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2555مولوي، دیوان شمس، غزل شمارة

چرا، چون اي حیات جان درین عالم وطن داري

نباشد خاك ره ناطق، ندارد سنگ هشیاري؟

چرا زهري دهد تلخی؟ چرا خاري کند تیزي؟

تاري؟چرا خشمی کند تندي؟ چرا باشد شبی 

مانَدم روزيدر آن گلزارِ روي او، عجب می

که خاري اندرین عالم کند در عهد او خاري

نقابی بست از غیرت بر آن چهرهمگر حضرت

که تا غیري نبیند آن، برون ناید ز اَغیاري

آمد؟و قَلبمگر خود دیده عالم غلیظ و درد

تاند که دریابد ز لطف آن چهره نارينمی

بایدزشت رویان را لباسِ زشت میدو چشمِ 

لباسِ زشت آن عاريو کی شاید که درپوشد

که از عریانیِ لطفش لباسِ لطف شرمنده

شود جاريها میکه از شرمِ صفايِ او، عرق

و درپوشیدو او با این همه، جسمی فرو برّید

برون زد لطف از چشمش ز هر سو شد بدیداري
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ه چشمش رافروپوشید لطف او، نهانی کرد

و سیاريها محروم و کُند از سیرکه تا شد دیده

فرمایدت هر دمولیک آن نورِ ناپیدا همی 

هوشیت هشیاريمی که بِفزاید ز بیشرابِ

که خوبانِ به غایت را فراغت باشد از شیوه

ولیکن عشقشان دارد هزاران مکر و عیاري

شهوانیچنانک از شهوتی تو خوش به جسم و جان ِ

نباشی زان طَرَب غافل، اگر تو جانِ جان داري

درونِ خود طلب آن را، نه پیش و پس، نه بر گردون

بینی که اَندر خواب تو در باغ و گلزاري؟نمی

بینی؟دانی؟ کدامین سوي میکدامین سوي می

بینی به خواب اَندر، به بیداريتو آن باغی که می

ملک روحانیچو دیده جان گشادي تو، بدیدي

از آن جا طفلِ ره باشی، چو رو زین سو به شَه آري

گفت رمزي از صفات اوکدامین شه؟ نیارم

ولیکن از مثالی تو بدانی گر خرد داري
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و طَماعیخواهم که از دونیخردهایی نمی

جوید کُلَه داريجوید، همیسر و سرور نمی

سر به دست آیدجو، کز آن سر کُلَه بگذار و سر می 

به سر بنشین به بزمِ سر، ببین زان سر تو خَماري

ها یک یکز جامی کز صفايِ آن نماید غیب

و عماريچه مه رویان نماید غیب اندر حجب

بس ظریف و کَشبه رويِ هر مهی بینی تو داغی

نشانِ بندگیِّ شَه که فرد است او به دلداري

نس و جِنِّ مسنِ اح ینخدومیبه نزدشمسِ الد

که بر هر ابر در باريزهی تبریزِ دریاوش
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:کنممیشروعموالناشمسدیواناز2555غزلباراامروزحضورگنجبرنامهاحوالپرسیوسالمبا

2555مولوي، دیوان شمس، غزل شمارة

چرا، چون اي حیات جان درین عالم وطن داري

هشیاري؟نباشد خاك ره ناطق، ندارد سنگ 

خداامتدادهستیمزندگیامتدادمااینکهبهتوجهباواستزندگیازهمشسئوالوکندمییسئوالموالناپس

میکههمینطور.باشدنبایدزدنحرفبامعموالًجوابشولی،کنیممیخودمانازراسئوالماواقعدرهستیم

تبدیلمنظور،مثنويابیاتوهاغزلبقیههمینطوروخوانیممیاینجادرشمابرايکههاییغزلایندردانید

.هستانسانعاديحالتآنوکندمیطرحرامسئلهصورتصورتی،یکبهابتداموالناواست،هوشیاري

رابیرونیمهمچیزهايمفاهیمآنجادروشدهذهنشواردوهوشیاريبصورتجهاناینبهآمدهکهانسانی

مرکزشمهمچیزهايآنوچسبیدهآنهایاشدههویتهمآنهابایعنی،دادههویتحسآنهابهوکردهتجسم

.بیندمیراخودشوبیندمیراخداو،بیندمیراجهانآنهاعینکپشتازوشده

فکرازشدهساختهمنیادروغینمنیاذهنیمنماگذاشتیمرااسمشکهپدیدهاینکهکندمیمطرحموالناو

مسئله. استانسانمسئله،دهدمیقرارمرکزشراآنو،شناسندمیراآناشزندگیدرکسیهرباراولینکه

واستمرکزشدرکهذهنیمناینازکهاستاینجهاناینبهآمدنازمنظورو.کندمیایجادگرفتاريهست،

جنساز،بودهبینهایتجنسازکه،بشوداولشهوشیاريمثلهوشیارانهو.بشودرها،استغلطشدیدسبب

درو،بماندبیداروبشودبیدار،استشدگیهویتهمخوابهمانکهذهنخوابازهوشیارانهیعنی،بودهخدا

.شودمیتبدیلبینهایتبهمحدودیتبجايمرکزشحالتاین

ماامروزکهاند،هکردقیدشانظاهريتفاوتهايازصرفنظرقدیمیادیانادیان،ۀ همداردانسانکهرامسئلهاین

ادیانۀ همیعنیاند،هکردگوشزدانسانبهرامسئلهاینصورتیچهبهکهادیانپیشنهاداتاینبهاشاراتی

میبوجودشدگیهویتهمازکهدروغینمنیکبوسیلهانسانمرکزاینکهآنو،داریمبدخبریککهاند هگفت

بهآنازراهیکهاستاینخوبخبر.استبدخبراینذهنی،منایم هگذاشترااسمشماکه،آمدهدستبهآید

نهیاایم هرفتراهاراهآنمااینکهاند،دادهنشانالبتهخودشاننظربهادیاناینهمراهشودارد،وجودبیرون

نیست،اینجاتوضیحشحاال
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کهچیزيگفتن،حلراهبهکندمیشروعوکند،میاشارهمسئلهآنیهخوانیممیماکهغزلیهردرهمموالناو

سازکارهاییکنیمشناساییمااولکهاستایناند هکرداشارهآنبههمادیانغالبکردمعرضوگویدمیموالنا

ونفریبدراماذهنیمنتا،جمعیبلحاظچهفرديبلحاظچه،داردوجوددروغینمنیاذهنیمناینپشتکه

،کندمیصحبتذهنیمناینبهراجعمرتبموالنابنابراینو.نکندهویتهمخودشبادوبارهودوبارهودوباره

بهنوعیبههمآنهاآوردمیقرآنازموالناکهآیاتیۀ همتقریباًۀ همو،کندمیبیانمابرايراآنمشخصاتو

.کندمیمتکیآنهابههاموقعبعضیراهایشحلراهو،آورددرمیحلراهآنهاتويازومربوطندمسئلهاین

منکهشودمیباعثتنهانهذهنیمنمشخصاتیا هاشدگیهویتهماینبگوییمهاعیباینشناساییو

به،نیستیمآنکهراچیزيآنشناساییفراینددرشناساییاثردرماکهشودمیباعثبلکه،نفریبدراماذهنی

البااسالمدین،دادخواهمتوضیحهمامروزکههمانطور. بشویمزندههوشیاريخدا،یعنی،هستیمکهچیزيآن

آنهاکهچیزهاییآنتمامکنیدمیشناساییهستیدکهسنیهردرشماکهاستاینبیانشالو.شودمیشروع

هست،همهوشیاريبیداريزمانیکدرماًتوااینهاپذیرشوشناساییوهستند،شمامرکزدرآنهاونیستید

.بکنیمتوانیمنمیشناساییما،نشودبیدارمادرهوشیاريآناگراینکهبراي

ازهوشیارانهدوبارههوشیاري،نیستیمماذهنیمناجزايیا،نیستیمماذهنیمنایناینکهانکاروشناساییباو

کهآنجاتا،مامرکزدرشودمیگشودهفضااینیواشیواشو.شودمیبیدارذهنخوابازیاشدگیهویتهم

.خداستابدیتوبینهایتبهشدنزندههماناینو.گرددبرمیخودشبینهایتحالتهمانبهفضااین

عالمایندراستزندگیخداستهمانجانحیاتجان،حیاتايچون:گویدمی،کندمیراسئوالایناالن

چجوريکنی،میزندگیدنیاایندرجسمعالمدرايآمدهیعنی،توداريوطنجسمعالمدریعنی،داريوطن

جسمیِهوشیاريبرعالوهمادرکهزدیمرامثالاینبارها.انسانهامادراست؟چجوريوطنش؟کندمیزندگی

مثالاینونیستیم،اشمتوجهماولی،استکارحالدردائماًهمدیگريهوشیاريیک،مشغولیمآنبهکهذهنی

فاصلهولیاستحسکهچشمتانبابینیدمیراکالغهاشماآسماندرآیدمیکالغتادومثالًگفتیمزدیمرا

بیند؟میچیراخالیفاصلهولی،بیندمیچشمتانراکالغهاخوببینید،میهمراآنهابینخالی

است،جانحیاتهمینآنوداردخویشیمادروندرخاصیتییکباچیزينهیکباخألیاخالی،فاصلهگفتیم

میتشخیصراخالیجايمابدانیممااینکهبدونکهاستهوشیاريهمینهست،خألهمین،استسکونهمین

فاصله،شوممیساکتجملهدوبینوقتیولیشنود،میرامنحرفهايگوشتانکنممیصحبتکهمنیادهیم،
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درشنویدمیشماراجمالتوکلماتبینفاصلهچراکنممیسئوال.شنویدمیشماهمراکلماتیاجملهدوبین

.استمهمبسیارجوابشهستند،سکوتجنسازآنهاحالیکه

ازیا،داردسکوتبانسبتکه،داردفامیلییکدارد،خویشییکشمادروندرسکوتکهاستاینجوابش

درونسکوتیا،شماستدرونسکونیا،شماستهوشیاريیا،شماستاصلهمینآنو،استآنجنس

استفادهوباشیدمشغولذهنبهاشهمهشماوقتی.شودمیاستفادهکنیداستفادهخواهیدمیوقتیکهشماست

.ماندمیمعطلکنیداستفادهتوانیدنمیخوبآن،ازنکنید

حرفرهخاكچراپس،هستیوبدهینشانخواهیمیراخودتداريوطنانساندرکهتوکهگویدمیموالنا

زندهرهخاكدرراخودتايتوانستهتوشده،درستشیمیاییموادازماجسمهستیم،مارهخاك؟زندنمی

هویتهمهمان،ماستدلکهسنگومانده؟راهخاكهمینطور،راهخاكاینچراپسانسان،دریعنی،کنی

کارهاهمهمگرنیستی؟کلخردمگرتونیستی؟مادرتومگرشود،نمیهوشیارچرا،ماستمسئلههمانشدگی

نیست؟تودست

داري؟حجابچراداري،خودترويحجابتواینکهبراي:گویدمیپیشاپیشدهدمیجوابغزلدرهمخودش

هیچببینیم،راتوخواهیممیفکرهایمانبا،ببینیمراتوخواهیممیماجسمیهوشیاريبامااشهمهاینکهبراي

بوسیله،هستیتوکههستمادرکهسکونوسکوتهمانبوسیلهوکنیمساکترامانذهنماکهنشدهموقع

پسببینیم،راتوتو،

چرا، چون اي حیات جان درین عالم وطن داري

ناطق، ندارد سنگ هشیاري؟نباشد خاك ره 

تواندمیرهخاكکهاستاینمنظورشبشود،هوشیارتواندمیواستمادلفعالًهمسنگهستیم،مارهخاك

غیربطوررهخاك.زندمیحرفاسترهخاكکه،اودرزندگییعنی. زندمیحرفموالنادراینکهکمابزندحرف

میمتواضع،شودمیصفرراه،خاكمثل،شنودمیکهراحرفهااینانسانکهکندمیهماینبهاشارهمستقیم

منبهنسبتبلکه،کندنمیبلندرااشذهنیمنیعنی،منبگویدشودنمیبلندودانم،میگویدنمیو،شود

مناینکهشودمیمتوجهشود،میصفرمقاومتششود،میصفرهایشقضاوتحالتایندر،نشیندمیذهنی

.نیستیمگذراییجنسازما،آمدهبوجودگذرایعنیآفلچیزهايباشدگیهویتهمازمسئلهوذهنی
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یعنیبشود،بیدارهستیمکهچیزيآنکهشدخواهدسببکردمعرضکههمینطورهاشناساییاینهمه

بعد. ستامادرهوشیاريخیزشوبیداريمعادلهمزمانآنانداختنوپذیرشوشدگیهویتهمشناسایی

دهدمیادامهرابیتهمان

چرا زهري دهد تلخی؟ چرا خاري کند تیزي؟

چرا خشمی کند تندي؟ چرا باشد شبی تاري؟

وطنعالمایندرکهتو،هستیمادرکهتوچراکند،میصحبتانسانبهراجعشدیم؟زهرماچرااوالًگویدمی

چراتووجودباشده؟زهرچرااوالً،استاشجسمیمرکزکهانسانزهراینبله؟هستی،ماباهمیشهتو،داري

پايبه،کندمیتیزيچراوشدهخاراینچرانیست؟الزمدیگرکهنیستمتوجهزهراینچراکند؟میتلخی

کند؟میایجاددرددیگرانوخودشبرايانسانچرایعنی،کندمیایجاددردورودمیفرودیگرانوخودش

اینوذهنشباینو،کندمیتنديوداردادامههنوزخشمشاینو،تووجودباانساناستخشمگینچرا

است؟تاریکچراانسانشباینتاري؟شبیباشدچرااست؟طوالنیآنقدرچرادردخوابوذهنخواب

درخواهدمیخداکهداندنمیانسان.استمشغولغفلتبهانساناینکهبرايباشد،نبایداینهاازهیچکدامیعنی

آگاهبایدخودشکند،همکاريبایدخودشواست،ذهنخوابازبیداريمستلزماینوبشودزندهخودشبهاو

دیدشو،ذهنیمنهمین،استدشمنشاین،دارددوستجانشمثلواستمرکزشدرکهچیزياینکهبشود

.استغلط

مانَدم روزيروي او، عجب میدر آن گلزارِ 

که خاري اندرین عالم کند در عهد او خاري

کهايباشندهآنازیا،کهکسیآنازماهوشیارانهشدنآگاهیعنیخدا،یازندگیرويِگلزاریعنیاو،رويِگلزار

ازشویممیآگاهفقطما،راآنکنیمنمیخلقمایعنیبوده،مابااولازکههوشیاريآنازکه،چیزينهآناز

اینطوربایدباشد،خوبآدمبایدکهکنیممیهمدیگربهماکهنصیحتهاییاینو.کنیممیپیدادرونماندر،آن

بلهاینهاۀ همباشد،مضطربنبایدباشد،ترسونبایدباشد،حسودنبایدباشد،آزارمردمنبایدباشد،آنطورباشد

رادرونشذاتوخوبیآناگرانسانبکند،پیدارادرونشخوبیبایدانسانکند،نمیکارولیاستخوبیهظموع
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خالصه،استخدارويِگلزاریعنی.استاورويِگلزارو،بدهدنشانانسانبهراخودشخواهدمیهمینکه

منازشدنجداو،استهوشیاريازهوشیاريشدنآگاهدرواقعکه.بشودآگاهبشود،مطلعاوازهوشیارانه

.بودناوناظروذهنی،

دراو،عهددرثانیاًباشد،داشتهوجوداوالًخاري،عالمایندرکهکردخواهمتعجبمناورويِگلزاردرگویدمی

بدهدتشخیصنتواندوذهنی،منبجايبداندآنراخودشوبشودزندهخدابهانسانکهعهديدرعهد؟کدام

بشودزندهخودشبهمادرخواهدمیاوکهمدتهاستاست،اوعهدهماالنواو،عهدشودمیخدا،ازراخودش

. بلههستیم،ذهنمشغولماو

توضیحاتاینبدهیداجازهوپرداختخواهیمانسانمرکزمسئلهاینتوصیفبهخواندمکهبیتیسهاینازپس

دراشکالیچهبفهمدکندمیگوشبرنامهاینبهکسیهربلکه،کنیمارائهشماخدمتبگوییمرامبسوطشاید

یعنینیستیم،چیزيچهکهایمنکردهکشفوایمنکردهکارهوشیارانهخودمانروياگرکدامهرمادارد،مرکزش

مسائل  خودمان خودمانوداریمذهنیمنهنوزم،یانداختهانیوایمنکردهالراآنهاو،راهایمانشدگیهویتهم

عواملوراهمسرشانرا،شانخانوادهمردماست،سختاینپذیرش.کنیممیایجادراخودماندردهايرا،

آنعالیمازواستغلطنرفتنمسئولیتبارزیروکردنمالمتاینکهبگوییمبایدکنند،میمالمترابیرونی

.ذهنیمنبیمارياست،بیماري

ادیانکهچیزيآنکهگفتمودادمتوضیحهماالنکه،خواندیمبارهاکهاستهمینخوانممیکهبیتیاولین

فرديذهنیمنهمبشناسیم،راذهنیمنکارهايوسازبایدما:کهگویدمیاسالممخصوصاًاندکردهپیشنهاد

شناساییبایداولبکنیدبخواهیداگرالچون،آنهاکردنالبعالوهوبفریبد،رامانتواندکهجمعی،ذهنیمنهم

منبگوییدبعد،هوشیارانهکنیدشناساییبایداول،نیستیدآنشماکهوجودتانازقسمتییکبایدشما،کنید

اینتوانیدنمی،بدانیدخودتانراهاشدگیهویتهمودروغینمناینوباشیدشدههویتهماگر.نیستماین

:گویدمیبنابراینبکنید،راکار

1241مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بیت 

این راه رادر نیابی منهجِتا نخوانی ال و الّاَ اهللا را
در،استسالتانبیستکنیدفرضمثالًایندرکهببینید،بکنیدخودتانرويتمرکزوبگذاریدوقتنیاییدشماتا

یکییکیشدندمنعینکشدندمنمرکزآنهاوشدمهویتهمهاچیباذهنمتويرفتممنسالبیستاین
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کار،نیندازیدرااینهاوهستندشماعینکاینهاکهنپذیریدنکنید،اعتراف، شناختیدوقتیونشناسیدرااینها

ذهنخوابازهوشیاريبیداريمعادلهمزماندرستگفتمکههمینطورانداختنوشناساییو.شودنمیدرست

هریعنینخوانی،تااست،اهللاالاسمش،باالآیدمیاین،پایینرودمیآن،کردنالوشناسایییعنیاست،مادر

.کشدمیطولاینپسبخوانی،بایدرادو

آنبهدیگرشما،شدبینهایتشدبازدرونتدرفضاوقتییعنیاستروشنیراهیکایناینصورتدرو

راهیکو،شودمیبیانتواززندگیآرامشوزندگیشاديوزندگیخردو،شدیدزندهخداییحضورهوشیاري

چهدیگران،داشتیيامسئلهچهخودتکهشويمیمتوجهو،گذاردمیتورويجلويزندگیکهاستروشنی

رامسائلشاناند،هچسبیدراشانذهنیمن،دارندذهنیمنمردمکهکنیمیشناساییحتیودارند،يامسئله

بهرابیماريبتوانیشایدشويمیمتوجهرابیمارياینو.اندازندمیدیگرانگردنکنند،میایجادخودشان

.بدهیتوضیحدیگران

بارزیردیگران،رويتمرکزهمینطوروبودن،طماعیابودنحریصقدرت،بهمیلبیماريعالئمجملهازکه

تمامودیگرچیزهايخیلیواینها،مالمت،بندازددیگرانگردن،کندایجاددردخودشبرايآدمکهایننرفتن،

داشتنمثلحسادت،ومقایسهمثلآینده،ازاضطرابونگرانیمثلترس،مثل،ایمهگفتاالنتاکهدردهایی

نیستند،بیماريخود، اندعالئمsymptomقدرتبهمیلوترسیعنی.اندبیمارياینعالئماینها،فراوانتوقعات

.استشدگیهویتهمهمانبیماري

است،طبعشهمیناینکهنیستیممتوجه،استخبرتچهنباشحریصنقدرایکهگوییممیآدمهابهمعموالًما

ولی،زندمیحسابیهايحرفآدمحرفدر،رامرضآننکردهالکهزمانیتااست،مرضآنبیرونیعالمتاین

جسمییکمنکهگویدمیکهآدممرکزنآ،آیدمیآدممرکزازفکرشعملدرچون،عملبهآیدمیوقتی

آنکهبینیممیهستم،مرکزتمننداريايچارهکنی،زیادبایدتورااینشديهویتهممنباتوکههستم

بازهستیم،حسودهمبازداریم،حرصهمباز.کنیمعملتوانیمنمی،کنیمعملاستقراربودیدگفتهکهچیزي

.استدرستنیست،همحواسمانکنیم،میتمرکزدیگرانرويهمبازکنیم،میمالمتهمبازداریم،توقعهم

کهراچیزيآنکنیدشناساییکهایدگرفتهتصمیمامروزشماآیاکهببینیمبخوانمموالناازرااینهابدهیداجازه

تماممرکزشدربشودمسئلهمتوجهنفریکاینکهخودتان؟حالبهکندمیرهاراشماذهنیمنآیانیستید،
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و،گذارندنمیکههستعواملخیلی،بشودرهامسئلهشرازاگرهمبخواهد،نهشد؟حلمسئلهیعنیرفت؟شد

گوید،می، خوانممیامروزبرایتانخالصهمنخواندیمرااینها

3963مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت 

گر نه فرزند بِلیسی اي عنید

پس به تو میراث آن سگ چون رسید؟

ازیکیکهگر،ستیزهاي،نیستابلیسفرزندایناگر،هستمامرکزدراالنکهذهنیمناینومسئلهاینیعنی

مقاومتبیماريعالمت.استبیماريعالمتاست،لحظهایناتفاقباداشتنجنگیاگريستیزهخصوصیاتش

عالئماینهانیست،توباحقو،استمنباحقبیماريعالمتاست،قطبایجادبیماريعالمتاست،ستیزهاست،

ما:کهگویدمی،دهدمینشانموالناو.کنیمکارخودمانرويبایدامااست،سادهبیماريتشخیصاست،بیماري

