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1629مولوي، دیوان شمس، غزل شماره 

ست عجب دوش که من مَخمورم؟دل چه خورده

ست که من در شورم؟یا منکدانِ که دیده

هر چه امروز بریزم، شکنم، تاوان نیست

هر چه امروز بگویم، بکنم، معذورم
بوی جان هر نَفَسی از لبِ من می آید

تا شکایت نکند جان که ز جانان دورم

بِ خود بر لبِ من، مست شویگر هنی تو ل

آزمون کن که نه کمرت ز میِ انگورم

ساقیا آب درانداز مرا تا گردن

زانکه اندیشه چو زنبور بُوَد، من عورم
شب گهِ خواب از این خرقه برون می آیم

صبح بیدار شوم، باز در او مَحشورم

هین که دَجّال بیامد، بگشا راهِ مسیح

آن ناقُورمهین که شد روزِ قیامت، بزن 

گر به هوش است خرد، رو جگرش را خون کن
ست دمل، پاره کن از ساطورمور نه پاره

باده آمد که مرا بیهُده بر باد دهد

ساقی آمد به خرابیِّ تنِ مَعمُورم

روز و شب حاملِ می گشته که گویی قدحم

کمر چُست میان بسته، که گویی مورمبی
سوی خُم آمده ساغر که بکن تیمارم

خُم سرِ خویش گرفتست که من رجنورم
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ما مهه پرده دریده، طلبِ می رفته

می نشسته به بنِ خُم که چه؟ من مَستورم

تو که مستِ عِنَبی، دور شو از جملسِ ما

که دلت را ز جهان سرد کند کافورم

چون جرعهچون تنم را خبورد خاکِ لَحَد

بر سرِ چرخ جهد جان، که نه جسمم، نورم
شاه که از ختت به تابوت رومنِیَم آن 

شد رقمِ مَنشورمخالِدینَ اَبداً

ام، هم ز فَرَح مَمزُوجَماگر آمیخته

ام، هم رَسَنِ مَنصورموگر آویخته

جامِ فرعون نگیرم، که دهان گنده کند
جانِ موسی است روان در تنِ مهچون طورم

هله خاموش که سرمست مخوش اولیرت

بش مَهجورممن فغان را چه کنم، نی ز ل

مشسِ تربیز که مشهورتر از خورشید است

من که مهسایه مشسم، چو قمر مشهورم
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. از دیوان شمس موالنا شروع می کنم1629با سالم و احوالپرسی برنامه گنج حضور امروز را با غزل 

شکر،باهمراهوبیاوریماجبهراخداشکرابتدابدهیداجازهکنیم،میگذرداریم710برنامهازاینکهبهتوجهبا

.شدهپخششده واجراموالناابیاتبراساسبرنامه710حالبهتاکهآشکارا،بکنیمبیانراخودمانکاملرضایت

وکنمتشکرجاهمیندربدهیداجازههمینطورو.هستیمراضیبسیاروشکرگزاروقدردانکاراینازماو

.کردنداقدامجبرانقانوناجرايبهوشنیدندرابندهتقاضايکهبینندگانیهمهازکنمقدردانی

یعنی.بکنندتوجهقانوناینبهکنممیخواهشکنند،نمیتوجهجبرانقانونبههنوزکهبینندگاناکثریتاز

گیرندمییادکهآنچهازايدررابرنامهاینهموکنند،کاربگذارند،وقتبرنامهاینبراساسخودشانرويهم

.بکنندمالیحمایت

هزینهبپردازیم،دستگاههزینهبپردازیم،اجارههزینهبپردازیم،ماهوارههزینهبایدمااینکهکنمیادآوريو

یکتمیزي،وکیفیتاینبهکنیمتقدیمشماحضوررابرنامهاینکهدیگرخرجهايخیلیوبپردازیماینترنت

است،الزمهمپولهمکارانم،وبندهروزيشبانهزحماتبرعالوهو.استعینیچیزیکنیست،توهمیچیز

خرافاتیوتوهمیچیزیککنید،میاستفادهشمابرنامهاینازوپردازیممیپولوکشیممیچکمااینکهیعنی

بگویدبیایدکسییکیانه،یاکندکمکبایدنفریکآیاکهکنیمبحثبیاییمماکهنیست،هپروتینمی دانمو

بگویدیا.نیاوردحساببهراخودشاش،یکیهممنکنندمیتماشادارندکههمهاینکند،میفرقیچهحاال

ذهنیمنهايبافتههمهاینها،کنیممیکمکاستالزمدیدیممااگردارید،الزمچقدرشماکنیداعالمشماحاال

.خوردنمیکارایندردبهواست

وگرفتیمیادموالناازکهاستبزرگیدرساینکهجبران،قانوناجرايبهبدهیدتعمیمراموضوعاینینجااازو

درستدرراتوانشحداکثربایدپدريیامادریعنیزنیمردي،یکخانوادهمحیطدراینکهکه.مانبزرگانبقیه

اینکهجايبهکارشدرکهکسیونیستخیالبافینیست،خرافههمایننگذارد،کموبگذاردخانوادهوضعشدن

قانونایننیست،خیالبافیهماینکند،پیشرفتتابگذاردرافکرشوراتوجهشوراانرژیشازصددرصد

خرافاتهمکرد، اینخواهدپیشرفتگذارد،میکاروگذاردمیکیفیتباتوجهکهاياندازهبه.استجبران

اعمالکارمانبهیاکنیماعمالخانوادهبهبخواهیمراخیالبافی هاآنجورمااینکهو.استعینیتهمایننیست

منحاالخوبکهبگوییدتوانیدنمیشما.آمدنخواهددرجورکنیم،اعمالبدنمانازنگهداريبرايحتییاکنیم

چیزهايوکشدمیموادوکشدمیسیگاردانممیدیگر چهوشدهمعتادداردایندیدمکهموقعیامبچهبه
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بگذاریدراتانکوششوتوجهحداکثربایدشما.نه.کنممیتوجهآنموقعفروشد،میبردمیودزددمیراخانه

نمیو.مسئول هستیدشمابرسند،سالگیهیجدهبهآنهاکهزمانیتالحظهبهلحظهتان،بچهنیازارزیابیدر

نه،.فهمممیمی آیمشدالزماگردیگر،کارهايیاهستمدرآوردنپولپیدرروزوشبحاالمنبگوییدتوانید

زحمتکافیاندازهبهپساست، یاناخوشبختکهکسیکارمان،بهتوجههمینطوربدنمان،بهتوجههمینطور

و.دهمنمیديشادهم،نمیآرامششمابهمنندهیدمنبهراذهنیمنتاشما:گویدمیهمخداونکشیده،

.کندمیرا اجراجبرانقانونهمبیرونجهان

راکارمبهترینراتوجهمبهترینمنکنم،میراکارهمینهمکارایندرمنکههمانطوررامانتوانحداکثرپس

یگر دشدخوببرنامهاینکهگویمنمی.برممیبکاربرنامهایناجرايدررادقتمبهترینراکوششم،بهترین

هروباشیدهمینطوربایدهمشماو.استجبرانقانونایناست،برقرارقانوناینبرنامههر.نهشد،تمامهمین

کهبگوییمترافیکپلیسبهشودنمی.دادخواهدضررباالخرهکند،نمیاجراراقانونکند،نمیراکاراینکسی

گویدمی.کنمرعایتمنتاکنممیتصادفمثال،میرممیشومدرقرمزچراغازاگرمنکهکنثابتاینجابیاتو

.شودنمیسرمانماچیزهااینکن،رعایتوبفهمراقانونایننه،

کسیهر.گذاشتپازیرشودنمیراجبرانقانونگوید،میراهمینهمجامعه،گویدمیراهمینهمخداو

عدمۀ بوسیلهاخرابکاريمهمیقسمتیک،استدردازپر،داردشدیدذهنیمن،استپولبی،استبدبخت

قانوناینبهشماکنممیخواهشمنو.استگرفتهصورتجبرانقانونباآشناییعدمیاجبرانقانونرعایت

ازاگرخودتان،کوششباخودتانتشخیصخودتان،انتخاببهشماکهاستاینبرنامهاینمورددرو،کنیدتوجه

کمکذهنی،مناستداللهايوخیالبافیبهتمسکبدونباشید،خواهیدمیکیهرکنیدمیاستفادهبرنامهاین

.کنیدمیاستفادهاینکهبراي،برسانیدبرنامهایندستبهراتانمالی

،کنیدمیاجراکهبینیدمی،گویدمیموالناکهچیزهاییآناجرايدرشویدمیمتعهدکهدیدخواهیدآنبعداز

در،ذهنتاندر،جانتاندرنشیندمیورودمیفرویواشیواش،افتدمیجاشمادردانشاینبینیدمی

دانشاینمالکگذاشتنخواهدشماذهن،نکردیدکمککهزمانیتاو.فهمیدمییواشیواشوچهاربعدتان

وقتتانسالده،سالپنج،چهارسالکهنگذارید،کنیممیعبور710برنامهازداریمبشنوید،منازرااین.بشوید

درهمسرممورددر،برنامهاینمورددرتنهانه،راجبرانقانونبایدمنکهبفهمیدآنموقعتازهبعدبشودتلف

.کردممیاجرابایددارمکاروسرآنباکهدیگريچیزهروبدنممورددرکارممورددرامبچهمورد
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1629شمس، غزل شماره مولوي، دیوان

ست عجب دوش که من مَخمورم؟دل چه خورده

ست که من در شورم؟یا منکدانِ که دیده

مستاآلنکهخوردهچیزيچهکه،کندمیتعجب،عجب،دیشبیعنیدوشانساندل:کهکندمیسئوالموالنا

شرابازالستروزدرانسان،لاص،انسانمرکزیا،الستروزهماندرانساندلشودمیمعلومپساست؟

همانو،هستیماوجنساز،هستیمخداخودامتدادماکهکندمییادآوريموالنادوباره.استخوردهخدایی

هویتهمازواستذهنیمنکهفعلیمرکزاین:کهگویدمیمستقیمغیربطورو،ماستمرکزجنسییت

شراباینخورده،رازندگیشرابدلپس.استموقت،شدهیلتشکجهانیاینچیزهايبايهوشیارشدگیهاي

.استگرفتهخداازرا

یکوقتیدانیدمیشماو.باشدبایدخدائیتهماني،هوشیارهمانما،مرکزوگیردمیاوازهماآلنهمین

میچیزآنبلعد،میراماتوجهوآنرويگذاریممیرامانزندهتوجهماوشودمیمهممابرايبیروندرچیزي

.بردمیبکارراعجبکلمههمینبراي.باشندمامرکزتوانندنمیچیزهاوما،مرکزشود

دلیامنمرکزاینکهبرايدرنمی آیدجوراست،مرکزمفعالکهمنذهنیمنتشخیصباعجب:کهگویدمی

دارم،منکهعشقیایندارم،منکهشورياین،خوردممنکهچیزياینو.خوردمیشرابجهانازمنفعلی

ازمی آیدکجاازاینخورد،نمیجهانیاینچیزهايباایندارم،منکهفضاداريایندارم،منکهلطافتیاین

آمده؟کجا

ست عجب دوش که من مخمورم؟دل چه خورده

اوماديدلاینوت،اسزندگیشرابمستخداست،مست،استمستانسانیهرپسمست،یعنیمخمور

بایدبینیممیراخداوبینیممیرادنیاآنبرحسبکهماماديمرکزیاماماديدلایناالصولعلی.استموقت

همانجایشو بهبریزد،فروبایدبشود،شناختهبایدسالگی،دهتاحداکثردیگرزندگیاولسالچنددر

.باشدمامرکزبرکت،نوعهزارحاملوگیزندخردوزندگیشعورما،خداییجنسییت

یا! استداشتنیدوستچقدر! استنمکباچقدرانسانها،تماممرکزیعنیمندلاینکندمیسئوالبعد

شورم،درمنکه.استجنسآنازاصالاست،دیدهرازندگیاست،دیدهراخدانمکدانست؟دیدهکهنمکدان
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بعدبیتدرو.کنممیآرامشاحساسهمهاینکنم،میشادياحساسهمهاینهستم،عشقشوردرمنکه

اینومی آیداوطرفازحرکتقدرتاینلطافت،اینزندگی،شوراینمنی،بیاین.دهدمیتوضیحبیشتر

ییعنکنیم،آشتیلحظهایناتفاقبامااآلنلحظهیکحتیکنیم،میرهارامانماديدلماکهاستموقعی

میمعلومپس.دهدمیدستمابهشوراینبپذیریم،ذهنبهرفتنازقبلوشرطوقیدبدونرالحظهایناتفاق

.بدهدنشانلحظهایندرمابهراخودشتواندمیمااصلیمرکزکهشود

توضیحبیشتروکرد،مخواهتکرارراابیاتازبرخیخواند، بعداخواهمبرایتانراابیاتمنامروزکهکنمیادآوري

مناست،برنامهدر واقع اینقاعدهجزواینوکرد،خواهماستفادهمثنويابیاتازآنهاتوضیحدرودادخواهم

غزلیکابیاتبیناست،مقدورکهآنجاتایعنیکنم،حفظراغزلپارچگییککهکنممیراامسعیحداکثر

.کندحفظبتواندرابعديبیتوبیتاینبینرابطهبینندهتانیاورم،ارمثنويوشمسدیواندیگرابیاتخیلی

کنمتکراررابیتهابعداولینکنم،دورهمازاستمقدورکهآنجاتاراغزلاینابیاتکهگرفتمتصمیمامروزحاال

می خوشتانهمشماتد،می افجابببنیمکنیم،میکاراینطوري.بدهمتوضیحبیشتراندمهمکهرابیتهااینو

وکندمیحفظراغزلیکپارچگیوتمامیتهمروشاینبپذیرید،وبیایدخوشتانشماوبیفتدجااگرنه،یاآید

.دهدمیتوضیحکاملبطورراابیاتهم

ابیاتوغزلمعانیوبگیرید،یادخوبخواهیدمیشمااگر،استمهمخیلیابیاتاینتکرارکنمیادآوريهمباز

تاملکنیدتکرارکنید،تاملکنیدتکرار،بارپنجاهبار،چهلبار،سیکنیدتکرارکنید،تکراربشود،روشنمثنوي

بعدبخوانیدباردهراغزلمثال.کنیدتاملوبببنیدراغزلپارچگییکبعد.بشودبازشمادرمعنابگذارید.کنید

:کهبگوییدعقب،بکشید

میوصلبهمرااینهاوقتیدارند؟ايرابطهچههمباابیاتاینگوید؟میچیاصالکالًگوید؟میچیاینخوب

راغزلپسببینید،توانیدنمیراتابلوایناگر؟نمیببتوانممیمنراآن تابلو،تابلویکشودمیاینشود

بشود،روشنشماچشمانجلوتابلوبصورتاگرغزلیکولی.بخوانیدبایددوبارهبخوانید،بایددوبارهنفهمیدید،

فقطشود،میایجادتحولیکشمادردرونکهدیدخواهیدبه شما نشان بدهند،رامعانیوبشوندزندهابیاتو

غزلآندارد،رابطهچهبعديببتبابیتاینندانیدوبگذرید،بکنید،ادبیمعنیوباشدذهنیچیزباصطالحاگر

براياست،محرکه حرکتنیرويازپرواست،شورازپربیتاینبینیممیمثالاآلن.گذاردینماثرشماروي

.کنیدنگاهبشکند،بزندخواهدمیبعديبیتدرهمین
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هر چه امروز بگویم، بکنم، معذورمهر چه امروز بریزم، شکنم، تاوان نیست

کهاستغرامتییااستمبلغیآنتاوان،.نداردمتغرابشکنم،وبریزمراهرچیزيمنامروزهرچه:گویدمی

زندگیباموازيچون،بکنموامروزبگویممنهرچیزيوبپردازد،بایدزندمیضرردیگریکیبهیکیوقتی

.گویمنمیخودمببخشید،مراخواهم،میمعذرتاست،کاردرخدادستچونهستم،

دیگرذهنیهايمنوخودمذهنیمندادن،انجاموگفتنوشکستنوریختناینازکهاستاینمعنیش

هماول.بشکندوبریزدخواهدمیراچیزيچهاستواضح.هویتندهماینهابااینکهبراي،آمدنخواهدخوششان

بکشیدباید،کنیدمیحسرازندگیعشقرا،زندگیشورلحظهایندرکهشماورا،خودششدگیهايهویت

باپولمباترسمباخشممبارنجشممثالبامنکهبگوییدزندگی،شورومحرکهنیروياینباناظرانعنوبهعقب

کنترلوترسسببوآنبهچسبیدمکهراذهنیتصاویراینخواهممی.هویتمهم،همسرمباامبچهبامقامم

.بشکنمبریزم،شودمی

گویدمیماذهنیمن،استطلبکارماذهنیمنالبته.نداردهمتاوانوبشکنیمبزنیمتوانیممیماگویدمیو

: کهگویدمیذهنیمنبیندازي،رارنجشت،بیاییدعشقشوربهشمااآلنهمین.استحیفشکنی؟میچرا

عشقگوییدمیشمانه،.شويمیکوچک،شدردخُشخصیتت،کنندلهپازیرراشمامردمخواهیمی،ضعیفی

درکهالگوهایی.آیدمیجمعازکههستالگوهاییالبته.نیستتاوانپسگوید،نمیرااینخداگویدنمیرااین

مابهو،استجامعهنورمو،استمتداولجامعهدرزیادشمقدارکرده،فلجراماوهویتیم،همآنهاباماجامعه

اینهاکهدانیدمیشماولی.بپردازيغرامتایدب:گویدمیجامعه،بشکنیموبریزیمراآنهاما.استشدهتحمیل

مرکزتانازراشدگیهویتهماینخواهیدمی؟کنیدچکارخواهیدمیشما.اندبستهراشماپايودست

وسطاینبگذارید،خداستجنساز،استعدمجنسازکهاصلیمرکزدربیاورید،

هماینکهگوییدمیشما.راذهنیمندلنه،راصلیادلرا،دلهمان،راهمان،دوشعجبخوردستچهدل

میراجهانآنعینکباجوريچه.بینممیراجهانآنعینکبامنمن،مرکزدرآمدهمثالپولباشدگیهویت

بامنبرساندپولتواندمیمنبهکههرکسیاست،مناحتراممورداستپولدارکههرکسیخوبمنذهنبینم؟

کهببینمرسممیکسهربهمن.شوممیتفاوتبیمنباشدنداشتهکههرکسی،شوممیدوست،رمداکاراو

مرکزدرکههرچیزيیعنی.دهممیسازمانبا این دید راچیهمهدیداینبایعنی،کندزیادمراپولتواندمی
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حتیودهیممیانجاموسیمشنامیودهیممیترتیبودهیممیسازمانما،آنبرحسبراجهان،دباشمن

حاال.عدمبهبرسمتاندارد،همتاوانوبشکنمبریزمخواهممیروقضیهاینمننه،:گوییممیزنیممیحرف

یکبایدبکنید؟عملتانوفکرواردلحظهایندررازندگیخردتوانیدمیشمابکنید؟راکاراینتوانیدمیشما

.بریزیدبشکنید،راچیزهایی

لحظاتیبایدشمایعنییکتایی،وعشقبه شرابمستیمستی،حالتدرفقطکاراینشودمیمعلومپس

یاهستید،صندوقدوتابینجنسازکهلحظاتآندر.بشویدتسلیمبایدکاراینبرايکنید،عوضرامرکزتان

آنموقعدارید،ریشهآنموقعد،کنیمیراخدابینهایتحسآنموقعهستید،مستآنموقعهستید،فکردوتا

کارسازگیرید،میپولتانازکهخوشییاکهشاديکهکنیدمیحسآنموقعباال،می آیدجوشدمیآنجاازشادي

.بشکنیدبزنیدداریدقدرتشماآنموقعکجا؟اینکجا؟شاديآن.نیستموثرنیست،

منکهنگوییدشکست،خواهیدوریختخواهیدراچیزهاییچهکهکنیدتاملشماکهاستاینتمرینیکپس

باورهايبامنبگوییدمثال.بشماریدراتانیهاشدگیهویتهمذهنتانتويحداقلبایداآلنشما.فهمیدم

باورهايبامذهبیم،باورهايباگرفتم،کتابهاازگرفتم،دیگرانازکهباورهاییباشخصیم،باورهايباخانوادگیم

فکريورفتاريالگوهايچههستند؟کدامهاهستند،اگرنه؟یاهستندمنمرکزجزواینهاویتم؟ههمسیاسیم

جایشبهبشکنم،بریزمبایدرااینهاهویتم؟همآنهاباوبینممیراجهانآنهابرحسبمنکههستمنمرکزدر

میگناهحسمنآیادارم؟رنجشنمآیاترسم؟میمنآیاخشمگینم؟منآیادردهایی؟چهو.بگذارمراعدم

هستم؟جوعیبمنآیاهستم؟کنندهانتقادمنآیاحسودم؟منآیامضطربم؟منآیاکنم؟میتاسفحسکنم؟

اهالیازدارم؟دوستمازهمسرمازامبچهازرااز توقعاتچرادارم؟کیازدارمتوقعاگردارم؟تقاضامنآیا

.استذهنیالگوهاياینهادارم؟وضعیتهاازدارم؟همهازکلیوربطاصالدارم؟امخانواده

شکستنشوریختنمسئولیتو.برويبارزیرشناختیوقتی.بشناسیبایداولبشکنی؟بریزيرااینهاتوانیمی

بریزیدرااینهاگفتهخدایعنینداردتاوان.بشکنیبریزينداردتاواناینهاکهکنیدركو.بگیريعهدهبهرا

اواینکهبرايمعذورم،اینکهبرايدهم،نمیگوشحرفشبهنریز،گفتهمهرکس.ریزممیدارمهممندور،

.بکنگفتهاوکند،میدارد

مرکزکهباشیمداشتهقصدوداریمنگهنخوردهدسترامادیمانراذهنیمانمرکزماکهباشدنبایداینطوري

شدنقویترسببکاراینوکند،میعملدیگرانذهنیمنرويماذهنیمنشودمیآنموقع.بشکنیمرامردم
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خودمانذهنیمنبایدمااول.نیستراهشایناینها،ذهنیمنشدنقویترهمینطورو.شدخواهدماذهنیمن

میرامانخودمرکزخودمانونیست،مربوطدیگرانبهکنیم،میوگوییممیکههرچهوبشکنیموبریزیمرا

.بکنیمخداوعدمجنسازوکنیمخالیخواهیم

تا شکایت نکند جان که ز جانان دورمبوی جان هر نَفَسی از لبِ من می آید

کهشود،میصادرمنازصورتهزارانبهومنرفتارازومنکالماززندگیبويعشق،بويلحظههر:گویدمی

ومنحرفازلحظهبهلحظهجان،بويزندگی،بويچراباشد،اینطوريراگاست،اینطوريموالناکهبینیدمی

کههرچیزي.استشدهخداجنساز،شدهخالیاست،شدهعدمجنسازمنمرکزاینکهبرايمی آید؟منعمل

باشد،انتقامجوییحسباشد،رنجشمنمرکزدراگروشود،میمتصاعدبیروندرآنبويمی آیدمنمرکزاز

اینطوريوقتیپس.می آیدجانبويمی آید،عشقبويمنکالمازومننفسازومنازکهکنمتظاهرشودنمی

جاناندورم،جانانازکهکند،نمیشکایتاست،منذهنیمناست،منذهنهماندومجانمن،جانباشد

.استزندگیخداست،رمزهمین

اینبهاست،ذهنیمنابزارهايمهمترینازیکیشکایتوکنیممیماکهشکایتیهرکهاآلنشدمشخصپس

میآدم.داردذهنیمنصورتی،هربهکندمیشکایتکههرکسیکهبدانیماول.دوریمجانانازماکهاستعلت

اقتصاديسیاسیاوضاعازکند،شکایتجامعهازکند،شکایتاشبچهکند،شکایتهمسرشکارهايازتواند

وقتیو.کندشکایتنداردخوبیبرنامهتلویزیوناینکهکند،شکایتترافیکازکند،شکایتهواازکند،یتشکا

یعنی.استذهنیمنقوامبرايراهبهترینودهد،میدستمابهرنجشوخشمهیجانما،کنیممیشکایت

.داردنگهراذهنیمنشکایت،طریقازفقطتواندمیذهنیمنیک

مازنیممیکهحرفهاییبیندرآیانه؟یاکنیدمیشکایتببینید،بدهیدقرارنورافکنزیرراخودتانبایدشما

میشکایتکهبدانیدبایداولشماو.ماستذهنیمنکندمیشکایتکهکسیاینوشده؟قایمشکایتآنجا

بینیدمیدوستی،یکبارستورانییکویدرمیشمااست،مهیاچیزهمهحتیدارد،نگهرامناینکهبرايکند

زیادغذاچقدر.کندمیانتقادهمچیزهاخوبیازحتی،کندمیپیداچیزيیکاست،خوبچیزهمهدوستاین

منداردآنچه؟توبهبگویدنیستکسیخبره؟چهببینرستوراناینويمنبهکننگاه،غذاهمهاینرآخاست،

عنوانبهکنیممیشکایتکهماکاراینگویدمی.گویدمیمهمیچیزیکاما،کندیمتقویتراخودشذهنی
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انسانطبیعیحالتهمینطورو،رسدنمیماجانبهشاديآنهستیم،دورخداازکهاستعلتاینبهذهنی،من

واورفتارواوعملوواحرفازلحظههربایدزندگی،بوي،عشقبويطبیعیحالتدرکه.کندمیتعریفداردرا

قبولهستکهاینطوررالحظهاینمنیعنیشکایت.نباشداودرشکایتآثارهیچگونهو،بشودبیاناوصورت

.کندمیذهنیمنکهاستچیزيهماندرستاینو،ندارم

اتفاقمنیعنیتشکای.لحظهاینباآشتیشرط،وقیدبدونلحظهایناتفاقپذیرشیعنیتسلیمگوییممیما

شکایتاینکهببینیدشماکه،کردخواهیمصحبتبعداشکایتبهراجعهمینبراي.ندارمقبولرالحظهاین

زندگیشادي،کندنمیعبورمااززندگیخردما،کنیممیشکایتوقتیما،براياستخطرناكچقدرکردن

مقابلدرمقاومتلحظه،ایناتفاقمقابلدرکندمیایجادمقاومتزیاديمقدارکردنشکایت،کندنمیعبور

نکن،منوجودواردرابرکاتتتماموراشادیتراخردتتوکه،هستهمخدامقابلدرمقاومت،لحظهایناتفاق

.خواهمنمیمن

ماکهاستاینمعنیشآیا.کردنشکایتدرشدنداستادکنند،میشکایتظریفچقدرمردمکنیدنگاهشما

خواهیممیماکهالبته.کندمیدرستزندگیخردراوضعیتهاکهدانیدمیشماولیکنیم؟بهترراوضعیتهانباید

