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1601مولوي، دیوان شمس، غزل شمارة 

بارِ دیگر از دل و از عقل و جان برخاستیم

یار آمد در میان، ما از میان برخاستیم

از فنا رو تافتیم و در بقا دربافتیم

نشان را یافتیم و از نشان برخاستیمبی

از دریا برآوردیم و دود از نُه فلکگَرد 

از زمان و از زمین و آسمان برخاستیم

هین که مستان آمدند و راه را خالی کنید

نی، غلط گفتم، ز راه و راهبان برخاستیم

آتشِ جان سر برآورد از زمینِ کالبد

خاست اَفغان از دل و ما چون فَغان برخاستیم

رَدکم سخن گوییم وگر گوییم کم کَس پی ب

باده افزون کُن که ما با کَم زنان برخاستیم

هستیست آنِ زنان و کارِ مردان نیستیست

شُکر کاندر نیستی ما پهلوان برخاستیم
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:کنممیشروعموالناشمسدیواناز1601شمارهغزلباراامروزحضورگنجبرنامهاحوالپرسیوسالمبا

1601مولوي، دیوان شمس، غزل شمارة 

دیگر از دل و از عقل و جان برخاستیمبارِ

یار آمد در میان، ما از میان برخاستیم

ذهنیمنعقلازو،ذهندربودیمکردهدرستکهجسمیمرکزیعنیدلازدوبارهیادیگرباریک:کهگویدمی

منجانیعنی،داشتعقلودلاینکهجانیهمینطورو،بودیمکردهپیداذهنیمنبراساسکهعقلییعنی

نشستهشاخهیکرويکهايپرندهیکمثلدرست.شدیمبلندمادهدمینشانبهذهنیمنکهجانی،ذهنی

پرندهشبیههوشیاريو،هستیمهوشیاريماپس.رفتکردپرواز،شدبلندو،شکندمیداردشاخهدیدوبود

بیو،هستیمفرمبیشویممیجهاناینواردوقتی،شویممیجهاناینواردماهوشیاريبعنوان.کندمیعمل

.نیستیمهمزمانجنسازو،نیستیمجسمجنسازیعنی،هستیمزمان

شودمیشدههویتهمچیزآن،شویممیهویتهمآنهابایاچسبیممیجهانیاینچیزهايبهذهندروقتیو

همانشودمیماعینکاالنولی،بودهمکانوزمانبیهوشیاريیکعینکمادیدعینکقبالًو،مادل،مامرکز

کهصورتیدرکنیممیپیداجانوکنیممیپیداعقلوکنیممیپیدادلپس.شدیمهویتهمباهاشکهچیزي

ابدیتمعادلابديلحظهاینازآگاهیمادرو.استخدااندازهمااندازه.داریمرازندگیدلهوشیاريبصورتما

فکربهوجهاناینبهآییممیوقتیولی،هستیمنامیراییجنسازماپسنامیرایی،یعنیابدیت.استخدا

از،کنیممیپیداماديمرکزو،مامرکزشوندمیآنهاودهیم،میهستی،دهیممیهویتحسبیرونیچیزهاي

و،هستندآفلاینهاچسبیممیآنهابهماکهچیزهاییتمام،هستندگذرحالدرکهشویممیچیزهاییجنس

.شویممیگذرایاآفلجسمیکجنسازذهندرمامدتیبراينتیجهدر،هستندگذرا

راماخدائیتیاهوشیاريجنس،مامرکزشودمیآنیا،شویممیآنجنسازیا،شویممیماکهجسمیاین

و دلمشغولهمین.کندمیجهانیاینبیهودهکارهايبهمشغولکند،میمعطلولی،بکندتواندنمیخراب

حادثاینذهنیمنبعنوانماکنیممیدرستکهسیستمیاینکهگویدمیموالناو.کندمیذهنیجانوعقل

مولدیککه،بشودپدیدارآموزشاینبایدکوتاهیمدتدرکسیهربرايو.استدردمولدیکواقعدرو،است

جايبهرادیگريمرکزو،کندمتالشیبایدرامرکزاین:کهاستاینمعنایشو.گذاشتهمرکزشدررادرد
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شدنمتوجهحاال،داشتیمبشویمجهاناینوارداینکهازقبلکهاستاولیههوشیاريهمیندیگرمرکز.بگذارد

اینو،کندمیدردایجادو اینمرکزم یا دلم است اینو،ساختمحادثبعنوانذهنیمنیکمنکهموضوعاین

وقتی.بشودخارجذهنبناممحفظهاینازبایدکهبدهدراهشداراینبایدانسانیهربه،نیستمننهاییحالت

.شودمیبیداردردخوابازو،شودمیبیدارذهنخوابازکهاستموقعآن،شودمیخارج

خداو،بودیمجهاناینبهآمدنازقبلکهشدیمهوشیاريهماندیگربارگویدمی.گویدمیراحالتآنموالناو

و ما ،داريرامنخصوصیاتيهمهو،هستینامیرا،هستیمناندازه،هستیمنجنسازتوکهپرسیدهمااز

ماو.گذاریدمیشمارااسمشکهچیزيهریا،استالستاقراریا،استالستپیمانهمیناینو. گفتیم بلی

.نیستیممردنی،هستیمپایانبیزندگیجنساز،هستیمخداجنسازکهدانیممیهوشیاريبعنوان

هستیم،نگرانهستیم،مضطربترسیم،میمامثالًشدهچیرهمابهکهذهنیمنموقتهايخاصیتاینپس

ایم،رنجیدهاینکههستیم،ناراحتاینکه،هستیمحسوداینکه،کنیممیخبطاحساسکنیم،میگناهاحساس

نمیمربوطمااصلیجنسبهوجههیچبه،استذهنیمنمالهمهاینهاداریم،تنفراینکهداریم،کینهاینکه

.دانیممیگوییممیما،استمادلذهنیمنوقتیو.شود

دوبارهماکهکندمیجلوگیريواقعدر،آمدهاولمصرعدرکهذهنیمنعقلبوسیلهشناسیرهودانستناینو

براي.استزندگیبهشدنزندهبراساسکهبرسیمثباتیبهیابشویم،اصلمانیا،بشویمیکیخدابابرگردیم

میراهانشان،شناسندمیراهاشدگیهویتهمهمینهمذهن،کنیمپیداراراهخواهیممیذهنبااینکه

ملیتکدامتابعدانممیچهمثلمان،جنسیتمثلبدنمان،مثلمان،بچهمثلپولمان،مثلهانشانو،شناسند

.کندنمیپیداوکندمیجستجوراراهنشانهادروهستندنشاناینها،داریمباورهاییچهو،هستیم

عقلمامرکزما،مرکزشودمیچیزهاآنچیزهابهچسبیممیهوشیاريبعنوانجهانبهرویممیمابنابراینپس

کنیم،نمیپیداراراه،کنیممیاشتباه،برگردیمخواهیممیوقتیدیدوعقلآنبا،کندمیپیداراخودشدیدو

که،شودمیگشودهاتفاقاطرافدرفضایی،کنیمقبولرالحظهایناتفاقلحظهبهلحظه،بشویمتسلیماگرولی

است،زندگیشاديجنساز،استزندگیخردجنساز،استیارجنسازفضاآن.استعقلاینازغیرفضاآن

.کندمیهدایترامازندگیخرد،رویممیپیشتسلیمحالدرکهتدریجبهواست،زندگیآرامشجنساز

جهاناینواردکهبشویمهوشیاريهمانوبرگردیمو،بشویمآزادهاشدگیهویتهمازدوبارهتوانیممیماو

، ولی وقتی کهنیستمنطبقهوشیاريبر،شودمیجهاناینواردوقتیهوشیاري،دفعهاینهوشیارانهبودشده
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هوشیاريبرهوشیاريو،شناسندمیراهوشیاريهوشیاري،هاشدگیهویتهماینازشودمیآزادهوشیارانه

استفادهزندهزندگیازماوقتی.نیستجهانبهمتکییعنی،خودبهقائمزندگییکشودمی.شودمیمنطبق

مرکزیعنیمیاندرآمد یار،استمیانبهیارآمدناین،بشویمقائمخدابهیابشویمقائمخودمانبهتاکنیممی

منبعنوانمابیایدکهیاراست،زندگیاستخدایارشد،خداجنسازشدخالیمامرکزیعنی،شدخالیما

میانازمامیاندرآمدیار.نشیندمییارجایشبهخیزیمبرمیمیانازماوقتییاخیزیم،برمیمیانازذهنی

.برخاستیم

میگوییممیماکهزمانیتاخیزیم،برمیانازخواهیمنمیماکهاستاینانسانهامااشکالکهکنیدمیتوجه

میانازماوبرخاست،نخواهیممیانازما،داریممینگهرادردها،کنیممیمقاومتکنیم،میقضاوتدانیم،

،بنشیندماذهنیمنبجايخواهدمیلحظههریارکهدانیممیهمراحقیقتاین.آیدنمیمیانبهیاربرنخیزیم

آیندهدرکارهاقطعیتعدمبابایدداردذهنیمنکهکسیهرو.ترسیممیکهچرا،دهیمنمیاجازهماولی

بدبختکنمرهاراذهنیمناینوباورهابا آنها شدمهویتهمکهچیزهاییاینحاالمنکهنترسدو.باشدراحت

اگرکهبدانیدحتماًخواهیدمیشماوشودمیچهآیندهکهقطعیتعدماینبا؟شودمیچیآینده،شوممی

.نیستدرستکاراینکنم،نمیوگرنهکنمرهاراذهنیمنمن،شودمیخوبوضعم

میرهاراآنبعد،کندمیدرستماديجانوعقلودلانسانکه،دهدمینشانراانسانآمدنمقصودبیتو

هموتاندردهايازتوانیدمیهمشماو.هاشدگیهویتهمایناز،پردمیمرغمثلکندمیرهاوقتیو،کند

کهبیندمی،شویدمیبلندکهشدگیهویتهمهرازشویدمیبلندوقتیو،بشویدبلندهایتانشدگیهویت

خدایعنی،استزندگیتکاملیضربانباخطهموموازيکاراینو،نشیندمیخدایعنی،نشیندیمیارآنبجاي

.کشیدخواهددردبیشترفقط،بیندازدوعقببهراکاراینکسیهروبشود،انجامکاراینخواهدمی

وبخیزدبرمیانازذهنیمن:کهاستاینگویدمیموالناکههمینطورجهاناینبهآمدنازمامقصودچون

جهاناینبهمامرکزازبرکتجورهزارصورتایندرکندمیاشغالرامامرکزیاروقتیوبنشیند،یاربجایش

.شدیمآفریدههمینبرايماوشودمیپخش
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در بقا دربافتیماز فنا رو تافتیم و 

نشان را یافتیم و از نشان برخاستیمبی

انگارمردگیجوریکیعنیداند،میفنادورهراجهانیاینچیزهايباشدگیهویتهمدورهکهبینیدمیپس

فنادورهنفر،هربرايباشدکوتاهاستمقدورکهآنجاتاواقعاًبایدکه.شودمیهویتهمآیدمیهوشیاريوقتی

ذهنیمنبعنوانکندمیفکرانسانو،استخرديبیو،استدردهاخواباست،ذهنیخواب،استمرگ،است

.استفکرازشدهساخته،استموهومیچیزيیک،نداردوجوداصالًذهنیمنواقعدر،داردوجود

روذهنیمنازکسیهر،آنازگرداندیمروونیستیمذهنیمناینماکهکردیمشناسایی:گویدمیبنابراین

راهاشدگیهویتهماندازد،میرادردهایشتندتند.کندنمیتقویتراذهنیمندیگراینصورتدر،برگرداند

کندمیقبولمسئولیت،شودمیخودشهايانتخابمسئولشود،میخودشهوشیاريمسئولشناسند،می

میثباتبهوقتیچرا؟.نداردکاريدیگرانبا،کندمیکارخودشرويفقطکند،کارخودشرويخودشکه

هرداریم؟کارچهدیگرانباما. داردریشهدرونشدرکسیهرزندگی،شودمیزندهخدابینهایتبهورسد

است،فنادرهمینداردکاردیگرانبهکسی

رهاراهاشدگیهویتهم،آییممیبیرونذهنیمنازوقتیشودمیمعلومپسبقا،درشدیمبافتهگویدمیو

ازشدنآگاهیعنیجاودانگی،یعنیبقا.شویممیزندهبقابهموقعآن،شویممیزندهخدابهعدمبهو،کنیممی

.کندمیزندگیآیندهوگذشتهدرکهچرا.کندمیزندگیزماندرکهذهنیمنحالتبرعکسوابدي،لحظهاین

کند،میتغییراستزماندرکهچیزيهرکهبینیدمی،استزماندرجهانایندرآیدمیبوجودکهچیزيهر

بابقاولی.کندمیتغییرزمانباگوییممیرااین،نکندتغییرمرتبوجهاناینبهبیایدکهنیستچیزيهیچ

وهستلحظهاینهمیشهابديلحظهاین.نداریمدیگررامرگازترسحسمابنابراینکند،نمیتغییرزمان

.شدزندهمافرمدرخودشبهخدااینکهمثل،خداتويشدیمبافیدهیعنیدربافتیمبقادر.استجاودانگی

نهممیزنهونودواست،مااصلفرمانکار،فرمانکاربعالوههستیمفرمماگوییممیماکهاستحالتهماناین

جسمیبییافرمیبیدرواقعاشبقیه،استماجسمهمینماازکوچکیمقدارو،استفرمانکارمادرصدنه

نشانبیزندگی،وخدایعنینشانبی،هستکلیدينشانکلمهاین، یافتیمرانشانبی.استبقااینواست

گوییممیماکهگرچه،استنشانشاسم، گذاریممیبه آن اسمکهراچیزيهراینندارد،اسم،نداردنشانیعنی
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ممکنما،شناسیممیرانشانبیماکهنیستایناشمعنیزندگی،،گذاریممیرااسمشکهچههرحاالوخدا

.هستخألجنسازاستخالیکهفضاکهبگوییماست

.شناسیممیماکهنیستایناشمعنیگوییممیتهیگوییممیخألاینکهوتهییعنیخألگوییممیخألیقتو

کهیارهمینیعنییافتیمرانشانبی.بشویمزندهبایدنشانبیبه.شودنمیشناختهذهنبوسیلهنشانبیپس

یعنیزمانبیمیرد،نمیکند،نمیتغییریعنیزمانبی،استزمانیبیواستفرمیبی،استنشانیبیجنساز

هویتهمفرمباماچونواست،مافرممادرمیردمیکهچیزياینهستیم،زمانیبیجنسازهممامیرد،نمی

.بمیریمترسیممی،هستیم

میمردمولی،بشویمزندهبه آن کهکنیممیپیداموقعیمارانشانبیبرخاستیم،نشانازویافتیمرانشانبی

جورسه.کنندرهاراچیزجورسهباشدگیهویتهمکهترسندمیمردمبشوند،بیدارذهنخواباینازترسند

بازکههستندبیرونجسمهايیکی.هستندسرماندرکهاستماباورهاياست،مافکرهايیکیاست؟چیچیز

مان،بچهمثلهمسرمان،مثلزیباییمان،مثلبدنمان،مثلپولمان،مثلشوند،میارائهمابهفکرهاباهمآنهاهم

االنهمینو.دردهاهمیکی. دربیایدتواندمیفکربهکهچیزيهر،باشدداشتهتعلقتواندمیکهچیزيرهمثل

