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1197مولوي، دیوان شمس، غزل شماره 

سوزاگر آتش است یارت، تو برو در او مهی

به شبِ فراق سوزان تو چو مشع باش تا روز

کنکش، تو موافقت مهیتو خمالفت مهی

دوزچو لباسِ تو درانند، تو لباسِ وصل می

به موافقت بیابد تن و جان مساعِ جانی

ز رباب و دفّ و سرنا و ز مطربان درآموز

به میانِ بیست مطرب چو یکی زند خمالف

قَالوزمهه گم کنند ره را چو ستیزه شد

تو مگو مهه به جنگند و ز صلحِ من چه آید؟

ای، هزاری، تو چراغِ خود برافروزتو یکی نه

هبرتدهکه یکی چراغِ روشن ز هزار مر

که به است یک قدِ خوش ز هزار قامتِ کوز
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.کنممی شروعموالناشمسدیواناز1197شمارهغزلباراامروزحضورگنجبرنامهاحوالپرسیوسالمبا

1197مولوي، دیوان شمس، غزل شمارة 

سوزمهیاودربروتویارت،استآتشاگر

روزتاباشمشعچوتوسوزانفراقشبِبه

ایناتفاقبالحظهایندرماکهبشرطیسوزاند،می راماتوهمات،راذهنیمنکهخداستیازندگیرمزآتش
صفربهلحظهایناتفاقمقابلدرمامقاومتوکنیم،بازلحظهاینرویدادمقابلدررافضاوکنیمآشتیلحظه
اینکهبراي؟زندمی راحرفاینچرا.استآتشتوحقیقیدوستوتویاریعنی،یارتاستآتشاگر.برسد
وشدیمهویتهمماجهاندرکهچههربا.استجسمجنسازاست،بیروندریارداریم،ذهنیمنکهمابراي
.خواهیممی یاريآنازوپرستیممی راآنماو.ماستیارآنماست،مرکز

جهانلحظهایندرمااصلیدوست؟کیهلحظهایندرتواصلیدوستبدهتشخیصتو:می گویدموالناحاال
همماجنسکهمااصلییاراینبنابراینپسو.استزندگییاخداکهاستواضح؟استزندگییاخدایا؟است

خالهمین،خدایافرمیبییاعدمازبکنیمتوانیممی ماکهياتجربهنزدیکترینو.استفرمبی،استآناز
یا،ماکنیممی تجربهبگوییمچیزجوردوکنیدنگاهآسمانبهاگر،گرفتهرافضاخال.اوستچیزهمهدرکه،است
اجرامیعنیچیزهاهمیکی،استنچیزجنساز،نیستچیزجنسازکهاستخالیفضايیکی:بینیممی 

.آسمانیکرات،آسمانی

بصورتجهاناینبهآییممی وقتیکهگفتیمبارهاو.هستیمهوشیاريجنساز،هستیمخداجنسازماو
ماو،تو:گویندمی مابهمثالً.کنندمی مساويفکریکباراماآنجادرو،شویممی ذهنواردفرمبیهوشیاري

واسممانفکرومنفکرپس،استفکریکمااسمهمینطور.گیریممی یادرامنمالورامنفکرورامنلفظ
برايچیزيچهکهکنندمی معرفیمابهخانوادهاهلومادرمانوپدرو.گیریممی یادرامنمالفکريالگوي

.چسبیممی فکرهااینبهما.شودمی ارائهمابهفکربصورتآنهاواستمهمجهانایندربقاء

هرو.دهیممی قرارمرکزمانوگیریممی راآنهاماباشدمهممابرايوبشودارائهمابهفکربصورتکهچیزيهر
یامادیدایم شدهجهاناینواردماکهمدتییکازپس.شودمی مادیدعینکآن،بگیردقرارمامرکزکهچیزي
هویتهمیعنیماديمرکزبعداً،بودهآنمامرکز،بودهخدائیت،بودههوشیارياول.شودمی عوضمادیدعینک
ایجاددرد،ببینیمراجهانهستمامرکزدرکهبیرونیچیزهايبوسیلۀکهدیدجوراین.کنیممی پیداشدگی

.هاحسادتوهاترسوهاخشموهارنجش:مثلدردها.کنیممی مرکزمانهمرادردهاماو،کندمی 

دیگرماديچیزهايیا،هاستآدمذهنیتصاویر،مثالًاستپولمثالًمایارکهغلطبهگیریممی یادبنابراینو
،سیاسیباورهايمثل،باورهاگذاریممی رااسمشکهدیگرفکرهايمخصوصاًواستمانبدناینحتّییااست
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کندمی پیشرفتآدم،خورندمی بقاءدردبهباورهااینکهکردیمدرستخودمانکهباورهایییاشخصیمذهبی،
می وجودحسچیزيهربهو،دهیممی وجودحسآنهابهیعنی،شویممی هویتهممااینهاهمۀبا،اینهابا

.مامرکزشودمی دهیم

چرخانذهنیتصویریکذهندرفکرهاچرخشاینومرکزاینودیداینو.استغلطمرکزاینودیداینحاال
ذهنیمنکنیممی فکرماو.استتوهمذهنیمن.استذهنیمنآناسمکه،آوردمی بوجودحرکتحالدرو

ایناسمو،بردمی فروفکرخواببهرامافکرهاباشدنهویتهماینجور.بشویمبیدارخواباینازباید.هستیم
.استدرستدوهرکهفَراقیافراقشب:گذاشتهموالناراکار

می ذهنشدرانسانییککهمدتیتمامیعنی،هستیمذهندرهوشیاريبعنوانماکهاستشبییعنیفراقشب
مرکزازراهوشیاريداشتنمرکزاینجورودیدناینجوراینکهبراي؟فراق:می گویدچرا.استفراقششب،ماند

مناینومرکزتوانیممی ،شویممی جدامردمازماتنهانهیواشیواشو،گذاردمی رامادهوکندمی بیرون
نمی هوشیارانهزندگیپس.شویممی جداهمخدااز،شودمی تشکیلجداییوشدگیهویتهمبراساسذهنی
وماهیجانیبعد،مافکريبعد،مافیزیکیبعدیعنیمابعدچهاررابهبرکاتشورااششاديوراخردشتواند
هوشیاربایداینهاگرفتندرماو،بدمدماوجودبهرابرکاتاینخواهدمی زندگیکهدانیممی وبدمدماجان

.باشیمفراقشبدروتوهماینتويماخواهدنمی زندگییاخداحاال.باشیم

خداستواستعدمهمینآتش.استآتشتویار،نیستبیرونجهانتویار:امروزکردهشروعاینطوريموالنا
تماماًبرويکهاستالزمتوبربنابراینو.کندکمکتوبهوبسوزاندرادیداینجوروراتوهماینجورتواندمی که
باقیتوهماینازهیچییعنی،بسوزيتماماًتابدهادامهسوختنبهبرو،سوزهمیاودربروتو،بسوزياودر

.نماند

لحظهایناتفاقمقابلدرمالحظهبهلحظه،گیردمی صورتهوشیارانهکاراینکهکردمعرضتانخدمتبارهاو
آنباهوشیاريبعنوانشماولی.پسنددنمی ذهنیمنآن،ذهنیبافتآنافتدمی اتفاقی.کنیممی بازرافضا

شمابهخرديو،استآتشهم،هستخداهمشدهبازفضايآندر،کنیدمی بازرافضایاکنیدمی آشتیاتفاق
شما،هستیدشماکردیدمی فکرحاالتاکهچیزياینشناسیدمی کهدهدمی شمابهشناساییقدرت،دهدمی 

و،بیفتدشدگیهاهویتهماین،بیفتدهاتوهماینقطعهقطعهکهدهیدمی اجازهو.استتوهمبلکه،نیستید
.بسوزیدتماماًشما

مانفرمتوانیممی و،منگوییممی شویممی بلنداینکهمامنّیت،ذهنیمنکهاین استکاملسوختنعالمتو
،ذهنیمنخاصیتمهمترینشاید،مهمهايخاصیتازیکیهمانطور.رسدمی صفربهکنیممقایسهدیگرانبارا

درفقطهمدیگرانبهراجعماهايقضاوت.شودمی صفرهممقاومت،استلحظهایناتفاقمقابلدرمقاومت
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ماو،بشودانجامگونهمعتادبصورتقضاوت،قضاوت،قضاوتکهنیستاینطوريوشودمی استالزممواردیکه
.گرفتیمقضاوتخوي

آخربهوقتینونوالف،می گویدسوزان.باشیسوزان،فراقشبدرکنیبازرافضابایدمرتّبتو:می گویدپس
شمعشمابعدبهلحظهاینازپس،سوختنحالدریعنیسوزان،دهدمی نشانراحالت،شودمی اضافهامرفعل

سوزاند،کنیمی بازد،کنیمی بازرافضاافتدمی اتفاقچههر،فضاگشاییباراحضورشمع،کنیدمی روشنرا
روشنشمع.شماحضورشمع.شودمی روشنشمع،کنیدمی بازرافضاوقتیکنیدمی راکاراینیعنیهستید

روشنتانشمع،بودیداولازکهشویدمی هوشیاريهمانجنسازلحظهیکشمایعنی؟چییعنیشودمی 
زندگیجنسازو،لحظهیکلوو،نیستمتوهمجنسازمنکهموضوعاینبهآگاهییعنیشمعشدنروشن.شد

.بشودروزتابدهمادامهبایدراکاراینو.هستمهوشیاريجنساز،هستم

جنسازام،شدهخداجنسازکهکنمحسزندهبطوروعیناًمنوبشودصفرذهنیمن؟چهیعنیبشودروز
خیلیشودمی کوچک،شودمی کوچک،شودمی کوچکذهنیمنچون.شدنهایتبیفضااینوام،شدهزندگی
.شویدمی بزرگترشماشودمی کوچکآن چههرو،شودمی مواندازه،شودمی کوچک

حالتبهگرددنمی برکامالًفضا،کنیدمی بازرافضالحظهاینچالش،لحظهایناتفاقدرمقابلوقتیشماپس
برگرداندخواهدمی ذهنیمنوقتیو.شویدمی فضادارشمایا،فضاایندرشودمی پیداکشیعنی،خودشاول
.شدیدآگاهاینکهبرايگردیدبرنمیکامالًشمارا،شماکندمنقبضدوباره،راشما

پس.بشودتمامذهنشب،برسیروزبهدیگرو،بشودصفرذهنیمنتابدهادامهاینقدرراکاراین:گویدمی 
مردمهايحرفگرفتنجدي،فرورفتندردهاخواببه،رفتنفروفکرهاخواببهیعنیذهنشبشودمی معلوم

شدنیتمام،شودمی تمام،شودمی تمامپریدنفکرآنبهفکرایناز،کردنفکرمعتادگونهوخودفکرهايو
:دهدمی توضیحبیشتردومبیتدرو.:می گویدشمابهموالناهمرافرمولشدارد.است

کنمهیموافقتتو،کشمهیخمالفتتو

دوزمی وصللباسِتو،درانندتولباسِچو

جسم،شناسدنمی رازندگی،استتوهمذهنیمن،شناسدنمی راخداماذهن،کندمی مقاومتذهن،زیبابسیار
،ذهنشدردادهترتیبخودشکهترتیباتیآنمطابقاگرخودشبنظرو،شناسدمی رااتفاقات،شناسدمی راها

به،شودمی خوشبخت،بیفتداتفاقاتاگر،بافتهکهگلیمی،کردهدرستکهپارکی،دادهترتیبذهنیمنیعنی
ذهنیمنمیل مطابقلحظهایناتفاقاینکهو،افتدنمی لشمیمطابقلحظهایناتفاقبنابراین.رسدمی زندگی
می بوجودیکجوري،بگوییماینطوري،آوردمی بوجودخدارااتفاقاتاینیعنیقدروقضا.هستهمقضا،نیفتد
،ماستیاراینکهبراي،کندبیدارراماخواهدمی اینکهبراي؟کندمی راکاراینچرا.نپسنددشماذهنکهآورد
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توکهچیزياین،برساندزندگیبهراتوتواندنمی توهماینکه،خودشازراماکندآگاهخواهدمی اینکهبراي
.باشممرکزتبایدمن،استغلطماديمرکز،استغلطهمدیداینو،استغلطکنیمی فکر

.افتدنمی ذهنیمنمرادوفقبراتفاقاتسالگیدوازده،سالگیدهبگوییمحاالمدتییکازپسهمیشهبنابراین
اینهابینیممی مایا،روندمی بینازاینهامرکزمانایم گذاشتهوایم شدههویتهمآنباماکهراچیزهاییآنو

ذهنیمنو،ترس،خشم:مثل،کندمی غلبهمادرزیاديمنفیهیجانات،ترسیممی همما،روندمی بینازدارند
بازندگیشدنبرآوردهوتوقعاتاینوهاآدمازوهاوضعیتازداردتوقعبده،بده،بده،کردهعادتگرفتنبهکه

یکشودمی .کندمی انباشتههمراهارنجشو. رنجدمی انسانومی آیدنبدست،می آیدندردرستهاوضعیت
.کنندهمقاومتذهنیبافت

یعنی،کنمخالفتتحملتو،هستیذهنیبافتاینسلطۀزیرکهاستدرستتو:می گویدمابهآمدهیکیحاال
،کنبازرافضاتو،کنصبرتو،باشبردبارتو،کردخواهندمخالفتتوبایعنی،کشهمیمخالفتتو.کنبازرافضا

ازداردهاشدگیهویتهمازیکیلحظهاین،بپذیر،بپذیریعنی.بفهمیمکهفضاستکردنبازهمینچیزبهترین
،شماستباورهايبهتوهین،نیستقبولقابلتوبرايکهزدهحرفیکسییک،بپذیر،اصالًرفتهیا،رودمی بین

.نکنمقاومت،نکنستیزهیعنینکنمخالفت،نکنمخالفتکنبازرافضابنابراین

شدخواهدسببکاراینوکنبازرافضا،بپذیرلحظهایندررالحظهایناتفاقبپذیریعنیکنهمیموافقتتو
کوچک.بشوددریدهپوشیديوشديهویتهمآنباکهچیزيآندروجنبهآندرتوذهنیمنلباساینکه

بهالیهذهنیمنبعنواناالن پوشیدیمماکهلباسیاینکهراکاردادهترتیبطوريقضاپس.برويآب،توبشوي
داديدستازراچیزایناگر،نکنجایگزیندیگرلباس،شددریدهلباساگر،حاال.بشوددریدهاشیکی،الیه
وقتی،دوزمی وصللباستو.کنکاملراماديمرکزدوباره،بگذارراآنجايبشوهویتهمدیگرچیزیکبانرو

همدریدهوشديهویتهمچیزيیکباتوکهکردشناساییفضاآنخردوکرديبازرافضاوقتی،آمديکش
ایندهدنمی زندگیاصالًیا،بودهتوهمنبودهغلطیا،بودهغلطتوحرفاینکهشدثابت،شدپارهلباساین،شد

ترتیباینبه.کنوصلخدابهراخودتوبشودآزادزندگیبگذار،بیندازراشدگیهویتهمبنابراین،توبه
شودمی دریده،شودمی آزادشودمی دریده،شودمی آزادشودمی دریدهلباسشهیکهبینیدمی هوشیاري

.شودمی آزاد

.فهمیممی ،بله.نیستمحاضرمنکهگوییدمی شماخوب.باشدماآزاديفرمولتواندمی قبلبیتوبیتاینو
لحظهایناتفاقخواهیمی .هستیآیندهوگذشتهدرذهنیمنبافعالً.بینیمی ذهنیمندیدبافعالًاینکهبراي

؟کیهتویارکهگفتهاولهمانولی.استزندگیآنتويکنیمی فکرکهوضعیتییکبهرفتنبرايکنیپلهرا
اینتویاریا؟بدهدزندگیتوبهکهسالچندیاماهیاروزچندازبعد،بیفتدخواهدمی کهاستاتفاقیآنتویار

لباسوقتیلحظهاینیعنیاستآتشتویار.استآتشتویار:گفت؟توبهدمدمی رازندگیکهخداستلحظه
.سوزاندمی دوبارهآتشآناینکهبراي،ندوزيجدیدلباسکهشويمی متوجه،شددریدهتو
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بهاگریا،کنیممی یا،خواهدمی ماازراکاراینلحظهایندرزندگیکهموضوعاینبهبشویمبیداربایدماحاال
وآوردمی بوجودرااتفاقاتقدروقضاگفتیمکه،قدروقضا.افتدمی بدتراتفاقات،بدهیمادامهستیزهومقاومت

ذهنیچیزهايهمینیعنیعلل،عللموقوفنهاستفیکونکُناوکار،کندمی کارفیکونکُنطریقازخدا
،نیستبیرونیعللموقوفاتفاقاتوفضااینشدنباز،بیرونیعلّتدهدمی نشانذهنکهچیزهاییهمان،دیگر
کاراینبهمنجرچیزاینکهدهدمی نشانماذهن،کندمی ایجادرااینهابیرونیعللکهدهدمی نشانماذهن
.نیستچیزيهمچنین،رسیممی زندگیبهماتا،رودمی مسلسلهمینطوردوباره،شودمی 

بهلحظهایناز.بکنیدراکاراینشماپس.استکردنزندگیآمادةومابراياستکافیلحظههمینمازندگی
یعنیلباس،شودمی دریدهلباست،کنیمی موافقت،کنینمی مخالفت،کنبازرافضااتفاقاتتماممقابلدربعد
ذهنیمنازهیچیتا،روزتا؟کیتادهیمی ادامهراکارهمین،شويمی یکیخداباتوواتشدگیهویتهم

دریدههالباسام،ذهنیمناینازماندهچقدرببینمبگذارحاال،نکنقضاوت،بکنراکاراینفقطشماو.نماند
،شودنمی دریدههایملباساینکهمثل.استذهناینهاتوانینمی ذهنباشماراکاراین؟شودنمی یاشودمی 
.نکنیدرافکرهااین؟کنمکارچه،ماندهاشبقیهشدهدریدهآنتايپنج

بابخواهیماگرو،نیستماکاراستزندگیکاراینها،کنیدروشنراشمعهمینطور،کنیدبازرافضاهمینطورشما
،استفضاگشاییمنکاربگوییدشما. کنبازرافضا،کنبازرافضافقطتو.رودنمی پیشکارکنیمدخالتذهن

،االنگذاریدمی فضادرراچیزيیکشما،فضاستخاصیتشبیهماخاصیت،استفضاگشاییهممنخاصیت
یکياکرهیک؟مگرنیستاینطوري،دهدمی جاخودشدررابادکنکشودمی بازفضا،کنیدبادرابادکنکیک

.استهمینعیناًهمماخاصیت،بدهدجاخودشدرراآنتاشودمی بازفضا،شودمی زاییدهجایی

درآموزمطربانزوسرناودفّوربابزجانیمساعِجانوتنبیابدموافقتبه

،استمابدناینتويکهجانیوماهايهیجانیعنیمااحساسات،مافکر،ماتن،مابعدچهار،مافرم:می گوید
عدبچهاراینیعنیجانوتن،جانوتن،اوجانوزندگیبعنوانماهوشیاريجان،جانیکیآنهمینطورو

اتفاقاتوهستیمساکنبودنیکمااینکهیعنیهممارقصو،رقصبهکندمی شروعموافقتبا،ماحضوربعالوة
اینراحالتبهترینو.رقصندمی هافرمو،کنیمنمی مقاومتزچیهیچمقابلدرما،روندمی نرمنرموآیندمی 

.آیندهبهرسیدنفشار؟چیفشار،نیستفشارزیرمابدناین.دارندحالتایندرمابعدچهار

چیزآن؟شودمی کاملجوريچه،استناقصذهنیبافتاین،هستیمذهنیبافتاینلحظهاینگوییممی ما
اینجاماوآنجاستاواستشکافییکاینجاوآنبهبرسیمداریمعجلهماوبیفتداتفاقبایدهستآیندهدرکه

کجاازبودنایناالن،ماایم زندهبودنبهوقتی،گذاشتهفشارزیررابدنایناضطرابوترسواسترساینو
می بازرارویدادیکاطراففضاياینکهبمحض،گشاییفضااز،موافقتاز،بودهمادر؟دادنشانمابهراخودش

اینلحظهیکبنابراین.لوولحظهیک،شویمنمی ام ذهنیمنبافتاینجنساز،شویمنمی اتفاقجنسازکنیم
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از،ترسجنسازاضطرابجنسازماهیجانات،می آیددرفشارزیرازمافکر،می آیددرفشارزیرازماتن
می جوشوجنببهیعنیشویممی جاندار،شدنبیشتربهکندمی شروعماجان.شودنمی آیندهبهعجلهجنس
.شدیمزندهبینیممی ،افتیم

بدیاافتندمی خوباتفاقاتحالتایندرحاال،بیفتداتفاقاتایندهیدمی اجازهشماکه،استجانیسماعاین
.آوردمی بوجودرااتفاقاتمی آیدتانبودنازمی آیدورآنازکهخردي،زندگیخرداینکهبراي،بله؟افتندمی 

.کردیماشتباهیچهماکهبینیدمی پس.آوردمی بوجودرااتفاقاتذهنیدردهاي،ذهنیبافتحالتیکیآندر
زندگیلحظهاینکهحالیدر،گرفتیملحظهاینبجاي،رالحظهایناتفاق،لحظهاینفرمماکهاساسیاشتباهاین

،راحالتاینکنیمشناساییباید،ترسیدیمافتادیماتفاقلحظههرما،کردهاتفاقجنسازراما،خداست،است
با،کائناتآهنگباجهانچیزهمه،بیفتدرقصبهمااصلیجانومابعدچهار،ماجانوتنبدهیماجازهباید

وجودذراتچرا؟نرقصد،نکندتغییرزندگیآهنگبامابدنچرا.رقصندحالدرچیزهمه.رقصندمی خداآهنگ
.گذاریمنمی نادانستهشایدوعامداًمااینکهبراي؟نرقصندماوجودذراتچرا؟نشوندمرتعششاديباما

شماحاالتا.سرنااز،دفاز،رباباز،هنرمندانازو،زنندمی هنرمندانکهسازهاییاز؟بگیریادکیاز:می گوید
ذهنشباکههستقرارنوازندهیامطرب.نه؟کندمقاومتیا،بگویدچیزيیکتارنوازندةبهبرگرددتارکهدیدید

نوازندهباربابودفبنابراینو.بزندراسرناودفاین،رارباباینزندگیو،زندگیباآنوربابشودموازي،نزند
.هماهنگندهمباهمسرناودفوربابصدايو؟استدرست.استهماهنگزندگیباهمنوازنده.استهماهنگ