آیاولی.شودبهتراقتصاديوضعیتخواهیممیالبتهشود،بهترترافیکخواهیممیکهالبتهبشود،زیادپولمان

منجنگوستیزهیاکندمیراکاراینزندگیآرامشوزندگیشاديوکنندهبیدارانرژيآنوزندگیخرد

نداردزیاديچیزهابعضی.کنندنمیکارهیچ،کنندمیشکایتکهینکسااتفاقاکردن؟شکایتفقطیاذهنی؟

بیشترموردایندردهند،میادامهراشانذهنیمنکردنشکایتطریقازفقط،بشوندهویتهمآنباکه

.دکرخواهیمصحبت

آزمون کن که نه کمرت ز میِ انگورمگر هنی تو لبِ خود بر لبِ من، مست شوی

حرفهاياین،بگذارمنجانلببهراجانتلب،کنگوشمراصحبتهاياینیعنیبگذار،منلببرخودلبتو

یکدفعه،گذاریدمیموالنالببهراخودلبشودمیکه،کنیدعمل،کنیدگوشتعهدودقتواقعاباشماراموالنا

انگورم،میزکمترنهکهکن،آزمون،کنامتحان:گویدمی.شویدمیزندگیمستشوید،میمستبینیدمی

ازماکهنیستشرابیازکمتراین،هستآوردنشبهقادرهرکسیکهآوریممیآنورازماکهشرابیآنیعنی

توبیرونازیعنیچی؟یعنیخوب،بلهمقاممان؟ازهمسرمانمانبچهازپولمانازمثالمثلگیریممیبیرون
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وکنیمنگاهبیرونبهداریمجسمیيهوشیارچون،ماديمرکزوذهنیمنبعنوانکردیمعادتمانگیر،شراب

خوانممیبیتچندکنیدتوجهولی.کردخواهیمصحبتمورددراینبازهم.بگیریمراآنهامیوبببنیمراچیزها

نسب،خوشنهادخوش:کهگویدمیاینجاموالناکهآیدمیعقلییککنید،عدمرامرکزشما.مثنويزا

2826مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت 

چون همه تن را در آرد در ادب؟نَسبنهاد خوشلطف عقلِ خوش 

شماجسمیيهوشیارقتیوشود،میعدمشمامرکزوقتیزندگی،باشویدمیموازيوقتیکنیددقتشما

بههستغزلایندرکه، شویدمیزندهلحظهایندرخدابینهایتبهوقتی،حضوريهوشیاربهشودمیتبدیل

اینمنبهخدافرمانیعنی،شد رقمِ منشورمخالدینَ اَبداً:گویدمیهستپاییندربلهشدنزندهخداابدیت

لحظهاینکهبشومآگاهیعنی.بشومزندهابديلحظهاینازآگاهیبهاو،بودنجاویدانبهاوابدیتبهکهاست

.خداستفرماناین،نکنمرهاراحالتاینوهستمزندگیجنسازهممن،استزندگی

،شمافکرهاي،شماجسمهمینشما،عدبچهارشما،تناینکهببینکننگاهگویدمی،غزلتويگویدمیپایین

ازاینکهبرايسرشتخوشیعنینهادخوش،نسبخوشنهادخوشعقلبوسیلهشمااحساساتاین،شماجان

،هستمعنییکبههردوتقریباطبع،نیکیعنیهمنسبخوشوآیدمیخداطرفازآیدمیزندگیطرف

زندگیخردسرشتشچیه؟سرشتشچیه؟ذاتشنهادشخدا،بهرود؟میکیبهنسبشنسب،خوشنهادخوش

.استزندگیدانایی،است

میهماهنگراچیهمه،آوردمیادببهکندمیادارهمثالًراماجسماینجوريچهعقلاینکهکننگاهشما

دروزندگیبهبدهیدخواهیدمیراجسمیيهوشیاروراماديمرکزاینشماکهاستاینسرصحبتبله،.کند

عقل،بدهیماگرراعقلبیعقلاینرا،رمقبیبسیارعقلاین.نهسید؟ترمینه؟یاشمامرکزبشودخداعوض

مقاومتبا،کردیممیصحبتداشتیماآلنکهعقلی.آیدمیزندگیطرفازکه،گیریممینسبخوشنهادخوش

عقلآنباشد،رنجیده،باشدپرتوقع،باشددمق،باشدتلخاوقاتشآدمکه است؟خوبآیدمیبدستشکایتبا

:گویدمیدوبارهونسب؟خوشنهادخوشعقلیااستخوب

چون در آرد کلِّ تن را در جنون؟قرارِ بی سکونعشقِ شَنگ بی
بهلحظهایندرانههوشیار،گردیمبرمیجهانازيهوشیاربعنوانمایعنیخدا،بارسیممیوحدتبهماوقتی

ازشویممیبیداریعنیدهیم،نمیدستازرابودنیکیاینویمشومییکیاوباوشویممیزندهاوبینهایت
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ازماکهکنیممیشناساییو.شودمیپدیدارمادرسکونبیبیقرارشنگعشقمانیم،میبیداروذهنخواب

چیزهردرکنیم،میشناساییهمدیگراندرراجنسهمانراعشقهمان،انههوشیار،هستیماوجنس

پراست،خالقیتازپراست،تحركازپرواستشاديازپرعشقایناست،شوخعشقاین.کنیمیمشناسایی

میمرتعشزندگیوشاديبهجوريچهماتناین،هستیمحالتآندرماوقتیببینیدشما.استزیباییاز

،راماتنکل.ايذرههرسلولیهر.خودشخوبکارحداکثرزندگی،حداکثربهکندمیشروعياذرههرشود؟

.رساندمیعشقجنونبهراماعدچهاربکل

اینذکرمانوفکرهمهشدیم،نظرتنگ،شدیمحسود،شدیمرنجیدهرفتیمما،مابهگویدمیچیموالناببینید

شنگقعشاینتاکنیمپیدامانخداییدلو،بشویمزندهاوبینهایتبهبایدما.نشوندموفقمردمکهاست

.کاربهکندشروعمادرسکونبیبیقرار

عربیعنیاعرابیمقدار،یکوکندمیپیداکوزهیککهاستاعرابیقصهازخوانممیبرایتانکهمطلبیاین

ازکهآبیهمینچیزهمهازبهتر:کهگویدمیو،استبغداددرکهخلیفهبهببردکادویکخواهدمیو،بدوي

وشاه،پیش،خلیفهپیشببرمبردارمکوزهتويبریزمرااین،هستهمآلودگلوشودمیجمعدالگودرباران

همدردزیاديمقدارکه،ماستجسمیيهوشیارکثیفآبهمین،همآباینوماستذهنیمنة کوزکوزه،این

مرکزرابینهایتش،راخودشجاشبه،بگیردخواهدمی،ماازداردقبولرااینهاخدا:کهگویدمی.هستآندر

:کهگویدمیاآلندرسته،.بدهدقرارما

2832مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت 

جانِ شاگردش ازو نَحوی شودپیشِ استادی که او نَحوی بُوَد
امباشدسکونبیعشقبهمجهزمااستاداگر.کندمیتحریکراماذهنیمنباشد،ذهنیمنیکمااستاداگر

اگرکند،کارمارويتواندمیتسلیمطریقازخدا،زندگی،استاداآلنپس.کندمیسکونبیعشقجنسازرا

کهکسینحوي،باشدنحوياستاداگرپس.کنیماستفادهبایداوازداریم،کهکردیمپیداهمموالنامثلاستادي

:اماشودمینحويهمشاگردشجان،استبلدراذهنقواعد

جانِ شاگردش ازو محوِ شه استباز استادي که او محوِ ره است

اینوراذهنیمنیعنیکند،میشهمحوراشاگردشباشد،عدمجنسازمرکزشباشد،محوکهاستادي

کهباشدموالنابایدشمااستادباشید؟داشتهبایداستاديجورچهشماپسآورد،میدراوازراجسمیيهوشیار
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شناسیجامعنیست،سیاسیحضورگنجبرنامهاینکهزنندمیایمیلهاییموقعیکهابعضی. استراهومح

انقالبی،باشدانقالبیبایدباشد،بایدطوريآنتواند،نمیزیاداینطورنیست،انقالبیندارد، اینهاتاریخندارد،

.اصالاستدیگريموضوعیکآنهاچیه؟

جسمیمرکزخواهیدمیشماخواهد،میموالنایعنیبیاوریم،درشمامرکزازراجسمیيهوشیارخواهیممیما

میباشد،شناسیجامعخواهدمیحاالاید،گرفتهیادمختلفهايکتابازکهمطلبچهارتاباداریدنگهرا

موثرموقعآنباشد،سیاسیدارد،راخودشجايآنهاالبته،باشدتاریخخواهدمیباشد،شناسیروانخواهد

کارچهآنهابا. شودمینحويشاگردشباشدنحوياستاد:کهخواندیممیداشتیماالنهمینکهشود؟میواقع

بایدما.کنیدعدمبایدرامرکزتانکنید،عوضبایدرامرکزتانکنید،درستبایدرامرکزتانشماکرد؟می شود

.یمکنچکارماخواهدمیزندگیکهبفهمیم

خداوراعدمودوربیندازدبایدراماديمرکزاینکهنشدهمتوجههنوزودهدمیگوشبرنامهاینبهکسیاگر

بگیردصورتبایدکهاستفرآینديیکواستايپروسهیکایننیست،مذهبیبرنامهاصالاینرا،زندگیورا

اینجابهآخرش،برويعلمطریقازبروي،دینطریقازباشید،دینبیباشید،داشتهدینخواهیدمیشماحاال

میراهمینهمدین. بکنراکاراینزودترداريراهیاگرتوانیمیکنی،خالیبایدرامرکزاینکهرسیمی

راخودشانجايآنها،اندذهناینهاکهکتابیچیزهاياینوشناسیجامعهوشناسیروانوسیاستولیگوید

.آنهااستالزمالبدجامعهادارهبراي.دارند

.کنیممیصحبتداریمشماخردمنديوشمامعنویتبهراجعماکنیم،نمیصحبتجامعهادارهبهراجعماولی

راراهایناست،راهمحوکهاستاديبا.بلهبیفتد؟کاربهاستخداییمرکزکهشماخالقمرکزاینشودمیآیاکه

چهارتابدهد،نشانهاکتابهمانوسیلهبهشمابهراراهکهنداردذهنیمنکهاستاديد،کنمیباززندگی

خواندمکتابچهارتااینازمنگویدمیکهچیزهاییهمین.نهکند،تحمیلخواهدمیراهمینخواندهمطلب

بایدشما،ذهنیمنا،شمجانیعنیشاگردجان. شودنمیطوريایننیست،هماینازغیرواستحقیقتاین

.بله.استزندگیخداست،اینجادرشاهبشود،شاهمحو

دانشِ فقر است سازِ راه و برگزین همه انواعِ دانش روزِ مرگ

اینها:کهگویندمیهستندذهندرکههاییآن،گیریممیهاکتابازشناسیم،میماکهدانشانواعهمهایناز

شما.زندگیدانایییعنیاست،خالیشمامرکزیعنیفقردانشاست،فقردانشفقط.دشونمیخوببرنامهنباشد
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فکرشمااست؟گرفتهیادکتابازرفتهواقعارااینهاموالنابپرسیدخودتانازاست؟چیزندگیداناییدانیدنمی

نمیماچرابسازید؟توانیدمیشمارا؟اینهاساختهذهنشباآمده؟کیکتابازآمده؟کتابازاینهاکنیدمی

بسازیم؟توانیم

دانایی.استزندگیداناییهمینباشیمداشتهخودمانبابایدماکهايتوشهآنیعنیبرگوراهساز:گویدمی

اینفقطما،میریممیوقتییعنی.السالموهستلحظهایندرخداابدیتوبینهایتبهشدنزندهدرهمزندگی

بهبایدانسانسالگیدهازقبل،کهاستاین،فهمممیکهاینطوريمنآمدیمکههماینجا.تماسمحصول

داریم،اشکالخیلیما،داریممسالهخیلیاینکهبرايشود،نمیبوخشودنمیحاال.شودزندهخدابینهایت

نمیهنوز استکههنوزممدیم،آچیبراياصال،بکنیمبایدچکاردانیمنمیاصال،نداریمعشقازپرخانواده

چیه؟جهاناینبهآمدنازمااصلیمنظورکهدانیم

کنمبزرگبچهتاسهدو،کنمجمعهااینوپولزیاديمقداریکآمدممنگویدمیبپرسیدمعمولیآدمیکاز

همبعدد،بگذرخوشمنبهاینجاوبیایمدربرتر،کنممقایسهدیگرانباراخودمهمبعد،بشوندجامعهوارد

يهوشیاراین،برسیمحضوربهسالگیدهازقبل،باشدامکاناگرآییممیما.اینطورنیستنه.بروموبمیرم

مندارد؟چکار.داردکارموضوعاینباخداومرکزمانبگذاریمرازندگیراخداراعدم،کنیمعوضراجسمی

.داردچکاردانمنمی

میبزرگتراشخانهواقعاکندعوضرااشماديمرکزآدم،آیدمیدربیشتريپولاینازآقا ،نروذهنباشما

صورتهربهولی.راجواباین،کردجورشودنمیذهنیمنیعنیذهنیهاياستداللوچهارچوبهااینبا،شود

نگهبانانبهباصطالحبهدهدمیراگندیدهبارانآباصطالحبهبردمیاعرابیهمینهمگووگفتهمینبا

:کهگویدمیخلیفه. برایتاناستجالبکهگفتهکهخوانممیهمبیتدوتاوگیرندمیهمآنها.خلیفه

2855مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت 

ریدبشهجلدسويِواگرددچونکهدهیداودستبهزررپسبوکین

زندهمنبینهایتبهرااو،بکنیدزندگیازپریعنی،کنیدزرازپر،راهگندیدآبیعنیبگیریدراسبواینگویدمی

همینماآوردهگندیدهآب. دهیدنشانرادجلهاینببریدگرددمیبروقتی،کنیدبمنجنسازرامرکزش،کنید

برايراکثیفبآاینآمدیممابابااي:گویدمیبیندمیرادجله،برندمیرااینوقتیما،جسمیيهوشیار

.شودمیردجلویشازبزرگرودخانهاینوگرفتراایناست،بزرگچقدراینببینخلیفه،
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کهشودمیردشمافکرهايزیرازخدارودخانهکهشویدمیمتوجهیکدفعهکوزهدادندستاز،ازپسیعنی

اینزیرازنهرها:گویدمیکهاستقرآنآیهآندرابداخالدینهماندر،داریمغزلدر،رااینداریمهمامروز

نهرآیا.بینیدمیرانهر،بدهیددستازراذهنیمنکثیفآباینشمااینکهمحضبهشوندمیردشمافکرهاي

:کهگرددمیبربلهاعرابی،همینمثل،کشدمیخجالتببیندرا

2858مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت 

راآبآندتَسکوترعجبوینراابهوشهآن،لطفعجبايک

کثیفآباینکهترعجباینازوبخشندهیعنیوهاببخشنده،شاهآن،مابهشاهاینداردلطفیعجبگویدمی

گناهحسواضطرابوترسدانمنمیورنجشوکینهاینکهکنیمفکراستممکنما.ماازگرفتچیبرايراما

داشتلطفیعجب،پرسدمیراهمینهماعرابیاینواقعا؟کندچکارخواهدمیخدارامابدبختیحساینو

خواهدمیلحظههرزندگیپس.گویدمیاستبخشندهچقدر.باشدسنیهردرگیردمیرااینبله.شاهاین

.ما؟گذاردنمیکیکنیم،مقاومتنبایدماودهدقرارمامرکزدرراخودشخرد،راخودشلطفراخودشعشق

.بگذاردمااختیاردررابزرگرودخانهوبگیردراکثیفآبایناوکهنکنیدتعجبو

زانکه اندیشه چو زنبور بُوَد، من عورمساقیا آب درانداز مرا تا گردن

در،ازبیندحیاتآبدر،توانیمیکههرچییعنی،گردنتاتوانیمیکهآنجاتاراماخدایاساقیا،گویدمی

ببر،بیاوربیرونشدگیهویتهمجهاناینازرامن،کنغرقیکتاییفضايدررامنیعنی،بیندازخودتشراب

کهبیروندرچیزيهرکهاینیعنیچی؟یعنی. لختممنواستزنبورمثلاندیشهاینکهبراي،یکتاییفضايبه

آناندیشهدارد،نگهوکندجذبتواندمیراماتوجه،حستاپنجوسیلهبهکنیدمیشاحسیابینیدمیشما

،شدههویتهمفکرشده،هویتهمجسملختیم،مامرکزدرومامرکزبهآیدمیذهنیتصویربصورتیعنی آن 

.زدخواهدنیشراماکهستازنبوريمثلاین ما،مرکزبهبیایداگر

بدزدد،کاملبدزدد،راماتوجهتوانستهگذشته،دریزهاییچیککهآمدهبوجودآنجاازمادردهايتمامپس

تصویرکند؟جذبراشماکاملتوجهپولبدهیداجازهبایدشماآیا.بدهدقرارمامرکزدرراخودشکهبطوري

زنبورند،شماهاياندیشهکهاینبراي. نهطور،همینشمامقامطور،همینشماهمسرطور،همینشمابچهذهنی

هویتهماندیشهکهگیریممییادداریمماپس.فکرزنبور،ستازنبوردردهايما،دردهايوهارنجشهمان
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یککهآوردمیآنجاازراتمثیلموالناو.زدخواهدنیشگرنهوباشدمامرکزتواندنمیبیرون،درچیزيشده

بهکنندمیحملهزنبورتاهزارششپنجنیدبیمیدفعهیکباشید،دیدههمستاممکنرا فیلمششماموقع

راهتنها. کنندمیحمله،شودمیپیدایشانآنجازنبورهادفعهیکشودمیردداردیکسیکیا،ايخانهیک

.بروندبگذارندزنبورهاوآبزیربرويکههستاستخریکبهپریدننجات

آنباکهزنبوريیکستاممکنلحظههرما،بهکنندیمحملهمرکزمان،بهکردیمدعوترازنبورهاهمماحاال

،بزندنیشکند،ایجاددردیعنیکند،حملهشمابهبیرونیشدههویتهمچیزیکاندیشهیکهویتیم،هم

شمافاصلهبالکنند،میرفتاريیکزنندمیحرفییکآدمهاشوند،میعوضوضعیتهااینطور،مگرنیست

برايیکتایی،استخربپریدبرویدکهستااینراهشتنها.زنندمینیشزنبورهادهید،مینشانمنفیواکنش

دوبارهاندیشه،زنبورمورددر. لحظهایناتفاقباکنیدآشتیمرتبهیبشوید،تسلیمبایدشدنواردوپریدن

.ستاکافیقسمتاینبرايقدرهمینتا،دادخواهمتوضیحمن

نیشوهستیدلختشماشما،مرکزدرزنبورمثلاینهاکنند،میحملهشمابههااندیشهبینیدمیاالنشماو

وقتیداریمماديمرکزوقتیهستیم؟زنبورهامعرضدرکیهستید،زنبورهامعرضدرکهزمانیتا،زدخواهند

رامرکزاینچجوري؟رها؟زنبودستازیکتاییفضايدرکنیمفرارتوانیممیماآیا.هستندمامرکزدرهااین

.رودمیهمزنبورشبیندازیم،کنیمشناسایییکییکیراشدگیهاهویتهمهمانکنیم،عوضباید

صبح بیدار شوم، باز در او مَحشورمشب گهِ خواب از این خرقه برون می آیم

هرخوابد،میکهانسانیهرشبهروآوریممیدرراذهنیمنخرقهاینماخواب،موقعشب:گویدمیموالنا

بیداريموقعحاالشوم،میبیدارکهصبحطرف،آنازکندمیمعنويگیريسوخترودمیخوابد،میکهچیزي

مندوباره دیگرسومیزند،مینیشهمدومیشزند،مینیشزنبوراولینآیند،میزنبورهااینیواش یواش

منشودمیآیا.کردبرقرارمنمرکزدرراخودشذهنیمنکامالآمدند،دردهاموپوشیدمراذهنیمنخرقه

نکند؟کنترلرامنروزدرو نیایدذهن

برانگیختهزندگیبوسیلهواقعدرلحظهبهلحظهشدمبیدارکههمصبحکهستااینمنطبیعیحالت:گویدمی

حسیعنیباشم،یکتاییفضايدرست،اورمقدکهآنجاتاگردنتاتوانممیمنپس.زنبورهابوسیلهنهبشوم،

ایندرهمکارولحظهبهلحظهنیایمبیرونریشهاینازبشوم،دارریشهلحظهایندربکنمزندگیبایکتایی
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آشتیلحظهایناتفاقباشوتسلیمزنبور،آیدمیکهاندیشهاولینسرکارم،رفتمشدمبیدارصبح.بکنمجهان

کهزمانیتااینکهبرايبشود،نتوانستشمامرکزواردزنبور.رفتزنبوردیدخواهیکن،ادایجفضااطرافشکن،

زدزنبوریک.آمدندزنبورهاشدیدذهنواردکههمینآنجا،بیایدتواندنمیزنبورهستیدفکرتادوبینجنساز

.زندمیهمیکیآنزند،میهمیکیآن

دررفت،دستتانازاختیاردیگروفکرآن بهفکراینازفکر،آن بهفکراینازشویدمیذهنسوارشماکههمین

اوازوهستمزندگیازآگاهکهحالیدرشدهزندهیعنیشده،کردهحشریعنیمحشورنیستید،محشوردیگرآن

وهستمییکورفیقمزندگیبایعنیشدنرفیقشدن،همراهشدن،محاشر،اینیعنیمحشورگیرم،میخرد

باتوانممیهستمبیدارمکهحالتیدر،گیرممیآنورازانرژيروممیمنکهنیستشبفقط.کنممیمرا هکارم

بامعنويقدرتآنهنوز،اوللحظهچنددرباشید،مواظبشماصبحاز.بکنمبودنیکیحسوباشمیکیاو

.نکنندکهباشیدمواظبشماکنند،میسلطمزنبورهاراخودشانآیدمیکهفکرهادفعهیکماست،

هین که شد روزِ قیامت، بزن آن ناقُورمهین که دَجّال بیامد، بگشا راهِ مسیح

حضورهوشیاريظهوریعنیمسیحهست،ذهنیمنهمینالدجخواند،خواهمبرایتانچیزياالنالدجبهراجع

وچیزهاودردهابا،شدیمهویتهمجهانبارفتیماالنماکهاینیعنیما،درخدانهایتبیشدنبرقرارما،در

خودشخدازندگی،وکنیممیرهاراهااینیواشیواشماآنشناساییباماست،مرکزدرشدگیهویتهماین

.ستادجالذهنیمنپسنیستیم،ذهنیمنجنسازهستیم،اوکنیممیشناساییماوکندمیزندهمادررا

کهدانیدمیمسیح،برگشتست،احضورهمانواقعدرمسیحبزنیم،مثالرامسیحبدهیداجازهحاالالدجاما

برگشتولی.گرددمیبردوبارهمسیحمعتقدندهامسیحی.آیدمیباالخرهیکیهستندمعتقدادیانغالب

مسیح.بینممیمنآید،میداردستامسیحاینبگوییکه از بیرون بیاید شمانیستآدمیکصورتبهمسیح

درست.هستیماوکنیممیحسماوماصورتبهکندمیظهوردرونازکهماستخداییتهمیندفعهاین

. ستاذهنیمنهمیندجالو؟ستا

بازچجوريکن،بازراراهشبیاتوست،امسیحآمدننشانالدجیانشان،ذهنیمنآمده،ذهنیمنگویدمی

یادتاناگرآید،میکهزندگیخردورويمیجلولحظهبهلحظهلحظه،ایناتفاقپذیرشباتسلیم،باکنی؟می

ست، نه موقوف عللکارِ او کُنْ فَیکُون :گفتخواند،خواهیمهمامروزکهباشد
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ست، نه موقوفِ عللیَکُون کارِ او کُنْ فَدمِ او جان دهدت رو ز نَفَخْتُ بپذیر

خردوشودمیردشمااززندگیخرداینشود،میردشماازخدادماو،دمشوید،میتسلیمکهدفعههریعنی

میباش:گویدمیکهاین استخداکارزندگی،کاراوکاردهد،نمیتغییرراشماذهنیعللبراساسزندگی،

آنمسیحاینجاپسکند،میزندهشمادررامسیحو.دهدمیتغییرراشماطورياینوشودمیباششود،

.شناسیدمیشماکهنیستمسیح

شودمیمعلومماست،ذهنیمنهمینکهآمدهماهمهبرايدجالپسآمده،دجالکهباشآگاهگویدمیو

باش،آگاههستلحظههمینیامتقروزقیامت،روزشدکههین. کنیدبازراراهشماکند،ظهورخواهدمیمسیح

کنیدمیقیامشمایعنیهمقیامتروزبشوید،زندهخدابهتوانیمیلحظهاینباش،خبردارباش،آگاهیعنیهین

. خداپايزندگی،پايروي

چیزهايباشدگیهویتهمبیرونی،چیزهايبراساسیعنیبوديزندهدجالاساسبرقبالکهاینبرعکس

یاسورهمینیعنیناقورناقورم،آنبزنلحظه،ایندرتوستقیامتروزاالنبود،دجالاینوبوديندهزبیرونی