.شدیمبلندنشانازویافتیمرانشانبیبنابراینپس. استدردمولدایجادمعادلماديدلایجادکهگفتیم

اینازکدامهر.گردیمبرمیزلغبهدوبارهخوانممیبرایتانشمسدیوانومثنويازابیاتیبیتدواینازپس

آنازرهاییوذهنیمنشناختبهکلیبطوریا،شودمیمربوطبیتدوهمینبهنوعیبهخوانممیکهراابیات

بیتهمیناشیکی. بودخواهدمفیدبسیارتکرارشو،کندکمکبایدهاشدگیهویتهماینازشدنبلندیا

:دانیدمیشماکهاست

806شماره مولوي، دیوان شمس، غزل 

هر کسی در عجبی و عجبِ من اینست

آیدکو نگنجد به میان چون به میان می

کهاستاینموالنایعنیمنتعجبولی،کندمیتعجبچیزيیکاز،استتعجبییکدرکسیهرگویدمی

است؟کیاوو،گنجدنمیجهانایندر،گنجدنمیفرمدریعنی،گنجدنمیمیاندرگنجد،نمیمیاندرکهاونی

دلتتایعنیاست،ابدیتجنسازواست،بینهایتجنساززندگیوخداچون.استزندگیواستخدااو
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خداهمانولی.کرددركشودنمیذهنبا،استبزرگآنقدرنیست،مشخصهماشاندازهوهست،زندهبخواهد

خدائیت،فرمانکاربعنوانمااالنگنجیده،ذهندرمابصورتآمدهگنجد،نمیدرمیانواستبینهایتکه

میزندهاوبینهایتبههمباز،بشویمزندهخدابهوبیاییمبیرونمانذهنازاگر.هستیمذهنماندرهوشیاري،

ما.استفرمدریعنی،استمیاندرهمباز،شودمیزندههستیماوماکه،مادرخودشبینهایتبهاویا،شویم

.هستیممحدودیتماهستیممیان

راحرفاینکهدلیلییکحاالشده؟جاچجوريمحدودیتدراستبینهایتکهچیزيیک:گویدمیکلیبطور

بهمربوطچون،کنیدفکرکهچیهر،نکنیدفکراصالًخدابهراجعذهنتانباشماکهاستاین،موالنازندمی

جامحدودیتدربینهایتچجوريگوییدمیشما. افتیدمیبیراههبهو،بفهیمدتوانیدنمیاستمحدودیت

کهبینهایتریشهباثباتیکیعنی،رودمیماباهماوبرویمجاهربشویمزندهاوبینهایتبهمااینکه؟شودمی

اتفاقاتروياو،افتدمیاودراتفاقات،شودمیجاآندربیرونجهانو،بیرونجهانبهدهدنمینشانواکنش

اگر.بدهدتوضیحبیایدیکیشده؟جامادرچجورياینخوبگذارند،نمیاثراوروياتفاقاتولی،گذاردمیاثر

بایدخورد،نمیبدردآنشماکنیدقبولتوضیحباباشدقراراگر.کنممیقبولوفهمممیمنبدهندتوضیح

.آنبهبشویمزنده

زندگییاخداآنپسما،آمدیمهمینبراياصالًاستهوشیاريتکاملقانوناینوشودمیزندهبه آن انساناما

ازبعدهم،ذهنازتولدازقبلهمگنجیده؟فرمدرآمدهچجوريگنجد،نمیفرمدرکههوشیاريیاخداامتدادیا

چون. خوانیممیهمینبراياصالًنکنید،استبهتر،کنیدتجسمذهنبارااینخواهیدمیشماحاالذهن،ازتولد

باقی،فهممنمیمنکهشگفتیحالتدرهمین،بیفتدحیرتبهانساناستبهتر،بودخواهیممتعجبهمیشه

بیت.آیدنمیدرجوراینبفهممخواهممیمنبگویدذهناگر.شودنمیمزاحمذهنکههستموقعآن.بماند

:گویدمی. افتادهاتفاقیچهاینکهدهدمیمابهبصیرتییکبعدي

3977مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بیت 

چون شنید از گربگان او عرِّجواجومرغِ جانش موش شد سوراخ

آمدههوشیاريیعنی،نشستهدرختیشاخهرويمرغیکهاستاینمثالش.بگیریمرامرغباالبرویمیعنیعرِجوا

اسموگذارند،میماروياسمییکاولگفتیمشود؟میدرستچجوريذهنیمنگفتیم،هستیمبچهماوقتی
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میارائهشایدمابهکهفکرياولین،استفکریکمااسم،استفکرجنسازیعنی،استمحدودیتجنساز

تارهايبوسیلهواستفکریککهراايکلمهیککندمینگاهمابهکیهربینیممیماواست،مااسمشود

میکارفکرباماهوشیاريو.شودمیادا،استکیهریااستمادرمانوپدرحاال،شودمیدرستطرفصوتی

اینکهکردهدرسترافکرهوشیاريتکاملبنابراین،استفکرباچیزمانهمهکههستیمايهباشندیکما.کند

.استخبرچهبیروندرفهمیممیفکرمانبوسیلهما،کندبازيفکرباهوشیاري

مافکراینکهفهمیممیما،شودمیيمساوفکراولینبا،آدمیانبراي،مابراياستملموسانگاربنابراین

بوخخیلیگوییممیبینهایتازماکه،گیردمیصورتبینهایتکاهشیکگفتیمکههستموقعآن،هستیم

میعجینهمباراتادواین،استفکریکهممن،گیریممییادگفتیمرامنکلمههمبعد،هستمفکراینمن

منتوپمن،عروسکمن،مال،استفکریککههممنمالبعد.شودمیدرستذهنیمنمرکزيهسته،کنیم

اینهابیرونیاجسامازشودمیاضافهمابهکهچیزيهرولی،شودمیاضافهمابهمن،بازياسبابهستیم،بچه

یعنی.روندمیبینازاینهاوچسبیممیاینهابهماوقتیولی.روندمیبینازیاشوندمیگمیا.هستندآفل

یاشودمیگمیابچگیازچسبیممیبه آن ماکهچیزيهر،استمرگگربه،خورندمیرااینهاآیندمیهاگربه

.رودمیبیناز

رویممیکنیممیدرستسوراخیکموشمثلما،بپریمرسدنمیعقلمانچون،رویشازبپریماینکهبجايما

یاهستیحسآنبهشدیم،هویتهمباهاش،به آنچسبیدیمرا،اینخاطرهیا،رااینکنیمنمیولیعنیتویش،

درکهبپریمتوانستیممیاگربرود،کنرهارااینباباکهرسدنمیعقلمانبنابراین.دادیموجودحسیاهویت

بلدماکهاسترفتاريوطبیعیچیزیکشدگیهویتهمازبرخاستنکهدهدمینشانوبرخاستیمهستغزل

.رودمیبینازوقتی،بپریموبنشینیمچیزيیکرويکههستیمبلدمایعنی. هستیم

بینازاالنبودیمچسبیدهکهچیزيبهکهبینیممیاستسالمانپنجاهاستسالمانچهلماهماالنهمینولی

میخاطراتشانبههمینطوري،رفتشدجداماازیکییا،کردفوتمثالًیکییارفتدستمانازپولمانمثالً،رفت

چجوري،کنیممیایجادموشیسوراخدانشو،کنیممیفکرآنجادروآنموشسوراخرویممیدیگر،چسبیم

نمیراهاگربهجلويگرفت،راهاگربهجلويشودمیچجوريکرد،زیادشودمیراهاشدگیهویتهمشودمی

.شدموشبهتبدیلانسانجانمرغپس.استمرگگربه،گرفتشود
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،بیرونآیدمیموشسوراخازکهشودمیمتوجهموالناازجانشمرغاالنو،استهوشیاريهمینجانشمرغ

همیکروياز،بشویدبلندتوانیدمیدرديیکرويازکهبیندمیبراحتیشما.رودمیپردمیشودمیپرنده

شدههویتهمهمباهاشمننبودماینکهمنگوییدمی،شدهفوتکهکنیدمیقبول،شدهفوتشدگیهویت

.کوچکهايگربهگربکان،کوچکهايگربهپسشما،خداحافظبودم

کهنه،دبیرستانودبستاندردوستتوپ،عروسکبچهبرايدادندستازمثلکوچککوچکهايمرگیعنی

دانمنمیکنند،میکوچمادرموپدر،کنندمیعوضرادبستانمانشویم،میجدادوستانمانازما،بدهددستاز

،رودمیکنیممیرهارادوستانمان،دیگرکشورهاي،دیگرشهرهايبهرویممیکنیممیمسافرتخودمانما

هویتهمهرازشمااصالً،شویممیجداهاشدگیهویتهماینازمرغمثلکنیممیرهاکهوقتیبنابراینپس

چرخید،میهیآنحوشوحولشماو،شدهشمامرکزکهچیزيهربشوید،بلندتوانیدمیدانشاینباشدگی

میآن،باهستیدهویتهمکهدانیدمی،چرخیدمیجهانایندراصطالحبهاینحوشوحولکهچیزيهر

به شماکهباشدبیرونیجسمیکدخواهمی،باشدپولخواهدمیباشد،انسانیکخواهیدمیباشد،باورخواهد

میشمسدیوانازهمبیتاینحاال،خواندیمهمرااینبله. آنازبگذریدتوانیدمیهستید،مندعالقهآن 

:گویدمیخوانم

323دیوان شمس، غزل شمارة مولوي، 

قراریت از طلب قرار توستجمله بی

طالبِ بی قرار شو تا که قرار آیدت

منیانبن،ایمدادهدستازراقرارمانماچرا؟.آرامشبیسکونبییعنیقراربی. شدیمقراربیذهنیمندرما

دارندمرتب،دهندمیتشکیلرامامرکزکهآفلچیزهايایناست،آفلچیزهايبراساس،استحادثکهذهنی

هنوزیاوروند،میبینازدارندچسبیدیمآنهابهماکهچیزهاییاینشویم،میقراربیماو،ریزندمیفرو

قراربینتیجهدر،آنهابهنرسیمیا،ندهندمابهترسیممیهستیمهویتهمبا آنها ماولی،اندنیامدهمابدست

یاراقرارماها،جسممانجسمیهوشیاريباشناسیم؟میچیداریمذهنیمنچونراقرار،قراریمبیهستیم،

.خواستیممیچیزهاازراآرامش
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چونکنیمنمیپیداروندمیبینازوهستندآفلچونهمچیزهاوچیزهاازکنیممیطلبآرامشیاقراردائماً

مادوباره.استقراريبیسببتغییرحالدرچیزباشدگیهویتهماصالًهستند،ماقراريبیسببآنها

شروعجهاناینبهآیدمیکهچیزيهر،استزندگینظامکهچیزيیعنیآنها،تغییرمقابلدرکنیممیمقاومت

بگذاریمخواهیمنمی،بمیردخواهدمیکسییککند،تغییرنگذاردخواهدمیذهنیمن،تغییربهکندمی

زیاديمقدارمابازاردرمهارتعدمیادقتیبیاثردرمرده؟چراکهکنیممیمقاومت،مردهموقتیبمیرد،

خواهیمنمیراتغییرآنو.دهیممیدستازراقرارمانوشویم،میناراحتبعد،دهیممیدستازراپولمان

.بگیردصورت

وتغییرحالدرچیزهايازذهنیمنوجسمیهوشیاريبوسیلهماکهاستاینماقراريبیهمهبنابراینپس

بازفضاقراريبیایناطرافدرمنندارداشکالیکه،راقراريبیاینبپذیرداگراالنهمینخواهیم،میقرارآفل

قراربیخواهممیمن،باشمخواهممیقراربیطالبمنگوییدمیشما.استقرارشدهبازفضايآن،کنممی

چیزهايازقرارطلببعلتداندمیکه،هستهوشیاريیکمندراالنچون،باشمقراربیندارداشکالیباشم،

منهمینیعنی،قراريبیایناطرافدرکندبازرافضاتواندمیهوشیاريهمین،دانشهمین،شدهقراربیآفل

بهآیدمیقراراست،سکونحساست،امنیتاست،قرارفضايشدهگشودهفضايکهبینیدمیقرار،بیذهنی

بچسبیدو،بیرونیآفلچیزهايبهراجعکنیدقضاوتیاکنیدمقاومتشماکهآیدنمیاینجاازقرارما،زندگی

جسمبهمربوطفکريهروکنیدمیفکرکهتندتندبینیدمیشمابیاید،قراربلکهکنیدفکرتندتندوبیشتر

.شودمیشماقراريبیسبب،استآفلهمبیرونیجسمو،استبیرونی

چیزيازتوانیدنمی،هستیدقراربیشمااگرواست،قراربیدائماًماماديدلکهشدیممتوجهماهمرااینپس

اصالً.بدهدقرارشمابه،شدهشمادیدعینکوشدهشمامرکزو،کندمیتغییرداردو،استقراربیخودشکه

، قراریمخودمانما.استقرارکه،استمااصلحستنها،استزندگیتنهادهد،نمیقرارمابهبیرونیچیزهیچ

کهآفلچیزهايدرنکنیمجستجوراقرارکهشودمیسبب،هستیمقرارخودمانماکهموضوعاینبهآگاهی

اینمن:کهگوییدمیشماو.استتغییرحالدرجهان،اینبهآیدمیکهچیزيهرکهدانیدمیشماندارند،قرار

چرا؟.آیدمیقرارباشد،تغییرحالدرمنجسمجملهازچیزيهرکهپذیرم،میرانظم

آنی،پذیردنمیاثرشمادرکهخدائیتیآن،ندارداثرمنرويکندتغییرخواهدمیچیزيهرکهپذیرشاینبا

،نداردقرارکهچیزهاییآنکنیدمیشناساییداریدشماواقعدر.دهدمینشانشمابهراخودشاستثابتکه
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وهستیمهویتهمباهاشماکهراچیزيهرپس.هستیدهویتهمبا آنها شماو،نیستیدآنهاشماواستجسم

خواهیدمیچقدرهرشماو.نیستیمشماماگوییممیو،کنیممیشناساییهستندتغییرحالدروندارندقرار

درراقرار،هستمقراربیمناینکهپذیرششود،میبازمامرکزدرقرارفضايبینیممییکدفعهوکنید،تغییر

کند،میبازشمامرکزدررافضایعنی،کندمیایجادشمامرکز

مینشانشبمابرايراروزواقعدرواستنشانتویشواستمهموخواندیمبارهاکهرابیتچندبدهیداجازه

بوسیلهماديدلباجسمیهوشیاريباچونانسانکهگویدمیموالنابیتچندایندر. بخوانیمدوبارهدهد،

خواهدمیذهنیروزو،کندمیجستجوذهنیبصورتراروزو،گرددمیروزدنبالفکرآنبهفکراینازفکرها

شدهجداهوشیاريیعنیروز،داریمراروزدیدنتواناییانسانبعنواناالنمابنابراین.بیندنمیراروز،کندپیدا

فضااینوبیرونبیایدهاشدگیهویتهمدرشدهگذاريسرمایهکههوشیاريکنفرض.هاشدگیهویتهماز

.استروزها،شدگیهویتهمعینکپشتازنه،ببینیمراجهانزندگیخردباماکه. استروزاینبشودباز

.استروزانسانبرايپس

توانیممیزندگیمرکزباو،داردوجودمابرايبیداريامکانکهحالیدریعنی،بینندمیشبراروزانسانهاولی