اینمیراثونیستیفرزندشاگرمرکزمان،گذاشتیمکردیمدرستراذهنیمنکهوقتیازهستیمابلیسفرزند

رسیده؟توبهچجوريابلیس

زندهتوبهآدمکهندارمقبولمنگفتهابلیسکهاست،زندگیانکارواست،تمنیاست،واضحخیلیهممیراثش

کنیم،میماراکارهماندهم،نمیگوشهمخداحرفبهرا،آدمحضرتیعنی،ندارمقبولراآدممثالًشود،می

قبولرادیداین،داریمقبولراشدیمهویتهمکههمینی،نداریمقبولراخدابهشدنزندهماگوییممیما

پس، نداریمقبولرابشویمحقیقیتسلیم،بشویمتسلیماینکه.داریمقبولرامقاومتوستیزهو،داریم

.هستمادرابلیسمشخصات

کهاستمهمخیلیکنیدتوجه،مگفتاالنهمینخوریم،میرااوفریبماهستمادرابلیسمشخصاتاگربله،

و،دهدمیفریبراماکهجمعیالگوهايآنوخودمانمالیعنی،فرديوجمعیذهنیمنهايمکانیسماینما

رااینهاکهخوریممیرافریبشمایعنیدوبارهودوبارهودوبارهودوبارهوذهنیمنباراماکندمیهویتهم

کند،میصحبتفرعونازآنقدرموالنا،کندمیصحبتذهنیمنازاینقدرکهاستهمینبراي.بشناسیم

شمردیم،برراهایشکلیاالنهمینراهااینچیست؟ذهنیمنهايخصوصیتچیست؟فرعونیتخصوصیات

:گویدمی
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254مولوي، مثنوي، دفتر دوم، بیت 

رو تعظیم و ریووز عدوِّ دوستدیوهر که در دنیا خورد تَلبیسِ

درکسیهرذهنی،منیعنی،هستیموارثشماگفتاالنشیطاناینوبخوردراشیطانفریبدنیادرکسیهر

ببیندرانیرنگوحیلهورودوستدشمناینبشودمادوستاگرو،استابلیسوارثداردذهنیمنمرکزش

.ذهنیمنبهذهنیمناحترامیعنیریووتعظیم

در سر آید همچو آن خر از خُباطصراطدر ره اسالم و بر پولِ

آنهاانکاروهاشدگیهویتهمشناساییراهدرکردن،الراهدریعنیشدنمسلمانراهدرشدن،مسلمانراهدر

همیک،کنیمینگاهذهنتبه،شويمیناظرحضورلحظهاینآییمیاینکه،نیستممناینهابگوییداینکه

توانیمنمیماکهشودمیشروعتاهوشیارانهدردیکدفعه،نیستماینمنگوییمیو،بینیمیراشدگیهویت

ماو،آوردمیبیرونبودنناظربصورتولحظهاینازراماآیدمیذهنازدیگريمکانیسمیکیا.کنیمتحمل

همینکشیده شده و جهنم جهنمروي کهاستنازکیپلیکدانیدمیهمصراطپلذهن،بهدوبارهافتیممی

.استبودنلحظهایندروآمدنواقعدرهمنازكپلاینوماستذهن

اقالمیباودردهایمانباشدگیهویتهموکنیممینگاهرامانذهنواقعاًولحظهاینبهآییممیوقتیببینیدو

بهافتیممیطناباینروياز،لغزدمیپایمانآسانچقدربینیممیراباورهایمانیا،بینممیخردمیپولکه

آمدمیسرباکهخريآنداستانخر،آنمثلصراطپلرويوشدنمسلمانراهدرگویدمیهمینبراي.ذهن

کردنالوهاشدگیهویتهمشناساییراهدراستاینسئوالحاال.زمینآیدمیکلهباهمانسان،زمینروي

ایندریعنیبودنحساسونازكپلاینرويدرونیستیم،ماکههاچیزیآنکردنشناساییراهدریعنی،آنها

میخودرويتمرکزگفتیمبارهاکاراینافتید؟میلحظههریاکنید؟اجراتوانیدمیواقعاًشمارابودنلحظه

.خواهد

دام بین، ایمن مرو تو بر زمینهینهاي یارِ بد منیوشعشوه

کهراهایشمکانیسمنشناسیماگرگفتماست،ماذهنیمنهايفریبوهاعشوهواقعدربدیارهايعشوه

ماکههاییروشوباورهاآنهمهیعنی،کندمیاستفادهفرديالگوهايازهم،ذهنبهکشدمیراماچجوري

کهاستايجامعههمانمالاست،جمعمالکهالگوهایییاکهروشهاییآنۀ همبعالوهوکردیم،ایجادخودمان
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یاماست،ذهنیمنهمینبدیارپس.هستندبدیارهايعشوهاینهاآید،میماازو،کنیممیزندگیآندرما

.کندنمیفرقی،دیگریکیذهنیمن

یازمینرويدرببین،راتلهبین،دامباش،دارخبر،ندهگوشراذهنیمنهايفریبیعنیذهنیمنهايعشوه

وبدهیمگوشبرنامهاینبهشماکه،قضیهنیستسادگیاینبهیعنی.نروجمعخاطرنقدریاتوزمینرويبر

وکنیدمیفکروکنیدکاریا1بماندبگذاریدشناساییحددر1گوییدمیراست1شناختمرامرضمنکهبگویید

کنید،کارراحتشماکهگذاردمیدیگران،ذهنیهايمنوخودتانذهنیمن

بینآدما، ابلیس را در مار صد هزار ابلیسِ ال حول آر بین

راذهنیمنیعنی،دارندرامسئلهاینمرکزشاندرکهببینراانسانهزارصدیعنیابلیسهزارصدکهگویدمی

ازغیرنیروییهیچنیستیعنیهست،بِاللَّهإِلَّاقُوةَلَاوحولَلَامخففالحولالحول،گویندمیزبانبه،دارند

درکردیمگیرماکه،دیگرنیستنیروهمذهنیمن،نیستنیرويهیچاگرصولاالعلیجملهاینکه،خدانیروي

صدگویدمی.کندنمیکه،کندزندهراماباید،نباشدسطحی،نباشدزبانبهاگرواقعاًجملهاینخدا،بجايآن

گویندمیزبانبهالحولهیکههستندهاییابلیسهااین،هستذهنیمنمرکزشاندرکهببینراانسانهزار

.شوندنمیزندهبهشو

بهرودمیمارببین،ذهنیمندرراابلیسیعنیببین،ماردرراابلیسبیاتو،شماومنما،ايآدمايیعنیآدما

االنوoriginal sinکند،میرااولیهگناهصحبتمسیحیت،البتهخواندخواهیمهمامروزکهاولروزداستانآن

یعنی،خوردهرادانشدرختمیوهانسانکهماروحواوآدمداستانهمانانسانکه،آنبهکردم خواهاشاره

ما،کهگویدمیداستانآندلیلهمینبه.کندبدوخوبگرفتهیادانسانکرده،مقاومتوخورده،راقضاوت

خوبیااستبداینفهمیدمو،خوردیمبودقضاوتکهآنمیوه،کردیمپیدادانشیوذهنتويافتادیمکههمین

.است

درختمیوهنخورید؟رامیوهاینه بودم کهنگفتشمابهمگرمنکهگفتوآمدهمخدادانیدمیکههمانطور

میهمگردنگرفتند،یادهمرامالمتاینهاکهفهمیدخداوگفته،مارگفتحواگفته،حواگفتآدمرا،دانش

یاد.بودرفتهبینازشانعریانیغزلقولبههمدیگرازیعنیبودندپوشاندهراشانعورتینبعالوهواندازند

ذهنیمن.شدیدهویتهمهمینشماکهگفت،.نگویندهمدیگربهباشندداشتهچیزهایییکبودندگرفته
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وپارهراشماشمشیراینبایدیعنیچی؟یعنی.بشویدردآتشینچرخانشمشیرازبایدشماوکردیددرست

.بینماردرراابلیسآدماگویدمیهمینبراي.بریزیدراهاشدگیهویتهماینبایدیعنی.بکندپوره

سطحیهايتفاوتازنظرصرفادیانتمامکنیممیصحبتداریمکنیم؟میصحبتچیبهراجعداریمبله

وذهنیمنما، گذاشتیمرااسمشکه،داردوجودايپدیدهیک،داردوجودچیزيیکانسانمرکزدرکهاند هگفت

رويهستانسانمرکزدرپدیدهاینکهزمانیتاوآورد،میبوجودرادردهایشورامسائلشتمامپدیدهاین

.داشتخواهددردبزنددستچههربهبود،خواهدزادرداشهمهبلکه،دیدنخواهدخوشی

،کنیممیاشارهمااینهابهیواشیواشهماالن،اندهگفتاند هبودکجاکهاینازنظرصرفکهنادیانۀ همرااین

کنیمشناساییمااگرحتیکهبگوییمخواهیممیاالنوگوید،میچهکهکردیمشروعاسالمدینازمااولش

اینوکندایجادمزاحمتخواهدمیجهانایندرذهنیمنخودبشویمراحتمسئلهشرازبخواهیمرامسئله

نیستشماهاشدگیهویتهمایننیستیدچیکهکنیدشناساییبخواهیدشمااگریعنی.نیستآسانیکارکار،

اینبهاصالًواقعیشدنمسلماناینودیگر،بشویدمسلمانگویدمیاسالماینکهبرايوبیندازیدراآنهاو

کاراینواقعاًبخواهیدشمااگرکهدهیممیتوضیحراآنهاداریمبگیردصورتسختیبهشایدو،همنیستآسانی

ذهنیهايمنهايگلولهاثابتموردهمباز،باشدخودتانرويتانتمرکز،راخودتانکنیدجداباید،بکنیدرا

.کردمانتخابتادوتایکیفقطمن،استاشارهصدها،استاشیکیهمهمینگرفت،خواهیدقراردیگر

برخوان که شیطانانِ انساز نُبی

حق با دیو جنساند از مسخِگشته

آنمرکزشاندراند؟شدهدرستچجوري،اندهشددرستانسانازکهشیطانانیکهبخوانقرآنازگویدمی

شناساییبایدرااینکهاند هنشدمتوجهوذهنیمناینبهاند هکرداسراربساز، ذهنیمننامبههستپدیده

تغییرظاهراًیعنیحقمسخ،نتیجهدراند،هگشتجنسآنازباالخره،پایینسنینمخصوصاًدربیندازند،کنند

همرابیتاینایمخواندهبارهاو.اندهشدشیطانجنسازبنابراینمرکزشان،درانددادهجنس

جوید او زین انسیاناستعانَتدیو چون عاجز شود در افتتان

کهدیگريانسانهايازطلبدمییارياینصورتدر،ماکردنگمراهوانگیزيفتنهدربشودعاجزشیطاناگر

سراغآیدمیباشدکههرباشد،مادوستباشد،مابچه،باشدماهمسراستممکنانساناین،هستندمااطراف
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درقبلازکهاستزندگییاخداهمانبهشدنزنده،شدنزندهحضوربهو.برسیمحضوربهماگذاردنمیوما

هستیم؟سنگهنوزماچطورداريوطن،داريمسکنتوعالمایندرتوگفتگفت،اولبیت،ستامادرون

یا،بزنندحرفزندگیزبانبهتوانندمیانسانهاهمهکهاستاینموالنامنظور؟زندنمیحرفرهخاكچطور

نیستند؟چراباشندآورپیغامتوانندمی،بزندحرفآنهاطریقازتواندمیزندگی

میزندگیجهانایندرکهدردوشدگیهویتهمفضاياینیابزرگ،ذهنیمنیادیو،گویدمیشیطانپس

بهبیاییدلحظههرمرتبوباشدخودتانشما حواستان به وکندنفوذشماروينتواندعنییبشودعاجزاگر،کند

شیطانبیندازیدوراآنهابپذیریدو،کنیدشناساییراهایتانشدگیهویتهموباشیدذهنتانناظرولحظهاین

گوید؟میچیانسانهاازطلبدمییاريسراغتان،فرستدمیراهاآدم،کندکاريتواندنمیببیند

جانبِ مایید جانب داري ايکه شما یارید با ما، یاري اي

زندهحضوربهنگذاریدشخصاینسراغبروید،هستیدمایاربنابراینپس،هستمنجنسازشمامرکزکه

داريجانبماازبایدشما،هستیدماجنسازچون،هستیدماجانبشماو.شودمیزندهخدابهداردبشود،

.بکنید

.است) پرده پندار( ذهن انسان مایا : ماهاراشیرامانا 

اینبهاندبردهکاربهکهجمالتییاگفتارشانروشازنظرصرفعارفانوقدیمیادیانگفتمکههمانطوربله،

یامایاانسانذهنکهگویدمیهنديعارفاینماهاراشیرامانا.اندکردهاشارهانسانمرکزدرپدیدهیامسئله

پردهذهنیمنگفتیم.ستاذهنیمنهماناینوشدهساختهفکرازکهچههرپندارة پردهست،پندارپرده

.استجسمیهوشیاريجنسازو،کندمیزندگیآیندهوگذشتهدرکهاستفکري

مانمعنويفرهنگواقعاًایم هنتوانستچونمامنتها. اندهکردقیدماهاراشیازقبلموالناوحافظراپندارپردهو

پندارپردهیامایاانسانذهنکهجملهیکهمینغرب،درکنندارائهاندتوانستههندیانوکنیمارائهجهانبهرا

دربوداپیشسالصدششودوهزاردر،اولبگویمهمرااین،کنیدنگاهکهحالیدر،شدهمعروفبسیار،هست

درطرفآندرنفردواین،شکفتهکهبودهلیگُچیندرالئتسونامبهنفریکزمانهماندر،آمدهدنیابهشرق

اینانسانمرکزدرکهاند هفهمیداینهاکهاندبودهآدمهایی،زرتشتیاابراهیمخوانیممیکههمانطورخاورمیانه،

.نیستانسانیاصلیهوشیاري،کندمیزندگیآیندهوگذشتهدرو،استجسمیهوشیاريکهذهنیمنهپدید
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واست،آفلستارهاینگفتدیدايستاره:گویدمیدادهتشخیص،دیگرایمخواندهرااینهاکههمانطورابراهیمو

،آیدمیبوجودآفلچیزهايشدنهویتهمباکهايستارههریعنیکردانکارراآنپس.نیستماوجنسازمن

وشدردهوشیارانهدردتويازشد،ردآتشتويازبعالوهونیستم،آنمنگفت،بودآفلچوندیدذهنشدر

اینو،کندقربانیرافرزندشیعنیچیزمهمترین،بودشدههویتهمآنباکهچیزيبهترینتوانستهمینطور

.استخاورمیانههمینفرهنگدراطالعاتایناینهاو.کندقربانیواقعاًرافرزندشاینکهنه،استنمادین

کهاستآورانیپیغاممنظورش،گفتندانبیاءگویدمیوقتیموالناوآمده،بوجودمسیحقبلسالهزاردوحدودو

نوریاهوشیاري،رسولحضرتپیش،سالچهارصدوهزاراسالم،اندهبودکهنهايدینمالکهآنهاییکهاوالً

همینموسیهوشیاريیا.استحضورهمینیعنیمسیحیهوشیاريمسیحخوداست،مشهورآنبهرابرگزیده

شده،بیداریعنیawakenیعنیبودااصالست،اشدهبیدارهوشیاريمعنیبهبوداخود.هستحضورهوشیاري

اینهاۀ همواند هآمدفردوسیوموالناوحافظآنازپسحالهربهو.شدهبیدارذهنخوابازکههوشیاريیعنی

نیستیم؟چرا.بلهنیستیم،موضوعاینمتوجهکامالًهنوزماالبته.اندهکردبیانتفصیلبهرا

همهشدتمامجنگوقتیمردند،آنموقعنفرمیلیوندهو،کردیمدرستاولجهانیجنگیکماجمعیطوربه

میلیونصدازبیشترایندفعهکهدومجهانیجنگیکآنازبعدبالفاصلهافتاد؟اتفاقچرااینکهزدهوحشت

طوربهوجمعیطوربهکهبدمرکزهمینبخاطرشدند،گرفتارواسیروخانمانبیهمتعدادهمانو،مردندنفر

مرکزشگرفتاريهمینبخاطراستبشرهايجنگتاریخبشرتاریخواقعدریعنی.آفریندمیمصیبتفردي

هر،دهدمیتوضیحوقتیکردمعرض،دهدمیتوضیحانگیزيشگفتطرزبهموالنامخصوصاً،عرفاکهاست،

. بلهذهن،بهرامابکشدخواهدمیذهنیمنکهوقتی.نخوردفریبوبگیردیادتواندمیکندتمرکزاگرانسانی

زیباستبسیاربیرونشکه،کندمیتشبیهکافرانقبربهنکردهکارخودشرويهنوزکهرامعمولیانسانموالنا

.خوابیدهسیاهیوظالمآدمیکتویشولی،استطالکاري

417مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بیت 

اندرون، قهرِ خدا عزَّ و جلّچو گورِ کافران، بیرون حلَلهم

طالوکاريمنبتوکاريگچازپربیرونشکهاستکافرقبرمثل،استذهنیمناینمرکزشدرکهانسانییعنی

شویممیهویتهمماوقتیاینجادرقهرو.استجلیلوعزیزخدايقهراندروناماهاست،حرفاینازوکاري
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قضاوتومقاومتاین،کنیممیقضاوتوکنیممیمقاومتو،مرکزماندرکنیممیپیداراآنهادیدوچیزهابا

منبصورتلحظههر،بشویمتسلیممادهدنمیاجازه.برسدپیغام،برسدانرژيمابهزندگیطرفازگذاردنمی

نمیومقاومت،باهمراهاستهیجانیواستفکريیعنیذهنیباشندهیکذهنیمناین،شویممیبلندذهنی

.گیردمیراماخداقهربنابراین.کنیمدریافتپیغامیآنورازماگذارد

عصبانیخداکهنیستاینطورياست،سادهخیلیما،بهخداییخردوخداییپیغامنرسیدنیعنیخداقهر

شویم،بلندنبایدکهذهنیمنبعنوانشویممیبلندلحظههرمابکنیم،بایدچکارکهشویمنمیمتوجهمااست،

نمییعنیکنیم،میردما،بیایدآنورازکهخرديبیاید،آنورازبایدکهپیغامیآنودانممیگوییممیلحظههر

.پذیریم

***پایان قسمت اول *** 
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اندپندار پیش آوردهپردةاندکردهچون قُبور آن را مجصّص

گذشتهیعنیزماندرپندارپرده. کشیدهپیشراپندارپردهصحبتآمدهموالناهندي،عارفانازقبلسالهایعنی

اینهاماکردمعرضولی. ببینیمراآنماگذاردنمی. خداستومابینپردهپندار،پردهوکندمیزندگیآیندهو

.ایمهنکردارائهدنیابهرا

اند،هکردکاريمنبتاند،هکردکاريگچولیاند،هنبودخوبیآدمهايکهمعروفهايآدمقبرمانند: گویدمی

کهذهنیتصویرآنمردمبهایم،هدادزینتخیلیرابیرونمان. داریمپندارپردههممارا،بیرونشاند هکردزینت

. کنممیکارخودمرويواست،خوبحالممنکنم،میپرهیزچیزهمهازمنکهزیباست،بسیارکنیممیارائه

شدگیهویتهمهمهاینهاکهمختلفگلهايوکردهدرستگلیمییکهرکسی. استساختگیهمهاینهاولی

اینتويراهمهاست،امقیافهایناست،تحصیلمایناست،فامیلمایناست،همسرمایناست،فرزندماین: ها

.بله. خداستوماپردهوکندمیزندگیزماندرگلیماینوگذاشتهگلیم

برگ و ثَمرهمچو نخلِ موم، بیطبعِ مسکینت مجصّص از هنر

هايفضیلتازوتودانشتو،هايدانستهازتو،هنرازتوسرت،خاكات،بدبختذهنیمنیعنیمسکینتطبع

میوهبنابراینشده،ساختهپالستیکازشده،ساختهمومازکهاستخرماییدرختمثلاینولی،یافتهزینتتو

قبولشکه،داریممرکزماندرکهمامسئلهاینیعنینوا،توانیدمیرابرگثمر،وبرگاین. نداردهمبرگوندارد

به،کردتشبیهموالناکهبینیدمیاند،هدادمابهدیگرانو این دردها رانداریماشکالیهیچما: گوییممیونداریم

سیاهبسیارداخلشزیباست،بسیاربیرونشکهکافريخودشقولبهقبریکبهکردتشبیهداریم،مانهمهکه

. است

یکمثلخوابیده،مردهانسانیکتویشکهاستقبريیکمثلاین،کنیدنگاههرکسیبهنگاه،مابهاگریعنی

خیلیبیرونشولیدهد،میمیوهنهدارد،نوانهدارد،برگنهشده،ساختهمومازکهاستخرماییدرخت

ایدکردهکارندارید؟دارید؟اینبهشباهتیهیچشماحاال. ماستمسئلهایناست،سیاهخیلیتویشزیباست،

. کنیمروشنرامسئلهاینخواهیممیامروزخودتان؟روي

:گویدمی. گویدمیراهمینهمحافظ
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178ةحافظ، غزلیات، غزل شمار

هر که شد محرَمِ دل در حرمِ یار بماند

وان که این کار ندانست در انکار بماند

همامروزوبشود،یکیخداباکهطوريبه،کندبازرادرونشفضاياینوکندفضاگشاییبشود،تسلیمهرکسی

بهعالمدرتوانستهخدادارد،وطنعالمدرخدایعنیداري،وطنعالمدرتو: کهگفتهمابهبیتاولیندرموالنا