فهمیدیمبنابراینپسماست،دراودمیدنماست،دراودمیدنواقعدرهماسرافیلشیپورواسرافیلشیپور

هوشیاريما،مرکزدربینیدمیشمارادجالکههمینآمده،هست،دروغینذهنیمندجالگوید،میچیموالنا

گرفته؟رامسیحجلويکیباال،بیایدشماازخواهدمیمسیحکنید،بازرامسیحراهبایدشماپسدارد،جسمی

.مادجالهمینگرفته؟لحظهایندرخدابهراماشدنزندهجلوکی

کهاینکند،میکارچیدروغینمناینببینید،ناظرحضوربصورتبلهبشوید؟آگاهدجالازتوانیدمیشماآیا
میزدهناقوراینشویممیتسلیمکهوقتیبینیممیکهاینبله،ماست؟قیامتروزلحظهاینبفهمیمتوانیممی

بهراجعامابله،بشوند؟بیداربشود،زدهشیپورشتوانندمیهمدیگرانسانهايوشویممیبیدارداریمماشود
دجال در احادیث : بکنیدتوجهشما.امآوردهدرخودمانادبیاتاینترنتینوشتارهايازمنراینهاادجال

در جلو و . اسالمی به باور مسلمانان سنی و شیعه موجودي ست که چشم راستش کور است
هاي سخت انتظار غذا در کنند که مردم در قحطیهایی از دود حرکت میعقب کاروان دجال کوه

مطابق وشوندگیرند خشک میهایی که در مسیر دجال قرار میها را دارند؛ همه رودخانههآن کو
اي دوستان من به سمت من بیایید، من «کند که احادیث او با صدایی بلند مردم را صدا میاین

.»امارباب شما هستم که به شما دست و پا و غذا داده
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شیعهوسنیمسلمانانباوربهاسالمیاحادیثدردجالما،دروغینمنیاهستدروغینمسیحهمیندجال

ببیند،تواندنمیزندگیچشمبوسیلهیعنیاستکورراستشچشماست،کورراستشچشمکههستموجودي

کوهدجالکاروانوعقبجلودربیند،میحسشتاپنجوذهنیعنیهستبازفکرشوشاحسیچشمهايفقط

دردهايوچیزهاباشدگیهویتهمکوهايهمینمادودهايکوهدانیدمیشماکند،میحرکتدودازهایی

سخت،هايقحطیدرمردمکههستدودازپرماآیندهوگذشتهدانیممیخودمانکنند،میحرکتماست،

.داریمرادودهااینازغذاانتظارهمماودارندراکوههاآنازغذاانتظار

دجالمسیردرکههاییرودخانههمهبدهد،نداردذهنیمنیعنی،ندارددجالکهبرکتیجوررهیازندگیغذاي

کهرا،دجلهکردیممیصحبتداشتیماالنکهکسیهررودخانهکهبینیدمیوشوندمیخشکگیرند،میقرار

مطابقوما،بعدچهاربهکندپیداجریانگذاریمنمیماکهاینبرايشود،میخشکگذرد،میمافکرهايزیراز

کههستمشمااربابمنبیایید،منسمتبهمندوستانايکهکندمیصدارامردمبلندصدايبااواحادیثاین

.داریمادبیاتماندرماکهدجالبهراجعمطلبیکاینام،دادهغذاوپاودستشمابه

دروندروآیدمیانسانهادروندرخداییتبهشدندهزنواقعیمسیحازقبلهست،ذهنیمندجالاینپس

درکردیدتجربهرااینشماوشودمیخشکچیهمهولیدهدمیراچیهمهقولوگیردمیقرارانسانها

:طورهمینهماجتماعیزندگیدرشخصی،زندگی

انگیز و انجام کارهاي شگفتاو با. کنددر روایات شیعه دجال در آخرالزمان و پیش از قیام مهدي ظهور می

کند و پس از حکمرانی به مدت دجال سرانجام ادعاي خدایی می. فریبدمعجزاتی جمع زیادي از مردم را می

.شودچهل روز یا چهل سال به دست عیسی مسیح یا مهدي یا هر دوي آنها کشته می

مطلبیکهمهمادرونازخداییتوزبریاخداییتیامهديیامسیحهانوشتهاینمطابقشود،میمشخصپس

کندمیخداییادعايرسدمیخداییبهنیزجمعدرحتیرسد،میخداییبهمادردجالاینکهنیستبیشتر

ونیستمااربابنیست،خداواقعااینسالچهلازپسروز،چهلازپسذهنیمناینشناختخواهیمماولی

کهکسیتنهاکهکنیمتوجهولیباشدهمانهممهديودرونمسیحاینتماالاحوماستخداییتهمانماارباب

راجععمید،فرهنگدوبارههماینبلهکن،عجلهگوییممیکههستیمماخودشود،میمامسیحبروزعدمسبب

.هستدجالبه

سیاري از مردم فریب شود و بگویند در آخرالزمان پیش از مهدي موعود پیدا میشخص کذابی که می: دجال
.شوندخورند و دور او جمع میمی
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ودادهقرارمرکزشدرکسیهرواندشدهجمعذهنیمندورمردمهماالناست،ذهنیمنهمیندجالپس

باشد،مامسیحیهوشیاريتواندنمیجسمییاماديهوشیارياینذهنی،مناینکهدهیممیتشخیصامروز

گاهیهوشیاريجوراینوآوردهبوجودرامسیحیتکهنیستمسیحمعنايآنبهفتمگمسیحاینجاضمندر

همینهستاسماینهافقطرسول،حضرتمورددربرگزیدهنوراوقاتگاهیموسی،اوقاتگاهیمسیح،اوقات

.هستکذابمعنیبهطور

.دهندهگو و فریبکَذّاب؛ بسیار دروغمعنیبهدجال

.آب زر؛ آب طال که با آن روي چیزي را بپوشانند: معنیبهدجالطورهمینو

:کهبینیدمیاالنپسشدید،متوجهماادبیاتدررادجالمعنیشما

هین که شد روزِ قیامت، بزن آن ناقُورمهین که دَجّال بیامد، بگشا راهِ مسیح

خدازندگی،یعنیاوبشوید،تسلیمراگاالنهمینخداست،یااصلیزندگیپايرويماقیامزمانلحظهاینپس

وهستذهنیمندجالوبشویدزندهشماکهزندمیوهستاسرافیلشیپورهمانناقوراینزند،میراناقورش

جاناودمهمینناقوربشود،زدهناقوراینبدهیماجازهوبشویمتسلیملحظهبهلحظههوشیارانه،ماستوظیفه

اوپايومادروندرشدنبرقراروخداییتآمدنکهرامسیحراهبایدماو،ستهبپذیرزنفخترودهدت

:دیگريغزلازبخوانمهمرااینبدهیداجازهبلهست،ابایستیمماناصلیذاترويهستیم،ایستادن

2934مولوي، دیوان شمس، غزل شماره 

هین بیخِ مرگ برکَن، زیرا که نفخِ صوري

چون نوبهار گشتیگردن بزن خزان را، 

زندگیجنسازماواقعدربکن،ریشهازرامرگیعنیبکنرامرگبیخانسانی،هربهگوید،میانسانباموالنا

میرندمیآنهاوهویتیمهمآفلچیزهايباچونجسمیهوشیاريباذهنیمندرولی،نیستیممیراماهستیم،

ازمرگبشود،عدمجنسازمادلو،بشویمزندهمانخداییتبهکهاینمحضبهکنیم،میمیراییحسهمما

شد رقمِ خالدینَ اَبداً،قرآنآیهبهتوجهباگویدمیهمغزلدروهستیمپایامافهمیممیمارود،میبین

اول. هستیمماخوداسرافیلشیپورپس. هستیماسرافیلشیپوریعنیهستیم،صورنفخ:گویدمی، منشورم

. کنیممیزندههمرادیگرمردگان. اصالشویممیاسرافیلشیپورمابعداتسلیم،بامادربدمداوبدهیماجازه
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پاییزیعنیرا،خزانبزنگردن.شناسیممیهمدیگرانسانهايدرشدیمزندهآنبهکهزندگیهمیناینکهبراي

نوهمیشه. شویممیبهارنوبشویمزندهاوبهوقتی. تیگشنوبهارچوندیگر،نداریمپاییزاصالبزن،گردنرا

.شودمیبیانمااززندگیعشقزندگی،شاديلحظههربهار،

از رستخیزِ ایمن، چون رستخیزِ نقدي
شمار گشتیهم از حساب رستی، چون بی

بشود،قیامتکهترسینمیوکنینمیامنیتعدمحس. شويمیایمنشوي،میخاطرجمعهمقیامتازدیگر

میاجازهشمالحظهایندرپس.توهستینقدقیامتلحظهایناینکهبراي. مراکنندمیکتابحسابآیندمی

شویدمیزندهاوبهلحظهایندرو.بشودشمامرکزعدموخدازندگی،وبریزد،فرودردهایشباذهنیمندهید

.هستیدنقدقیامتپس

کردم،عبادتهمهاینروزیککنیممیجمعاالنماکردیمثوابکافیاندازهبهحاالخدایاکهاینهمینطورو

اوبه. شويمینهایتبیاینکهبراي.خاطرتشودمیآسودههمحساباینازبکنند،خواهندمیکتابحساب

.شويمیاونهایتبیرا،توآوردحساببهشودنمی. شمردشودنمیدیگر. شويمیشماربیبشويزنده

صحبتداریماو،ابدیتبهشدنزندههماو،نهایتبیبهشدنزندهبهراجعهمغزل،ایندرکهبینیدمیپس

باید. کنیدچکاردانیدمیشماو. گیردمیصورتلحظهاینرستخیزلحظه،اینقیامتدراینهادويهر. کنیممی

یکیماست،مرکزدرجهاناینوهستیدجهانبهمتکیهستید،جهاندرکهاالن. کنیدهمکاريخدازندگی،با

انسانباشدراهمحوکهکسیکهگفتهمینبراي. نیستیمنگراناصال.نیستیمنگرانبشودشناساییاینهایکی

ش،یوایواشرویم،میجلوبرنامهاینباهمبابخوانیدراموالناپیوستهبطوربایدشما.کندمیشاهجنسازرا

.خدابهکنیممیاطمینانواقعا

ذهنیمناین. رامادادهفریبدجال،وسیلهبهنرسیدیمنتیجهبهکردیمکارکهبسازرا،ماترساندهدجالاین

استبهتر. شوممیشود؟ بدبختمیچهکنمولگرفتم،دستمکههماینگوییممیکرده،نامطمئنرامااینقدر

نمیذهنیمنبا. استغلطترسایناست،غلطاین.دارمنگهراماديمرکزوهاشدگیهویتهمودردهاهمین

.راآدمترساندمی. بودخدابهمتکیشود
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گر به هوش است خرد، رو جگرش را خون کن

ست دمل، پاره کن از ساطورمور نه پاره

نگرانداریم،راجهانیاینجسمیيرهوشیامایعنیاست؟هوشبهماعقلهنوزآیاهاصحبتاینازپسپس،

یک. کنخونراذهنیمناینجگراینبروپساست،طورياینداریم؟ اگرراذهنیمنعقلهستیم؟چیزها

نگرانواستآگاهجهانیاینهوشبهواستذهنیمنعقلما،عقلکهزمانیتا: گویدمیهمدیگريقانون

. شدخواهدخونماجگروزدخواهندنیشراماهیزنبورهااینبدهد،دستازکهاستشدههویتهمچیزهاي

.استخونتقریباهمهجگرو

بیازهمه. استعشقیبیازهمه. استتوهمهمهما،هايغمما،هايغصهاین. نگذاردلمبهدستگویدمی

. شناسدنمیراخداددارغمهرکسی.استدجالشازداردغمهرکسی.استدجالازهمهاست،خدایی

بازاصالفکرهایعنیایننشده،پارهمنماديدلاینیعنیذهنی،منیعنینشده،پارهدلمایناگرگویدمی

قصابتبریعنیساطورساطور،نور،باپسبشوم،زندهصندوقتادوفاصلهبهمنکنار،برودصندوقدوتانشده،

رافکراینتسلسلزندمیواقعاشویم،میتسلیمماکهموقعیکهاست،حضورنورتیزيهمینمنظورشولیها،

.کندمیپارهرااینآید،مییکیآننیامدهفکراینکه

بهزندگی،شاديبهزندگی،يهوشیاربهزندگی،نوربهلحظهیکحداقل. شویدمیزندهلحظهاینبهشماو

بیرونی،هوشنه.باشدبایدنورهمانمااصلیمرکزکهفهمیدمی. شویدمیزندهزندگیخردبهزندگی،آرامش

. مانخانهوسایلنهمان،خانهنهمان،بچهنهپولمان،نهبیرونی،چیزهايعقلنه

تسلیمانههوشیارماولی. شدخواهدخونماجگرداریم،جسمیهوشکهزمانیتا. گرفتیمیادهمقانونیکپس

کند،میایجادراذهنیمنکهرافکريتسلسلاینبزندنوريتبرِاینکهکنیممیاريهمکزندگیباشویم،می

بهکنممیهمکاريموضوعاینباآگاهانهمنو. بشومزندهلحظهایندرزندگیبهمنلحظهیکو. بکندپاره

ازصندوق،آنبهصندوقاینازکهزمانیتااینکهبهآگاهمو. بگیردصورتبایدکاراینکهآگاهمو. انسانعنوان

خرداینودارممینگهزندهراذهنیمنعقلوپرممیفکرآنبهفکراینازیعنیصندوق،آنبهصندوقاین

.شدخواهمگرفتارودادخواهمادامهراذهنیمنمن.نیستزندگیمستیعنیاست،هوشبهمن
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د به خرابیِّ تنِ مَعمُورمساقی آمباده آمد که مرا بیهُده بر باد دهد

. بدهدبادبرذهنیمنعللبهتوجهبدونیعنیبیهودهراماتاآید،میزندگیطرفازشرابزندگی،طرفازباده

میآنوراززندگیخردبادهکهبپذیررالحظهایناتفاقیابشوزندگیباموازيبشو،تسلیمکهگوییممیمااالن

چهکهچی؟برايکهگویدمیداردذهنیمنکهکسییک.کندمیعوضراشماونفیککنطریقازوآید

چیزهاییاینچرابدهم؟بادبرراامذهنیمنچرابدهم؟بادبرراخودممنچراشود؟میچیموقعآنبشود؟

شماو.باشدماشمرکزتواندنمیذهنیمناینوجسمیيهوشیارایناینکهبراينشود؟انجامکنممیفکرکه

برود؟بادبرمنمنِاینبایددلیلیچهبهصورتی،چهبهکهکنیاستداللذهنتباتوانینمی

بعداهمامروز. گویدمیموالناکهاستمهمبسیاربسیاربیتاین،ست، نه موقوف عللکارِ او کُنْ فَیکُون 

:بله. بخوانیدخودتانبرايرابیتاینکنیدحفظتوانیدمیشماولیخواندخواهمبرایتان

1344مولوي، دیوان شمس، غزل شماره 

ست، نه موقوف عللکارِ او کُنْ فَیکُون دمِ او جان دهدت رو ز نَفَخْت بپذیر

منبگذاریدزندگیبابشویدموازيهمینشمابرود؟بادبربایدامذهنیمنمن،چراکهنگردیدعلتدنبالشما

. رویدنمیبادبربگردیدعلتدنبالاگر.برودبربادجسمیيیارهوشوذهنی

یعنیمعموراصطالح،بهمراشدهآبادانتناینآمده،خدازندگی،یعنیساقی،معمورمتنخرابیبهآمدساقی

امروز. قبالکردیمصحبتچیست؟معمورتن. دکنخرابجنگلمقابلدرکردمدرستکهپارکییعنی، شدهآباد

باکهآنهاییضمندراستعینبامعمورکه،استاینمعمورتنبعدا،کردخواهیمصحبتخیلیاشدربارههم

کند؟میچکارذهنیمن.شدهآبادانشده،عمارتیعنیمعمورکنند،میگوشديسی

میدرستاديممرکزیکمرکزش،گذاردمیوشودمیهویتهمآنهابادارد،میبررامهمچیزهايذهنیمن

کهآنطور،چیندمیهمپهلويذهنشباراشدههویتهمهايزچیاین. کندمیپیداجسمیيهوشیاریک. کند

و. نیستزندگیعقلاینواستناقصعقلشبداندبایدکه.هستخودشعقلیحالتبهترینبهوداندمیصالح

همپهلويراچیزهاخواهدمی.دارددوستركپاذهنیمنوذهناصال. کندمیدرستپاركیکنتیجهدر

راهاخوبدور،بیندازدرابدچیزهاي،کندمیبدوخوبخودشنظربهوکندتمیزخواهدمیکهآنطوروبچیند

جنگلجنسازمازندگیکلیطوربهیعنیزندگیگفتیمبارهاکهحالیدرکنددرستپاركوهم،پهلويبچیند
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میدارندهمهابعضی،کنندمیرشددارندتازهدرختانازخیلیخوبکهبینیدمیرویدیمجنگلشما.است

.زدهجوانهدیگرگیاهیکدیگر،چیزیکآنپايازورودمیبینازدارددرختییکجوانه،وپوسیدگی. پوسند

خانوادهیکخوب.میردمیارددماپدربزرگمثالشود،میمتولدداردمابچه. استاینطوريهممازندگیدر

. استجنگلهااینهمه. کندمیدردکمرممنخودکرده،پیدارامرضفالنمنپدر. ماهستیم

پاركاینکهکندپیداترسوکنترلموقعآنوبچینیهمپهلويذهنوسیلهبهراکاملیچیزیکشودنمی

ترسهمثانیا.نداردوجودحقیقتیاستذهنجنسازست،امصنوعیپاركکهشماپاركاوال.بریزدهمبهنکند

ایننکندگوییمیتوزنندمیدستچیزيیکبهتا. داردوجودذهنیپاركایننگهداريوایجاددرکنترلو

اینهاکنیمیفکرکنی،میتماشاآنجا،گذاشتیشماراهایشگلکهاستگلیمییکمثل.بشودخرابپارك

. شويمیناراحت،بشودکندهچیزيیکتاو.اندواقعی

میبیاوردشانسخیلیمثالیکیاگرجوانیدرالبته. شدهآبادذهنیمنیعنیتن. استشدهآبادتنِاین،حاال

فرضدارمخانمییکهستم،آقاییخوبخیلیگویدمی.آبادذهنیمنیعنی،باشدداشتهآبادينسبتاتنتواند

چیزیککردن،کنترلوترسیدنوچیدنذهناًولیباشدبداینهاکهنه. دارمکاردارم،خانهمداربچهدوتاکن

.استقدغنزندگینظرازاینچسبیدن،آنبهوکردنآبادرااینوکردندرستراپاركکردن،درستذهنی

.پوشاندمیرازندگیرويذهنیپاركایناینکهبراي

. اندآفلهمهچیديآنجاکهچیزهاییاینکهبرايماندنخواهداینطورياینو. رانایچیديذهنتعقلباشما

بریزدهمبهکههمین.ریختخواهدهمبهپاركرویممیجلوکهبتدریجواستآفلماسالمتیجوانی،اینحتی

جلويدرداین. یدکشخواهیبیشتريدردنتیجهدر. کردخواهیبیشتريکنترلبترسیوقتی. ترسیدخواهیتو

بهنکندکههستیمنگهبانمادائماً. استمقاومتنشانپاركاینکلاصال. گرفتخواهدهمبازرازندگیخرد

اصال. شدهساختهواقعیغیرچیزهايوتوهماساسبرپاركاینکهحالیدر.بزنددستکسیپاركاین

کنیارزیابیدرستبیرونهمعملدریعنی. نیستواقعیگذاشتیمپاركایندرماکهچیزهاییاینازهیچکدام

. نیستاینطوري

نمیولیچینیمیهمباز. بچینیرااینهازندگیخردباباشی،زندگیباموازيشما. داردوجوددیگرراهیکاما

. نچسبیدمهمآنبهکنممیاستفادههستکهزمانیتاام،قوي،خوشگلم،جوانمخوبخیلیگوییمی. ترسی

نظرازخانوادهاین. بکنمراخدمتبیشترینهمسرمبه. دارمنگهراامسالمتیکنم،میراکوششحداکثرمن
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آیممیبرایندرصددوکنمنمیتعجب،شدچیزيیکموقعیک. ندارمپاركولی.باشدرفاهدرمعنويومادي

. ندارداشکالیهیچاینها.کنمششکوهمباز. کنمپیداراخودمغفلتو. کنمتعمیرکه

ماديمرکزوذهنتعقلفقط،ذهنتوسیلهبهبخواهیوکناربگذاريرازندگیخردکنار،بگذاريرااینهاولی

.کنندمیدرستجوانیدرهاخیلیکهشده،آبادذهنیمنمعمور،تنگویندمیرااینبچینیهمپهلويرااینها

تناینآمدهخدا. یعنیبریزدهمبهکندخرابراشدهآبادفکريومصنوعیطوربهتناینخواهدمیخداو

.گویدمیصریحموالناهماالنشده،صحبتبارهارااین. کندخرابرامعمور

به. رااوضاعبریزدهمبهچرا،نپرسشما. بیهودهوکندخرابرامعمورتناینشما،ذهنیدلیلبدونآمدهبادهو

اینکهمحضبه.استمهمخیلیبیهودهکلمهاین. کرديدرستپاركتواینکهبرايبریزد؟همبهچرا. بریزدهم

درستمن. کردیددرستپارك. نگردیددلیلدنبالچیست؟دلیلشکهکنیدمیفکرشماشودمیچیزيیک

.کردید

بادبربایداینهاهمهدانم،میمنومنگوییممیشویممیبلنداینکهومامنیتوماذهنیمنفهمیممیماپس

کنید،تماشاکنیدمالحظهشما. برودبادبرگذاریدمیزودباشیدعاقلیآدمشمااگر.برودبادبرزودیادیر. برود

پدرتان،به.رسیدهکجابهعاقبتشانوآخرداشتند،نگهرادردهاداشتندنگهراذهنیمنکهآنهاییببینید

نکرده؟خرابمگرکند،خرابراآبادشانتنساقینگذاشتندکهآنهاییشدند؟چه. کنیدنگاهدربزرگتانپ

زندگیبابیاییدگیرید،مییادموالناازراچیزهااینشماکهحاال. کنیممیهمکاريما. کندخرابزوربهنگذارید

چهامشدههویتهمچهباببینمخواهممیمن.مکنیخرابباهمبفرمامن،فهمیدماالندیگر. کنیدهمکاري

.کنیدکمکشماکنیم،خرابباهمکردم،درستپاركجوري

فورا. بکنیمبایدچکارگویدمیهمخدا. بکنیمبایدچکارمابفرماییدشماهستیمموازيماوکندمیخرابکهاو

. داريترساینجا. داريدرداینجادهدمینشاندبینیمیدفعهیکبشوید،اوباموازيشمااگر.دهدمینشان

تو.استکنترل،نیستداشتندوستداشتن،دوستگذاشترااسمشوکنترلاین. کنیمیکنترلاینجا

این. هستیمالکشنداريدوسترااتبچهتو. هستیمالکشتو. کنیمیکنترلدارينداري،دوستراهمسرت

.استعشقکردیمفکرما،بابااي. نیستعشقاینندارم،دوستگاهیدارمدوستگاهیگوییمیکه

راشمامعمورتناینالبته،کندمیهمندهیدکهبدهید،اجازهخدابهشمااگر. شویممیمتوجهیواشیواش

کهرودمیبارزیرآدمزودخیلی.شویدمیمتوجهراچیزهازودخیلیانه،هوشیاربکنیدهمکاريبکند،خراب
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مناصالکرده،میتظاهراینطوريبودهامذهنیمندجالاینکشتممیامبچهبرايراخودممنکههمهاین

وکنیمقضاوتبعداکنیم،شناساییاودررازندگیاولرسیم،میهرکسبهماکهشدقرارچون.ندارمعشق

شناختزمینهازبشود،بلندزمینهآنازکندعوضراچیزيچهاینو. کندعوضبایدراچیزيچهاوبخواهیم

بههمخودشناسی. اولباشمشناختهراخودمبایددیگراندرزندگیشناختبرايولی. خودمدرواودرزندگی

. خوددرزندگیبهشدنزندهوزندگیشناختمعنی

رنجشکلیدارم،بدهايعادتباذهنیمنیکمنهستم،عصبیآدممنبگویممنکهنیستاینخودشناسی

آنهامنکهچیزهاییشناختن. نیستمآنهامنکهاستچیزهاییشناختناین. کهنیستخودشناسیاین. دارم

چهکهکنیممیشناساییداریمما.استخوبولیاستشناسیذهنیمننیست،خودشناسیاصالنیستم

.بدهدبادبررااینهاکهآمدهبادهدارد،بگذاریمیکییکینیستیمکههرچه. استمفید. نیستیم

یعنی. استفراهمهمهبراي،آیدمیآنورازکهانرژياینشراب،طوفاناینشراب،اینکهگویدمیبیتو

هر کسی می تواند اتفاق این لحظه را قبول کند و متوجه بشود که اتفاق .بگیردیادراتسلیمتواندمیهرکسی

. د این لحظه است که زندگی استاین لحظه غیر از خو

هر کسی که می تواند به خود این لحظه که زندگی است زنده بشود و ببیند که اتفاق یک چیز ذهنی است و او از 

و آنچیزي که اتفاق می افتد، ممکن است تن ما باشد، ممکن است . و نمی تواند اتفاق بیفتد. جنس اتفاق نیست

باشد، ما آن نیستیم و ما به آن چیزي که آن نیستیم از ما جدا بشود و آن فکر ما باشد، ممکن است هیجان ما

. این براي همه میسر است. چیزي که هستیم که خداییت است به آن زنده بشویم

روز و شب حاملِ می گشته که گویی قدحم

کمر چُست میان بسته، که گویی مورمبی
انسان می تواند هر لحظه، روز و شب، حامل می زندگی : ید کهگومی. هنوز داریم راجع به انسان صحبت می کنیم

پس ما قدحیم، ما جام شرابیم، که شراب ایزدي تویش ریخته شده، اگر کسی این . باشد، مثل اینکه قدح است

شراب را حس نمی کند علتش این است که مرکزش مادي است و به جاي اینکه این شراب تویش باشد زهر مار 

کینهکند،میحملرنجشکند،میحملهر کسی که درد . حالت طبیعی ما حمل درد نیستدرد هست و. است