،بینیممیراجهانهاشدگیهویتهمبا،هستیمذهنخوابدریعنی،هستیمشبدرآمدیمما،ببینیمراجهان

درستشبهاشدگیهویتهمبامن:کهگویدمیدارد،بینمنمیراروزمن؟کوروزگویدمیکهکسیهرو

مرکزهمیناست؟چیشدهبازمرکز؟استچیحضور؟کوروزگویدمیکسیهر.بردمیراخودشآبرويکردم

کند،میرسواراخودشدارداین،استنهاییمرکزایناستخوبیمرکزمنمادي

2724مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بیت 

خویش رسوا کردن است اي روزجوروز کو؟: در میان روز گفتن

بصورتکنیم؟میجووجستچجوريکنیم،میگمراروزماکهاستروزکردنجووجستیعنیجستنبعلت

خدايیکماکنیم،میجستجوراخدامفهومراروزمفهومما.دیگرفکریکبهرویممیشویم،میبلندفکر

لحظهایناتفاقپذیرشاشچارهچیست؟اشچاره.شویمنمیزندهبه آن همینبراي،کنیممیجستجوذهنی

صفرذهنیمنعقلبشود،صفرماقضاوتبشود،صفرمامقاومتکهشودمیسببلحظهایناتفاقپذیرشاست،

درستو،شماعینکشودمیشدهگشودهفضايوکناربرودلحظهیکماديدلبود،اولبیتدرکهبشود
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توانیممیخدائیتمرکزعینکوزندگیعینکبوسیلهلحظهایندروقتیاست،روزکهببینید،شماببینید

:گویدمیرااشچارهبگوید،رااینخواهدمیببینیم؟ذهنعینکباچرا،ببینیمراجهان

رحمت استصبر و خاموشی جذوبِ 

وین نشان جستن، نشانِ علّت است

آنبهفکراینازبوسیلهاینکهنکنیم،جستجواینکه،کنیمخاموشراذهناینکهخوانم،میدارمنشانبخاطر

کهنکنیمعجلهکنیمصبرو،باشیمخاموشو،کنیمحلرامسائلماننخواهیمماديمرکزباوشدههویتهمفکر

داریممایعنیبکنی،بایدصبرنیست،خبريهیچخاموشماستروزیکاالنمنپس؟کوگویدمیماذهن

دنبالیاگشتنزندگیدنبالفکربا،شدنبلندفکربصورت،دادننشانواکنشباکهکنیممیپیدااعتقاد

دنبال.گردیممیخودماندنبالضمندرماهستیم،خودمانخودماناولازماحالیکهدر،گشتنخودمان

.چسبیدنخودمانتوصیفبهچسبیدن،خداتوصیفبهچسبیدن،توصیفاتبهگشتنتوصیفات

بینهایتاگرشناختیم،همراخودمانبشناسیمراخدا،شناسیممیهمراخدابشناسیمبفهمیمخودمانماچون

راچیشناسیم،نمیراخودمانهستیممحدودیتکهزمانیتااست،چیجنسمانکهشویممیمتوجهبشویم

مادرشانوپدرهستند،شانبچههستند،پولشانکنندمیفکرمردم.نیستیمکهچیزهاییآنشناسیم؟می

کنندهجذبذهنکردنخاموشوکردنصبرپس.نیستندهستند،جسمشانهستند،دوستانشانهستند،

کنیممیبازرافضاوپذیریممیمااینکهمحضبه.آیدمیزندگیخردبصورتالهیرحمت.استالهیرحمت

کنیم،خاموشکنیم،خاموشکنیم،خاموشراذهنهیو،کنیمصبراگرحالایندر،شودمیخاموشذهن

.شودمیجذبایزديرحمت

ولی،نیستچیکهبیندمیواقعدرببینیدخواهدمیراخودشهاينشانکند،مینشانجستجويکسیهرو

این،مرضیعنیعلت.استعلتنشان،استمریضپسهست،آنهاکهکندمیفکر،نیستآنکهچیزهاییآن

درکهکسیکهکنممییادآوريفقط.خواندیمتفصیلبهسومدفتردراستذهنیمنمرضهمینمرض

.شدخواهدمریضوماندخواهدباقیذهندراستخودشاصلنشانیا،استخدانشانجستجوي
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آید از جانان، جزاي اَنْصتُوااَنْصتُوا بپذیر، تا بر جانِ تو

خاموشکارچارهپسبیاید،توبسويخداسويازبودنخاموشپاداشتابشنوراباشیدخاموشفرمانگویدمی

.خواندیمبارهاوبارهااستقرآنآیهکههماینبله،.استذهنکرد

204، آیه )7(سوره اعرافقرآن کریم،

وإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاستَمعوا لَه وأَنْصتُوا لَعلَّکُم تُرْحمونَ…

.خاموشی گزینید، باشد که از لطف و رحمت پروردگار برخوردار شوید... 

گر نخواهی نُکس، پیش این طبیب

بر زمین زن زر و سر را اي لَبیب

اصلیطبیبپیشهمیشهما،هستیدخداطبیبپیشحالیکهدر،برگرددبیمارينایخواهیدنمیشمااگر

اینصورتدرخواهید؟نمیواقعاً،ذهنیمنبیماري،برگرددبیماريخواهیدنمیبله،.استخداهمآنوهستیم

طالحکمشمابرايکهچیزيهربهچسبیدنو،کنندمیادارهدارندرامااالنکهراشدههویتهمباورهاياین

اینهاجنسیت،مقام،غیره،وفرزندوهمسرباشدگیهویتهممثلبیرونی،چیزهايمثل،ماباورهامثل،رادارد

کهراچیزيهربرگرددخواهیدنمیاگر، برگردداستممکنبیماريپس.کنهلپایتزیرلبیباي،خردمندايرا

وتجنسازآنهانیستی،آنهاتو،بشويهویتهمبتوانیکهچیزيهربا،هاشدگیهویتهمیعنینیستیآنهاتو

.بلهاستبتیک،استجسمیکآننیستخداآنهستی،هویتهمهمخدابااگر. نیستند

مثنويهايقصهازبرخی،استایناشخالصهوبخوانمبرایتانراقصهیکازقسمتییکبدهیداجازهاما

راهاقصهوقتیو،نیستجلسهیکدرهاقصهاینخواندنامکانو،طوالنیبسیارولی،هستندمعنیپربسیار

،خودشمیلبهبنا،نیستگاهیهستگاهیهمتلویزیونيببینندههمباز،جلسهچندبهکنیممیتقسیم

میماقصهیکازجلسههردرايخالصهیکبنابراینکند،نمینگاهبعدجلسهکندمینگاهجلسهیکبنابراین

توانیدمیشماولی.داردجزئیاتقصه،نیستقصهاصالًقصهخالصهکهد،باشیداشتهراهشداراینشماو،گوییم

بگیریدکمکآنهاازتوانیدمی،اندنوشتهمثنويتفسیرکهاستادانیازمخصوصاً.بخوانیدخودتانراقصهبروید

.بخوانیدراقصهکل
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و،استعارفیکدرواقعگسارمیامیراینکهفهمیممیقصهازو،استگسارمیکهاستامیريقصهاین

خردشاملکه،آیدمیطرفآنازشدنتسلیماثردرکهاستشرابیهمایزديمی،استایزديمیبهمندعالقه

،آیدنمیجهاناینازقرار.بودقراربود،آرامشصحبتاالنهمیناست،آرامشاست،عشقاست،زیباییاست،

،رسدمیمهمانیکبه آن حالیکهدرامیرایناست،بودنحساست،امنیتحس،آیدمیآنورازایزديآرامش

. بخردمیبودندترسایانکهفروشهامیازفرستدمیراغالمش

درزاهداینو.بیندمیرامیزاهديراهدرولی،خردمیرامی، رودمیکوزهتادوداردبرمیخدمتپیشاینو

کهگویدمیاست؟چیاینکهپرسدمیخدمتپیشاینازو،هستماهمهمرکزدراستذهنیمننمادواقع

پیشوریزدمیراشرابو،شکندمیراهاکوزهداردمیبرسنگتعصبشرويازو.استشراب،استمیاین

باوشودمیخشمگینامیروگویدمیراداستانشد؟چیگویدمیامیر.رودمیامیرپیشخالیدستخدمت

.بکوبدرازاهدسرخواهدمیگُرزش

شرابو،کندمینفاقاسترودوکهرامرکزمانزاهدتوانیممیهمیشهماکهبگویدمابهخواهدمیموالناو

گویدمیچیزهاخیلی،گویدمیرابیتسهاینقصهابتدايدرو.بکوبیم،شکندمیوزندمیلحظههرراایزدي

بهکهراابیاتازبرخیهمینطورو،رویممیهمباجایییکتاراقصهو،آوردمراهاقصهبرخیانتخابیمنولی

آنخواهدمیگرزباکهوقتیالبتهگوید،میچیکهببینیم،همباخوانیممیشودمیمربوطموالناامروزدرس

بهچراما؟درریزدمیکیدهدمیمابهلحظهاینخداکهايمیکنیدمیسوالشماو،ریختهرامیکهرازاهد

میشوندمیشفیع،شوندمیواسطهمردمبگویدخواهدمیوقتیو. ریزدمیمامرکززاهدهمینرسد؟نمیما

خالصاستزاهدکهمرکزمانیعنیمانذهنیمنشرازبخواهیماگرماکهدهدمینشانقسمتاین.نه:گویند

: کهگویدمی. شدهقایمرفتهوترسیدههمزاهدخودالبتهگذارند،نمیمردمبشویم

3451مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بیت 

هاست؟گنج و گوهر کی میانِ خانه

هاستگنج ها پیوسته در ویرانه

پارك، کردهدرستآبادذهنکهکسیهریعنیچی؟یعنیگذارند،نمیهاخانهوسطکهراگوهروگنجگویدمی

را،اینکندخرابباید. ندارداطالعحضورشگنجازآدمآنچیده،همبغلراهاشدگیهویتهمکرده،درست
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بچهایناست،منهمسراینرا،هاشدگیهویتهمیعنیچیدهراچیزهاوداردپاركدیدکهکسی. کندخرابه

اینهاهمهباواست،مناندازپسایناست،منجوانیایناست،منخوشگلیایناست،منپولایناست،من

. داندنمیراگنجپسندارد،اطالع،استدرهمچیزهمهکهجنگلقانونازواست،هویتهم

بهراذهنیمنچیدماناینرا،هاشدگیهویتهماینکهدهدمینشانشمابهراخودشموقعیگنج:گویدمی

ازداردشماازهاییقسمتپس. استمردنحالدریکیشود،میزادهیکیجنگلدرکهکنیقبولوبریزيهم

ومیردمیداردپیريیکاست،جوانشدهزادهفرزنديیک. شودمیدرستداردهاییقسمترود،میبین

شدگیهویتهمویرانهیعنیها،ویرانهدرراخودشگنجموقعآن. کنممیقبولراهمهاست،منزندگیاینها

.دهدمینشانها

***پایان قسمت اول *** 
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گنجِ آدم چون به ویران بد دفین

بند آن لَعینگشت طینَش چشم

اینبود،ویرانیدرمدفونچونما،گنجیاوآدمحضرتگنجگویدمی. مدفونیعنیدفین. شیطانیعنیلَعینآن

ماذهنیمنهمینطوروشیطانچرا؟.ملعونشیطانآنبندچشمشدگل،یعنیطینش،اگلطینش،فرمش،

کهاین: کهگویدمی،کندمینگاهآدمبهشیطانکهآمدهقصهدر. داردجسمیهوشیاريبیند،میرافرمفقط

درصدیکفقط. هستممندرصدشممیز نه نهنودو نه این. نیستگلاین: گویدمیاوبهخداو. استگل

گلرااینفقطمنشود،نمیسرمفرمانکارمنگویدمی. فرمانکارعالوهبهاستفرماین. استفرماشکوچکی

. بیندمیگلراماهمذهنیمنپس. بینممی

دیگريچیزهستم،منفقط: گویدمی. بیندمیگلراماماستمرکزاالنکهماذهنیمنبگویدخواهدمیموالنا

منبندچشماالنجسمی،هوشیاريوفرم،گل،یعنیطینبوده،شیطانبندچشمکههمینطوربنابراین. نیستم

. بیندنمیدرستبیند،نمیچون. برسانیدحضوربهراخودتانتوانیدنمیذهنیمنباشما. هستهمماذهنی

هستم،فرمماینمن: گویدمیایناساسبرکردهدرستذهنیمنکهراچیزيآنباید. استویرانهدرگنجپس

بدانیدشمااگرکهکنیدتوجه. بکنیمقبولراتغییرنظامو. بریزیمهمبهماراآنکرده،درستقشنگگلیمیکو

یک.ریزدمیترستان،استعالمنظاماینو،استتغییردچارشدیدهویتهمآنباشماکههرچیزيکه

.آیدمیوجودبهشمادرپذیرشی

شودمیمعلومپس. بدهدتشخیصراتغییرقابلچیزتواندنمیتغییرقابلچیزیککهدانیدمیشماهماینو

جسم: گویممیشمابهاالنمنمثال.بشناسدراتغییرقابلتواندمیکهداردوجودتغییرقابلغیرچیزیکمادر

یکشمادراینکهبراياست؟درستدانیدمیکجااز. ایناستدرست: گوییدمیشما.استتغییرقابلشما

شماکهصورتیدرکند،آشکارراخودشخواهدمیآنو،داردوجودشماستخدائیتکهتغییرقابلغیرعنصر

کندتغییرخواهدمیکههرچهبگذاریدشما.نیستهاشدگیهویتهمآبادانیِدرگنجآنکهکنیدقبولکامل

.بیایدیادتانهمبیقرارطالبآن. کندتغییر

یاراخودمانیعنیراآدمفرمفقطشیطان،مثلداریمبرمیچشممانازراشدگیهویتهمبندچشماینماپس

بامن. فرمانکارعالوهبههستندفرمایشانگوییدمیکنید،مینگاهتانبچهبهشما. بینیمنمیرادیگرانفرم
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مرتعشوکنممیبرقرارارتباطاودرونزندگیبادرونمزندگیبامن. دارمسروکارزندگیشبایعنیفرمشانکار

است،متفاوتهمهتغییرقابلچیزهايکهشویممیمتوجهدفعهیکما. دنیاتمامباهمینطور. گلمبانهشوم،می

دارند،باوريهرحاالشان،سیاسیباورهايشان،مذهبیباورهايشان،دینیباورهايمثل. جسمشانمثل

راتغییراتماکهچراهستید،تغییرقابلغیرچیزآناصلدرشما. دنشومیاهمیتبیدفعهیکاینها. رفتارشان

یعنیچیزچوننیست،چیزولیگوییممیچیزاسمشکهعنصر،یاچیزآنراتغییراتپس. دهیممیتشخیص

نشانیبیبهراجعخواهیممی. نداردنشانبیندارد،خدائیتولیباشد،داشتهوزنیحجمی،یکبشود،دیده

.کنیمصحبت

کرد در طین سست سستاو نظر می

گفتش که طینم سدّ توستجان همی 

منفرماین:کهگفتمیهوشیاري،حضور،یعنیجانوحقیرانهصورتبهآدمگلبهکردمینظرشیطانیعنی

بهما. ماستبرايبیتاینونکنینگاههمفرمبایدتو. ببینیتوانیمیفرمفقطتواینکهبرايتوست،دیدسد

نمیمرابینی،میرافرمبینیمیراگلچونتو: کهگویدمیماجان. بینیممیراذهنیمنذهنی،منعنوان

جانبهبعدو. بینیمیمراندیديرااوکههمین. نیستیتوهاشدگیهویتهمنیستی،توگلنبین،راگل. بینی