هر:می گوید،باشداینطوريباید:می گویدفقطنیستپیشنهادوکهبدهدپیشنهادخواهدمی موالناببینید
رامانذهنیمنوقتیما،همبودنشوشودمی نواختهخدابوسیلۀبعدشچهاریعنی،استزنسازیککسی
کندمی شروعخدا،خدادستافتیممی ،شدیمابدیتونهایتبیجنسازوشدیمتبدیلروزبهوکردیمذوب

می نواختهاوبوسیلۀمافرمیبیهممافرمهم؟نهیاشودمی نواختههممابعدچهاراینخوب.مانواختنبه
می راخودشآهنگخودشذهنیمنبابینیممی مااالن انسانیهرولی.باشندآنطوريبایدهاانسانتمام،شود
آهنگبههمهواندزندهخدانهایتبیبهاالننفرچند.استشدهاینطوريجهاناینکهاستهمینبرايو،زند

چند،نویسدمی شانذهندرزندگیرافکرشان،کندمی فکراورافکرشان؟کنندمی ادارهرابعدشانچهاراو
:دهدمی توضیحبعدبیتدرو.اندکمخیلی؟شناسیدمی نفر

خمالفزندیکیچومطرببیستانِمیبه

قالوزشدستیزهچورارهکنندگممهه

وآورندشاديمطرباناینکههستندمطربزیاديتعداد.استکثرتعالمتبیست.رهنما،رهبریعنیقالوز
بزندمخالف،باشدداشتهذهنیمنیکیاگر.بزنندراسازشانزندگیآهنگبابایداینها،هستندهاانساناینها
می .کندمی ستیزه،استستیزهارکسترشانرهبر،رهبرشان،قالوزشاناینکهبراي.کنندمی گمراراههمه
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وذهنیمنبهکندمی وصل،کندمی قطعخداازرامااینکهبراي؟استبدچرا.استبدچقدرستیزهبینید
کنیممی کمکهمدیگربهما،کنیمپیداراراهکهکنیمنمی کمکهمدیگربهما.زنیممی مخالفماو،دردهاش

.نه؟استدرستاین.کنیمگمراراهکه

خارج،کنندپخشراخداییبرکت،کنندپخشجهانایندرراخداییشادياستقرارکهمطربلیونهامیپس
می دردشانبا،ندارندکاريزندگیخردباکائناتآهنگبا.زنندمی خودشان،زنندمی ذهنیمنبا،زنندمی 
،استآهنگبهتریناینگویندمی .کنندمی نگاهشانماديمرکزباتازه.زنندمی شانشدگیهویتهمبا،زنند

از تانوزدهمطرببیستازاگر،بزندخارجیکیمطرببیستانمیبهگویندمی ایشان.استبهترتوازمنآهنگ
این،راخرداینتوانیممی .کنیمعوضرادیگرانتوانیمنمی ماحاال.شودمی بدخیلی؟چیبزنندخارجآنها

درستو،می گویداینطوريایشانبگوییم.کنیمپخشجهاندرکردهمعرفیمابهوآوردهموالناکهراحکمت
می خارجماکهاستهمینهاتوافقعدمعلّت،هاجنگعلّت،ماکردنگمراهعلّت،ماستیزةعلّتو.هستهم

.زنیم

می ذهنیمنباکهکنیممی فکرما،کنیمپیداراراهوکنیمفکرتوانیممی خودمانذهنیمنباکنیممی فکرما
هویتهم،هویتندهمدردهابا،دارنددردهمدوهرآیندمی نفردوکنیممی فکرما،کنیمزندگیهمباتوانیم

خانوادهتوانندمی اینهاکنیممی فکرما،بدهندتشکیلخانوادههمباخواهندمی اینها،دارندشخصیشدگی
می خارجدوهر،شودنمی .شودمی عشقیمحیطاینو،کنندتربیتخوبیهايبچهو،بدهندتشکیلخوبی
.کنندکمکهمبهبایدنفردواین.کنندمی گمراراهدوهر،زنند

راخودمان،بگذاریمخودمانرويرانورافکنکهاین استراهشتنها؟کنیمکمکتوانیممی همبهجوريچهما
ذوب،کندذوبفضاگشاییبابدهیماجازه،کندذوبخواهدمی خداراماديمرکزاین.کنیمتبدیلبودنبه

از،بودنطریقازتوانیممی ،کردیمپیداعمقماداريریشهبلحاظشدکوچکذهنیمنکهوقتی،کندذوب،کند
خردمندانه،بزنیمحرفخردمندانه،کنیمبرقرارارتباط،کنیمکمکمانمقابلطرفبههوشیاريوخدائیتطریق
شناساییمادرراخودشهمآن،کنیمشناساییمقابلطرفآندرراخودمان،بدهیمعشقهمبه،کنیمعمل
.بخوانید. شدنخواهدگرنهو،بشودعشقیخانوادهمحیط،کند

در،قالوز،کندمی هدایترامنکهچیزيآنآیابپرسیمخودمانازلحظهاینماهمۀ،همینطورهمشما،بایدما
خردیا؟استفضاگشایییا؟استعدمیا؟استقضاوت؟استمقاومت؟استمخالفت؟استستیزهمندرون

با،کنممی ستیزهاینباهستستیزهبینیممی اگر.بدهیمخودمانبایدهمراجواب؟استکدام؟فضاستاین
کارخودمرويبایدمن،استخرابکارممنپس،گوییمی غلطتو،کنممی مخالفتآنبا،کنممی ستیزهآن

.شدخواهدپوكهابادامهمۀاینکهبراي،بدهمانجاممنتوانمنمی کاريهیچ،کنم
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؟آیدچهمنصلحِزوجنگندبهمههمگوتو

برافروزخودچراغتو،هزاری،اینهیکیتو

ام،رسیدهحضوربهمن:گوییممی مثالً.نزنیمماراحرفاین:می گویدمرتّبکهذهنیمنبوسیلۀوجههیچبه
وپدر؟چیهایمبچه؟چیهایمدوست؟چیفامیلم.کردخواهداذیترامندوبارهاو؟چینرسیدهکههمسرم

،نفرمیکمن:می گویداستذهنیمنهمیشگیبهانۀاین.نگورااین:می گوید.اندنرسیدهکهآنها؟چیمادرم
منکنفرضحاال:گوییممی و.نه:می گوید؟بگذاردتواندمی اثريچهاینجاپولبیقدرتبی،کوچکآدمیک
.استفکراینها؟شودمی چیگشودمرافضا

هماالندادممی جواباوایلدیگر.دهمنمی جوابهممنوکنندمی منازراسوالاینبارهاوبارهاوبارها
؟شودمی چیبعدشمنرسیدمحضوربهکنیدفرض،ذهنیعنیکنیدفرضهمینکنیدفرض.دهمنمی جواب

اهمیتبیفرداینپشت.خداستچراغ،نیستتوچراغتوچراغ؟چرا.کنیدروشنراخودتانچراغبایدشما.نه
می ادارهراکائناتتمامخواندخواهیمامروزکهاستعقلی،استزندگی،خداست،بیندمی کهذهنیمنبلحاظ

خدانهایتبی،نهایتیبییعنیهزار،نیستینفریکفقطتوپس.کندمی ادارهراوجودتجهانتمام.کند
خودتچراغاینکهبمحضاینکهبراي،نهایتیبیهمبازهم تعدادبلحاظنهایتیبیقدرتبلحاظتنهانه.هستی

.شوندمی روشنهمدیگرهايچراغ،کنیروشنرا

بیهمآنهابودهیکیپس.شودمی روشنمرتّبهی؟شدهروشنچراغتاچندموالناابیاتپخشطریقازاالن
ماشمعوقتی.نه؟کنیممی روشنرامردمشمعزوربهماآیا.کنندمی روشنرادیگرهايشمعهمآنها،نهایتند
؟چیهجنسازفهمدمی ،کندمی ارتعاشزندگیبهاو،مارویممی کسیهرپیشبالفاصله،شودمی روشن

خواستیمنمی مااینکهبراي،نتوانستهیانخواستهیاکهبفهماندمابهتواندنمی کسیکهاین استمااشکال
خودش،استذهنیمنعاقل،استعاقلکهکسییک.نیستیمذهنیمنبافتجنسازماکه، براي اینبفهمیم

،استمرکزشهاشدگیهویتهماین،شدههویتهمهایشخواندهباوخواندهکتاب،داندمی خردمندخیلیرا
خوابتوي،هستیخوابتويتوکهکنیمحالیشجوريچهماخوب،دهدنمی گوشاصالً،دارددکتراسواد

.کهبفهمدخواهدنمی ،کهدهدنمی گوش،هستیاتدانشهمین

درزندگییکنچیزيیککهکندمی احساساویکدفعه،بشویدروشنحضورچراغبهاگرشمایکدفعهاما
گرفتهیادکهچیزهاییاینکهفهمدمی ،شناسدمی راحقیقتیکدفعه،شمابخاطر،کندمی ارتعاشدارددرونش

چه.خوردمی دردبهبیرونجهاندر،همآنداردراخودشجايالبته! هاخواندههاکتابهمیناز،استمفرغ
مهمخیلیاینهاخوب،کنیمرعایترابهداشتکنفرضجوريچه،بشودزیادمانپولبیاوریمدرپولجوري

می ذهنتويما،بشویمهویتهمکتابیدانشبااگر.رساندنمی زندگیبهراماولی.داردراخودشجاي،است
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ازهمرااینها،کندمی ذهنیبافتکهفکري،استفکرهمینچیهمه،دانیممی کلّعقلراخودمان،مانیم
.نیستدرستاینها،گرفتمیادمختلفجاهاي

موالنادیگرجاهايهستیمهزار،مانهایتیمبی.هستمتنهامنپسبگوییمکنیمنمی نگاهذهنیمندیدباماپس
می نمایشمعرضاو بهدررااشفراوانیوراخردشزندگیچرا.نفر استهزاراندازةبهمنیکشما:می گوید

.تواندمی اوولی،کندبیدارتواندنمی راذهنیمن،ذهنیمن.کندروشنرادیگرهايچراغتواندمی او،گذارد
چراغکردنروشنازبعد.کنیمروشنراخودمانچراغ،بگذاریمخودمانروينورافکنکنیمسعیبایدماپس

تحمیلیا،کنمروشنراشماشمعمنبیرونبیاییدبگوییمبزنیمرامردمدررویمنمی ،نداریمکسیبههمکاري
ذهنیمنمالاینها،استخاموششماشمع؟شدهروشنمنشمعمردمآیا.نیستیدبلدشمابگوییمیا،کنیم
.است

زمانحاال.دیگرهمهواقعدر،کنندمی مقاومتهمه،کنندمی ستیزههمه،جنگنده بهمهکهاستدرستپس
،هویتندهمآفلچیزهايباهمه،کنندمی ستیزههمه،گفتمی چیبوداالناگرموالناببین،بودهآنطوريموالنا

می نرسیدهجاهیچبه،اندگرفتهکمدستراخودشان،اندکردهگیرخواباینتويودارندماديمرکزهمه
،کندمی بزرگیاحساسوهستذهنیمنفهرستتوکهاقالمیازیکیاتفاقاً،کنندعوضرادیگرانخواهند

.دهدمی امنیتحساوبهدیگرانکردنعوض.استدیگرانکردنعوض

عدمحسکاراینانگیزةولی.دوربیاندازيراغلطتباورهايکه،بکنمخودممثلراتوخواهممی :می گوید
احساسمنباشدزیادماتعداداگر:می گوید.استخودشبهاطمینانعدم،استترسش،استدرونازامنیت
ماپس،دارندقبولراهاصحبتاینزیاديتعدادکنممی احساس،کنممی دانشاحساس،کنممی امنیت
.قضیهنیستاینطورينه.استدرستاینشودمی معلومپس،زیادیم

هبرتکه یکی چراغِ روشن ز هزار مرده

که به است یک قدِ خوش ز هزار قامتِ کوز

کهانسانییک.استبهترخاموشچراغهزارازروشنچراغیک:می گوید،زندمی تمثیلدارد.خمیدهیعنیکوز
یعنی،استروانساکن،هستزندگیبودن،هستزندگیسکوناعمالشوشیفکرهاپشتوشدهزندهبودنبه

فقطذهنیمن،که:می گویدنچیزيذهنیمنچون.استبهترذهنیمنتاهزاراز،استشدهروشنچراغش
،زندمی تمثیل،خوشقدیکو.آوردنمی چیزيآنوراز،کندمی اظهارراهایششدگیهویتهمورادردهایش

نهایتبیبهکهکسییکاستزندگیتمثیلو.استخمیدهقامتتاهزارازبهترقامتخوشزنیامردحاالیک
باورهاي،شدهزندانیذهنیمنتويوکردهقطعخداازرااتصالکهخمیدهقامتازخوشقد،شدهزندهخداوند
بهتر،آوردمی برکت،آوردمی عشق،آوردمی خردطرفآنازکهکسییک.استبهتر،کردهمرکزشراخودش

آن،دانممی بیشترمنگویندمی ،کنندمی دعواهمبا؟کنندمی ستیزهاندنشستهکهانسانیتاهزاریا؟است
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درآبازبیشتریکیآنیکدفعهشانمقایسۀدر؟چرا.دارنددعواهمدیگربا،دانممی بیشترمن:می گویدیکی
برترم،سنجممی راخودمدیگرانبامنکه،استمقایسهخودشانازارزیابینحوة،استمقایسهکارشان.می آید

اینخوب،انگیزدبرمیراحسادتحس،دهدمی عذابشبودنترپایینو؟ترمپایینیا؟هاجنبهخیلیدر
.زندگیازشدهقطع،خوردمی دردچهبهموجود

،نداریدتاندوستانومادرتانوپدر،تانبچۀ،همسرتانبهکاريشما،انگیزیدبرمیراخودتانچراغشماپس
باماولی،نیستمربوطمابهاصالًنکنند،بکنند،کنندکار،کنندروشنخودشانرويرانورافکنخواهندمی آنها

.نداریمکاريدیگرکسی

بعضیدوباره،بود711شمارهبرنامۀغزلکه2934غزلبهپرداختخواهممندوبارهکوتاهغزلاینازپسخوب
راهایشپیغام،بخوانیددوبارهراغزلاینبرویدکهکنممی تشویقراشماو.دهممی توضیحراغزلایننکاتاز

برايهایشپیغامکهبخوانیداینقدرو.کنیدبیانراهایشپیغامهمشمابرنامهتلفنیهايبخشدرو،بیاوریددر
.پرداختخواهممثنويازابیاتیبهآنازپسودهممی توضیحرانکاتاینسریعخیلیمن.بشودآشکارشما

.است2934اششمارهکهغزلآندرگفت

،گشتیشکاررفتی

بیرونازمرتّبکهذهنیمنمقابلدر،شويزندگیشکاربایدتو،بشویمزندگیشکاربایدماکهبوداینمنظور
باومرکزشبگذارد،بشودهویتهمکندپیداچیزيیکیعنی؟چییعنیبگیردشکار،بگیردشکارخواهدمی 
بایدماکهگیریممی یاداالنما،نه.بگیردتوجه،بگیردتایید،کندپیدااهمیت،بشوددیدهبزرگانباشتگیاین

گوشاگرپس.بسوزيبرويتماماًبایدتوگفتامروزو.زندگیوخداشکار؟بشویمکیشکار.بشویمشکاربرویم
ماکهدانیممی ومرکزمانبگذاریم،کنیمپیدابیشتريچیزهايرویمنمی دیگراینازپسموالناحرفبهبدهیم

زیاديبالهاينفهمیمراموضوعاینوکنیممقاومتاگر،کندشکارراماخواهدمی زندگی،هستیمشکارخودمان
.آمدخواهدماسر

،گشتیقراربیخودیابمقرارگفتی

آرامشوامنیتحسبیرونیچیزهايدادنقرارمرکزاینکهشناسایی.خوانممی دارمکه،کردیمراشناساییاین
جذبراماتوجۀبیرونازچیزيیک.کنیممی راکاراینذهنیمندرماو؟استدرست.آوردنمی پدیددرونی

اگرمثالًکنیدمی فکرشمااگر.مامرکزبهمی آیدفوراًآن،کردجذبراماتوجۀبیروندرچیزياگر،کندمی 
مهمبرکتتادو،بشویدهویتهمآنبایعنی،مرکزتانبگذاریدراخاصیفردیک،مرکزتانبگذاریدراپول

.کردنخواهیدپیدا،کنیدمی پیدااین را،آرامشیکیوامنیتحسیکی،زندگی
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ما،آمدخواهدبدستعدممرکزبهماديمرکزکردنعوضیعنیزندگیسکونازفقطآرامشوامنیتحسچون
یعنیکنیممی راکاراینماکهرا،خوشبختیحسهمینطور،بخواهیمدیگرکسیازراآرامشوامنیتحسنباید

ذهنیمندیدهمهاینها.کنیمامنیتحسکهبیاوردرزیادترپول،بدهامنیتحس،بدهآرامشحسمنبهتو،تو
.کندمی جایگزینرازندگینهایتبیوابدیتوخارجمامرکزازراگذراچیزهايشناساییاینو.است

،کنیمنمی پیداامنیتوآرامشحسما،بگیردقرارمامرکزاگربیرونیآفلوگذراچیزهاياینکهشناساییپس
تغییرمامرکز،کنندمی تغییرمرتّبآنهاکهچرا.دهیممی دستازراخودمانو امنیت آرامشحسبدتربلکه
ازرامانهویتیعنیکنیمخارج.مرکزمانازکنیمخارجرااینهاماکهشودمی سبب،شناساییهمین،کندمی 
نهایتبیولحظهاینابديآگاهیبهخودبهخود،بیرونشودمی کشیدهمانهویتوقتیو،بیرونبکشیمآنها
:گفت:می گویدراهمینهمبعداًکه؟استدرست.شویممی زندهخدا

:نخوانمچراخضرت

می آگاهابديلحظۀاینبههوشیارانهوآگاهانهشماکه.استماندنآگاهوابديلحظۀاینازآگاهی:گفتیمخضر
:گفت.مانیدمی بیداروشویدمی بیدارذهنخوابازیعنییعنی.مانیدمی آگاهوشوید

:خداییخانۀ

همینطور.بگردخودتبودنمحورحول،بگرديبایدخودتبودنمحورحولکهستاایناشمعنیخداییخانۀ
ازبایدرابیرونیچیزهاي،بگردیمبیرونیچیزهايمحورحولاینکهبجايما،گردیممی خداخانۀاطرافماکه

لحظهاینسکوناینو،مرکزمانبگذاریمرازندگینهایتبیوابديلحظۀاینازآگاهیودوربیاندازیممرکزمان
نمی تغییرچونسکون.استسکونازپر،استآرامشازپر،استشاديازپرآنو،بگردیمآنحولو،هست

:گفت. کندنمی تغییر،ترسدنمی هممامرکز،کند

:گشتیپایدار

:داردخاصیتتادوخدا.ایستاديزندگییاخدانهایتبیپايرويیعنی،گشتیپادارايیعنیگشتیپایدار
درماستپايکهنهایتبیوابديلحظۀاینازآگاهییعنیمابرايابدیت.استنهایتبییکی،استابدیتیکی
.بایستیمخودمانداريریشهنهایتبیپايرويیعنی،داريریشه،قامتوقدخوشگفتهمآنجادر،لحظهاین
از،شدیمزندهاونهایتبیبهوماندیمآگاهوکردیمپیداراابديلحظۀاینازآگاهیوقتیشودمی معلومپس

اوجنسازچون،گشتیکردگارچون،بوديکردگاربینداشتیکردگار:می گویدپایینکه.شویممی خداجنس
.شویممی زندهاونهایتبیوابديلحظۀاینآگاهیبه؟شویممی اوجنسازجوريچه.گشتیکردگارباگشتی

&&&پایان قسمت اول &&& 
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:ساقی وجودي

.برکت و انرژي زنده کننده از بودن تو به وجود خودت و جهان می ریزد

وگذشتهازوقتی.ریزدمی جهانوخودتوجودبهتوبودنازکنندهزندهانرژيوبرکتاینکهیعنیوجودساقی
بیپاي،مانیممی بیداروشویممی بیدارذهنخوابازوشویممی آگاهابديلحظۀاینبهوشویممی جمعآینده
راانرژيجهانهمۀوریزدمی همجهانهمۀبه،ریزدمی مابعدچهاربهکنندهزندهانرژي،کنیممی پیدانهایت

ماحالتآنازپس.هستیمماخوداشیکی.داردوجودکهچیزيهریعنیوجود.هستیموجودساقی.گیرندمی 
:گفت. ریزدمی مابعدچهاربهکنندهزندهانرژي

:قند بار گشتی

شادي بخشی

باروممی کهجاهر؟نهیابخشمشاديمنآیاکهکنسوالخودتازشما.بخشیمشاديمایعنیگشتیبارقند
لحظههرمنعمل؟نهیاشودمی عملموفکرواردخردوشادي؟نهیابخشمشاديکنممی برخوردکهکسیهر

اصلیوجودهاحالتاینهمۀو.نیستبیرونازاشکال.دارياشکالنیستاگر،بپرس؟نهیااستهمراهشاديبا
:گفت.کندمی تعریفراما

:فاروق رسته از فراق 

.شويتشخیص می دهی که ازجنس زندگی هستی و دیگر از جنس ذهن و نازندگی نمی

فراقیاذهنیمنازرستهفاروق.دهندهتشخیصبسیاریعنیفاروق.ذهندرجدایییعنیگفتیمامروزرافراق
این.شوينمی نازندگیوذهنجنسازدیگروهستیزندگیجنسازکهدهیمی تشخیصستاایناشمعنی

،نیستیمذهنیبافتیاتوهمیکما؟هستیمکیما،مابهبدهدشناساییبایدتوضیحاتاین.استفاروقتعریف
:گفت. نیستیمذهنیمنجهلما

:صدیق یار غار

.فرمحس می کنی که حقیقتاً ازجنس زندگی هستی و زنده به او و یار خدا در 

وهستیاوبهزندهو.هستیزندگیجنسازحقیقتاًکهکنیمی حسیعنیصدیق،غاریارهم،هستیصدیقهم
شویممی زندهبشویم،آگاهابديلحظهاینبهلحظهایندرمااگراینکهیعنیچه؟یعنی. هستیفرمدرخدایار
ذهنبانهکنیم،حسبایدرااین. هستهمماسکونحالتاینهست،هممابودننهایتبیحالت،این. اوبه