جنسازنشناختهراخداهنوز. نیستخدافردآدماینکند،میحملترسکند،میحملخشمکند،میحمل

. دروغینمن. استاشفرماندهدجال. استدجالجنساز. نشدهخدا
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همهبهباشدداشتهآمادهوبخوردخودشرامیاینهمیشهبایدشدهزندهزندگیهبکهانسانیگویدمیداردو

کمرشمورچه. مورچهمثلاستپرتحركبسیاریعنی.استچستآدماینوآیدمیآنورازمیاینو. بدهد

میانچستمرکبی. هستیمخداکارگرواقعدرما. داردکارگريکمرندارد،شاهیکمریعنیکمرواستباریک

.خوریممیهمخودمان. دهیممیهمهبه. جهاناینبهریزیممیراشرابداریمبرمیآنجاازتندتندبسته،

میهمهبه،کنیممیحملشراب. دویممیدائماًپرکارهايمورچهمثلماپس. مورچهیعنیمورمورم،گوییکه

اصلیغذايآنمااست،خوردهچهدلدیگر،کردشروعاولازنیستیم؟چراهستیم؟اینطوريواقعاآیا. دهیم

یکایمآمدهایمبودهخداامتدادماقضیه،ایناستسادهخیلیایم،آمده. رفتهیادمانایمخوردهکهرامان

معرفیمابهذهندرفکرصورتبهآنهاذهنیتصاویروکردندمعرفیبچگیتويجهانایندرمابهراچیزهایی

ماديچیزهايودوستانمان،برادرمان،وخواهرمادرمان،وپدرذهنیتصویرهمین.استمهماینهااندگفتهده،ش

آنهاوسیلهبهماما،مرکزشدهوقتیو. مرکزمانشدهرفتهآنهافکراست،مهمگفتمکهچیزيهروپولمثل

. بینیممیراجهان

.اوستچیزآناست،دیدهچشمشهرچهیااستدیدهچشمشآنچهپوست،وگوشتباقیاست،دیدآدمی

دهیم،میسازمانوبینیممیراجهانآنهابرحسبو. آنهاجنسازشدیمماما،مرکزشدرفتاینوقتییعنی

بزرگوقتیحاال،. استزهرقدحازپرآنودهیممیترتیبکنیم،میدهیسازمانآنهابرحسبراکارهایمان

. بگذاریمبایدیعنیبودهکوتاهیمدتبرايشدگیهویتهموماديمرکزاینکهکنیمشناساییبایدشویممی

همپهلويخاصیجوریکرااینهاکندمیفکرفردیواش،یواششودمیآباداینشود،میمعموراینخوب،

چیزهايآنهااوال. نهاست،چیدنحالتبهترینایننیست،یکیآنشبیههیچکسچیدمانیاچیدنبچیند،

میهمبهزندگیهمنریزیمبریزیم،همبهبایدچیدیمهماگربچینیم،نبایدهمپهلوينیستند،حقیقیاند،ذهنی

. نداریمشاهیکمرکهحالیدر،زندگیکارگرشویممیماو. بله. ریزد

براياست،چابکاست،صفراشمناست،صفرمقدارشلحظهاینکهکسی. داردذهنیمنهمراشاهیکمر

برمیآنجاازراشرابهستییکیاوباچون،رويمی. استسادهخیلیزندگیبرايهمکار. کندمیکارزندگی

هستدیگرچیزهزارتااست،خرداست،لطافتاست،عشقمعادلشراباینحاال. کنیمیپخشجهاندرداري

پخشجهاندرارتعاشصورتبهمارابرکاتاینازبعضی. کنیممیپخشجهاندرهست،چیدانیمنمیماکه

.کنیممی
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اینوشادياینوخرداینریختنبعدي. اوستبهشدنزندهمامنظوراولینوماماموریتاولینگفتیمپس

شاهیکمرم،هستیمیحاملولیدویممیدائماًکههستیم،مورچهمثلکارایندروکارهادروچیزهادربرکت

. هستیممتواضعبسیارنداریم،همادعانداریم،هم

خُم سرِ خویش گرفتست که من رجنورمسوی خُم آمده ساغر که بکن تیمارم

ذهنیمنچرا؟. مریضممنکهاندگرفتهراسرشانمتاسفانهمنتهی. هستندمیخُمِانسانهاکهبگویدخواهدمی

زندگیاست،یکتاییفضايخُم. خُمسويآمدهشرابجاماینساغر،این: ویدگمی. استماديمرکزشاندارند،

پرستاريمناز. کننوازشمراکهخدازندگی،خُم،پیشِرفتیمساغرعنوانبهماگویدمی.داردشرابکهاست

گرفته،راشسرخُم. ایمبستهراسرمانیم،هستخودشخودمانهستیم،خُمخودمانکهنیستیممتوجهاما. کن

رويدردهاایندردها،وشدگیهویتهمهايحالتاینداریم،ذهنیمنومریضممنگوییممیکههمین

.گرفتهاالنرازندگی

کهبشویممتوجهمااگرپس. مریضمیعنیرنجورم. مریضمگوییممیخُموزندگیعنوانبهماکهگوییممیماو

درآمده،بیرونازشده،تحمیلمابهیعنیاست،عارضیدردهایش. استعارضیذهنیمنایننیستیم،مریض

یکیاوباوقتیهستیمساغرهم،هستیمخُمهمماپس.بگیردراماخُمِسرِنبایدبیرونیچیزهاينیست،ذاتمان

یکدارد،ذهنیمندارد،ذهنیتصویریککههرکسیکو؟شرابگوییممیشویممیجداوقتی. شویممی

زهرهمیشه. گیردمیشرابجهانازهمیشهبگیرد،شراببرودخواهدمیکردهدرستخداازهمذهنیتصویر

کنید؟میتوجه. بگیردشرابتواندنمیگیرد،می

ساغرمانمریضیم،گوییممیایمگرفتهراسرمانکهزمانیتا. هستیمیکیخُمباماکهبفهمیمبایدماگویدمی

:گویدمیدیگربیتدرهمدیگرجوریکو. استزهرازپرایاستتهی

می نشسته به بنِ خُم که چه؟ من مَستورمما مهه پرده دریده، طلبِ می رفته

حیوان. حیوانباراماکنیدمقایسهشما. ایمدریدهراپرده. هستیمخدابهنزدیکخیلیواقعدرما: گویدمی

تسلیم،یکباماکنیدنگاهشمایعنی. استايشدهدریدهپردهخیلیذهناین. اووخدابینهست،بینشپرده

بینکههستیمموجوداتیواقعدروایننیستايپردههمچو، خدابهشویممیوصللحظهایناتفاقپذیرشبا

گذشتههمین. استپردهخداواوبیناست،آیندهوگذشتهدرهرکسی.زمانازغیربهنیستايپردهخداوما
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یکوکندآشتیلحظهایناتفاقباتواندمیلحظهایندرولحظهاینبهآیدمیهرکسی. زمانهمینآینده،و

.گیردمیاوازمیوشودمیبرداشتهخداواوبینپردهیااوبینفاصلهباشد،لحظهاینجنسازلحظه

زیررفتهمیدرواقعهستیم،خُمهممابعدهست،خداازنگرفتمیبرايشرایطهمهکهحالیدرگویدمیاما

یکبهفکريیکازپریدنفکرها،تغییرازفکرها،سلطهازلحظهبهلحظههمفکريابرکه،ماندهفکريابراین

.پوشیدهیعنیمستورباشم،پوشیدهخواهممیمنکهگیریم،میدیگرفکر

بهپوشیدهیعنیمستورم. مستورممنکنی؟میکارچهکهنشستهخُمتهردمییعنی،خُمبنِبهنشستهمی

. باورهاباشدگیهویتهم. هاشدگیهویتهموهستمذهنوسیله

تواندنمیچیزهیچ.نیستخداومابینمانعیهیچاي،پردههیچکهاالنفهمیممیماگوییم؟میچهماپس

راهمینهمماوخواهدمیراهمینهمزندگیواستموجودامکاناتتماموبداردزبااوباشدنیکیازرامااالن

بهکهاستکسیمستور. بله. استمستعکسِمستور. نباشیممستورکهبشویممتوجهبایدفقطخواهیم،می

. پوشاندهرانهراینرويفکرهاباشدگیهویتهموسیله

ردحیاتآبیاشرابنهرمافکرهاياینزیریعنی. کندمیصحبتنهرآنبهراجعقرآنآیهبهاشارهباپایین

بهراگذشتهفکروکنیدمیبازرالحظهاینشماکههمین. شودمیردشادينهر. شودمیردخردنهرِ. شودمی

ما. هستیممعنانآتشفشاماهمهیعنی.بیرونپردمیهاشراباین،کنیدنمیوصلآیندهبهراگذشتهیاآینده

همکهمتوجهیمخوب. هستیمپوشیدهمستوریم،کهکنیممیادعاوایمگرفتهراخودمانسرخُمومیعنوانبه

به. نهکنیم؟میجداخداازشدگیهویتهمآنباراخودمانداریموکردهپوشیدهراماباورهاباشدنهویت

.گویدمیچهموالنابفهمیمتامابخوانیمراابیاتاینیدبابارچندین.باشیممتوجهآیدنمینظر

که دلت را ز جهان سرد کند کافورمتو که مستِ عِنَبی، دور شو از جملسِ ما

مامجلسازوانگور،یعنیعنَب. گیريمیشراببیرونازهستی،بیرونیچیزهايمستیعنیعنَبیمستکهتو

جهانبهعالقهکههرکسی. کندمیسردجهانازرادلتزنممیکهحرفهاییاینییعنمنکافورِاینکه،شودور

دورمجلساینازبایدآید،میخوششکاراینازومرکزشدرآنهاگذاشتنوجهان،باشدگیهویتهمودارد

ازوکندحفظخواهدمیراماديمرکزکهکسیبهخدا.رااینگویدمیخداوزندگیزبانازهم،زندگیوبشود،

شرابجهانازبخواهدهنوزحرفهااینشنیدنباکسیاگر. برومجلسایناز:گویدمی،بگیردشرابجهان
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رادرد. دارددوسترابدبختی. کندمیبدبختراخودشآگاهانهخودشاوخوب،نگیرد،شرابزندگیازوبگیرد

. دارددوست

ازفکرها،ازمتعلقات،ازپول،ازبیرون،ازشماگفتیمبارها. نباشیمبیرونیزهايچیمستکهگیریممییادماپس

کیمنبگوکهنگوییدپولتانبه. نگیریدخوشبختینگیرید،خوشینگیرید،هویتبدنتان،ازها،جسمازدردها،

ذهنیتصویر،ذهنیمنعنوانبهیعنی.نخواهیدخوشبختیآدمهاذهنیتصویراز. کنخوشبختمرابیاهستم،

منباچیبرايکنی؟خوشبختمراتوانینمیچرا. کنخوشبختمراگوییدمیشماایدگرفتهراهمسرتان

راتوتواندنمیاواست،ذهنیمنحرفاین. کنیخوشبختمرانتوانستیگرفتی؟راماوقتکردي،ازدواج

.کندخوشبخت

بااینکهجايبهتو. استبیرونیچیزآدمهاذهنیتصویر. آیدمیرونیبیچیزهايازکهاستشرابیمستتوپس

کهرا،زندگیپوشاندمیوگذردمیذهنتازکهفکريسلسهدربیندازيايفاصلهیکوبشويموازيزندگی

ازرتبمهیبخواهی،شرابنبایدبیرونازکهبفهمیآنموقعوبیرونبیایدلحظهدراینزندگیاینجاازبتواند

.بکندتواندنمیبکند،خوشبختراتوخواهیمیهمسرت

داري،احتیاجخدانهایتبیبهتوداري،احتیاجزندگیاصیلآرامشبهداري،احتیاجزندگیاصیلشاديبهتو

زندگیجنسازاي،آمدههمینبراياصالتو. دارياحتیاجابديلحظهاینیعنیاوابدیتبهشدنزندهبهتو

کهگوییمی. استخانمتیااستشوهرتذهنیتصویرجنسازدلتتو. باشدعدمجنسازبایددلت. هستی

درماديچیز. بکندتواندنمیکهبگیریادخوب. کندنمیخوشبختمرااست،مادهاینجاامگذاشتهمنکهاین

است؟سختخیلیاین. کندخوشبختتواندنمیراشماشما،مرکز

عشقبانباشید،هویتهمهمسرتانباشماکنید؟نمیعملشماچطورپساست؟سختخیلیبیتاینفهمیدن

درکنید،شناساییخودتاندررازندگیآنرا،عدمآنرا،حضوريهوشیارآنکنیدسعی. کنیدبرخورد

کهدیدخواهید.تاساحترامآناست،عشقآن. بکنیدمراودههمباطریقآنازکنید،شناساییهمسرتان

دیدخواهید. بکنیدکاريچه،بزنیدحرفیچهموقعبهکهدیدخواهید. افتدمیخودشسرجايبیرونیچیزهاي

اوبازندگیزمینهدربعدکنید،میحساودررازندگیاولاینکهبراي. دهدمیگوششماحرفبهتانبچهکه

.زنیدمیحرف

. شدخواهددورزندگیبارگاهازاستبیرونشرابمستهرکسیوید،گمیزندگیزبانازموالناپس
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استايمادهکافورخورد،میکافورکهکسی. کندمیسردرامزاجکافورضمندر. فهمیدنشنیستسخت

.هستچیزيهرشهوتاینجادرولیاست،مؤثرهمجنسیشهوتآوردنپایینبرايکهخوشبو

پسبیفتیخواهینمیاگر. افتیمیبیرونیچیزهايشهوتوعشقازبدهیگوشمنحرفهايبهاگرگویدمی

بزندحرفهایییکمابهکسیخواهیممیما. بیفتیمخواهیممیماوبیابیفتی،خواهیمیاگر. نیامجلسایندر

.کهندندارزندگیکهآنهاچونبشویمزندگیبهعالقمندبلکهبشود،سردبیرونیچیزهايازدلمان

چون جرعهچون تنم را خبورد خاکِ لَحَد

بر سرِ چرخ جهد جان، که نه جسمم، نورم
اگر. خداآغوشدرزندگی،رويدرزندگی،آغوشدرهستیم؟کجادر. ذهنقبردرمااالن؟مردیمکجاماحاال،

ما،ذهنیاایمایستادهرویشماکهايزمینهاینخورد؟میراتنقبرخاكکهچطورقبر،خاكآنبشویمتسلیم

ما،جان.خوردمیراذهنیمنیعنیخورد،میراماجسماینبشویمتسلیماگرخداآغوشخداست،آغوشدر

فضايکجاست؟آسمان. آسمانبهپردمیپرد؟میکجابشودآزادخوب. شودمیآزادماروحما،يهوشیار

این.هویتمهمبلهپولم؟روياید؟نشستهچهرويکنیدمیشناساییشماپس. شویممییکیاوبا. خدایکتایی،

. پریدمیموقعبهشکند،میروزيیکایناست،شاخهیک

داريفرصتکهگفتمیاوبهصیادو. دیگرخواندیمتازهکرد؟میبحثصیادبابودآمدهپرندهآناستیادتان

منقطعمنمثلو. بشوقانع: گفتمیاوبهصیاد. بشودهویتهمخواستمیکرد،مینگاههادانهبه. کنپرواز

بهامررامردمامآمدهمنگفتمی. داشتجمعراهنماییبهداشت،جمعبهعالقهاو. بشومنقطعجمعازبشو،

فرارِدراستبهترتو. استدلتويتهادانهعشقتونداري،راقدرتتشماگفتکنم،منکرازنهیکنم،معروف

توهادانهاینباشدگیهویتهمقضیهاینازوبرويبپريشاخهرويازبجهی،توانیمیاالن.بِجِهآسانالیطاق

. نداريراشدنشآزادتوانبیفتددلتبهایناگر. کنپروازآسانکن،پروازبگذر،

نداریم؟راچیزيچهتحملما.بِجِهآساننداري،راتحملشکهچیزيآنازکردنفراردریعنیالیطاقفرارِدر

منموقعآن. نداریمراتحملشمابزند،نیشلحظههربشودزنبورما،مرکزبشودآنبچسبیمچیزيیکبهاینکه

تسلیمدرومییادمانموقعآن. بشویمراحتزنبوراینشرازتوانیمنمیذهنیمنباکنیم،میپیداذهنی

پرندهبهداشتبشویم،صفربهرودمییادمانبشویم،متواضعرودمییادمان، کنیممیپیدامنموقعآنبشویم،

.افتادتلهبهسرآخرکرد،نمیگوشپرندهکرد،مینصیحت
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کنی،میپیدارااودیداینکهبرايندهقرارمرکزتدرراچیزي. االنموالناکندمیهممابهراهانصیحتهمین

بشوند،عشقیجنسازبزرگانکهاستمهمچقدردیگر،برگرديتوانینمیدیدآنبا. رودمییادتتسلیمبعد

آنهابه. نشوندهویتهمهایشانبچهچیزهاباخیلیکهبدهندیادواقعا،استهنرجامعه،درمادرهاوپدر

اینها،دستازکنیدفرارتوانیدنمیوشودمیعوضشمادیدبعداًاینکهبرايندهیدقرارمرکزدررااینهابگویند

شوي،نمیتسلیمکنی،میپیدامنرود،مییادتخداییدیدرود،مییادتعدمدیدرود،مییادتزندگیدید

میبینازداريکنیمیفکرشويمیکوچککهلحظههرکنی،کوچکراخودتتوانینمیشوي،نمیکوچک

.استسختبسیارکارهااینخیلی،نکنپیدارادیدآن.روي

بهماۀ هم.برویمجلوبا آنماۀ همکهباشد،خانوادهدرهمیشهآموزشهمینکهاستمیسرموقعیکارهااین

درستبچهتازهکهذهنیمنایناگرو.نورممنام،هوشیاريمننیستمجسممنبدهیم،یادهمهبهوخانواده

ايپرندهشوي،میآزادتوبخورد،هوشیاريزمینهرااینسالهنهساله،هشتاست، چه می دانمنوجوان،کرده

هوشیارانهاالنایم،بودهیکیخدابااولازما.بوديیکیاوبااولازشوي،مییکیزندگیباوپريمیکههستی

نشانمابهدیگرچیزیکشدگیهویتهمدیدآنمگردیبرمیوقتیبشویم،یکیاوبابرگردیم،جهانازباید

. دهدمی

منکهکنیمیگارانتی!می کنیمطمئنرامنشما.بدهمنشانبیاورمکجاازبده،نشانمنبهراخداگویدمی

منددانشفالنبکند،راکارهااینبایدآدمکهشدمهم هویتهمآنباخواندمکتابهاتويمنبکنم،راکارهااین

راکاراینبایدآدمکهذهنتويکنیمیاستدالاشهمهداده،ماديدیدداده،دیدتوبهآنخوب.گفتهرااین

.بکندراکارآنبکند،

بهآسمان،بهبپريجانبصورتبایدتوکند،میذهنیمنهمهرااینهابکندراکارآنبکندراکاراینخوب

:گویدمی.استموالناهمینهماشنمونه.شويمیخردمنشأبعدبهآنازبشوي،کییدوبارهاوبایکتاییفضاي

برمیمنبهنکردهخدايموقعیککنیدفکراینکهنهمنفقط.نیستسیاستنیست،تاریخبرنامهاینتوينگو

باوگرفتیمیادکتابنایازکتاب،آنازکتاب،اینازکهچیزهاییاینکهبدانیدشماخواهممیمن.نه! خورد

.استغلطهمهبینیم،میراخداوبینیممیرازندگیوبینیممیراجهانآنهاعینکباوشدیمهویتهماینها

شودنمی.کنیمآبادانتوانیمنمیراجهانما.شودنمیچیهیچبکنیمهمراکارهاآننیست،درستهیچکدام

جاموضوعاین.بیایدآنورازلحظهاینبدهیاجازهباید.راجهاننهرا،خودتاننهکنی،مأموربخواهیذهناًشما
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مایواشیواش.شودمیبشوند،بزرگاینهاباماهايبچهاولازباشد،خانوادهدرآموزشهاایناگرولی.افتدنمی

خانوادههمنکنند،تلفراوقت،کنندتکرارکنند،توجهکنند،دقتکنند،تغییرمادروپدرکنیم،تغییرهمبا

نیست،جهاندردانشاینجورآنموقع.شوندمیاصالحهمهشوند،میاصالحمادروپدرهمشود،میاصالح

.کنندمعرفیجهانبهرادانشاینتوانندمیآیندهجوانانآیندگان،

رمشد رقمِ مَنشوخالِدینَ اَبداًنِیَم آن شاه که از ختت به تابوت روم

صورتمندرتحولیوتغییرهیچولیتابوت،بهبرومشاهیتختازتخت،ازکهنیستمشاهآنمن:گویدمی

مملکت،یکشاهدیگر،بودشاهمنترقیۀ درجآخریندیگرساختم،ذهنیمنیکجهاناینبهآمدمنگیرد،

ما.هیچیشد؟چیپس.زمینزیر، ببرندتابوتتويبگذارندبردارندتختاز،بمیرمبعد،بشومشاهتویشبروم

است،منشورهماناینکهخداستفرمان،استزندگیفرمان،هستفرمانییکما.باشیماینطوريخواهیمنمی

.استاَبداًخالدینَانسانیهرانسانمنبرايخداییفرماننشانِنشان،یعنیرقم

زندهیاابديلحظهاینبهشدنزندهیعنیهمیشه،جاودانهویدگمیاستقرآنآیهازقسمتییکاَبداًخالدینَ

ۀ لحظاینبهآدم،لحظهاینبهشدنزنده،روانشناختیزمان،آیندهوگذشتهازدرآمدنوخداابدیتبهشدن

کیبهنتیجهدر،آیندهوگذشتهبهبرنگردد،ذهنبهبرنگرددوبماندندهزو،بشودزندهاستزندگیکهابدي

است،زمانشهمابديۀ لحظاینازآگاهیو،استمکانشبینهایتکهبشودزندهبینهایتی

کهماستخداییفرماننشانهمیشهبرايشدنزنده.همیشهبرايشدنزندهیعنی،استزمانشاَبداخالدینَ

،استجاودانهزندگیکهخدابه،يابدۀ لحظاینبهیعنی.کردهاجراموالنا.اید؟نهکردهاجراشما.کنیماجراباید

فرمان،جهاناینبهآییممیفرمانیکباماۀ همیعنیاید،کردهاجرارافرمان،دیدشُاگراید؟شدهزندهشما

آیهازو.باشیشدهزندهباید،کنیتركراجهانایناینکهازقبل،جاودانهزندگیبهخدامنبه،منبه:استاین

:استایناشیهآآورده،قرآن

57، آیه )4(قرآن کریم، سوره نساء

لَهم فیها أَزواج مطَهّرَةٌ ۖ◌ بدا والَّذینَ آمنُوا وعملُوا الصّالحات سنُدخلُهم جنَّات تَجرِي منْ تَحتها الْأَنْهار خَالدینَ فیها أَ
ونُدخلُهم ظلًّا ظَلیلًاۖ◌ 

ا که ایمان آوردند و نیکوکار شدند به زودي در بهشتی درآوریم که نهرها از زیر درختانش جاري است و در آنان ر

.آن زندگانی جاوید کنند و براي آنها در بهشت جفتهاي پاکیزه است و آنان را به سایه رحمت ابدي خود درآوریم
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ایمانیکتاییفضايبهبشوندمنتقلذهنازتوانستندکهآنهاییشدند،نیکوکاروآنان را که ایمان آوردند

قرارمرکزشانراآنها،شدندهویتهممثالًمذهبیباورهايسريیکبا،آوردندایمانذهناًاینکهنهآوردند،

.دارندجسمیهوشیاريهنوزآنها،نهدادند،

وفکرشانبهبریزدلحظهایندرزندگیبرکتوزندگیعشقوزندگیخردگذاشتندیعنینیکوکار شدند

ایندرآمدندو،کردندرها،کردندمتالشیرامنپس،یکتاییفضايبهشدندمنتقلکهآنهایییعنی،عملشان

اینهاوباشندداشتهبیدارانهعملکهگذاشتندوزندگیبهشدندزندهلحظه

لحظهاینیکتاییفضايبهشدنزندههمانبهشت،آوریمدربهشتیبهرااینها.به زودي در بهشتی درآوریم

مینهريیکشماعدبچهارزیرازیعنیدرختانشزیرازنهرها.که نهرها از زیر درختانش جاري است.است

تعجب،دادندنشاناینکهازبعد،دادندنشاناعرابیآنبهرادجله،کردماشارههماعرابیداستاندرکه.گذرد

یکپس!کجارودخانهاینوبودآلودلگآبازپرکهکجامنکوزهاین،گرفتراکوزهاینچجوريکه:گفتکرد

ازرافکرتادوبینبتوانیداینکهمحضهب. آن راپوشاندیمماکهگذردمیمافکرهايزیرازنهريیکايرودخانه

.شماازآیدمیبیروننهراینبالفاصله،نچسبانیدآیندهبهراگذشته،گذشتهبهراآیندهیعنی،کنیدجداهم

و.شویممیزندهجاویدلحظهاینبهمایعنیخَالدینَ فیها أَبداگوید،میراهمین،و در آن زندگانی جاوید کنند

،جهاننیابهآییممیوقتیاستایزديفرماناین:گویدمیموالنا

هوشیاريرويهوشیاري،لحظهاینبهبشویمزندهکهاینمحضبهو،و براي آنها در بهشت جفتهاي پاکیزه است

و .ایستیممیزندگیروي،شویممیجداجهانازماو،شودمیجفتهوشیاريباهوشیاري،شودمیمنطبق

،بشونداینطوريانسانهاۀ هماستقرارکهشخصیچنینیکیعنی،آنان را به سایه رحمت ابدي خود درآوریم

