهمداونزنیدهمحرفشمااست ممکنحتیزمینهآن

.رااینبدانیدباید،کندارکخودشرويکهکسییکعنوانبهدانیدمیراایناالنشماو،شودور

درراخودمتوانممیمنکهکندمیادعاآشکارامرغکند،نمیاحتیاطمرغکهدیدیمماصیادومرغداستاندر

توبجه،آسانالیطاقفراقدرکه:گویدمیصیادو.بیایمبرعهدشازو،بدهمقرارشیطانیهايوسوسهمعرض

تونداري،توولیبله،،باشدحضوراگرباشد،قدرتاگر.داريذهنیمناالنتو،نکناطمینانخودتبهنقدریا

کهفراريیعنیالیطاقفرارنداري،مقاومتطاقتبنابراینبیایی،برعهدشازباشددلتجسمیاگرتوانینمی

.آیمنمیبرعهدشازمنمی گویی 

یاشما.قویممن،کنمنمی،نه:گویدمیمرغکن،فرار،تمرکزبگذاررامنتوبیاگویدمیچیزيیک،بجهآسان

بشویدهویتهمراچیزيیکنیاییدشمااست،خوبالیطاقفرارهمینکهگیریممییادموالناازهمهمابنده

شماآنازبعدگیرد،میبدستراشماکنترلشود؟میچیشود،میچیببینمبگذاربگویید،مرکزتانبگذارید

راشماکاراست ممکنچیزیکهمانبشوید،زندهزندگیبهتوانیدنمیاست،بیرونیچیزیککند،میادارهرا

:گویدمیداردراهمینببینیدبلهکند،تمام

1034مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت 

آدمی با حَذَر، عاقل کسی استآدمی را دمشن پنهان، بسی است

هابعضیانسانها،مرکزدراست دردازپرذهنیمنپنهاندشمن،بیندنمیآدمآدمهاست،دلدرپنهاندشمن

ندارد،منروياثريهیچاصالکنممیگوشايبرنامههربه،روممیجاهمه،کنممیهرکاريمن:گویندمی

که،ستاعاقلیآدمنباشد،مرغآنمثلبگذردکهآدمیحذر،باآدمگویدمیچیزي؟نوهمچشودمیمگر

برنامههر،کنممیمالقاتهمهبامن:کهبگویدنباید.گذاردمیاثررویشکندمیمالقاتکهراکسیهرکهبداند

بهترنهگذارم،میاثرآنرويمن،نداردمنروياثريهیچ،خوانممیحتیراکتابیهر،کنممیگوشرااي

.ببینیدبشومقويتا،ندهمگوشدیگرچیزفعالوبدهمگوشراموالنافعالمنکهاست 

زند در دل، هبر دم کوب شانمیخلق پنهان، زشتشان و خوب شان

توانیدنمیذهنبااست،پنهانذهنیمنجنسازیاندهستحضورجنسازکهاینخوبی،وزشتیاینیعنی

ارتعاششانکوبنیستندمعموالکهباشندحضورجنسازاگرخورد،میمامرکزبهشانکوبلحظههروببینید
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ذهنیمنجنساز،روزدرکنیممیمالقاتماکهآدمهاییبیشتر؟حضورباآدمحاالکوولیما،بردلشان

ازپرکههممامخصوصا.بشویدعصبانیکهاینبهکنندمیتحریکراشمایعنی،هستنددردجنسازوهستند

یک.کنندنمیتوجه،توانندنمیمردم،کنندنمیبرسانید،صفربهراقعتانتوکهبارهاایمگفته.هستیمتوقع

وپدراز،هستندموفقواست خوبکارشان،استسالشانپنجوچهل،سالچهلهستندهاآدمايعده

مگراند،وابستهعاطفینظرازشوند،میفلجمیردمیمادریاپدروقتی،کنندنمیرها،دارندتوقعمادرشان

.ماستهايهیجانبعدعاطفیبعدشود،میهمماعاطفیبعدشود،میبعدچهارواردانرژيایننگفتیم

میظاهرشماهیجانیبعددرآرامشوشادياحساسزیبایی،احساسزندگی،لطیفاحساسآید،میکهعشقی

مییاروندمیخوب؟باشیمیکیهبوابستهعاطفینظرازماکهشودمیمگرکنار،رودمیهمهاخشمشود،

پولبعدفیزیکیبعدایندرفیزیکی،بعد،شویممیمستقلبعدچهاردرمااولیعنیبکنیم؟بایدکارچیمیرند،