میقصهاولهمانموالنارابیتسهاینپس. شويمیزندههوشیاريبهشوي،میزندهخدابهشوي،میزنده

.بخردمیرودمیوگیردمیراسبوهاپیشخدمتیاغالمآنوآورد

در زمان در دیرِ رهبانان رسیدو خوش دویددو سبو بِستَد غالم

درکهکنیدمیتوجه. فروختندمیمیکهرسیدترسایاندیربهفوراودویدخوشحالوگرفتکوزهدوتایعنی

توانیممیبهترکهبینیممیموالنا،دستبدهیمو،کنیمرهاراخودماناگرکهبینیممیحقیقتاهاقصهاین

راامیراالنبینیدمیموقعهابعضیچونکرد؟چکارامیرشد؟چیحاالذهنمان،باهمینطوريتابشویممتوجه

میرفتیمکههستیمماغالمبینیممیدفعهیکگیرد،میخدامعادلدفعهیکگیرد،میکاملعارفمعادل

کنید؟میتوجه. بگیریم

گیریممیرامیکهشویممیمتوجهو،استزندگیهمینترسایاپارسااینوبگیریممیرفتیمماکنیدفرض

چهمیایندهد،میمیمابهزندگیلحظهاینکهببینیمخواهیممیکالًپس.شکندمیرامانکوزهیکیولی
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اینقدرچرارفت؟کجازندگیمیآنداریم؟استرسغمگینیم؟اینقدرماچراخورد؟نمیماکاربهچراشود؟می

آنهابهکهچیزهاییآنآفلند؟اینهاکهنیستیممتوجهچراکنیم؟میقضاوتاینقدرچراکنیم؟میمقاومت

اینطوريقصهپسما؟شویممیگیجاینقدرچرارود؟مییادمانبعداچرافهمیممیباریکپس! ایمچسبیده

.می بگیرد، رودمیداردبرمیکوزهدوتاپیشخدمتاین. رودمیجلو

سنگ داد و در عوض گوهر خریدچون زر خریدزر بداد و بادة

،مثل جواهر بود،گوید زر را داد و باده اي که مثل طالمی.ببینید همین طور موالنا کار را به ما توضیح می دهد

و شرابی از ،که به نظرش می آید زر بود،هم هویت شدگی را داد،تواند باشد کهدر اینجا می،زر بداد.خرید

هم هویت شدگی ،سنگ داد،خودش توضیح می دهد،سنگ داد.واقعاً با ارزش بود،زندگی گرفت که واقعاً زر بود

.براي امیر؟براي کی،این پیشخدمترفته شراب بگیرد.در عوض گوهر حضور را گرفت،سنگ بی ارزشی است

3461بیت مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، 

نامسوي قصرِ آن امیرِ نیکبرد آن غالماین چنین باده همی 

پس مشخص می شود .یک چنین باده اي را داشت می برد آن غالم به سوي قصرِ آن امیري که نام خوبی داشت

.م میِ ایزدي استو این ه.انسانی است که به خدا زنده شده است،این امیر انسانی است که عارف کامل است

آن پارسا یا ،سعی شما می تواند غالم باشد،کوشش شما،و شما می توانید امیر باشید.قصه هم یک تمثیل است

حاال گوش کنید .یا وضعیت می تواند در بیرون باشد،زاهد می تواند من ذهنی شما باشد،دیر می تواند خدا باشد

.به خالصۀ چند بیت از این قصه

ايخُشک مغزي، در بال پیچیدهايزاهدي، غم دیدهپیشش آمد

مغزش هم .یعنی غمهاي زیادي دیده بود،که این زاهد غمدیده بود،یک زاهدي دید،یک دفعه داشت می آمد

خُشک مغز یعنی .عقل جزئی بود،فکرش و عقلش.یعنی مغزِ هم هویت شده داشت،خُشک مغزي،خُشک بود

به ،هم هویت شده بود،با درد ها هم،یعنی در ضمن آنکه با چیز ها هم هویت شده بود.دیوانه و سودایی است

همین که االن ،يادر بال پیچیده.و این معادل من ذهنی ما است،آب زندگی نمی رسید،مغزش آب نمی رسید

در بال غز،خشک م،یتاصالً خود این نیم ب،یماما در بال پیچیده.گفتم من ذهنی ما یک مولد درد است.گفتم

.قشنگ من ذهنی شما را تعریف می کند،پیچیده
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کینه ،اگر از جنس رنجش نیستید،اگر در بال نپیچیدید؟چرا نیستید،اگر نیستید؟شما ببینید خُشک مغزید

سوي اینها ي از اینها باشد و به امهقآدم اگر مل،در حسادت نپیچیدید.اینها بال است دیگر،تنفر نیستید،نیستید

؟این خوبه،خودش را هم به بال بکشد.و دیگران را هم به بال بکشد،در بال بپیچد و به سوي بال هم برود،هم برود

ي اکوزه.و میل دارد از روي تعصب کوزه را بشکند،این زاهد همان من ذهنی ما است.این زاهد از آن زاهد ها بود

.استشراب گرفته،که این پیشخدمت رفته

در همه جاي مثنوي یا این چند بیت .دهدنشان میموالنا به ما قصۀ من ذهنی ما را،و االن در توصیف این زاهد

آیا پیش شما .اگر خوب توجه کنیم،که استادي موالنا را ببینید که در چند بیت می تواند ما را روشن کند،فقط

ت شده در مرکزش یک زاهدي وجود ندارد که غم هم هوی،رفته جهان،يهوشیار؟نیامده است همچون زاهدي

ولی به وسیله من ،بعد آن موقع این زاهد زحمت کشیده است؟چرا.خُشک مغز است و در بال پیچیده است،دیده

.ذهنی خدا را شناخته است

خانه از غیرِ خدا پرداختهتن ز آتش هاي دل بگداخته

و براي خودش خدایی درست کرده ،تَنش از دردهاي من ذهنی گداخته است،ذهنیدرست مثل خیلی از من هاي 

حول و حوش این محور .است و این خدا از هم هویت شدگی با باورها درست شده است و تماماً مرکزش این است

نکه واقعا به خدا نه ای،خانه از غیرِ خدا پرداخته.این خدا هم مادي استومادي است،دائما می گردد و این محور

.دارد می گوید این توهم است.زنده شده است و مرکزش بی نهایت شده است

،بلکه به وسیله ذهنشان یک باورهایی را می گیرند،آن دو تا بیت غزل را عمل نمی کنند،خیلی از من هاي ذهنی

در دل ما ،گویند خدامی.نددهند آنجا براي خودشان یک خداي مادي درست می کنآنها را مرکزشان قرار می

خانه از غیر خدا پرداخته است یعنی خانه را از هر چیزي غیر از خدا . بلکه مرکز مادي است،خدا نیست.است

.خداي واقعی نیست این،خالی کرده است

داغ ها بر داغ ها چندین هزارزینهارگوشمالِ محنت بی

دردهاي من ذهنی یکی پس از دیگري .او را تنبیه کرده است،که مال من ذهنی استیعنی محنت یا رنج بی امان 

،داغ گذاشته و تعداد این داغ هایی که روي داغ ها گذاشته شده است،و روي داغ ها.او را تنبیه کرده است
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چندین ،رنجش هایی که روي رنجش ها نهاده شده است و دشمنی ها و تعصب ها و کینه ها کوبیده شده است

.زاهد دل ما،تعریف من ذهنی ما است؟این بیت تعریف چه کسی است.هزار

روز و شب چفسیده او بر اجتهاددیده هر ساعت دلش در اجتهاد

و این جهاد با نفس از طریق فضا گشایی و تسلیم نبوده . در جهاد با نفس می دیده استیعنی هر لحظه دلش را

اینکه ما با نفس .بلکه از طریق ستیزه و مقاومت بوده است.یت شدگی ها نبوده استاست از طریق شناخت هم هو

و این را اجتهاد ،خودمان بجنگیم و محروم کنیم خودمان را و خشم و نفرت را بکوبیم و با آنها هم هویت بشویم

.دتوجه کنید این زاهد شراب را می خواهد بریز.این درست نیست،و به آن بچسبیم،بنامیم

سال و مه در خون و خاك آمیخته

شب بگریختهصبر و حلمش نیم

سال ،آمیخته،هم هویت شدگی با چیزها و درد آنها،خاك یعنی همین گل،خون یعنی درد،یعنی سال ها و ماه ها

ولی .و در خاك غلتیده است،یعنی خونش ریخته شده است،ها و ماه ها درد کشیده است به خاك افتاده است

چقدر هم هویت شدیم با ،مقاومت کردیم،چقدر ما ستیزه کردیم،نفهمیده این راه نیست،درس نگرفته است

.ولی درس نگرفتیم،دلمان خون شد.و خون گریستیم،ما افتادیم به خاك،وقتی آنها را از ما گرفتند،چیزها

ي رفته هم هویت هوشیار،شب یعنی شب ذهننیم . مپرنده از روي این هم هویت شدگی ها بلند شویکه ما بعنوان

یا فضا را باز می کنی تسلیم می شوي و خرد زندگی . دو جور هست کار در آنجا. شده و وارد شب شده، شب ذهن

حلم یعنی قدرت فضاگشایی، مثل . یا فضا را می بندي، مقاومت می کنی و صبر و حلم می گریزد،کار می کند

:گفت. ستاتمکین، یادتان 

خلق را زین بی ثباتی ده نجاتدهنده قوت و تمکین و ثباتاي

اي خدایی دهنده روزي هستی، روزي خرد هستی، عشق هستی، لطافت هستی، زیبایی هستی و اي خدایی که 

تمکین . تمکین دارد،تنها انسان است که حلم دارد. میعنی به ما یاد دادي که فضا را باز کنی. حلم می دهی به ما

صبر یعنی اینکه من می مانم تا کن . به حضور استهوشیارصبر هم مال انسان . یعنی قدرت فضاگشایی و صبر
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امسال یک سیب داده و ما فکر می کردیم هزار تا . درست مثل اینکه یک درختی کاشتیم. فیکون کارش را بکند

. ولی حداکثر کارمان را می کنیم. می دهدکنیم که سال دیگر ببینیم چند تا صبر می. می دهد

ولی خود این آدم که صبر و . این آدم در ذهنش است،کسی که صبر و حلمش در شب دنیا ربوده شده، گریخته

ش هم هویت شدگی اههم. حلمش گریخته و پر از خشم است، پر از تنفر است، فکر می کند به حضور رسیده

. مرکزش را اشغال کرده

نا در غزل گفت شما باید از میان برخیزي و خدا بنشیند این میان و این امکان وجود دارد درست است امروز موال

و ما براي این . که فرم ضعیفی داریم ما، ولی در این فرم ضعیف یک بی نشانی می تواند به عمق بینهایت بنشیند

اگر صبر و حلم از شما گریخته و شما . صبر و حلم از ما بگریزد،نیامدیم که وسط شب یعنی شب ذهن. کار آمدیم

باید یک کاري براي خودتان . شوید، شما در ذهن هستیدبارها به خون و خاك کشیده شدید و هنوز هم می

ها در مرکزتان وجود دارند بشناسید که چی. بیخودي براي خودتان تصویر ذهنی یک آدم عارف را نسازید. بکنید

آنها بارها گفتیم آنی که هستید یعنی خداییت و بی نشان خودش، خودش را به با شناخت. که شما آنها نیستید

:و بارها گفتیم.شما به موقع نشان خواهد داد

کار او کن فیکون است نه موقوف عللدم او جان دهدت، رو ز نفخت بپذیر

و . می گوید بشو، می شود. و کارش هم کن فیکون است. دم او بیاید مستلزم تسلیم است. باید بگذاري دم او بیاید

شما حلم دارید یعنی فضا را مرتب باز می کنید که بیشتر باد بیاید، نسیم جان بخش الهی بیاید و شما به علل 

. بیرونی که ذهن ایجاد می کند نگاه نمی کنید

آنِ کیست آن؟: باده، گفت: گفتر سبوها چیست آن؟د: گفت زاهد

می . زاهد به این پیشخدمت می گوید، به غالم می گوید که در این دو تا کوزه چه هست؟ می گوید شراب هست

گوید مال کی هست این شراب؟ 

طالب را چنین باشد عمل؟: گفتآن، آنِ فالن میرِ اَجلّ: گفت

و . تر و بزرگتر هم هستبه معنی جلیل. یعنی بزرگ، واال مقاملاج. می گوید مال آن فالن امیر بزرگوارپیشخدمت 

حاال زاهد می گوید که . گاهی اوقات می گوییم عارف کامل.در اینجا گفتیم عارف به بینهایت خدا زنده شده است

شراب بخورد؟باشد،یعنی این امیر باید اینطوري. طالب باید این چنین عمل کند
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شیطان و آنگه نیم هوش؟بادةطالبِ یزدان و آنگه عیش و نوش؟

کی می گوید؟ ؟می گوید کسی که طالب خدا باشد، به عیش یعنی زندگی و نوش، نوشیدن شراب مبادرت می ورزد

یم می آید، و آن چیزي که باده الهی است و از آنور می آید و در اثر تسل. زاهد که هست؟ من ذهنی ما. زاهد

براي اینکه کسی . آن موقع باده اي که شیطانی است آن را می گوید باده خدایی. اسمش را می گذارد، باده شیطان

آن را می . شرابی که از تایید و توجه می آید. که هم هویت شده و مرکزش جسمی است، شراب دنیا را می خورد

. گوید شراب خدایی

توجه می کنید . و آن موقع می خواهی هوش هم داشته باشی. خودش می خوردشما بیایی باده شیطان بخوري که

این هوش جسمی . تا دم او نیاید و ما تسلیم نباشیم هوش بوجود نمی آید. که دم او جان دهدت، رو ز نفخت بپذیر

. استدل هم هویت شدگی ه. هاستاین هوش و عقل هم هویت شدگی. و من ذهنی و عقل او به درد ما نمی خورد

شادي بی سبب، آرامش بی سبب که خدا به ما . می گوید آدم باید زندگی هم بکند؟ آدم باید همیشه غصه بخورد

هاي چیزهاي بیرونی آن موقع بی قراري، حس ناامنی و گرفتن باده. می دهد براي این زاهد من ذهنی حرام است

.براي او باده خداست

آیا . یاز زبان زاهد می گوید، ولی به ما می فهماند که تو هم همین را می گویموالنا این ابیات را در واقع یک جوري 

ما همیشه باید عزا بگیریم، همیشه باید غصه بخوریم، همیشه نگران باشیم، همیشه استرس داشته باشیم یا خدا 

طالب یزدان و . زندگی و هوش خرد زندگی و شادي بی سبب را حالل کرده به ما، هر لحظه می خواهد به ما بدهد

آن چیزي که شما باده شیطان می نامی، چون با عینک ذهن می بینید، شرابی که از آنور . بله؟آنگه عیش و نوش

. تو می خواهی شراب از خداي ذهنی بیاید و تو خداي ذهنی داري. می آید، شراب غیبی را باده شیطان می نامی

. ما خداي ذهنی نمی خواهیم

ژمرده استهوشِ تو بی می چنین پ

هوش ها باید بر آن هوشِ تو بست

حاال چند تا هوش می خواهیم به آن ببندیم، بلکه تو هوش . هوش تو بدون می هم پژمرده است:کهزاهد می گوید

هوش این . بنظر می آید که اصالً به چیزهاي این دنیا هوشمند نیستی،یعنی هوشهاي این دنیایی. داشته باشی

هوش خودش پژمرده . ي هستند، بسیار شاد است، پژمرده نیستهوشیارغالم و هوش امیر که هر دو از جنس 
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آیا ما هم یعنی شما به خودتان نگاه کنید، . چون با عینک پژمردگی می بیند، پژمردگی را شکوفایی می بیند. است

جان می دانید و آن موقع زنده شدن به خدا را و بینهایت او را و شادي بی سبب را و ،شما پژمردگی را بیجانی را

آرامش بی سبب را آن موقع پژمردگی می بینید، بیهوشی می بینید؟ می گوید چند تا هوش باید به تو ببندیم تا 