. کردمیاشارهآیهاینبهموالناپس.بودخواهیمایزديرحمتسایهزیرهمیشه

.شدیممتوجهراشد رقمِ منشورمخالدینَ اَبداًبله،

ام، هم رَسَنِ مَنصورموگر آویختهام، هم ز فَرَح مَمزُوجَماگر آمیخته

بهآمیخته،کنممیکارجهاندرهنوزولی،شدمزندهجاویدزندگیبهیعنیشدمخالدینَ اَبداًمن:گویدمی

بهوبینهایتبهلحظهایندرشودمیپسام،آمیختهاوبایعنی،ممزوجمایزديشاديبهوفرحبه،هستمجهان
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ایزديشاديازآدماینچون داشت،حرفهشودمی،کردکارشودمیکرد،کارجهانباوشدزندهاوابدیت

بینازماذهنیمنخواهممیو،امآویختهرااینهوشیارانهودارمنیذهمنهنوزاگرو.استبرخوردارهمیشه

طنابهمینازهممنصور،هستممنصورطنابهممنو.استخوبکشیدنهوشیارانهدردوآویختگیاین،برود

بله؟.شدآویخته

بخواهیداگرشماهکهستاینمطلب،موالناهمو،استحافظاحترامعالقهموردهممنصورکهدانیدمی

کهراماخود،کهماخوب.بیاویزیددارازراذهنیمنوبکشیدهوشیارانهدردوراذهنیتانمنکنیدشناسایی

درایموابستههنوزجهانبهآیدمینظربهماکهشویممیمتوجههوشیارانهاالنماو،آویختدارازشودنمی

.کنیدمیشناساییدارید،کشیدمیهوشیارانهدرد،کنیدمیسعیداریدخوب،جاهابعضی

جنسازشماباالخرهیعنی.شماهستیدمنصورطنابِهماینکهبراي،استخوبآویختگیاین:کهگویدمی

کامالًموالنامثلکسییکیا.شدخواهیمآزادخودمانرويکارباما،شدخواهیمآزادما.شدخواهیدمنصور

میهوشیارانهدردداردونشدهآزادکاملطوربههنوزمامثلشایدیا،کندمیکارجهانوماويروشدهآزاد

دردخشم.استبیهودهدرداینکشیدندردبرايرادرد.نیستکشیدنبیهودهدردهوشیارانهدردو.کشد

وکشیدندردوگذشتهدهايدرآوردنیادبههی،استبیهودهدردنجشر،استبیهودهدردترس،استبیهوده

.نیستخوبشدنآویزناین،نهاین،کشدمیدردچرانداندآدم

خرجپولکهجاهاییمناوالًکهاستاینذکرتانوفکرتمام،هویتیدهمپولمثالًباکهبینیدمیشماوقتیولی

با،کنممیکنترلراامبچهبینممیمن.بکنمراهویتمبایدمنآنجاها،گذاردنمیمرکزمبینممیوکنممی

میمتوجهاینجا.کشممیجیغهممن،کندمیصداوسرزیادکهاو،شوممیخشمگین،کنمنمیبرخوردعشق

.کنیدنمیبرخوردعشقباشماکهشوید

رد،دادرداینخوبحاال.عقبنشینیدمین کشیددادکنیدمیشروعوقتی،کنیدمیشناساییداریدشما

بازرافضا،بشودخشمگینخواهدمیوباالآیدمیداردذهنیمنکهبینیدمی،کندمیتوهینشماباوربهکسی

شما؟برخوردهماکجايبهببینیمخواهیممی،کنیممیبازرافضا،کندمیکوچکراماکسی.دارددرد،کنیدمی

خودمازراشدگیهویتهماینخواهممیمنببینید،ردیدکآویزانراقسمتییک.کنیدآویزانبایدراجاآن

،انداختهگیرراماجاهاخیلیشدگیهویتهمآناینکهیرايشدخواهددرد.کنمشناساییخواهممی.کنمدور

.دادخواهدنشانراخودش



# Programگنج حضور710برنامه شماره  710

37: صفحه

می،کنیدمیکاریدکنمیقبولمسؤلیت،آیدمیکوتاه،کنیدمیکوچکراذهنیمنشمادهدمینشانجاهر

گویندمیبگذارنداحترامهمسرشانبهخواهندنمیهاخیلی.باشدهمسرتانخواهدمی،باشدتانبچهخواهد

اندازهودانیدمیشمابگویمخواهممیمن.دانیدمینه:ییدوگمیاالن.دانیدنمیچیزيهیچشمامعتقدممن

.استسختکاراین.، من می خواهم احترتم بگذرمدانیدمیمنازبهترهمشاید،دانیدمیهممن

کوچک،بخواهیدمعذرتبیاییدشماگویممی.استسختکاراین،توازبیندازمرارنجشمخواهممیمناصالً

،ندازيیبخودتکنیشناساییبایدشما.کهشودنمیکهاینجوري،بیندازیدرارنجشمبتوانممنبلکهبشوید

جهانبااگرم،هستیآمیختهاگرکهجاییتا.استپذیرامکاناینها.هستیدمنصوررسنهمشماشدنآزادبراي

: گویدمیهمرااینببینیدبلهباشیم،زندگیشاديوفرحدارايهمیشهکنیممیکار

3773مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بیت 

هم هِالمل، هم خیال اندر دملمریما، بنگر که نقشِ مُشکلم

خداییخیالیکماکهبفهمیمتوانیممیهستیمذهنداخلوقتیآیاو.هستیمذهنداخلماهستموقعییک

می،استدلدرخیالاینمااصل،هستندحاللاینهاهستندفکرجنسازکهچیزهاۀ بقیو؟هستیمدلماندر

تشخیصتواندنمیداردذهنینمدیدکهکسییکذهنیمنیکرامشکلنقشاین؟بدهیمتشخیصتوانیم

کرد،تثبیتمامرکزدرراخودشایزديهوشیاريوایزديخیالوقتیولی.بدهد

گریزی با تو استهر کجا که میچون خیالی در دلت آمد، نشست

باراشادياینوآرامشاینوسکوناین،برويجاهر،کردبرقرارراخودششمامرکزدراوخیالاگریعنی

آن،بهریزدیمبکنیفکريهر،آنبهریزدمیخرداین،آنبهریزدمیشادياینبکنیکاريهر.داريخودت

مرکزدرخیالوقتیکه،موالناآوردهخیالصورتبهراعدم،راهوشیاري،راحضوراینجا.ایزديخیالخیالاین

بله،هستمابابرویمجاهربشودزندهما

کو بُوَد چون صبحِ کاذِب، آفِلیییّ باطلیجز خیالی عارض

مثلکه.استباطلومابهشدهتحمیل،شدهعارضوشدیمهویتهمکهخیالیاینازغیرذهنی،منازغیربه

رااینوشودمیزندهمامرکزدرکهداریمیزدياخیالیکپس.استگذرایعنیاستآفلو.استکاذبصبح
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کهحالتییعنیمریم.بدهدتشخیصتواندنمی،نیامدهبیرونمریمدرونازمسیح،هنوزامهستیمذهنکهوقتی

.استمریمشکمدرمسیحهنوز

میزندهایزديهوشیاريبهوشویممیتسلیمماموقعهرولی، حاالماستذهنیمنشکمدرمامسیحهنوز

خیالتواندمی،داردشعورهوشیاريآن،ایمبودهاولازکهکندمیهوشیاريآنجنسازراماتسلیم،شویم

گفتموالنااینجاکه،عدموهوشیارياز،استذهنیمالهمهاینهاکهراآفلهوشیاريوراکاذبصبح،راباطل

.بدهدتشخیص،شودمیبرقرارشمامرکزدر،خیال

صبح.استصادقصبحازقبلکاذبصبح.استکاذبصبحجسمیهوشیاريمثلکهباطلعارضیخیالپس

بایدانسانهابراي.گذراستیعنیاستآفلکاذبصبحوذهنیمنیعنیکاذبصبح،حضورروشنایییعنیصادق

.گرفتیمدائمیهوشیاريبعنوانرااینماولیباشدگذرا

کندگندهدهانکهنگیرمفرعونجام

جامِ فرعون نگیرم، که دهان گنده کند

ت روان در تنِ مهچون طورمجانِ موسی اس

میجهاناینازکهچیزياین،بگیریمغذاآنورازبایدخدائیتبعنوانما،کندمیگندهراماهوشیارينادهاین

توجهوتأییدوخوشیبهبیرونیشراببهماهوشیاريپس.معمولیغذايمثل،غذا،ماستتناینبرايخوریم

بعنوانبایستیمخودمانپايرويکهصورتیدرهستیمخودمانکنندهتأییدمانخودما.ندارداحتیاجبیرونی

فرعونجام،گیردمیقرارمرکزرا شدگیهویتهموشودمیهویتهمرودمیهوشیاريکهموقعیهوشیاري،

مادهان،راماکندمیمسمومیواشیواش،استزهر،ایناستسمیولی،آیدمیخوششوگیردمیرا از بیرون 

.کندمیآلودهرا

بهماوقتی،شودمیسادهذهنبگیريراهویتذهنازاگرخوب،جانِ موسی است روان در تنِ همچون طورم

،موسی،حضورهوشیاري،چیزیکبراياشهمه،استمختلفیکلماتاینهاببینیدشویم،میزندهموسی

.استحضورهمهاینها،مابوداییطبیعت،گویندمینیچربودابودا،حتی،دیگراسمهاي، هربرگزیدهنور،عیسی

یعنیتندر،استروانحضورهوشیاريیعنی،رواناستموسیجان:گویدمیمسیحکهایناست؟درست

.شدهطورکوهمثلشدهوسیعنتیجهدرنیستهویتتویشکهذهنی
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کوهاین،کندمیمنعکسدرستکوهاین،آیدمییزندگطرفاز،آیدمینداآنورازکههستکوهییکحاال

نیست،ذهنیمنمامرکزدریعنی.نیستوجودحستویشکهاستذهنییااستکوهیکوهاین،استطور

منعکسجهاندررازندگیندايراحتکهکوهیشودمی.شودمیآزادذهن،رسدمیصفربهذهنیمنوقتی

.موالناهمینمثل،کندمی

بهیکیبخوریم،خواهیمنمی، ما نمی خواهیم، آیدمیماديمرکزازکهآیدمیبیرونازیکیهستجوردوپس

استذهنییا،اودرکهاستکوهیطور.شودمیطورمثلتندررواناینوموسیجانبهشویممیزندهعدم

.نداردوجود،وجودحسدر او که

فغان را چه کنم، نی ز لبش مَهجورممنهله خاموش که سرمست مخوش اولیرت

شدخدامستکه،شدزندهخداابدیتبهوشدزندهخدابینهایتبهوقتیانسانکهباشیمخاموشگویدمی

پس.نهدورم؟لبشازمنمگربکنم،فغانچرا. تردادهترجیحوبهتریعنیتراولی.باشدخاموشاستبهتر

،بزندحرفبتواندماطریقازاووقتیاوست،لبازدوريخاطرهبهمازدنفحرزیادمافغانشودمیمعلوم

.زنیمنمیحرفخیلیذهنبادیگرما،ریزدمیمابعدچهاربهرابرکتشواوقتی

ربعیکدقیقهدهمثالًذهنباشد،زندهاوکنندهزندهانرژيبهفقط،کندخاموشراذهنشآدمشودمیپس

مادیگر،بمیردذهنیمن،بشودتعطیلذهناگرکنیممیفکرکهمابرايولی.داردامکانظاهراً،باشدتعطیل

عوضدرولی،شویدمیترخاموش،شویدمیترآرام،شویدمیترساکتشمادیدیداگریواشیواش.نه،ردیمم

.شویدمیرمستیسجنسازداریدشما،شویدمیشادتروشویدمیترفضادارشویدمیوسیعتر

فکرنباید،تنهاستوقتی،ندارداطالعسرمستیاینازتنهاییبهخودشکهکسی،شماخدمتکنمعرضهماین

شما.شدنخواهدشد،خواهدبهتروضعش،کندپیداهمسریابشوددوستیا،کندازدواجیکیبااگرمثالًکهکند

کهنیستاینطوري.بریزيجهانبهوکنیبازرااینو،برسیایزديشاديبه،برسیآرامشبهخودتبایداول

ۀ هم،کنیحسادتحس،کنیمحدودیتحس،کنینقصحسکنی، بدبختیحس،باشیبدبختآدمبسیارشما

اینندارد،وجودچیزينوهمچ.کندخوشبختراشمابیایدکهباشینفریکمنتظر،باشیداشتههمرادردها

راخوشبختیبلکه،بشودزندگیشریکآنهابابیایدکهاندکسیمنتظرآدمهاکه،دنیاستگیسرخوردبزرگترین

.نیستچیزينوهمچ.بیاوردآنهابرايراروحیآرامش،راراحتی
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نمیمن.شودمیبدتربیایددیگریکی،داریددردناكذهنیمناگرکنید،کارخودتانويرهستیدمجردتاپس

،دردناكذهنیمنتادوخانوادهدردارنددعواباهمنفردو.گویممیراحقیقتدارم،هابترسانمرامردمخواهم

بلکه،بگذارنداحترامهمدیگربه،کنندشناساییراذهنیشانمن،کنندهمکاريهمباعقببکشنداینکهجايبه

شاديبچه،شودمیدرستبشویمدارهبچ،بزنیمدستتوانیمنمیذهنیمانمنبهنهگویندمی،برسندعشقبه

.نیست،نه.آوردمی

یکجانفرهزارموقعهیچ.رسندمیخدابهتنهاهمه،تنهاماکهزندگیبوسیلهشودمیچیدههاصحنهاینتمام

خدابهمنداردفایدهچه.برسمهممن،برسدمنهمسرکهبگوییمتوانیمنمیماموقعهیچرسند،نمیخدابه

راصحنهاصالًیکدفعهکه،سوزدمیشمعییکاینجاکهدیدخواهیدبشوشما،نه؟نباشدهمسرمباشمندهز

.شودمیعوضدیدت،کندمیعوض

به،بریزیدجهاناینبهبیاوریدآنورازراشاديشماکندمیایجابجبرانقانون،استهمینهمجبرانقانون

.بریزمهممن،بریزداو،ریزمنمیهممن،ریزدنمیهمسرمچونکهبگوییدیدتواننمیشما،بریزیدهمخانواده

در راتوانمانحداکثرکهگیریممیتصمیمدرونماندرماراجبرانقانون،بکشدمقایسهبهنبایدجبرانقانون

روزبهروزاگرپس.یمبدهانجامباید.بدهیمانجام،برمانودورازفارغ،زندگیبهشدنزندهوذهنیمندادن

کمترتلویزیونبه،شدکمترآدمهابهاحتیاجتانروزبهروزاگر،کنیدمیپیشرفتداریدشدیدترخاموششما

و شلوغ،دارداحتیاجصداوسربهکسیره.شویدمیخداجنسازدارید،هستیدآرامهستیدتنهاوقتیشد

.داردذهنیمنآدماین،کنممیدقتنهانباشداگر،یپلوغ

مشسِ تربیز که مشهورتر از خورشید است

من که مهسایه مشسم، چو قمر مشهورم

مابهخورشیدکههمانطور،استخورشیدازمشهورتر:گویدمیاست،زندگی،اینجادرخداسترمزتبریزشمس

زندگیطرفازنباشداواگر،شیمبازندهتوانیمنمیجسماًمانباشدنورشاگر،باالخورشیداین،دهدمیجان

میماۀ هم،هستیماوهمسایهماۀ همولی.رویممیبینازمانیایدخرد،نیایدنور،نیایدبرکت،نیایدانرژيخدا

توانیممیجهاندرهمماپس.کنیممنعکسرااونور،چهاردهشبماه،قمرمثلوبشویمزندهاوبهتوانیم

کهجهانموجوداتتمامبهدیگر،انسانهايبهدهیممیخودمانبهتنهانهنورایناینکه، براي باشیممشهور
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کهچهاردهشبماهاینبهماکهاستیکیاینزندگیمنظورهايازیکیشایدو. دهیممیرانوراینمنتظرند

وحدتیمدرهستیمتناینتويما.کندمیاوباوحدتحسیعنیاستخورشیدهمسایه.استخورشیدهمسایه

ماهمثلبشویماوهمسایهشویم،میاوهمسایهما:گویدمیدارد.هستیماوبهزندهما،کهنیستیمخداکهما

ساطعماازکهانرژيبههستجهانایندرکهچیزيهرجمادات،نباتات،حیوانات،درخشیممیچهاردهشب

.دارداحتیاجشودمی

ازابیاتیوکردخواهمتکرارمنراابیاتاینبرنامهاولیعنیبرنامهشروعازقبلکردماشارهکههمانطوربله

.بشودمعنیبهترابیاتاینتاخواندخواهمبرایتانمثنويوشمسدیوان

1629مولوي، دیوان شمس، غزل شماره 

تا شکایت نکند جان که ز جانان دورمبوي جان هر نَفَسی از لبِ من می آید

وداردذهنیمنکندمینحويهربهشکایتکسیهرذهنی است،منِ مالشکایتکهکردمعرضشمامتخد

باشدمصنوعینهنکردنشکایتاینو.نکندشکایتکسییککهاستاینشدنزندهحضوربهعالئمازیکی

خواهیمزمینهایندرابیاتیاالن.کندبازتواندمیرافضااینکهبراينباشد،شکایتبهلزومیباشد،اصیلبلکه

:گویدمیهستند،سادههمخیلیوخواند

59مولوي، دیوان شمس، غزل شماره 

هابینی عنایتنالی، نمیتو از خواري همی

هاها و یا کم کن شکایتمخواه از حق عنایت

وکردیمایجادزیاديهايدردمخصوصاًداریم،ایرادقسمتانهردرشدیم،خارماماست،مرکزدرذهنیمن

واردخواهدمیرابرکاتکهرازندگیهاتوجهورازندگیعنایتهايوزندگیمقابلدرداریممقاومتبنابراین

.شویمنمیمتوجهماکندمیموقع هاخیلیکهبکندماوجود

حقعنایتهايگذاردینمکردنشکایتپس.نکنشکایتیاونخواهراخدایعنیحق راتوجهاتتو:گویدمی

برکتوزندگیخردآنورازتابشود،صفرلحظهایندرمامقاومتگذاردنمیشکایتبرسد،مابههوشیارانه

کنید،تركراشکایتنکنیدشکایتشماآید،میلحظهبهلحظهزندگیتوجهاتپسبشود،ماوجودواردزندگی

.شودمیشماوجودوارد
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325زل شماره مولوي، دیوان شمس، غ

دلم با خویشتن آمد شکایت را رها کردم
بخشد چه شد گر خَصم یک جان استهزاران جان همی

ازدلمشد،قبلیدلهماندلمشدم،خودمجنسازشدم،تسلیملحظهایندروقتییعنیآمد،خویشتنبادلم

منوضعیتاینکهشدمجهمتویکدفعهشدم،گشافضاکردم،رهاراشکایتیکدفعهشد،هوشیاريجنس

بستگیمنبدبختییاخوشبختیندارد،اثرمنبدبختییاخوشبختیدروضعیتشدممتوجهیکدفعه.نیستم

.آیدنمییاآیدمیزندگیآرامشآید،میزندگیشاديآید،میزندگینورآید،میزندگیخردآنورازکهدارد

.کردمرهاراشکایتشدمزندهخدابهوقتیشدم،خودمیوقتبنابراینپسآید،نمیکنمشکایتوقتی

است؟ذهنیمندشمناست،ذهنیمنخصمکهشدچهحاالبخشد،میجانتاهزارانزندگییعنیاوگویدمی

مناینشماپسبخشد،میجانتاهزارانگیردمیاگرراایناماجان،یکاست،ذهنیمندشمنزندگیپس

ذهنیمندشمنحاال خدااست،ایندشمنخداکهبدانیبایدنکنیهمرهااگرکن،رهاراجانیکذهنی

.چیزيهمچوننداردوجوداصالًکهکندمیحالیمابهداردنیست،

تصویراست،توهماست،ذهنیچیزیکذهنیمنذهنی،منیاداردوجودخدااالنکنممیسؤالشماازمن

ذهنیتصویریکچرخندمیمرتبذهنیتصاویرآید،میبوجودچیزيیکخدچرمیمرتبکهاست،ذهنی

ازیاخدا؟امتدادخدائیت،یاهستیمذهنیتصویرهستیماینماهستیم،مااینگوییممیماآید،میبوجود

توکهندکمیحالیمابهداردمادرآوردندردبالحظهبهلحظهزندگیپس.زندگیجنساززندگی؟ البتهجنس

.بشویمبایدمتوجهحاالهستی،منتونیستی،این

772مولوي، مثنوي، دفتر چهارم، بیت 

که فالن کس راست طبع و خويِ بدکندهر که را بینی، شکایت می
غیبتیهمان،داردبدخويوطبعکسفالن:گویدمیوکندمیشکایتبینیمیراکسهر:گویدمیکنیدتوجه

.کنندمیغیبت،کنندمیشکایتزیاد،کنیممیالًمعموماکه

که مر آن بدخوی را او بدگو استگر، بدان که بدخو استاین شکایت

! هستمبدخومنکهفهمممیکنممیشکایتاگرمنمپساست،بدخوکنندهشکایتاینکهبدانگویدمی
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آدماین،بدگوسرپشتیادنبالبهکهست،ابدگواورابدخويآنمرکهم،هستبدخومنکنممیغیبتمن

.استاوبدخوکندمیبدگوییکسیهرپس،کندمیبدگویی

باشد از بدخو و بدطبعان حَمولخو آن بُوَد کو در خُمولزآنکه خوش
خمولهمانگشودنرافضاپس.هستتواضعوگشاییفضامعنیبهاینجادریانشانیونامبییعنیخُمول

مایعنی،استیکتاییفضايخاصیتهاياینهادويهرو،داردبسیارتحملکهاستکسیهمحمولو،است

کهاستآن خوخوش،باشدزندگیجنسازکهاستآنخوخوشگویدمی.یماهشدرهاذهنازوقتیهستیم

تحملگویدمیکهاستدرستحمولالبتهکندتحملرااوبیندمیطبعبدوبیندمیبدخواگروکندبازرافضا

چیزهمهفضاایندردیگر،بگنجدچیزهمهبحرایندربحرایندر،کندمیبازرافضاکهکسیولی،داردبسیار

.دیگرنیستهمفشارزیرانسانگنجدمی

ینبنابرا،نداردوجودگشاییفضاآدمایندر،دلیلیهربهکندمیشکایتکهکسیهرشدیممتوجهخوب

وقتی،خواهدمیزندگیاتفاقازبنابراین،استهویتهماتفاقبابنابراین،دارداتفاقمقابلدرستیزهواعتراض

یعنی،نیستهمحمولونیستخُمولآدماینپس.خواهدنمیزندگیزندگیاز،خواهدمیزندگیاتفاقاز

بدانید،کنیدمیشکایتشمااگرکهاستایناشجهنتیحاال.نیستهمگشافضاونداردصبرونیستپذیرنده

.استمهمخیلیاطالعاتاینخوبهستید،اتفاقجنسازشما،نداریدگشاییفضاشماکه

راجعموالنااالنو.استذهنیمنکنندهتقویتوکنندهتولیدابزارهايازیکیگوییم،میداریمشکایتبهراجع

بازرافضااستزندگیجنسازکسیهراست،ذهنیمنکارفقطشکایت.ندکمیصحبتداردشکایتآن به

درستخردوعشقزمینهبابدوضعیتولی،نکنیماصالحمارابدوضعیتکهنیستایناشمعنیاین. کندمی

راآدمها،بگوییمبداگرکهکنیممیفکرما،دانیمنمیمارااین،ستیزهومقاومتواعتراضبانه،شودمی

روندمی،شوندمیعوضدیگر،شوندمیدرستاینها،کنیمکوچکراآدمها،ببریمراآدمهاآبرويکنیمعصبانی

.بودیمشدهدرستحاالماهمهدیگرکهبودآنطورياگرکنند،میکارخودشانرويدیگر

روندمیآنها،رسدنمیمردمگوشبهماغیبتمگر،کنیممیغیبتچقدر،گوییممیبدهمدیگرازچقدرما

ببینیم.شویممیگشافضاماپسبرند،میراماآبرويهمآنهاوشوندمیمادشمنیا،شوندمیعوضخودشان

آنو. بپذیردمقابلطرفآنشایدبزنیمحرفیفضاآندراتفاقا. کندمیپیشنهادمابهراچیزيفضاآنآیاکه

. یمیگونمیچیزيماکسیسرپشت،نیستیمکسیپیشوقتیکهبینیممیماموقع
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. نگوهمسرشپشتبگوییتوانیدنمیچیزيکسیرويجلواگر:کهگویدمیهستاصولیکهستقاعدهیک

یمیبگورویشجلومنتها. یمیگومیرویشجلوتوانیممیاگر. زندگیدرکندمیراحتراما،ایناستمهمخیلی

نمیمگوییمی،کنیمدرستتوانیمنمیراعشقیزمینهچونمواقعبعضیومگوییبعشقیزمینهازبایدهم

.نکنیمبدتررااوضاعکه،مگویی

نه پی خشم و ممارات و هواستلیک در شیخ آن گله ز امرِ خداست
هدایتراانسانهاتواندمیوداردموالناییحالتکهانسانیدر: گویدمیاما،گريستیزهوجدالیعنیماراتم

خواهدمیماازموالنااالن. خداستامراز،کنتغییرتوکهخواستناینوگلهاین،استبزرگ،استشیخ،کند

: گویدمی.کندمیصحبتداردعشقیزمینهازاینکهبرايپذیریم؟میچرا.؟ بلیپذیریممیما.؟ بلیکنیمتغییر

. نیستذهنیمنگريستیزهوخشمدنبالبه،خداستامرازتغییريیکخواستناین

زندهخدانهایتبیبه،شدهزندهزندگیبهاستشیخکسیاگر،هستراهدوپس. استذهنیمناینجادرهوا

احتمالبه. خواهدمیچیزيزمینهآناز.نداردهمستیزهونداردخشماینصورتدر،شدهخَالدینَ أَبداشده،

اینشماچرا. کنندمیقبولآیدمیعشقیزمینهازاگر،شنوندمیمردم،دهیممیتوضیح.شودیمشنیدهزیاد

کردهعوضراشماکیاید؟شدهعوضشماچقدرکنید؟میکارخودتانرويوپذیریدمیو،شنویدمیراحرفها

ستیزهشمابااو. آیدمیموالناثلمبزرگییکدهانازعشقیزمینهازاینکهبرايپذیرفتید؟چرا. خودتاناست؟