رافکرهایمانبتوانیمبایدمافکریش،بعد.هستیمسالموهستیمقويونداریمکسیپولبهاحتیاجاست،هم

.ذهنتانرويحضورحالتدرنویسدمی:کهگفتامروززندگیونیمکخلقوکنیمفکرخودمان

همرافیزیکیبعدگفتیم،همراعاطفیوهیجانیبعدباشید،داشتهاحتیاجکسیبهنبایدکردنفکربرايشما

میمنرويمیکهتو،دارمجانمن،منپهلويهستیتوتااست،طورهمینهمجانیبعدبعد،تاسه.گفتیم

بهشوي،میزندگیبهمرتعشتواست پهلوتیکیوقتیبگیري،یکیازراجانتخواهیمیتوخوب.میرم

بهطنابمثلابعاداینگذارند،میاثرماجانبعدرويبعدسهاینوکنیمیتنهاییاحساسرودمیکهمحضی

مامرکزرويهاآدمپس.مابعدچهاراین،خورندمیآبعدمچشمهازعدم،رويبایداینهاهمهشدند،بافتههم

.نرسانیدحداکثربهدیگرواقعاخودتانتوقعبارااثراینشماگذارند،میاثر

بلوغطیفدرعشقبلوغ،بلوغ،طیفبهرویممی،بعدچهارلحاظازشدیممستقلشدیم،نابستهکهاینازبعد

همباتوانیممیراچیزيموقعآن،گذشتیمکهاستقاللاینازباشیم،مستقلبایدبعدچهاردریعنیاست،

کنیممیوابستهراخودمان،جسمیلحاظبهپولیلحاظبهفیزیکیلحاظبهعاطفیلحاظبهوقتیکنیم،تقسیم

.رسیمنمیهمخدابهیعنیرسیمنمیعشقبه.برسیمتوانیمنمیعشقبهاتفاقات،بهیا،یکیبه

تعیینماخشمگینذهنداریم،خشمگینذهننگرانیم،مانیم،میمابروداگرکهاست یکییشپماحواسهمه

کهداردشتابباشد،ناشتابتواندنمیآدمایناست،ذهنزندانیآدماینباشد؟چیمابعديرفتارکندمی

رفتارهااینهاموقعبعضیکند،میتعیینرارفتارششاعاطفینیازوهیجاناتشواست چیبعدیشرفتار
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نمیدیگريرفتاردیگر.کندمیتعیینذهنهستند،رفتاراینهااضطراب،،نگرانیحسمثل،هستندخطرناك