دررااینعمالبایدذهناین. شودمی زندهزندگیبهرسدمی حضوربهوقتیآدمکهنگوییدشما. کنیمتجسم
.ماکنیمتجربهلحظهاین
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ازراکنندهزندهانرژيوبرکتکهاستاینماوظیفه. هستیموجودجهاندر. هستیمفرمغاردرخدایارماپس
بشود،خالقبایدمافکر. بشودبایدهممابعدچهارواردکنندهزندهانرژياینو.کنیمپخشجهانبهبگیریماو
جنسازماهیجانات. داردراارتعاششبهترینهستبدنایندرکهماجان.شودمی خالقبرکتآنوسیلهبه

شویم،می پذیرانعطافما،شویممی نرم. شودمی زیباییشود،می فضاگشاییشود،می لطیفشود،می عشق
.بیرونرودمی مازندگیازمقاومتوستیزه. کنیمنمی ستیزه. کنیممی تأمل

شودمی کهبشویمزندهاوبهبایدما. استزندگیخودخداست،خودراستبسیارراست،بسیاریعنیصدیق
هستیم،بدناینتويایم،زندهکهزمانیتا. شویمنمی وجودجهاندرخدایاریعنیغاریارنشویماگر. صدیق
می چههستیماویارهمبعداًشایدهستیم،اویارو. وجودغارغاریم،اینتويواقعدربدن،اینبهیعنینمردیم

.دانیم

چشمت خفته هم پرده می دریده،

حال مست شده و مثل شمشیر بران شده است،

همینبگشاییم،فضامااگرکههمحاالهمینپس. بردهدرپردههمیشهبودهاوچشمکهماچشموقتییعنی
اینکهموالنامابهدادتوضیحو.دریدهراهاپردهواوستچشمماچشمنکنیمستیزهبدهیم،اجازهاگرهمحاال

آمدهانسانبهحیوانازآمده،حیوانبهنباتازشده،نباتجمادازشده،جمادواردپیمودهيهوشیارکهرامسیر
خوددریدند،رالباستاگر:گفتامروزخوب. بشناسدتواندمی راهاپردهاینافتاده،پردهپشتذهن،دراالن

بیبهکهحاال. فیکونشکنباخردش،باطرحهایش،بااتفاقاتش،باقدرش،وقضاباکندمی کمکداردهمزندگی
حضوربهازبعدیعنی.ایمشدهبرّانشمشیرمثلشدیم،مستوشدیمزندهاوابدیتبهشدیم،زندهاونهایت

.ایمشدهچیببینرسیدن

:رستخیز نقدي

.در این لحظه، بی نهایتی تو و آگاهی از این لحظه ابدي، قیامت تو را پدید آورده است

ابديلحظهاینازآگاهیوتونهایتیِبیلحظهایندراست،اینتوضیحشونقديرستخیزنقدي،قیامت: گفت
بهشودبلندیعنیرا،رستخیزشراقیامتشانسانیهررا،انسانیهرقیامتیعنیاستآوردهپدیدراتوقیامت

.نیستآگاهاینکهبرايخواهد،نمی اینکهبرايکند؟نمی .تواندمی بایستد،نهایتبیپايبهبایستد،خداپاي
ذهن.گذاردنمی ذهنغوغاياینکهبراي. کردهپیدابیرونییارهاياینکهبرايشناسد،نمی رایارشاینکهبراي
ازپرکهمرکزيازانسان. بگیرکمکچیزهاازبیاتو:می گوید.بردمی چیزهابهبرد،می بیرونبهرااواشهمه

.خواهدنمی کمکخداازخواهد،می کمکچیزهاست،فکریعنیچیزهاست

خودزندگی،خودرا،آدمنکنندمنحرفراهازاگرببرید،مردمازاگر،بخواهیداگرکهکنیدمی شناساییشماولی
هفتادایندراست،فرمهمیندرانسانهاماقیامت. ماستقیامتاینوکندمی قایمخودشپايبهراماخدا
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ولیکنینقدبانکببريتوانیمی کهداريچکی:مثلدرست.بشودنقدتواندمی لحظههرواست،سالهشتاد
. ماستتقصیراست؟کیتقصیرخوب. برينمی جیبتتويايگذاشته

:قیامت تو در این لحظه

.و مرگ در ذهن ریشه کن می شود. شبیه شیپور اسرافیل است که جهان را لحظه به لحظه زنده و نوبهار می کند

زنندمی قیامتروزکهاستشیپورياسرافیلشیپور.استاسرافیلشیپورشبیهلحظهایندرتوقیامت:گفتو
.استاسرافیلشیپورشبیهابدیت،ازآگاهیومانهایتبیوماسکونحالتاینیعنی. شوندمی بلندهامردهو

می نوبهاروزندهلحظهبهلحظهراجهانکه.شودمی جهاناینواردشودمی دمیدهماازچیزيچهدانیمنمی ما
پس.دوبارهبخوانیدبرویدکنیدلطف2934غزل. گفتهغزلتويرااینها. شودمی کنریشهذهندرمرگو.کند

درمرگوکندمی نوبهاروزندهلحظهبهلحظهراجهانکهاستاسرافیلشیپورشبیهلحظهایندرتوقیامت
هممطلبییککنید؟نقدشخواهیدمی .شدهبشود؟قیامتتانخواهیدمی .دانیدخود. شودمی کنریشهذهن

.کننقدشراقیامتکن،نقدش:می گوید.خواندخواهیمغزلهااینازبعد

:بریدي) من ذهنی(از کام نفس حسی 

هم آرزومند دوستی هستی و هم موفقی

راجداییذهنیمناینوباشدمامرکزذهنیمناینکهازیعنی. بریديذهنیمنیعنیحسینفسِکامازگفت
آرزومندهمپس. دارداحتیاجستیزهودشمنبهذهنیمن. استکامدشمنوداندمی اساسوداندمی جدي

حسینفسِازکهمابراي. استناچیزهاتفاوتاینکهبرايهستیدوستیآرزومند.موفقیهموهستیدوستی
اینکهبرايچرا؟. هستیمدوستیآرزومندکنیم،می دوستیآرزويمادرآوردیم،مرکزمانازراذهنیمنبریدیم،

خداجنسازماهمهکهکندشناساییوکند،شناساییتواندمی انسانهاتمامدرراخودشبودن.ایمزندهبودنبه
. استاهمیتبیواستسطحیهمهاینهاوباورونژادورنگهايتفاوتاینونیستیمهمدشمنماوهستیم

.دارداهمیتذهنیمنبراياینها

ماو.هستندمادوستوهستندخداجنسازاند،بودنجنسازانسانهاهمهکهکنیممی حسمابنابراینپس
کهخردي.موفقیتیعنیکاراینو. عملمانوفکرمانبهریزدمی زندگیخردلحظههراینکهبرايچرا؟،موفقیم

پدیدهیکموفقیتو. استموفقیتاسمشاینشماعملوشمافکربهبریزداگرکندمی ادارهراکائناتتمام
ام،گرفتهمدركچهارتادارمخوبشغلدارمبزرگخانهمنبگویدنفریککهنیستاینموفقیت. استايلحظه
چیزيدوباره.بله. ماستعملوفکربهلحظهبهلحظهزندگیخردشدنجاريموفقیت،.نیستموفقیتاینها
بود،اختیاربهراجع

:از اختیار من ذهنی بریدي

. خشم، ترس و سایر هیجانات یک جسم بیرونی فکر و عمل تو را تعیین نمی کند. اکنون اختیار داري
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هیجاناتسایروترسخشم،چه؟یعنیدارياختیارداري،اختیاراکنونپس.بریديذهنیمناختیاراز:گفت
جسمیکدردهايراماعملوفکرداریمذهنیمنوقتی. کندنمی تعیینراتوعملوفکربیرونیجسمیک

خشمش،. استذهنیبافتیک. استجسمیک.استبیرونیجسمیکذهنیمناین. کندمی تعیینبیرونی
. نیستدرستاین. کندمی تعیینراماعملورامافکرحسادتشاش،نظريتنگترسش،

چه. بشومخشمگیندارماختیارمنخوب. نیستاختیاراینشود،می تعیینماخشموسیلهبهمافکروقتی
درددیدتو،شدگیهویتهمدیدتو،ماديدید. آوردهوجودبهراتوخشمبیرونیجسمیکاین؟استاختیاري

حاال. رویممی دردزیرکنیممی مقاومتماکهدفعههر.استدردمقاومت،وستیزهخود. کردهخشمگینراتوتو،
.باشدخاصواکنشیکاستممکنباشد،خشماستممکنباشد،حسادتاستممکندرد

اتفاقازکهکنیدمی بازرافضاآنقدرپذیرید،می کامالرالحظهایناتفاقشماوقتیندارد،دردکهگشاییفضا
. می آیدزندگیازاختیار. می آیدفضاآنازاختیار.استاختیاراینرسد،می صفربهمقاومتشوید،می خارج
:گفت. داشتیمهماینبله،. نداریماختیارداریمذهنیمنوقتی. داریماختیارشویممی یکیزندگیباوقتی

:کردگار بوديغم را شکار بودي بی

چیزهاي بیرونی نمی توانند پس با کردگار هستی. از او کمک می گیرياکنون به جنس خدا زنده شده اي و 
.خودشان را در مرکز تو قرار دهند و با غم هایشان تو را شکار کنند

. گیريمی کمکاوازوايشدهزندهخداجنسبهاکنونیعنیچه؟یعنی، بوديکردگاربیبودي،شکارراغم
چیزهاییاینازشما؟خواهیدمی کیازراکمکبگوییدشماراحت،خیلی. خواستیممی کمکبیرونازماقبال
نمی .باشیشدهزندهاوجنسبهبایدخداازخواستنکمکبرايولیخدا؟اززندگی،ازیامرکزند؟ایندرکه

اینازکمککهحالیدرگیرم،می خداازکمکلحظههرمنگیرم،می کمکخداازمنکهبگوییوبخوانیشود
این. داريترسداري،اضطرابخوري،می غصهکهحالیدرهستی،خشمگینکهحالیدر.گیريمی ماديمرکز

کردگارباپسگیري،می کمکاوازوايشدهزندهخداجنسبهاکنونخدا؟ازگیريمی تواستکمکیچه
بیرونیچیزهايبودي،کردگاربیبودي،شکارراغم.بودغموسیلهبهشدنشکارهماینجنبهیکو. هستی

.کنندشکارراتوهایشانغمباودهندقرارتومرکزدرراخودشانتوانندنمی 

چونوندهدقرارشمامرکزدرراخودشنکند،جذبکامالراشماتوجهبیرونیچیزکهمواظبیدشمااالنپس
شمارهمهمبسیاربسیارغزلآنازدیگرينکاتاینها.استسادهخیلی. کردخواهدشکارراتوغمشاست،آفل

بشوید،حفظحتیبخوانید،بارهاوبارهاوبارهاراغزلاینببریدتشریفکنممی خواهشدوبارهو.ستا2934
.می آیددرچهتویشازکهببینید

:می گوید.خوانممی راتیترشوبخوانمبرایتانمثنويازابیاتیکنمشروعبدهیداجازهبله،
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3259مولوي، مثنوي، دفتر چهارم، بیت 

بیان آنکه مجموع عالم، صورت عقل کُلّ است، چون با عقل کُلّ به کژروي جفا کردي، صورت عالم تو را غم فزاید، 
آن اغلب احوال، چنانکه دل با پدر بد کردي، صورت پدر غم فزاید تو را و نتوانی رویش را دیدن، اگر چه پیش از 

.نور دیده بوده باشد و راحت جان

وجود،جهانتمام. خداستعقلکهداریمکلّعقلیکیعنی.استکُلّعقلِصورت،عالممجموعآنکهبیان

می اورانقشاینیعنی،استعقلآننقشاست،عقلآنصورتوجود،جهاناینو. دکنمی ادارهراکائنات

.لحظههرآفریند

وخودتبهتونکنی،بازرافضایعنیکنیمخالفتکلعقلبااگریعنی،به کژروي جفا کرديچون با عقل کُلّ
همالستروزنگفتنِبلهآنمعادلکردنجفاونکردنوفااین.نکرديکلعقلبهوفاواقعدرکردي،جفاهمهبه

اینمعادلولی. بله،همانبگوییمبایدهماالن. بله:گفتیممامنی؟جنسازتوپرسیدهماازخداالستروز. هست
می وفااالنمااست؟درستبله،گفتشودنمی حرفبهگفت،شودنمی ذهنبههمینطور.استفضاگشاییبله،

بازرافضالحظههرپس. شویممی توجنسازداریملحظههرهستیم،توجنسازماگوییممی عهد،آنبهکنیم
بهاگراحوالبیشتریاهمیشهیعنی،صورت عالم تو را غم فزاید، اغلب احوالکنیجفااگرپس.بله. کنیممی 

شود،می اضافهغمتکنینگاهعالمصورت

پدربااگرمثالزند،می مثال،چنانکه دل با پدر بد کردي، صورت پدر غم فزاید تو را و نتوانی رویش را دیدن
صورتصورت،ایندر،:می گویدپاییندرماست،پدر:می گویدکلعقلچونندهی،گوشحرفشبهبکنی،بد

. شدخواهداضافهغمتببینیراپدر

جهاناینبهبیاییماینکهازقبلماکهبگویدخواهدمی ،اگر چه پیش از آن نور دیده بوده باشد و راحت جان
می رااینماکهگرچه. هستیمخدائیتجنسازهستیم،يهوشیارجنسازدانیممی مایعنی.ایمدیدهرانور

مقاومتباکنیم،می مخالفتداریمکلعقلباخدا،باپدرمانبایعنیبابابااالنشدیم،ذهنواردوقتیولیدانیم
توضیحخودششعربهراهاهمیناالن.آمدخواهدمانظربهزشتجهاناینصورتلحظه،ایناتفاقمقابلدر

.دهدمی 

است کوست بابای هر آنک اهلِ قُلعالَم صورتِ عقلِ کُل استکُلِّ 

عقلیکپس.استکلعقلصورتماحیوانیجانوماهیجاناتما،فکرما،تناینجملهازعالمهمه:می گوید
کلعقلآنکه.خداستجنسازمابودن. اوستصورتماماديوجودهمهکند،می ادارهراجهانهستکلی
قُلاهلِوبگو،! بگو:می گویدآمدهقرآندرمرتبدانیدمی کههمانطورقُل. استقُلاهلِکهاستکسیپدر

منازمالحظهایندریعنی.کندمی وبکنراکاراین:می گویداوبهکلعقلزندگی،خردهمینکهکسییعنی
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کارآنکن،چکاربگویدمابهاوکنیممی نگاهگیریم،نمی فرمانذهنیمندردهايازوگیریمنمی فرمانذهنی
.کندمی تعییناوراماعملومافکر.بکنیمرا

راعملشوفکراشماديمرکزیاذهنیمنشده،حضورجنسازشده،خداجنسازکهاستکسیقُلاهلِپس
کههمانطوروکند،نمی همعملوزندنمی حرفدیگرش،دردهايحسببرخشمش،حسببرکند،نمی تعیین

کهاستخودشبودنِآنو.چرخدمی خودشبودنخودش،عدممحورحولوشدهخداخانهخواندیمغزلدر
.استقُلاهلِاینپس. عملشوفکربهشودمی جاريکند،می تعیین

صورتِ کُل پیشِ او هم سگ منودچون کسی با عقلِ کُل، کُفران فزود

می اونظربهزشتجهانایندرچیزيهرصورتیعنیهمکلصورتکند،کفرانکلعقلباهرکسی:می گوید
عقلقدریعنیکلعقلکفران.استکلعقلکفرانِذهنی،منعقلازاستفادهوذهنیمنوجودصرفاصال. آید
یاایم؟شدههویتهمآنهاباداریم،کهچیزهاییآنما؟براياستمهمچیزيچهلحظهایندر. ندانستنراخدا
راجهانکهعقلیبهانههوشیاروبشویمبیدارذهنخوابازبشویم،زندگیباموازيتوانیممی ماکهحقیقتاین

یکی؟کدامکنیم؟پیدادستکندمی ادارهراکائناتیعنیکندمی اداره

موجوديیکبهعظمتشآنباخدا،کل،عقل. نداردرالیاقتاینموجوديهیچکنیمپیدادستکلعقلبهاگر
تواختیاردرکنممی ادارهراچیزهمهکهراعقلیهمانمن. کناستفادهمنعقلازانههوشیاربیاتوکه:می گوید

بد و پر از درد هر لحظه با ارائه من ذهنی، یک بافت ذهنی و عقل. یعنی به انسان گفته. گوییم نهمی ما.گذارممی 
این عدم قدردانی و عدم . این کفران نیست. خواهیمنمی گیریم عقل کل ترامی راگوییم که ما اینمی به خدا

ید یا نه؟ کفران در کنمی شما ببینید دارید کفران. شود جبران کرد دیگرنمی اصالً. قدرشناسی در حد اعال است
.چند قسم است

خدا به ما حاال راحتی داده، پول داده، یکسري امکانات داده، آدمهایی در . یک موقعی است شما یک نعمتی دارید
ولی . حاال این یک جورایی بخشودنی است. دانیمنمی قدر اینها راکه خیلی خوب هستند اینها، زندگی ما هستند 

و این امکان را براي ،توانیم استفاده کنیممی تیم کهاي هساینکه ما از خرد زندگی استفاده نکنیم و تنها باشنده
می ما. اماصالً ترا براي این درست کرده. ، باید استفاده کنیاستفاده کن:می گویدو،ما بوجود آورده عقل کل

چرا. بله:گفتی؟مگر با هم صحبت نکردیم آن موقع از تو پرسیدم از جنس منی. نه:گوییممی هر لحظه. نه:گوییم
می کفران:می گویدعقل کل. نه،نه:گوییممی زنیم به نفهمیمی گویی؟ باز هم االن خودمان را هینمی االن بله

می با من ببین همه جا بهشت. چرا؟ براي اینکه با آن بافت مادي خواهی دید. همه چیز را زشت خواهی دید. کنی
. قدردانی بکنیمکنار،ه کفران را بگذاریمگیریم کمی پس ما تصمیم. شودمی ببین جهنمآن با. شود
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تا که فرشِ زَر مناید آب و گِلبِهِلصلح کن با این پدر، عاقی

هر . کندمی هی فضا باز. صلح کردن با این پدر معادل فضاگشایی در این لحظه است. با این پدر بیا صلح کن
کنید خرد می فضا که باز. کنیدمی فضا باز،خدا براي من پیش آوردهرا گویید که اینمی فتد شماامی اتفاقی

متوجه. دهدمی قدرت شناسایی. دهد به شمامی به کمک شما، بینشمی آیدزندگی همین عقل کل از این فضا
ا چه دردهایی رشما اید، هویت شدهشما با چی هم. توانندنمی کند شما را شخص شما باید کار کنید دیگرانمی 

حس . گویید بیا به من کمک کننمی به دیگران. کنیدمی حس مسئولیت. رویدمی اید، زیر بارانباشته کرده
در واقع ستیزه با . عاقی ما ستیزه با این لحظه است. این نافرمانی، این عاقی را رها کن:می گوید.کنیدمی وظیفه

. اتفاق این لحظه است

. این عاقی است. کنیممی که تو بوجود آوردي ما قبول نداریم در مقابلش مقاومتگوییم اتفاق رامی ما به خرد کل
پدر ،که باباي ماست،فضاي باز همان عقل کل است. توانیم فضا را باز کنیممی در حالیکه. کنیمنمی فضا را باز

تا این :می گوید.بکندتر هم تواند جهان را زشتمی .تواند درست کندمی همه چی را او درست کرده و. ماست
تر دیده شودیعنی جهان قشنگ. ل مثل فرش زر بشودآب و گ .فرش زیبایی،بینیدل فرش طالبجاي آب و گ

.شودبیعنی همه چی در این جهان زنده و زیبا و از جنس خدا دیده . بینید

شوید و همان بد اگر به عشق زنده شما توجه کنی. بینیدمی در مورد انسانها چی؟ در مورد انسانها شما بودنتان را
که براي من ذهنی مهم هستند و سبب ،چیزهاي سطحی که تفاوتها هستند،عشق را در دیگران شناسایی کنید

. اتفاقاًشودمی شود، زیبا دیدهنمی شود، جديمی اثرشود، بیمی توهمجدال ماست با بقیه مردم،

چون بودنش را . فضا باز شد. کنیم به بهمی ما اینطوري عبادتکنید ومی آقا چقدر خوبه شما آنطوري عبادت
هر دو . دهیممی این مراسم را اینطوري انجامدهید و مامی شما آن مراسم را آنطوري انجام. بینیدمی دارید

آن بودنزیبایی از . می آیدتفاوتهاي زیبا از بودن زیبا. گردیممی و ما مرتب دنبال همین تفاوتهاي زیبا.زیباست
. علت ستیزه،شود محل اختالفمی شود،می اگر این بودن غایب باشد تفاوتها جدي. ریزد به این تفاوتمی 

ما . این عاقی است:می گویددارد. شما بشناسید. گردد ستیزه کندمی تفاوت،گرددمی من ذهنی دنبال بهانه
ولی عاقی با آن پدر ،ییمآمی ادي هم یکجوري کنارچیزي و بینوایی مبا بی. کنیممی حاال با مردم یکجوري تا

،تسلیم نباشیم و به خرد زندگی بگوییم نه،یعنی به حرف خدا در این لحظه گوش ندهیم. خیلی سخت است
. اینکار کار درستی نیست

شودپیشِ تو، چرخ و زمین مُبدَلپس قیامت، نقدِ حالِ تو بُوَد

به بینهایت او زنده شوي، آگاهی از این لحظه ابدي یا از ،در این لحظه روي پاي خدا بایستیپس قیامت اینکه 
همین االن . همین االن زنده شوکن،نقد . شودبتواند نقد می براي شما پیش بیاید، همین االن،جنس ابدیت شدن
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شناسایی کن که برکت و خرد از اتفاقهمین االن . همین االن تصمیم بگیر از جنس اتفاق نشوي. فضا را باز کن
. می آیدخرد از عقل کل. فکر یک چیز ساخته شده است. اتفاق خرد ندارد. اتفاق یک جسم بیرونی است. می آیدن

.اگر فضا را باز کنی به همان صورت که در غزل گفتیم،و پیش تو یعنی اگر ستیزه نکنی.می آیدخرد از خدا
.شودمی ازآسمان درون تو ب،آسمان تو

،از یک قدري بیشتر باز شد. این همیشه الزم نیست باز کنی. گوییم فضا را باز کن باز کن و باز کنمی اینکه
کنی لباس من ذهنی می کی؟ همین که باز. شود جلویش را دیگر گرفتنمی خودبخوداالن. شودمی بینهایت