. ببین می بخوري چه می شودحاال . اصالً هوش تو االن هوش نیست. معلوم شود تو باهوشی

تا چه باشد هوشِ تو هنگامِ سکر؟

اي چو مرغی گشته صید دامِ سکر

که موالنا . کر، مستی به خداستموقع مستی، س. می گوید حاال می نخورده اینطوري است، می بخورد چه می شود

در واقع این . د دام سکر شديو اي مرغی که تو صی. می گوید اگر به خدا مست نشوي، غم از تو جدا نمی شود

و در واقع براي همین آمدیم که ما .توصیف مال امیر است و غالم است و انسانی است که می آنوري را می خواهد

که ،مثل مرغی در دام این مستی ما اسیر باشیم. خدا را پیدا کنیمبه هوش مستی . کر را پیدا کنیمهوش س

این زاهد گرچه . گوید که همه انسانها صید دام مستی و شراب خدایی هستندیعنی موالنا به اعتباري می . هستیم

. بله قصه را پیش می بریم. بله پس این توصیفی بود از من ذهنی. ولی نمی فهمد،که اینها را به لفظ می گوید

. ببینیم چه اتفاقی افتاد در آنجا و چه اتفاقی هم در زندگی ما می افتد

3493جم، بیت مولوي، مثنوي، دفتر پن

زد ز غیرت بر سبو سنگ و شکست

او سبو انداخت و از زاهد بِجست

و پیشخدمت کوزه . یعنی کوزه را شکست. پس زاهد از روي تعصبی که داشت، سنگ زد به سبو و سبو را شکست

رت دو جورغی. این کلمه غیرت هم جالب است که موالنا بکار می برد. شکسته را انداخت و از دست زاهد فرار کرد

تعصب داریم به آنها و . در واقع ما با باورهایی هم هویت شدیم. غیرت من ذهنی تعصب خشک و خالی است. است

. باورهایمان حفظ شودآن مان ایجاب می کند که هم هویت شدگی باهوشیاري جسمی

ان کوشش بکند ولی یک غیرت دیگري هم هست که آن غیرت، غیرت اصلی است و آن عبارت از اینست که انس

یعنی یک عمقی داشته باشد، ثباتی داشته باشد و فضا .همیشه از جنس خدا باشد. همیشه به این لحظه آگاه باشد
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من . و غیرتش به این باشد که من فضاگشا هستم. از این قدرت فضاگشایی هر لحظه استفاده کند. را باز نگه دارد

و در این بحر که باز می شود همه چیز می گنجد از دست ام که همان تمکین و ثبات استخاصیت فضاگشایی

می خواهد . غیرت این زاهد اینست که می ایزدي را بریزد. این دو تا غیرت درست عکس هم هستندببینید . ندهم

ها سبب می شود که شرابی که این لحظه خدا به ما می دهد از بگوید که غیرت و تعصب خشک هم هویت شدگی

. اینکه زد سبو را شکستکما. و تلف کنیمما بریزیم،غیب

ماجرا را گفت یک یک پیشِ اوباده کو؟: رفت پیش میر و گفتش

یکی یکی چه : شراب کو و تمام ماجرا را تعریف کرد،امیر گفت باده کو. رفت پیش امیر و امیر هم مهمان داشت

که در این ،که مهمان داشتن ما هم خیلی جالب استتوجه کنید . و ببینیم که امیر چه می گوید. اتفاقی افتاد

. ما باید به ایشان شراب دهیم. و تمام باشندگان عالم مهمان ما هستند،جهان ما باید به بینهایت او زنده شویم

نباتات، جمادات، انسانهایی که هنوز از جنس زندگی نشدند، ما امیري هستیم، عارف کاملی هستیم و یا باید 

پس شراب را از خدا می گیریم و . ي همین منظور آمدیم که تمام باشندگان این عالم مهمان ما هستندبرا. باشیم

. بله. رمز همان شراب استو این شراب همپخش می کنیم

3495مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بیت 

میر چون آتش شد و بر جست راست

زاهد کجاست؟بنما خانۀ: گفت

دهد که واقعاً وقتی ما شراب ولی نشان می،لها گرچه که به زبان ذهن گفته می شوداین تمثی. میر مثل آتش شد

االن می بینید مثالً . و گفتم موالنا این میر را در نقشهاي مختلف، نمادهاي مختلف بکار می رود،ایزدي را می ریزیم

باید ببینید بیت . هن بخوانیدبراي همین می گویم که قصه را نباید همین طوري خشک و با ذ. جاي خدا می گذارد

و ما باید از بیت استفاده ،موالنا هم در عالمی بوده که همین طوري این بیتها به جایش می گفته. چه می گوید

. ممکن است اینکه شراب ایزدي را ما هر لحظه می ریزیم به وسیله زاهد مرکزمان، خدا خوشش نمی آید. کنیم

ب و بیدار نمی شویم و به قول موالنا ریب المنون، حوادث ناگوار ناشی از هم هویت اینکه ما خودمان را زدیم به خوا

داستان خاتون و کنیزك یادتان بیاید که ریب المنون .ها که اتفاق می افتد و ما هنوز بیدار نمی شویمشدگی
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ترازو از فضاي گشوده شده با توجه به آیه قرآن به . و موالنا به ما گفت که ترازو باید داشته باشی.جانش را گرفت

. شودبما توضیح داد که فضا در درون باید گشوده 

اینکه ما هر لحظه فضا را می بندیم و متوجه نمی شویم که اتفاقات بد بخاطر مقاومت ما و بستن این فضا و عدم 

نگی ما، همین خواب یعنی منگی ما، خ. ندگی صورت می گیرد، زیاد مورد عالقه زندگی نیستاستفاده از خرد ز

هر لحظه خدا شراب را . و داریم وقت تلف می کنیم.ماندن ما، در خواب دردها ماندن اصالً مورد عالقه خدا نیست

و به ما بگوید که ،ده به این لحظهو می خواهد ما را بکشد از گذشته و آین،به ما تقدیم می کند در قالب این لحظه

. تو از جنس من هستی، از جنس جاودانگی هستی، ما می زنیم روي دستش

میر چون آتش شد و بر جست راست

زاهد کجاست؟بنما خانۀ: گفت

خانه زاهد واضح است که ذهن . دهبیعنی بلند شد و خشمگین شد و ایستاد و گفت که خانه زاهد را به من نشان 

. است

دانشِ مادرغَرَشآن سرِ بیتا بدین گُرزِ گران کوبم سرش

درو می دانید که ما،چیز چوبی یا آهنی که سرش آهن است، سرش را بکوبمعمود،تا بدین گرز گران، گرز یعنی

اهد بگوید و شاید می خو. ولی می گوید سر این دانش ندارد که شراب را ریخته. که همه بلدندفحشیهمان بغر

انگیزه فکرش و عملش همین ذهنش است یا ذهن . که این زاهد هر لحظه از همین من ذهنی متولد می شود

. بیرونی است یا شیطان است

طالب معروفی است و شُهرِگیاو چه داند امر معروف از سگی

می خواهد . شهرت و آوازه استمی گوید او امر به معروف را از کجا می فهمد، خودش سگ است و این دنبال 

بلکه می خواسته به خاطر . می گوید این کاري که کرده شراب را ریخته این از امر به معروف نبوده. شودبمعروف 

. بین مردم اعتبار پیدا کند. این به جایی برسد
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تا به چیزي خویشتن پیدا کندتا بدین سالوس خود را جا کند

می خواسته ریا . می گوید این اینطوري نیست که از ته دلش می خواسته کار خوبی بکند. ریاسالوس یعنی دوریی،

این را بهانه کرده که . امیر می گوید. من ذهنیش را بزرگ کند،می خواسته خودش را به خودش ثابت کند. بکند

پس بنابراین می بینید که . بخاطر این نیست که تربیت کند مردم را. من ذهنیش را بزرگ کند و این هم ریا است

تا باالخره یک حرفی ،و همین طور قصه را من پیش می برم. امیر عصبانی شده و می خواهد برود سرش را بکوبد

. رویمتا آنجا پیش می. بزند امیر

3553مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بیت 

او کیست کو سنگی زند: میر گفت

بر سبوي ما؟ سبو را بشکند؟

ما . گویدمی این را فرض کنید خدا . زاهد که باشد که سنگ بزند بر سبوي ما و سبو را بشکند:گوید کهامیر می 

نمی توانیم اینکار را . با سنگ سبویش را بشکنیم،کی هستیم به عنوان من ذهنی شرابی را که خدا به ما می دهد

، با کوچک کردن من ذهنی،تسلیمباشایی شراب را چطوري قبول کنیم؟ با فضاگ. باید شراب را قبول کنیم. کنیم

هر لحظه ما مقاومت مان را در مقابل اتفاق این لحظه اندازه می گیریم، می بینیم که آیا مقاومت . با عدم مقاومت

و. و حتما از جنس آن زاهد است،سبو را می شکند،می کنیم یا مقاومت صفر داریم؟ هر کسی مقاومت می کند

. سبوي شراب الهی را که نمی شکنند. مغزش خراب است این

ترس ترسان بگذرد با صد حذَرچون گذر سازد ز کویم شیرِ نر

یعنی در . باید با احتیاط بگذرد،می گوید حتی شیر نر هم که از کوچه من بگذرد. اینها را از زبان زندگی می گوید

باید احتیاط کنیم و دوري کنیم از . ما می ریزیمو ،این جهان هیچ کس قادر نیست که شراب الهی را زمین بریزد

. جوابش تسلیم و فضاگشایی است. این کار

کرد ما را پیشِ مهمانان خَجِلما را چرا آزرد دل؟بندة

گفتم موالنا در یک شعر بزرگ دارد حرف می . و ما مهمان داشتیم؟می گوید این زاهد چرا دل بنده مرا آزرده کرد

ما تمام این موجودات عالم هايمهمانما مهمان داریم و: خدا می گوید. می گوید فرض کنید خدا می گوید. زند
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دهم به تمام زاهد کی هست که شرابی که من می. انسان باید پخش کند. و من می را به انسان می دهم. هستند

. ما مهمان دعوت کردیم به آنها شراب بدهیم. بشکند و ما را شرمنده کند پیش مهمانان،شودبهمانان پخش م

شربتی که بِه ز خونِ اوست، ریخت

این زمان همچون زنان از ما گریخت

ان زم. خون زاهد از زمان است،راست می گوید. این می یا شربتی که من می دادم از خون او بهتر است:می گوید

من ،براي اینکه زاهد رفته قائم شده. از ترسش،و االن هم که می خواهم تنبیه کنم از ما گریخته. توهم است

و مردم هم ریختند می ،م شده و گوش می کند آن زیر از ترسشیزیر این پشمها و اینها قا. نخواندم آن قسمتها

و می ،وقتی ما زاهد را شناسایی می کنیمو این نشان می دهد که. می گویند نکُشش. خواهند شفاعت کنند

یعنی اگر ما بخواهیم از شر من ذهنی . خواهیم از شرش رها شویم مردمی که از جنس زاهد هستند نمی گذارند

.مان رها شویم، مردم نمی گذارند

اب. کند به مامی شویم و قوي می شویم، دائماً التماس می هوشیارو زاهد وقتی که یعنی من ذهنی ما وقتی که ما 

ولی ما مرتب باید فضا را باز کنیم و با کن فیکون و خرد زندگی . من موجود بی آزاري هستم. من کاري نداشته باش

که ما هر ،این قسمت همان ال اله اال اهللا است. این همان مسلمان شدن است،آن چیزي را که نیستیم بشناسیم

و از ،دهدبتا آن چیزي که هستیم خودش را به ما نشان . ی کنیمچیزي را که آن نیستیم انکار کنیم و شناسای

،می گوید فقط شراب را زیاد کن،در غزل هم هست.فقط فضا را باز کنیم. جستجوي به وسیله ذهن پرهیز کنیم

. حرف نزن

خانمها نمی موالنا به هیچ وجه به . اجازه بدهید که توضیح بدهم. در ضمن در این بیت و در غزل هم هستبله 

اینکه . علی االصول وقتی می گوییم انسان، انسان چه مرد و چه زن یکی است به لحاظ حضور. خواهد توهین کند

موالنا بعضی موقع ها بعضی از خصوصیتهاي زنها را عنوان می کند مثل ترس، نشان می دهد که من ذهنی می 

ي چه زن بشود و چه مرد بشود هر دو یکی هوشیاری ول،در غزل هم داریم. فقط همین،یک تمثیلی می زند. ترسد

. است
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گیر همچون مرغ باال بر پرَدلیک جان از دست من او کی برَد؟

حتی اگر ،می گوید او نمی تواند جان از دست من ببرد. براي زاهد ما،از زبان خداست این. این بیت هم جالب است

د، انسان کامل هم ود و چه خدا بشوچه امیر انسان کامل بش. دنبال زاهد می گرددامیر. مرغ شود بپرد به آسمان

ي من هوشیاراز دست این جور . گفتیم خداست، زنده شده به خودش در یک انسان و مقصد نهایی ما همان است

. ذهنی جان سالم به درد نخواهد برد

3563مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بیت 

مِ هچند بوسیدند دست و پاي اویهاي اوآن شفیعان از د
سر و صداي امیر بلند شده و بارها ، دیدندیعنی مردم ریختند. و شفیعان آمدند،امیر خشمگین است در قصه

یعنی هر کسی من ذهنی اش را بکشد، مردم نمی . دست و پاي امیر را بوسیدند که کاري با این نداشته باش

. این از جنس ماست،این کاري نداشته باشبا ،گذارند

باده خوشیگر بشد باده، تو بیکاي امیر از تو نشاید کین کَشی
. احتیاج به باده نداريتوتو خودت بی باده خوش هستی،اگر باده ریخت. که اي امیر به تو نمی آید که کین بکشی

ما احتیاج به باده داریم . ما داریم. راست می گوید خدا احتیاج به باده ندارد و خدا از خلقت ما یک قصدي دارد

با ذهن هم هویت بشویم، ،ما قرار است برویم ذهن. ولی زاهدي که در مرکز ما هست نمی گذارد باده به ما برسد

ها دستگاه را رها کنیم و هم هویت شدگی. تگاهی که ما ساختیم مولد درد استدرد ایجاد بشود و بفهمیم این دس

. هر لحظه فضاگشا باشیم. در این راه مسئولیت داشته باشیم که درست انتخاب کنیم. را شناسایی کنیم

ي جسمی می هوشیاربدانیم که فضاي گشوده شده ما هستیم و زندگی هست و خدا هست و آن چیزي که ایجاد 

و هر لحظه یک دردي را پیش می آورد و شراب زندگی را می ریزد، دعوا در خانه راه می اندازد، دعوا بین کند

ها راه می اندازد، ایجاد تنفر می کند، هی بد و خوب می کند، ستیزه می کند، مقاومت می کند، قضاوت می بچه

. یمکنرا داریم می ها ما این شناسایی. او فقط باده را می ریزد. کند، او ما نیستیم

لطف آب از لطف تو حسرت خوردتو برَدلطفباده سرمایه ز

وب معلوم است این امیر خ. می گوید مردم سرمایه را از لطف تو می گیرند. مردم می گویند. به امیر دارند می گوید

زندگانی ءیعنی آب که منشا. یا لطف آب به لطف تو حسرت می خورد. و آب لطفش را از تو می گیرد،هستکی
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ي که از تو می آید این لحظه آن هوشیاراست و اینقدر لطیف است، نسیمی که از تو می آید، آبی که از تو می آید، 

اینها ابیاتی هست که موالنا . ی هستیتو بیشتر منشا زندگ،آب منشا زندگی است. از آب هم زنده کننده تر است

این جواب را می خواستم برایتان بخوانم که جالب است و . حاال امیر جواب می دهد،بله. براي بیداري ما می گوید