خوابتشبباش،نگرانکنم؟تعیینرارفتارهایتخواهیمیمنازشناسد،میراخودشهیجاناتذهنشناسد،

افتادي،مندامتوبودم،داممن،بشومریض،نخوابنخوابی؟توکهاست مهممنبراي:گویدمیذهنیمننبرد،

چرا،بودهمندرموقتاست،اینبرايذهنیمنروي؟نمیچرابرو،بگذاررادامدهی؟میتشخیصرامندام

.استمهمبیتاینروي؟نمی

صُوَر مناید و خبشد مَزید بَرّاقیام عکسِ روی و قانع نیستمناید آینه

حضورصورتبهمنآینهپسدهد،مینشانمنبهافتدمیذهندرکهرابیرونیچیزهايعکسمن،رحضوآینه

تماموخشمممثل،رنجشممثل،ترسممثلهیجاناتحتیبیرون،ازبنددمینقشذهنمتوکهچیهرناظر

دارددور،چشممپیشزمنآینهدربرآکه:گفتاست یادتان.منآینهایندهدمینشانرامندیگرهیجانات

صوراین،بهنیستقانعگویدمیودهدمینشانراذهنعکسگویدمی.کندمیصحبتحضورآینهبهراجع

.داردشوندهزیاد،شوندهاضافهبراقییکو،مابهدهدمینشانرابیرونی

تاهزاروآرامش،شادي،خردکند؟میتشعشعچیاست،درخشانبلکه،دهدنمینشانراصورفقطیعنی

دهد،نمینشانرارويعکسفقطنیست،قانعورويعکسامآینهنماید.دهدمیتابشرااینهامنآینهبرکت،

روزبهروزیعنی. دهدمیفزایندهدرخششودهندگیبرقمن،مرکزبهمن،بهولیدهد،مینشانراذهنیصور

چقدرهراندازم،میدارمراشدگیهایمهویتهممنشود؟میزیادتراچرشود،میزیادتراینساعتبهساعت

از آنرازنگش،استدرستآینهاینکنید،درستبایدراآینهاینشمادهد،میبیشتراو،درخشممیبیشتر

.استآینهرويزنگداریم،زندگیتوقعفکرهااینازوچسبیدیمفکرهابهچونوداریمآینههمهکنید،جدا

.قیصرشویممیماشود،میجدازنگباشیمنداشتهبیرونازتوقعکهدهیممیتشخیصهوشیارانه

خراب و مست دریدیم دَلقِ زَرّاقیاز این گذر کن، کامروز تا به شب عیش است

گري،یلهحریاکار،بسیاریعنیزراقیریاکاري،یعنیزرقفریب،لباس،ذهنیمنلباسهمینیعنیدلقِ زراقی

اینازگویدمی.هستیمکهبدهیمنشاننیستیمکهچیزي آنمسئولیتی،بیذهنی،منخاصیتهايهمین،زرنگی

وکندپررادلتبیایدخداحضورکعبهپیشت،بیایدسعادتوباشیناشتابگفتمکهرااینکنیم،گذرباید

کنیگذراینازاگر.بگیردصورتبایدگذراینبشوي،زندهحضورهوشیاريبهوکنیرهاراجسمیهوشیاري
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.ابدتاقیامت،تاگوید،میاالبدالیموالناولی،استمردنتاشباینحداقلاست،خوشگذرانیشببهتاامروز

زندگیبهبودنزندهلحظههریعنیخداابدیتشویم،میزندهداریمخداابدیتبهوبینهایتبهداریممایعنی

بهماشناسد،نمیمرگخداوزندگیلحظهاینزندگی،لحظهاینزندگی،لحظهاینزندگی،لحظهاینیعنی

پايرويوبگذریمرفتنراهپاودستچهارموقتهوشیارياینازاگرشویممیزندههوشیارانهاصلمان

میچیحاالنگرانیمماحاال هکمرگتاکهاست مسجلحاالبرویم،راهآنباوبایستیماست حضورکهاصلیمان

.بکشیمزجراینجاایمنیامدهماپساست،عشرت،استعیش،استخوشگذرانیشود،

بوسیلهتانشوید،خرابتانشوید،مستتاکهشویدمیمتوجهاالنشماوزراقیدلقدریدیممستوخراب

ازنیایدآناگررواقی،خاصخداییلعلشرابکهکردهتعریفاولکهخداییبخشحیاتانرژياینبهتسلیم

ورنجشتانتوانیدنمییعنیبدرید،هوشیارانهشمابایدرادلقاینبدرید،رادلقاینتوانیدنمیکندعبورشما

.شودمیزایلذهنیمنعقل،شدنمستوخرابدربشوید،مستوخراببایدبیندازید،راتانکینه

که،استآتشمثلرنجشداشت،نمینگهرارنجشهمهاینکهداشتعقل،دندارعقلذهنیمناینآخر

خودشبارارنجشهاعاقلکدامکند؟میراکاراینعاقلیکدامآخرسوزاند،میداردپوستمانرويگذاشتیم

کند؟میحمل

میزندگیآنهاابهمروزهرودارندشوهرشانازپنهانهايرنجشکهجهانایندراست خانممیلیونچند

مثال،است آقانصفش،استخانمنصفشبگیرید،میلیاردششدارند؟کینهوکنندمیحملخودشانباوکنند

نشویممستوخرابتاگريحیلهدلقکنند؟میحملخودشانباآشکاریاپنهانرنجشدارندخانموآقاچقدر

مریضیاست،سرمایهخشماست،سرمایهرنجشذهنیمنعقلبرايکهاینبرايبدریم،رادلقاینتوانیمنمی

دارد؟فایدهچهبشویم؟مریضخواهیممیماچرااست،سرمایههم

بانه،هوشیارانهکشیم،میاسترسآگاهانهدهیم؟میقراراسترسزیرراخودمانچراپسخواهیمنمی

حسبترسیم،باشیم،مضطرببکشیم،رساستکهکنیممیانتخابذهنیمنهوشیاريباحضور،هوشیاري

.بکنیمتنهایی

گذراینازچرانکنیم؟عملچرانفهمیم؟چرادادند،توضیحمابرايراجزییاتهمهموالنامثلبزرگانیوقتی