ي لختهوشیار. شودمی من ذهنی لباسهایش دریده. شودمی دریده. همین االن غزل خواندیم. شودمی دریده
می تبدیل،زمین ما که من ذهنی باشد. شودمی پس آسمان درون باز. شودمی لخت بشود بینهایت. شودمی 

این موضوع مربوط به آیه قرآن و . کندمی خدا اینکار را:می گویدپیش تو، پیش چشمان تو. شود به ذهن ساده
. است

48، آیه )14(ابراهیمقرآن کریم، سوره

 اتاوّمالسضِ ورَ الْأَرغَی ضّلُ الْأَردتُب موالْۖ◌ ی لَّهوا لرَزبّارِوالْقَه داحو

خداى واحد قهار حاضر آن روز که زمین به زمینى جز این بدل شود و آسمانها به آسمانى دیگر، و همه در پیشگاه
.آیند

و آسمانها به آسمانی ،شودمی که زمین به زمینی جز این بدل،اگر شما تصمیم بگیریدروز یعنی این لحظه آن
،شودبوقتی فضاي درون ما گشوده ،شودمی پس معلوم. دیگر و همه در پیشگاه خداي واحد قهار حاضر آیند

و ما به بینهایت و ابدیت او زنده ،شودبایم دریده ي پوشیدههوشیارو این لباس ذهنی که ما بعنوان ،گفتم چطوري
. رسیممی شویم از جنس او شویم به حضور اوب

ممکن است یکی فکر . موالنا نظر به آیه دارد. کندنمی قهار؟ براي اینکه تا زنده نشویم او ما را رها:می گویدچرا
نه ،این خداي یکتاي قهار. خواهیم اینطوري زندگی کنیممی حاال این صحبتها را نکنید ماخوب کند که خیلی

نمی ما به قانون زندگی گوش. کنیمنمی ما به حرف گوش. نه،کوبنده است،جبار است،اینکه واقعاً ظالم است
. اصالً من ذهنی توهم است. که این من ذهنی جاي ما نیست،کنیمنمی ي توجههوشیارما به ضربان تکامل . کنیم

چرخد می تصویر ذهنی،چرخدمی صورت،است که از فکر استیک بافت توهمی. توجه کنید چطوري است
کند این تصویر می انسان فکر. می آیدیک من،اینجا یک تصویر ذهنی چرخان بنظر. می آیدبصورت من بوجود

. آن فضا آنجاست،که این توهم است،شناسایی کند. ذهنی چرخان که از فکر ساخته شده اوست

اگر شما به این فضاي یکتا زنده خوب .خواهد به یکتایی زنده شودنمی ،سایی کندخواهد شنانمی حاال یکی
می به بینهایت و ابدیت او تبدیل. شویدمی پس به او تبدیل. خدا هم یکتاستخوب شوید یا نه؟می یکتا، شویدب

این چیزي نیست که آدم رآخ. بهر حال او ترا خواهد آورد،نشوید. ابدیت یعنی آگاهی از این لحظه ابدي. شوید
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مخالفت نکنیم و بخواهیم حقیقتاً چراغمان را روشن ،موافقت کنیم،خرده فضا را باز کنیمک اگر ی. متوجه نشود
نظرياز جنس تنگ،توانیم باشیمنمی از جنس ترس،توانیم باشیمنمی شناسایی اینکه ما از جنس خشم،کنیم
اینکارها ،شود بلکه کمتر از ما باشدبنگذاریم یکی موفق ،گیمان را رها کردیماینکه ما کار و زند،توانیم باشیمنمی 
. اینها درست نیست. بازي استبچه

این همه . زنیم که چی بشودمی ما به همدیگر لطمهکهخواهدمی یک تامل. اینها فهمیدنش خیلی ساده است
عقل کل از اینکار خوب ؟ایماي اینکار ما آمدهکنیم واقعاً برمی همدیگر را کوچک،کنیممی غیبت همدیگر را

این مغز را زندگی براي یک کاري . این مغز ما خیلی پیچیده است. براي یک هدفی ما را ساخته. می آیدنخوشش
این . براي این نساخته که بیاییم لطمه بزنیم به دیگران، زرنگ باشیم که با دروغ بیشتر پول دربیاوریم،ساخته

می در نتیجه ما با زنده شدن به بینهایت او و ابدیت او حاضر در خدمت او. ت براي این مغز ماخیلی کوچک اس
. اي ندارندقهار یعنی چاره. اي ندارندچاره، همه انسانها باید اینکار را بکنند. شویممی در پیشگاه او. شویم

نظراین جهان چون جنّت استم درمن که صُلحم دایماً با این پدر

من یعنی خود موالنا با این پدر با این عقل کل با خدا :می گویدحاال موالنا. صلح باشددائماً انسان باید با این پدر 
داند ستیزه و نمی و االن هم فضاي موالنا اینقدر باز شده که اصالً،یعنی همیشه فضا را باز کرده. صلح است

پس از یک مدتی شما فضاگشایی ،حر در این بحر همه چیز بگنجداگر در این ب. شود دیگرمی .مقاومت چی هست
پس از یک مدتی اتوماتیک،شویدنمی و از جنس رویداد،کنیدمی و فضا را براي هر رویدادي باز،را تمرین کردید

. شود براي مامی 

می .ا جهان مثل بهشت استبهر حال براي موالن. توانیم باشیممی بنابراین با این پدر با خرد کل دائما در صلحو 
براي خوب .چیزينشود همچونمی گوییدمی شما اعتراض دارید. بینممی من این جهان را مثل بهشت:گوید

آدم ستیزه. کندمی من ذهنی هم از طریق شرطی شدگی همه چیز را به درد آلوده. بینیدمی اینکه با من ذهنی
همه چیز ،با خودش با فکرهایش در درون فکرهایش با هم ستیزه دارندکند با وضعیتها با آدمها می دعوا،کندمی 

از . ها اینطوري هستندخیلی. به هر طرف نگاه می کند درد می بیند. شود از طریق شرطی شدگی به دردمی آلوده
می ان راشبچه،بیندمی همسرشان را،تو خانه دعوا کردند،شوندمی از هر خیابانی رد،شوندمی اي ردهر کوچه

توانند تصمیم می .چرا؟ با پدر صلح نکردند. کنندمی جهنم زندگیيتو. فتدامی اش دردها یادشانهمه،بینند
. پدر تعیین کند فکر و عملشان را،موازي باشند. بگیرند از این لحظه به بعد با پدر صلح باشند

دیدن فرو میرد مَاللتا ز نوهر زمان، نو صورتی و نو مجال

شود می بنابراین از نو دیدن مالل ذهنی و کهنگی ذهنی که آدم خسته. بینممی هر لحظه من یک صورت نویی را
هر لحظه تغییر صورت این ،پس کسی که به بودن زندگی زنده است. ریزدمی فرو،از بس دیده است،از چیزي
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من به همسرم چرا نگاه کنم که قبالً خوب که :می گویدنو بنابراین.کندمی و خودش هم تغییر،بیندمی جهان را
. شوندنمی کنیم که انسانها عوضنمی و ما فکر. همان آدم است دیگر،دیدم

شود تمام بما شاجازه دهید خرد زندگی وارد چهار بعد ،مخصوصاً شما اگر فضا را باز کنیدانسانها عوض می شوند، 
بینید که هر می ،شویدمی یید در این لحظه مستقرآمی یواش یواش که. واهد شدابعاد وجودي شما عوض خ

. یک زنده شدن جدید،یک احساس جدید،یک هیجان جدید،یک فکر جدید. بینیدمی لحظه یک چیز جدید
اینطوري نیست که ما با آن . کنیممی کند خودش را و ما حسشمی یعنی در چهار بعد ما زندگی مرتب تجدید

این چیزهاي کهنه که مرکز ما است ذهن ما آنها را اش همه.آنها را ببینیماش همهو،هویت باشیماورهاي کهنه همب
اینکار را تکرار کنم؟ شما یک فیلم رادیگرچقدر:می گویدآدم. به ما نشان بدهد و آنها هم خسته کننده است

.لیونها بار دیدیدمی

اینطوري نیست که ما با ذهنمان بخواهیم . تا فهمیده شود،باید تجربه بشوداین قسمتهاي درس امروز موالنا 
االن . شودمی گفت جلوي چشمهاي شما زمین و آسمان شما عوض. همه این صحبتها براي تبدیل است. بفهمیم

شود جهان بذهن صاف ،آسمان وقتی در درون باز بشود. بیشتر شما آسمانتان عوض شده. آسمان ذهن دارید
. شودمی هاي زندگی مالحظه به لحظه برکات زندگی وارد وضعیت،چرا. شودمی رون عوضبی

. شودمی رفتارمان عوض،بینیممی ما آدمها را یکجور دیگر. بینندمی در مدت کوتاهی آدمها یکجور دیگر ما را
درك،فهمندمی مردم دوست داشتن را؟کنیممی چرا توجه؟چرا ما رفتارمان عشقی شده،کنندمی مردم تعجب

نمی ل لطمه زدن به دیگران را دیگر پیدامیما. کنندمی دشمنی را هم درك. کنندمی عشق را درك،کنندمی 
،شویدبشما تبدیل . کندمی خرد کل که اینجا گفت عقل کل همه چیز ما را تعیین. کنندمی مردم درك، کنیم

ولی نایستید . :می گویدشود که موالنامی همینطوري؟شودمی ببینید چی،دبگذارید آسمان درونتان باز شو
:می گوید.شود توضیح دادنمی با ذهن. اینجا بگویید که با ذهن توضیح بده

ها جوشان مُقیمآب ها از چشمهبینم جهان را پر نَعیممن مهی

بیاییم روي . جوشندمی ها در حالیکه مقیم هستندو آبها از چشمه،بینم که این جهان پر از نعمت استمی من
هایی هستند که آب و خرد و زیبایی از چشمه. دانندنمی منتها انسانها،هاي ساکن هستندانسانها چشمه. انسانها

ن روان توانند اگر بیایند به این لحظه و به بودن زنده شوند ساکمی .هاي ساکن هستندچشمه. جوشدمی آنها
. همین که اسمش را گذاشت پدر، گفته عاقی بهل با این پدر آشتی کن،یعنی مرتب این خرد از طریق آنها. شوند

وه است و میالبته براي ما نعمت. این جهان پر از نعمت است. بینممی من:می گویدموالنا. بریزد به فکر و عملشان
نعمت یعنی اینکه چشمه خرد و زیبایی و آرامش و شادي از . نان است و غذا است و خانه هست و این چیزهاست

آیا همه موجودات اینطوري . خودش خودش را کور کرده. یعنی هر انسانی یک چشمه است. جوشدمی این چشمه
. کنیم روي انسانهامی حاال ما تمرکز. حیوانات اینطوریند؟ بله؟هستند؟ درختان هم اینطوریند
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گردد ضمیر و هوشِ منمست میمنرسد در گوشِبانگِ آبش می

من:می گویدشود رامی بانگ آبی که وارد این جهان وجود،هاآب این چشمه،خردآبش یعنی آبِبانگ:می گوید
نه با این گوش ؟شنودمی را هم،شودمی آیا بانگ آبی را که وارد چهار بعد موالنا. کنممی من حسش،شنوممی 

به ،مخصوصا به فکرش به عملش،بدون مقاومت به چهار بعدش،ریزدمی بلکه اینکه دارد،نه با این چشم
. شودمی و اصالً تمام وجودش مست. شنودمی احساساتش را

میو ما.این چیزها با ذهن قابل دریافت نیست. باید تجربه کنیم حسش کنیم،شویمبعرض کردم باید تبدیل 
ما به اندازه کافی . خواهیم همه چیز را بفهمیممی شودمی مرکز ماکهدانیم وقتی من ذهنی داریم این من ذهنی

و بگذاریم این ،باید این نافرمانی را بیندازیم. باید این فضا را باز کنیم. دیگر الزم نیست بیشتر بفهمیم. ایمفهمیده
. ه مقیم خودش استهر کسی مسئول باز کردن چشم. شودبچشمه جاري 

زن مثالِ مُطرِبانبرگ ها کفها رقصان شده چون تایِبانشاخه

کند می اي که وقتی توبهپس تمام ابعاد وجودیشان مثل توبه کنندگان، توبه کننده،اگر در انسانها در نظر بگیریم
. شودمی شاد،هویت شدگی جدا بشودک همگیرد که از یمی انسان وقتی تصمیم. مثل توبه نصوح. شاد است

خواهد بگوید که می .زنندمی همه کف،فرعیات آنها،برگهاي آنها. توانند چهار بعد ما بشنوندمی هاي ماشاخه
درد را . فرینیمآمی و درد هم،بینیممی ما با ذهن دردمند فقط درد. و شادي استاستاین جهان پر از رقص

. کنیممی رویم و مرکزمان را زیادترمی ایم و طبق قانون جذب بسوي درداز جنس درد شده،ایم مرکزمانگذاشته
اگر وضعیتش ؟که من االن در چه وضعیتی هستم،هر کسی باید حالت خودش را بازبینی کند. متوجه هم نیستیم

:می گویدحلش راموالنا دارد راه،پر از درد است

!گر مناید آینه تا چون بُوَداز نَمَدست المِعبرقِ آیینه

خواهد می .یعنی یک قاب چرمی،گذاشتند توي نمدمی این آینه را:که:می گوید.در مورد انسان اینطوري است
می حاال ببین بیرون بیاید چی. ددرخشمی این در یکتا از توي نمد ذهن،این جواهر،يهوشیاربگوید که این 

. فهمیممی درخشد چطوري این چیزها رانمی .درخشدمی آینه ما االن هم. را از نمد بیرون بیاوریمآینه. شود
هایش بعضی مواقع از راهنمایی. کنیممی االن هم خرد کل را ما حس. کنیممی االن هم کم و بیش ما شادي

و ابدیت او زنده شویم ببین چطوري اوتبه بینهایواگر بیرون بیاییم. کنیم در حالیکه تو نمد هستیممی استفاده
؟خواهد شد

زآنکه آکندست هر گوش از شکینگویم من یکیاز هزاران می

براي اینکه ، :می گویدموالنا . مگوینمی ش را همامن حتی یکی،بینممی از هزاران چیزي که من:می گوید
من :می گویدموالنا. شک یعنی گوش ذهن. پر از شک باشدگوشهاي شنوندگان از جمله گوشهاي ما ممکن است 
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می یعنی با این گوش،شنوم و کسی که گوش شک داردمی ،شودمی صداي آب حیات را که وارد این جهان
می ناو همخوب این حرفها چیه؟،کنمنمی شنوم؟ چرا من با فکرم دركنمی چرا من:می گویدخواهد بشنود

. گویممی از هزاران یکی را. خواهی بشنوي من چه بگویممی با گوش شک:می گوید.:گوید

مژده چه؟ نقدِ من است: عقل گویدپیشِ وَهم این گفت، مژده دادن است

می کنند تصویر ذهنی بوجودمی توهم اینها همین باورهاست وقتی تغییر،وهم. وهم در اینجا من ذهنی است
دانیم که این من ذهنی خدا رامی .خواهیم خدا را بشناسیممی هویت شدهواقع ما با آن باورهاي همو در ،ورندآ

که :می گویداصالً من ذهنی. چیزهاست و انجام دادن،شناسدمی تنها چیزي که. شناسدنمی ،تواند بشناسدنمی 
و کار بعدي چی است؟. فکر بعدي چی است؟ فکر بعدي از جنس ماده است

مثل اینکه فکر ؟ما این فکر تمام نشده فکر بعدي چیهفکر بعديبراي همین است که فکر بعدي و فکر بعدي و 
شود و من می چون سرعت چرخش کم،میردمی یعنی من ذهنی،میریممی واقعاً هم،میریممی بعدي را نکنیم

این :می گوید،در آینده استکه :ی گویدموهم که. شود که توهم استمی و بافتش معلوم،شودمی ذهنی ضعیف
. این در آینده نیست. زنده شويبه آن توانیمی ه همین االنیمژده چ:می گویدولی عقل کل. مژده دادن است

. توانی به بینهایت و ابدیت او و به خرد او آگاه شويمی همین االن. همین االن نقدش کن

تشبیه،یعنی حالت ما را،که:می گوید.دهممی خوانم و اول توضیحی مب یک مطلبی را از دفتر اول برایتانوخ
پس ما لب جوي زندگی نشستیم و. گیرد و این جوان ما هستیممی کند به جوانی که پاي جو نشسته و ماهیمی 
ربعضی مواقع فک. پس همه ما کنار جوي زندگی هستیم. ماهی برکات زندگی را بگیریم. خواهیم ماهی بگیریممی 
می حس،کنیممی وقتی در مقابل اتفاق فضا را بازو . کنیممی بعضی مواقع شک،کنیم ما سلیمان هستیممی 

ما یک آدم تنهایی ،گوییم سلیمان چی هستمی شویممی کنیم جدامی وقتی ستیزه،کنیم سلیمان هستیم
اگر ادامه دهیم ولی بیشتر فضا را باز کنیم را این حالتها:می گوید.همین حالتهایی که ما داریم. گمناموهستیم 

می و .کنیدمی توجه. به خدا،شویم به سلیمانمی یکدفعه زنده. باالخره ما خاتم سلیمانی را بدست خواهیم آورد
:گوید
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که سلیمان است ماهیگیرِ مابر لبِ جو بُرد ظَنّی یک فَتی

. گفت که ممکن است این ماهیگیر ما سلیمان باشد،و ظن برد،یک ماهیگیري را دید،یک جوانی:می گویدظاهراً
دوباره .انگشتري هم حضور ماست،خاتم همو . ما هستیم،پس سلیمان که پادشاه این جهانی و آن جهانی بوده

نمی فعالً جو را،ایمنشسته،شنوممی مان بر لب جوي زندگی که موالنا گفت من صدایش راما همه،کنمتکرار
. کنیم که ما ممکن است سلیمان باشیممی بینیم ولی بهر حال شک
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ورنه سیمای سلیمانی اش چیست؟است؟'گر وی است این، از چه فردست و خَفی

چرا جدا هستیم و ؟شویم پس این وضع چی هستبتوانیم به خدا زنده می ماگوییم که اگر ما سلیمانیم، اگر می
سلیمان ؟شناسندنمی شناسیم، مردم هم ما را به عنوان سلیماننمی پنهان هستیم؟ چرا خودمان خودمان را
،نه. دسترسی به عقل کل یا دسترسی عقل کل به ما. به خدا زنده شدن. یعنی همین زنده شدن به بینهایت خدا

شویم، در می پس این سیماي سلیمانی ما که بعضی مواقع فضادار،تنها هستیم،اگر ما همین من ذهنی هستیم
.درسته؟این چی هست،دهدمی و این فضاداري خودش را به ما نشان،این بحر در این بحر همه چیز بگنجد

شاه و مستقلتا سلیمان گشت بود او دو دلاندرین اندیشه می

من از جنس خدا هستم یا من ،که من سلیمانم. همینطور که ما هستیم. دل بودها او دودر همین اندیشه:می گوید
گوییم ما من می همین که ما. دهیمبپس ما باید کارمان را ادامه . یکدفعه سلیمان شاه شد و مستقل؟ذهنی هستم

. شودمی کنیم یکدفعه سلیمان در ما زندهمی ودمان و فضا را بازکنیم روي خمی ولی کار،ذهنی هستیم یا این
. یعنی به بینهایت و ابدیت او زنده شدیم. تبدیل به سلیمان شدیم. بینم شاه و مستقل شدیممی یکدفعه

تیغِ خبتش، خونِ آن شیطان بریختدیو رفت از مُلک و ختتِ او گریخت

من ،دیو،کنیممی هر دفعه که فضا را بازگفتیم یادتان هست . دیو من ذهنی است. دیو از ملک و تخت او رفتپس 
ما از جنس بله. کنیم از جنس زندگی هستیممی کنیم حسمی و ما هر دفعه که فضا را باز.شودمی ذهنی کوچک

می آیدن ذهنیرود و ممی یکدفعه که یادمان. ما از جنس آرامش هستیم. ما از جنس شادي هستیم. خدا هستیم
می یکدفعه ما حضورمان عمیق،کنیممی ولی مرتب که فضاگشایی؟گوییم این چی استمی یکدفعه،به مرکز ما

.شویممی ییم در این لحظه، لحظه به لحظه مستقرآمی ما،شودمی فضا گشوده،شود

ملک و تخت ما االن . از ملک و تخت ما،کندمی اش است فراردیو یعنی من ذهنی و شیطان که من ذهنی نماینده
. کشور تحت فرماندهی ماست. ملک یعنی کشور. فضاي گشوده شده ملک ماست. شودمی پیش فضا دارد باز

تمام باورهایی که من. کردیم در من ذهنیمی قبالً تقلید. مستقلمی آیدفکرها و عمل ما از آنجا. فکرها و عمل ما
. گوییم دزدیدهنمی حاال،یعنی از این و آن یاد گرفته،از طریق تقلید بدست آوردهکند می ذهنی به آن افتخار
تیغ . پادشاه کشور خودمان شدیم مستقل. تخت، تخت پادشاهی است. مان را بدست آوردیمپس ما تخت و ملک

. من ذهنی رفت صفر شد. من ذهنی را ریختآنخون آن شیطان یعنی . بخت همان شمشیر حضور است

&&&پایان قسمت دوم & &&
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مجع آمد لشکرِ دیو و پریکرد در انگشتِ خود انگشرتی

اسم خدا یعنی زنده . خاتم را که زیرش نوشته اسم اعظم، اسم اعظم یعنی اسم خدا،انگشتري حضور را:می گوید
و ،یا دسترسی ما به او،کند به مامی شدن به بینهایت خدا و ابدیت او و دسترسی خردي که همه کائنات را اداره

ي که در فرم است ارهوشیکند، هر می به این هر چی که از ما تشعشع،به این عشق،به این برکت به این خرد
ي که افتاده تو فرم و مثل ما به خداهوشیارهر . لشکر دیو و پري همین تمام موجودات این عالم است. احتیاج دارد

همانطور که در شاهنامه هم . و لشکر دیو و پري در اختیار ما قرار گرفت. درست است. تواند زنده شودنمی 
:خواندیم گفت

خنست از برش هندسی کار کرد د ای دیو دیوار کربه فر کی

دیو یعنی عقل من ذهنی یا هر ابزاري که در این ،شود در مامی پس به فر خدایی یعنی با خرد زندگی که جاري
من ذهنی داشته باشیم . کندمی پس جهان با ما همکاري.د، به فرمان ما درمی آیکندمی به ما کمک،جهان است

می فکرهاي ما خالق. دنشومی سالم. کندمی این چهار بعد ما هم با ما همکاري. کندنمی جهان با ما همکاري
می آدمهاي بیرونی به ما کمک. رودمی ها از بینن زمختیآ. شودمی هیجانات ما از جنس احساسات لطیف. شود
.کنیممی چون این برکت را ما پخش،کنند