زندهاوبهمرکزماندرکهطوريبهشد،بازمامرکزکهطوريبهو،هستیمماعالماین.بشودهوشیارخودش

دلمحرمشدیمماپسرفت،شدجارومامرکزازتماماذهنیمنیعنیذهنی،منجايبهاو،شدیموشدیم

.آییمنمیبیروندیگرآنجاازوکنیممیزندگیخدایایارسایهزیربنابراینو.اصلی

میجوريچهکرد،شودمیراکاراینجوريچهکهداندنمیوداشتهنگهمرکزشدرراذهنیمنهنوزکسیاگر

همآنازکردجارورامرکزشودمیجوريچهشد؟اصلیدلبهتبدیلشودمیجوريچهشد؟دلمحرمشود

دربنابرایناست،مرکزشهنوزذهنیمنپدیدهصورتایندرکرد؟نهایتبیکرد،بازرافضاوهاشدگیهویت

انکارنشانهپیدرپیهايقضاوتولحظهایندرمقاومتخود. کنداقرارزبانشبهاینکهولو،خداستانکار

میمطرحراپندارپردهحافظببینید. ماستبعدچهاربهزندگیپیغامورودعدمنشانمقاومتچون.خداست

:کند

اگر از پرده برون شد دلِ من عیب مکن

شُکرِ ایزد که نه در پرده پندار بماند

پیغامدیگریعنیحقایق،بیانکردهشروعخوبمرکز،اینشد،خداازپروکردمخالیرامرکزممنوقتییعنی

درپندار،پردهدرکهکنیمشکربیاو.نگیرایراددیگرتو.دیگرکنمنمینهانکنم،میبیانآشکارامنرازندگی

بود،مامرکزاینبودیم،کردهدرستذهنیمناول: استایناشخالصه. نماندیمذهنیمندریعنیتوهمپرده

ومابینپردهکهپندارپردهدردیگراالنبنابراین. بشویمراحتشرشازتوانستیموبشناسیمرااینتوانستیم

.نداریمجلویماندیگرراگلیمآنیعنی. نیستیمخداست
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خداپردهمستقبلتوماضیمضیمایادزهوشیاريهست

مستقبلوماضیدرصورتایندرباشد،گذشتهباشدگیهویتهمباشد،گذشتهیادازوقتیآدمهوشیاريپس

.خداستومابینپردهاینواستزماندریعنیاست

نیهمچودواینازباشیپرگرهکیبهتاهردوبهزناندرآتش

نیستآوازولبآنهمنشیننیستدمسازبودنیباگرهتا

و. بزنیمآتشبایدهاشدگیهویتهماینبهیازمان،بهیاآیندهوگذشتهبهیاپندارپردهاینبهخالصهیعنی

،باشدگرهازپراگررانیاینو،هستندمادرونگرهمثلآنهاکههستیماينیمثلما،نزدیمآتشتااینکهبراي

.بله. نییکصورتبهبزندراماتواندنمیخداخالصه. بزندتواندنمیخدایعنیناییآن

چهعرفاوادیاناینکهوداردمرکزشدرانسانیهرکهايمسئلهبهراجعکنیم؟میصحبتچهبهراجعداریم

البته.اندهگفتهنديعارفانآنهموحافظهمموالناهم. استپندارپردههمیناشیکیکهدیدیم.اندهگفت

.اندهفهمیدراپندارپردهایرانعرفايقبلسالصدچندچونباشد،رفتهایرانهمینازپندارپردهاینشاید

استایناست،فعلیایراناطرافکهباشدبایدحوالیآناهالیآنیاایرانیانماتوجهقابلهمبازکهمطلبییک

دراالنماکهاستدرستحقیقتاو،اندهشناختراپدیدهاینروشنیبهایرانیعارفانروشنی،بهایرانیانکه

،اولشکردهکشفراایننفریککهبودهاینکشفبزرگترینشایدولی،ایمهپیشرفتخیلیتکنولوژيکشفیات

وشودمیزندانیتوآنو،بافدمیذهنیمناولشجهاناینبهآیدمیهرکسی. نیستیمپندارپردهاینماکه

اشاصلیدیدواقعاپندارپردهاینکهبفهمدتوانستهجوريچهنفریکاینکهو. استچشمشجلويپردهاین

.حضورنامبهاستدیگريهوشیاريیکاست،دیگريدیدیکاشاصلیدید. نیست

هوشیاريایناینکهوماست،موقتوعاریتیهوشیارياینوبشویمزندههوشیاريآنبهکهایم هآمدماو

بابپردازیم،ستیزهبهخانوادهدربپردازیم،ستیزهبهخودمانباماکهشودمیسبب،ماستمرکزدرکهجسمی

جنگوستیزهو،شودمیدردازپرجهان،درکنیممیایجادماکههارابطهتمامهمینطورهمینطور،دوستانمان

.استدیدنجوراینذاتدر

واند هپرداختجنگبهدیگرادیانباادیانیادیگرهايملتباهاملتوهاگروهباهاگروهکهاستهمینبراي

مرکزدرمسئلهاینکهبگویندمابهرااینو،کنندتزریقاند هتوانستاولیهادیانکهراخرديهمان،دیداینحاال
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کهاستهمینبراي.ایمهشدهویتهمآنباایم،هدیدپردهاینباماهمرابینشآنوخردآنچونست،اانسان

زندههنوزباورها،بااندهویتهماینکهبراي. افتندمیهمجانبهمختلفمذاهبدین،یکداخلدربینیدمی

.هوشیاريآنبهاند هنشد

گرفتهقرارشناساییموردکافیقدربه،اندهکردگوشزدمابهانبیاموالناقولبهوعارفانکهيامسئلهاینآیا

سامانبهشودنمیذهنیمنعقلوانرژيباکهچیست؟مشکلکهایم هشناختماجهانیجنگتادوازپساالن؟

اینباخوب،زندگیعنوانبهماکنیممیتجسمذهندرکهچیزيآنرسید؟فاضلهمدینهبهشودنمیرسید؟

فاسدراهدفوسیلهکنیم،عملوفکرماجسمیهوشیاريبااگربلکهرسید؟آنبهشودنمیجسمیهوشیاري

یم؟افهمیدهرااینکرد؟خواهد

هايآلایدهولیذهنیمناساسبرکردنفکرکهاند هکردثابتهاپدیدهخیلیگذشتهسالصدشایدطولِدر

درنفرمیلیونبیستازبیشتراستالینزمانکه،بودکمونیسمهمیناشیکی. رسدنمینتیجهبهداشتن،عالی

بدانرژيباکنند،درستذهنیمنباکنند،درستخوبیجامعهخواستندمیچون،رسیدندقتلبهروسیه

. نکردندعوضراهوشیاري،داشتندنگهرامرکز. کننددرست

،کنیدپیشرفتخواهیدمیاگرشخصاهمشمادر. بشودعوضبایدهوشیاريکهشویممیمتوجهاالنماپس

و،داریمنگهرابدهوشیاريورا،پدیدهاینماشودنمینه؟یاشودمیتبدیلهوشیاريکهباشیدمتوجهباید

. کنیمعوضراهوشیاريباید. کنیمموعظهباشیم،داشتهخوبهايهدفباشیم،داشتهخوبهايآلایده

بهکهبرکتیصورتایندربیاید،زندگیخرداز،بیایدحضورهوشیاريازمافکراگرکنیم،عوضراهوشیاري

وفکرزندگیوسیلهبهلحظههرچون،کندنمیفاسدراهدفکهاستوسیلهبرکتاینریزد،میماعملوفکر

.بله. گیردمیصورتعمل

رختاز گروِ می همه صوفیان واستَدند

بماندما بود که در خانه خَماردلقِ

راشانذهنیمنرختکند،میصدقمامورددرهمه،: گویدمی. بخوانمبرایتانحافظازرابیتسهاینخواستم

میتسلیماگرلحظهاینفروشد،میحیاتآبیامی. خداستفروش،میاینجادرخَمارخَمار،خانهگذارندمی

راکاراینهاخیلی: گویدمی. دهدمیمیتوبهخَمارو،کنارگذاريمیراجسمیهوشیاريلحظهیکوشوي
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رادلقشانیا،رارختشانصوفیاندرواقع. بافتنددوبارهراذهنیمنیعنیرارختشان. نتوانستندباالخرهکردند،

. ایناستتمثیل.گرفتندمیمیوگذاشتندمیگروفروشمیخَمارخانهدر

: کهگوییممیگذاریم،میگروبهزندگیپیشخدا،پیشدررااینایم هپوشیدکهذهنیمنلباسلحظهایندرما

دردوهاشدگیهویتهمشناختمورددرکاراین. نیستممناین،فهمیدممنخواهم،نمیمن،شمامالاین

بیفتیماستممکنهستیم،صراطپلرويلحظههرما: گفتنلغزیدن،ودرنرفتنوآنجاایستادنوهوشیارانه

ذهن،بهدوبارهرفتیمولغزیدپایمانلحظهاینبهآمدیماگرباال،بیاییمبایدافتادیماگرجهنم،یعنیذهنتوي

هاخیلیگویدمیولی.ندهیمگوشمردمحرفبهوشناساییبهدوبارهکنیمشروعولحظهاینبهبرگردیمباید

همذهنیمن. گرفتندپسخداازراذهنیمنلباسباالخرهبنابراین. نتوانستندولیبکنندراکاراینخواستند

. خودشجايسرآمدبافت،راخودش

راذهنیمنلباساینمانهمهوشمایعنیماازبرخییعنی. ماندمیخَمارخانهدرفقطهابعضیدلقگویدمی

. رویممیپایانتاوهستیمجديکارایندرورا،اینخواهیمنمیدیگرکهگوییممیخدا،خدمتدرگذاریممی

بهاوگیریمنمیپسهرموقعو.گیریمنمیپسموقعهیچ. بشودزندهاونهایتبیبهمادرونکهزمانیتاکجا؟تا

قسمتییکخواهممیودهمنمیگوشذهنمحرفبهمنگوییممیشویممیتسلیملحظههر. دهدمیمیما

. دهدمیمی. کندمیکمکمابهخداکنمشناسایی،نیستممنکهراامذهنیمناز

یکانداختنوشناساییباگفتیمو. استشناساییقوههمانمیاست،خردهمانمیاست،هوشیاريهمانمی

بشناس،. همزمانشویممیزندهماخدابهنیستمامزاحمذهنیمنکهحالیدرشدگیهویتهمازقسمتی

شیشهتويرادیوتان. کنیدشیشهتويرادیوتان: گفتباشدیادتاناگرموالناو. شويمیزندهوراینازبینداز،

.کنیدکاررویشنشود،مزاحمکنید

اگرنگیرند،پساگر.اندهنوشترازندگیشاناساسیقانونهاخیلیبنویسیداساسیقانونگفتیمخوشبختانهو

پدربرادرخواهرخواهمنمیمن: گویدمییکی. باشمداشتهخواهمنمیتوقعمن: گویدمییکی. نزنندزیرش

غیبتخواهمنمیمن:گویدمییکی. استخودمتقصیرنیست،آنهاتقصیر،کنممالمتراماخانوادهرا،مادرم

ذهنتويافتادلغزیدپایشاگر. ماندمیشیشهتويدیوشنزندحرفشزیراگر،نگیردپسرادلقشاگر. کنم

.شودمیقطعمیدیگرپوشید،دوباره
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وپوشیدیمدیدیمدفعهیکهماگرو.بپوشیمدوبارهداریمبرنمیخمارخانهازرادلقمانماهوشیارانهحداقل

تصمیمدیگرمنخدایا: کهگوییممیوخداستاینجادرفروشمیو.فروشمیبهدهیممیپسدوبارهگرفتیم،

گردمبرمیدوبارهلغزیدپایمهرجا،کنیمیکمکهمتو،بشومخالصامذهنیمناینشرازخالصهگرفتم

. بله. شمابهدهممیپسخالصه

.خواهد کرد» درد«، یعنی ”Dukkha“ذهن انسان، دیر یا زود، ایجاد دوکخا،: بودا

اینودردیعنیکندمیاخدوکنامبهايپدیدهایجادزودیادیرانسانذهنگویدمیبوداگفتمکههمانطور

ماعرفايوگذاشتهاخدوکرااسمشکهکردخواهددردایجادزودیادیرانسانذهن. غرببهآمدهوشدهمعروف

.باشیدراحتشماگذاردنمیوهستشماباذهنیمناینرویدمیهرجا: کهاند هگفتمابههمینطور

591مولوي، مثنوي، دفتر دوم، بیت 

و بی دام نیستهیچ کُنجی بی دد

جز به خلوت گاه حق، آرام نیست

مگر تو بروي به فضاي یکتایی . یعنی هر جا می روي با این من ذهنی، با تو هست، یک جوري ترا اذیت خواهد کرد

هر چه . ایمبارها گفته. یعنی چه؟ یعنی اجازه بدهی در درونت این فضا باز بشود. که محل آرامش بی سبب خداست

ها را و آنها را می اندازید، از آن م هویت شدگیشما به این من ذهنی کوچک می شوید، یعنی شناسایی می کنید ه

آن موقع می بینید که هر جا می . طرف به فضاي درون بزرگتر می شوید و بزرگتر می شوید تا این فضا باز شود

.و یک یادي هم از سعدي بکنیم. آرامش دارید. روید این ثبات با شما دارد می رود

یحتموعظه و نص-6ةشمارةسعدي، مواعظ، قصاید، قصید

کند فریادچو نیک درنگري آنکه می

ز دست خوي بد خویشتن به فریادست

ما . یعنی من ذهنی خودش به فریاد است،از دست خوي بد،اگر خوب نگاه کنی، هر کسی داد و بیداش درآمده

اي به نام من که یک پدیده،چون زیر بار مسئولیت رفتیم،اگر قبول کنیم خیلی خوب است. االن این را می شنویم

هنوز جامعه و آدمهاي دور و ،اگر قبول نکنیم. و تمام مسائلمان را او ایجاد می کند،ذهنی در مرکزمان داریم
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و در نتیجه هیچ تغییري هم .و خودمان را مقصر نخواهیم دانست،ورمان یا چیزهاي دیگر را مالمت خواهیم کرد

:یک بیت دیگر. امروز خواهیم دید، نمی توانیم از بینش ببریم،ر کهنه شودو این من ذهنی اگ،نخواهیم کرد

سعدي، بوستان، باب سوم، گفتار اندر سماع اهلِ دل و تَقریرِ حق و باطل آن

که از دست خویشت رهایی دهدتو را با حق آن آشنایی دهد

و هر علمی هر دانشی، هر عارفی .خودش گرفتار استپس می بینید که انسان در دست خودش یعنی من ذهنی 

یعنی با اصلمان آشنا کند، به ما کمک می کند که از دست همین چیزي که بودا هم می ،که ما را با خدا آشنا بکند

.درست است. ا رهایی ببخشدخگوید دوک

.انسان دچار عوارض گناه اولیه است: مسحیت

انسان . حرف حسابش اینست. توضیح دادم. ار عوارض گناه اولیه استولی مسیحیت هم می گوید که انسان دچ

و براي ،و این هم هویت شدگی هنوز مورد شناسایی قرار نگرفته،گناه کرده و گناهش هم هویت شدگی است

و این مسیح هم حاال به زبان موالنا این لحظه می خواهد خیزش ،باید مسیح بیاید،اینکه این را ما درست کنیم

بلکه آن اسانس درونی ماست، ذات درونی ماست که االن می خواهد بیدار . مسیح به صورت آدم نمی آید. دکن

. شود و آن هست که باز هم اسمش مسیح است و ما را نجات می دهدب

به معنی تیر انداختن و به هدف نزدن. کلمه یونایی است. یاد می شودsinاما همین گناه در انگلیسی به کلمه سین 

اي نیست که یعنی چه؟ یعنی هیچ لحظه. به هدف نمی خوردلییعنی اینکه انسان هر لحظه تیر می اندازد و. است

ما به منظور اصلی زندگی که زنده شدن به اوست، یعنی به ،و دید او دیدمان است،وقتی من ذهنی مرکزمان است

.ا خطا می رودتمام تیرهاي م. شویمبما متوجه اش ،خداست، به بینهایت اوست

هر لحظه خدا از طریق ما تیر :که می گوید که،و یک چنین معنی و مفهوم را موالنا می گوید بر طبق یک آیه قرآن

نباید . ما کمان هستیم و کمان نباید مقاومت کند. چون ما مقاومت می کنیم این تیر، تیر موثري نیست. می اندازد

ستیم که در اثر مقاومت و قضاوت هر لحظه کمان را می لرزانیم و نمی و ما کمانی ه. از خودش حرکت در بیاورد

. گذاریم خدا درست تیر بیندازد

:براي همین می گوید
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615مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت 

ما رمیت اذْ رمیت: گفت ایزدتو ز قرآن بازخوان تفسیرِ بیت

می گوید تو برو از قرآن دوباره تفسیر این بیت را بخوان که خدا گفته وقتی تیر می اندازي تو نمی اندازي و من می 

. اندازم

ما کمان و تیراندازش خداستگر بپرّانیم تیر، آن نه ز ماست

و نمی گذارد که هر لحظه که ،ستاي که در مرکز ما ههمه اشاره می کنند به یک پدیده،می بینید که این معانی

در این اگرو اگر بگذاریم که درست بیندازد، یعنی ما. درست بیندازد،خدا از طریق ما تیرهاي فکر را می اندازد

و ،یعنی تسلیم باشیم، در این صورت در اثر این فکرهایی که زندگی از طریق ما می کند،لحظه بی مقاومت باشیم

ها را می ما هم هویت شدگی. ما بیدار می شویم،ا قوه شناسایی که به ما داده می شودخردي که و هشیاري که ی

. شناسیم

. یادمان باشد که بارها این را گفتیم که دم او جان دهدت، رو ز نفخت بپذیر، کار او کن فیکون است، نه موقوف علل

بلکه . این جور در نمی آید. یرونی بکنیمما وقتی مقاومت می کنیم می خواهیم کارهاي زندگی را موقوف علتهاي ب

او تیر می اندازد از ،و اینکه او با کن فیکون کار می کند،برکت او که هر لحظه وارد وجودمان می شود،در اثر دم او

. و ما مقاومت نمی کنیم،ما

مقاومت می کنیم و قضاوت می کنیم، تیرهاي ،آن پدیده در مرکز ما هست. ولی توجه می کنید خیلی ساده است

هر لحظه ما بلند می شویم به عنوان من، هر لحظه می گوییم من . در واقع گناه می کنیم. زندگی به خطا می رود

مسئلهاین پدیده . این هم مال آن پدیده است. هر لحظه خوب و بد می کنیم. هر لحظه قضاوت می کنیم. می دانم

آموزش موالنا فضاگشایی را یاد گرفتیم در این لحظه، در اطراف این اتفاق، اتفاق این لحظه یا ما که در اثر. است

وقتی تسلیم می شویم، مقاومت صفر می شود، قضاوت صفر می شود و کن فیکون و دم او . تسلیم را یاد گرفتیم

. کار می کند و تیر درست انداخته می شود

. و از آمدن به این جهان چه هست و درست فکر می کند در آن لحظهیعنی هر انسانی می فهمد که منظور ا

. توقع نمی سازد. مقایسه نمی سازد. انتقام جویی نمی سازد. کینه نمی سازد. فکرهایش را رنجش نمی سازد

در شما اگر اجازه بدهید که تمام این دردها تیر را بپرانند یا. بقیه دردهاي من ذهنی نمی سازد. نگرانی نمی سازد
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این موضوع ظریف است و هر کسی باید تمرکزش روي خودش . شدگرفتن کمان دخالت کنند موفق نخواهید 

:به همین دلیل دوباره موالنا می گوید. و این تیرها هستند که آشوب در من ذهنی ما می اندازند. باشد

4579مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت 

ايصد هزاران خرمن اندر حفْنهايما رمیت اذْ رمیتی، فتنه
یعنی اینکه او تیر می اندازد به وسیله ما یا ما کمان هستیم، آن تیر است که فتنه در و آشوب در من ذهنی ما می 

در آن پرده . و به آن پرده نگاه می کند،یعنی هر کسی یک پرده درست کرده، امروز هم گفت پرده پندار. اندازد

. ها هستند و گلهاي گلیم ما هستندهویت شدگیهم 

بارها هم گفتیم مثل یک پارك بسیار منظم به وسیله ذهن ما چیده شده که هر آن هر کدام از این گلها ممکن 

خالصه . فتنه در این پرده می خواهیم بیندازیم که هیچ کس نمی خواهد بیفتد. است کنده شوند و ما می ترسیم

براي چه؟ براي اینکه . از طریق ما می اندازد این یک فتنه است، یک آشوب است در ذهن مااینکه خدا:می گوید

اي هستیم که وقتی از ذهن می آید بیرون خورشید می ما یک ذره. صد هزاران خرمن در این یک ذره ما هست

براي همین این بیت هم که باز هم بارها خواندیم براي اینکار. شود

ناگهان آن ذره بگشاید دهاننهانآفتابی در یکی ذره 
،به محض اینکه آمدیم بیرون می درخشیم. و اندازه ما بینهایت است،اي هستیم در ذهن که آفتاب هستیمما ذره

هاي ذهنی و دخالتهاي آنها حفظو خودمان را هم از شر من،یعنی تسلیم باشیم،و اگر اجازه بدهیم او فکر کند

ما آفتاب بینهایت خواهیم بود در آن فضاي بینهایت . این بیداري صورت خواهد گرفت، که اولش گفتیم،کنیم

بله اجازه بدهید اینها را که خواندیم برگردیم به توضیحات موالنا و اینها را . ش خواهیم درخشیداهبزرگ و هم

ز اشاره به ادیان قدیم و عارفانی که در جاهاي که ببینیم پس ا،سریع برایتان می خوانم که بسیار ساده هستند

:می گوید. یا این پدیده در مرکز انسان چه می گویدمسئلهموالنا درباره این ،مختلف جهان بودند

429ةمولوي، دیوان شمس، غزل شمار

کاندر او ایمانِ ما انکارِ ماستخودپرستی نامبارك حالتی ست
یعنی . اي استمی شود و ما آن را می پرستیم، این حالت بسیار نامبارك و ناخجستهوقتی من ذهنی مرکز ما 

تا زمانی که . ایمان ذهنی ما در واقع انکار ماست،که اگر آن مرکز ما باشد. همیشه اتفاقات بد خواهد افتاد براي ما
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ا هست و ما خدا را قبول داریم به وسیله آن داریم ایمان می آوریم، که می گوییم خد،این بافت ذهنی مرکز ماست