. ما باید به این مرحله برسیم

3583مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بیت 

باز جواب گفتنِ آن امیر، ایشان را

من به ذوقِ این خوشی قانع نی امن می امنه نه، من حریف آ: گفت

همدم من آن می . می گوید نه نه. و آمد االن قصه به سطح عارف کامل که انسان است و ما هم در آن جرگه هستیم

. و من به ذوق این خوشی هایی که از بیرون می آید قانع نیستم. الهی است

من چنان خواهم که همچون یاسمین

نان گاهی چنینگردم چکژ همی

یعنی . می گوید من آن حالتی را می خواهم که مثل گل یاسمین گاهی کژ بشوم به این طرف و گاهی به آن طرف

گاهی من به جهان میل می کنم، نگاه می . موپس باید به او زنده بش. در اختیار خدا باشم. در اختیار زندگی باشم

. نمی خواهممن شراب این جهانی را. گاهی به جهان غیب،کنم

گردم به هر سو همچو بیدکژ همیوارهیده از همه خوف و امید

ترس و امید دویی است و . خوف و امید یعنی ترس و امید. می خواهد بگوید که من می خواهم از ذهن خارج بشوم

چون یک دفعه می بیند که این چیزها را دارد از ،گاهی می ترسد. و من ذهنی با این ترس و امید زندگی می کند

گاهی . این خوفش است،و یا آن چیزهایی که قرار است بدست بیاورد ممکن است بدست نیاورد،دست می دهد

این همسرم است، این بچه ام . اینها را از دست من کسی نمی گیرد،اوقات فکر می کند که نه بابا اینها را که دارم

مشخص است اینطوري می شود، آنطوري می . و اینها را هم بدست می آورم،است، آن مقامم استاست، این پولم

شما از ترس یا . هر دو فکر است،هر دو ذهنی است،این هم امیدش هست. شود، باالخره این مال من می شود

. و بدانید که این سیستم حادث دستگاه ایجاد درد است،امید نباید زندگی بگیرید
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یعنی به . گوید من می خواهم از این سیستم یا دستگاه خوف و امید برهم و مثل بید با باد زندگی برقصممی 

که فکر ماست، تن ماست، جان ماست که در ما این چهار بعد . عبارت دیگر ما روي یکتایی، روي عدم ایستادیم

ماست، همه اینها به وسیله همین باد و احساسات ،ي استهوشیاربیت اول غزل بود و دل ماست، مرکز ما از جنس 

آیا در این باد زندگی سالمتی هست یا نیست؟ البته که . رقصاند می رقصدهر جور که آن می. زندگی می رقصند

ید یعنی به خدا ادر حالیکه شما روي عدم ایستاده. نه خوفش مفید است و نه امیدش،در آن خوف و امید. هست

. ر شما وجود دارد، این چهار بعد شما سیراب می شود از آن آباید، و این ثبات دزنده شده

آب . اینها تمثیل است آب بیرونی حسرت می خورد. همان آبی که االن گفت که آب بیرونی حسرت می خورد

و آن آب زنده کننده چهار بعد ماست، به فکرهایمان خرد می دهد، احساساتمان از ،منشا زندگی در بیرون است

دیگر مثل قبل از جنس . فضاگشایی می شود،عشق می شودلطافت می شود،زندگی می شود،جنس شادي 

مال د،مال من ذهنی هستن،آنها احساسات خوبی نیستند. خشونت، رنجش، خشم، تنفر و حسادت نمی شود

ه آن نمییک دفعه یک اتفاقی می افتد می گوییم نه دیگر ب. امیدواریم یک دفعه می ترسیم. خوف و امید هستند

. موقت بوده که ما بفهمیم مولد درد است. این دستگاهی که ما توش هستیم به نام ذهن براي زندگی نیست. رسم

. آیا از آنجا بیرون بیاییم خردمند می شویم؟ بله

حاال یکی می خواهد با ذهنش این را اندازه . مال ما می شود. کدام خرد؟ خردي که تمام کائنات را اداره می کند

می گوید وارهیده از همه . نمی تواند بفهمد. می گوید با همین خوف و امید می خواهد اینها را بفهمد. می گیرد

یعنی مثل بعضی ها که اسمش در اینجا زاهد بود به باورها . کژ همی گردم به هر سو مثل بید. خوف و امید

رست است اینقدر شهوت پول و مقام و دنیاپیایکی . مرکز من یک چیز جامدي نیست. نچسبیدم که خشک بشوم

نمی دانم این چیزها دارد، هر چیزي که تعلق می تواند داشته باشد با آنها هم هویت است و آن آنطوري جامد 

آن هم در خوف ،اینکه هم که به باورها چسبیده و می گوید من تعصب این باورها دارم و آنها مرکزش است. است

. و امید است

امید دیگر حالت توکل دارد که شما مثل امید کشاورز، کشاورز فرض کن که پنجاه کیلو ،استیک امید دیگري

وقتی درو ،کیلو خواهد شد مثالً پانصد کیلوهمی داند که این پنجا،می برد می کارد،فقط آن را دارد،گندم دارد

مثل خوف و امید ذهن . زندگی استبرکتش برکت،، امید زندگی استدارد این امیداین امید. توکل دارد،می کند

خوفش از اینست که من این توکل و این فضاي گشوده شده و این موازي . خوفش امروز هم خواهیم خواند. نیست
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اي من دیگر جدا شدم :هر موقع آن مرکزش عوض می شود و می ترسد، می گوید. ن با زندگی را از دست ندهمبود

. آیداالن دیگر آن نسیم نمی ،از زندگی

ترسش از این نیست که . ترسش از این نیست که چیزي را از دست بدهد. پس ترسش از اینست که وصل نباشد

. امیدش، امید زندگی است. چون امیدوار است. نه از آن نیست،پنجاه کیلو گندم داشت گفت همه را رفت کاشت

ترسش از اینست که خدا . در زمان باشد،در این لحظه نباشد،ترسش، ترس از اینست که از جنس زندگی نباشد

ترسش از اینست که خرد زندگی در این لحظه . نه از خرد زندگی نکرده از نفرت، از رنجش فکر کند و عمل کند

از این ترس دارد که امروز اگر وقت شد در این مورد هم، در این نوع ترس . بیدارگونه به فکر و عملش نریزد

.بله. صحبت خواهیم کرد

چو شاخِ بید گردان چپ و راستهم

که ز بادش گونه گونه رقص هاست

می گوید مثل شاخ بید که در اثر بید به چپ و راست متمایل می شود و بر اساس کیفیت باد . اینها را امیر می گوید

من هم به خرد زندگی و عشق زندگی . پس بنابراین بید اختیاري در این رقص ندارد. و سمت باد این بید می رقصد

شود،میبعدمچهارواردگشائیفضاوتسلیماثردرکهزندگیبادازمن. چهار بعدمان هم همین طور. می رقصم

.بیرونیمیاینبانهدارم،همدمیدارم،دوستیدارم،الفتمی،آنبامنپسرقصم،میکنم،میزندگی

آنکه خو کرده ست با شاديِّ می

این خوشی را کی پسندد خواجه هی؟

میکیرابیرونیهايخوشیایندهد،میالهیمیکهسببیبیشاديباکردهخوکهکسیآنگویدمی

شوبیدارخوابازباش،آگاهخواجهپسندد،

***پایان قسمت دوم *** 



# Programگنج حضور747برنامه شماره 747

33: صفحه

انبیا ز آن زین خوشی بیرون شدند
که سرشته در خوشیِّ حق بدند

یادآوريازکهییمآنازبیرونی،تائیدازبیرونی،توجهازجهان،اینخوشیازعلتاینبهپیغمبرانگویدمی

پولاینقدرذهن،خوابدرنشینیممیکشیم،میبیرونماشده،هویتهمازیاآید،میشدههویتهمچیزهاي

اینگویدمیانبیاءذهن،خوابدرشویممیبزرگداریمدفعهیکودارماینقدرنفوذدارم،مقاماینقدردارم،

ایندیگربودند،خدائیآرامشبودند،سبببیشاديخوشی،درعجیناینکهبرايچرا؟نخواستند،راخوشی

همسرشانبهخواستندنمیخواستند،نمیبیرونازراهویتخواستند،نمیبیرونازراامنیتحسرا،آرامش

.مردمازباشندطلبکارکن،خوشبختمرابگویند

مابهتوانندمیآنهاکنیممیفکراینکهبرايداریم؟توقعداریم؟انتظارهمهاینهستیم؟طلبکارمردمازچراما

خردلحظهاینکهکسیبرايولیرا،ماکنندموفقبدهند،خوشبختیبدهند،تائیدبدهند،توجهبدهند،هویت

بیرونی،چیزهايکهدانیممیبیرونی،چیزهايآنبهکهندارداحتیاجیاوفکرش،بهوعملش،بهریزدمیزندگی

راحقخوشیکنیم،میبازرافضاشویم،میتسلیمآئیممیمااینبنابرپس.دادنخواهندرازندگیبرکاتآن

:گویدمیراهمیناالنهمینافتد،میماچشمازبیرونیهايخوشیدفعهیکبینیم،می

زآنکه جانْشان آن خوشی را دیده بود
این خوشی ها پیششان بازي نمود

همشماشما،وانبیاءاولیاء،جانکی؟جانبود،دیدهراسبببیآرامشسبب،بیشاديآنها،جاناینکهبراي

دیدهراآنطرفیشاديیااست،دیدهراآنطرفیخوشیکهداریدجانیبینندگانشمااززیاديتعدادهمینطور،

شماپیشکنند،تائیدبدهند،توجهباشند،داشتهقبولرامامردمکهبیرونیهايخوشیایناین،بنابراست،

.آیدمیکودکانهاست،ذهنیمنبازيواقعااینهاکهدانیدمیآید،میبازيآید،میمسخره

با بت زنده کسی چون گشت یار
مرده را چون در کَشَد اندر کنار؟

دوآنبابیتاین.رسدمیوحدتبهدوبارهشود،میعجینزندگیخودباآیدمیهوشیاريبصورتکهکسی

راآنو،کندمیپیدانهایتبیعمقوشودمییکیلحظهایندرزندهزندگیِباکهکسیخواند،میغزلبیت

یعنیکند؟میبغلجوريچهکشد؟میخودشکنارجوريچهراذهنیمنمردهاینصورتایندرکند،نمیرها
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برگردیمیا،کنیمبغلراذهنیمنمردهاینکهداریمرااینانتخابقدرتلحظه،ایندرما:گویدمی،کنیدنگاه

تمرینراپذیرشکنید،گشائیفضاشماوقتچندیکخواهید؟میراکدامشما.کنیمبغلراخدازندهزندگیِ

مرکزدرنبایدآفلچیزهايکهکنیدشناسائیکنید،تمرینراقضاوتعدمکنید،تمرینرامقاومتعدمکنید،

گشودهفضاياینازکهرازندهزندگیِیدرادشماکهدیددخواهیماه،ششیککنید،کارهمینطوريباشد،شما

تجربهخودتاناول،دسترازندگییعنی.شویدمییاراوباو،کنیدمیحس،شودمیمرتعشمرکزتاندرشده

. کنیدمی

چهبهمردماعتباروتائیدخورد؟میدرديچهبهاینهامردم،کنندمیبیرونکههائیستایشایندیگویمی

همهاینکهدهد،مینشانمنبههاشدگیهویتهمدرجسمیهوشیارياینکهچیزهائیاصالخورد؟میدردي

بهخواهم،میمادرموپدرازخواهم،میامبچهازخواهم،میهمسرمازخواهم،میمردمازمنکهچیزهائیآن

وقتیامافهمیدم،نمیمنبوده،شدهگشودهفضايایندرخواستممیمنکهچیزيآنخورند؟میدرديچه

:گویدمیموالناتلویحافهمد،نمیاوبوخُبشکند،لحظهایندرراالهیمیکهباشدداشتهرازاهدآنعقلآدم

کشیم؟میدردچقدرماکند،میراکاراینبینیدمیزندگی،حوادثوزندگیکرد،خواهدردخُرازاهدآنکلّه

همرابیتدواینبله.قراریمبینداریم،صبرشود؟میدزدیدهمانحلمچقدرشویم،میکشیدهخونوخاكبه

:گویدمیبخوانم،

361مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بیت 

یسر با عسر است، هین آیِس مباش
معاشراه داري زین ممات اندر 

دستازشدنرهایعنیشده،گشودهفضايراحتی: یسرهوشیارانه،درد: عسراینجادراست،دردباآسانییعنی

زندگیِبهذهنی،منيمردهاینازومباشناامیدتوخواهد،میهوشیارانهدردهست،مامرکزدرکهزاهداین

فضاگشائیبایدذهن،بانیستیمبلدماراراهشهست،راهخدانهایتبیآنبهمرکزمان،درشدهگشودهفضاي

:گویدمیاستقرآنآیههماینکند،هدایتراشماشدهگشودهفضايآنخردتاکنیم

5، آیه )94(قرآن کریم، سوره انشراح

فَإِنَّ مع الْعسرِ یسرًا

پس بی تردید با دشواري آسانی است
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ولیگفتیم،بارهااست،آزاديمساويقبول،وشناسائیقبول،وشناختهوشیارانه،درداینجادردشواريیعنی

عادتمادارد،دردتمکینیافضاگشائیحلمحلم،همصبر،همانداختن،هموقبولهمدارد،دردشناسائیهم

راخودمجلويمناینکهوکنیم،قضاوتکردیمعادتماکنیم،مقاومتکردیمعادتمابشویم،منقبضکردیم

.استدشواريهماناینوخواهد،میهوشیارانهدردنکنم،مقاومتنکنم،قضاوتلحظه،ایندربگیرم

تا از آن صفوت برآري زود سرروح خواهی، جبه بشکاف اي پسر

اینبهآمديوقتیکهبشويهوشیارییبشوي،روحیهمانشماوبشودگشودهفضامرکزتدرخواهیمی

بشکافراهاشدگیهویتهميجبهبشکاف،راذهنیمنيجبهاینصورتایندرهوشیارانه،دفعهاینجهان،

هوشیاريآنتابشوي،برخوردارها،شدگیهویتهمازشدهآزادهوشیاريصفوت،یعنینابی،وخلوصاینازتا

میگوشراهابرنامهاینمرتبکهکسانیبرايماخواندهراابیاتایندانممیبدهد،نشانشمابهراخودش

کلّازپرنده،آنمثلبشویدبلنددفعهیککهدهدمیشمابهقوتیشایدهم،بامختلفابیاتشنیدنولیکنند،

هاموقعبعضیوشماست،آگاهیشماست،حضورتقویتجهتدرهمهخوانممیکهابیاتیبلهذهنی،من

:گویدمیرسید،خواهدشماذهنبهابیاتاینتکرارازکهموالنا،دهدمینشانعملیراهکارهاي

3034مولوي، مثنوي، دفتر دوم، بیت 

اي خُنُک جانی که عیبِ خویش دید
هر که عیبی گفت، آن بر خود خرید

وببیندراخودشعیبیعنیببیند،عیببصورتراخودششدگیهویتهمکهانسانیحالبهخوشاگویدمی

درشخصآنبگوید،راعیبیکسیسرپشتبگوید،کسیبهچهبگوید،اوبهچهگفت،راعیبییککسیهر

هریابخل،نظري،تنگحسادت،مثلبردندراعیبییکاسمکهدیدیدجاهرشمایعنیکند،جستجوخودش

.نباشددرستاستممکنچیزها،ایننیستمندرگفتیداگرو؟نهیاهستشمادرببینیددیگر،چیز

زآنکه نیمِ او ز عیبستان بده ست
وآن دگر نیمش ز غیبستان بده ست

شودمیجهاناینواردکسیهرهاست،شدگیهویتهمماازنیمییعنیاست،عیبستانماازنیمیاینکهبراي

منمن،بگویدتواندنمیکسهیچباشد،نداشتهذهنیمنکهنیستنفریکاصالکند،میدرستذهنیمن

منجهان،ایندربماندباقیتواندنمیاصالباشدنداشتهذهنیمنکهکسیاگر اصالچرا؟ام،نداشتهاصالذهنی
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ادارهراخودمبایددیگران،ازهستمجدامناینکه،جدائیحسوچیزهاشناختجهان،اینشناختبرايذهنی