خوشگذرانیشبتاندارد،فایدهاینکن،گذراینازداشتیم؟نگهماکهذهنیمنایناست چیآخرنکنیم؟

شدگیهویتهم.توانیمنمینشویممستولی،بدریمتوانیممیماپس.بدررادلق،شومست،شوتسلیماست،
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ازشمادارند،مینگهرادردعمداًهابعضیاندازم،نمیدیگرمنرااینبگوییمماکهنداردارزشچیزيهیچبا

رازراقیدلقاینرا،ذهنیمناینکهچیزيهستند،فکرآجرهاياینسیماندردهاندارید،نگهبشنویدموالنا

.هستنددردهاداشتهنگه

هر آنکه دم زند از عقل و خوب اخالقیبریز بر سر و ریشش سبوی می امروز

اخالقیاتباکهکسیهرزند،میدمذهنیمنعقلازحتما،عقلاززندمیدمکهکسیکهگویدمیداردببینید

خردلحظهاینوگیردمیراهاآنوداندمیاخالقراهاآنوشدههویتهمپوسیدهوکهنهالگوهايوذهنی

اوبهنبایدنفرینولعنماکند،میرهاراآن،باالآیدمیجوشدمیکهراخداییاخالقوزندگیاخالقوزندگی

االنماپس.کردنشمستبرايتنبیه،براينهریشش،بهوسرشبهبریزخوريمیکهمییهمانازبفرستیم،

بدهیم؟قرارمیاینمعرضدریا،راآدماینکنیمخارشبایدبزنیم،کتکبایدماآیافهمیم،می

زندگیکهاومرکزدرتوانیممیماآیا.عشقمی،خردمی،آرامشمی،شاديمی،بدهیمقراربایدمیمعرضدر

هايمنهمه،بیفتداتفاقییکآیا.بکنیمراکاراینبایدویمتوانمیبله.بلهبیاوریم؟درارتعاشبهراآناست 

میموالنانیستبیخودي.کندپیداشفابایدذهنیمنکه،رودنمی،نهرود؟میبینازذهنیمنبمیرندذهنی

. هستندپنهانانسانهاهايذهندرجهانایندردهاي.کردتریاقیآمدتریاقمعدنگوید

دلدشمنهاهستند،پنهاندشمنها:کهگویدمیگفتهجابهوگفتهموقعبههمرابیتآنناموالکهکنیدتوجه

یا،فکرهاستباشدگیهویتهم،استزهرهست؟پنهانچیانسانهادلدردانینمیتو،انسانهاستهاي

بینیممیاگرولینیم،کمینگاههایمانفکروهایمانحسوهایمانچشمبامعموال.بینیمنمیکهما،خداست

آغشتهبریز،رامیریششوسربرکندمیتوصیهموالنادارند،وجودفکرهاودردباشدههویتهمانسانهايکه

راآنهاماخشمدهیم،میراخشممانماکنند،میعصبانیرامااینها کهاینبرايتوانیم،نمیکه،کنشادي

.نیستتریاقخشمست،نیتریاقاینوکندمیترخشمگین

واکنشبیاگرآید،میشماآرامشآید،میشماسکونازتریاقجهان،بهبفرستیدتوانیدمیتریاقببینیدشما

ماجلويوکندمیتعیینفکرکهعملیسويبهدهدمیسوقراماهیجانیهربود،ناشتابکلیديکلمهبشوید،

آننه،گویدمیتابناش.بشودانجامبایدکاراینگویدمیذهنبدهیم،جامانراکاراینبایدماکهشودمیظاهر

نکنید،عجلهکهکنیدرعایتشماحداقلپسآورد،میذهنازشتاب،آوردمیزندگیازناشتابآمده،ذهناز
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انجامبایدچیرامنرفتارهايکهفهممنمیمن:بگویدیکیکهاست ممکنکه،فهمدمیآدمکهراعجلهدیگر

تندتند،مدهیمیتشخیصکهراصبريبیوآشکارعجلهولی،دهمنمیتشخیصمنکندمیتعیینذهنبدهد،

سریعترذهنهرچیفهمیم،میکهراندادنامانورادیگرصندوقبهصندوقیکازپریدنوراذهنکردنفکر

تعیینبعدیمانرفتار،ناشتابآرامشباعمیق،آرامیدبانفسها.استخرابماکاربزنیمنفسنفس، مابکندکار