.استعشقشپیازاز پی خشمش نیست،.ندارد

چون شکایت کردنِ پیغامبرانآن شکایت نیست، هست اصالحِ جان
قدرچهشما. هاستآدممرکزکردناصالح. هاستآدمجانکردناصالحبلکه،نیستشکایتاینگویدمی

استماديهماگر،شدهعوضشماهابیشینهمرکز. استمشخصکامالهاتلفندر؟ایدکردهعوضرامرکزتان

ذهنیمنرويازپیغمبران.پیغمبرانکردنشکایتمثل. کردیدخودتان،شماکردیدپیشرفت،ماندهکوچولویک

یکهماینبله. بدهندتغییرخدائیتبهذهنیمنازرامرکزشانمردمخواستندمی،کردندنمیشکایتشان

.بخوانمبرایتانستااعیرب

1258مولوي، دیوان شمس، رباعی شماره 
شد تلخیِ جورهات حلواي دلمشد گلشنِ روي تو تماشاي دلم

محلاورويباغرسممیوحدتبهاوبایا،شوممیاوهمسایهلحظهاینبهممی آیمناینکهمحضبهپس
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معشوقرويماتماشاگه.بکندتماشا. ببردلذتتواندمیمعشوقرويازفقطمنمرکزپس. شودمیدلمتماشاي

شناساییاالنماهمهاینکهیعنی. بوددلمحلوايجورهاتلخی،کشیدمدردمنانههوشیارمناینکهو. است

میغلطعینکیکبا،نیستباغدهدمینشانذهنیمنکهراباغیآنوداریمشدگیهویتهمکهیماکرده

. استزندگیرويگلشنماصلیاباغ،بینیم

انه هوشیارکشیممیماکهدردهاییوهستمعشوقجورراهایندرویکتاییفضايبهبشویممنتقلبایدیعنی

واقعدر.کندمیآزادراماچیزيبهاعتیادیکازانههوشیارهردردانههوشیاردردهاي.ماستدلحلوايواقعدر

بالفاصلهولیدارددرديیکایننباشدمامرکزونباشدماتوجهمورددیگرینکهامامرکزازچیزيیککشیدن

.ماخوریممیراحلوا،گیردمیراجایشعدمچون

ذوقی دارد که بشنوی، وای دملما را ز غمت شکایتی نیست، ولیک
و. نداریمشکایتیهیچ،کشیممیانههوشیارهمماودهدمیمابهاوکههاییغممعشوقغمازمابنابراین

بهداریمکهدانممیمنهم،دانیمیخداتويهم،دانیمیتوهماینکهبراي،داردذوقخیلیدلموايشنیدن

. شویممیآزادهاشدگیهویتهمازداریم،شویممینزدیکهم

اینکهبراي،داردقذوخیلیاین،استسختخیلیانههوشیاردرداینوايدلموايمگوییمیموقعهرپس

میدردکهدفعههر،آوردمیدردارددلشازرامادهآنعشقواستمعتادکهکسییک. شویممیآزادداریم

،کنندمیذوقهماطرافیانشوکندمیذوقهمخودشو،کندمیذوقهمزندگیود،کنمیهمذوقکشد

. بدهیانجامبایدو.داردذوقرانههوشیادرد،دلمواياینپس. گویدمیدلموايوقتی

1629مولوي، دیوان شمس، غزل شماره 

گر نهی تو لبِ خود بر لبِ من، مست شوي
آزمون کن که نه کمتر ز میِ انگورم

ازکمترکهکنامتحانو،شويمیمستبنهیمنلببهراخودلبتواگرگفتکه. خواندیمکهبودبیتیهماین

:گویدمیکهخوانیممیموردایندرابیاتیاالن.ستمنیبیرونیهايمی

3611مولوي، مثنوي، دفتر چهارم، بیت 

خویشنت را گُم مکن، یاوه مکوشپوشکه تو آن هوشیّ و باقی هوش

.استپوشندههوشمابعدچهاربقیه.هستیمخداییتهوش.هستیمایزديهوشآنهستیم؟هوشکدامما
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وکنیمحسشیاببینیمآنفکرباتوانیممیما،آیدمیماذهنبه. آیدمیماحسهبکهچیزيهرکهیعنی

باشدههویتهمکهکسیهرپس. پوشانندمیراهوشآن،هستندپوشانندهراهوشآنهمهاینها،کنیمدرکش

با،یواشیواشجهانازبرگردیمبایدمایعنیچی؟یعنی.کردهگمفکرهادرراخودش،کوشدمییاوهوفکرها

بشویميهوشیارهمان،بشویمهوشیهمان،لحظهاینبهبرگردیم،نهاآانداختنوهاشدگیهویتهمشناسایی

مارا،هوششویممیهویتهمکهچیزيهربا،استپوشانندههوشچیزهابقیهکهبفهمیم.ایمبودهاولازکه

.کندمیدورمانلاصوخودمانازراما،پوشاندمیراهوشآن

،بکوشیموبگیریمکاربهراهاپوشهوشیعنی،بدهیمقرارمرکزراهاشدگیهویتهماینکهبخواهیماگرو

بازهم،بشودگمدردهاتويوبشودگمفکرهاتويکسیاگر. استکوشیدنبیهوده. استکوشیدنیاوهاین

دربعدبشودزندهخداسکونبهخدانهایتبیبهعمقیبههلحظایندرکسیاگر. کوشدمییاوهدارد،بکوشد

استاینقدماولینپس. استخالقآدماین،گذاردمیاثرجهانروي،کوشدنمییاوهآدماین،کندکارجهان

میدرستیاکوشیم؟مییاوهکه.کنیماحتیاطبایدنشدیماگر. کنیمآزادهاشدگیهویتهمازراخودمانماکه

کوشیم؟

هوشست و عاقل زوست دَنگۀپرددانکه هر شهوت چو خَمرست و چو بَنگ

آنبهما، مامرکزشودمیودزددمیراماتوجهبیروندرکهچیزيهرکهبدان:گویدمیاینها دیگر ساده است،

مرکزچیزيهرومبدهیازدستشخواهیمما نمی،بینیممیودانیممیدرآنرازندگیما. کنیممیپیداشهوت

ماکههرچیزي. مخدراستموادیاحشیشاست، مثلبنگمثلوشرابمثلاینکهداردانرژيیکباشد اینما

برداریماینکهمثلدرستماند،میشرابمثلکند،جذبما راتوجهتواندمیوبیروندرکشدمیخودشرا به

.باشديهوشیارپردهتواندمیو. بکشیمحشیشیا.بخوریمویسکی

یعنیو عاقل. ماهوشپردهشود،میمرکزمانگذاشتیمدزدیدماراتوجهبیرونازچیزياینکهمحضبهپس

است،احمقاوازاست،بیهوشاوازکندکارمیذهنیمنعقلباداردذهنیمنعقلبادارد،ذهنیمنکهکسی

آدمباهوشتریناینکهولودارد،مرکزشدرذهنینمکههرکسی. منگیعنیاست،دنگ. استگمشدهاواز

براي اینکه .استمنگبازهماست،دنگبازهمآورد،میخوب درپولاست،جهانآدمترینزرنگاست،جهان

.کوشدمیبیهوده.استبیهودهکارشکند،نمیکارزندگیيهوشیاربا
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و گوشهر چه شهوانیست بندد چشمخَمر، تنها نیست سرمستیِّ هوش

. بله. شدیممستکهبگوییموبخوریمرابیرونیشراببرداریمنیستاینطورينیست،تنهاشرابفقطمی گوید

اینولی. درختیيهوشیاربهمی روداشهوشیاريمی افتدتلپیبخورد،ویسکیگیالستاپنجبرداردکسییک

واتومبیل هم این کار را می کند؟عشقمی کند؟رارکاهم همینپولعشقکهدانیممیآیاولی. دانیممیمارا

است،ذهنیتصویرعشق.است، هاذهنیمنعشقمی گویمکه عشقاینمی کند؟رااینکارهمبچهبهعشق

. به دیگریکیذهنیتصویربهذهنیمنعشق

دوستیظاهراًایندرنتیجه. ندارندعشقوهستندهویتهمهمباکنند ولیمیزندگیباهمگرچههاآدمبیشتر

زنیکدارند،احتیاجیعنی. می کندعملشراببصورتذهنیمنعشقمصنوعی،بگذار عشقرااسمشکه

اعتیادحالتهاشراباینکهاو بگیرد،ازهاشرابسريیک. باشدداشتهاحتیاجشوهرشتوجهبهاستممکن

میدیگرذهنیمنازهاییانرژییکذهنیمنکهدانیمببایدمانیست،عشقجنسازنیست،عشقاست،آور

بهما،بشویممعتادتوانیممیپولبهما،بشویممعتادتوانیممیهاآدمبهماداردآوراعتیادحالتکهکشد

.بشویممعتاداجسام

گوشوچشم. بنددمیراماحضورگوشوچشمباشدشهوانیکههرچیزي، خَمر، تنها نیست سرمستیِّ هوش

بهبایددائماتوجهش،بیروندرچیزيیکبهباشدداشتهتوجهتواندنمیخدائیتپس.بنددمیراماخدائیت

آنازتوانیمنمیماو. داردنگهخودشدربکشدماراتوجهتواندنمیبیرونازچیزيخالصهیعنی.باشدزندگی

کهشدیممعتاداینطوري.دشومیپوشیدهزندگیرويشویمبمعتاد. آنبهشویممیمعتادبگیریم. بگیریمشراب

. مخدرموادهست؟چیجوحیهايصندوقدرصندوق،آنبهصندوقازاینفکریکبهپریممیفکریکاز

اعتیادراآنهاماکه. استمخدرمواداستشهوانیکههرچیزي. نیستکهو اینهاهروئینوتریاكفقطموادمخدر

.کنیمبازراخودمانچیزهاوهاآدمبهاعتیادازبایدما. ندهستناعتیادهمینهاا. نامیمنمی

مست بود او از تکبر وز جحودآن بلیس از خَمر خوردن دور بود
منیتاز،خودخواهیتکبر،ازاواما.بودفرشتهاینکهبراي.خوردنمیکهشرابشیطانیعنیابلیسآنگویدمی

اینکه،کنیممیانکارهمذهنیمندرهمما. کنیممیراکارهمینهمما. بودمست،هودج،کردنانکارو

،استدجالاین،استکاذبصبحاین:گویندمیموالنامثلبزرگانی،هستاصلیهوشیاريماجسمیهوشیاري

.نخوررااینگول. استشیطونکاین،استذهنیمناین.استدروغینمناین
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مییکیآن،بریزدبهمرااینخواهدمیخداوریختهمبهشدآشفتهوقتیاینآید،میآنازبعدشمامسیح

اینو. گذاردنمی،ماخواهیذهنیمنهمینماخودخواهی. دانممیمگوییمیشویممیبلندماولی.آید

بلهبلهمگوییمیوشنویممیهمماگویندمیمابهبزرگاناینکهوجودباماکه.هستهممادرشیطانخاصیت

. کنیممیانکارعملدربازهم،بله

ما به صفر برسدمقاومتوبشویمتسلیملحظهایندرپس،بخوریمرادنیاشرابنبایدماکهکنیممیقبولمااگر

هویتهمآنهاباکهچیزهاییهمانماشدهچطور. کنیمقبولرازندگیداناییبه ماوبرسدصفربهمادانشو

واستانکاراینپس؟کنندمیهدایترامادارندنهاآ؟کنندمیکاردارندآنهاهنوزگذاشتیممرکزمانوشدیم

. تکبراست

کشیدندردحتی.دانممیمنکهاستایننشانمقاومتکوچکترین،زندگیمقابلدردانممیمنمگوییمیما

خوششکشیدندردازخداکهحالیدر.کشدبدردبایدکهداندمیسپ،شدکمیدردکههرکسی،استاینهم

تو رادرد؟یعنی چیدرد،برکتممن،نوازشممن،امآرامشمن،امشاديمنگویدمی؟هچیبرايدرد،آیدنمی

. ندارياحتیاجمنداناییبهتوپس،دانیمیتوپس،بکشیبایددرددانیمیتواگرپس.کنیمیدرست

مثلاینها،کنممیمنکهصحبتهاییاینیادتان هست؟.شودورمامجلسازداريراجهانعشقاگر:گفت

میمی گوییم مزاج همشویممیمتوجهمادفعهیک،خوب. جهانازکندمیسردراشمامزاج،ماندمیکافور

یاددیگرانازما. داریمبرمیکتابهاازماکهدانشیوباورهااینمخصوصا. بشودسردهاشهوتاینازخواهم

دانیدمیازکجا. استدرستاینهاکهکشیممیراخودماناینقدرماچطور،گرفتیمیادازکتابها،رااینهاگرفتیم

.خوانیممی،تقلیدبهعراجاتفاقاداریمهمامروز.استتقلیداینهااست؟درستاینهاکه

زر مناید آنچه مسّ و آهنی ستمست آن باشد که آن بیند که نیست

مستما،بینیممیاگربینیم؟میراذهنیمنما. نداردوجودکهببیندراذهنیمنکهاستکسیمستپس

يهوشیارنظربه،استفکرجنسازذهنیمن،استمفرقجنسازیعنی،استآهنومسکهچیزيآن. هستیم

وبدانداصلرادردها،بداندشاصلرااشذهنیمن،کندهارراخودشخدائیتهرکسیپس. آیدمیاصیل

مست. نیستیخوبمست،استمستدمآاین.بیندمیطال،بیندمیزرراآهنومسآدماین،بداندطبیعی

.خواندخواهمابیاتیبیتهمینبرايبرگشتیم. بله. استشدگیهویتهمهايشهوتهمین
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ابیاتیآنهابیشتربیاندروکنممیتکراردوبارهراغزلازراابیاتیامروزکردمعرضتانخدمتقبالًکههمانطور

.خواندیمغزلدررابیتاینوخواندخواهمتانبرايرامثنويوشمسدیواناز

1629مولوي، دیوان شمس، غزل شماره 

بور بُوَد، من عورمزانکه اندیشه چو زنساقیا آب درانداز مرا تا گردن

بگیریم،قرارزندگیآبدرکهخواهدمیدلممناست،مقدورکهآنجاتاکهگوییممیخداوزندگیبهماپس

هرکهفکريفرمبصورتهاشدگیهویتهماینازکدامهرشدم،هویتهمبیرونیچیزهايباوقتیاینکهبراي

منآنجادروباشدمرکزمدراینهاخواهمنمیمن.زندمینیشرانمما،مرکزدرآیدمیاست،زنبوریککدام

منمرکزدرشدههویتهمبیرونیچیزهايۀ اندیشهیچکهاینستاشمعنی.گزندمیرامناینهاهستم،لخت

.خوانیممیدارمموضوعاینبهراجعابیاتیباشد،نباید

435مولوي، مثنوي، دفتر چهارم، بیت 

تا در آب از زخم زنبوران برستعُور اندر آب جَستآن چنانکه

میواستخرتويپردمیودودمیآدماینوبزنندنیشرانفریکخواهندمیزنبورتاهزارمثالًکههمینطور

درشدنغرقنشانبودنآبتويوآبزیرپس.بیایندتوانندنمیدیگرآبزیردیگرزنبورهاوآبزیررود

میآبتابپذیرید،رالحظهایناتفاقهوشیارانهمرتّبشماکهگیردمیصورتموقعیکاراینوتایییکفضاي

شمابرايگرفتنقرارآبدروشدنغرقبرايآبیواشیواشوگذرد،میزیراینازکهنهرياینازباالآید

.آیدمیتسلیمازهمآبپس.شودمیمیسر

چون بر آرد سر، ندارندش مُعافطوافکند زنبور بر باال می

باالزنبورهاوبماندتواندنمیآبزیرخوب،زیررفت،استخرپرّیدشخصاین،چرخندمیدارندباالزنبورهاپس

استدرستکهاینستاشمعنی.زنندمینیشبیاوردبیرونراسرشاگر،بزنندنیشش،باالبیایدکهمنتظرند

میکهباالبیاییمولی.بزندنیشراماتواندنمیفکرزنبوروآبزیررویممیوشویممیتسلیملحظهیکماکه

صندوقوارداینکهبمحضولی.آنجابیایدتوانستنمیزنبور،بودیمآبتوي،بودیمفکرتادوبین،باالآییم

.بله،دزنمینیشآن،زندمینیشاین،زنندمینیشرامابارهدوزنبورها،بشویم
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بنابراینو،بگیريوببینیرااستخرخاصیتکهبمانیاستخرتوياینقدرباید:گویدمی؟موالناگویدمیچیحاال

.هستمادرزنبورآنجنسازاینکهبراي؟ماسراغآیندمیزنبورهاچرا،دیگرروندمیزنبورها

النهست یاد آن فالنه و آن فآب، ذکر حقّ و، زنبور این زمان

ايبگوییمماکهنیستاینبردنراخدانام.بردنراخدانامیعنیحقذکر.استحقذکرآبازمنظورشپس

بهدوبارهبعد،زندمینیشزنبوریک،بردمیآیدمیفکربشویمزندهاو، بهبشویمزندهاوبه.نه،خدا،خدا،خدا

آنوچیزاینیاد،زنبورلحظهاینو.شویممیزندهاوبهوبارهد،شویممیزندهاوبهدوباره،شویممیزندهاو

داریمهیآنبهمااگرو.لحظهایندراستآنزنبورآوردمیفکرچههرپس.استکَسهمانبکَسفالنوچیز

ذکرهابعضیمثالًگوییممی.بریممیراخدااسمزبانبهاینکهنهحقذکر،کنیممیحقذکر،شویممیزنده

بهشماکهاستدرستموقعیحقذکراین.دارندهمتسبیحهابعضی.گویندمیتندتندهی،االّاهللاالاله:دارند

.استآباین،بشویدفکرتادوۀ فاصلجنسازیعنی،بشویدزندهآن

یاد،آیدنمیبهمانوفالنیادبشویدزندهاوبهاگرو.آیدمیآببیشتر،اوبهبشویمزندهبیشترچیهرپس

منگفتهرااینمنبههمسرمپیشسالسیکهافتدمییادتمثالًاالن،آوردمیذهنکهچیزيآنیعنی

یک.ندادهپس،دادمپولفالنیبهگوییمیاینکهزنبوریک.استزنبوراین،دارمرارنجششهنوزورنجیدم

ولی.دیگرزنبورنداینهاخوب.زدهراحرفاینمادرمدانممییچدیگرزنبورآن.نزدهزنگامبچهدیگرزنبور

.خوب.بزنندنیشتوانندنمیتوبهموقعآنزنبورهااینبشويزندهاوبهیعنیبکنیحقیاد

تا رهی از فکر و وسواس کُهُندم خبور در آب ذکر و صرب کن

طورآننه.شوممیخفهآبزیر،آبتويبروممنکهبگوییداستممکنشما،بکشرادمت،بکشرادمتیعنی

مننگذاریعنیبشوتسلیمهمبعدۀ لحظ،بشوتسلیمهمبعدۀ لحظ،بشوزندهخدابهلحظهاین:گویدمی.نیست

ترسیممیماشودمیضعیفذهنیمنموقعهر،ترسیممیذهنیمنمرگازالبتهما.بکشدنفساتذهنی

.هستیمذهنیمنچون

اینکهیعنیوسواس،فکرکششتواناییوفکرازتا،آنجاکنصبروبخوررادمتاوبهشدنزندهدرذکرآبدر

کدامهروصندوقتويهمبعدۀ لحظ،صندوقتويهمبعدۀ لحظ،صندوقتويببردراتولحظهاینتواندمیذهن

.استکهنهاینو،زنبورندیکهاصندوقایناز
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وجودهمهدربشدتوسواس،درازسالیانطولدرانداینطوريهمه،ایمشدهشرطیهمجمعیلحاظبمایعنی

ذهنیمنایناگر،هستیمذهنیمنکنیمفکرماو،داردنگهزندهراذهنیمنوبیایدفکرازبعدفکرکه،دارد

تاییدتواندنمیکسی،کندکوچکرااینتواندنمیکسی،کنیمدفاعآنازبایدپس.میریممیمانشودزنده

ازبرتربایدکنممیمقایسهوقتیمن،ندهدتایید،ندهدتوجهمنبهنکندقدردانیرامنتواندنمیکسی،کندن

فکراینازجوراینبردیمارثماۀ هم،قدیمییعنیکهنه.استکهنهوسواسفکرچیزهااینۀ همو،بیاییمدرآب

یعنی!رفتهیادمانهمراصبروهرفتیادمانهمذکرآبو. راداشتننگهزندهراذهنیمنورارفتنفکرآنبه

.بشویمیکتاییفضاي،بشویماستخرجنسازتاکنیمصبر،بمانیمآنجاباید

خود بگیری مجلگی سر تا به پابعد از آن تو طبع آن آب صفا

زندگیفضاي،گیريمیرایکتاییفضايطبعیعنی.گیريمیراپاكآبآنطبع،مانديآنجاکهوقتیآنازبعد

نیشمابهچرازنبور.نداردايعالقهآنبهزنبورحاال.نیستدیگرشدگیهویتهمجنسازآنکهگیريمیرا

تاسرهمگیبگیريخود.هستیمزنبورجنسازاینکهبراي،بیندمیمادرخودشجنسازاینکهبراي؟زندمی

رازندگیآنطبعیواشیواش،کنیمصبرآنجاوبشویمتسلیم،بشویمتسلیم،بشویمتسلیممرتّباگرپس،پاهب

.روندمیهمزنبورهاحاال.شویممیاوجنسازهمگیوگیریممی

گریزد، از تو هم گیرد حَذَرمیآنچنان کز آب، آن زنبور شر

اذیتفکرهمانجاایندرشرّزنبور،آیدنمیخوششآبازنبورزکههمینطور،گیريمیراآبخاصیتتوپس

االنبوددزدیدهرااتتوجهکهراچیزيآنکهچرا،نیستیهویتهمدیگربیرونجهانباکهچرا.استکننده

اوجنسازچونهمتوبنابراین،گریزدمییکتاییآباز،حیاتآبازشرّزنبورپس.نیستشمامرکزدردیگر

.استواضح.گریزدمیهمتوازشدي

تاشطبع آبی خواجهکه به سِر همبعد از آن خواهی تو دور از آب باش

نه.برگردي،کنیکارجهانبروي،ي اینجابیاتوانیمیقشنگیعنی،بیرونبیااستخرازخواستیاگرآنازبعد

خواجه.تاشخواجهاي،شديآبجنسهمتوهاینکبراي.مردمزنبورهاينه،زنندمینیشخودتزنبورهاي

هاانسانۀ هم.شوندمیتاشخواجه،دارندخواجهیکبندهتادوموقعهر،داریمخواجهیکماۀ همیعنیتاش

توجهحاال.شدیدمتوجه.هستیمتاشخواجهواقعدرماۀ همبنابراین،خداستهمآنودارندآقایکدانهچون
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ذهنیمنعنکبوتو.مگسوعنکبوتبهراجع،کبکوکندمیصحبتبازبهراجع،کهویدگمیدوباره،بکنید

فضايازکهاستچیزيکبک،استزندهحضوربهکهاستانسانیبازو،استدنیاییاینچیزهايمگسواست

.مگسبهعنکبوت،داردعالقهکبکبهباز:گویدمیو.کنیممیشکارماورآناز،یکتایی

4340مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بیت 

مر مگس را نیست زآن هیبت نَصیبهیبتِ بازست بر کبکِ جنیب

بتواندکهاستمندعالقهانسانیبهخدا،خداهمورسیدهحضوربهانسانهمضمندریعنیبازهیبت،گویدمی

پس.نیستمندعالقهذهنیمنبهو،باشدشدهزندهاونهایتبیبه،باشدحضورجنساز،کنداستفادهاواز

مر مگس را نیست زآن هیبت نَصیبهیبتِ بازست بر کبکِ جنیب

شکارشعقاباصالًکندنمیفکرهممگس،کندشکاررامگسآیدنمیعقاب،دهدمیمعنیطرفدوهریعنی

بهاستمندعالقهذهنیمنبهیزندگهمنهوبیاوردتواندمیچیزيورآنازکنیممیفکرنهذهنیمنو.کند

اینهمه،کنندمیانکار،گویندمیکهکسانی.هستیمهوشیاريما،نیستیمذهنیمنبعنوانماالبته.صورتآن 

کاردنبالرودمیگذاردمیهمباز،شنودمیرااینهمهکهکسی،باشیمفهمیدهبایداالن،دیگرایمخوانده

رامگساینبزرگذهنیهايمن،شیطانواستعنکبوتجنسازوستامگسجنسازاینخوب،خودش

.روندمیورآنايعدهیک،روندمیوراینايعدهیک،کنندمیشکار

عنکبوتان می مگس گیرند و بسزآنکه نبود باز صیّادِ مگس

پس.اندذهنیهايمنهاعنکبوت. گیرندمیمگسهاعنکبوتفقط.نیستمگسصیادعقاب،بازاینکهبراي

.غیبفضاياز،کندمیشکارورآنازچیزيیکهمبازوکندمیشکاررابیرونیتوهمیچیزیکذهنیمن

کَرّ و فَر دارد، نه بر کبک و عقابعنکبوتِ دیو، بر چون تو ذُباب

عنکبوتمثلکهدیو:گویدمی.مگسیعنیذباب.کندمیشکارراذهنیهايمنواستعنکبوتمثلشیطان

ومن:گویدمی،داردشکوهوجاللخیلیعنکبوتمگسبراي.داردشکوهوجالل،مگسمثلآدمیتوبهاست

زندهحضوربهکهکسیهمعقابولطافت،عشق،وريآنخردکبک.نهعقابوکبکولی.استمنصیاد،صیاد

.است
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پاسبانِ اولیاستبانگِ سلطان،بانَ اَشقِیاستبانگِ دیوان، گلّه

بانگاما.هستندهابدبختبانگلهاینهادردمندذهنیهايمن،دیوصفتهايانسانیاشیطانیادیوانپس

بشویملحظهاینجنسازاالنماپس.اندرسیدهحضوربههايانسانپاسبانشاهبانگ،سلطانبانگ،خدا

.شنویممیراشیطانايصدبشویمذهنیمنجنساز.شنویممیراسلطانصداي

ای از حبرِ خوش با حبرِ شورقطرهتا نیامیزد، بدین دو بانگِ دور

باجسمیهوشیاري،دوربانگدواینبابنابراینو.متفاوتندخیلی،دورندهمازخیلیبانگتادواین:گویدمی