مان براي اینکه در عمل نمی گذاریم پیغام او و خرد او وارد زندگی. همه اینها انکار خداست. و همه این حرفها

. بشود

پر علّت و بیمارِ ماستاز منیآنکه افالطون و جالینوسِ توست

هم ،همان من ذهنی هم فیلسوفشان است و هم افالطونشان،ها که من ذهنی را گذاشتند مرکزشانبراي خیلی

براي . افالطون سرآمد فیلسوفان و جالینوس سرآمد طبیبان در ادبیات ماست. یعنی پزشکشان. جالینوسشان

این پر از مرض ،وقتی منی دارد:ولی موالنا می گوید. ها من ذهنی هم افالطون است و هم جالینوس استبعضی

درست است؟. ستاست و بیمار ما

جانِ گلزار است اما زارِ ماستنوبهاري کو نُويِّ خود بدید

اگر نوبهاري نوي خودش را ببیند، یک انسان سی ساله این پرده پندار را جلویش گرفته و با تنش هم هویت شده، 

شده، با همسرش و دوستانش و با دانشش هم هویت شده، با قدرت بدنیش هم هویت شده، با موفقیتش هم هویت 

می . این نوبهار تازه شکوفا شده،اش هم هویت شده و به به و چه چه می گویداش هم هویت شده، با خانهبچه

براي اینکه . ولی واقعاً زار زار باید به حالش گریه کرد،می گوید ظاهرش خیلی قشنگ است. گوید عجب چیزیم

هایش افتخار می کند با همه هم هویت شده، اینها همه مریضی، داشتهبه، کهاین من ذهنی که در مرکزش هست

. به زودي اتفاقات بد خواهد افتاد. اینها همه به زودي ناخجسته ناخواهد بود

خدا یا زندگی هشیاري را تکامل . چرا اینطوري است؟ براي اینکه این حالت عکس منظور از تکامل هشیاري است

نبات به حیوان، از حیوان به انسان، در انسان امروز موالنا گفت که می خواهد در او حرف داده از جماد به نبات، از

انسان هم به روي خودش . براي این ساخته مغز به این پیچیدگی را. از طریق انسان می خواهد پیغام بفرستد. بزند

آن من. نگاه کند همه می گویندهر کسی به من. شکوفا شدیم. ما آمدیم خودمان را نشان بدهیم. نمی آورد اصالً

از همه بهتر می خواهم . من اینطوریم،ام را آرایش کردم به همه نشان می دهمگلیمم را تصویر ذهنی،راامپرده

.اش هم دروغین استباشم و هستم که همه

هر کدام از شما امیدوارم به خواندن این قسمت . اما موالنا در دفتر سوم به وضوح این بیماري را نشان می دهد

و گرچه که این قصه مربوط .ساز را در مرکزتان ببینیدمسئلهبینندگان که به این برنامه گوش می کنید این پدیده 
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و ایم هکه این بیماري را تقریباً به درجه اعال رساند،به مردم اهل سباست ولی واقعاً در مورد ما انسانهاي فعلی است

ولی هنوز ،فردي و خانوادگی زیادي به خودمان زدیم و صدمات جمعی هم زدیمصدمات . متوجه بیماري نیستیم

ممکن است در آینده باز هم به شخص ما، به خانواده ما، به رابطه ما با . این پدیده مورد شناسایی قرار نگرفته

.لطمه بزند و به صورت جمعی هم به جامعه ما لطمه بزند و حاال بخوانیمیمانهاهمسرمان و بچه

2673مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بیت 

ايسر ببخشد، شُکر خواهد سجده

ايپا ببخشد، شُکر خواهد قَعده

می گوید که خدا به . و در واقع معادل ایستادن روي پاي زندگی است،قعده یعنی نشستن نسبت به پاي من ذهنی

خالصه درست است که االن من . ویمباید سجده کنیم یا تسلیم ش،و اگر قرار باشد شکر کنیم،ما سر می دهد

و درست است که ما در من ذهنی پا . شویمب، در این من ذهنی شکر ایجاب می کند که ما تسلیم ماذهنی داریم

اگر نسبت به پاي من ذهنی باید بنشینیم و بلند نشویم، این مثل سجده . ولی نسبت به این پا باید بنشینیم،داریم

توجه . پاي حضور،مان بلند شویمدر این صورت ما آماده می شویم روي پاي اصلی.تکردن و نشستن مثل نماز اس

بنابراین . نه تسلیم را قبول دارند و نه نشستن نسبت به پاي من ذهنی و حتی مردن به آن،و مردم. می کنید

ما شدیم از شکر و از نعمت ملولشُکر ما را برد غول: قوم گفته

اي است که مال حضور شکر هم پدیده. شیطان یا دیو شکر ما را برده، ما اصالً شکر بلد نیستیمما می گوییم که 

اصالً من . شیاري حضور شکر راواحتمال دارد ما شناسایی کنیم به وسیله ه،هر دفعه فضا را باز می کنیم. است

نه . ایمما هم از شکر و هم از نعمت ملول شده. اینکه ما می گوییم شکر ما را شیطان برده. ذهنی شکر بلد نیست

. می توانیم شکر کنیم و نه نعمت ما را خوشحال می کند

این ،ها و اینها مرکز ما باشدکه اگر هم هویت شویم با چیز،موالنا یواش یواش به مشخصات این بیماري می پردازد

شکر با من ذهنی . یکی از عالئمش همین شکر نکردن است؟بیماري چطوري آغاز می شود و عالئمش چه هست

:همین که بیت قبل گفت. واقعاً شکر پالستیکی می کند،هر کس هم با من ذهنی شکر می کند. نمی شود اصالً

فکر می کنیم و من ذهنی هم درست کردیم، ولی داده که االنگفت خدا به ما درست است که عقل داده و سر 
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ما :ولی ما می گوییم که. کاري دارد با ماشاید . مینییعنی تسلیم بشیم و خواسته بش. خواسته که ما سجده کنیم

. حوصله ما را سر می برد،شکر بلد نیسیتم و شکر ما را خسته می کند

ما چنان پژمرده گشتیم از عطا

عتمان خوش آید، نه خطاکه نه طا

،که نه دوست داریم اطاعت کنیم،ما چنان پژمرده شدیم از این عطاهاي ایزدي. این تعریف این بیماري است واقعاً

هیچ کدام از اینها ما را ،نه خطا،نه قدردانی بلدیم،نه تسلیم بلدیم،نه شکر بلدیم،نه عبادت بلدیم. نه خطا

. خوشحال نمی کند

خواهیم اسباب و فراغما نمیهیم نعمت ها و باغخواما نمی

آن قوم سبا هم ،ما انسانها می گوییم. نمی خواهیم در محیط زیبا زندگی کنیم. ما نعمت و زیبایی را نمی خواهیم

حقیقتاً موالنا ،اینکه می گوید انبیا گفتند،بله. و ما لوازم زندگی و فراغت را هم آسایش را هم نمی خواهیم.گفتند

.اندهمی دانید که ادیان قدیمی و عرفا چه گفت

شناسی آفتی ستکه از آن در حقدر دل علّتی ست: انبیا گفتند

اي یک پدیده. هر انسانی یک مرضی وجود دارد،در دل انسان:می گوید پیغمبران گفتند و عارفان بزرگ گفتند

به عبارت . شودباش آسیب وارد که آن سبب شده که به شکر و به حق شناسی،ارد که اسمش مرض استوجود د

و یک خاصیتی . این پر از توقع است و شکر بلد نیست،دیگر اگر شما به من ذهنی نگاه کنید که مرکز انسان است

و همین پدیده در مرکز شخص . کندیمهر برکتی را به درد تبدیلهر چیزي خوبی را. دارد که االن خواهیم خواند

. شما ممکن است باشد

چرا با همسرم نمی توانم رابطه خوب برقرار کنم، چرا . شما نگویید چرا من این همه خوبی می کنم و بدي می بینم

کنم، ام نمی توانم رابطه خوب برقرار کنم، چرا با مدیرم، نمی دانم با دوستانم رابطه خوب نمی توانم برقراربا بچه

. هیچ کدام از ما هم حاضر نیستیم زیر بارش برویم. بخاطر این مرض است در مرکز ما. ش به درد می انجامداههم

می گوییم تقصیر وضعیتها و . براي اینکه مالمت را بلدیم و نمی خواهیم مسئولیت قبول کنیم که تقصیر ماست

دارد می گوید . تها و دیگران است عالئم مرض استتقصیر وضعی. اتفاقاً این هم عالئم مرض است. دیگران است
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طعمه در بیمار، کی قوت شود؟نعمت از وي جملگی علّت شود

یعنی هر چه که ما از بیرون می گیریم، . ش تبدیل به مریضی می شوداههر چه نعمت بدهیم به این آدم مریض، هم

. نمی شود،کی تبدیل به قوت می شود،ک لقمه غذا بدهیو اگر به یک بیمار ی. این مرض ما را شدت می بخشد

. مخصوصاً این بیمار. نمی تواند هضمش بکند تبدیل به قوتش بکند

چند خوش پیشِ تو آمد اي مصر

جمله ناخوش گشت و صاف او کدر

خوب، با ما در طول زندگی چقدر برخورد می کنیم با آدمهاي . چقدر چیزهاي خوش و خوشایندي پیش تو آمد

صر کسی است که اصرار بر و م،و اینها را ناخوش می کنیم،که زحمت کشیده شده روي آنها،وضعیتهاي خوب

شما هم در خودتان و هم دیگران ببینید که چقدر ما اصرار داریم این پدیده و این مرض را . ادامه من ذهنی دارد

. در مرکزمان نگه داریم،که اسمش من ذهنی است

گشت ناخوش هر چه بر وي کف زدياین خوشی ها آمديتو عدوِّ

به هر چه . شما باورتان می شود ما دشمن هر شادي، هر خوشی، هر اتفاق خوب هستیمتو دشمن خوشی ها شدي، 

. که دست زدیم ناخوش شد، به خاطر همان پدیده در مرکزمان

یر و خوار در دیدارِ توشد حقهر که او شد آشنا و یارِ تو

دوست ما می شود آید، است که به محض اینکه کسی میاین،یکی از خاصیتهاي همین مرض که در مرکز ماست

همین که شد ما می . بارها زحمت می کشیم یک کسی را دوست خودمان بکنیم. فوراً خوار و حقیر می شود

هر که آمد دوست تو شد، یار تو شد فوراً بخاطر این . دشوناچیز می. دحقیر می شو. خواهیم زیر پایمان له کنیم

. مرض در دیدار تو حقیر شد

است و محترمپیش تو او بس مه هر که او بیگانه باشد با تو، هم

خودي را کوچک می . دنبزرگ می دا،دوست دارد. بیگانگان را احترام می گذارد. از خاصیتهاي این مرض است

. هر کسی با تو بیگانه باشد تو او را بسیار بزرگ می دانی و محترم می دانی. دندا
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ستساريزهر او در جمله جفتاناین هم از تاثیر آن بیماري است

و زهر او ریخته می شود به هر کسی که با ما .من ذهنی است. می گوید این هم از تاثیر آن بیماري مرکز ماست

چرا که من ذهنی با ارتعاشی . بیماري من ذهنی مسري است.استمثل یک بیماري مسريیعنی . جفت می شود

. که دارد من ذهنی را در دیگران بیدار می کند

همین . هم به صورت ارتعاش و هم به صورت نگاه کردن. ما هم هویت شدگی با چیزها را از دیگران یاد می گیریم

این قانون که ناظر جنس . ، آن زندگی را در ما به ارتعاش در می آوردطور اگر کسی، عارفی به زندگی ارتعاش کند

اگر من ذهنی داشته باشیم، به کسی که نگاه می کنیم او را از .منظور یا مورد نظر را تعیین می کند همین است

.کنیمبه هر کسی نگاه می کنیم زندگی را در او بیدار می،اگر از جنس زندگی باشیم. جنس من ذهنی می کنیم

خواهد نمودکه شکَر با آن، حدثدفع آن علّت بباید کرد زود

هر نعمتی با آن به صورت کثافت ،که هر چیز شیرینی،یعنی هر چه زودتر باید این مرض را از خودمان دفع کنیم

گیخانواد،شخص ماپس می بینید که اگر زندگی . یعنی من ذهنی همه چیز را به خرابی می کشد. در خواهد آمد

که هر چیز خوبی را به حدث، حدث یعنی .هاي ذهنی فعالندبدانید که آنجا من،ما یا حتی جامعه خراب است

. مدفوع، کثافت تبدیل می کنند

ولی اگر بیاییم تسلیم شویم، فضا در درون ما باز شود و شناسایی زندگی یعنی قوه شناسایی زندگی و خرد زندگی 

هایمان را بشناسیم و آنها را ال کنیم و بیندازیم، یواش یواش نسبت، گفت که هم هویت شدگیبه ما کمک کند

هر چه فضا بیشتر باز می . می بینید که این فضا در درون باز می شود.نسبت به من ذهنی بنشینید و سجده بکنید

می دهد، توقعاتتان از مردم کم می بینید که یواش یواش آن فضا به شما شادي اصیل می دهد، آرامش اصیل ،شود

توقعتان از ،وقتی شادي اصیل را از زندگی می گیرید.خودش می رسد. می شود و کم می شود تا به صفر می رسد

. کار نمی کند،ولی من ذهنی را نگه دارید،بنابراین اینکه نصیحت کنید. دور و ورتان به صفر می رسد

ولی به ما ،ما چیزي نمی گوییم،می گویند که همسر ما چیزي می گویدمثالً. ها تسلیم واقعی نمی شوندخیلی

زیر . شما خودتان زیر منگه قرار می دهید. فضا را واقعاً باز نمی کنید. ب شما تسلیم نمی شویدوخ. فشار می آید

این .اینکه تسلیم نیست. می گویید اگر بگویم االن دعوا می شود. هیچی نمی گویید. فشار قرار می دهید

باید درست . باید برنامه را درست گوش بدهید. شما پیشرفتی نمی کنید. این شناسایی نیست. فضاگشایی نیست
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، دستتان را می و مقاومت در شما درد ایجاد می کند،کنیدوقتی شما مقاومت می. باید بنشینید. شویدبتسلیم 

ست که اب علتش اینوخ. ت باید یاد بگیریددرس. فکر می کنید این سکوت است، این صبر استگذارید دهنتان

. ها به برنامه به طور کامل گوش نمی دهندخیلی

مریضی را . براي چه اینها را من می خوانم؟ براي این می خوانم اوالً شما بدانید که یک مریضی در مرکز ما هست

و ز نفخت بپذیر، کار او کن فیکون دم او جان دهدت، ر. زندگی باید درمان بکند،هم شما نمی توانید درمان کنید

ها متاسفانه با ذهن خودشان می بعضی. شما با ذهنتان نمی توانید خودتان را درست کنید. است، نه موقوف علل

یک چند تا کتاب می خوانند و نمی دانم مدیتیت می کنند یا چکار می کنند . خواهند خودشان را درست کنید

و بهم می ،ها را جمع می کنند، خودشان را واقعاً زیر فشار قرار می دهندبعضیبعضی انرژیها را آزاد می کنند، 

.آخر براي چه این کار را می کنی؟ باید درست یاد گرفت. ریزند

. و صحبت می کنیم،هایش را هم قید می کنیماینکه می گوییم در مرکز ما مریضی وجود دارد، به اصطالح نشانه

اینکه ،اگر درست گوش کنید و یاد بگیرید. ي به شما می دهداا یک آموزش سادهموالن. یک چیز ساده اي است

می گوییم مثالً از عوارض این مریضی ترس است، اضطراب است، نگرانی است، بودن در زمان است، حس نقص 

است، حس خبط نسبت به گذشته است، خشم است، ترس است اینها، فوراً شما متوجه می شوید که اینها 

اگر اینها در زندگی شما نباشند خیلی . امکان این وجود دارد که اینها در شما نباشند. نات مخربی هستندهیجا

. خوب است

در ما همه چیز . نمی دانم و آزاد کردن و اینها بهم نریزید خودتان را،حاال دیگر زیر این انرژیهاي عجیب غریب

کارش هم . ل بزرگی مثل موالنا روي خودمان کار کنیمباید یک خرده زیر نظر یک عارف بزرگی مث. درست است

ها نمی دانم بعضی. کس دیگر را هم معالجه نکند،منظورم این بود کسی سر خود خودش را بهم نریزد. ساده است

هیچ اشکالی مردم . نمی شود همچو چیزي. شروع می کنند به معالجه دیگران، بعداًیکی دو تا کتاب می خوانند

. من ذهنی هم قابل شناسایی است. به جز من ذهنی. هیچ اشکالی نداریدشما. ندارند

با شناسایی آن چیزي که شما نیستید آن چیزي که هستید در شما خودش . داریم راجع به چی صحبت می کنیم

وید اگر نمی خواهید بر. هیچ اشکالی ندارد. نباید آدم خودش را بهم بریزد،این چیز ساده اي است. زنده می شود

با من ذهنی زندگی کردن بهتر است که آدم خودش را زیر نفوذ کسی ،زندگی عادي خودتان را بکنید با من ذهنی

. ش را می گذرانداا یک خرده دعوا و اینها آدم زندگیحاال ب. دربیاورد، تعلیمات کسی دربیاورد که آدم را بهم بریزد
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بله دوباره . ست که آدم برود مجنون شود دیوانه شوداز اینولی بهتر ادرست است که منظور زندگی را نمی فهمد

. راجع به این مریضی صحبت می کنیم که شما بشناسید این چه هست

هر خوشی کاید به تو، ناخوش شود

آبِ حیوان گر رسد، آتش شود

بین قرار شما خودتان را زیر ذره. وشی بیاید تبدیل به ناخوشی می کنیبخاطر همین من ذهنی در مرکز هر خ

یکسال منتظر هستید االن می خواهید . بارها گفتیم منتظر یک مسافرتیدببینید که اتفاقات خوب مثالً. بدهید

هایتان مسافرت، همین که سوار ماشین می شوید مثالً یک هفته ده روز پانزده روز با همسر و بچه. بروید مسافرت

شما . دعوا می شود،انم فالن موقع فالن کار را کرديیادتان هست نمی د،یک دفعه من ذهنی شما می گوید

چطوري . خواهید دید که این من ذهنی شما چطوري خرابکاري می کند،خودتان را اگر زیر ذره بین قرار دهید

می آید تبدیل به درد کهآب حیوان یعنی آب زندگی از آنور. نمی گذارید آن موقع. ها را ناخوش می کندخوشی

. هنی تبدیل به درد می کندمن ذ. می شود

است آن صفتکیمیاي مرگ و جسک

مرگ گردد ز آن، حیاتت عاقبت

می گوید که همانطور که کیمیاي واقعی مس را طال می کند، این کیمیا برعکس عمل می . موالنا هشدار می دهد

کما . جسک یعنی درد، رنج، بال. تبدیل می کنیم به درد،زندگی را که االن از آنور می آید که باید زندگی کنیم. کند

پس کیمیاي . به کینه می کنیم و بقیه دردها می کنیم،اینکه ما زندگی را آنور می گیریم تبدیل به رنجش می کنیم

می گوید حیات تو زندگی تو عاقبت، اگر ادامه بدهی از . همان من ذهنی.آن صفت؟ کدام صفت. معکوس است این

. ادامه نده،پژمرده خواهی شد، یعنی خواهی مرد در این، در این جسم خواهی مرد.آن به مرگ تبدیل خواهد شد

چون بیامد در تنِ تو، گَنده شدبس غذایی که ز وي دل زنده شد

گنده ،وقتی وارد تن ما می شود،عوض اینکه انرژي بدهد به ما،خیلی غذاهاي معنوي یا حتی مادي که می خوریم

. بخاطر همان بیماري مرکزمان،می شود
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شدبس عزیزي که به ناز اشکار

چون شکارت شد، برِ تو خوار شد

یکی اینکه هر کسی می آید دوست ما می شود و ما زحمت . موالنا االن دو تا خاصیت این من ذهنی را می گوید

این دو تا . ددانشها فوراً کهنه می شویکی هم .فوراً در نظر ما خوار می شود،می کشیم آن دوست را پیدا می کنیم

پس چه بسا عزیزانی را که با زحمت زیاد شکار کردید . می گوید این دو تا بخاطر من ذهنی است. را به ما می گوید

.دوستش شدید، همین که آمد دوست شما شد خوار شد

چون شود هر دم فزون، باشد والآشنایی عقل با عقل، از صفا

می گوید که آشنایی عقل با عقل یعنی آدم خردمند با آدم خردمند، آدمی که به زندگی زنده است با آدمی که به 

نابی حضور است، از طریق زندگی هست، هر دم این دوستی افزایش پیدا می اززندگی زنده است، چون از پاکی و

شان بیشتر می دوستی،یگر ازدواج می کنندبراي همین است که یک مرد و زن که با هم با حضور با همد. کند

نه اگر به .اندهاگر به زندگی زند. رابطه شان پر از عشق می شود روز به روز،قدرشناسی شان بیشتر می شود. شود

اند همن ذهنی زند

آشنایی نفس با هر نفسِ پست

دان که دم دم کمتر استتو یقین می

شود، تو یقین دان که دم به دم این بدوست ،من ذهنی وصلت کندمی گوید اگر نفس با نفس یا من ذهنی با

یواش ،روز اول خوب است. می روندنید که ازدواجها چطوري به قهقهراو واقعاً هم می بی،دوستی کمتر می شود

از این ست که هر کدامابلکه بخاطر این،اشتباه نکردیم،بخاطر بدشانسی نیست. یواش دوستی کم می شود

. در چیز خوب را به بدي تبدیل می کنیک مرضی دارند که ه،اي دارندها در مرکزشان یک پدیدهانسان

*** پایان قسمت دوم***
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کندمعرفت را زود فاسد میتندز آنکه نفسش گرد علّت می

می خواهیم این مرض را نگه داریم . یعنی ما حول محور مرض می گردیم. براي اینکه نفس او گرد مریضی می گردد