.استغلطاینکهفهمممیمن،کندمیتعیینذهنیهیجاناترامنرفتاراگرو،کنندمی

چیشماکهکردتعیینذهنیهیجاناتواضطراب،ترس،خشمموقعهرکنم،میدرستگردمبرمیکردماشتباه

االنرگشتی بخوب،دیگرشودنمی،رفتیددیگرشویدنمیاگرنکنید،،شویدمیمتوجهموقعآناگربکنید،باید

.بگیریادبعديموردبرايوبودهغلطاینبفهمکن،استفادهناشتاباز

میزورداریموشدیمهویتهمهستنداخالقاینهاکهاینعنوانبهذهنیالگوهايسريیکبامااگرپس

خوب اینکهبفهمیمبایداست،عقلگویممیمنکههمچیزهاییاینواست اخالقیوبخاینکهمردمبهآوریم

بدانیمبایدو.کنیماصرارنباید.آیدمیذهنازکهاینبراي،استعقلماعقلنه،استاخالقیخوبنهاخالقی 

.استآنوريسبوياجمحتآندیگران،برايکندمیتعیینتکلیفکهکسیهر.هستیمآنوريشرابمحتاجکه

ما. داردوجودحضورهوشیاريکهشویممیمتوجهماامروز،شدهمیسراینگویدمیامروزنگاه کنیدموالناولی

بهولحظهاینبهبرگرددباید،نیستاشدائمیزندگیمحلذهنذهن،رفتهآمدهانسانکهشویممیمتوجه

موالناازبعدکهکنیممیشکرراخداماو.کردیمپیدادسترسیشراباینبهماامروزوشودبزندهخدابینهایت

میسبويامروزپس.گویدنمیواضحیاینبهکسهیچ،فهمیدیمنمی.گویدمیمابهرااینهااینکهبراي،آمدیم

اخالقوبخکهانسانهاییمقابلدرهمبعداً،بخوریدخودتاناول.استفراهمهم شمابرايآنوريمییعنی

.گذاشتنخواهیماثردعوابا.کنندارتعاشزندگیبههمآنهاتا،کنیدبازرافضاکنندمیتحمیلراخودشان

عیبوکندقضاوتاستبلدذهنیمنموالنا،نصایحاینبهکنیمدقتخواهیممیکند؟میچکارذهنیمن

تاگرفتیمنتیجهکاراینازآیا.بگویدبدبیمذهیک،گروهییک،کسییکسرپشتتلوزیوندرحتی،بگیرد

بابابگویندومادینبهبیایندونشوندکافردیگرکنیممتقاعدمثالًراگروهآنتوانستیمماانتقادهااینباحاال؟

یکتیزانتقادزهرپریامیبیراهایناز؟شدهعوضحاالتاکسیبدهید،یادهممابهداریددینیعجبشما

دنکن!کهنشدهکافرند،آنهاکهآنطرفازشده؟عوضحاالتاکسی،داندمیعالمراخودشکهدانشمندآدم

چهوهانقصشمردنوبدگوییوانتقادبهمندعالقهاینکار؟بهمندیمعالقهمانقدریاچراپسنیست،آنراهش
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موضوعاینخودمانبرودورخودماندوستانبراينخودماخانوادهدرماحداقلایم؟گرفتهاینکارازاينتیجه

راخودشرودمیوشنودمیطرفکنمانتقادبگویمبدمنچههر،کهراذهنیمنروشایننبریم،بکاررا

.شودمیبیشترمقاومتشنه،شتابکند،میدرست

به برقِ عارِضِ رومی و چشمِ قَفچاقیچراغِ قصرِ جهان قیصرِ منست امروز

اینهاوکردندمیزندگیخزردریاچهشمالدرکههستندقپچاقترکانمنظوروقپچاقیهمینیعنیقفچاقی

یعنیعارض،یعنیرومیعارضببیند،نظرباماچشمیعنیخدا،دیدیعنیخوشگلچشمداشتند،خوشگلچشم

حضورازکهروشناییکهبشیتاکهبرقییعنیرومیعارضبرق.حضوردلصورت،ایننهحضورصورتصورت،

راجهانکهخرديیعنیجهانقصرچراغ.بیندمینظرآنازهمماچشموشدهبینهایتمادلاینکهازآیدمی

.خدامغزیعنیکندمیاداره

جهانۀ همکهچراغی،بینممیخداخودنوربامنکند،میادارهرامنداردخداخودیعنیامروزاستمنقیصر

ازنتیجهدر،شدمتبدیلاوبههممنواستاومنقیصرومنراهنماي،نورآنبامن،خداستنورکردهروشنرا

،امروز.حضوریعنیرومیذهنیمنیعنیاستسیاهکهزنگیمقابلدررومی،منرومیعارضاز،منعارض

ورومیعارضبرقاینو.ببینیمخدایینوربا،بشویمزندهحضورهوشیاريبهکهیماگرفتهیادموالناازپسامروز