خوشوآتشینعشقِباحضورريهوشیابا، دارددردمندذهنیمنکهکسی.آمیزندنمیاصالًحضورهوشیاري

دردمند،داردذهنیمنکههمانسانی.آمیزدنمیآفرینندهوطبعنیکو، امروزگفتنسبخوشخرد،نسب

.آمیزدنمیموالنابا،دهدنمیگوشچیزهااینبهاست

حضورهوشیاريمهمادروندرکهاینستواقعیت.کنیمپخشراهوشیاريایننبایدماکهنیستایناشمعنی

هوشیاريباالخره،آورندمیفشارمابههاگرفتاريودردهااوقاتگاهی،جسمیدارمنهوشیاريهم،هست

آنازو،ماندمیخالیجایشورودمیدستازراچیزيیکاینکهبراي،دهدمینشانمابهراخودشحضور

واقعاًبوديهویتهمآنباکهچیزياینبکنیشناساییکیتوانیمیاالنتو:کهآیدمیپیغامییکخالیجاي

.استمشکلیراهاینو.هستدیگرجايیکزندگیجايشاید،نبودزندگیآنتوي

کاذبصبح،داردذهنیمنکهبشودمتوجهکهاینستگیردمیصورتانسانانتخابوشناساییباکهراهییک

اززنبورهابشوداگر،باشدانسانمرکزتواندنمیشدگیهویتهمودرد،دارددرد،داردجسمیهوشیاري،دارد

همه،کندمیکاراشعلیهبرالهیقانونوقضا،کردخواهداذیتهمیشهبیرونجهان،کنندمیحملهبیرون

:گویدمیبخوانمرباعییک،بله.بشودتواندمیمتوجهرااینها

1517مولوي، دیوان شمس، رباعی شماره 

تو شهد نگر به صورتِ زنبوراننزدیک منی، مرا مبین چون دوران

در.هستندهوشیاريیککهنزدیکنداینقدر؟نزدیکندچقدر.نزدیکندخیلیهاانسانکهبگویدخواهدمی

یمزندگیجاهر،مکانیهراز،نژاديهراز،دینیهراز،باشیخواهیمیکسیهرتو:کهگویدمیداردنتیجه

مثل.کننگاهمنبهاوچشمبابعداً،بشوزندهزندگیتبه،کننگاهزندگیدیدبامنبه،منیجنسازچونکنی،
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منولی،بینیمیزنبوررامنکهاستدرست،کننگاهتوموقعآنبعد.ذهننگاهبایعنیدوران.نکننگاهدوران

استعسلزنبورولی،استگزندهزنبورکندمیفکر؟بیندیمچهراموالناداردذهنیمنکسیهر.عسلمزنبور

وکنیممیشناساییهمماوکندمیشناساییمادرراچیزهایییکموالنادیدیممااگر،عسلیعنیشهد،واقعاً

.بله.بشویمدشمننبایداوبااستسختکاراینوبیندازیمبایدرااینها

اندر تن او نظر مکن چون کورانرای، به جانِ آدم بنگابلیس نه
چههرو.داشتجسمیدیداینکهبراي،دیدراآدمجسمشیطان،بینیمیراجسمفقطکهنیستیشیطانتو

کهتو،شودمیزندهمنابدیتبه،شودمیزندهمننهایتبیبهآدم،هستممنآدمدرباباکهگفتمیاوبهخدا

نگاهشاگلبهآخر.استگلازاین،آتشمازمننه:گفت.کنیمیسجدهمنبهیعنیکنیمیسجدهآدمبه

می.دیدگلنتیجهدر.کردمینگاهجسمیهوشیاريدیدبایعنیذهندیدبااشهمه،نتوانستباالخره.نکن

.نیستیابلیستوگوید

خودمانجانبهیا،راآدمجانبینیمیمشیطان،بینیممیابلیسعینکباکهکنیممیسوالخودمانازماحاال

،کنیمنمینگاههاآدمتنبهفقطماپس؟کنیممینگاهدیگرهايانسانبهخودمانجانعینکباشویممیزنده

،هاستآدمتنجزوبشویمهویتهمتوانیممیماآنباکهچیزيهر،هستهمشانباورهايشاملهاآدمتن

راآنهافقطاگر،بدهدنشانتواندمیذهنکهچیزيهرشانقیافه،رنگشان،هایشانفکر،باورهایشانمثالً

.کنیممینگاهکورهامثل،ببینیم

میمتوجهیکدفعه،ببینیمآنهادررابودن،رازندگی،بشویمزندگیجنسازمایعنی،ببینیمراشانجاناگر

.شودمیمهمتفاوتبینیمنمیراشانجانوقتی.نیستمهمتفاوتاصالً.شودمیتوهم،تفاوتاینکهشویم

.استغلطاینوماستعینک،ماستمرکزدرکندمیتفاوتایجادکهچیزهاییآن؟چرا

اندر تن او نظر مکن چون کورانای، به جانِ آدم بنگرابلیس نه
بهاستمرکزشاندرهاشدگیتهویهمعینکبافقطکههستندهاییآدمکوران؟هستندکسانیچهکوران

همدیگربهراماکهاستدیداین.ببینیمراهاآدمجوريچهماگویدمیمابهداردموالناپس.کنندمینگاههمه

.بودخواهیمهمدشمنهمیشه،کنیمحرکتهاتفاوتوهاشدگیهویتهمحسببراگرما.کندمینزدیک

همتفاوتبااینکهبراي؟چرا.کشندمیراهمدیگر،اندهمدشمنکهشوندمیپیدامذاهبی،دینیکتويحتّی

.استمرکزشاندرتفاوت،گیرندمیجديراتفاوت،هویتند
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1616مولوي، دیوان شمس، رباعی شماره 

بشنو سخنِ راست از این دیوانهبیگانه شوی ز صحبتِ بیگانه

منبااگریعنی.شويمیبیگانهصورتایندر،بشويصحبتهمگانهبییکباو،نباشیزندگیجنسازاگریعنی

میبیگانهبشويهمنشینذهنیمنباباشیذهنیمن، یابشويهمنشینذهنیمنبا، وکنیصحبتذهنی

حس،کندمیدیگرهايانسانباغریبگیحسکسیهر،زندگیازشويمیبیگانهواوازشويمیبیگانه،شوي

راچیزنهآنواوستخودهمهدرشودمیمتوجهکامالً،بشودزندهخدابهکسیهر.کندمیهمخداباغریبگی

.بشنوراستسخنیکدیوانهمناز:گویدمی.کندمیشناساییهمهدرراهوشیاريآنو

گر زانکه جدا کنی ز اینان خانهصد خانه پر از شهد کنی چون زنبور

در،کنیخانهرایکتاییبرويوبشويجدا،خودتذهناز،خودتذهنیمنازیاذهنیهايمنازاگریعنی

بااطرافمانبینیممیذهنیمناگربایدماپس،خانهاینانزکنیجدا.کردخواهیعسلازپرخانهصداینصورت

کنیممیعوضرامانانهخما،داردمینگهذهنۀ خانایندرراماآنهاباهمنشینیو،نشویمهمنشینآنها

خودمانۀ خانحداقل.بکنیمعسلازپرهمراآنهاۀ خانبرگردیمتا،یکتاییفضايبهرویممیتنهاییبهخودمان

.بکنیمعسلازپررا

وهستمثنويابیاتمهمترینازشایدکهامخواندهقبلۀ هفتبخوانمسریعخیلیبیتچنداینبدهیداجازه

:کهگویدمی،کنیددقتخوباگر،بگذارداثرشمارويتواندمیبالفاصله

1624مولوي، مثنوي، دفتر چهارم، بیت 

گل بریزد، من مبامن شاخِ خارخارم، ای خوش گرم دارۀمن شکوف

،مامرکزدرآیدمیزنبوربصورتفکرش:گفتامروزکه،داردمینگهوگیردمیراماتوجهبیروندرچیزيهر

شمارااینولی،لحظهایندرآیدمیبنظرزیباخیلیکهگرچه:گویدمیهمدیگریکجور،زندمینیشارما

.استانسانتعریفواقعاًگرمدارخوشو.استخارآنتويهماستشکوفههمیعنی،ببینیدخارۀ شکوفبصورت

،گیردمیآغوشدرراآن،کندجذباراشتوجهچیزنهیاچیزآنکهبطوري،بکندتوجهچیزيهربهانسان

میگرمخوشمرکزماندرگیریممی،دارندهگرمخوشیعنیگرمدارخوشپس.دهدمیقرارمرکزشیعنی
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زندگیاگر،ایمکردهتوجهآنبهماکهچیزيایناگرحاال.ماستمرکزدراینکهخوشحالیمخیلیو.داریم

.شدخواهدخاربهتبدیلباشدبیرونیچیزیکاگر.شودیمیکجوريباشدعدم،باشدخدا،باشد

مرا،داريدوستخیلیمراتووآیممیزیبابنظرکهگرچهفرستدمیراپیغاماینمابهچیزيهربنابراینپس

اشمعنی.ماندمیخارشاخواستآفلچیزيهراینکهبراي،ریزدمیبزوديگلاینوبینخارۀ شکوفبصورت

وبزوديریزدمیگلشاینکهبراي،بدهقرارمرکزتنیاور،آیدمیخوشتآنازکهراچیزيهیچشماکهستاین

پیداشمامرکزبهدسترسیزنبور،شودمیزنبوربهتبدیلیا،استمهمیخیلیچیزاینو.آنجاماندمیخارش

این.کردخواهیپخشتوجهاندرهم،زدخواهدراتوهمرادردش،شمامرکزشودمیخارموقعآن،کندمی

.نکنراکار

اندازهبهشاید،برويوبشويردکنینگاهاصالًشاید،آیدمیخوشتخیلیکهبینیمیراچیزيیکموقعهر

ماراحالتیهمچونیکو،باشمداشتهخواهمنمیولی،آیدمیخوشمچیزاینازمنبلهبگویی،کنینگاهکافی

چون.باشیمداشته،کندتجسمتواندمیذهنکهچیزيهر،پول،بیرونیچیزیک،همسرمان،مانبچهباباید

،بودنوتملّکبهشودمیتبدیلعشقوآیدمیکنترلوآیدمیترسبگیردقرارمامرکزکهبمحض این

میادراریعنی،رابطهاینبهدمیزمیشیطانگفتمیکهداشتیمگذشتهۀ هفتو.آیدمیدردوشودمیپوشیده

.ریزدمیرادردشیعنی؟کهچرا،کند

بانگِ خارِ او که سوی ما مکوشفروشش که اینک گلبانگِ اشکوفه

اشزیبايآن،استاششکوفهبانگیکی،آیدمیخوشتآنازتوکهچیزيهر،دهدمیبانگتادوگویدمی

هرپس.نیامنبسويگویدمیاوخاربانگاما.بگیرراگل،استفروشگلاالن،رامنبگیربیا:گویدمی،است

، بگیريسفتورودمیگلاینبزوديکهدانیمیو،گیريمیشلهمینطور،گیرينمیسفتخیلیراچیزي

مانداریمترسکههستموقعآنو،رفتخواهدفرودستتبهخارش،بکنیرهایشبتوانیبگیريیکجوريباید

.کنیماستفادههستچیهریامالآناز،چیزآنازتوانیممیحتّی

ازحتّیتوانیمنمیهستترسیعنی.کنیماستفادهتوانیمنمیآنازدرستکنیممیکنترلراچیزيموقعهر

.نخودماراحتیبرايکنیمخرجتوانیمنمی،لذّتبگذاررااسمش،ببریملذتیا،کنیماستفادهمانپول
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که مُحِبّ از ضدِّ حمبوب است کَراین پذیرفتی، مباندی ز آن دگر

دیديراجهانآنبرحسبوگرفتقرارمرکزتکهچیزيچون،مانديیکیآنازپذیرفتیرااشیکیگویدمی

شکوفهبعدآیدمیشکوفهبصورتچیزيیکشودمیاینطورکهبینیدمی.ببینیتوانینمیجوریکیآندیگر

چیبرايدوربیاندازرااینباباگویدمیکهراپیغامیهیچ.هویتیمهمآنباماچونولی،شودمیخار،ریزدمی

اندازیمنمیچرا.استنوعاینازماهايخشموماهايترسوماهايرنجش،دردهایمانحتّی؟ايداشتهنگه

.استکَرضدشاز،کندحفظخواهدمیمرکزشگذاشتههکرامحبوب،محب،دارندهدوستاینکهبراي؟رااینها

.شنودنمی

بنگر اندر آخرم: بانگِ دیگرآن یکی بانگ این که اینک حاضرم

یکی،مابهدهدمیپیغامجوردو،داردبانگتادو،بگوییمسادهآیدمیمانخوشکهچیزيهرازگفتیمپس

استفادهمنازاالنهمین،استاشزیباي،استاششکوفهبانگیکی،کناستفادهمنازحاضرمگویدمیاینکه

صحبتچیزچهبهراجعداریم.هستمگذرامن،شدخواهمخارمن،کننگاهآخرمبه،نه:گویدمییکیآن.کن

زنبورهاتعدادتوانستمی،شودمیدرستزنبورجوريچهکهکنیممیصحبتداریم،زنبوربهراجع،کنیممی

.شدهزنبورومرکزمانگذاشتیمبرداشتیمماآمدهمانخوشچیهراز،باشدکم

گلشبیهاینآیدمیخوشتخیلیکهاستدرستببینکهنگفتهمابهکسیآمدهمیمانخوشکهموقعی

آناب،نکنمرکزتولیکناستفاده،ندارگرمخوشخیلیرااین،شدخواهدخارکوتاهیمدتازپسولی،است

زندگیکههمین.دادنخواهدزندگیتوبهبیرونیچیزاین،نخواهزندگیآناز،نگیرهویتآناز،نشوهویتهم

.شودمیخاربخواهی

اول ببینۀنقشِ آخر ز آینام هست چون مکر و کمینحاضری

تلهبهخواهممیرا تویعنی.استکمینومکراین،ببرلذّتمنازبیاگویممیحاضرم،هستمشکوفهاالناینکه

خاطراینبهمنگلاین،بیاندازمدامبهخواهممیراتوامکردهحیله،امکردهمکرامشدهپنهاناینجا،بیاندازم

وشدخواهمخارمنکهببیناالنهمین،ببیناالنهمینشدخواهدخارکهرامنآخرنقشاینکهبیاتو.است

.شوممیخاربعداً.نیستمگلبیشترروزچند،مرکزتنگذاررااین
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آن دگر را ضدّ و نادَرخور شدیچون یکی زین دو جَوال اندر شدی

خاراینمدتها،بیندنمیراخارشدیگر،مرکزتگذاشتیواستگلاینگفتییعنی،شديجوالیکیواردوقتی

می،شويمیضدشرایکیآن.بینینمیتولیو،کندمیمریضرابدنت،رنجیمی،کندمیبدبخت،زندمی

جهانیاینچیزهايازدانیممیاالنماو.بینینمیدیگرراگلشدیديراخارشوقتی،استخوباین،نه،گویی

،بگذاریمتوانیمنمیمرکزماندرراآنهاولی،باشیمداشتهباید،کنیماستفادهباید،باشدخواهدمیچیزيهر

امروزهستیمعورماشودمیزنبوریا،رودمیفرومادلبه،شودمیخاربگذاریممرکزمانهاینکبمحض

.زندمینیشکهفهمیدیم

بیبه،بشودزندهاوسکونبهکسیهر،بشویمزندهاوسکونبهباید،باشیمبایدیکتاییفضايغرقهمیشهماو

وداریمدردمااگرپس،باشدداشتهدلشدردردیعنی.باشدهداشتدلشدرخارتواندنمی،بشودزندهاونهایت

کاراینبگوییمباید،کنیمنگاهدیگرجوریکباید،بیاندازیمرادردهااینباید،بشویمیکیخداباخواهیممی

یتهوهمهمهخوببگوییمتوانیمنمی،بگیریمعهدهبهراخودماناشتباهمسئوولیت،کردممننبودهدرست

هویتهمهمسرم،دادندیادمنبهبودندهویتهممادرموپدر،اینکهشودنمیپس.شوممیهممن،شوندمی

.نه،بشومبایدهممناست

کِش عُقُول و مِسمَعِ مردان شنیدای خُنُک آن کو ز اول آن شنید

حضوربههايانسانگوشورسیدهحضوربههايانسانعقلکهشنیدراآناولازکهکسیحالبهخوشا

بگذارياگر،آیدمیخوشتکهچیهرازکهراموالناروشنگرياین.بشنویدتوانیدمیشمااالن.شنیدرسیده

خیلیبودنشگلکهحالیدر،دیدخواهیگلرااشهمهدیگرو،کردخواهیاحساسراخارشفوراً،مرکزت

.باشدمامرکزتواندنمیبیرونیچیزیعنیدیگر.می دیديراودنشبخاراستبهترو،رفتهبینازاستوقت

غیرِ آنش کژ مناید یا شگفتخانه خالی یافت و جا را او گرفت

این،بینیدمیراآنهابودنزنبورورابیرونیچیزهايبودنخارشماوشودمیخالیخانهوقتیکهببینیدپس

،شودمیهوشیاريهمینشمامرکز،کندمیاشغالخدا،کندمیاشغالدگیزنو،گذاریدمیخالیمرکزراخانه

بیرونزنبورهايکهبینیدمییکدفعه،کنیدمیپیداراآبخاصیت،آبزیر،شویدمییکتاییفضايدرغرقو



# Programگنج حضور710برنامه شماره  710

59: صفحه

عسلاناییتوزنبوريهرکهشویدمیمتوجهو،شماکنیدمیکارزنبورهابینکهحالیدر،زنندنمینیشراشما

.داردشدندار

آدمروزيیککردهمیفکر؟کشیدهزحمتاینقدرچرا،گفتهشعرهمهاینآمدهکهمابهاستامیدوارموالنا

هوشیاريبهجسمیهوشیاريوذهنیمنازراهاانسانوبخوانیم،کنیمپیداراکتابشاستممکنمامثلهایی

.کنیمندهزخدانهایتبیبه،کنیمتبدیلحضور

،کندمیتعجباشهمه،باشدشدهزندهخدابهکهکسیو،گیریدمی،کندمیاشغالخدا،باشدخالیخانهپس

حاال؟شوندمیهویتهمچطور؟نیستندموضوعاینمتوجهچطور؟مرکزشانگذارندمیراچیزهامردمچطور

پس؟کندمیراکاراینچراسالهپنجاهآدمیا،نداردداناییاینقدرحاالگوییممیسالشش،سالپنجباشدبچه

هماینبله.انگیزتعجبیا،آیدمیبنظرکژدیگرچیز،باشدمرکزشدرزندگیاینکهازغیر،آنازغیر،بنابراین

:کهخواندیم

1629مولوي، دیوان شمس، غزل شماره 

گر به هوش است خرد، رو جگرش را خون کن
دمل، پاره کن از ساطورمست ور نه پاره

راجگرشبرو،نریختهذهنیمناین،نشدهمستمنعقل،کندمیکارهوششودارمذهنیمنهنوزاگرگفت

،دلمستپارهنهور.کنیممشارکتانههوشیارزندگیکارایندربایدماو،شدخواهدخونجگرشیعنی.کنخون

ۀ رشتاینکندمیقطعآیدمیخدانوريساطور،بشويتسلیمنوريساطوراز،ساطورازنشدهپارهدلماگر

هوشهنوزاگرکهشوممیمتوجههوشیارانهاالنو،صندوقبهصندوقیکازپرّممیمنکه،رافکريتسلسل

کشیدندردمحلیکصندوقیهر،کشممیدردمرتّبو.کندمیخونداردرامنجگرزندگی،دارمجسمی

.استمهمخیلیخیلیکهبخوانمهمرابیتاینبدهیداجازهبله.است

1835مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت 

صد قضای بد، سوی او رو هنادهر که داد او، حُسنِ خود را در مَزاد

مقایسهموردبخواهدو،بدهدقرارمرکزشراآنو،بداندحسنراآنو،بشودهویتهمچیزيباکهکسیهر

طرحتا صدزندگی،بدقضايصداینصورتدر،آنبهبدهدپزسادهبعبارت،بفروشدمردمبهرااینو،هدبدقرار
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،استانسانمرکزدرکهحسنآنتا،فرستدمیاوبرايبدقضايتاصدخدایعنی.بکوبدشکه،دارداوبرايبد

،بشوداگر.باشدمامرکزتواندنمی، کنیممیافتخارآنبهکهچیزيماهايحسنازهیچکدامپس.برودبیناز

.نهادرواوسويبدقضايصد

زیبايبه،قدرتشبه،چیزيیکبهدهدمیپزهستکسییک،کنیدنگاهبرتانودوربهشما؟نه؟استساده

یا،دادهستدازراپولشیا،دادهدستازرامقامشیا،شدخرابچیزهمانبیندمیمدتیازپسیکدفعه،اش

بودهگذاشتهرااشزیباياگر،خالصهشدهچیزيیک،،دادهدستازراهمسرش،دهدمیپزهمسرشبرايمثالً

پزچیزيبهشماپس؟استاینطوريچرا.شدهمریضونیستزیباییآندیگرهیچ،شدهپژمردهدیدهیکدفعه

.استمهمهماین.استمهمخیلی،دهیمنمیقرارمرکزمانراخودمانازخصوصیتیهیچ،دهیدنمی

3214مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت 

ها بر آرَد او دَمارتا ز هستیطالب است و غالب است آن کردگار

راذهنیمنشما.بکنیمتوانیمنمیکاريمایعنی،هستهمغالبوماستمرکزطالب،ماستطالبخدایعنی

جسمجنسازمرکزمانچون،ایمخوابیدهآنجاهوشیاريبعنوانماکنیدتصور،قبرگویمنمیگهوارهیکمثل

محاصره،خدابگذاررااسمشکهیکتاییفضايۀ بوسیل،استوضعیتیکمثلکهذهنیمناینتمامواست

؟آیدمیبرمادستازچیزيچه،شده

رایکیوشویممیخشمگینوشویممیبانیعصوشویممیبلندودانممین،منعلمومن:گوییممیمنتها ما

همغالب،هاانسانۀ هم،استانسانمرکزطالباو.مرکزمانایمگذاشتهراچیزهاو،کنیممیظلموکوبیممی

اوۀ بوسیلحتماًافتدمیمابرايکهاتفاقاتیلحظهایندرکهداردقانونیکندمیکارهمقضابا.والسالمهست

بردمار،انددادهقرارمرکزراآنوکنندمیذهندروجودحسوهویتحسکهکسانیهاهستیازو.افتدمی

.آوردمیروزگارشانازدمار.آوردمیدرراپدرشانیعنی.آوردمی

اینها،بکنیمهویتحسووجودحسذهندرخواهیمنمیماموقعهیچ.آیدمیکجاازاستمعلومبالهااینپس

ومرکزمانایمگذاشتهوگرفتیمما،بودهتوجهمورد،بودهزیبابیروندرچیزيیکآیدمیآنجاازاینهاۀ هم

خدارااینو،شودمیمامرکزفوراًذهندروجوديحسهر،ذهندرکردهوجودحسایجاد،کردههستیایجاد

میمقاومت،کنیممیمخالفتکاراینباندانستهیادانستهماو.بگذاردخواهدمیراخودش؟چرا.ندارددوست
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،کردهیکیاینکردهیکیآن،کردهامهمسایه،کردههمسرمگوییممیما،مابهافتدمیبداتفاقاتمرتّب،کنیم

.داشتیمهمبیتاینبله.کردهمامنیتکهدانیمنمی

1629مولوي، دیوان شمس، غزل شماره 

ساقی آمد به خرابیِّ تنِ مَعمُورمده بر باد دهدباده آمد که مرا بیهُ

بدونبیایدزندگیة بادلحظهایناتفاقپذیرشطریقازکهاستفراهممابرايامکاناینیاشویممیتسلیمپس

آمدههمخداو.بشودآزادمامرکزببرد،کندپاكذهنازراماهستی؟چگونهوچرا،کنیمتراشیدلیلاینکه

اینبله، خوانیممیموضوعاینبهراجعبیتچندحاال.استپاركشبیهکهمنة شدآبادتنکردنخراببراي

.هاستبیتمهمترینازیکیخواندمقبالًکهرابیت

1344مولوي، دیوان شمس، غزل شماره 

ست، نه موقوفِ عللکارِ او کُنْ فَیَکُون دمِ او جان دهدت رو ز نَفَخْتُ بپذیر

وآیدمیکهاودمفقط،نگردبیروندردهندهتغییرعاملوعلتدنبالتانذهنباشمایعنیعللموقوفپس

میاووبشودوجودتانوارداودممقاومتکردنصفربادهیدمیاجازهخودتانمیلباآگاهانهوهوشیارانهشما

.نکندخالتذهنبا.همینو،شودمیوشوبگویدمیاوهمکارشو،ماوجودبهو،مابهلحظههردمد

1621مولوي، دیوان شمس، غزل شماره 

بگریزم از عمارت، سخنِ خراب گویمها بتامببه قدم چو آفتامب، به خرابه

همراهاپردهبنشنیداتاقتويشما،تابندمیهاخرابهبه،هستندآفتابمثلتابیدندرخداوکاملهايانسان

مینداردسقفکهخرابهاما.تابدنمیتواینآفتاب،زیباخیلیشدهساختهاتاق،استعمارتینجااکهبکشید

درستپارك،کردهعمارتکهانسانی.گیردمیرازندگینور،کردهخرابرااشذهنیمنکهانسانیپس.تابد

ذهنشباکهکسییعنیعمارتاز.ریزمگمیعمارتازمن:گویدمیزندگینورو.گیردنمیرازندگینور،کرده

من.گریزممیاوازمن.ترسدمیوکندمیکنترلواستهویتهمآنباومرکزشدرکردهدرستآبادانی

.پذیریمنمیماولی.استکنندهخرابزندگیسخنشخصآنبرايیعنی.گویممیخرابسخن

عشقباشماآقا،خانم:کهگوییممی.کنیمخرابخواهیمینمراذهنیپاركماکهاینستمااشکاالتازیکی

،نیستعشقرابطهاینتو،کنیدمیزندگیترسوکنترلبا،کنیدمیزندگیپاركباشما،کنیدنمیزندگی
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همخودتانبهنسبت،نیستگاهیوهستگاهیو،استمالکیتوکنترلرويازتانهايبچهباشمارابطه