برايآیا.استالزمهستم،کیمنببینمبگذارم،دهانمدرراغذانروم،ماشینزیربشوم،ردخیابانازکنم،

منازهوشیارانهکند،میدرستذهنیمنکسیهرپساست،الزمزندگیابتدايدرنه،است؟الزمهمیشه

.استخدائیتاست،هوشیاريمادیگرنیمبوده،غیبستانازدیگرشنیمو.شودمیخارجذهنی

چون که بر سر مر تو را ده ریش هست

مرهمت بر خویش باید کار بست

کاربهخودتسرزخمبرايبایدرادوایترا،مرهمتداري،مرهمهمتوودارد،زخمتادهتوسروقتیگویدمی

دیگرانو،بکنیمرهاراخودماننبایدماکهدهدمیهشدارمابهکهاستهائیبیتآنازدوبارهبیتاینوببري،

هممایعنیاست،کثرتعالمتدهکنیم،نصیحتدیگرانبهکنیم،برطرفرادیگرانعیبیابکنیم،درسترا

اینطوريکسیهرداریم،زیادهمراهاشدگیهویتهمازحاصلدردهايوداریم،زیاديهايشدگیهویت

مرهمدهدت،جاناودمشویم،میتسلیموقتیکهاستموقعیمرهمچیست؟مرهمداریم،مرهموقتیاست،

. ماستمرهمآیدمیآنطرفازکهانرژییوخدادماو،دماست،

محضبهاینکهبراي.نهبکنیم؟دیگرانصرفتوانیممیآیابکنیم،خودمانآزاديصرفبایدمارامرهماینخوب

خواهیممیمانذهنیمنبامان،ذهنیمندررویممیزندگی،ازشویممیقطعماپردازیم،میدیگرانبهاینکه

نمیگوشماذهنیمنبهکسیدارد،مسمومانرژيدارد،بدانرژيهمذهنیمنوکنیم،درسترادیگریکی

.دهندنمیگوششماحرفبهمردم،نشدیدزندهزیاديعمقیکبهشماکهزمانیتاکنیدتوجه.دهد

کهاستارتعاشآن.آوریدمیدرارتعاشبهراآنهاخدائیترا،آنهازندهمرکزشماشدید،زندهاینکهمحضبه

ذهنیمنبههنوزهمآنهامدتی.بدهندگوششماحرفبهاستممکنوشما،سمتبهکندمیمتمایلراآنها

ازنیمشگفتگفت،اینازقبلهمینما،شدیممتوجهامروزدارد،ذهنیمنکهکسیولیکنند،میارتعاش

.استاینطوريکسیهر، استعیبستانازنیمشاست،غیبستان

همهستند،گلوآبهست،زیاديمقدارخدائیتآنهادردارند،زیاديهايدرداینکهولوذهنیهايمنهمه

اینشنوید،میراهانتکنید،میگوشموسیقیوقتیگویم،میهمبازرا،اینگفتیمبارها.آبهمدارندگل

شما،خدائیتشما،درونسکوتشنود؟میکیراسکوتشنود،میهمراهانتبینسکوتشنود،میگوش
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کردنخوببرايکنیداستفادهتوانیدمیسکونایناز.داردوجودشمادروندرسکونپسشما،درونسکون

اصالموقعآنکند،میفرقوضعیتآنشد،نهایتبیفضااینوشد،زیادسکونایناگرولیخودتان،زخمهاي

گیرند،میمردمکهباشدارتعاشاتیبشود،صادرشماازخردبساچهو،شویدمیزندگیارتعاشمرکزیکشما

درارتعاشبهانسانهامرکزدررازندگیشمافورایعنیدهد،میتشخیصفوراهستمردمدرونکهسکونیهمان

میراشماانرژيوهستند،دردسلطهزیرکهکسانیحتیهستید،دیگريجنسازشمافهمندمیآورید،می

. گیرند

کیهامهمانشکستی؟راهاکوزهداریم،مهمانماکههستیکیتوآخر: گفتمیزاهداینبهخداهمینبراي

عارفانیکهاستاینهمحالتشیکجهانایندرهستند،هامهمانجزوهم،ذهنیهايمنها،مهمانهستند؟

. ذهنیمنبشود؟پخشموالنائیارتعاشبشود؟پخشموالنائیانرژيکهگذاردنمیکسیچههست،موالنامثل

ارتعاشموقعآنباشیم،نداشتهزخمیهیچکهزنیممیاینقدرزنیم،میخودمانسربهراخودمانمرهمماپس

عیبدیگرانازمقاومتباوذهنیهايقضاوتباکنیم،رهاراخودمانآئیمنمیماکند،میزندهرادیگرانما،از

.ماداریمزخمهمهاینچه،مابهکنید؟نمیدرستراعیباینشماچرابگیریم،

عیب کردن ریش را داروي اوست

چون شکسته گشت، جايِ ارحموست

عیبباشد،نداشتهدیگرانباکاريوبکند،عجزاظهاروبکند،اعترافوببیندراخودشزخمکسیهرگویدمی

دارم،زخممنبگوئیممااینکهاصالشود،میپیداداروباشد،خودشزخمدنبالونگیرد،دیگرانبههمایراديو

داریم،خشمماداریم،مذهبیهايکینهداریم،جمعیهايکینهمادارم،تنفرمندارم،کینهمندارم،رنجشمن

ماست،مغزماسرِوماست،سرِکچلیواقعدرریشاینجادرزخم،یعنیریش،اینکهنهریشهستند،ریشاینها

حسودیم،ما. آنهاستراسدرهاکینهوهارنجشهست،ذهنیهايآزردگیهست،ذهنیدردهايماست،ذهن

.کنیممیحملدردبزنیم،لطمهمردمبهخواهیممیآزاریم،مردمنظریم،تنگ

شدن،خمیعنیشکستگیاست،شدنشکستهنشاناینوهست،داروشدنپیدااینها،بهاعترافواینهادیدن

کمکودارمرادرداینمن،کهماناتوانیراجایشگرفت؟چهراجایشو،رفتادعاعارفم،منکهکندنمیادعا

حتیخودشبهکسیاگرگویدمیکهاستهمینبراي.خداستدروندردانممیمن،کمکاولین.خواهممی



# Programگنج حضور747برنامه شماره 747

38: صفحه

دهد،میمیشمابهخدایعنیزاهد،داستاندرریزید،میزمینراایزديشرابلحظهایندرشمااگربکند،رحم

بدناینوکنیدمیحملرانفرتکنید،میحملرارنجششمااگرکنید،نمیرحمخودتانبهپسخورید،نمی

.کندنمیرحمشمابههمخداپس، نهکنید؟میرحمخودتانبهشماکنید،میخرابرا

بهراکردنرحمهمیشهما،کنیدرحمخودتانبهشماکهاستاینمعنیشواقعدر.کنیدرحمیعنیارحمو

خداجنسازکهبشناسیعنی،کنرحمهمخودتبهنه،کنندرحمشمابهتاکنیدرحمگوییممیدیگران

شدنکوچکیعنیشدنشکستهپس،بدهیقرارمرکزتمخصوصاً،دارينگهراشدگیهاهویتهمنباید،هستی

بزرگترماستیتخدایکهاصلیمنبهنسبت،ذهنیمنبهنسبتشویممیکوچکموقعهر،ذهنیمنبهنسبت

.شویممیشکسته،مانعیببهکنیممیاقرار،بله:گوییممی،کنیممیسجدهشویممیخمموقعهر.شویممی

میانکارو،نیستمندرعیبیهمچون،هستیاینطوريخودت،نیستچیزيهمچوننهگوییممیهرموقع

میرادیگرانعیبکنیممیدیگرانبهراجعقضاوتوکنیممیمقاومتوکنیممیادعااگر،کنیممیادعاکنیم

وردآمیحدیثیکازرااینو.نیستمابهترحمجايگوییممیوبینیم

حدیث

ارحموا تُرحموا

رحم کنید، تا بر شما رحم شود

رادردهاو،بریزیدراشرابلحظهاینوندانیدراخودتانقدرشمااگرو.شدنخواهدرحمشمابهنکنیدرحماگر

میقبالهمبیتدواینو.کردنخواهدرحمشمابههمخدا،نکنیدرحمخودتانبهیعنی،نیندازیدوکنیدحمل

:بدانیدکهاینجاستجایشبخوانمدوبارهودانید

549مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بیت 

کشدچون ز مرده زنده بیرون می

هر که مرده گشت، او دارد رشَد

وگاهانهآاگر،شدیمجهاناینواردکهباریک.بیرونکشدمیباردومینبرايراماذهنیمنمردهازخدا

منبهنسبتمیردمیهرکسیپس.کشدمیبیرونمردهاینازرازندهاوبمیریمذهنیمنبهنسبتانههوشیار

کوچکیاآ،استهوشیاروشودمیکوچک،شودمیکوچکهی،شودمیکوچکشودمیشکستهیعنی،ذهنی
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شویدمیکوچکوقتیشما،بلهخواهد؟میصبر.داردانههوشیاردرد،دارددرد،بلهدارد؟دردپیدرپیشدن

راخودشکهکسهرپس.یدآمیفوراًاوقاتبیشترکهگرچه،نیایدشدنکوچکپاداشکهاستممکنبالفاصله

.رودمیدرستیراهیعنی.استیافتهرارشَد،راهدایتاو،شودمیکوچککشدمیگاهانهآ

551دفتر پنجم، بیت مولوي، مثنوي، 

یی زین مرده بیرون آوردزندهمرده شو تا مخْرِج الْحیِّ الصّمد

مرده شو، یعنی از نفس و نفسانیات پاك شو تا خداوند بی نیاز که زنده را بیرون می آورد، زنده اي را از مرده تو 

.بیرون آورد

بسیاربیتهااین.بکشدبیرونمامردهایناززندهیک،نیازبیزندگیِکنندهخارجتاذهنیمنبهنسبتبمیرپس

خدا،خداستصفاتازصمد،هستیمنیازيبیهستیمصمدجنسازماکهدهدمینشاناوالً.هستندمهمبسیار

احتیاججهاناینچیزهیچبههمما،کندمیتعیینهمراماصفتو،نداردنیازماچیزهیچبه،استنیازبی

رامشآبراي،شاديبرايخوشبختیبرايولی.بمانیمزنده،بخوریمغذا،بخوریمنانبایدکهاستدرست،نداریم

اینها،نداریمجهانبهاحتیاجما،قرارحس،امنیتحسبراي،شودمیحسابزندگیبرکتکهچیزهاییبراي

.استشدهگشودهفضاينآدرون،ماستدروندرهمه

میدوبارهمردگیازرازندگی،کشدمیبیرونمردهازرازندهکهخدایییانیازبیزندگیِکنندهخارجپس

یسآ،مباشیسآ:گفتموالناهمامروزو،کردیمایجاددرداینقدرکنیدتوجه،ذهنمردگیایندرما.فریندآ

راشمازندگیکنیدبازرافضابایدنیستیمبلدماهمراراه،هستراهزندگیبهمردگیاینازگفت،ناامیدیعنی

وقضاوتهااینماشودمی.نکنپیداراراهذهنتبایعنیشومرده،شومردهگویدمیراهمینهماین. ببرد

،شدنمردهمشخصاتازیکی.دانمنمیبگوییمبگذاریمکنارکلیبطورراذهنیمنگشاییهايراهوهاراهنمایی

.استدانمنمیهمین

بوك آن عیب از تو گردد نیز فاشگر همان عیبت نبود، ایمن مباش

منگوییدمیشماو،هستهمتودرحسادتاینبساچهو.استحسوداوگوییدمیشماو،استحسودیکی

ترسعیب،بینینمیراخشمعیب،بینینمیخودتدرراحسادتعیباینوکنیمینگاهذهنبااگر.نیستم

نمیرادنیامالباشدگیهویتهم،بینینمیراهمسربا،بینینمیرابچهباشدگیهویتهمعیب،بینینمیرا
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مانذهنیمنباما.مباشخاطرسودهآ،بینینمیراباورهایتباشدگیهویتهم،بینینمیرادنیاجاهبا،بینی

راخودشعیبهايکهذهنیمن.بردنمیراخودشدستهکهتیغ،راخویشدستهتیغبِبرَدکی.بلهبینیمنمی

.خودشکردنبزرگبخاطر،گویدمیرادیگرانعیبهاي،کهگویدنمی

هممادربینیممیدیگراندرکهعیبیهر.گویدمیمابهناآلموالناکهاينکتهایناستمهمخیلیبکنیدتوجه

گوشهمخودتانبهکنارنآ،گوییدمیچیببینید،کنیدمیصحبتکهموقعیشما.دیدیمنمیوگرنه،هست

انکارشماذهنیمنولی،هستهمشمادرحتماً،دیگرانعیببعنوانکنیدمیتاُییدراچیزهاییچهو،بدهید

حواسش،کندمیجوییعیب،کندمیانتقادهرکسی.کندنمیجوییعیبباشدنداشتهعیبهرکسی.کندمی

کهعیبهاییهمان،داردعیبزیاديتعدادخودشباشیدنیمطم،کندمینصیحترادیگران،دیگرانبهدادهرا

.کندمیانکارمنتهاداردهماو،کننددرستدیگرانگویدمی

بوك آن عیب از تو گردد نیز فاشگر همان عیبت نبود، ایمن مباش

.داشتیهمتوراعیبنآبشويمتوجهبعداًکهشدخواهداینطوريیعنی،کهبودیعنیبوك

اي؟پس چه خود را ایمن و خوش دیدهاي؟ال تَخافُوا از خدا نشنیده

نترسید؟ پس چرا احساس ایمنی می کنی و آسوده خاطري؟: مگر از خدا نشنیده اي که می فرماید

اصطالحبهکههستندادمهاییبراينترسیدمعنیبهالتخافوایندانیمیکههمینطورونترسیدیعنیالتَخافو

میهدایتراشمازندگیاینکهبراي،بترسیدنبایدکنیدمیزبارافضاشمااگر.هستندحضوردروهستندمومن

میتوضیحناآلخودشموالناو.نترسیدبازکردیدرافضاوقتی،نباشیدفضاگشااینکهاز؟بترسیدبایدچیاز.کند

:گویدمیکهاستنآقریهآایندهد

30، آیه )41(قرآن کریم، سوره فصلت 

لَا تَحکَۀُ أَلَّا تَخَافُوا ولَائالْم هِملَیوا تَتَنَزَّلُ عتَقَاماس ّثُم ّنَا اللَّهبینَ قَالُوا رإِنَّ الَّذ ی کُنْتُمنَّۀِ الَّترُوا بِالْجشأَبونَزَنُوا ودتُوع

آیند که مترسید و غمگین مباشید، پروردگار ما اهللا است و پایدارى ورزیدند، فرشتگان فرود مى: بر آنان که گفتند

.شما را به بهشتى که به شما وعده داده شده بشارت است

ماکهگویندمیوکنندمیبازرافضاکهنهاییآیعنی،ورزیدندپایداريواستاهللاماپروردگارگفتندکهنانآبر