ما فاسد می . همین هشیاري حضور است، هشیاري زندگی استیعنی بنابراین معرفت، معرفت . و بیشتر کنیم

االن دیگر بیدار . االن شما می کنید.شویمبما در خانواده به همدیگر کمک نمی کنیم که به حضور زنده . کنیم

،خانواده بهترین جاي تمرین این حضور است و رشد مهر است. نمی گذارید شیطان هم دخالت کند. شدید شما

. وقتی پدر و مادر روي خودشان کار می کنند و این رابطه را با حضورشان آبیاري می کنند

هاي ذهنی بیرون هم بیایند و نمی گذارند من،می فهمندبه فرزندانشان عشق می دهند وقتی اشتباه می کنند

شما باید مواظب باشید این همه زحمت می کشید از . هاي ذهنی دشمن عشق هستندو من،این تو را بهم بریزند

خوشش نمی آید ببیند یکجایی شادي . من ذهنی دوست دارد بیاید بهم بریزد. بیرون یکی نیاید بهم بریزد اینجا را

ما چرا آرامش و شادي خانواده ها را را نمی توانیم ببینیم؟ بخاطر . بخاطر همین مرض است. آرامش است،است

. مرض

آیا قابل درمان . شادي را به غم تبدیل می کند. یعنی کیمیاي معکوس است. گفت کیمیاي مرگ و جسک است

خصوصیتهاي من ذهنی ،فانی مثل موالناوقتی گوش می کنیم به عار. با شناسایی. قابل درمان هستیم. هستیم؟ بله

در عالم . کنیتو در عالم زندگی می:امروز موالنا گفت،و ما چون مجهز به هشیاري هستیم،را توضیح می دهند

و این پدیده را ما در آیه قرآن هم خواندیم .اي خدا تو در انسان هستی:یعنی صریحاً می گوید. یعنی در ما دیگر

یعنی چی؟ یعنی به صورت سکون و سکوت شما آنرا می توانید این لحظه تجربه . ر جا باشیدکه خدا با شماست ه

و شناسایی کنید که در ذهنتان چه می ،اگر بکشید عقب ذهنتان را با همان هشیاري می توانید نگاه کنید. کنید

.بله. گذرد

و ،همین که شما می بینید که توقع داشتن چه آثار بدي دارد. خیلی ساده است،این شناسایی معادل آزادي است

این خود شناسایی و ،و می اندازید،و الگوي توقع را شناسایی می کنید،این توقع داشتن از من ذهنی می آید

. به همین سادگی،انداختن آن در واقع مساوي است با بیداري و خیزش حضور در شما

بحث و جدل کنید باورهاي شما بهتر از باورهاي . بال این نیستید که ثابت کنید حق با شماستدیگر شما دن

می دانید که اینها ،شما دنبال اینها نیستید،دین شما بهتر از دیگران است. شما بیشتر می دانید. دیگران هست
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ه کردید، وقتی حرف می زند د و دیوتان را در شیشدهیهمین که عمل نمی کنید، گوش نمی . مال من ذهنی است

پس شما از آن هشیاري خدایی دارید استفاده می ،گوش نمی دهید. می فهمید که من ذهنی دارد حرف می زند

. استفاده کنید. آن دائماً به صورت ناظر می تواند در اختیار شما باشد. آن به شما می گوید گوش ندهید. کنید

بینید که من ذهنی ، و بنوید، به وسیله آن می توانید ذهنتان را ببینیدهمان طور که به وسیله آن سکوت را می ش

. شودبمی گویید من نمی گذارم هشیاري فاسد . و هشیاري را در خانواده فاسد می کند،ما گرد مرض می گردد

.همه مان کمک کنیم

دوستی با عاقل و با عقل گیرگر نخواهی دوست را فردا نَفیر

می گوید اگر نمی خواهی دوستت از دستت فرار کند، نفیر یعنی . ست می گیري از تو گریزان می شونددوکه گفت 

و با کسی که به ،یعنی با خرد زندگی دوست بشو. در اینصورت با عاقل دوست بشو و با عقل دوست بشو،گریزان

ا روز به روز دوستی شان اینه،وگرنه من ذهنی با من ذهنی دوست بشود. خرد زندگی مجهز است دوست بشو

. کمتر خواهد شد

هر چه گیري تو، مرض را آلتینفس، چون با علّتیاز سمومِ

چون مرض داري، هر چه بدست بگیري در این صورت تبدیل به مرض خواهی ،می گوید از تابش سمهاي من ذهنی

ببینید که هر چیز خوب را شما در . و شما این موضوع را در خودتان ببینید.در خدمت مرض خواهی گرفت،کرد

. استاین بخاطر تابش انرژي بد من ذهنی. هم مرض قویتر شد و هم تبدیل به چیز بدي شد. خدمت مرض گرفتید

را، سمومی همین طور که کسی که مرکزش به خدا زنده شده انرژي زنده زندگی را می تاباند، زنده می کند دیگران 

. بیجان می کند،هم که از من ذهنی صادر می شود، آن هم آدمهاي دیگر را پژمرده می کند

می ،تمرکزتان روي خودتان است. همه فکر و ذکر روي خودتان است. هاي ذهنی نمی گردیدو شما دیگر دور من

. مواظب هستید که نزنند،نندو هر موقع هم من هاي ذهنی می خواهند آسیب بز. خواهید به زندگی زنده شوید

. یواش یواش که دل بیدار می شود باید زیر دامنت محافظت کنی. چراغ است این دل بیدار، به زیر دامنش می دار

ور بگیري مهرِ دل، جنگی شودگر بگیري گوهري، سنگی شود

و اگر بگویی . این سنگ می شودمی گوید اگر گوهري دستت بگیري. دوباره دارد توضیح می دهد ما خوب بفهمیم

می گوید من که . من یک عشق پیدا کنم، یک آدمی را دوست داشته باشم در زندگیم، بالفاصله جنگ می شود



# Programگنج حضور739برنامه شماره 739

37: صفحه

از تابش انرژي . ستیزه می کند،من می خواهم ترا دوست داشته باشم، این را دفن می کند،نمی خواهم جنگ کنم

. ی گویدتوجه می کنید این را م. بد مرکز توست

ذوق و کثیفبعد درکت گشت بیبِکري لطیفور بگیري نکتۀ

بعد از اینکه درك کردیم فوراً کثیف و بی ذوق ،می گوید که اگر یک نکته بکر و تازه و لطیفی موالنا به ما بگوید

هم هویت شدگی،اش همهش که من ذهنی است،اهگنج حضور چیه، موالنا چیه، هم. می گوییم این چیه. می شود

که حضور است، ما دیگر فهمیدیم آدم نباید در گذشته و آینده زندگی کند و در این لحظه به زندگی زنده اش همه

. که شما نمی خواهید عمل کنید،نه این بخاطر همان مرض است. چیز جدید ندارید بگویید. را فهمیدیماین. باشد

کهنه اي نمی خواهی عمل کنی، نمی خواهی تغییر کنی، تبدیل هشیاري نمی چون تو. تازگی از درون شما می آید

باید توجه کنید که این . از کجا بیاوریم هر دفعه یک چیز جالبی بگوییم. خواهی، تو دنبال چیز جالبی می گردي

. یکسان می کند،من ذهنی شماست که همه را کهنه می کند

که من این را بس شنیدم، کهنه شد

یگر گو بجز آن، اي عضُدچیزِ د

. چیز جدیدي بگو،این دیگر کهنه شده،کمک من، من این را خیلی شنیدم،عضد، اي یاور من،یعنی اي یار من

.شما که اینطوري نمی گویید

باز فردا زان شوي سیر و نَفیرچیزِ دیگر تازه و نو گفته گیر

می . آن هم فردا کهنه می شود برایت از آن سیر می شوي. يشعر جدید خواند. ز جدید خواندیمفرض کن چی

. اینها از تاثیر این بیماري مرکزمان استدبگویدخواه

هرحدیثی کهنه پیشت نو شودشوددفع علّت کن، چو علّت خَو

بایدواقعاکنیم،الاول:اندهگفتکهاینکنم،میتکرارمرتبرااینمنحاالکنی،دفعرامرضاینبایدگویدمی

میفریبراماجمعیوفرديذهنیمنچجوريکهراخودمانذهنیمنفریبهايمکانیزمکنیمشناساییاول

قسمتچهداریم،هاییشدگیهویتهمچهکهبکنیمشناساییبکنیم،راشناساییاینذهن،بهآوردمی،دهد

بهراماالگوهاییچهچیزهاییچهست،اهوشیاريبیداريما،درهوشیاريعدمشناسایینیستیم؟ماما،ازهایی
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دفعهیکشوم،میخشمگیندفعهیکمن؟بردمیخواببهرامنآیدمیدردهاییچهبرد؟میفروذهنخواب

ببینمباشم،ناظروباشمهوشیاربایدآیندمیوقتیآیند؟میدلیلچهبهاینها؟آیدمیکیروم،میدردزیر

آید؟میچجورياالن،آیدمیدارد

تصمیمکهاینبرايافتد،می،کنیمیشناساییوقتیچونحضور،بیداريباهستمساويشناساییاینخود

چیزيمرکزماندرکهآمدهآنجاازآمده؟کجاازمرضاین. بیندازيراآننیستی،کهراچیزيآنگرفتی

مادیگریست،مناصلیمن. نیستکهماست،کهکندتظاهرمیدروغینمناینو،نیستیمآنماکهگذاشتیم

کهچیزيآننیستیم،کهچیزيآنشناساییباهستیم،اینکنیممیفکرداشتیم،نگاهراذهنیمنایناشتباها

همینبراي.ستاهوشیاريخیزشوبیداريفرآینداصطالحبهخوداینو.دهدمینشانمابهراخودشهستیم

.کنمرضدفعکن،علتدفعگویدمی

خدانوي؟چرا،هردریعنیشود،مینوکهنهحدیثهرصورتایندربشود،دورماازبشودبریدهمرضچون

دراولحظههریعنیالشانفیهویومکلرا،شعرشنآخواندیمستایادتانکند،نمیقبلمثلراايلحظههیچ

بخاطرماکنیممیکهنگیحساگرکنید،تجربهشماخواهدمینوبهنورالحظههرخدایعنیهست،جدیديکار

کهنهراورمانودورهايآدمماکهبودطوريایناگربینید،میرانويیکلحظههرکهاینبرايست،امرضاین

علتبهشوند،میتازهانسانهالحظههرامروز،کنمنگاهچیبراي،دیدمدیروزراتومنگویدمیدیدم،نمی

بله،شویممیخستهو،شویممیملولو،بینیممیکهنگیبینیم،میکهنهرادنیاکههستخودمانکهنگی

گوید،میرااینهادارد

بشکفاند کهنه صد خوشه ز گَوتا که آن کهنه برآرد برگ نو

پدیدنوخوشهصدبرگ،صدگودال،یعنیگوگوید،میگودالاینازونوبرگبرآردکهنهآنکهگویدمیتا

مادرمانشکماولآییممیجهاناینبهکهطورهمینمثلهستیم،ذهنتوماکهدانیدمیشماحاال.بیاید

شکمتومابیاییم،ماآسمانازکهنیستطوراینهستیم،ذهنشکمهماالنبیرون،آییممیماهنههستیم،

یکماکند،میآشکارراخودشمانويورودمیبینازکهنگیاینیواشیواشاین شناساییبا هستیم،ذهن

:گویندمیانبیا.دهدمینشانمابهرانويلحظهبهلحظهکهجدیدانسانیکشویم،مینوانسان
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دید ما را فَانْفَلَقْبحرِ قُلزُمما طبیبانیم، شاگردان حق

و،هستیمخداشاگردوهستیمطبیبماکهگویندمیعارفانیاگویندمیپیغمبرانگویند،میانبیاپسیعنی

عصایشباکهموسیهمینبهکندمیاشارهو.شودمیبازبیند،میکهراماذهنهوشیايدریايوذهنیمن

نمیراخودمانرويجلويماشود،نمیبازذهن،باهویتیمهماگراالن:کهبگویدخواهدمیشکافت،رادریا

،شودمیبازذهندریاياینکنیم،میگوشموالنابهو،شودمیبیدارمادرهوشیارياینکهیواشیواشبینیم،

فضايهمانموعودسرزمینموعود،سرزمینبهکجا؟بهکردندعبورباشدیادتاناگر.کنیمعبورتوانیممیماو

.هستیکتایی

یکتاییحسآنجادرکه،یکتاییفضايبهکجا؟بهرویممیوکنیممیپیداراراهمانماخالصهذهنتويازیعنی

،بله.شودمیبازبینهایتآنبهمادرونو.کنیممیراخدابا

تعالی اي بیماردالن و اي مریض باطنان، ما طبیب و شاگرد مکتب حضرت حق : گویند'انبیاء در پاسخ اهل هوي

.دریاي بیکران وقتی قدرت و اعجاز روحی ما را بیند از هم بشکافد. هستیم

.هستقرآنآیههماین.هستآنادبیمعنیاین

63، آیه )26(قرآن کریم، سوره شعرا

فَانْفَلَقَ فَکَانَ کُلُّ فرْقٍ کَالطَّود الْعظیمِۖ◌ أَنِ اضْرِب بِعصاك الْبحرَ ٰ◌ موسىٰ◌ فَأَوحینَا إِلَى

ما به موسی وحی کردیم که عصایت را به دریا زن، پس دریا از هم بشکافت و هر پاره اي از آن همچون کوهی 

.عظیم شد

د،داخواهدنشانشمابهراراهو،شدخواهدبازیواشیواشجسمیهوشیاريدریاياینکهبگویدخواهدمی

هویتهمنقدریاتا،ببیندراخودشرويجلوي،گرفتخواهددستشحضورة قوچراغیککسیهریعنی

.بشودزندهاوبهکاملبطورتابیندازد،بشناسدبیندازد،بشناسدراشدگیها

داروي ما یک به یک رنجور راراهین صال، بیماريِ ناسور

،بپذیرندراپیغمبراندعوتدارند،راکهنهبیمارياینکهبیمارانیرا،کهنهبیماريبهعمومیدعوتکهگویدمی

شود،میپیمودهتانجغرافیاییمحلنژادتان،دینتان،ازنظرصرفشما،تکتکبهماداروي:گویندمیآنهاو

یعنیناسوربیماريعمومی،دعوتیعنیصالرا،رنجوریکبهیکمادارويدهیم،میهمهبهمارادارواین
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ازکههستبشریتذهنیمنبیماريهمینآنمنظوروکشیدهطولبهدرمانشکهکردهچركوکهنهبیماري

تاریخکه،کنددرستتاریخیواقعدربشرکه،کردمعرضشدهسبببیمارياینکهبودهبشربااولروز

.ستابشرکشتاروکشتتاریخهست،بشرجنگهاي

انقدرطبیعیحوادثیاطوفاندانمنمیزلزلهنمرده،طبیعیحوادثاثردرشدهکشتهبشردستبشرکهنقدریا

مرضاینکاملطوربهامروزهآیا.اندهکشتراهمدیگرمریضیهمینخاطربههاانسانکهنگرفتهرامردمجان

ریزوهخوردجنگهاياینجنگها،اینازپسوکشتاروکشتهمهاینوجهانیجنگدوازپسشده؟شناسایی

رامرضکنیمنمیکوششماکهاینبخاطرنهرا؟مرضاینماشناختیمآیاهاکشینسلوکشتارهاوکشتو

عالماهلبهرامریضیکهباشیمداشتهزیادهابرنامهجوراینازبایدما.بشناسانیمدیگرانبهوبشناسیم

.کندبرپادیگريجنگیکستاممکنمریضیاینکه،بشناسند

صحبتعرفاکافیباندازهونشناسیماالنچرابشناسیم؟رامرضبشویم،تنبیهبکنیم،دیگريجنگیکبایدآیا

حتمابایدبشناسید؟رابیماريتادبدهیبیشتريهزینهشخصیطوربهبایدشما.کهبیمارياینبهراجعکردند

نهیا؟بشناسیدرابیماريتابشودخرابروابطتانیابگیریدطالقیا،بگیریدسرطانیاکنیدسکتهبشوید،مریض

ودهیممیدواهمهبهعمومی،دعوتگفتندهماینها.بشناسیداالنهمینبایدبشناسید؟خواهیدمیاالنهمین

بشناسید،بایدهمبازشما؟کردیدپیشرفتچقدرنداده؟دواشمابهمگرنداده؟مگر.دهدمیدواهمهبهموالنا

.ستاآزاديمساويشناسایی

قبالگویاستبسیارهماینکهبخوانیممامرکزمرضاینبهراجعپنجمدفترازهمبیتچندبدهیداجازه

: گویدمیخواندیم

1507مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بیت 

واقف شدمشُکر کز عیبش پِگَهمعیوب بخْریده بدمکالۀ

ذهنیمنکهنیستکسیهیچخرد،میاولکسیهرکههستذهنیمنهمینمعیوبکااليیامعیوبکاله

االنکهماازکدامهرو.نکندایجاددردو،نبیندرادنیاآنعینکپشتازو،ندهدقرارمرکزشو،نکنددرست

راخدابودم،خریدهمعیوبکاالي:گویدمیکنیم،شکربایدشدیم،راحتشرشازاگرومرضاینازشدیمآگاه

. زودخیلیاینجادر،زودخیلییازودصبحیعنیپگهشدم،واقفودزخیلیآنعیبازکهشکر
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عاقبت معیوب بیرون آمديپیش از آن کز دست، سرمایه شدي

نابودمرضاینراهااینهمهبرود،کردنمفکرقوهبرود،سالمتیمبرود،جوانیمبرود،امسرمایههمهکهاینازقبل

مناینبارفتخواهدچیهمهچونبرود،همروابطمبرود،همحالمبرود،هممالمحتیبرود،ماسرمایههمهکند،

چههربودقرارهست،منباذهنیمناینهنوزمیرممیدارم،بینممیدفعهیکهممردنموقعحتیو،ذهنی

.بشناسمزودتر

معیبمال و جان داده پی کالۀمال رفته، عمر رفته، اي نَسیب

همههستیم،اصیلماهمهکهاینبراياصیل،یعنییبسننژادهاي،رفتهعمررفته،مال،گویدمیرابشروضعیت

قبولهمماوماستکندمیوانمودکهنیستیمدروغینذهنیمناینجنسازهستیم،خداییتجنسازما

اینکهدادیمراجانمانومالخداییت،اياصیل،اينژاده،ايگیردمیراعمرهموگیردمیرامالهمکردیم،

.دارعیبیعنیمعیبگرفتیم،رامعیوبکاله

شدمخانه میشاد شادان سويِ بِستَدمرخت دادم، زرِّ قلبی

راتقلبیذهنیمناینبهبه،کهشادوشاددرنتیجهوگیرندمیراتقلبیزراینو،دهندمیدارندچیهرانسانها

راهااین.خوشحالمچقدرو،برممیخودمباکردمآرایشراگلیماین،ذهنپردهاینهست،تقلبیدانندنمیکه

همچقدرو،گرفتیدقالبیذهنیمنیکدادید،راچیزتانهمهکند،میصدقشمادرکهببینیم،خوانیممی

:گویدمیدارد،نهآن؟عاقبتوآخرستاخوبذهن،خانهتوکنید،زندگیآنتويرویدمیداریدو،شادید

شُکر کین زر، قلب پیدا شد کنون
پیش از آنکه عمر بگذشتی فزون

شکرهستید،جواناگرمخصوصاشماهماالن.شدمعلومزودمنبرايزراینبودنقلبکهشکرراخداگویدمی

.بشودسالشهفتادآدموبگذردخیلیعمرکهاینازقبلست،اتقلبیزرذهنیمناینفهمیدیدکه،کنید

حیف بودي عمر ضایع کردنمقلب ماندي تا ابد در گردنم

تومن:گویدمیکه،تقلبیذهنیمناینتقلبی،زرآنیعنیقلبیعنی.هستندسادهخیلیدیگرابیاتاین

داردو.ماستبامردنتاحداقلابدتا.ماندمیگردنمدرابدتاام،کردهقبولهوشیاريعنوانبههممنهستم،
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ضایعراعمرمانواقعاکنیم،حفظراآنمرکزماندرهستیم،آنکنیمفکرماو،باشدماباایناگرکهگویدمی

.ایمهکرد

پايِ خود زو واکَشَم من زود زودتر قلبیِ او رو نمودچون پگَه

هبماچراکشد،میعقبآناززودزودراخودپايبشود،آشکارآنبودنتقلبیزودترکسیبراياگرگویدمی

آشکارتوبرايهست،تقلبیطاليداشتیم،دوستشهمهاینماکهذهنیمناینکهندهیمیادهایمانبچه

کهچیزيهروپولباآنها،بهنچسبنشو،هویتهمچیزهااینبانکن،مقایسهدیگرانباراخودتنقدریابشود؟

میاگرکنی،میقهراگرتوها،بچهفهمندمینده،قراردرمرکزترااین،نشوهویتهمتو،بخردتواندمیپولبا

هیچو،ندارنگهستامرضاینخاصیتکهراجوییانتقامتوخودت،بهنکناضافهبینداز،ندار،نگهراآنرنجی

بهشدنزندهبینبگذارفرقدارد،فرقنده،قرارمرکزتنشو،هویتهمباورباتونکن،انباشتهندار،نگهرادردي

بهشدنزندهوهستاصیلیکیآنست،اماديمرکزیکاینخدا،باورباشدنهویتهمبا،خدابهزندگی،

.دادیادشودمیرااینهاست،ااوهوشیاريوثبات

پايِ خود زو واکَشَم من زود زودتر قلبیِ او رو نمودچون پگَه

برايدرمرکزآنمریضیوتقلبیذهنیمناینقلبیبایدزودترخیلییعنیهست،انسانبرايحلراهیکاین

.بشودآشکارهاآدم

و رشک او بیرون زندحقدگَرِّیارِ تو چون دشمنی پیدا کُند

زند،میبیروناوورزيکینهوحسادتعیبیااصطالحبهاستمرضیاکچلیکهمایاراولینتو،یاراینجادر

بزند،بزند،بیروناگردیگرانذهنیمنیاخودمذهنیمنحسادتوکینهمرضخالصهخودمان،ذهنیمنهمین

.بخورمغصهنبایدبشوم،جدااواززوداگرمنصورتایندر

و رشک او بیرون زندحقدگَرِّیارِ تو چون دشمنی پیدا کُند

دشمنیمابامایارست،ااودشمنینشانهاینکند،حسادتکند،ورزيکینهاگرهستمنذهنیمنیارمن،

باشدهمطالبزنیدستچیهربهرا نگهداري ایناگرگفت،دیگربوداووصفاشهمهاالنکه؟کردخواهد

میسعیذهنیمناینباچیهر. شودمیجنگبگیري،عشقبگیري،یاربگیري،دوستاگرشود،میغمفر
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کهاینبرايداري،ذهنیمنکهاینبرايدهد،نمیمثبتپاسخمنبهخانمیاآقااینکنم،میکاريهرمن کنم،