کنیم که ما سلیمانیم یا یک فرد جدا از زندگی می شک،ماهیگیريایم براي پس چی شد؟ در کنار جویی نشسته
شویم و می باالخره ما به سلیمان زنده،رودنمی و این فکر سلیمانی از سر ما،کنیممی ولی داریم کار،هستیم

. کندمی جهان با ما همکاري

خیالآنکه بُد صاحبدر میانشان رِجالآمدند از هبرِ نَظّاره

پس یک جوانی یک . چه مرد چه زن آمدند براي تماشا، رجالتمام انسانهایی که به حضور رسیده بودند:می گوید
شان یک اما بین. و همه کسانی که به حضور رسیده بودند آمدند تماشاي این چشمه،انسانی به حضور زنده شد

یا فقط صاحب ،انداز جنس انسانهایی هستند که به حضور زندهیا:یعنی آدمها دو جورند. صاحب خیال هم هست
تواند خدمت کند؟می حاال این سلیمان به آن من ذهنی. یعنی من ذهنی دارند،خیال هستند

یکسری رفت اندیشه و تَحرّیچون که کف بگشاد و دید انگشرتی

اندیشه و جستجو که مال ذهن بود .صاحب خیالوقتی که سلیمان دستش را باز کرد و آن انگشتري را دید، آن
،شودمی یا جهتی که به خدا منجر،این جستجوي ما تحري یا جستجوي خدا. پس مشخص شد. کامالً از بین رفت

رسیم می اي از حضوروقتی ما به درجهو . اش این است که نیست االنو معنی،شودمی بوسیله من ذهنی انجام
. و دیگر این لحظه جستجو ندارد و باید به آن زنده شویم،حضور و قیامت در این لحظه استشویم که می متوجه

اگر در یک عارفی در یک انسانی ،و آن شخصی که صاحب خیال بود،پس بنابراین اندیشه و جستجو از بین رفت
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وقتی به . کندمی ارتعاشبه زندگی ،انگشتري را ببیند،یعنی این خاتم را ببیند،این بینهایت را متوجه بشود
که آنبراي اینکه . شود که این جستجوي ذهنی براي یافتن زندگی بیهوده بودهمی متوجه،کندمی زندگی ارتعاش

وقتی از یک جنسی است ردیگ. زندگی است و در درونش بوده و او از جنسش استآن کند عمالًمی االن ارتعاش
.شودمی کند خودشمی براي چی جستجویش

این تَحَرّی از پیِ نادیده استاک آنگاه است، کآن پوشیده استب

و این جستجو . ترس آن موقع هست یا جستجو آن موقع هست که هنوز خدا براي ما پوشیده هست:می گوید
نده شده پیش ما یعنی اگر کسی که به زندگی ز. ایمزنده نشدهبه آن ایم وبخاطر این است که هنوز خدا را ندیده

می این جستجو از بین، دیگرو به زندگی زنده شویم،باشد و به زندگی ارتعاش کند و ما ارتعاش را عمالً ببینیم
خواهد خودش می اي وجود دارد که بوسیله فکرو جستجو بخاطر این است که در مرکز ما یک جستجو کننده.رود

می دانیم کی هستیم و این جستجوها رانمی ما براي این است کهتمام کارهاي ما و فکرهاي . و خدا را بشناسد
. کنیم

دیگرشودمی وقتی کعبه دیده. تحري به معناي جستجوي قبله هم هست. که ندیدیماین استجستجو بخاطر 
شود یا یک کسی که به فضاي درون باز شده پهلوي ما مثل موالنا به مامی وقتی درون باز. جستجو الزم نیست

. شودمی این دیگر جستجوي ذهنی تمامو چند بار در خودمان تجربه می کنیم،جریان چی هست:می گوید

چون که شد حاضر، خیال ِاو برفتشد خیالِ غایب اندر سینه زَفت

کند می روعآدم ش. شودمی وقتی که غایب است خیالش بزرگ،که این خیال آن کسی که غایب است:می گوید
یعنی وقتی ما به حضور رسیدیم خیال دیگر از بین. رودمی دیگر خیال،وقتی حاضر شد. به جستجو و خیالبافی

تا زمانی که غایب است ما . یا فکر اصل خودمان است. خیال در اینجا به معنی خیال یا فکر زندگی است. رودمی 
. به او خیال از بین رفتوقتی زنده شدیم . در جستجو هستیم ما در ذهن هستیم

که :می گوید.خوانیم االنمی بله اجازه دهید از اینجا به بعد یک توضیح دیگري بدهم خدمتتان که چی داریم
تکند به اینکه یک سربازي در سرحدامی کند و در ذهن بودن را تشبیهمی جستجو،وقتی انسان در ذهن است

این سرباز و نگهبان مرز باید خیلی دقت . و از شاه دور است،استکند و شاه در پایتختمی یک کشور نگهبانی
اش را به و وظیفه. و نگذارد دشمن بیاید،اش را خیلی خوب انجام بدهدوظیفه،کند در حالیکه در پیش شاه نیست

قتی در و. انسان در ذهنش است اولش. ورد به انسانآمی همین تمثیل را. پول یا به چیزهاي این دنیایی نفروشد
خواهد بگذارد دشمن نمی و در قلعه و در پاسگاه نشسته و،درست مثل سربازي است که در مرز است،ذهن است

. بیاید
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اگر . خواهد بیاید مرکز ما بشودمی ،کندمی دشمن چی هست؟ دشمن یک چیز بیرونی است که توجه ما را جذب
هویت با چیزهاي بیرونی هستیم دید ما هن هستیم و همولی وقتی ما در ذ. بیاید مرکز ما خرابکاري خواهد کرد

. و تمایل داریم که چیزهاي بیرونی را بیاوریم مرکزمان بکنیم،کنندمی که چیزهاي بیرونی به ما کمکاین است
در آن مرز است که آن سرباز که در پاسگاه مرزي . در ذهن هست که خدمت به شاه ارزش دارد:که:می گویدولی

هنوز پیش شاه نیامده ،اش در حالیکه در غیبت استخدمت صادقانه،در مرکز نیست،پیش شاه نیستنشسته و 
کنید که می کنید جدیتمی که االن اگر شما در ذهن هستید و کوششاین استنتیجه کار . اش ارزش داردوظیفه

:می گویداي همینبر؟درست است. این براي خدا خیلی ارزش دارد،چیز بیرونی نیاید به مرکز شما
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زآن ببستم روزَنِ فانی سَرایُؤمِنُون بِالغَیب می باید مرا

.روزن این دنیاي فانی را به سوي آخرت براي آن بستم که احوال واقع در آخرت را غایبانه تصدیق کنند

فقط ماده . اندباید به غیب ایمان بیاورند در حالیکه هنوز ندیده،این انسانهایی که در ذهن هستند:که:می گوید
آن موقع هست که شبیه آن سرباز پاسگاه مرزي خدمتش براي ما ارزش . بیندنمی شان هم درستعینک. انددیده
یعنی ما باید در حالیکه در ذهن هستیم و . مابراي همین من روزن سراي فانی را بسته. :می گویداز زبان خدا. دارد

ست که نگذاریم چیز بیرونی بیاید به او معادل این ایمان آوردن هم این.به خدا ایمان بیاوریم،بینیمنمی خدا را
.درست مثل آن سرباز پاسگاه مرز. اگر نگذاشتیم کارمان درست است. مرکز ما

دیگرآن ،خواهید بکنیدمی دالر بدهید تشریف بیاورید تو هر کاريلیونمیگفت آقا یک،اگر آن قلعه را فروخت
قدردانی ،احترام مردم را،من توجه مردم را،گوییم یک چیز بیرونی بیاید به من اضافه کندمی ما هم. شودنمی 

و این براي زندگی قابل .تشریف بیاورید مرکز ما خیلی خوش آمدید،مردم بگویند من برترم،مردم را جلب کنم
:می گویدبله این هم آیه قرآن است. قبول نیست

3، آیه )2(قرآن کریم، سوره بقره

الَّذینَ یؤْمنُونَ بِالْغَیبِ ویقیمونَ الصّلَاةَ وممّا رزقْنَاهم ینْفقُونَ

انفاق می ایم و آنچه بدانها روزي دادهدآنان کسانی هستند که به غیب ایمان می آورند و نماز را برپا می دارن«
».کنند

خواهید از ذهن بروید به فضاي یکتایی شما در می اورند یعنی شما کهمی آنان کسانی هستند که به غیب ایمان
می و بنابراین تسلیم.قبول دارید،شناسیدمی تان و فکرتان خدا راهنوز با حس،حالیکه هنوز شاه را ندیدید

نان همین این روزي حقیقتاً ممکن است . کنندمی ایم انفاقدارند و آنچه بدانها روزي دادهمی نماز را برپاو . شوید
انه هوشیارگفت قبالً دیدیم ولی االن ،اگر ما ایمان بیاوریم در حالیکه هنوز خدا را ندیدیم. و پول و اینها نباشد
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ولی االن هم یک . هنوز که نشدیم. و ابدیت او زنده شویمانه موقعی خواهیم دید که به بینهایت هوشیار. ندیدیم
فضا را باز ،شویدباینکه شما موازي با زندگی . خیلی ارزش دارد:می گویدتوانیم بکنیم که براي خدامی کارهایی

.این حضور را حفظ کردن یعنی فضا را هی باز کردن معادل نگهبانی ما از آن مرز است. حضور را حفظ کنید،کنید
واکنش نشان،شویممی که ما معموالً منقبض.این قبول نیست،شوید درد ایجاد کنیدبمنقبض ،اگر فضا را ببندید

مان ما به همان لذت واکنش. گوییم بیاییدمی شبیه آن سربازي هستیم که به دشمن. بیندیممی فضا را،دهیممی 
. مان راضی هستیمخشم

دهد وقتی فضا را می پس به ما چی خدا. نماز معمولی هم جوهرش حضور استو . نماز را چه نماز معمولی بگیرید
توانیم بدهیم؟ می یا اینها را به مردمآ. رضایت، مهربانی،کنیم؟ خرد، عشق، لطافت، قدرشناسی، شکرمی باز

یم از دیدن کنمی با هر که برخورد؟شادي از چشمه ما بریزد به این جهان،شود شادي بدهیم به مردممی ،شادي
.باید اینطوري شود؟ما شاد شوند

یعنی خاصیت اصلی ما وقتی به او زنده. خاصیت اصلی خداست،این قضیه بخشیدن آنچه که ما داریم به دیگران
بخشیم ومی دهیم ومی یعنی ما هی. ذهنیت فراوانی،بینهایت است و بینهایت معادل فراوانی است،شویممی 
مهمترین خاصیت موفقیت انسان یعنی مهمترین شرطی که آدم باید . کنیممی فراوانی پیدابخشیم و ذهنیت می 

که فکر کنیم فراوان ،فراوانی اندیشی است،شودبخاصیتی که داشته باشد تا در این جهان موفق ،داشته باشد
نیست و ما نباید که کم است و کافی،و محدودیت اندیش و کمیابی اندیش نباشیم.همه چی فراوان است،است

. ببخشیم به دیگران،انفاق کنیم

فرض کن موالنا اینها را،مثل موالنا،گیردمی از این فضا در اختیارتان قرار:می گویدمخصوصا دانش و خرد را که
کنیم که براي می توجه. شد در اونمی زیادتر. شدنمی شد؟ زیاد هممی حاال چی،گفتنمی و به ما،بخشیدنمی 

. فرد ما و براي جمع ما فراوانی اندیشی یعنی ذهنیت فراوانی براي موفقیت الزم است

ست که آنها را مجبور کنند اتوانند سر ایرانیها بیاورند اینمی دولتهاي خارجیحاال مهمترین چیزي که کشورهاي 
و بگویند. خسیس شوند. شوندبیعنی کمیابی اندیش . به اینکه شرطی شوند و بیندیشند که همه چیز کم است

بنابراین ما در هر زمانی چه جمعی چه فردي باید این خاصیت بخشیدن را و فراوانی را که از فضاگشایی . شودنمی 
ذهنی است این ما نباید بگذاریم دیگران ما را ببندند و این بسته شدن مال من. داشته باشیممی آیدبدست
توانم نمی من،شودمی اگر بدهم تمام. شود دادنمی ،شود بخشیدی نم،همه چیز کم است:می گویدراانقباض

. موفق بشوم

براي زندگی مشکل است؟ آیا اینکه ما دائما بگذاریم خرد زندگی بریزد به فکر ؟آیا موفقیت براي خدا مشکل است
کند؟ می زندگی کمچیزي از ،و عمل ما و بر حسب آن بیندیشیم و حول محور خانه خدا درون بینهایتمان بگردیم

اگر . شودنمی شود؟ تماممی شود؟ تماممی خرد زندگی تمام، اگر هر لحظه خرد زندگی بریزد به فکر و عمل شما
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،شوندبو کاري کنید دیگران هم شاد ،شادي را هم در جهان پراکنده کنید،هر لحظه شاد باشید،شما شادي کنید
؟شویدمی شود یا شما شادترمی شادي تمام

من که . ست که ما در انقباض ذهن و محدود اندیشی ذهن گیر کنیم و نتوانیم فراوانی بیندیشیماولی مشکلش این
رضایت . توانیم ببخشیممی ما که لبخند را که. اول ببخشیم،ست که اول بدهیماشرطش اینخوب چیزي ندارم؟

پس موالنا دارد به . توانیم باز کنیممی فضا را که. کنیمتوانیم باز می مرکزمان را که. توانیم داشته باشیممی را که
. کند که ما بصورت فردي و جمعی نگهداري وسعت این فضا را مثل آن سرباز باید حفظ کنیممی این موضوع اشاره

.دهدمی االن دارد خودش توضیح. سربازي که سرحد است

3633مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت 

، خَوشآمد در اِستِعبادحفظِ غیبو کَشبندگی در غیب آید خوب 

، زندگی را ندیدیم، یعنی اینکه ما خدا را هنوز ندیدیم. بنده داشتن مال خداست. استعباد یعنی بنده داشتن
مرکز و در اینجا اگر بتوانیم نگذاریم چیزهاي بیرونی بیایند ،فعالً در ذهن هستیممالقات نکردیم هوشیارانه،

، حفظ حضور و فضاگشایی در بندگی در تو حفظ سرحدا. این خوب و زیباست،مان را اینطوري انجام دهیممتخد
حفظ غیب یعنی در حالیکه . استبسیار خوبهمانطوري که سرباز پیش شاه نیست ،حالیکه پیش خدا نیستیم

کنی می فضا را در مقابل اتفاقات باز. ات هم خیلی ساده استوظیفه. دهیمی ات را انجاموظیفه،بینینمی خدا را
و این فضا توهم . کند که چیز بیرونی نباید بیاید تومی راخرد او شناسایی این. کنیمی و به خرد او دسترسی پیدا

. دهدمی دوباره توضیح. درست است. کندمی شما را شناسایی

3636مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت 

کرانقلعه نفروشد به مالِ بیپاس دارد قلعه را از دمشنان

اش فعالً شما باید خالصه. از دشمنان نگه دارد،که همین ذهن است،آن قلعه را که در مرز است،پس آن پاسگاه را
این مرکز را از دشمنان، . سرباز زندگی هستیم. ي هستیمهوشیارولی ما . ذهن هم مرکز ماست،ذهن داریم
لیون میهمینطوري که سرباز در پاسگاه مرزي یک. نگهداري،یند اینجاآمی زهاي بیرونی هستند کهدشمنان چی

می آیدشود دشمننمی بفروشد که. فروشدنمی نه:می گویدلیون دالر هم به او بدهندمیلیون دالر دهمیدالر دو
گویید ما می حاال شما. اینطوري باشدیعنی باید . فروشیمنمی ما هم به مال بیکران به پاداشهاي دنیوي. تو

گنج حضور از این ،حضور است،این راه زنده شدن به خداست. کنندمی همه اشتباه. فروشندمی همه،ایمفروخته
. درست است که قیامت ما نقد است. می آیدراه بدست

ایستیم؟ براي اینکه مرز را نمی توانیم به پاي خدا بایستیم چرامی بینید که در حالیکه این لحظهمی االن شما
چطوري؟ شما یک چیزي در بیرون. به این مرکزمی آید.شودمی از این مرز دشمن هی رد. داریمنمی درست نگه



# Programگنج حضور713برنامه شماره  713

32: صفحه

هویت شدگی و آمدن آن چیز بیرونی همین معادل هم. کندمی همه توجه شما را جذب، می آیدخوشتان،بیندمی 
یک موقعی ما . قلعه را نگه نداشتید. دنیا را از پشت عینک آن خواهید دیدو شما پس از آن.در مرکز شماست

بخاطر همین دشمنان هستند که اینقدر ،کنیممی االن یکی یکی داریم بیرون،غافل بودیم دشمنان آمدند
. خرابکاري در مرکز ما بوجود آمده

اگر پدر و مادر عشقی . قابل قبول استهویت شدگی با چیزها براي انسان توجه بکنید براي مدت کوتاهی هم
دادند بچه جان هم هویت می به ما باید یاد.و آگاه کننده باشد به بچه باید یاد بدهند،خانواده عشقی باشد،باشند
این چیزهایی که .دادندمی به بچه باید یاد،خوانیممی همینی که االن داریم. دادندمی همین ها را باید یاد. نشوي
تو باید یاد . موقتاً آنجا است. اینها باید موقت باشد،شوندمی یند مرکز شماآمی گذرا هستند و،ون آفلنددر بیر

کنی یکی یکی اینها از بین خواهند می ببین اینهایی که مرکزت. بگیري که اینها را عینک دائمی دیدت نکنی
. قلعه را نگه دار،نترسبگذار بروند و نترس و ،روند خداحافظ شمامی وقتی از بین. رفت

. چون اینها چیزهاي آفلند. بردمی کند با چیزها بعدا یکی یکی اینها را از بینمی زندگی اول آدم را هم هویت
حواست باشد هی دوباره از بیرون . یکی باید به آدم بگوید که این مرکز باید به زندگی به خدا به بینهایت زنده شود

. هویت استیک کسی چهل سالش است با همسرش هم. ريوت یکی دیگر را بیااین رف. دشمنان را نیاوري
خواهد یک کسی دیگر را دوباره می کار نکرده درد ایجاد کرده االن طالق دادهآن حاال. همسرش را گذاشته اینجا

جاي هویت شدنت و جایگزین کردن آن به حاال این همسر پیدا کردنت خیلی خوب است ولی هم. اینجابگذارد
دوبار نشان داد غلط ،یکبار زندگی نشان داد که اینکار غلط استشما . یکی دیگر و پز دادن به آن خیلی بد است

. قلعه را نگه دار،دیگر نکن دیگر،است

مهچو حاضر، او نگه دارد وفاغایب از شَه، در کنارِ ثَغرها

. غایب از شه هستیم. ما در ذهنیم. پس غایب از شه است،پاسگاه مرز استاین سرباز در . ب شاه مرکز استوخ
می بینم که داردمی مرز؟ براي اینکه با ذهن ما:می گویدچرا،اما در کنار مرز. ایمانه ندیدههوشیارهنوز که شاه را 

نمی ،ته که شاه نیستدرس. همچو حاضر. ادهتدرست مثل اینک شاه آنجا وایس. می آیدیک چیز بیرونی دارد. آید
این وفا همان وفا که از اول ما . او وفا را نگه دارد. کندمی هااده دارد نگتکنیم شاه وایسمی فرض. بینیم شاه را

گردد در برمیاش همهکنیدمی توجه. بله بگوید،همین االن هم باید. بله،ما از جنس تو هستیم،گفتیم روز الست
. داریدنمی شما اگر مقاومت کنید مرز را نگه،آیدمیاین لحظه رویداد بوجود

:می گویدشما توجه کنید دارد. ورد به مرکز ماآمی اتفاق را. کندمی شکند ما را از جنس اتفاقمی مقاومت مرز را
بینیمنمی درسته که با ذهن،درست در خدمت ایشان،کندمی یعنی خدا االن دارد نگاه. کندمی شاه دارد نگاه

آن سربازي که در مرز شب نشسته آنجا و . تو وفا را نگه دار،کندمی ولی تو فرض کن او حاضر است دارد نگاه
،فرمانده هم نیست،یا شاه که نیست،اش شاه که در مرکز خوابیدهفرمانده،اسلحه دستش است که دشمن نیاید
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می .خوابدنمی ،کندمی همین جا دارد نگاهولی اگر فرض کند که شاه .گوییم بخوابمی ما هم،هیچ کس نیست
کنیم که شاه همیشه ناظر به می در مورد گنج حضور و این فرآیند ما فرض. ام را درست انجام بدهموظیفه:گوید

مقاومت و قضاوت حمله دشمن و عبور ،کنممی دوباره تکرار. ما مسئول نگهبانی مرکزمان هستیم. نگهبانی ماست
.آسان است دیگر.دشمن از مرز است

3639مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت 

بِه که اندر حاضری، زآن صد هزارپس به غیبت، نیم ذرّه حفظِ کار

ست که آدم انیم ذره کار درست انجام دادن بهتر از این،در ذهن هستیم،ایمکه وقتی شاه را ندیده:می گوید
شاه دیگردهدبمعلوم است که آدم پیش شاه باشد باید کارش را انجام . پیش شاه باشد و صد هزار تا را انجام دهد

توانیم حتی این رفتار را با دوستمان با همسرمان با می آیا ما. توانیم تعمیم دهیممی اینکار را. کندمی دارد نگاه
پشت سرش هم انجام ،توانیم انجام دهیمنمی دوستمان یا کسی دیگرآن کاري که پیش؟مردم هم انجام دهیم

. گوییممی ولی پشت سرشان بد،توانیم بگوییمنمی ولی ما جلوي روي مردم بد. ندهیم

براي زندگی ارزش دارد که براي ما ارزش دارد و . براي زندگیبهر صورت کوشش ما االن در ذهن ارزش دارد
می شاه دارد نگاه،دهیمبباید کارمان را درست انجام ،الن در خدمت شاه هستیماخوب .تمثیلش درست است

بینی براي اینکه با نمی درست است که تو او را:می گویددارد. کندمی باشیم شاه دارد نگاههوشیاراگر ،کند
کار درست هم . است دیگرکامالً واضح . کنی ولی او حاضر است و تو کارت را درست انجام بدهمی چشم ظاهر نگاه