درستمادیگرباشداینطور،استآبادانیکنیدمیفکررااین.ببینیدگویدمیموالنارااین،دهستیهمینطور

مرکزدرودهدمیقرارشمامرکزدرراخودشوکشدمیراشماوکندمیخرابزندگیرااین.نه،رااینکردیم

.دهدمیقرارهمشما

بچهخداییمرکزباخداییمرکزدوآنازوکنیدمیقبازيهمدیگرعشباخداییمرکزتادوازشماموقعآن

رازندگیحرفوشدهخرابموقعآن.کندمیپیدارابطهبودنبابودنیعنی،کنیدمیبرقراررابطههمهایتان

متمقاو،بشودردماازدهیممیاجازهرااودم،فهمیممیرازندگیعشق،فهمیممیرازندگینوروفهمیممی

.چیزهااینۀ هم،مامرکزشودمیاو،ماعقلشودمیاوخرد،شودمیصفرماعقل،شودمیصفرما

1665مولوي، دیوان شمس، غزل شماره 

کم عمارت کن، که ویرانت کنمعاشقی بر من، پریشانت کنم

عاشق،هستیمنخودماعاشقواقعدر،هستیماوجنسازما؟چرا.خداعاشق؟هستیمکیعاشقمااصلدر

فقطخداذات.نیستتصویرعاشقزندگیذات،استخودشعاشقزندگیذاتیعنی.هستیمخودماناصل

ذهنیپاركاین،هستیمخودمانعاشقوهستیماوعاشقماذاتاًاگرخوب.هستیماوماو.استخودشعاشق

.ریزممیبهمراپاركمن،عاشقیمنبهوتگویدمیزندگی؟کندنمیپریشانزندگیو،کنیمنمیپریشانرا

مانیستاینکهاشمعنی.آبادانییعنیعمارت،عمارتنکناصالً،کنعمارتکم،ذهنتبانکنآبادانیهمهاین

اینبگویی،نچینهمپهلويراشدههویتهمچیزهايدلتدراستایناشمعنی،بسازیمتمیزۀ خاننرویم

کهذهنتبانکنآبادانینکنعمارت،استآنتويبدچیزهايۀ همووترسوکنترلشاهمهکه،استآبادانی

.گویدمیخدازباناز،گویدمیزندگیزباناز،کردخواهمویرانمن

ذهنیپاركتوي،کنیدمیزندگیذهنیعمارتتويواقعاًکهببینیدبدهیدقرارنورافکنزیرراخودتانشما

دانیدمیشماو.کردخواهدویرانراشماعمارتو،کردخواهدپریشانراشمااوصورتاینرد،کنیدمیزندگی

ماو،هستیدهمهدرذاتهمینعاشق،هستیدخودتانذاتعاشق،هستیداوعاشقحاالوهستیداوعاشقکه

.چیزهااینۀ همانکاریعنیذهنیمن.کنیممیانکاررااین
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مانت کنمخان و بیچون مگس بیزنبوروارگر دو صد خانه کنی 

می.بچینیهمپهلوي،هستندذهنیهايصندوقهمانهاخانهاینوزنبورمثلبسازيخانهتاهزارصددواگر

آنۀ خاناین،استامزیباییۀ خاناین،استپولمۀ خاناین،استهمسرمۀ خاناین،امبچهۀ خاناینگویی

،استزبانمیکیاین،استمادرمیکیاین،استپدرمیکیاین،استجواهرمۀ خاناین،استامطاليگردنبند

آباداناینکنیفکروصندوقآنبهصندوقایناز،برويخانهآنبهبیاییخانهاینازوچیزهااینۀ همیکیاین

.کردي

جاهر،رواینرودمیوزي،داردنمانوخانهکهدانیدمیمگس،ریزممیبهمراهاخانهاینۀ همگویدمی

.کنممیمانوخانهبیمگسمثلراتومن.خوابدمیجایییکرودمیبعد،خوابدمیآنجاشبنشست

خرابیبرايآمدساقی،بریزدبهمرامنعمارتکهآمدساقیگفت،کنیممیصحبتداریمعمارتبهراجعبله

اینازپس.هویتیمهمماهمذهنیآبادانیجورهربا،گیردمیصورتذهندرهاآبادانیاینۀ هم،معمورمتن

:گویدمیبله،نکنیمدرستذهنیپارك،ذهنیعمارتکهگیریممینتیجهماابیات

2475مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت 

کنیزآن توهّم، گنج را گم میکنیآنچه تو گنجش توهّم می

باشدپول،خواهدمیشدگیهاهویتهماینوذهنیمناینکهایمکردهتجسم،ایمکردهتوهممانذهندرما

:گویدمی.نیستگنجاین،ماستمرکزدرگنجاینواستگنجاینهاباشدمقامباشدبچه،باشدهمسرخواهدمی

ذهنیپارك،ردنداوجودگنجیهمچون،دیگرنیستعینیتوهم،توهماینازدانیمیگنجتوکهراچیزيآن

.استمشخص.کنیمیگمداريرافکرهاستاینزیرکهرااصلیگنج.نداردوجودواقعاً

گنج نَبوَد در عمارت جای هاچون عمارت دان تو وهم و رای ها

عمارت،بدانعمارتمثلرااینها،آیدمیبوجودذهندرکهرافکريچیزهايهمهوباورهاوعقایدوراوهمتو

کهدانیدمی.نیستگنجموقعهیچعمارتتوي،نشستیآنتوياالنکهاتاقیهمینمثل،بدانآبادانینییع

،بکندعمارتذهنشدرکهکسیهربنابراینپس.نکندشککسیکهکردندمیدفنقدیمهاخرابهزیرراگنج

.راذهنشکندخرابیعنی.بشودابخرذهنبهنسبتانسانکهشودمیپیداموقعیگنج.نیستگنجتوآندر

کندمیخراباینبراي،کندمیخرابزندگییا،کنیممیخرابماراذهنیهايشدهساختهوقتیبنابراینپس
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امبچهاین،استهمسرماین،ذهناًچیدیمهمبغلماراچیزهاکهبینیدمیاوقاتگاهی.ببینیدراگنجشما

میهمبههمهکشندمیراهاستوناینازیکییکدفعهاستمقاماین،استکارماین،استامخانهاین،است

میگنجراایناینکهبخاطرشما.استاینزیرگنج،نبودگنجاینکهبدهدنشانمابهخواهدمیزندگیو.ریزد

.کرديگمراگنج،نیستدادمنشانمنوریختفروکهدانستید

نیست را از هست ها ننگی بُوَدبُوَددر عمارت، هستی و جنگی

ۀ هم.داردوجودجنگداردوجود،وجودحسکهجاهر،داردوجود،وجودحسذهنیپاركدر،ذهنیآبادانیدر

استذهندروجودحسبخاطرهمماخانوادگیهايجنگواستذهندروجودحسبخاطردنیاهايجنگ

وجودحسیکباوجودحسیکو،ماستمرکزدرکهاستذهندروجودحسبخاطرهممادرونیجنگ

حسدوهردراینکهبراي.استدرستاینگویدمیدیگریکیاین،استدرستاینگویدمیاین،داردتعارض

هرعدمیعنینیست،نیستاما.نکنیمماندلدرذهنیآبادانیکهستااینکاربهترینپس.داردوجود،وجود

ازکهاستزندگیخودواستزندگیواستعدمواستنیستیکهمااصلاصالًیا،استزندهعدمهبکهکسی

.داردننگذهنیهستازاین،استعدمجنس

خدائیتوهستیمبودنوهستیمنیستیجنسازمااینکه.نفهمیمراموضوعاینماستشأندونواقعاًیعنی

اینکنممیسوالشماازمناالن.استواقعیهستیخودشوسازدنمیجهانایندرهستیدخدائیتوهستیم

اینماشودمیعوضمرتّبکه،استذهنیتصویریکوشدهدرستهاشدگیهویتهمبراساسکهذهنیمن

عاقلیمماگوییممی،داریمدانشمااینعقلاساسبرو،هستیماینگوییممیما،دانیممیذهنیتصویریکرا

؟استحقیقیاین،شدهتشکیلدردازتصویرایناززیاديمقدارو،داریممقاومتو

یااستحقیقیاین،شودمیزندهخدانهایتبیبهوایستدمیزندگیپايبهلحظهایندرکهماخدائیتاینیا

هايتوهمیا؟استتریقیحقخداشمانظربه؟واقعیهستیاینیا؟استحقیقیتوهماین؟نظر شمابهیکیاین

،شودمیبهتردیدتان؟شویدمیترحقیقیبشویدزندهخدابهشما؟یکیکدام؟مادردهاي،ماخیاالت،ماذهنی

می؟ماهستیمیکیکدامشمابنظر؟ذهنیمنبهیا؟شویدمیترلطیف،شویدمیزیباتر،شویدمیترعاقل

.ذهنیهستی،داردننگهاهستازبودناین،نیستاینگوید
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بلکه نیست آن هست را واداد کردنه که هست از نیستی فریاد کرد

مینه،آیدمیبدمانبودنوعدمما،آیدمیبدمانموالناازما:کهگویندمیذهنیهايمنکهنیستاینطوري

اینازماگویندمیشوندنمیکنزدیموالنابهدارندذهنیمنکههاییانسان.زندمیپسراآنهانیست:گوید

همخدا.راندمیگویدمیراآنهاکهداردنیرویییکعارفیک.راندمیراآنهاموالنانه:گویدمی.آیدمیبدمان

یکتاییفضايبهرویمنمیخودمانما.دهدنمیراهاوداريمنچوننه،آیدمیبدمانخداازما.استهمینطور

چونداریممنونچ،نیستچیزيهمچون،باشیمذهنتويدهیممیترجیحخوب،رویممیدبخواهماندلاگر

.استبستهدربشویمواردتوانیمنمیمناینباهستیمتوهمدر

اینکهوهافرعونیتوفرعونوهاشاهتکبراینوداریمقبولوگیریممیتحویلراخودمانخیلیذهنتويما

هاهستدرگویدمیهاجنگاین،جمعدرچهشخصدرچه،رودنمیجلو،کندمیخوردبرشکستباکارها

راخودمانعقلتاداریممقاومتتاداریمخودخواهی،داریمتکبرتاشویمنمیمتوجهمااینکه،هستجنگ

.زندمیپسراماوآیدنمیزندگیداناییداریمقبول

که او از تو گریزان است، بیستبلمن گریزامن ز نیست: تو مگو که

گریزانبیشترباربیستتوازاونه.گریزانمخودممیلبهخودمخداازیازندگیازیاکاملازعارفمنکهنگوتو

.کنتامل،کنفکر،بایستگوییمیرااینوقتییا.است

میشخموقتی،زندمیشخمراامذهنآیدمیخداکهگویدمی.کنیممیصحبتدوبارهعمارتبهراجعبله

میشخمترآسانکنیدهمکاريشمااگر.کندگلستانخواهدمیاینکهبراي؟زندمیشخمچرانگوییدشمازند

می،زندمیشخمراماذهنیمنیا،زدمیشخمرازمینهمکسیو.زندمیشخمبزورکنیدمخالفتنهاگر.زند

:گویدمیزنشخمآنکنیمیکارچه:گوییم

2343مولوي، مثنوي، دفتر چهارم، بیت 

تو عمارت از خرابی باز دانای ابله برو، بر من مَران: گفت

نگیرایرادمنبر:گفت؟کنیمیخرابش،زنیمیشخمچرا:گفتگرفتایرادآمدیکیزدمیشخمرازمینیکی

خرابدارد،نکنمخالفت،نکندادبیودادشما،کردخرابزندگیراشماپاركاگر.کنممیدرستدارممنبرو
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خرابچرازندگیکهببینشما،کندمیخرابمرتّبو،شودنمیدرستنشودخرابتا،کنددرستتاکندمی

.راماذهنزندمیشخمچرا،کندمی

تا نگردد زشت و ویران این زمین؟کی شود گلزار و گندمزار، این

چیزهايما؟رویدمیآنازخوبمحصولجوريچه؟شودمیزارگندموگلزارريجوچهماذهنزمینیعنی

خوبگندمتوانیممیجوريچهما،ماهايعملوفکرهااینبهنریزداگرزندگیخردتا،آوریممیبوجودنیک

شخمزندمیتمثیل.نشودویرانوزشتزمیناینتا؟شودمیگلستانجوريچهمازندگیو؟آوریممیبوجود

جنگلدرگفتم.جنگلدیدبسويبرویدو،بریزیدبهمراتانپارك،بزنیدشخمراتانذهنشما.رازمینزدن

صحبتکهلحظههمینایندرنفرهزارانکنیدنگاهاالن.داردوجودنظمیهمجنگلدر،استجنگلمازندگی

میخوبدارندنفرهزاران،کنندمیعملدارندرانفرزارانه،آیندمیبدنیاهمنفرهزاران،میرندمیکنیممی

.استجنگل،شوندمیمریضدارندنفرهزاران،شوند

من:بگوییماییمیبمااینکه،روندمیبینازوپوسندمیهمايعدهیک،اندزدهجوانهاالنچیزهاییجنگلدر

،بیاورمدرپولبتوانمهمیشه،باشمقدرتمندبایدههمیش،باشمجوانبایدهمیشه،باشمخوشگلبایدهمیشه

پنهاننظمیکجنگلدربزنیمشخم.بزنیمشخمراذهنباید.آیدنمیدرجوراینوهمیشه،همیشه،همیشه

میباغبانعقل،استبدپاركگویمنمی،برویدپاركشما،هستباغبانعقلپاركدر.نیستپاركدر،است

نیستبداین،نیستبدنهاین؟استبدمگرگویندمی،راپژمردههايگلروزهر،چیندمیراهاخشکآید

جورهریعنی،بشوددرستخدانظمبا،بشوددرستجنگلنظمباهمشمازندگیدرپاركاگر،زیباستپارك

میکارپنهانظمن،چیندمیزندگینظمجنگلدر،زندگیخردبگذارید،چیده،راچیهمه،داریدقبولهست

.کند

می،داردقبولراپاركانسانیذهنالبتهوکندمیدخالتانسانیعقلروزهریعنی،نیستنظمآنپاركدر

نه،کندمیکارشماخانوادهدر،اینکندمیکارشماشخصیزندگیدرآیاولی،ببیندزیباراچیزهمهخواهد

ولی،داریمبچهتادوو،استمنسنّهم،همهمسرم،استسالمسیمنکهاستدرست.استدرهم،کندنمی

،باشدپدرمن،باشدمادرمناستممکن،اندمریضهویتیمهمهمهباماکهخانوادهایندرهاآدمازتعداديیک

.کنیممسلّطراجنگلنظم،کناربگذاریمراپاركنظم
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.استعمارتهمینبهمربوطنتابرايبخوانمهمرامطلباینبدهیداجازهبله

1824مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت 

زآن دَمِ نومید کن وا جُستی ایچون فرو گیرد غمت، گر چُستی ای

میسوالکنندهنومیددمایناز،باشیچستباشیزرنگاگر،لحظهایندربگیردفروراتواگرغمگویدمی

.هآمدچرا،خواهدمیچیکهببینبپرسآناز،استآمدهمیغیکلحظهاینیعنی،کنیمیتحقیق،کنی

اِنعام ها را زآن کمالۀراتبمنکر به حالۀای غص: گفتی اش

خدامنکر،هستیشاديازپرزندگیولحظهاینمنکرکهلحظهاینۀ غصازپروضعیتايکهگفتیمیاوبه

ایندرو؟هستیحالمنکرۀ غصتوکه؟نیستاوجنسازلحظهاینمگر؟نیستشاديجنسازخدامگر،هستی

.هستیمنکرشتو،آیدمیخداازیعنی،آیدمیکمالاز،آیدمیورآنازکهرابرکاتوخردجویبارآنلحظه

زرنگ:گویدمیاگر.خورممیغصهدارمهممن،بخورغصه:گویدمیآمدهاالنايغصهیک،دیگراینطوري

میکمالآنازاینوکنیمیانکاررازندگیبرکتوزندگیخرداالنتوکهپرسیمیرااینهاغصهاینازباشی

.آیدمیخداوندازیعنیآید

چو چاشِ گل تنت انبارِ چیست؟همگر به هر دم نه ات هبار و خرّمی است

تناین،نداريخرمیبهارلحظهرهاگر:گویدمی،همیشهاستفکربصورتکهپرسیمیغصهایناز:گویدمی

برکاتشو،آنجابشودپربایدخدا،خداستانبارمامرکزکهاوالً؟چیهانبارماتناین؟چیهانبار،گلخرمنمثلتو

؟چیهحسابشحرف،مابهگویدمیچیاصالًلحظهاینۀ غصاین،آیدمیلحظهبهلحظه

میکارجوريچهبدناینپس،نداريخرمیبهاراگردمهر،لحظههربگو،دیگرخوببپرساواز:کهگویدمی

انبار،استبودنانباراینپس.کندمیکارجوريچهزیباییاینبهرابعدتچهاراین،زیباییاینبه،کند

تفیزیکبهاول،استگلخرمنمثل،کندمیکارقشنگاینقدرکهاستهمینبراياوستمرکزتودل،خداست

می،کندمیکارداردجانت،کندمیکارداردبدنتوهیجاناتتوفکرتاینقشنگچقدرببیناصالً،کننگاه

؟هستیاینمنکرتوچطور،اندازدمیکاربهرااینهاکسییک:گوید
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منکرِ گل شد گالب، اینت عُجابچاشِ گل، تن، فکرِ تو مهچون گالب

برمیکجاازفکر،استگالبمثلفکرکنیدتوجه،استگالبمثلهمماکرف،ماستتنگلخرمناینگویدمی

گلمنکر.شدهگلمنکر،استگالبهمینکهمافکراین:گویدمیحاال.عدمآناز،یکتاییفضاياز؟خیزد

که،کندمیادارهچیرابدناینکهبپرسآنازشما،شودمیبلندآنازفکر،ماستعدمهمینگلاولین،شده

تنکهراگلخرمن،باشدگالبهمانکهفکرکهاستانگیزشگفتاین:گویدمی؟شودمیادارهقشنگیاینبه

داردزیباچقدرکهبینیمنمیرامانتناینهوشیاريبصورتمایعنی،شدگلمنکر،کندمیانکارداردباشد

.کندمیراخویانپیکَصحبتحاال؟شودمیاداره

خویان نثارِ مهر و میغبر نَبیخویانِ کفران کَه دریغکَپیاز 

باکهکسانییعنی،لحظهایندرزندگیکنندهکفرانصفتانبوزینهیعنیاستجالبیاصطالح،کفرانخویانپیکَ

یزندگنعمتهاشدگیهویتهمهمانبخاطر،اندشدههویتهم،بوزینهمثلاندگرفتهدیگرانازکهفقطفکرها

خویانپیکَاز.بینندنمی،کندمیادارهگلمثلرابدنوشودمیرداالنکهراخداخردوراخدانعمتورا

همینیعنیکَه.استشانزیاديگویدمیهمدردهااینحتّی،استشانزیاديهمکَهیعنیدریغکَهکفران

.استشانزیاديهمکاهاین:گویدیم. دیگرداریمماکهبساطیهمینوجسمیهوشیاريودردها

.کنندنمیتقلید،آورندمیورآنازصفتانپیغمبر،هستندصفتپیغمبرکهآنهاییمیغومهرنثارخویاننبیبر

هویتهمبعد،بشنویمورآناز،بشنویموراینازیاکتابآنازکتاباینازکهکردممیعرضهمینبراي

باید.نیستصحیحاین،کنیمآبادانراجهانبخواهیمهاشدگیهویتهمآنۀ بوسیل،کنیمدفاعآنهاازبشویم

کرمابربنابراینپس،ابریعنیمیغ،دوهرایزديمهروخورشیدیعنیمهرنثارخویاننبیبر.باشیمخونبی

.استهمینطورهمواقعاً.بادخویاننبینثارایزديمهروایزديعشقوزندگیکرمابر،استزندگی

نعمتکفران،کنندمیتقلیدبوزینهمثلکهکسانی،کنندنمیتقلیدهابوزینهمثلکههستندکسانیخویاننبی

تواصالً،پرسینمیغماینازچطوروآمدهغملحظهایناینکهبهگیردمیایرادوکنندمیلحظهایندرراخدا

ايکارهچهتو،آیدمیداردورآناززندگیخرد،زندگیشادياالن؟یگویمیچی،هستیکارهچه،هستیکی

.بشودمشغولغصهبهوکندانکاررایکتاییآنتواندمیفکراینو؟وسطاین
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وآن سپاس و شُکر، مِنهاجِ نبی ستآن لِجاجِ کفر، قانونِ کَپی ست

اینرازندگیوراخدارويوبشويهویتهمنکهایزندگیپوشاندنیعنیکفرمقاومتوستیزهآنکفرلجاجآن

سپاسوآن.کندمیتقلیدکهاستذهنیمنهمینبوزینه.استبوزینهقانوناین،باشیزماندربپوشانیلحظه

طرفازبرکتاینوآرامشاینوخردایناینکهبخاطر،استشکرگزاروراضیلحظهایندرکهکسیشکرو

.پیغمبریعنینبی،روشنراهیعنیمنهاج،استپیغمبرانروشنراهاین،آیدمیزندگی

ما،آوریمپیغامهمماولی،اندبودهپیغمبرانبعضیکهنباشیمعمقآنبهاستممکننوعیبهحاالماۀ همپس

ازپرکهمدآفکريموقعیهرو،بشودردمااززندگیشاديوزندگیخرد،برسانیمصفربهرامقاومتتوانیممی

؟خاريتو؟زنبوريتو؟ايآمدهکجااز؟گوییمیچیتواصالً؟هستیکیتوکهباشیمزرنگبگیریم،استغصه

ازراخاراینبتوانیدشماکهشدخواهدسببشکروسپاسوپیغمبرانروشنراهاینو؟مندلبهآمديکی

.بیاوريدردلت

رویان تَنَسُّک ها چه کرد؟با نَبی؟خویان تَهَتُّک ها چه کردبا کَپی

باالخرهکهشدسبب،انکارهاوهاپرروییهمینهادريپردهو؟کردچههادريپرده،صفتانبوزینهباگویدمی

صفتبوزینهچونولی،بودندهمبشریتراهنماياینهااینکهلوویعنی،دارنددرد،دارندذهنیمنبفهمنداینها

تنسک،داشتندتنسکرویاننبیاما.اندنرسیدهجاهیچبهکهفهمیدندسرآخرو،شددریدهانشة پرد،بودند

،دیدندراخاررویاننبیو،بدزددراتوجهتواندمیکهچیزهاییآنبهنکردنمیلیعنی،پارسایییعنی

خوپیکَکسیهر.شدندبخیراقبتعاینها؟کردکارچهآنهاباپارساییاینوبیرونیچیزهايگلبهنچسبیدند

وبشودردآنهاازایزديخردداداجازهیعنی،گرفتراپیغمبرانراهوشدتسلیمهرکسی.نرسیدجاهیچبود

بیبهسرآخر،انداختو،کردبیروندلشازراخارهااینبزوديو،بشودهویتهمنبایدبیرونیچیزباکهفهمید

.شدزندهخدانهایت

در خرابی هاست گنجِ عِزّ و نوردر عمارت ها سگان اند و عَقور

زندگیعمارتدرکسیهریعنی.گزندگانوکنندمیزندگیسگانفقط،ذهنیهايپاركدرهمبازهاعمارت

براي.زندمینیشعقربمثل،استگزندهو،استذهنیمنجنسازحتماً،ذهنیپارك،ذهنیعمارتکندمی
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خرابراذهنیمنکهاستکسانیدربودنوخردونوروهوشیاريو،بزرگیگنجاما.استدردازپراینکه

.استحاکمشانزندگیبهجنگلنظم،ندارندذهنیپاركنداکرده

گم نکردی راه چندین فیلسوفگر نبودی این بُزوغ اندر خُسوف

مابنابراینپس.نبودخسوفدر،نبودابرزیرایزديهوشیاريبشتااین.تابیدنیعنیبزوغ،تابشاین،ماهایناگر

میمتوقفتابشاین،گیردمیقرارمامرکزهاشدگیهویتهماینوجهانباشویممیهویتهمرویممیکه

باخیلیکههستندآنهاییراهکنندگانگماتفاقاً.کردندنمیگمراراهفیلسوفاینهمه.گیردمیرودمی،شود

وبخواندکتابآدمکه،استبزرگیگرفتاري،استبزرگیجهلاینواقعاًو.دارندقبولراخودشانودارندسواد

خیلیکهاینآقاکهکنندقضاوتموالنابهراجعبیایندمثالًهاییآدمچنینیکوبشودهویتهمهاشخواندهبا

تابشاین،ندهیدقرارمرکزتاندرراکتابیچیزهايباگیشدهویتهمشما،استبلواستالو،نیستموثّر

.اندرفتهراذهنراهاندکردهگمراراهفیلسوفاینهمه،خسوفدررودمیزندگی

،بوددانریاضیهم،بودفیزیکدانهمانیشتن،انیشتنمثلبودنددانشمندهمهاینهاداریمفیلسوفانیماالبته

.زندمیمثالدبوعارفهم،بودعارفهم

دیده بر خرطوم، داغِ ابلهیزیرکان و عاقالن از گمرهی

باشدگیهویتهمبراساس،دانندمیداناراخودشان،هستندعاقل،هستندزیرك،هستندذهندرکهآنهایی

،ماندخواهدهمیشهابلهیداغدماغشانروياینها،اندکردهجمعهاکتابازکههاییدانشوباورهاسريیک

ذهندرگمشدگیاینودردهاایناینکهبراي،ماندخواهدابلهیداغشانپیشانیدرشاندماغ،شانخرطومبر

.آنهاصورتبراستابلهیداغاینو.داشتخواهندخودشانباهمیشهرادردهاو
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