.فرستیمیبدانرژي

و رشک او بیرون زندحقدگَرِّیارِ تو چون دشمنی پیدا کُند
. زدخواهدبیروناوحسادتوکینهعیبوکردخواهددشمنیباشد،ذهنیمناگرتویارحتما

خویشتن را ابله و نادان مکنتو از آن اعراضاو افغان مکن
نادانوابلهراخودتنخور،ايغصههیچتوشديجدایارفتاواگرنده،راهدلبهايغصههیچاودوريازتو

خوري،میغصهرفت،بودمندشمنرفت،ذهنیممنچرارفت،اینچراتونخورغصه،هستآشکاردیگرنکن،

بخور،غصهرفت،بوددشمنتذهنیمنیک

او کَهنکه نگشتی در جوالِبلکه شُکرِ حق کن و نان بخش کُن
اوکیسهیاجوالدرهمیشهبرايکهکناحسانوکنشکرتوبلکهکهن،اوجوالدرنگشتیکهحقشکربلکه

. نمانديدیگريذهنیمنیانمانديخودتذهنیمندرکیسهاصطالحبهیاجوالدرنماندي،

تا بجویی یارِ صدقِ سرْمدياز جوالش زود بیرون آمدي
آگاهجاودانهصادقیاربجویی،جاودانهصادقیاربجوییجاودانهصادقیارتاآمديبیرونذهنیمنکیسهاز

تانخورديغصههمآنرفتنازآمدي،بیرونجوالشازآمدي،بیرونذهنیمنازست،اابديلحظهاینازشدن

.بمانیآگاهوبشويآگاهسرمديوابديراستینلحظهاینبه،دروغینذهنیمنآننه،راستینلحظهاینبه

کهکنیممیبحثهمهمهاینهست،انسانیهرمرکزدرکهمرضیبهراجعکنیم؟میصحبتچیبهراجعداریم

بله. دیگراننهکندمیایجاداورامشکالتشهمهوداردوجودمرضمرکزشدرکهنکندشکدیگرکسیبلکه

.سریعبخوانمششمدفترازهمبیتیچندبدهیداجاره

769مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت 

کن که اي هاديِّ زیستپس تَضَرُّع
باز بودم بسته گشتم، این ز چیست؟

دردوحسادتچنگدرکهبینیمیشدي،محدودکهبینیمیو،بینیمیمرکزتدررامرضاینوقتییعنی

بازبودم،تواندازهاولمنزندگی،کنندههدایتايکهبگوخدا،مقابلدرکنعجزاظهاروکننالهبیاهستی،
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حتمابایدکاراینبرايبپرس،اوازهست؟چیازاینشدم،منقبضشدم،کوچکاالنبودم،بینهایتبودم،

دهد،میپاوخواهدمیتسلیمدهد،میسرشمابهخداگفتهمقبل.شوتسلیمیعنیکنتضرعبشوي،تسلیم

بایدگفتهولیمن،منبگوییکنی،فکراالنتوانیمیداده،ذهنیمنکهستادرستیعنی،بنشینگویدمی

گیرمحدودیتتويکهکسیهرهماالنو.بشويزندهمنپايبهتاآنپايبهبنشینیومنبهبشويتسلیم

منزندگیدربستگیشدم،بستهاین همهاالنبودم،بازقبالمنگویدمیکند،میاعترافبودنشعاجزبهکرده،

هست؟چیازاینهست،

ز قَهرت دم به دمکه لَفی خُسرَمام در شر قدمتر اَفشردهسخت

پافشاري،کردماصراربديوشرارتدرایجادو،بودهدرمرکزمذهنیمناینیعنیقدمشردرامافشردهترسخت

نشانشمابهاالنکهقرآنآیهبهکندمیاشارهخسرملفیو،بودمزیانکاريدرمنتوقهرازدمبهدمکه،کردم

:گویدمیدهم،می

جهت قهر تو لحظه به لحظه در چرا که به .خدوندا من در طریق شرّ و بدي با گام هاي محکم تري حرکت می کنم

.زیانکاري به سر برم

.خوانممیاالنهمینکههستايسورهدرهست،زیانکاريدرانسانکهگویدمیقرآنآیهو

)103(قرآن کریم، سوره العصر

)1(والْعصرِ 

سوگند به این زمان،

)2(إِنَّ الْإِنْسانَ لَفی خُسرٍ 

.که آدمى در زیانکاري است

)3(إِلَّا الَّذینَ آمنُوا وعملُوا الصّالحات وتَواصوا بِالْحقِّ وتَواصوا بِالصّبرِ 

مگر آنها که ایمان آوردند و کارهاى شایسته کردند و یکدیگر را به حق سفارش کردند و یکدیگر را به صبر 

.سفارش کردند

درآدمیگویدمیو،جاودانهلحظههمینباشد،لحظهاینتساممکنزماناینزمان،اینبهسوگندوالعصر،

درچجوريهستیم،ویمابودهزیانکاريدرخسرلفی:گویدمیموالناکهاینپرسیدیدحاالتاشماست،ازیانکاري
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میزیاندیگرانوخودمانبهلحظههردرمایعنیشود؟میزیانکارياینسببچیزيچههستیم؟زیانکاري

؟زنیدمیزیاندیگرانوخودتانبهچجوريشماکردیدفکرحاالتاموالنا،همگوید،میقرآنآیههمزنیم،

.ستادرمرکزمانمرضهمینبخاطر

بیستشدیم،بزرگطوريهمیناگریعنی.آوردندایمانکههاییآنازغیرفقطزیانکارندانسانهاهمهگویدمی

مرکزماندرذهنیمنوداریمذهنیمنونکردیمکارخودمانرويهنوزهست،سالمانسیهست،سالمان

وقتونیستندکهچیزيآنشناسایییعنی،الفرآیندازکهآنهاییمگرهستیم،زیانکاريدرحتماماهست،

آوردندایمانکردند،شایستهکارهايوآوردندایمانکهآنهاییمگرند،اگذشتهآنهاانداختنوتمرکزوگذاشتن

وکاربهزندگیبرکتزندگی،خردکردندمیکاروقتیو.شدندمسلمانمادیشانمرکزکردنالباحقیقتایعنی

.ستاشایستهکاراینریخت،میفکرشان

رامرضدفعکهبینیدمی.کردندصبرسفارشبههمینطوروکردندسفارشحقبهرادیگرانهموخودشانهمو

وشدههویتهمهوشیاريعنوانبهذهنرفتهوشدهبزرگوآمدهطوريهمینکهکسیهریعنیگویدمیدارد

هویتهمشناختوکردنالبهزندمیدستکهکسیمگرست،ازیانکاريدرگذاشتهدرمرکزشراپدیدهاین

ایندرآوردنایمانآورد،میایمانباالخرهوآنهاانداختنونیستیمآنهاجنسازماکههاییچیزآنوهاشدگی

دینمخصوصاًکهگفتیماولکهچیزيهمانوذهنخوابازشدنبیدارهوشیاري،بهشدنبیداریعنیگفتار

.ستاآزاديبامساويشناسایی:کهاصالکردهشروعاینبااسالم

خودششناساییاینوبشناسیدبایدفرديچهوجمعیچهراذهنیمنفریبهايمکانیزمبایدشمایعنی

شدگیهویتهمخوابباورها،خوابفکر،خوابازشدنبیدارست،اهوشیاريبهشدنزندهوشدنآزادمعادل

کاريهرو،ستاآوردنایماناینرسیدن،ثباتبهوشدنهوشیارودردهاخوابو،خردمیکهچیهروپولبا

ست،احقوصبربهکردنتوصیهخودشکاراینو.هستنیککارهم اینبریزد،آنبهزندگیخرداگربکنندهم

صبرلحظهبهلحظهحتماکاراینتويکندمییادآوريوکندمیزندهخدابهرادیگرانهموراخودشهمیعنی

بهافتدمیاسالمراهدرصراطپلرويدرآیدمیکلهباخرآنمثلباشدنداشتهصبرکهکسیهرست،االزم

خالصه،ذهنیعنیجهنمجهنم،
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امشکن دعوي و بتگر بودهبتاماز نصیحت هاي تو کر بوده

بودم،سازبتوبودمپرستبتشکنم،بتکردممیادعاکهحالیدرومابودهکرمنتوهاينصیحتازپس

وداریممقاومتوکنیممیستیزههمیشهماکهچرا،دهیمنمیگوشزندگیهاينصیحتبهموقعهیچمایعنی

،بله،داریمشکنیبتادعايمانذهندرو،مقاومتهمینبخاطربشودماوجودواردزندگیخردکهگذاریمنمی

شناساییکهاستکسیشکنبت،کنیدمیشکنیبتدعويشمااستاینطوريآیا.هستیمسازبتکهحالیدر

نمیولی.اندشکنبتاینها،اندازندمیو،هستندهاشدگیهویتهمهمین،پرستدمیکهراهایشبتکندمی

استقرآنآیۀیکهماین.بکنیمشکنیبتدعويزبانبهاینو،بپرستیمرامانهايبتو،باشیمبتگرماشود

:گویدمی

43، آیه )25(قرآن کریم، سوره فرقان

…هه هواه ؟ٰ◌ اتَّخَذَ إِلَأَرأَیت منِ 

…آیا آن کس را که هواى نفس را به خدایى گرفته بود دیدى؟

گرفتهخداییبهراشدگیهویتهم،بودگرفتهخداییبهرانفسهايخواهشکهراآنکسشما.کندمیسوال

می.گیردمیصورتداردشناساییصورتایندر،دیدیداگر؟دیدید،ایدبودهشماخودهمان؟دیدیدشما،بود

:گوید

772مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت 

مرگ مانند خزان، تو اصلِ برگتر یا یاد مرگ؟فرضیاد صنعت

همآنبا،ایمهساختفکرمانباایم هکردخلقکهچیهرایم؟هساختچیما.ياساختهکهچیزيآنیعنیصنع

یعنی،باشیمرگیادبههمیشهباید،بشويآزادتوباشدقراراگرگویدمی.ماستمرکزهمینایم هشدهویت

اینازهمیشهما.آفریدندربنگرآفریدهزبگذر.باشیهایتآفریدهیادبهنه،بمیريذهنیمنآنبهنسبت

یکیآنبهپرّیممیایناز،ساختیمفکربا،دادیمقرارمرکزماندرساختیمکهچیزهاییآنصنعاینازوآفریده

صنعاینفکراز:گویدمی.هستندماهايبتاینها،داریمدوستمانجانمثل،کنیممیحفظداریمهمراهمهو

آنهابهنسبتبایدماآنهابهمردنفکرکهالبته؟آنهابهمردنفکرویادیا،استترواجبپریدنصنعآنبه

.بیندازیمراآنها،بمیریم
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برگاصلکهتواصلولی،ذهنیمنشودمیپژمردهیعنی،استخزانمثلآنهاانداختن،آنهامرگگویدمی

.هستیتونَوااصل،برگیاصلتوخزانمانندمرگ،آیدمیبیرونآنتويازنَواستاصل،است

دملبهرامعیوبکالۀاین،رامامعیوبمرکزوذهنیمناینباشدیادتاناگرهمپیشجلسهچندموالنابله

می،دملشگیردمیدردوقتی،دارددرددمل،دارددملانسانیتودارددملیکانسانهرفتگ،کردتشبیه

.کندایجاددردخواهد

1337ةمولوي، دیوان شمس، غزل شمار

گرم زیر و زبر کردي، به خود نزدیکتر کردي

شود دنبلاَفشردهآید از دردي چو که صحّت

اگر،گویدمیزندگیبه؟گویدمیکیبه،کهگویدمی،ماستمرض،ماستفکريمرکزهمیندملیادنبلپس

راچیزهابرخیاگر،دهیمیفشاررادملاینکهمثلدرست،زندگیکندمیکه،کرديرووزیر،کرديزبروزیر

بدهیفشاراگررادملاینکهبراي،کردينزدیکترخودتبهمراتو،شدمفَیکُونکُن،شدمرووزیر،منازگرفتی

.آیدمیسالمتیآنازصورتایندر،بیرونبیآیدچرکش

اینبهراجعموالناکهشمابهیکجارااینهاکنممییادآوريفقط،خوانممیسریعاین هم اخیراً خواندیم بله

هاستانسانمامریضمرکزکه،نماندباقیدیگرشبههشمابراي،گویندمیچیادیانو،ماستمرکزدرکهمرض

ما،کنندمیایجادخودشانبرايرامسائلشانمریضمرکزباهمدیگران،دیگراننهکندمیایجادرامسائلکه

.بشویمبیدارهمهباید،کنیممیایجادمسئلهداریمهمدستبهدستهمه

دیگرانکردنبیدارمسئولما.بماندبیداروکندبیدارراخودش،خودشکهستااینکسیهروظیفۀولی

آنها،شویمنمیبیدارتنهانهخودمان،یکیکردنبیداربهبرودمانحواساگرکهدانیممیهمرااینو.نیستیم

این،شوندنمیبیدارهمآنها،شویمنمیبیدارشویممیخالیخودمان.بریمفرومیبیشترخواببهدوبارههمرا

اینچونو.استمرضاینعالئم،استمرضاینعالئمازیکیدیگرانرويتمرکزدانیممیماو.نداردفایده

باز،کنندمیهمبازنکننددخالتدیگرانزندگیدرگیرندمیتصمیممردمکههمدفعههزار،داردوجودمرض

دخالتبرادرم،خواهرمزندگیتوهمبازونکنمدخالتگرفتمتصمیممن،کنمکارچهدانمنمیاین،کنندمیهم

؟کنمکارچهدانمنمی،کنممیدخالتامبچهزندگیتو،کنممیدخالتدوستمزندگیتو،کنممی
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زندگیتوآقاگوییممی.نداردفایدههمموعظه،کنیدمیموعظهداریدشما،هستآنجامرضاینکهبرايبله

،کندنمیاجراءکسیاما،شمابرآفرین،استخوبینصیحت،استخوبیموعظۀعجب،نکنیددخالتدیگران

کارخوب،نداردراامکانشحاالیا،نداردوقتی،شودبهویتهمپولباکسیوقتی.بکندتواندنمیاجراءکسی

میهمبعد.بگیردراخودشجلويتواندنمیاستهویتهمهنوزچون،دادنداوبهامکانوقتی،کندنمیخالف

.نکرديشناساییاینکهبراي،آنباهویتیهماینکهبراي؟راکاراینکنممیچرادانمنمیگوید

خوبیچیزچهبهبه،نکنیدراکارآننکنیدراکاراینکه،استآسانخیلیکردننصحیتوکردنموعظهاین

راخودمانمرضمسئولیمتکبهتکما.هستمرکزشدرمرضهنوزچون،کندنمیعملکسیولی،است

وحوصلهوصبروهاشدگیهویتهماینشناساییبابتدریجوخودمانبهبدهیمرامانحواسوبشناسیم

ماخواندهجدیداًهمرااینها،بشویمخالصمانذهنیمنشرّازخودمانرويتمرکز

1428ةدیوان شمس، غزل شمارمولوي، 

دنبه می گوید مرا نیشیست در باطنبه دنبل

تو را بشکافم اي دنبل گر از آغاز بِنوازم

وخودشبههم،استدادنعذابوکردنچركکارشدمل،مرکزشدر؟کجادر.دارددملیکانسانیهریعنی

آغازینهوشیاريهمانباراتوو،دارمنیشیباطندرمنکهگویدمیدملبهفضاگشاییاینولی.دیگرانبههم

هوشیاريجوريچه،رادملشاین،بنوازدبایداَلَستهوشیاريباراخودشهرکسییعنی.نوازممیاَلَستیعنی

میرادنبه،ماندمیدنبهمثلکهاَلَست،کنیممیفضاگشایی.فضاگشاییبا؟اشزندگیبهبیاوردرااَلَست

:گفتهخوانممیبیتیدوموالنادملیامرضاینمورددروکندخوبش،کندنرمبلکهتادملرويگذاشتند

بِمالَم بر تو من خود را به نرمی، تا شوي ایمن

به ناگاهانت بشکافم که تا دانی چه فَن سازم

کهگویدمی،گذاشتیممانذهنیمندملروي،بودیمآناولازکهجنسیهمان،اَلَست،شدهگشودهفضاياین

رفتاربایداَلَستبا،کنیمرفتاربایدنرمیبهمانمرضاینباکهکنیدتوجه.نرمیبهتوبهمالممیراخودممن

،یعنیرامرض،بگیردآغوشدرراتانذهنیمن،استنرمشدهگشودهفضاياینکنیدبازرافضابایدشما،کنیم
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منداديعذابمنبههمهاینتوکهنگوییدشما،دارددردسرمابههمهاینگذاشتیمرااسمشکهايپدیدهاین

دارمبرمیراچماقاینمن،آورديمنسررابالهااینتوکهگفتههمحضورگنجودیدمراتوکهاالنمن،ذهنی

.جنگیدشودنمیتاریکیباوذهنیمنباشودمیتربزرگذهنیمننهسرتتويزنممی

شماباشدجمعخاطرذهنیمناینکهکنیدکاريیکبایدشما. ایمنشويتانرمی،بهراخودمنتوبربِمالَم

اینفَیکُونکُنباناگهان،هستیدشدهگشودهفضاياینشما،شدهگشودهفضااالن،بکنیدخواهیدنمیکاري

.شویدمیراحتوبیرونآیدمیچرکشو،راشمادملشکافدمیفضا

دهان مگشاي این ساعت، اَزیرا دنبلِ خامی

چو وقت آید شوي پخته، به کارِ تو بپردازم

خامدملاینکهبراي،نزنحرف،استمرکزتمرضاالندانیمیکهتو:گویدمی،شودنمیاینازبهتردیگر

خوبوبد،نکندقضاوتکه،استسکوتاوبرايدوابهترین،شنودمیراهاحرفامروزکهکسی.هنوزهستی

بهزندگیوشويمیپختهیواشیواش.استخامدملاینکهبراي،کندصبر،کندکارخودشرويشاهمه،نکند

شماازدردها،بیرونریزدمیدردها،بیرونآیدمیچرکشتمام،شکافدمیراشمادمل.دهدمیسامانشماکار

:گویدمیبعد. شویدمیراحتدملاینازومرضازگویدمی.شودمیگشودهشمادروندرفضاو،افتدمی

2684ةمولوي، دیوان شمس، غزل شمار

از این شَهدي که صد گون نیش دارد

بجز دنبل ببین چیزي فزودي؟

حیاتآباین،آیدمیآرامشاین،آیدمیسبببیشادياین،آیدمیخرداینکهورآناز.گویدمیانسانبه

مرضهمینچرکیندملاینکه؟کردیمدرستدیگرچیزماچرکیندملیکازغیر،مابهلحظهاینآیدمی

کهعسلیایناز،عسلیعنیشهد.داریدسنّیهربپرسیدخودتانازشما.ماستذهنیمنیا،مامرکزدرماست

همهبهناسازگارمخودمباهمینبراي،کردمدرستدملیکفقطمن،استسالمچهل،آمدهورآنازلحظههر

.امکردهدرستدردهمهمهاین،پرّممیهم
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2063مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بیت 

نشنود پند دل آن گوشِ کَرَشتا به دیوارِ بال ناید سرَش

ذهنیمنیعنی،دارندمرکزشاندرراگونهمرضپدیدةاینکهکسانیمتأسفانه،گویدمیموالناهمرااینولی

ازیکی.شنودنمیکرشانگوشرابزرگانپندصورتایندر،نخوردبالدیواربهسرشانتا،استمرکزشان

دوباریکباریا،دهیمنمیگوشراموالناحرف،نیایدسرمانبالتا.استبستهگوشمتأسفانهمرضاینعوارض

.بدهیمگوشبعدبیایدسرمانبالنگذاریم.کارماندنبالرویممیبعد،دهیممیگوش

و شکرکودکان را حرصِ گوزینه

از نصیحت ها کند دو گوش کر

.هستندهاشدگیهویتهمفکربهکهسالهشصتپنجاههستندبالغهايانساناینجادرکودکانکهگویدمی

گوشبنابراین،هستندبیرونیچیزهايآنحرصتوياشهمه،کندمیکرراشانگوشحلواوشیرینیهمان

.استکرشانهاي

در نصیحت هر دو گوشش باز شدچونکه درد دنبلَش آغاز شد

هايگوشزیاددردبخاطرموقعآن،آمددردبهوشدبزرگدملکه،ذهنیمندرکردیماصرارمااینقدروقتی

میکهبرسداینجابهکهکسیهر.نشنویمخوبیچیزهايماهمموقعآناستممکنمتأسفانه.شودمیبازمان

میبزرگاین،کندانتخابرابزرگییککهباشدیادشباید،کندمیدردوشدهبزرگواقعاًدملشکهبینید

:گویدمیبخوانمهمرااین،بله.باشدموالناتواند

4283مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت 

جا بهرهااز نواحی آید آندر میان شهرهاچون یپنْلُو

خوبکاالهااین،آنجاآیدمیکاالهاجهاتتماماز،استشهرمیدانشبیه،شدهمریضکهانسانمرکزگویدمی

میدان،میدانیعنییپِنّلو.آیدمیعارفانازکاالهاازبعضی،آیدمیذهنیهايمنازکاالهاازبعضی،داردبدو

.کاالهایعنیبهرها،بله.استترکیکلمۀوشهرعمومی
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چو درپر سود مستشرِفکالۀبرمعیوب قلب کیسهکالۀ