. پاسداریت را درست کن،ست که نگهبانیت را درست کنااین

3641مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت 

پس دهان بربند، ما خاموش بِهچون که غیب و غایب و رُوپوش، بِه

پس تو ،یت دارد به همه کارهااینکار اولو. چون کار در غیبت و نگهبانی و حواس جمع کردن بهتر است:می گوید
شدگی است هویتشود از فکرهاي هممی پس معلوم. یعنی ذهن را فعال نکن. فعالً دهانت را ببند و خاموش باش

یکی از راههایش عادت ،تر بکنیمهر چقدر ما ذهن را ساکت. فهمیمنمی شود و مامی که دشمن از این مرز رد
کنیم اینقدر پشت می براي چی قضاوت. ضاوت کنیم یا نکنیم اگر الزم نیستکمتر ق،کنیم اصالً کم حرف بزنیم

بیشتر ،شویممی ترساکت،زنیممی هر چی کمتر حرف. یا حرف نزنیم. اصالً پشت سر مردم حرف نزنیم؟سر مردم
این فرمان . تر به اصل ما از سکون و سکوت نیستهیچ چیزي شبیه. شویممی زندگی،شویممی از جنس خدا

. بله خاموش باش. انصتوا همیشه یادمان باشد
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علمِ لَدُنخود خدا پیدا کندای برادر دست وادار از سَخُن

توانی نمی با فعالیت ذهنیشما . یعنی از فعال کردن ذهن و تکرار فکرهاي هم هویت شده دست بردار. واضح است
گفتیم اگر فضا را باز کنیم ،یادتان هست. می آیدعلم لدن علمی است که از همان عقل کل. علم لدن را پیدا کنی

یک ،شویمبشود و ما به بینهایت او زنده شویم و به ابدیت او آگاه بباز کنیم و باز کنیم این فضاي درون بینهایت 
هویت شدگی با عقل من ذهنی هم. که این خرد غیر از عقل من ذهنی است،دعلمی یک خردي این فضا دار

این یک چیز کهنه و قدیمی و از . هویت شدیم گذاشتیم مرکزمانهم،دانشی است که از اینور آنور ما جمع کردیم
شود نمی علم لدن را با ذهن. راه خردورزي است علم لدن. حل مسائل ماستآن یکی نو به نو راه. جنس فکر است

تو از سخن گفتن دست وادار تا خود خدا این علم را با گشودن فضاي درون به تو :می گویدبراي همین. پیدا کرد
. نشان دهد

أَيُّ شَيْءٍ اَعْظُمُ الشّاهِد؟ اِلهبس بُوَد خورشید را، روشن گواه

کدام چیز بزرگترین گواه است؟ مسلماً .بر هستی اش باشدبراي خورشید کافی است که رخساره تابناکش، دلیل 
.خدا بزرگترین شاهد و گواه است

یعنی . خورشید وقتی درخشان است این درخشندگی خورشید براي وجود خورشید کافی است:که:می گوید
ترین شاهد و کند کدام چیز بهترین گواه است؟ خدا بهمی سوالو . شناسیممی شاخورشید را ما از درخشندگی

خواهد از می گفت که او یعنی زندگی و خدا یک شاهدي. یعنی هفته گذشته هم داشتیم این موضوع را. گواه است
براي همین گفت که حکم حق این بود که با ؟یادتان است. که از جنس فکر نباشد،خواهدمی شما یک گواهی

.گستردگی با من صحبت کنید

گفت نه شما . زند به حرف زدن مشغول استمی حرفاش همه،چی است آفریديگفتند این انسان می فرشتگان
این تنها موجودي است که به منو.این باشنده خاصیت گسترش دارد فضاگشایی دارد. بینیدمی حرف زدنش را

می وقتی گستردهخوب .با ذهن صحبت نکنید. شما از طریق گسترش با من صحبت کنید. تواند زنده شودمی 
. حاال این گستردگی و این ریشه بینهایت هر دو یک مطلب است،شویم

زنده شدن به . بهترین گواه در عالم براي شناسایی خود و خدا چی هست؟ زنده شدن به اوستکه:می گوید
چه چیزي بهترین شاهد و گواه براي اینکه ما خدا را بشناسیم هست؟ زنده شدن به بینهایت او و . بینهایت اوست

دارد همین را . خوردنمی توضیحات ذهنی به درد. اش چیزهاي ذهنی استبقیه. والسالم،گاه شدن از ابدیت اوآ
می االن هم همین را. بدون قال بتاب. گفت که تو باید بدون گفت بتابی،گفتمی هفته قبل هم همین را ، :می گوید

.:می گویدبله همین را. وردآمی قرآنچه چیزي بهترین گواه است؟ این را از آیه :می گوید.:گوید
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19، آیه )6(قرآن کریم، سوره انعام

…هِید بینی وبینَکُمشَۖ◌ قُلِ اللَّه ۖ◌ قُلْ أَيّ شَیء أَکْبرُ شَهادةً 

"...بگو گواهی چه چیز از همه مهم تر است؟ بگو خدا میان من و شما گواه است"

که ما بتوانیم بدون .چه چیزي در این جهان براي ما اهمیت دارد؟ زنده شدن به ابدیت و بینهایت اویگواه
شناسیم با زنده شدن به او، او را می همینطور که خورشید را،شویممی استداللهاي ذهنی چون به او زنده

دهد؟ پس می خودش را نشان،ی آیدمگفتیم پس از چی بوجود،پس این زنده شدن به او. نه با گفتگو،بشناسیم
.از پاسداري مرز

یکدفعه به سلیمان زنده ،سلیمان نیستیا،یادتان است گفت یکی شک داشت سلیمان است. از کجا شروع کردیم
بینیم سلیمان می یکدفعه،کنیممی ولی فضا را مرتب بازنمی بینیم می بینیم، ،بینیممی بینیمنمی پس. شد

یعنی شما. دفروشنمی به مال بیکران. بعد گفت تمثیل سرباز را زد در مرز. بینهایت او زنده شدیمیعنی به . شدیم
. ش این است دیگرامعنی. ولو اینکه دنیا را بدهند،گذارید چیز بیرونی وارد مرکزتان بشود به هیچ قیمتینمی 

براحتی با . ایموریم مرکزمان و آوردهآمی رابراحتی دردها. گذاریم مرکزمان بیایندمی ولی ما براحتی اتفاقات را
خبر نداریم که ما باید نگهبانی بدهیم و ارزش . گذاریم مرکزمانمی شویم و آنها رامی هویتچیزهاي بیرونی هم

.انه ما باید برگردیمهوشیارچرا زیاد است؟ براي اینکه . این نگهبانی براي زندگی خیلی زیاد است

. بزنندبه آن یا دست. فر مثالً یک وردي بخوانند یکدفعه به بینهایت خدا زنده شوداینطوري نیست که یک ن
کی . شود که آدم دشمنانش را بشناسدمی باید نگهبانی بدهد و نگهبانی دادن در مرز سبب. ن چیزي نیستوهمچ
هر چیز . کندمی ارد تهدیدد،تواند وارد مرکز ما شودمی ،به مرکز من؟ هر چیزي که مرکز ما را لرزاندمی آیددارد

هر چیزي که از بیرون ما را تحت تاثیر . کندمی دارد تهدید،شودمی دارد وارد،بیرونی این دل مادي ما را لرزاند
باید مواظب ،دهد ما رامی تا یک چیزي تحت تاثیر قرار. باید مواظب باشیم،تواند مرکز ما شودمی ،دهدمی قرار

. شودمی باشیم که دارد وارد مرکز ما

3647مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت 

برنتابد چشم و دهلایِ خرابو گواهی آفتابزآنکه شَعشاع

ه به با توج. کنید با این ابیاتمی ولی شما ارتباط برقرار. این بیتها ممکن است از همدیگر فاصله داشته باشند
ایم و مطلبی که از قیامت خواندم و مطالبی که تا اینجا خوانده،اش را گفتمتوضیحات غزل و غزلی که خالصه

تان و کارهایش را کند و شما من ذهنیمی کنیم با ابیات و هر بیتی یک روشنایی براي شما ایجادمی ارتباط برقرار
. شناسایی و پذیرش مساوي آزادي است. کنیدمی دکنید آزامی ي هر موقع شناساییهوشیاربهتر بعنوان 
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و از آن جنس را پس از آن دیگر شما راه ،یک چیز آفل از مرکزتان بیرون برود،شودمی شناسایی و پذیرش سبب
آن فضاي گشوده شده خرد ،ایداز جنس فضاگشایی شده،ایدي شدههوشیاربراي اینکه از جنس . نخواهید داد

در حالتی که این من ذهنی عقل .آن در واقع عقل خداست. کندمی و از نوع خردي است که کائنات را اداره. دارد
. خورد اگر درست عمل کنیممی آن عقل تازه به درد معاش هم. براي این دنیا است. معاش است عقل زرنگی است

برنتابد چشم و دهلایِ خرابو گواهی آفتابزآنکه شَعشاع

گذاریم نمی خواهد بتابد مامی .تابدنمی ،پس بنابراین نور آفتاب زندگی به چشم دلی که هنوز من ذهنی است
. کنیممی کنیم مقاومتمی وقتی ستیزه. بتابد

3664مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت 

بگذار و می خور اَنگَبینسرکه را چون ز علّت وارهیدی، ای رَهین

رهین،اي.اندازیممیرادردهااندازیم،میراهاشدگیهویتهمیواشیواشرهیدي،ذهنیمنمرضاینوقتی
هممحصوالتوخوردندردیعنیسرکهاینصورتدرهستی،مرضگروهستی،ذهنیمنگرودرکهکسیاي

.آیدمیغیبجهانازآید،میآنورازکهچیزيهرعسل.بخورعسلوکناربگذارراخوردنشدگی راهویت
ماستمرکزشدگیهاهویتهمکهراماحالتاینکهبینیدمیشما.کردیمشناساییماراچیزهاخیلیدیگراالن

تاپنجاینبابینیم، فقطمیفقطراجسمهاداریم،جسمیهوشیاريوداریمماديعینکوماستمرکزدردهاو
راخودمانبشناسیم،رااصلمانوخداخواهیممیذهنمانتويحستاپنجاینباکنیممیکارذهنمانوحس

ماو.مرضیعنیعلت.استمرضجوریکاینهاۀ همکنیمراحتشدگیهویتهمدردسرهاياینازخواهیممی
.باشیممرضرهینیاگرودرنباید

مگر.ماستمرکزدراستمخرببسیارکهبیرونیماديجسمیککهایدکردهراشناساییاینشماحداقل
است،سرکههممردمتوجه.هستهمبیرونیخوبچیزهايحتیسرکهکردهراهنماییموالناچقدرنشناختید؟

ازکهراچیزيهر.باشیدمحتاجششمااگراست،سرکههممردمقدرشناسیوقدردانیاست،سرکهمردمتأیید
مثلِ.شدخواهددردبعداًاستخوباشقیافهیااست،دردیایعنیسرکهاست،سرکهبگیریمداریمنیازمابیرون
برايماچقدر.داردضررهممردمتوجه.شودمیمریضخوردمیکسیهرداردضررمردمتأیید.مردمتأیید

ندارید؟دوسترامنچرادهید؟نمیتوجهمنبهچرادانید؟نمیرامنقدرچرا.زنیممیلَهلَهقدرشناسی

دوسترامنگویینمیچرا.هستیمذهنیمندوستیگدايماولیخورد؟میدردچهبهذهنیمندوستیآخر
انگبین.عسلیعنیانگبین.راانگبینگیرید؟نمیآنورازراعشقاینشماچرا.استسرکههمهاینهاداري؟
هستید،شماجوشانشۀ چشمکهسبببیشاديآید،میآنورازکهبرکتیزندگی،عشقزندگی،خردیعنی

دنبالش ماکهاستبرکاتیازیکیامنیتحسوآرامش.کنیممیپیداآرامششودمیمامرکزخداوقتیآرامش
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هستند، منپشتگروهاینیاخانمیاآقااینگوییممیکنیم،میپیدابیروندررااشمصنوعیمنتهاهستیم
راامنیتحسوآرامشاینترسیممیلحظههربشوند،عوضاستممکنلحظههراست؟آرامشیچهاینخوب

.استسرکهاینهانیستانگبینبدهیم،دستاز

بَر وی اَلرَّمحَن، عَلَی العَرشِ اسْتَویشد، پاک از هواختتِ دل مَعمور

کردهپیدادسترسیخدااالنوشدگیهاهویتهمازپاكوشد،آبادمادلتخت:که:می گویدداردبنابراینپس
زندگی.کندمیپیدادسترسیخداما،درونشودمیبینهایتفضايوقتیپس.مندرونبینهایتفضاياینبه

.کنیممیپخشجهانبهوگیریممیرابرکاتاینتمامآنتنمثلِما.بدهدقراراستفادهموردراماتواندمی
دلآنباخدازند،میتکیهدلآنبرخدابگوییتوانیمیحاال.کنیممیاوبایکتاییحسماکههستآنموقع
.کنیممیامنیتحسوآرامشحسمارساند،میدلآنبهراخردشخداکند،میبرقرارارتباط

براياالن.کندمیپیدادسترسیمابهکُلعقلکهاستحالتیکدرفقط:می گویدداردگویاصورتیکبه
فضااینولی.بهتربیشترچههر:می گویدهماینکه.استدسترسیقابلذهنیمنکوچکعقلفقطماازخیلی

دلدر:که:می گویدهمینبراي.کردنکاربهکندمیشروعماباوکندمیپیدادسترسیمابهکُلعقلبشودباز
: استقرآنآیهدوبارههماینبله،.زنیممیتکیهاوبهمایازندمیتکیهآنموقعدرما

5، آیه )20(قرآن کریم، سوره طه

مىالرَّحتَورْشِ اسلَى الْعنُ ع ◌ٰ

».خداوند بر عرش مستولی است«

دسترسیاوبهمایا.کندمیپیدادسترسیمابهخداوندشویم،میبینهایتوقتیماکهاستایناشمعنیپس
جهانبهماازرابرکتشتواندمیاوبخوانیم،ماوبنویسدماذهنبهتواندمیاوشنویم،میرااوحرفما.داریم
ابدیتوبینهایتحالتحالتاینقرآنیزبانبهما،آمدیمقضیههمینبرايآمدیمهمینبراياصالًکند،پخش
:می گویدداردخودشببینحکم،.ماست

حق کند، چون یافت دل این رابطهبر دل بعد از این بی واسطهحُکم،

وجودايواسطهخداومابیننیست،همدیگریکیذهنیمننیستذهنیمندیگرهیچواسطهبدوناینازبعد
رابطهاینوشدبینهایتوقتیمادلِ، حق کند، چون یافت دل این رابطه/ حکم، بر دل بعد از این بی واسطهندارد،

هماناینوکن،چکار:می گوید.رساندمیمادلبهراحکمشخداواسطهبدونآنازپسکرد،برقرارخدابارا
فکرچیکنچکارکه:می گویدزندگی.استقُلاهلِکهاستکسیباباياو:کهگفتاست؟یادتاناست،قُلاهل
.بلهرفت،ذهنیمنگیرد،میقراراواختیاردرشماوجودوشمابعدچهارتماموکن
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3682مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت 

سلیمان زنده است! کار کن دیواآن عدم او را مهاره بنده است

همیناینجادرعدمآن.دانیدمیراتوضیحاتشاینکهبرايکنید،میبرقراررابطهشماابیاتاینباکردمعرض
شدگیهویتهموشویممیخالصدردهااینازماچه جوريآخرکهگوییممیما.استذهنیمنتشکیالت

واستزندهخداکن،کاردیوياالنتو:می گوید.استفضاگشاییما همانکردنکارکن،کارتو:می گویدها؟
ة بندشده،مامرکزگرفتهجهانایندرراماکهچیهرما،دردهايوماتوهمقسمتوعدمو.توستدرامتدادش
.باشیمداشتهبایدکنیم،کارنداریمکافیتوکّلماکن،کاردیويکهاالنوخداست:می گوید

استموقعیازتربا ارزشخیلیخیلیهستیذهندربینی ونمیراخداکهحالیدرراکارت:گفتموالناامروز
عملاوتشخیصبابدهی،تشخیصتونیستالزمدیگرباشیداوپیشهوشیارانهکهباشید،اوپیشهوشیارانهکه
منبینکنیمینوسانکهاالن.استتشخیصازپرکلعقل.استتشخیصازپراو.کنیمیفکروکنیمی

ورزشمثلاینکهاستدلیلاینبهارزشمندياینواست،ارزشمندماخیلیماکارکهاالنفضاداريوذهنی
.گذاردمیماجلويزندگیلحظههرکهاستچالشییکایناست،

یواشیواشماتسلیمدیگربعبارتیاپذیرشوفضاگشاییباوکارباوبربیا،اشعهدهازوبشناس:می گوید
کهچیزيآنشناختوبله،.دهدمینشانمابهراخودشهستیمکهآنچهونیستیم،چیکهشویممیمتوجه

یکمادریاکنفرضپدریک.استمهمهمزندگیبراي.استمهمبسیاربسیارمابرايفضاگشاییبانیستیم
را،اینکنپیدابرو:می گویداشبچهبه:می گویداست،کاسهتاپنجاهچهلها،کاسهزیرکردهپنهانراچیزي
باالخرهخالیهآنخالیهاینخالیهاینبردارد،راهاکاسهیکییکیبکشدزحمتبرودبچهاینبایدخوب

تمرکزکههستیدشمااست،خودرويکاراست،کاراینهانیستاینزیرنهتشخیصشوکارشوجستجویش
.خودتانرويانداختیدرانورافکنکردید،

اتفاقیلحظهاینیعنی.داریداحتیاجراآنشماکهآوردخواهدبوجوداتفاقیزندگیلحظهایندانیدمیشماو
چنانزندگیچیه؟اینگوییممیماکهدرحالیداریم،آنبهرااحتیاجبیشترینمعنويبلحاظماکهافتدمی

معنويعضلهماوقتیوبربیایید،فضاگشاییشوتشخیصشعهدهازبتوانیدشمابیفتداتفاقاتیکند،میطراحی
.ییمآبرمی اشعهدهازکهافتد،میدیگرياتفاقاتکنیم،میقويراخودمان

ماکهیکیمرگمثلاتفاقاتبعضی.شویممیردفضاگشاییباکنارشازماهستچالشهاوهستاتفاقاتبعضی
زندگیهمرااینهافضاگشایی،وپذیرشجزنداریم،ايچارهکنیممیبازرافضاپذیرشباداریمدوستشخیلی
مابهدارداالنو.هستمابهحواسشزندگینه،شود،میباعثدنیاکهکنیممیفکرماگذارد،میماپايجلوي

درستکهبدهانجامطوريراکارهاحاضرم،کهکنفرضمنولیبینی،نمیرامنتو:می گویدو کندمینگاه
بعداًمن،برايداردارزشخیلیمرحلهایندرتوفضاگشايوتوآگاهانهکاروکنم،مینگاهدارممناینکهمثل
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دیواکنکار:می گویدهمینبراي.دیگرشناختیرامنهستی،منپیشوقتیگیري،میقرارمناختیاردرکه
.استزندهسلیمان

3685مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت 

هم ز ترس است آنکه جانی می کنیمی زنیور تو دست اندر مَناصِب

بایعنیزنی،میآوردمیبوجودذهنکهوضعیتهاییجهانی،اینمقاماتیاهامرتبهوموقعیتهابهدستتواگرو
ذهنی،منعدماینکهچیزهاییآنازیکیخوب.استترستازاینهارا،آنهاگیريمیشوي،میهویتهمآنها

رهاراباورهایمانحتیگرفتیمکهچیزيآنشویم،میآویزانهموضعیتهاترساند،میاست،منفیعدماینجا
کردنرهابرايحتیما.کندمیتعریفراکندنجانو.کنیممیجانماکهاستهمینبراي.کنیمنمی

ریزممیراکهنهباورهاياینمنبعدبدهید،منبهبیاوریداولبهتريباورهايیکشماگوییممیباورهایمان
:می گویددارد. کندمینگاهداردشاهدوربریزیدبایداالنهمینشما! نه.دور

گر شکرخواری است آن جان کندن استهرچه جز عشق خدای احسن است

خدايعشق.داردارزشاوبینهایتبهشدنتبدیلوزندگیخردازاستفادهوپذیرشوفضاگشاییفقطیعنی
نمیدیگررابیرونیچیزهايماکهاستایناشمعنیآیا.نداریددیگررابیرونیچیزعشقشمایعنیاحسن

مامرکزتوانندنمیآنهاولیخواهیم،میچراخواهیم؟نمیلباسخواهیم،نمیخانهخواهیم،نمیپولخواهیم؟
بگذاریم،جهانیاینهدفکنیم،ریزيبرنامهتوانیممیما.کنندجذبراماکاملتوجهتوانندنمیآنها.باشند

وفکرزندگیخردلحظههراو،بهرسیدنراهدرمانعملوفکرتويبریزدلحظهاینکه خردبدهیماجازهولی
.کندمیتعینراماعمل

کهدانیدمیشما.شودنمیاینجاواردبیرونازچیزيهست،زندهزندگیعشقبههستگشودهفضاچونو
االناینجا،بیایدنبایدبیرونیچیزکهدیگر،شناسیدمیآنموقعکه،بیایدگذاریمنمیکهایم گشودهرافضاوقتی

بهتوانممیسلیمانم،منکنیم،میشکهیکههستیمجوانیمثلگفتهستیم،ذهندروهستیمیفعضماکه
پسکنیم،مینواسانماتادواینبین.هستمدردازپرهستمکوچولوچیزیکمننه،بشوم،زندهخدابینهایت

کندنجاناست،شیرینمنذهننظربههمخیلیخورم،میدارمرابیرونیشیرینیاگریعنیشکرخواریستگر
.است

دست در آبِ حیاتی نازدنچیست جان کندن؟ سویِ مرگ آمدن

مرکزراآنوشدنهویتهمجهانیاینچیزهايبایعنیمردن،ذهندرورفتنذهنبسويچیست؟کندنجان
میشماکهحالیدرآید،میآنورازکهحیاتیآبدردستوخوردنرابیرونکثیفآببنابراینودادنقرار

آبزندگیکنندهزندهآب.نزنیدحیاتآبدردستیعنی.نزنیدبشود،شماقیامتوبشویدبینهایتتوانید
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ماوشنوممیراصدایشمنگفتموالنا.کندمیعبورماازاالنهمینزندگیخردازپرآبزندگی،بخشحیات
اینکهبینیممیکنیم،نگاهوعقببکشیمشدگی،هویتهمبدونقضاوتبدونناظربصورت هوشیارياگرهم