.کندمیاسرارداردکهذهنیاخالقخوبآنرويگذاردمیاثرقفچاقیچشم

منوبودهزورگوهمهاین،بشویمگذاراثرجهاندرکهبیاوریمدرصورتاینبهراخودمانبایدمااشخالصه

اثربیشترحافظاست؟ماندهیکیکدام.استواضحجوابشموالنا؟ایاندبودهترمؤثرآنها،جهاندربودهذهنی

میاجرارااواخالقیخوباوزمانرفتهآمدهکردهکاريیکآنمقتدر؟پادشاهیکیا،حاالتاجهاندرگذاشته

شجیبدرگذاشتهراکوچکحافظنفریکبینیدمیشماولی،همهبهکردهمیتحمیلراعقایدشآنکردند،

یککدامهرماکهدارددلیلیدیگر،دارددلیلییکخواند،میکندمیبازموقعهابعضی،استهممنبیزینس

.داریمخانماندرحافظ

ابر را که رزّاقیفرست باده بیبه بادِ باده پراکنده گشت ابرِ سخن

میشرابآنورازگویدمی.نکنوجهتسخنبهاستابرگویدمی،حرفبه،سخنبهکندمیاشارهموالناببینید

کنتوجهیعنی.کردپراکنده،باشدابرمی تواندکهراسخنشرابطوفانآورد،اوراغزلاینوطوفانشبیهآمد
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ظاهربهاگرکنی،نگاهسخنظاهربهاگر،خوانندنمیهمبهسخنهاوابیاتکهبیایدنظرتبهکهاستممکنکه

استپراکندهسخناین:گویدمی.نپوشاندراخورشیدتپوشاند،میراخورشیدابرشود،میابرمثل،کنینگاه

.راتوکندزندهتواندمیسخن،بودنخواهدابرسخنبخوانیدرستاگرولی

یگفتراسخناینتو:کهگویدمیزندگیبه،بفرستدتوبهابربیباده،خدایعنیرزاقخوانديرااینکهانشااهللا

زندهراخودترا،ابربیبادهدلهابهبفرستبفرست،،استحضوربادهکهراابربیبادهخودتولی،شدپراکنده

بهوکنندمعنیفقطبرونداستممکنولی،مردمشنیدندراسخنهااینذهنباکن،زندهدلهادرراانرژيآن،کن

.بفرستدلهایشانبهراابربیبادهتوشد،کندهپراخیلیکههممخصوصاً،کنندنگاهشاادبیقسمت

میمامرکزکنیممحاسبههیبخواهیمذهنمانبهاینکهبدونیعنیسخنبیة بادماکهشویممیمتوجهماپس

واصلیة دهندرزق،دهندهرزقکهبفرستراابربیباده، رزاقیکهراابربیبادهفرست، باشدبینهایتخواهیم

.جهاننههستیتودهندهرزقتنها

خواندخواهیمدیگرۀ هفتکهداشتیمهاییمثنويشدید،خستهکنیمبسندهجاهمینکهاستبهترخوببله،

قصۀ مرغ و صیاد توجه کنید، پیغامهایش را در بیاورید، و هفته دیگر ببینیم ادامه بهراجعکنممیخواهشازتان

آن قصه هنوز پر از راز . دقیقه ها پیغامها را بگویید5ش را در بیاورید و در آن بدهیم، و شما هم بخوانید و پیغامهای

و رمز است وقتی بصورتهاي مختلف از زبانهاي مختلف بیان می شود ممکن است بادة بی ابر در دلهاي ما یک دفعه 

ابربیباده. رست کنیمفقط ما با ذهنمان نگوییم که این معنی را می دهد، بچسبانیم یک چیزي را د. پدید بیاید

مادلیکدفعههمابربیة بادکندمیپرراچشموآیدمیماچشمدرکعبهکههمانطورگفتاستیادتانیکدفعه

.رزاقبوسیلهکندمیپررا
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گنج حضور در تلگرامهاي هلینک متن کامل برنام
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