ولی.استذهنیمنمالکه،آیدمیفریبندهتقلّبیمعیوبکاالي،مانَدمیمیدانمثلکهانسانمرکزبهیعنی

هاانسانازبرخی.آیدمیاینهادويهرشمامرکزبهیعنی.آیدمیعارفانازهمدرمثل،گرانبهاپرسودکاالي

رادیوکهحوادثیمخصوصاً،بدچیزهايدائماًمرکزشانبه،دهندمیقرارتقلّبیکااليمعرضدرراخودشان

راخودمان،روزدرساعتچهارسهواقعاًبخوانیمموالنابرویمکهبجاییمایعنی.شودمیواردگویدمیتلویزیون

.دهدمیتوضیحخودش؟کنیممیکارچهآنبا،دهیممیقراربدخبرهايمخصوصاًواَخبارمعرضدر

ور استها دیدهقلبو بر بر سرَهتر استزین یپنْلُو هر که بازرگان

وتقلّبیکاالهايبرصورتایندر،استکاالشناسهرکسی،استتاجرترکسیهرمیدانایندرگویدمی

شما،شودمیمرکزتانمیدانواردکاالییچه،باشیدبلدبایدشمایعنی.استترآگاهبرگزیدهوخالصکاالهاي

چیزهايآیدمیتقلّبیچیزهاياگرو.باشیدمواظبباید،بینیدمیچی،دهیدمیگوشچی،کنیدانتخابباید

.نخریدراتقلّبی

دارالْجناحوآن دگر را از عمیشد یپنْلُو مر ورا دارالرَّباح

،سودیعنیرباح،استسودخانۀیعنی،استسودمرکزهابعضیبرايباشدمامرکزکهمیداناینکهگویدمی

نمیقراربدکااليهراختیاردررامرکزتانشماپس.استضررخانۀاستذهنیمنیعنی،استکورکهیکیولی

،بله.بدهیدقرارموالناتابشمعرضدرهمین.دهید

دیگران به سبب نداشتن تیزبینی وبازار عمومی براي افراد ماهر و تیزبین محل انتفاع و سود بردن است اما براي

.مهارت محل زیانمندي و ضرر است

؟سودمحلّیاشماستبرايضررمحلّمرکزاینکهببینیم

بر غَبی بند است و بر استاد، فَکهر یکی ز اجزاي عالم یک به یک

بند،داردذهنیمنکهکسییعنی،نادانباصطالحآدمبرايیکییکی،بنییدمیشماراجزئیهرلحظههریعنی

.بله.استآزاديیافکسبب،بیندمیرافضاخردباکندمیبازرافضاوزندگیاستادکهکسیولی،است
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بر یکی قند است و بر دیگر چو زهر

بر یکی لطف است و بر دیگر چو قهر

زهریکیآنبراي،استقندیکیبراي،دهدمینشانذهنکهرااتفاقیهرلحظهاینیعنیاستقندیکیبراي

میذهنیمنبااگر؟استچیشمابرايببینیدحاال.استقهریکیآنبراي،استلطفیکیاینبراي،است

شمابهکادویییکلحظهایندرزندگیپس.استلطفحتماًبینیدمیشدهخالیفضايبااگر،استزهربینید

.استشیرینییکیبراي،استزهریکیبرايکنیدمیبازراکادواین،دارد

***پایان قسمت سوم *** 
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:گفتسه بیت اول غزل را قبالً برایتان خواندم دوباره تکرار می کنم، که ادامه بدهیم به دنباله غزل، 

چرا، چون اي حیات جان درین عالم وطن داري

نباشد خاك ره ناطق، ندارد سنگ هشیاري؟

چرا زهري دهد تلخی؟ چرا خاري کند تیزي؟

چرا خشمی کند تندي؟ چرا باشد شبی تاري؟

مانَدم روزيدر آن گلزارِ روي او، عجب می

که خاري اندرین عالم کند در عهد او خاري

کهانساندرعالمایندرخدایعنیجانحیاتکهحالیدرانسانکه.بودانسانبهرسانیپیغامیکواقعدرپس

هوشیاريازتوانیممیماهمیشهواستحاضرمادرخدایعنیاست،حاضرشدهساختهشیمیاییموادیاخاكاز

زهر،کردیمصحبتشادربارهخیلیکهمامعیوبمرکزهنوزچراذهنی،منهوشیاريجايبهکنیماستفادهاو

ماچرایعنیرود؟میفروهمدیگرانپايبهرود،میفروخودشپايبهاستخارچراو؟دهدمیتلخیواست

کنیم؟میتنديوهستیمخشمگینماچراوکنیممیایجاددرد

طوالنیقدراینذهندراقامتشیعنیانسانشبچراونیستروزچراو.نیستاوصفاتجزوخشمکهاینبراي

باانسانکه،خودشدهدمیتوضیحپاییناشعلتو،بشودطورایننبایدکهاستایناشمعنیواست؟

نشانمابهراخودشاستآمادهخدایعنیاوکهحالیدرو،ببیندراخداخواهدمیفکرشبایاجسمیهوشیاري

.استجهانایندرآفلچیزیکبهمربوطکهذهندرفکريیکبهرویممیلحظههرماو،لحظهایندربدهد

ازو،شودنمیآگاهاوازوچیزيیکازشدنآگاهبهرودمیچراکهانسانکاراینازکندمیتعجبموالنا

اوعهددرکهطوريبهببیند،راخدارويخداییهوشیاريآنباکهطوريبهکند؟نمیاستفادهخداییهوشیاري

میخاريخارهنوزوماندهخارهنوزبشود،زندهخودشبهتواندمیباشیمماکهمادهدرخداکهعهديدریعنی

وپرسدمیموالناکهاستمهمیخیلیسوالاین.استباقیهنوزمامعیوبمرکزوماعیباینهنوزیعنی. کند

:گویدمی. دهدمیجوابخودشالبتهکه،جواباینکردنپیدابهکندترغیبراماخواهدمی
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نقابی بست از غیرت بر آن چهرهمگر حضرت

که تا غیري نبیند آن، برون ناید ز اَغیاري

غیرو،غیرتازانداختهرویشنقابییکخداکهاستيطوراینمگر:کهگویدمی. زندگیخدا،یعنیحضرت

بودنغیریعنیاغیاريازو،نبیندرااواستجسمجنسازمرکزشاست،ذهنیمنجنسازکهکسییعنی

ولی.هاستشدگیهویتهمهمانفعالمرکزشدرکهاستکسیهمغیرواستغیرجمعاغیار. نیایدبیرون

در،شودمیبزرگکهعاديطوربه،انسانکهداردوجودبدخبریککهاند هگفتمابههمکهنهادیان،گفتیم

خواهیدمیشماکهاصطالحیهربهحاالگذارد،میشبیکگذارد،میخاریکگذارد،میزهریکمرکزش

.شودمیغیروبگویید

ازنتیجهدرخدا،بهبشویمهوشیارخواهیممیفکروهایمانحسهمینبایعنیجسمیهوشیاريباماچونو

میوجودبهزیاديدردهايمامرکزدردیدنطوراینتدریجبهو،داریماصرارکاراینبهو،شویممیغیرجنس

راخداخواهیممیشدگیهویتهمودردعینکبامایعنی. ماعینکاینبهشودمیاضافههمدردهاآنآورد،

کنیم،نگاهخودمانبهماپس.ایمهبرگزیدراحالتاینما:کهگویدمی. مانیممیباقیغیرنتیجهدرو.ببینیم

میبازرافضایا،بشویمآگاهخداازخواهیممیفکرهایمانباوجسمیهوشیاريبامالحظهایندرآیاکهببینیم

بشویم؟آگاهاوازخواهیممیشدهگشودهفضايآنۀ وسیلبهوکنیم

لحظه،ایناتفاقمقابلدرکنیدمیمقاومتلحظههراگر. بگوییدهمراجوابشوبپرسیدخودتانازراسوالاین

نیستطوراینهماوصورتدیدن. ببینیدتوانیدنمیشما،پوشاندهراصورتشخداو،هستیدغیرجنسازشما

بودیم،اولازکهشویممیاولیههوشیاريهمانجنسازلحظهایندرموقعهر. اویکیهستممنیکیکه

میوحدتجنسازنتیجهدرو،شودمیآگاههوشیاريازهوشیاريیعنیبینیم،میهستیماوکهراخودمان

.مرکزمانازکنیمپاكاصطالحبهراغیریتتوانیممیدیدآنباکهاستموقعآن. شویم

آمد؟و قَلبمگر خود دیده عالم غلیظ و درد
تاند که دریابد ز لطف آن چهره نارينمی

بهترینشکه،شودمیدرستجسمازکهچشمییعنی. استطوراینحتماکهاستطوراینکهشاید:گویدمی

آننهیاشرابلردهمانیعنیردد. استردداست،شدهنشینتهچیزیکهماست،غلیظهماست،فکرهمین
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قلبو.استشدگیهویتهمجنسازخالصه،نیستخالصهوشیاريجنسازیعنی. استصافکهقسمتی

تواندمیراجسمکههوشیارياست،جسمیهوشیاريمنظورشده،فشردههمبههمیعنیغلیظتقلبی،یعنی

.ببیند

زندگیازآگاهیبرايیعنی. هستکهاستتقلبیورددوغلیظباشد،ماچشم،باشدماة دیدکهعالمة دیدمگر

آنکهبساز. کنددركتواندنمیدریابد،کهتواندنمییعنیتاندنمی. دربیابدتواندنمیکه. استتقلبیاست،

وکنندهبیدارآتشینمعنیبهاست،عشقآتشینمعنیبهجاایندرآتشینچهره. استلطیفآتشینچهره

منظورش.بگذاریمبایددنبهدملمانرويگفتهمامروز. استلطیفمنتهی. هاستشدگیهویتهمسوزاننده

جسموسیلهبهراشدهگشودهفضاياینمنتهی. مادروندراستشدهگشودهفضايهمینناريلطیفچهره

. هستیمخودشکهبشویم،خودشبایدببینیم،توانیمنمی

بهبگوییدتوانیدمیشماشنویم،میراسکوتماگفتم. بکنیمبیشتردروندرهستیمکهراچیزيآنبایدیعنی

سکوتازسکوتو،شنودمیراهانتسکوتولی،شنوندنمیراسکوتهانتبشنوید،راسکوتهانتوسیله

همبعدلحظهفکر،لحظهاینکهاینبراي،باشیمنتخواهیممیباشیم،سکوتخواهیمنمیما. استآگاههم

پندارپردهاینوکنیممیایجادکهفکرازبعدفکرپردهبايطوراینو. فکرهمبعدلحظهفکر،همبعدلحظهفکر،

وغلیظدیددید،اینشود،نمیطوراینگویدمی. ببینیمرااورويخواهیممیپندارپردهباکنیم،میایجادرا

استتقلبیوردد.

ایناتفاقمقابلدرکنید،صفررامقاومتلحظهایندرشما. استسادهخیلیدیدي؟چهپسکنیممیسوال

همبعدلحظه. سادهخیلی،داردخدابینچشمشدهگشودهفضايآنکهدیدخواهیدکنید،بازرافضالحظه

نیستایناشمعنیکردنصفررامقاومت. باشیدنداشتهمسئلهچیزيبادروندریعنیکنید،صفررامقاومت

فضاکهاستایناشمعنی. نکنیدکاريهیچشمابیافتدلحظهایندراتفاق. نکنیدبرابرشدرکاريهیچشماکه

فضاآنو. بیایدفضااینازهمفکرتانوکنیدفکرخرداینباکهبدهدشمابهخرديیکفضااینکنید،بازرا

قلبنیست،رددنیست،غلیظفضاآنچشمموقعآنبگیرید،دربررااتفاقنشوید،اتفاقجنسازوبشوید

.بله. دملتانرويگذاریدمیراانعطافآنرا،نرمشآنرا،دنبهاصطالحبهآنشمایواشیواشطوراین. نیست
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بایددو چشمِ زشت رویان را لباسِ زشت می
لباسِ زشت آن عاريو کی شاید که درپوشد

روزشتآدمزند،میتمثیل. داردذهنیمنکهکسیاست؟روزشتکسیچهاست،روزشتکهکسی:گویدمی

میجسمیهوشیاريوسیلهبههست،منمرکزشدرپوشیده،ذهنیمنلباسکهآدمی. پوشدمیزشتلباس

میشماو. پوشدمیدردلباسپوشد،میشدگیهویتهمزشتلباسیعنی. پوشدمیهمرالباسهمانبیند،

ذهنیمن. بینیممیشدگیهویتهم،همراکسییکپوشیم،میشدگیهویتهمزشتلباسمااگرکهدانید

هوشیارياست،خالصاست،عاريکهاو. کهنداردذهنیمنکهخداو. بیندمیرادیگرفردیکذهنیمنما

طوراینازنداردذهنیمنچوناو. شودنمیدیدهمازشتعینکوسیلهبهنیست،جسمجنسازو،استخالص

.استسادهخیلی. بینیمنمیرااوپوشیممیهالباسطوراینازماکهزمانیتاپسپوشد،نمیهالباس

شکایتچشمیا،لحظهایندراستشدهگشودهفضاياینچشم،منچشم،کنیدسوالخودتانازشماپس

درمن. استنظريتنگاست،محدودیتاست،خسیسیاست،انقباضیعنیاست؟ناشکرياست،خشماست،

خداگووگفتاینباوببینمهمراخداخواهممیکنممیشکایتکهحالیدردارم،مرکزمدرراهااینکهحالی

نمیکند؟میرحمشمابهخداکنید،رحممنبهشدمبدبختمنبگوییدکنیدشکایتاگرشما. کنممیصدارا

.کندمیتربدبختهمباز. کهکند

میزیادتررامقاومتکنید،میترماديرامرکزتانکنید،میترقويرامرضآنحالت،اینباکهاینبرايچرا؟

نالهذهنیمنباشمااگرشود،نمیبشود،شماعملوفکرواردبشود،شمابعدچهارواردبایدکهاوخردوکنید

کندمیگریهاینحاالبگویدکنیدگریهشماوباالآناستآدمیکخداکهنیستطوراین. داردفایدهچه. کنید

اوبهشماوجاستایندراوهستید،اوکهبشویدآگاهبایدهستید،اوامتدادشما. بدهیماوبهچیزيیکامروز

.برداريدستزشتلباسوغلیظهوشیارياینازبشوي،هوشیارباید

که از عریانیِ لطفش لباسِ لطف شرمنده
شود جاريها میکه از شرمِ صفايِ او، عرق

،باشدداشتهماديوفکريحالتکه،بپوشیمجهانایندرماکهلطفلباسهرواستعریاناولطف:گویدمی

مافکرطورهرما،نیکیهرما،احسانگونههریعنی. استشرمندهاومقابلدرهمباز،باشدلطیفهمچقدرهر
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شرمندهاست،هیچاولطفعریانیوخلوصمقابلدرنباشد،فکربهترآنازدیگر،باشدخدایی،باشددینیکه

میعرقشرمندگیاز. شویممییابشویمبایدشرمنده،شویممینزدیکاوبهفکرهااینباماوقتیو. است

قضاوتچرا،کردماعتراضمنچرااست؟اوبهبودنحاضرچهاینو،خداستدیدنوضعچهاینکه،ریزیم

میاوجنسازبایدمن. نیستفکرياومقابلدرفکرهااینولی،زیباستخیلیفکرهایمکهاستدرستکردم؟

باکههمچقدرهر. نداریمدیگريچارههیچبرسیماولطافتبهوبشویماوجنسماکهاینازغیریعنی. شدم

:گویدمیراهمینهماالن. نیستکارگر،بشویملطیففکرمان

و درپوشیدو او با این همه، جسمی فرو برّید

برون زد لطف از چشمش ز هر سو شد بدیداري

همهاینباما،آگاهیناهمهاینبایعنیچه؟یعنیهمهاینباهمه،اینبا. شدپدیداریعنی،پدیداريیعنیبدیدار

کهاینما،بینیزشتما،پوشیدنزشتلباسهمهاینباما،بدبینیهمهاینباما،اعتراضهمهاینباما،شکایت

اینبارسیدیم،خداخلوصبهشود،نمیاینازبهتردیگرکهایم هشدخالصقدراینکهگوییممیفکرمانباما

نشانابعادتمامدرمادرراخودشوبریدهفروراماجسمیترا،جسمیآمدهاوتصورات،وغلطفکرهايهمه

شدندزندهاوبهکهاولیهپیغمبرانآنوموالناجملهازهاانسانازبعضیدرتوانستهاویعنی. شدهپدیدارداده،

.بدهدنشانراخودش

ازدانمنمیوشکارفکربهاشهمه. باشدبودهزمختخیلیبایداولیهانساناینکنممیسوالشماازمن

دانمنمیداردخر،دارداسباگردانممیچهو،بکنمحملهو،بگیرمداردیکیآنهرچهبرومونمیرمگرسنگی

حملهمقابلدرراخودشچطور. بودهفکرهااینتوياشهمه. کنمغارتبرومکردهجمعزمستانبرايآذوقه

چطورداشته،مسئلههمهاینکند،حفظگزندگانوخزندگانازدانمنمیکند؟حفظحیواناتکند،حفظدشمنان

هوشیارياینازغیر،داردوجوددیگريهوشیاريیککهفهمیدهچطورشده؟آگاهاوهوشیاريبهانسانیک

شده؟ممکنچطوراین،بله. بگیرماودستازبگیرم،کنم،زیادکنم،غارتبایدکهبهتربیشترهرچهوذهنی؟من

. بدهدنشانهاانسانعدهیکبهراخودشتوانستهاواینوصفبا:گویدمی

،شبیهاین. شدهپدیدارهرسواز. خوانیممیاالنکهپیغامیهمین. بدهدمابهراهاپیغاماینکهموالناجملهازو

انسان. بیرونآیدمیجاآنازسبزيو،شکافدمیلطافتاینرادرختخشکۀ پوستۀ شاخبهاربینیدمیشما
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است،اوعهدبکند،راکاراینخواهدمیاوکهحاال:کهبگویدخواهدمی. شکافتهرازمختی. بله،شکافتههمرا

آییم؟نمیبهوشماچرا. کنیممیغفلتداریمما. استاوبهخالصهشدنزندهعهدیعنی

فروپوشید لطف او، نهانی کرده چشمش را

و سیاريها محروم و کُند از سیرشد دیدهکه تا

. کنیماستفادهآنازماکهکندمیقیدموالنامرتبرالطافتواین. استلطیفخیلی،استلطیفاوکهگویدمی

دملمان،زخممان،اطرافکنیممیبازرافضاییاینرا،ايدنبهاین:گویدمیکهماخواندهبارچندهماالنهمین

خداچشمباتوانیممیمایعنی. کردهپنهانراچشمشو. استزندگیاست،لطافتجنسازاست،لطیفاین

بکنیموسیلهراآنوبکنیمدیدراذهنیدیداگرولی.بگذاریمکنارراذهنیدیدایناگر،رااووجهانببینیم

وکردهابزارراذهنایناولازبشرکهاینوصفباگویدمی. مسئلهاینگرفتنخواهدصورتاصالکار،اینبراي

خواهممیمنکهداده،نشانمابهسوهرازراخودشودریدهرازمختیایناواینوصفباکرده،ابزارراهاحس

. نیستیممتوجهما، کنمچکار

یاشده،کُندیاشدهمحروممابینجسموماذهنیهايدیدهکهطوريبهکردهنهانراچشمشاولطف:گویدمی

برايچرا؟کُند،کُندخیلیشویممیزندهاونهایتبیبهما. کُندیمهمماکنیدنگاهاالن.کُندیممایاشدهمحروم

زیادراموالناشعرهاي،کنیممیگوشبرنامهاینبهما. عقبآییممیقدمنیمیک،رویم،میجلوقدمدومااینکه

بعضی،کنیممیگوشمردمبه،کنیممیگوشتلویزیونبهبیرونآییممی،جلورویممیخردهیکخوانیممی

،نیستیمسیارما. استکُندسیرماننتیجهدر،عقبآییممیقدمچهارجلورویممیقدمسهاندازهبههاموقع

. کنیمسیرشدهگشودهفضايآندریعنی

هايمنحملهازشماکهاینشرطبهشودمینبندید؟وکنیدبازاش همهکنید،بازکنید،بازرافضاشماشودمی

ماحواسهمه.شودمیبلهببینید،همآن،نکندحملهشمابهدمبهدمهمشماذهنیمن،باشیداماندرذهنی

مندیوهاي،کندحملهمابهلحظههرتوينکنیمشیشهتويرادیوماننه،اگر. شودمیباشد،گشاییفضابهاگر

نورآنگویدمیولی. کندمیپنهانراچشمشاونتیجهدر.توانیمنمینه،کنندحملهمابههمدیگرهايذهنی

هست؟چهآنبده،انجاملحظههر،گویدمیمابهچیزيیکناپیدا
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فرمایدت هر دمولیک آن نورِ ناپیدا همی 

هشیاريهوشیت می که بِفزاید ز بیشرابِ

لحظه،اینجملهازیعنیلحظه،هرکندمیامرمابه،استآمادهوهستمادروچشممانبابینیمنمیکهنوريآن

ازکند؟اضافهراچهکند،اضافهکه، لحظهردر،مینوشیدنیعنیمیشرابنوشیدن،یعنیشراببخور،می

رافضایعنیاست،حضورهوشیاريهوشیاري،. استذهنهوشیبیاینجادرهوشیبی. راهوشیاريهوشیتبی

هربکنید،راکاراینبایدلحظههر. استبرکتاست،خرداست،اصیلشاديشراباین. بخوررااوشرابکنباز

سادهخیلی،شودمیزیادحضورهوشیاري،شودبکوچکذهنیمنهوشیبیذهنی،منهوشیبیاینازکهدم،

. ندارمقبولراپیدانانورمنکهنگوییدشماکندمیراامراینپیدانانور. است

راکاراین.شودنمیچیزيهمچنینبدهد،نشانمنبههمخودشبگویدفارسیزبانبهبیایدیکیخواهممی

شراباینکهبخوريشرابیکهکنکاريیکلحظهاینگویدمیشمابهخداناپیدانوردیگر،نشدهکهکردیم

. گیردمیصورتتسلیمبافقطکاراینرا،حضورهوشیاري،کنداضافهراهوشیاري

که خوبانِ به غایت را فراغت باشد از شیوه

ولیکن عشقشان دارد هزاران مکر و عیاري

زندگی،خودزیباست؟نهایتبیکیزیباست،نهایتبیکهکسیزیبا،بسیاریعنیغایت،بهرویانزیباگویدمی

خوشگلهخیلیکهرويزیبایکمثل.یبرسمنبهکنانتخابراراهیچهگویدنمیخدایعنی. فارغندراهازخدا،

که،زیباستنقدرای. کنمانتخابراتومنتافالنبدهپولومنبرايبخررااینبیامثالکهگویدنمیموقعهیچ