نیستتند،قبلیفکرهايآندیگرمافکرهايگوییممییکدفعهشود،میماعملوفکرواردمرتبزندگیخرد
رويداردکسییکانگارکند،میتعیینزندگیراماعملرسد،مینتیجهبهاالنماعملکرده،تغییرماعمل
میجاريشماوجودذراتتمامبهآرامشلحظههرکهبینیدمیو.بکنفکريچهکن،چکارنویسدمیماذهن
.شویدمیآرامداریدشما.شود

چهشویدنمیمتوجهکنیدمیتأملشوید،مینرمشویدمیگستردهشوید،میبازشوید،میآراموقتیشما
واقعیورزيعشقکنیم،نمیمقاومتماوقتی.شودمیوارداینکهمثلحیاتیآبیکشود؟میردداردچیزي

.لحظهبهلحظهشود،میوجودمانواردخرديآبآبی،یکانگارکهبینیدنمیکنید،می

&&&پایان قسمت سوم &&& 
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همآنهاباوبدهیم،قرارمرکزماندررابیرونیچیزهايماکهاستاینازعبارتکندنجانشدیممتوجهپس
:می گویدموالنارااینو.ببینیمآنهاعینکپشتازراجهانوبرویمفروآنهاخواببهبنابراینبشویمهویت
شود،میدمیدهمابعدچهاربهگشاییفضااثردرلحظهاینکهحیاتآبازراماکهحالتیچنینو.ذهندرمرگ

بشویم،محرومحیاتآبازکهوقتینیست،مهممرکزمانگذاشتیمراخوبچیزهايماکهاینو.کندمیمحروم
.بودخواهیمعذابدرماو.هستکندنجاناسمشاین

3690مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت 

پیش کن آن عقلِ ظلمت سوز راتاریک، جُوی آن روز رادر شبِ 

بهولیهستیم،جسمایندرکهموقعییعنیکردیم،راصحبتشامروزکههستفراقشبهمینتاریکشب
آن:می گویدنشدیم،همبیدارورفتیمفروذهنخواببهذهندربلکهنداریم،بینهایتعمقهوشیاري،صورت

درشودمیمعلومپسبجوي،ذهنتاریکشبهمیندررادرونماندریکتاییفضايشدنبازیعنیرا،روز
.کنیمتجربهراخدابهشدنزندهبایدماکهذهنخوابهمیندربدن،همین

ایناتفاقمقابلدررافضاکهکندمیکمکمابهگفتیمموقعیسوزظلمتعقلرا،سوزظلمتعقلآنکنپیش
گشاییفضاآنازکهخرديیعنیزندگی،اصطالحبهسوزتاریکیعقلیعنیسوزظلمتعقلوکنیمبازلحظه

خداجنسازهستید،هوشیاريجنسازلحظهآندرشماودهدمینشانراخودشوآیدمیشمابدست
. سوزاندمیداشته،نگهغفلتدرراماکهراذهنیمنتاریکیوظلمتدارد،فضاآنکهعقلیوهستید

آبِ حیوان، جُفتِ تاریکی بُوَددر شبِ َبدرنگ، بس نیکی بُوَد

جانازپرهست،سختیازپرهست،دردازپرچونهسترنگبدهست،ذهنیمنشبدوبارهبدرنگشب
ازکهخوابیدیممیبایدکهاینبرايدارد،وجودهانیکیازخیلی.هستیمحیاتآبازمحرومماهست،کندن
آبکهحیوانآب.آیدمیبدستحیوانآبیعنیدهدمیتوضیحخودشبود،نیکیبس.شدیممیبیدارخواب
جايیکنبوده،جنگلیکتاریکیوظلماتپسبوده،ذهنتاریکیهمیندرکردهپیداخضروهستحیات
شدگیهاهویتهمتاریکیهمیندرشده،جاودانهوکردهپیداخضرکهحیاتآببلکهنبوده،دنیاایندرسیاه
.هستیماالنماکهجاییهمانبوده،

مقاومتکنید،بازرافضااتفاقاتمقابلدرراحت،خیلیبله،را؟حیاتآبکنیمپیداتوانیممیخضرمثلهمما
مرکزوتونیایدبیرونازچیزيباشیدمواظبمرزهاست،درکهسربازيمثلگفتامروزو.نکنیدقضاوتنکنید،

دربشویدزندگیهوشیاريجنسازکههستاینمعنیشهوشیارانه.کنیدپاسبانیهوشیارانهبگیرد،قرارشما
برايچرا؟نکرد،پیداذهنتاریکشبدرراحیاتآباسکندر.راخودتاناوضاعکنیدتماشاوکردنبازفضااثر

تواندنمیذهن.ببیندراحیاتآبتواندنمیذهن.کندپیداخواستمیذهنطریقازستیزهباوزورباکهاین



# Programگنج حضور713برنامه شماره  713

42: صفحه

بینازذهنیمنکهنیستاینمعنیشخدا،بهشدنزندهصرفاصالبشود،زندهخدابهداردنگهراخودشاگر
.بینیدمیبعدتانچهاربهراحیاتآبشدنجاريشمابشویم،فضادارماوبشود،الغرذهنیمنکههمینبرود،

.راشدنگستردهوشدنآزادطورهمینو

فضاشویم،میترگستردهشویم،میالغرترذهنیمنبهنسبتهرچهکهداشتیمغزلدرباشدیادتاناگر
بایدراکارهااین.شویممیتربزرگماشودمیترکوچکاوهرچهوبشود،الغرذهنیمنشودمیسببگشایی

فضالحاظبهتاکنید،کوچکراخودتانروزمرهکارهايدرعملدروهوشیارانهبایدبدهید،انجامعمال شما
.بشویدبزرگترگشایی

با چنین صد ختمِ غفلت کاشنت؟سر ز خُفنت کی توان برداشنت

من ذهنیباکنیمعملوکنیمفکرذهن،دیدبایعنیبکاریمغَفلتیاغفلتتخممرتب ماباشدقراراگر:می گوید
بایدکارچهماکههستمشخصپسبشویم؟بیدارذهنخوابازتوانیممیچجوريکنیم،عملوکنیمفکر

شدکیهاهویتهمواضافیهايوزنهانداختن.هستالزمشدگیهویتهمازپرهیزبکنیم،نبایدچکاروبکنیم
.هستالزمفوراکنیم،میشناساییوقتیدردهاانداختنهست،الزم

خواجه خفت و دزدِ شب بر کار شدخوابِ مُرده، لقمه مُرده یار شد

شدند،دوستهمباهااینآید،میبیرونازکهايلقمهمرده،لقمههست،ذهنیمندرماخوابمرده،خواب
ایم خوابیدهما،یعنیخواجهشدند،دوستهمبااینهاتوجهوتائیدمثلبیرونی،مردهلقمهباماخوابحالتیعنی

گذردمیمرزازآیدمیکسیهر.غارتبهکردهشروعهست،ذهنیمنهمینکهشبدزدوهوشیاريعنوانبه
دهیممیاجازهراباوريهرباشد،باورخواهدمیباشد،دردخواهدمیکندمیاطراقآنجاشود،میمامرکزوارد
.توآیدمی

فیزیکیچیزهیجباشد،شمامرکزتواندنمیباوريهیچبیاید،نگذاریدایدگرفتهتصمیمشمابعدبهحاالپس
مامرکزتواندنمیدرديهیچباشد،مامرکزتواندنمیباشد،دركقابلماذهنوماهايحسبوسیلهکهبیرونی
اجازهآدمایندهد،میدستبهشحسادتدفعهیکدهد،مینشانواکنششود،میخشمگینکسیاگرباشد،

.شدندمرکزشوآمدندبیرونیچیزهايدادهاجازهبیرونی وچیزهايدهدمی

3697مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت 

است کاندرو اصلِ گناه و زَلَّتبعد از آن این نار، نارِ شهوت است

آتشهست،شهوتآتشآتش،اینشدیم،آنهاجنسازماوبشوندمامرکزبیرونیچیزهايگذاشتیموقتییعنی
بهشدنحریصهست،آنهااززندگیجستجويو.هستبیرونیچیزهايسويبهشدنکشیدهآتشوهستدرد
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مالحظههریعنیلغزشیعنیذلت.هستلغزشوگناهاشهمهداریمماکهمرکزیتیچنینیکدروهستآنها
.بینیممیذهنیمندیدباکهچراهستیم،لغزشصدددر

نارِ شهوت تا به دوزخ می بَرَدنارِ بیرونی به آبی بِفسُرَد

ازکهحالیدررابیرونازچیزيیکجذبآتشرا،شهوتآتشاماکرد،خاموششودمیآببارابیرونیآتش
آبتقوا،آب:می گویدداردخودشاالن.تواندمیآنوريآبفقطکنیم،خاموشتوانیمنمیما،شدیمخاصیتآن

آنجنسازمرکزمکهاینلوورومنمیچیزآنچیزاینسويبهمن:گوییدمیهوشیارانهشماکهآبیپرهیز،
میجهنمتاراما:می گویدشهوتنارپس.کنیدمیپاسبانیرامرزکنید،میپاسبانیوکشدمیرامنهست

.هاستآدمازخیلیدردازپرذهنجهنمپسهست،شانجهنمآدمهابیشترذهنبرده،وبرد

3700مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت 

نُورُکُم اِطفاءُ نارِ الکافِریننارِ شهوت را چه چاره؟ نورِ دین

.اي مؤمنان، نور شما خاموش کننده نار کافران است. چاره کرد؟ با نور دین و ایمانآتش شهوت را با چه چیز باید

کهآبییعنی.دیننور:می گویددارد؟چارهچهکند؟میخاموشچیزيچهراشهوتآتشیعنینار:که:می گوید
قدرت.آیدمیآنورازکهشناساییقدرتیاکههوشیاريکهنوريکهخرديفضا،گشودنموقع.آیدمیآنوراز

شهوتنارخودباببندي،رافضاایناگر.فقطکندمیچارهایندارد،شدهگشودهفضاياینکهنوريوشناسایی
.شودنمیبگیريراجلوشتراشیدلیلواستداللباراشهوتناربخواهی

میبازرافضاکهکسیتاباند،میرانوراینکهکسیهست،کافراننارکنندهخاموششمانور:که:می گویدو
کهکند،میالقاگیرند،میقرارمعرضشدرکهکسانیبرايرامطلبییکاینو.تاباندمیرادیننوراینکند،
بداندبایدکند،میمقاومتهرکسیوبتاباندرادیننوروکندبازمادررابینهایتشفضايخواهدمیخدا

:هستهمینکهقرآنآیهبهکندمیاشارهموالناو.هستبیهودهمقاومت

8، آیه )61(قرآن کریم، سوره صف

یرِیدونَ لیطْفئُوا نُور اللَّه بِأَفْواههِم واللَّه متمّ نُورِه ولَو کَرِه الْکَافرُونَ

خود را کامل کند گرچه کافران را در حالیکه خدا نور. خواهند که کافران، نور خدا را با گفتار خود خموش سازند
.خوش نیاید

گفتاردرکههستندکسانیکافراندارند،خاصیدینیکمثالکهنیستندآدمهاییکافرانکهکنیدمیتوجه
سازند،خاموشخودگفتارباراخدانورخواهندمیکافرانبشود،بازفضااینخواهندنمیذهنیگفتگويباموالنا
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وفضابستنوکردنمنقبضبامابتاباند،رانورشوکندبازمادروندررابینهایتشفضايخواهدمیخدایعنی
.کنیمبازرافضاآیدنمیخوشمان.بشویمگستردهآیدنمیخوشمانوببندیمخواهیممیماذهنیگفتگوي

درروزيیکیعنیکندکاملراخودنورخدانیست،قبولقابلخدابرايمابدآیندیاخوشاینداین:می گوید
.نیایدخوشمانچهبیاید،خوشمانماچهتاباند،خواهدرانورشوکردخواهدبازراخودشبینهایتفضايانسان

بازرادرونفضايکنیمقبولباالخرهمادرد،بازور،بهشدخواهدپیداهايراهیکهمنیایدخوشمانمااگر
. کنیم

وفضااینشدنبازدرمنکهبگویدوکندنگاهخودشبههرکسیما،شخصبرايآیهاینوبیتاینهستمهم
من.فضاستکردنبازلحظهبهلحظههمکردنهمکاريوکنممیزندگیباهمکاريذهن،قیلوقالبدونتابش
کهرا،حرفاین:می گویدداردمنبهکنممیمقاومتوستیزهاگرکنم؟میمقاومتیاکنممیراکارایندارم

دررانورشاوباالخرهبکنم،راکارایننبایدمنکنم،خاموشخودمدرراخدانورکهکنممیکاريدارمعمداًمن
عقلش واقعاًوذهنیمناینکهکنممیفکرکهکردماشتباهمنبیاید،خوشمنبایدچرامنکرد،خواهدکاملمن

میبازفضاکهوقتی،:می گویدرامطلبهمانهمبازدرسته؟هست،انساندرجهنهایتهست،چیزينهایت
دیگرانبهمافضا،اینشودمیبازکهوقتیوبیاندازیمکهکوشیممیوشناسیممینیستیمکهچیزيآنماشود

.کنیممیکمکهم

3702مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت 

تو وا رَهد این جسمِ مهچون عُودِتوتا ز نارِ نفس چون نَمرودِ

کنیم،میمقاومتماوتابد،میآورندگانایماناینطریقازچهتابد،میمافضاگشاییطریقازچهنوراینپس
مانفس:می گویدداردآشکاراموالنابینیدمی.نسوزاندعودمثلراماجسماینمانفسنارکهشدخواهدسبب

و.کندمیلهپازیرراماهوشیاريهموکندمیخرابرامابعدچهارهمکهکردهروشنآتشیاست،نمرودمثل
نفسآتشاینفضاکردنبازاثردرکرده،بازرافضاکرده؟کارچیهمخلیلابراهیم:می گویدداردهم،ابراهیم

این.شودمیگلستانبهتبدیلآتشهمینکنیم،میبازرافضاکنیم،نمیستیزهماوقتیپسشده،گلستان
.سوزدمیدر آنعودمثلمابعدچهارگرنهودادیمتوضیحبارهاکههستهوشیارانهدردهمین

داو مباندن کم شود بی هیچ بُشهوت ناری براندن کم نشد

نمیکمدردهاآتشوذهنیمنآتشتقویتیاذهنیمنکوششباراندنبهناريشهوت:می گویدچاره،یعنیبد
خاموشباشیمداشتهانتظاردیگرطرفیکازرا،ماننفسآتشاینکنیمتقویتطرفیکازماشودنمی.شود

ايچارهکنیم،بیچارشیعنیبد،هیچبیشودکمبماندناو.ندهیمبه آن غذامایعنیبماند،بایدفقطاو.بشود
حاال.نیایدبیرونازچیزيتاکنیمپاسبانیبایدگفتههمقبالو.کندتقویتراخودشخودشکهنگذاریمبرایش
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قدردانی،نده،توجهنکند،تاییدراشماکسهیچکنید،میپاسبانیمرزدرشما.شودمیکاملداردماپاسبانی
کند،بزرگوکندتقویترامن تاناینهانگذاریدنگیرید،جديونکنیدمرکز خودتانواردرااینهاکردندهماگر
.میردمینشود،تقویتنکند،پیداغذااینوقتیندهید،به آنغذا

کشیکی مبیرد آتش از هیزمهنی بر آتشیتا که هیزم می

دهیممیغذامابیرونازکهزمانیتاپسشد،نخواهدخاموشآتشاینگذاري،میهیزمآتشتويکهزمانیتا
طریقازشدههویتهممرکزاینهرچیوکنیم،میتقویتدهیم،میغذاراشدگیهاهویتهماینبه آن و
نخواهدخاموشآتشوکشیممیهیزمداریمما، بیرونجهانبهبردمیراماشدگیهاهویتهمیادردهاتحریک

.شدنخواهدبازهمفضااینوما،دردهايآتششد،

ز آنکه، تقوی آب، سوی نار بردچونکه هیزم باز گیری، نار مرد

ایناینکهبراي.میردمیآتشندهی،غذاهمذهنیمنبهاگرآتش،بهنبريهیزماگر.استمشخصدیگربله
بازرافضا،رویمنمیما.می آیدشدهگشودهفضايهمینازپرهیزآب،راپرهیزآبرا،تقويآبرا،آب،پرهیز

فضاما،پذیرشبا.نه،کنیممیخوردراذهنیمن،می آوریمفشارکنیم،میمحرومراخودماناینکهنه.کنیممی
بهخواستمیچیزاینومی آیدبیرونازکهراانرژياینماگوییممیفضاگشایی،باپذیرش،با.کنیممیبازرا

.اینهااستمشخصخواهد،مینگهبانیاین،خواهدمیيهوشیاراینوخواهمنمیمنبدهد،من

کو هند گُل گونه از تَقوَی القُلوب؟کی سیه گردد به آتش رویِ خوب؟

خالیفضاياین،باشدمامرکزدرخالیفضاياگریعنیگردد؟میسیاهآتشازکیزیباوخوبروي:می گوید
پرهیزمرکزیکازاینکهبرايشود،نمیسیاهماچهاربعددرهمآنانعکاسوشود،نمیسیاهيهوشیاراینروي

بله، ،ماستمرکززندگیخودوعدمیعنی.استيهوشیارخودهمپرهیزمرکز.شودمیتقویت

تقوا، رنگین و زیبا کند، کی این باطن از آنکه تقوي قلب را بر روي باطن خود بگذارد و رخسار روح را با سرخاب 
آتش و دود شهوات، سیاه می گردد؟

زیباورنگین،تقواسرخابباراروحرخساروبکندمرکزشیعنیبگذارد،خودباطنرويبرراقلبتقوايآنکه
انعکاسازرااشزیبائیانسانیهروصورتشانمالندمیخانمهاکهسرخابیهمینگلگونه،اشگلگونهیعنیبکند
هرکسی.شودمیمنعکسهمماجسمیصورتدرآنزیبایی.ببیندچهار بعدشدريهوشیارمرکزیاعدممرکز

شدهخوشرنگخیلی،شدهنوربهشفافانگارکهبینیدمیاست،مرکزشدرزندگیوهستزندهزندگیبهکه
سیاهشهواتدودوآتشازباطناینکیکند،زیباورنگینتقويسرخابباراروحرخسارو،بله،پوستشحتی

گردد؟می
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وماچهاربعددراینسیاهی،باشدچیزهاودردهاباشدگیهویتهممامرکزاگرکه:می گویدداردموالناپس
ازرااشگلگونهرااشزینتمابعدچهار،باشدخالیمرکزاگروشود،میمنعکسمايهوشیاریاماروحروي

هماینبله.:می گویدچیزيهمچونیکداردشود،نمیسیاهرویشموقعهیچوگیردمیمرکزاینانعکاس
:استقرآنۀ آیدوباره

32، آیه )22(قرآن کریم، سوره حج ّ

ومنْ یعظّم شَعائرَ اللَّه فَإِنَّها منْ تَقْوى الْقُلُوبِ

».خدا را بدان که این کار از تقواي دل سرچشمه می گیردو هرکه محترم داند شعائر « 

میالبته.بدهیمقرارمرکزماندررابیرونیچیزکنیممیپرهیزمایعنیدلتقواي.استمشخصکامالدیگر
درراچیزيوکنیممیخالیمایواشیواشخوب،کردیمپرشدگیهاهویتهمازرامرکزمانماکهشماگویید

صورتایندر.شدگیهاهویتهمازماستمرکزپرهیزیااست،دلتقواياینودهیمنمیقراردیگرآنجا
اجازه.قبالًگفتیمکهبودچیزيهماناین،شودمیمنعکسمابعدچهاردرخداییخاصیتهايزندگی،خاصیتهاي

.بلهبخوانمبرایتانحافظازهمبیتسهبدهید

430شماره حافظ، غزلیات، غزل 

به قول مطرب و ساقی به فتوی دف و نیخزينه داری مرياث خوارگان کفر است

.استکفر،کنندتصاحبرامااموالوبمیریممامنتظرندکهکسانییعنیمانورثهبرايخزینهنگهداريپس
:می گویدبرویم،بگذاریمخواهیممیکههرچیزيباشد،پولمانچهیعنیشدگیهاهویتهماینباماهنوزیعنی

اینهاکهداندنمیو.دیگراستشدههویتهمآنهابایعنیاستمیراثشدارخزانهکسیوقتی. استکفراینکه
.استکفر،ساقیومطربقولبهونی،ودفموسیقی،ابزاربه فتواياست،شاديبرايکردنخرجبراي

زندگیرويشدگیهویتهمایناستمرکزشاینهاواستهویتهمبااموالشهنوزکهکسییعنی،استواضح
وضعیت،ماچهاربعدپس،ماچهاربعدرانیودفوکنید،فرضخداراو ساقیمطربتوانیممیحتیوپوشاندهرا

میمابهاینها،استدهندهمیهمواستبخششاديهمکهخداوبردمیسربهناهماهنگیدرکه،ماچهاربعد
هویتهمخاطربهلحظهایندراگریعنی.استکفرایننیست،دیندارياین.استغلطماکاراینکهگویند

کافرياینکنیم،نمیتجربهرازندگیشاديوکنیمنمیزندگیما،برویموبگذاریمبایدکهمیراثیباشدگی
درسته؟،نیستدرستاین.است
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که شيئَه ال شَی مُرُوّتجمو ز سِفلهکه باز نستاندزمانه هيچ نبخشد 

زمانه:می گوید.نداردارزش،کندمیارائهمابهکهچیزيآندنیایعنی.چیز نیستچیزشیعنیشیئَه ال شَی
میذهنباومی آوریمدستبهکههرچی،پول،جوانی،سالمتنمثلبخشدمیمابهکههرچیدنیااینیعنی

،پستیعنیسفله،پستاینازو.گرفتخواهدماازکنیم حتماحسرااینها،حستاپنجوببینیمتوانیم
بهترو.شدخواهدگرفتهماازاینهاهویتیمهمآنباماکههرچیپس.باشنداشتهجوانمرديانتظار،فرومایه

من،دانیدمیبندهازبهترشماراابیاتاینالبته.کنیمخالیاینهاازرامرکزمانوبفهمیمراموضوعاینزوداست
.بکنیدآنبهتوجهییکشماوباشدشدهگفتهوسطایندرکهکنممیخالصههمینطوري

که هر که عشوه دنيا خريد وای به ویاند بر ايوانِ جَنَّةُ الـْمَاوینوشته

نوشتهیکتاییفضايدربرنوشتندبهشتایوانبرپس.اینجادربهشتیعنیجنَّۀُ الـْماويوفریبیعنیعشوه
شده،نوشتهلحظهایندربرپس.بشودتواندنمیمنواردیعنی،ويبهوايبخوردرادنیافریبکسیهرکهاند
واردلحظهاینشادينگذاردوببنددرالحظهاین،دنیاباشدگیهویتهمخاطربهوبخردرادنیاعشوهکسیهر