. کندنمیانتخابشمابهراراهیهیچکهخودشبهاستمطمئنآنقدر

این،بشویداوجنسازلحظهایندربیاییدشمااینکهاما.استفارغاوبهرسیدنراهراه،وشیوهازهمخداپس

بازرافضاآییممیما.ماستهايشدگیهویتهمهمینهمعیاریشومکرچرا؟دارد،عیاريومکرهزارانکار

کشدمیدوبارهراماوسطپردمییکدفعههستمامرکزدرکهچیزيکیحالتییک،شدگیشرطیک،کنیممی

.رسیدیممیداشتیماًذهننهکهبینیممیرسیممیداریمکهکنیممیفکرما. ذهنبه
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چیزينهآن،بهشدنزندهوشناختیعنیآنها،بهرسیدنراهدریاآنهاباشدنیکییعنیعشقشانبنابراینو

استفادهآنازماهاموقعبعضیکهسکونیهمانسکوت،همانهست،هماالنکندمیزندگیمادروندرکه

،دهدمینشانمابهراخودشهیوگذاردنمیذهنیمن،بشویمزندهاوبهبخواهیمکاملطوربهاگر.کنیممی

. بینیمنمیدیگردفعهیک،نشدیمخالصهنوز،هستیمناخالصماچونولی،دهدمینشانراخودشزندگییعنی

حاالپسکوگوییممی،اندازیممیشناسیممیما،دهدمینشانمابهراشدگیهویتهمیککنیممیبازرافضا

یککندمیکمکمابهآیدمیهاییموقعیکاست،عیارکردیم،قضاوتماچرا؟رفت،بده،نشانرابعدي

. خواهیممیهمرااشبقیهما،رويمیکجاحاال،بمانماگوییممیهاییموقع

کنمکمکمنخواستیمیاگرتونرفتیرامنراهپسرابقیهکدامرا،بقیهخواستیمیذهن،رفتیتوچون

هویتهمتاچندببینمگوییممیکاروسطکردي،نمیقضاوتکرديمیبازرافضاوشديمیتسلیمهمینطوري

. رفتودادنشانراخودشیعنیعیاريبکنم،راخودمارزیابییک؟امشدهزندهزندگیبهچقدر؟افتادهشدگی

بشویمیکیاوباخواهیممیما. استاینطورهمخدا.دیدششدنمیدیگرکردندمیغارتوبودندکسانیعیاران

. نیسترفت؟بشویمزندهبیشترماشدچیرفتکجابگوییمخواهیممیتابعد،دهدمینشانراخودش

شیوههممابگوییمکهاستاینکاربهترین.برسیدمنبهکنیدکارچهگویدنمیهمشمابهنداردشیوهولی

راکاراینفیکونکنباوخودتدمبابیاتوکنیممیبازرافضاما،برسیمتوبهخواهیمنمیفکرمانباما،نداریم

باخوردیمفریبدیدیمموقعهر،نکنیممقاومت،نکنیمقضاوتلحظهاینبهبیاییمنکنیم،قضاوتوبدهانجام

حاالکهببینیمنخواهیمو.کنیمبازرافضاولحظهاینبهبرگردیمدوباره،ذهنرفتیمذهنیالگوهايازیکی

بیرونماهوشیاريازدیگراوکهاستموقعیاینهااست،انداختهرامندردکدام،کردهذوبایشانراچقدرش

. رودمی

،نپرسدهمکسیاز،بدهدانجامخودشدروندرخودشبابایدکسیهراستظریفکارهااینکهکنیدمیتوجه

همهاینهاشدم،زندهچقدرشمانظربه،شوممیزندهخدابهدارمکهکردمپیداراهیمنفامیلش،ازهمسرشاز

استبیتیهماینبله. استذهنمالهمهاینها،کردیدپیشرفتشمابلهبلهرا،منکنیدارزیابییک. استذهن

:اینجابهخوردمیکه
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1113مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت 

هر چه صورت می وسیلَت سازدش

زان وسیلَت بحر، دور اندازدش

راشخصآندریا،بحر،یعنیوسیلهآنازخداخدا،بهرسیدنبرايبکندوسیلهراچیهرماذهنصورت،یعنی

. رسیداوبهشودنمیوسیلهبایعنی،برسدتواندنمی،اندازدمیدور

چنانک از شهوتی تو خوش به جسم و جان ِشهوانی

نباشی زان طَرَب غافل، اگر تو جانِ جان داري

مناینوبشودبیشترشدگیهویتهمآناگرومرکزتدرداريشدگیهویتهمیککههمانطورگویدمی

ازباشیداشتههمجانجانِتواگرحاال،.بگیرمثالراآن،شودمیترخوشحالوشودمیءارضاشهوانیتذهنی

پولباکردیم،تجربهمارااینکه،شودمیوراینبهخوششدگیهویتهمپس. شدنخواهیغافلوريآنطرب

. استمصنوعیخوشیاینشدیم،خوشحالچقدرشودمیزیادپولمانوقتیدیدیم،هویتیمهم

وري،آنطلبازباشیم،داشتهاگراست،شدهگشودهفضايهمینجانجانِباشیم،داشتهجانجانِاگرهمانطور

داشتی،غلیظدیدتو:کهگویدمیمابهداردیواشیواشبود،نخواهیمغافلهموريآنسبببیازشادي

اوکرديفکرتوندارد،شیوهاودارد،شیوهاوکرديفکرتوگفتکنی،میبازراراههدارببینی،رااونتوانستی

باشی،تسلیمتواگرکهگویدمیاالنونبودهچیزيهمچینببینی،داري،نگهبگیري،توانیمینیست،عیار

.بودخواهیبرخوردارطرفیآنطَرَبازبازکنیرافضابتدریج

درونِ خود طلب آن را، نه پیش و پس، نه بر گردون

بینی که اَندر خواب تو در باغ و گلزاري؟نمی

درنیست،ذهندریعنینیست،آیندهوگذشتهدراینبطلب،خودتدروندرراهوشیاريرا،زندگیگویدمی

مینشانرااتفاقاتکهذهنیاتفاقات،یعنیگردوننیست،همگردوندرونیست،ذهندرپسنیست،زمان

درکهبگویدخواهدمی.استآیندهوگذشتهدراتفاقاتودهدمینشانرااتفاقاتذهنکلیبطورپس.دهد
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ازاولاز.کردنخواهیپیداگردي،میبیخودگردي،میداريآنداخلدرواستذهنمرکزتاگر.نیستذهن

ایندرکهتوگذاري،میچههررااسمشهوشیاري،ايزندگی،ايخدا،ايکه،گویدمیکه،شدهشروعاینجا

تنديوماخشماینوماشببودنطوالنیاینوماخوارياینپس،داريحضورانسان،درهم،عالمایندرعالم،

اوازو،ببینیمرااوخواهیممیفکريغلیظهوشیاريباماکه،علتاینبهگفتیواشیواشچیست؟برايما

.مانیممیاغیارجزوماگیرد،نمیصورتاینبشویم،هوشیاراوبهو،بشویمآگاه

هویتهملباسنیست،ماديچشمشو،نداردشیوهزیباست،غایتبهآنوکنیممیایجادشیوهگفتبعدو

خودتدرونکهگفتاالنو.نبینذهنیمنبصورتراخداببینی،دیگريذهنیمنیکتوکه،پوشدنمیشدگی

.نیستافتندمیذهندرکهاتفاقاتیایندروآیندهوگذشتهدروماست،دروندرساکنخدایعنی،هست

گلزاروباغخوابدروبینیمیخوابوقتییعنیهستی،گلزاروباغدرتوخواب،درکهبینینمیتو:گویدمی

پائینبیتدربیندمیخوابآدمکهخوابمثلکهبگویدخواهدمی. استحالتینوهمچیکهماینبینی،می

عیندروکارکندذهنشباشد،ذهنبهبیدارو،باشدداشتهثابتقسمتیکتواندمیانساندهد،میتوضیح

.بیداریممانیست،خوابولی،ماندمیخوابمثلهوشیاريباشد،داشتههمدیگريهوشیاريیکحال

مابادیگريهوشیاريبشویمزیادوقتیما،دروندربشودبازفضااینطلبیم،میدیگريهوشیاريیکپس

بارااینهااست،آنباماوحدتواستمعشوقرويآنگلزاراست،وباغآنواست،خوابشبیهکهبودخواهد

منیتآن،بهشویممیقائمماوگیردمیصورتشدنزندهاینکهیواشیواشحالعیندر.دیدشودنمیذهن

شود،میسادهماذهنو.رسدمیصفربهباشدممکناگرشود،میکوچکشود،میکوچکبتدریجماذهندر

مامرکزوروندمیبینازریزند،میهاشدگیهویتهمدیگرهستم،کیمنبگوپرسیمنمیذهنمانازمادیگر

.شودمینهایتبیمادرونشودمیپاكمامرکزشود،میپاك

آنواستهوشیارهمماذهنوکندمیکارماهايحسذهن،بهبودنهوشیارحال،عیندرمانهایتبیدرونو

حضورتوهمکهکنیدمیتوجه.آوردمیبوجودزندگیخودگویدمیرااینها.هستمادرهمخوابمثلحالت

.گویدمیداردراهمینبخوانید،راابیاتاینخوب کند،درستحضورذهنشبانبایدکسینیست،
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بینی؟دانی؟ کدامین سوي میکدامین سوي می

بینی به خواب اَندر، به بیداريتو آن باغی که می

مثلکند،میکاراتحسپنجببینی،بزنی،حرفتوانیمیاالنهمیننیستی،خوابیعنیبیداري،کهحالیدر

آنوقتیهستی،آنجادروقتی.شماستحضورشماست،ثباتهمینخوابآنبینی،میهمخوابییکاینکه

آنجاگویدمی.زیباستآناست،باغآنگیرد،میصورتاونهایتبیبهشدنزندهآنوداريریشهآنوثبات

میهویتهمچیزيهربااست،سویکفکريهراست،جهاندرسواینکهبراي؟استسوکدامسو،هستی،که

.استسوبیندارد،سوکهآنوفکري،هرگیرد،میرنگیکشویم

سویکبشویم،هویتهمآنباوبیایدفکرياگرماذهندریعنیدارد،همبویکاست،رنگیکفکريهرو

آنآید،میهمهیجانییکوماجسمبهشودمیاعمالفکرآناست،رنگیکگیرد،میرنگیکشود،می

مثلهمهوشیاريآنو،شودمیسادهماذهنپس،رودمیبینازدیگربوورنگجهانآنو،استبویشهم

:گویدمیاالنشود،میخواب

چو دیده جان گشادي تو، بدیدي ملک روحانی

از آن جا طفلِ ره باشی، چو رو زین سو به شَه آري

وقتی.بیاوريآنجاازاستسوبیکهشدهگشودهفضاياینازباید،آوريمیشاهبهرواگرشماکهگویدمی

فضايهمینمعنویتفضايدیدي،رامعنویتفضايدیدي،راروحانیفضايسرزمینوشدگشودهجانتة دید

رانایکههمینبشویم،آناطراففضايوبیرونبیائیمذهنیمناینازیواشیواشمایعنیاست،شدهگشوده

اینازوقتی.راهایندرهستیم،کودکستانیطفلودانیمنمیچیزيماکهشویممیمتوجهموقعآنکردیمحس

هستیدجديواقعاکهشماآوردیم،اوبهروفکرهابابحالتافکرها،بانه،آوریممیخدابهرورو،ایناززاویه،

.دادتوضیحشودنمیدیگراینازبیشترخیلیبکنید،تاملییکموضوعاینروي
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گفت رمزي از صفات اوکدامین شه؟ نیارم

ولیکن از مثالی تو بدانی گر خرد داري

بگویم،ذهنبابایدبگویماینکهبرايبگویم،رااوصفاتتوانمنمیخدا؟کدامشاه؟کدامخدا،شاه،گویممی

صفاتاینکهوبیداري،دردیدنخوابمثالبود؟چهمثال.بدانیبایدداريخرداگرزدم،کهمثالیازاماولیکن،

این.برداریمدستخداتوصیفازوخودمانتوصیفازگفتیمبارهاکههمانطور.آوردشودنمیزبانبهراشه

جسمورویم،میماديجسمیکبسويماکنیممیتوصیفوقتی.داردمینگهذهندرراماکهاستتوصیف

.گویدمیخودشاالننیست،صافکنیم،میپیدارددمثلتقلبیغلیظچشمشویم،میهممادي

و طَماعیخواهم که از دونیخردهایی نمی

جوید کُلَه داريجوید، همیسر و سرور نمی

میشدگیهویتهمازذهنیمنعقلچون،کاريطمعوپستیازکهخواهمنمیراذهنیمنخرَدمنگویدمی

خدااندازهبهبشویم،بزرگبایدمااینکهبرايچرا؟است،شدنکوچکوبودنپستذکرشفکروتمامآید،

میلمحدودیتوپستیبهوکندمیمیلکوچکیبهکهکسیهستیم،اوجنسازچونبشویمنهایتبیبشویم،

کُلههست،همپادشاهیفکربهاینبنابراینهاستفکربهدائما،داردراهاشدگیهویتهمهمینطمعوکندمی

.خواهدنمیسروروسرپسسرورم،منگویدمیاست،داري

پادشاهخودممنشاهم،خودممنگویدمینیست،اودنبالدهد،میاوکهاستعقلیسرمخداست،رورس

منگوییدمییاخواهید،میسرورسروواقعاشماخواهم،نمیراخردآنمنگویدمیدانم،میخودممنهستم،

آنبههمبیتاینبله،.شویدمیگرفتارهستم،دارکلهدر این زمینه سرورم،مندیدیدموقعهر؟ سرورمخودم

.استمربوط

1995مولوي، مثنوي، دفتر چهارم، بیت 

زان بود که تَرك سرور کرده اياین همه که مرده و پژمرده اي

شدگیهویتهمدرآنجا،داریممرکزماديکهاستاینبخاطر،شدیممریضشدیم،پژمردهومردیمکههمهاین

مندانم،میمنگوئیممیداریم،دانشالگوهايآنجادرکنیم،زیادراهاشدگیهویتهمخواهیممیداریم،



# Programگنج حضور739برنامه شماره 739

65: صفحه

خدابهخواهممیاعمالاینبادانش،اینباببینم،خواهممیمن،امکارههمهمنشوم،میبلندمنهستم،

من.خداستبهرسیدنهمآنکه،داریمهمبزرگیگلیککردیمدرستکهايپردهدرآنام،رسیدهو،برسم

ومردهکههمهاین:کهگویدمیخالصهکرده،خودشسرمایهجزوهمراشدنمعنويیامعنويدانشذهنی

.شدهسرورتذهنیمناست،زندگیخداست،سروراي،کردهتركراسرورتوکهاستآنازایم،هپژمرد

جو، کز آن سر سر به دست آیدکُلَه بگذار و سر می 

به سر بنشین به بزمِ سر، ببین زان سر تو خَماري

بده،سرتوبهاوبگذاریعنیباش،سردنبالودور،بیندازراسروريوپادشاهیوتاجیوداريکلهاین:گویدمی

ذهنیمنعقلاینازماکهتدریجبه.آیدمیغیبازیعنیآید،میورآنازسرآید،میسرآنازسراینکهبراي

فضااینیواشیواشدانم،نمیمنخواهیم،نمییمیگومیدوراندازیممیوشویم،میدوراستمرکزمانکهمان

آنازهمماخرداست،آنهمماسرهست،همماندملاطرافدرلطافتونرمشهمانفضااینشود،میباز

بازتواندنمیکهذهنیمنکند؟میبازکی. سرآنازآید؟میکجاازسراینوشود،میگشادیواشیواشفضا

بهبنشیندهدمیاوکهسريآنباگویدمیحاال.تسلیماثردرکندمیبازاوکنیم،بازتوانیمنمیکهما،کند

توخماري،سرزانببینشود،میپیداورآنازفروشیمییکببینبنابراین،و. اورازهاياو،رازیعنیسر،بزم

.دهدمیشرابیتوبهفروشمیآنکهفروش،مییک 

ها یک یکز جامی کز صفايِ آن نماید غیب

و عماريچه مه رویان نماید غیب اندر حجب

بهشرابییکورآنازکهگویدمیکجاوه،یعنیماريعو، اینجادرزندگیحیايوشرموحیا،شرمیعنیحجب

میزندگیهمماکهشود،میدادهمابهشرابییکتدریجبهشود،میگشودهفضاوقتیشود،میدادهشما

شرماینهاکهاند،هنشسترویانیزیبایککجاوه،تويبینیممیدفعهیکبینیم،میآدمهادررازندگیهمشویم،

عارفاست،زیباییهمچونیکانسانها،درونخدايیازندگیکهبگویدخواهدمی.دارندزندگیحیايو

کهبیندمیزیبارویییکبیند،میزیبایییکدرونشدرهرکسیدربیند،نمیدشمنعارفبیند،میاینطوري

.روستمهکهانسانییکیعنی.روستمهونشستهکجاوهتويحیاوشرمباآنجا
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آنوقتیعارفبیند؟میچطوريعارفپسهستند،ذهنیمنمشغولفعالولیهستند،رومهانسانهاتمامپس

زیباخودش. استعشقاینوبیند،میهمهدرراخودشدید،اوچشمباشد،بازفضاآنو،چشیدراوحدتمی

،بله؟ برداریمراپردهتوانیممیماآیانشسته،پردهپشتدرگویدمیبیند،میهمهدرراروییزیباشده،رو

.تواندمیزندگیبهارتعاشباعارف

بس ظریف و کَشبه رويِ هر مهی بینی تو داغی

نشانِ بندگیِّ شَه که فرد است او به دلداري

هستند،خدائیتبصورتکهانسانهاهمهپیشانیرويکهبینیدمیکنید،نگاهخدادیدزندگی،دیدآنباشمااگر

دارند،رااوبهشدنزندهتواناییودارندعشقداغانسانهاهمهیعنیزیبا،وظریفبسیارداغهست،عشقداغ

مذهبشان،دینازنظرصرفراانسانهابشوند،زندهانسانهاکهکنیمکمکبایدمادارند،رااوبهشدنهوشیار

اینو،دارندعشقداغوهستند،ماهاایناند،هنشستکجاوهدراند،خدائیتهااینکهگویدمیشاننژادشان،

دارد،راخدابندگیقابلیتکهاستایننشانانسانیهردرعشقداغوایناست،وظریفزیباچقدرعشقداغ

.استفردبهمنحصردلداريدرشاههمیندارد،راشاهبندگیقابلیت

کجاوهدربینیم،میشدیمزندهزندگیبهمااینکهازپسکهکند،میتشبیهروییمهیکبهراانسانیهریعنی

وزیباستداغایندارند،عشقداغدارند،زندگیداغودارند،زندگیشرماینهاولیشده،کشیدهپرده نشسته،

رااستنوازيبندهآمادههماالنواست،فردبهمنحصرنوازيبندهکهرااوبندگیوکردنزندگیقابلیتهمه

.دارند

شمسِ الدینبه نزد حسنِ انس و جِنِّ مخدومی

که بر هر ابر در باريزهی تبریزِ دریاوش

بهبینیمیبینی،میهماینبینی،میهماینجابینی،میراعشقداغمهیهررويبهگفتبینید؟میچیگفت

هايهوشیاريتمامبعالوهانسانهاتمامیعنیاست،دیگريهوشیاريهرگفتیمجنها،جنوانسانهازیبایینزد

وشده،زندهاونهایتبیبهکهانسانیکهشویدمیمتوجهدیگر،نوعهریاحیوانینباتی،هوشیاريمثلدیگر،

.استالدینشمسسرورهماناین
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نهایتبیفضااینحالتایندرواست،کائناتسرورکهدینآفتابهمینشده،زندهاونهایتبیبهکهانسانی

گشودهنهایتبییکتاییفضايیعنیدریاوشتبریزاینکهدریاوش،تبریزهستاسمششده،گشودهدرجه

بهباردمیردّدفعهیکولیبارد،میبارانخودشابراست،ذهنیمنابر.بارددرمیابريهربهمادروندرشده

.بودهذهنیبارانباریده،میکهبارانیآنحاالتاکهشودمیمتوجهابرابري،هر

وکشتنباوکتکباکنیممیفکرذهندرماکند،میپیشنهادراهیچهواستلطیفچقدرموالناکهبینیدمی

بیبهبایدمانه؟گویدمیکنیم،نزدیکترخدابهکنیم،عوضراآدمهاتوانیممیاینهاودادندردوشکنجهبا

یکنهایتبیزیباییکهشدخواهندمتوجهدارند،ذهنیمنکهانسانهاییموقعآنوبشویم،زندهاونهایت

اورا،بهشدهزندهانسانسروريومخدومیدید،خواهند.هستزندهچقدرکند،میارتعاشزندگیبهکهعارف،

در؟استدینیچهازاینکهازنظرصرفابريهربهرا،خردشرا،رشدرا،گوهرشدریاوش،تبریزحالایندرو

ماهايبینشاینوتصوراتاینبنابراینپس. گذاشتنخواهدفرقوباریدخواهداستانسانفقط. کجاستهر

. دهدمیتوضیحموالناکهاستهمینیزندگیدیدنیست،زندگیدیدجنسازیازندگیجنسازاست،غلطهمه
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گنج حضور در تلگرامهاي هلینک متن کامل برنام
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