دیگرماپس.شدنخواهدبهشتواردآدمیچنینیکوحالشبهواي،بشوداوزندگیواردبشود،اوچهاربعد
راذهنیمنکهکسیکهخوانیممیاآلنهاشناساییاینبا،بله.بخریمخواهیمنمیرادنیافریبدنیا،عشوه

.کندقمعوقلعواقعا

3945بیت مولوي، مثنوي، دفتر اول،

حرصِ میریّ و خالفت کی کند؟آنکه او تن را بدین سان پی کُند

وقلعراهمهونیستیدچیکهشناختیدزندگیخردکمکبهگشاییفضابا،شناساییباشما.دیگراستمشخص
همرابهشتدرتابلويونخوردیمماگرفتیمیادحافظاز،دنیادادعشوههمهرچیوانداختیدکردیدقمع

مابرايچیزهااینوکردخواهدوفاوجوانمردهدنیاکردهفکروخریدهدنیاعشوهکههرکسی:گفتخواندیم،
نمیپولحرص،زنیمنمیمقامحرصمادیگرحاالوبشودتواندنمیمنبهشتواردصورتایندر،ماندخواهد

.گیردنمیقرارمرکزمانوکندنمیجذبخودشبهراماچیزهااین.زنیمنمیراداشتنیتعلقچیزحرص،زنیم

3958مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت 

زرد بینی جُمله نورِ آفتاب زرد چون سازی نقابۀآبگین

بینی؟میجوريچهراخورشیدرنگبینوربگذاريچشمهایترويزردعینکیازردنقابیکاگر:می گوید
آنبارازندگیرنگبینور،آنعینکپشتازباشد،مامرکزدرچیزآنوبشويهویتهمچیزيیکبااگر.زرد

ذهنفناپذیريعینکباوقتی.استفناناپذیريجنساز،ماجنس،مانور.فناپذیرندرنگهاتماموبینیمیرنگ
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بهکنیممینگاهفضااینعینکباکنیم،میبازرافضاوقتی.بینیممیفناپذیرراخودمانکنیم،مینگاه
این،بشویمفضااینماوبشودبینهایتبشود،بازبشودبازفضااینوقتی.نیستیمفناپذیرمابینیممی،خودمان

ازکهداندمی،استآگاهابديۀ لحظاینبهاینکهبرايکند،میجاودانگیحسواستنهایتبی،استزندهفضا
رازندگیرنگبینورپس.استرسیدهصفربههمآنونیستشناختیروانزمانیعنیآیندهوگذشتهجنس
از،ببینیراقیامتبشويقیامتجنسازبایدشماگفتداشتیمهمقبلۀ هفت،شدهاوجنسازاینکهبرايدیده

زردعینکاگرکهشدایناینجاتاپس،بله.کنیاحساسکنی،تجربهرازندگی،بشويزندگیبشوينورجنس
.بینیمیزردراآفتابرنگبینوربزنی

تا شناسی گَرد را و مَرد را ۀ کبود و زرد رابشکن آن شیش

میمرکزمعادلرااینوبینیمیکبودوزردکهخودتچشمبهايزدهکهرازردکبود وۀ شیشاینکه:می گوید
میبلندفکرهیپسمانند،میخاكوگردمثلاینهاوهست،مختلفشدگیهايهویتهممرکزشدر.گیرد
ماپسما هستیم،سوار.تازدمیداردکهاستسواريیکاطرافخاكوگرداینهاشودمیبلنددردشود،

کهاستفکرهاییهمینمعادلخاكوگرداین.استگرفتهرامااطرافخاكگرد و،تازیممیهستیمسواري
میبلندخاكوگرد،خاکیة جادیکتازدمیسواریککهدیدیدولی.استکردهدرستراذهنیمنوبرخاسته

.هستسوارآندرولیشود،نمیدیدهچیزيولیرودمیداردخاکیوگردیکبینیدمیکنیدنگاهدوراز.شود
.شودنمیدیدههستیمماسوارکهخودولی،ماذهنبوسیلهشودمیدیدهفکرهاخاكوگردهممادرسته؟

در آمدهانسانپس.راانسانمرد،وزنیعنینیست،مرداینجادرمرد،راسواریعنیرا،مردوراگردشناسیتا
نمیدیدهسوارولیشوندمیدیدهآنهابیروناز،شدهگمآنتويکرده،بلندرادردهاوفکرهاخاكوگردذهن
زندگینوربا،بشکنیبینیآنها میپشتازکهرامختلفیرنگهايوزردوکبودهايشیشه:می گویداگر.شود

.راخاكوگردهمبینی،میراسوارهم،فضاستایندرزندگینوروببینی

پنداشتهگَرد را تو مردِ حق گِردِ فارِس، گَرد سر افراشته

.هستمعنییکبههمهکهبخوانیمتوانیممیمتفاوتجورايیه،افراشتهسرگَردفارسگردبخوانیمتوانیممی
خاكوگرداینکرديفکرتووگرفتهراوخاكگردکند،میبلندسرکهسرگَردفارسگردبگوییمتوانیممی

وگردهماناینهامرکزشانگذاشتندودارندباورکهباورهاییاینکهکنندمیفکرهاخیلی.استحقمردهمین
گرد،کردهبلندراخاكوگردشانکردنفکریعنی،استکردهبلندسرشانوهستسواراطرافکهاستخاکی

.تازدمیاسبباکهکسیسوار،یعنیضمندرفارِس،فارِسخودراخاكو

بلندکردهبلندسرکهگردي،سوارگَردفارسگردیعنیافراشتهسرگَردفارسگردبخوانیماگربنابراینپس،بله
زندهاوبینهایتبهبایدکهاستيهوشیارهمین،باورهایعنیخاکهاوگردهمینایم کردهفکرماوگرفتهشده

.آوردندبوجودمامرکزدرباورهاباشدگیهویتهمهايعینکوفیلترهاهمینرااشتباه.ایمکردهاشتباهبشود،
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جَبین؟چون فزاید بر منِ آتشاین فرعِ طین: گَرد دید ابلیس و گفت

شیطانیعنیابلیس:می گویدایم،گفتههمقبالکهمطلبیهمینوگلیعنیطین،طینفرعپیشانی،یعنیجبین
هیکهاست،ذهنیمنیک،استفرعهمحرفهااینوزندمیحرفاشهمهکهاینکهگفتکردنگاهکهآدمبه

پسآتشم؟جنسازکهمنازبهترجوريچهچربد،میجوريچهاین.دیدرااین:می گویدابلیس،زندمیحرف
ببینیم،باورهافقط همینراخودماناگرداریمشیطانیدیداآلنهمما.دیدهراجسمداشته،ذهنیدیدشیطان

وبدانیم،حقیقتراآنهاوکنیم،نگاهمختلفهايرنگبههايعینکپشتازوبگذاریم،مرکزماندرراباورها
.شودبازبایدکهاستنهایتیبیاینسوارهستیم،خداجنسازکههستیمماخودسوارببینیم،راسوارنتوانیم

راهااینوببینیمراباورهااینولیکنیم،کوچککنیممنقبضرانهایتبیکنیم،بازرانهایتبیاینکهجايبه
یکمایعنیطینفرع.استدیدهطورياینهمشیطان:می گوید.مااین هستیمخودمانومردمبهکنیمعرضه

هماصلیک. هستندگلکههستندفرعهااینمابعدچهارماهیجاناتمافکرهايمابدناینداریمگلوآب
نهایتبیاینبودناینکهگفتهخداوببیند،توانستنمیرابودناینشیطاناست،بودنهمینمااصلداریم

باورراخودماناگربینیممیشیطانمثلهممابینیم،نمیچیزيکهماکهگفتهانسان،درهستممنداريفضا
.فقطببینیم

است آن نظرمیراثِ بِلیسوآنکه بینی عزیزان را به شَرتا تو می

دارد،بعددوتاانساناینکهبرايکنممیمعنیمنبشرولیبدي،بهیعنیراایننوشتندشربهمفسرانازبعضی
بههست،اشبشريجنسهااینواستبعدشچهارهمینکهاستخاكوگرداست،گلوآببعدهمینیکی

شکلبدنشاست،مشخصصورتشدارد،دستتادواست،خاصیجوریکهاانسانقیافهوشکلبشرعنوان
هویتهمفکريالگوهايباداردفکريالگوهايکندمیفکرو.استبشريهايخاصیتهمههااینداردخاصی

مثال:می گوید.کندمیتعریفراهانقشوپدريومادرينقششودمی،شودمیهویتهمهانقشباشود،می
زشتجوان،پیر،.ماستبشريقسمتهاایناندشدهتعریفجامعهدرهااینهستند،هااینخوبمادرينقش
.ماستبشريهايخاصیتهااینسفیدسیاهقد،بلندقد،کوتاهزیبا،

بودناست،یکیهمهدرسوارخوداما.ماستخاكوگردقسمتهااین.ببینیمبشرنبایدراعزیزان:می گوید
ببینیرابودنشاناینکهبرايبینی،میرابودنشان،بشروبینیمیبودنجنسازراهاآدمتو:گویدمی . است
بیهمانبشوي،زندهاونهایتبیبهبایدکنیشناساییدیگراندرراخودتاینکهبرايبشوي،زندهبودنبهباید

بینیمیراپاتادووبینیمیرادستدوتاهمینباشینشدهزندهاگر.کنیشناساییدیگریکیدررانهایت
مکتبچههست؟چیدینشاست؟کجاییهست؟چکارهکیه؟اینبینی،میراهایشنقشبینیمیرابدنش

.شوندمیفرعیگفتیمدیگر هاتفاوتاینببینیرابودنوقتیولیبینید،میراهاایندارد؟سیاسی
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بهشدهایجادسوارعنوانبهمااطرافکهخاکیوگرداینازهاتفاوت.دیدمیراهاتفاوتهمینهمشیطان
اینکهبدانهستی،نقشجنسازپسبینیمینقشبینی،میفرمفقطراعزیزانتتواگر:می گوید.آمدهوجود

میمجسمهرامانبچهبینیممیطوريایناگرببینیم،طوريایننبایدماپس.استشیطانمیراثدیدنجور
غلطاینکهبینیممیاالنما.هستیمذهنیتصویرماکهچرابینیم،میذهیتصویریکراهمسرمانبینیم،
امروزراهااینهمهوشودمیخرابمازندگیشود،میخرابرابطهوشود،میکنترلوترسبهمنجراست،

. دادیمتوضیح

پس به تو میراثِ آن سگ چُون رسید؟گر نه فرزندِ بِلیسی ای عَنید

مقاومتايگر،ستیزهاينیستیشیطانفرزند:می گویداگر،گرستیزهیعنیعنید،استابلیسفرزندذهنیمن
اینگیردمیجديراهااینوبینیمیراهاتفاوتفقطکهکسیايگیرنده،عیبايکننده،قضاوتايکننده،
میطورياینچراپسپس،رسیدهچطوريسگاینمیراثتوبهنیستیابلیسفرزنداگر.استابلیسمیراث
رادیگرهايانسانیعنی.ببینیمنبایدراعزیزانمانهاشدگیهویتهمعینکباماشودمیمعلومپسبینی؟
.نداریمدیديآنازغیرباشیمذهنیمنجنسازاگرخوب.ببینیمنباید

چرافهمیممیاالنبکنیم،کارخودمانرويبایدچرا،کنیمکاربایدچراکهبفهمیماالنمامهم استچقدرپس
درراخدابودنکهاست،یکیهمهبراياولزندگیمنظورچرا،بشویمزندهحضوربهاولاستاینماماموریت
من. بینندمیذهنیتصویریکهمرادیگرانشوندمیذهنیتصویرنباشد،اینطورياگرکنند،تجربهخودشان

دوتاکهاستواضح،شدهدرستهاشدگیهویتهمازذهنیتصویراین،ذهنیتصویریکتوذهنیتصویریک
راآنخواهدمیاینخواهد،میرابطه.بودخواهدآلوددردرابطه.کنندبرقراررابطهباهمخواهندمیاستجسم
میدیگراندرخودشناساییجايبهعشق.بکندخودشمالتاشود،بزرگتابکندخودشازجوريیکیاببلعد
. منیمالتواست،منمالاینمالکیت،شودمیسلطه،شود

خرددوهرازباشند،وصلخدابهدوهرباشند،آزاددوهرکنند،زندگیهمبابودنتادواینکهبینداردفرق
دیدیککنم،میکنترلراتومندارم،سلطهتوبهمن،منیمالتوگوییممیاینکهدید. بشودبیانزندگی

.استابلیسجنسازکندمیستیزهکندمیمقاومتکسیهراصال.استابلیسی

شیرِ حق آن است کز صورت بِرَستپرستحق،شیرِ حقّم،من نِیَم سگ

راهابیتبعضیفقطبرایتان،خواندمقبالکهاستايقصهازاینالبته.حقمشیرمننیستم،سگمن:می گوید
منجنسازنیستم،شیطانجنسازمنیعنینیستمسگمن.دهدمیمعنیهمجدابیتوخوانممیبرایتان
جداییاساسبربینم،نمیرادیگر هايانسان،بینمنمیراجهانهاشدگیهویتهمپشتازمننیستم،ذهنی

.بینمنمیرادیگرهايانسانوراجهانشدگیهویتهمو
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اودرببینم،جوريچهراخداجنسازگویممن میخوب.هستندخداجنسازعزیزاننبین،بشرتوراعزیزان
گفت.کنمکارخودمرويبایدپس.بشومزندهخدابهزندگیبهیعنیاوبهاینکهجزندارمايچارهپسبینمنمی

کشیکمرزهادرکهباشسربازيآنمثلمرکزت،بیایندبیرونیچیزهاينگذاربده،نگهبانیکنشروعپرهیزاز
صورتازکهاستکسیخداشیراما.هستمهمپرستخداوهستمخداشیرنیستمسگمنپس. دائمادهدمی

شیرونرستهصورتازآدماینشودمیبلندذهنیمنیاذهنیتصویرعنوانبهاستصورتکسیهررسته،
.استشیطانبندهاست،شیطانروباه،نیستخدا

شیرِ مَولی، جوید آزادی و مرگشیرِ دنیا، جوید اِشکاریّ و بَرگ

گفتهمحافظ،بشودهویتهمآنباکهزندگیبرگوسازوگرددمیشکاردنبالدنیاستاینشیرکهکسی
:می گویدبخرياگرتوبدزدد،راشماتوجهخواهدمیوزندمیچشمکبیروندرچیزيهر. نخریدرادنیاعشوه
میشکاردنبالواستشیطانروباههمیندنیاشیرپس.شدخواهدمنجردردبهاین.استرفتهکالهسرت
.نباشیشکاردنبالبشوي،زندگیشکاربایدتو:گفتداشتیمغزلدرهمامروز.گردد

بازرافضامادائماذهنی،منبهنسبتبمیردخواهدمییعنیاست،و مرگآزاديدنبالخداشیریعنیموالشیر
شناساییحالدردائما. اندازیممیکنیم،میذوبراقسمتشیکشناسیم،میراذهنیمنکنیم،می

براياست،دادهمابهزندگیراماموریتایناینکهخاطربهدیگرانخاطربهنههستیم،آنهاانداختنودردهایمان
میاالنشدیم،دنیاشیر. انداختیممیبایدسالگیدهدررا،ذهنیمنایندادیمطولخیلیمااشتباهااینکه

.بشویمآزادوبمیریمذهنیمنبهخواهیممیبشویم،خداشیرخواهیم

مهچو پروانه بسوزاند وجودچون که اندر مرگ بیند صد وجود

خودشموهومیوجودپروانهمثلوبیند،میداشتنوجودجورصدبیند،میزندگیجورصدمرگدراینکهبراي
.سوزاندمیشود،میبلندشناساییاینازشود،میبلندگشاییفضااینازکهآتشیبهرااشذهنیمنرا،

گفتموالناامروزکهچیزهاییآناگرشما. نیستیمماکهچیزيآنکردنشناساییزندگیخردبایعنیسوزاندن
میزندگیچراغدرراخودتانموهومیوجودپروانهمثلکهدیدخواهیدکنیدرعایتوبگیریدیادخوب

.بخوانمهمبیتاینبله،. سوزانید

3976مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت 

نفس، جُنبید و تَبَه شد خُویِ من در رویِ منانداختی چون خَدو

تف:می گویداینجاکهکندمیمابهتوهینیکسیاگر.گویمنمیدیگر راداستانکهاستداستانیازاینگفتم
خويدیگر دادیمنشانواکنشاگر.شد دیگرتباهماخويجنبید،وشدتحریکمانفساگرمن،رويدرانداختی

دادیم،نشانواکنشدیدیماگرپس.برسیمخداییخويبهتاکنیم،صبرکنیمتحملبایدشدتباهماخدایی
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تباهماخويکهفهمیممیچیزهاقبیلاینازوشدیممنقبضکردیم،حسادتحسترسیدیم،شدیم،خشمگین
شدتبهوجنبیدنفس:بگوییدتوانیدمیمثال.بشودشماقصارکلماتجزوتواندمیهامصرعنیمازبعضی.شده
خویموجنبیدنفسم:بخوانیدراهمیندادیدنشانواکنشجاهر.باشیدداشتهخودتانبارااینهیمن،خوي
.انداختتفمنذهنیمنصورتدرکسیاینکهبراياالننکنم،کاريهیچنگویم،هیچیاستبهتر،شدتباه

شرکت اندر کارِ حق، نَبوَد روانیم هبرِ حق شد و نیمی هوا

خداکاردرمااگروذهنیمنبراينیمیخداست،برايوجودمانازنیمیدهیم،مینشانواکنشماکهوقتیپس
ماهممقداریک،:می گویدخردمابهداردخدامقداریکپسباال،آمدمانمنیعنیلحظه،ایندرکردیمدخالت

شمااینکهیعنیخدابهدادنقرارشریکوخدابهدادنقرارشریکیعنیشرکتاست،شرکتاینوخودمان
یکنگیرید،راهنماییگشاییفضااینازکامالبدهید،پاسخیچهوبکنید،فکريچهوبکنیدچکاراینکهدراالن

.بگیریدذهنیمنازهممقدار

بودهغلطخوب،آیدمیذهنیمنازکهمااعمالوماهايپاسخوهافکرهمهکهبگوییداستممکنشماحاال
برايداریم،گرفتاريهمهاینخانوادهدرماهمینبرايونیستیمموفقونیستیمخوشبختماهمینبراي،دیگر

همینبرايهم،ازهستندرنجیدهکهاستهمینبرايکنند،میکنترلراهمدیگرشوهرهاوزنکهاستهمین
مشروطعشقکهاستهمینبراي.بیادبوجودعشقواتحاداینکهجايبههستجدایییواشیواشکهاست
تنفربهعشقیکشودمیجوريچهیکدفعه،متنقرمنکنیراکاردارم، آندوستمنبکنیراکاراینشده

شدکهاین،کهشودنمیاینکهخوبمتنفرم،ندهی،دارمدوستتمنبدهیمنبهراچیزاینبشود؟تبدیل
.هستتملکهمهاینهمینبراي،مشروط

اینازتاوبدهدقرارمرکزشرامنباورهايوکندقبولرامنباورهايبایدواستمنبچهاینگوییممیما
آتشفشانیککردنخفهسببهمین.استجداییسببهمین.کنمنمیولشمننشوممطمئنمنموضوع

بههمماخوب.بهترزودترچههربکند،ارتعاشزندگیبهمابچهاینکنیمکمکبایدماگفتامروزکهمعناست،
.نیسترواحقکاردرشرکتوزنده بشویمزندگیبهبایدخودماناولپسکنیم؟چکارنشدیمزندهزندگی

3989مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت 

بل ز صد لشکر ظفرانگیزترآهن تیزتراز تیغِ تیغِ حلم

ازآید،میگشاییفضااینازکهنرمششمشیرحلم،شمشیر،تیغاین:می گوید.استگشاییفضاهمینحلم
حلراهآیدمیزندگیخردکنیم،میبازرافضاوقتیاینکهبرايشما؟شودمیباورتان.استترتیزفوالدینتیغ

صدازبلکه:می گوید. راموضوعکندمیترپیچیدهوکندمیستیزهدردهاشباذهنیمنبندیممیوقتیدارد،
.استلشگرصدازبیشترمندیشپیروزیعنیاستترانگیزظفرهملشگر
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3993مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت 

انگیزد جُحودچون که صورت گشت، نان، چو معنی بود، خوردش سود بود

بلندفضااینازگشاییفضااثردرباشدنورکنیم،میتغذیهکهچیزيآنخوریم،میکهماناناگر:می گوید
دربشود،صورتبیاید،شدههویتهممرکزازماناناینکهمحضبه،مابرايداردسوداینبیایدورآنازیابشود

.بخوانمبرایتانهمبیتآخرین. دیگراستواضح. انگیزدمیبرانکاروستیزهصورتاین

4003مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت 

اَعلَم بِالصَّوابصرب کن، وَاُصرب آرد آرزو را، نه شتاب

.صبر کن که خداوند بر مصلحت داناتر است. این آرزو را، صبر کردن برآورده می سازد نه شتاب

الزمصبرماندن،هوشیارواوابدیتبهبودنهوشیاروشدنآگاهواونهایتبیبهشدنزندههمینرا،وآرزهمین
قضاوتبدونکنیممیبازرافضاکنیم،میبازرافضامایعنیاست،ذهنیمنمالشتاببکنید،بایدصبر.دارد
بهشدنزندهکهانسانیتآرزوياینبشري،آرزوياینکنیم،میصبرکشیم،میانههوشیاردردکنیم،میصبر

.آیدنمیبدستذهنشتابازاوستابدیتونهایتبی

بهخدااینکهبرايکنصبر. کندنمیکمکشمابهشتابوعجلهایندارید،عجله،کنیدمیسوالمرتبشمابنابراینپس
فضاآنازوکنیدمیبازرافضاشماوردوبیاپیششمابراياتفاقیچهداندمیکهخداستیعنی.استترآگاهصوابراه

بعدساعتیکبایدراچی؟بیندازیداالنبایدراچی؟ببینیدبایدراچی،گیریدمیراشناسایی،گیریدمیراخرد
بایدرااینواینبایدکنممیفکرمنبگوییدنیاییدشما. داندمیزندگیراهااین؟بیندازیدفردابایدراچی؟بیندازید
ذهنیمنباراخودتان،نکنیدقضاوت،کنیدصبر،کنیدبازرافضا،کندنمیکارهاایننه،،بیندازماالنهمینباید،بیندازم
.بشودبرآوردهماآرزويء اهللاشاان تا،نکنیدقضاوت
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