کهفکرهایییعنی،یدآمیدردهاازیا،یدآمیشدگیهاهویتهمازکهفکريیاذهنیمنیاشیطانحرفبه
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میپایداريکارایندرو،بیایدفکرهایمانخداازخواهیممیما،خواهیمنمیما،ماستدردهايشانانگیزه

غمگینومترسیدکهیندآمیفرودفرشتگان: گویدمیداریمذهنیمنهنوزمایدآنمیبالفاصلهچون،کنند

بترسدکسیهرکه،جاچندینمدهآجابهجانآقردرکهاستجالبهممباشیدغمگینومترسیداین. مباشید

شدگیهویتهممرکزشحتماًاستمحزونوترسدمیکسیهر،هستهمراست،نداردایمانباشدمحزونو

.بلی،نیستمرکزشدرخدابنابراین،داردجسمیيهوشیار،دارد

چیازمترسیداصالًکنیدمیبازرافضاوقتییعنی.استبشارتشدهدادهوعدهشمابهکهبهشتیوشما

ازو،هاکینهورنجشها،خشمهامثلمثالًدردهاوشدگیهاهویتهمبهبرویمونکنیمبازرافضااینکهازبترسیم؟

بستن.بترسیمبایدفضااینبستنازضمندرو.بترسیمبایدکارایناز،بشوندماعملوفکرانگیزهبخواهیمنهاآ

هربنابراینو.ترسانندمیوکنندمیمخزونرامااینهاو.شدگیهاستهویتهمازخواستنکمکمعادلفضا

هویتهمجنساز،نیستخداجنسازمرکزشیعنینداردایمان.نداردایمانباشدمحزونوبترسدکسی

.هستمداردینمنبگویدظاهراًاینکهولو،کهنداردایماندیگراوباشدماديیکیمرکزاگر.شدگیهاست

شمابهکهبهشتینآنباشیدنگراناصال:کهگویندمیمابهیندآمییعنی،دهندمیبشارتفرشتگانگویدمی

میبازبینهایتاندازهبهفضامامرکزدروقتی،مامرکزدرشدهگشودهفضایی؟چیهبهشت،شدهدادهوعده

اتفاقاتبهواکنشعدمنآعالمتو،استاستواريبینهایت،استداريریشهبینهایتمعادلاینکه،شود

.استبیرونی

توجهحوادثبهاصالَ،یدآمینجاآازکهخردي،یدآمینجاآازکهبیآوهستیمریشهایناختیاردراینقدریعنی

خردازکهمجبورندحوادثنتیجهدر،دربیاوردریشهازراماتواندنمیحوادثولی،نکنیمتوجهکهنه،کنیممی

،شودمیترعمیق،شودمیعمیقریشهاینوقتیو.زندگیلطافت،زندگیعشق،زندگیخرد،بشوندبیاريآما

هماناین،شماستبهشتاینو،شماستثباتنشانِبودنشبینهایتوشودمیبینهایتوشودمیترعمیق

.استبهشت

درد،بدهیدنشانواکنشبپریدشماوکنندتغییرهاشدگیهویتهملحظههرکهاستاینجهنمچیه؟جهنم

باشدگیهویتهمزیاديمقدارداشتنپس.استجهنماین،کنیدبیدارراکهنهرنجشهاي،برنجید،بدهیدنشان

اینفلآچیزهاينآباخوداحوالومرکزدادنتغییرومرکزاینتغییرومرکزدردردهاوجهاناینچیزهاي
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.بخوانیمالتخافواینبهراجعدوبارههممطلبییک،بله.نداردگویدمیایمانودیندمیآچنینو.استجهنم

1429بیت مولوي، مثنوي، دفتر اول، 

هست در خور از براي خایف، آنالتَخافُوا هست نُزلِ خایِفان

این پاداش، سزاوار کسی است که فقط از خدا . ، رزق و روزي کسانی است که فقط از خدا می ترسند»مترسید « 

.می ترسد

ولو،استگشودهفضاوقتیو،نبندیمرافضاکهکنیممیاحتیاطمواظبیمیعنی؟ترسیممیچیازماپس،بله

اینو،بکنیدبایدکهاستکاري،شویدمیتسلیملحظهاینشماوقتی.ترسیمنمیداریمشدگیهویتهماینکه

.نشودقطعاتصالاینو،باشندوصلهمیشهکههستندمواظب،کنندمیاحتیاطکهاستانسانهاییغذاي

فلیآچیزیکموقعهر،شدقطعاتصالکردیدقضاوتموقعهرو،شدقطعاتصالکردیدمقاومتشماهرموقع

برقراررااتصالدوبارهکهبترسیدبایدشماموقعنآ،شدقطعاتصالو تغییري شما را ترساند،کردمشغولراشما

مینورآازکهاستشادي،یدآمینورآازکهاستخرديهمانغذاي؟چیهشغذا،غذاییچنینیکوبکنید

سزاوارو یدآمینورآازکهاستشرابیهمان،شکستزاهدنآنزلکهدیدي،غذایعنینزل،کهاستنزلی،یدآ

.استکاراینمواظب،استمواظب،بشودقطعخداازاتصالشکهترسدمیکهاستکسیشایستهو

کنندمر، دل ترسنده را ساکن هر که ترسد، مر ورا ایمن کنند

ذهن،کندمیایجادذهنکهترسییکی:داریمترسجوردوما،ترساینکنیدتوجه،بترسدکسهرگویدمی

منهراالصولعلی،برودبینازشدگیهاهویتهممی ترسیم کهاستاینبراساس،کندمیایجادکهترسی

حضوربهکهانسانیولی.نیستترسنوعاینازشماترسنآ،ترسیدمیذهنیمنبراساساگر،ترسدمیذهنی

جنسازکهنیستذهنیمنترسجنسازترسشآن ،ترسدمیهماو،کردهپیداریشهمقداري،هستزندههم

توجهچیزيیک،حرص،وضعیتها،بیرونیحوادثاثردراتصالاینکهاستمواظب،استمواظباو،باشدهیجان

.قطع بشوداتصالاینیکدفعهنشودکَنده،بیروندرکندمیجذبراادم

ایمنکهاستمعلوم،شودمیزندهخدابهدارددمآایناینکهبراي.کنندمیایمنرااوبترسدکسهرگویدمی

زندگیمشخصاتازدوهرایمنوساکن.کندمیساکن،انههوشیاراحتیاطیاترساین،راترسندهدل.شودمی
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وشدهزنده،شدهاستوارخدابینهایترويکهزندگیستقیومحی،استقیومحیاصطالحاَ،استخودبهمئقا

:بخوانیمهمبیتاین.نداردشدگیهاهویتهمبهاتکا،نداردجهانبهاتکا

1425مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت 

هر که ترسید از حق او تقوي گزید

ترسد از وي، جِن و انس و هر که دید

.کس از خدا بترسد و تقوا پیشه کند، آدمیان و پریان و هر که او را بیند از وي بترسدهر 

ذهنکهترسیوذهنترسبنابراین.شودمیساکتذهناصال،داردنگهگشودهوکندبازرافضاکسیهریعنی

ازپرهیز،کندمیپرهیزاوترسیدهرکهبنابراین.ترساندنمیرااوچیزهیچبنابراین.شودمیتمام،کندمیایجاد

بیروندرچیزيیکراتانتوجهنگذاریدشماکهاستاینازهمیشهپرهیز،شدگیهویتهمازپرهیزچی؟

هم،انههوشیارپرهیزیکی،استتمکینیکی.استانسانمالِهمبازانههوشیارپرهیزو.استپرهیزاین،ببلعد

.استانههوشیارتمکین

ما هم خداستخاصیتهمپرهیزوتقويدوباره.داریمهمماکهخداستخاصیتاین،فضاگشایییعنیتمکین

یعنی،کندجذبکاملبطوربیروندرچیزيرامانتوجهنگذاریمقادریممایعنی.کنیماعمالبخواهیماگرداریم 

بطورشدیماینطوريبودهالزماینکهبرايشدیم؟اینطوريچراپسگوییدمیشماو.بشویمهویتهمنآبا

بایدبعدا.استخوبسالده،سالنه،سالهشتبرايذهنیمندیگرولی.بشناسیمراجداییکهموقت

.کنیمپرهیزگویدمیانههوشیار

اوبهاینکهبرايچرا؟.ترسدمیاوازهستجهاندرکهچیزيهریعنی، ترسد از وي، جِن و انس و هر که دید

میفرمبهسیبآ،بزندسیبآخدابهتواندنمیچیزهیچجهانایندر.خداستجنسازبشودتواندنمینزدیک

همانگویمنمیمن،شدهزندهعمقییکبهکهانسانی،داردمینگهبازوکندمیبازرافضااینکهانسانی.رسد

،کندکارخودشروي،کندبازرافضا،باشدداشتهتمکین،کندصبرباید،شودمیزندهخدابینهایتبهانساناول

روزهرکند،کارکند،کاربخواند،راموالناشعرهايببیند،رابرنامهاینکند،کارکند،کند،کار، کارکندکارهی

زیادترثباتتانشود،میزیادترتانعمقکهدیدخواهید،کنیدتکرارراهابیتایناگرشما. شودمیزیادترعمقش
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همازشویدمیداریدنیازبییواشیواش،آیدمیداریتانریشهآنازآرامشتان،حسشادیتان،حسشود،می

. گیریدمیبازيبهراشدگیهاهویتهمو،شدگیهاهویت

گیریدمیراحتشمابرد،نمیخوابشانشب،هستندشدگیهاهویتهماسیردیگرانببینیداستممکن

خودتانداريریشهازشما،خواهدمیبیرونیچیزیکدرآدمآنکهچیزهاییآناینکهبرايچرا؟خوابید،می

واستبیرونیچیزیکبهوصلاوچونبکن،راکاراینبیاهمشماباباگوییدمیاوبههمچههرو.گیریدمی

برگردد،داردکهماديدیدآنبانیستدارمعنیبرایشدهد،نمیگوشنمی تواند،بگیرد،خواهدمیآنازشاههم

داريریشهازبگیرد،زندگیازراوجودحسمثال،بگیردهویتبگیرد،رابرکاتآنخودشداريریشهازشمامثل

بیرونیچیزهايبهوصلذهنیشمناست،شدهجامداست،بیرونیچیزیکبهوصلاینکهبراي.بگیردزندگی

درموالناکهکه،یواشیواش.هستاوکندمیفکرکند،نمیولرامناینو،بکشدشیرهخواهدمیآنهاازواست

چیزیککهشودمیمتوجهدفعهیک،زندگیبهدلشکندارتعاشوبدهیشراببه آن اگرگویدمیهمغزل

بله،.جمادجنسازنه،استجنسآنازاست،آنزندگیشودمیمتوجهو،شودمیزندهدارددرونشدردیگري

:استحدیثهماینخالصه،

حدیث

.و هر که از غیر خدا ترسد، خداوند او را از هر چیز بترساند. هر که از خدا ترسد، از او همه چیز بترسد

خدايیکذهنیمنحتیبترسیم،بایدخداازمااینکهنهیعنیترسدخداازکههراست،درستخیلیو

وگشاییفضاازپرخدا. نه! سرمزندمیچماقبااالنخداگویدمیترسد،میآنازکردهدرستذهنیودروغین

تنبیهراخودمانخودمان،کنیممیاصرارمامگرکند،نمیتنبیهراماموقعهیچخدااست،بخششواستلطف

.جبرانقانونمثلگذاریم،میپازیرراخداقوانینما.کنیممی

رامناستقرارنگذارید،رامنو،بگذاریدجسمرامرکزتانبشویدهویتهمتوانیدنمیشما:گویدمیخدا

ظلمخودمانبهداریمخودمانمرکزمانگذاشتیمراجسمونفهمیدیممارااینکهزمانیتاخوب.بگذارید

رااوخواهدنمیخدانکشت،خداکنیزك،وخاتونداستاندرکُشت،راخودشخودش،خاتونآن. کنیممی

فضاجنسازرامرکزکهباشدداشتهرامواظبتواحتیاطاینیعنی،ترسدخداازکهکه،هربنابراینپس.بکشد

چیزيهیچکند،نمیدلشبهنفوذچیزيهیچصورتایندر.نداردنگهجسمجنسازو،داردنگاهخالءدارد،نگه

صورتایندر،استشدگیهاهویتهمازترسشبنابراینپس،ترسدخداغیرازکههرو،بترساندرااوتواندنمی
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تاناندیشهبهکهچیزيهر:گویدمیکه،بخوانیمدیگريمطلببدهیداجازهبلی .ترسیدخواهدچیزيهرازاو

دلآنو،شودمیشمادلبشویدهویتهماگروبشودخداتواندنمیآن،ببینیدفکروسیلهبهتوانیدمیآیدمی

. بدانیدخداراآنفکرتانبانباید،استمادي

3107مولوي، مثنوي، دفتر دوم، بیت 

هرچه اندیشی، پذیراي فناست

آنکه در اندیشه ناید، آن خداست

،استتغییرحالدرباشیدمطمئنچیزآنبنابراین،استفکریکبیندیشیداشدربارهبتوانیدشماکهچیزيهر

فکرشانباکهکنندمیاشتباهچقدرانسانهاکهبینیدمی. نیستخداجنسازبنابراینپس.شدخواهدفانیو

کهآید،نمیاندیشهدرکهکسیآنو.بپرستندوبدهندقرارمرکزشاندرو،کننددرستراخداخواهندمی

همآنباو،استآمدهتاناندیشهبهکهچیزيآنبنابراینپسخوب،. استآنخدابیاورید،اندیشهبهتوانیدنمی

بگذاردراباورهاانسانکهنیستاینباورمنديپس. نیستندخداآنهافکرها،وباورهامخصوصااید،شدههویت

همآنهابا،کندحفظآدمرااینهاوخداتوصیفوخدادربارهباشد،خدابهمربوطخیلیباورهااینومرکزش

گشودهفضايخالء،عدم،اینو،کنارکنیپاكبزنیبایدراآنها. نهاست،اینهاهمینخداکهبگوید،بشودهویت

. شویدمیآنشماتبدیلموقعوبشناسدتواندنمیاندیشهکهشده

خالء،آنوگرفتخالءراجایشورفتبینازوقتیجسمیمرکزآنوداریمجسمیمرکزیکاالنماپس

شناختیم،کنیممیفکر،ماگوییممیراکلمهیکماوقتیاینکهبراي،نیستمجازهمگفتنخالءحتی. خداست

،استخالءفضاگوییممیکهاین. شناختیمراآنکهنیستاینمعنیش،بگذاریمچیزيیکروياسماینکه

اینمعنیش،استتهیگوییممیاینکهحتیاینتهی،یعنیخالءشناسیم،میماراخالءکهنیستاینمعنیش

. کهنیستجسمکهتهیاست،چیزچهتهیدانیمنمیماشناختیم،کهنیست

مابهقطعیتیعدمیک،بشودخواهدمییاو،شودمیخالیآیدمیاندیشهبهکهچیزيآنازمرکزمانوقتیپس

،ندارداشکالیو،کنیمبینیپیشتوانیمنمیدرستراآینده،شودمیزدودهمادلازهااندیشهاینکه،کندمیرو

. بودخواهیمزندگیخرددستدر،استخدادستدردردکهدانیممیما،باشیمراحتبایدقطعیتعدماینباما
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بر درِ این خانه گستاخی ز چیست

دانند کاندر خانه کیست؟گر همی

بهمایاما،ذهنیمنروییپروگستاخیاینخداست،خانهدلمانماخدا،خانهیعنیخانه،ایندربرگویدمی

درتوصیفبهراخداچراکنیم؟میقضاوتچرادانیم؟میگوییممیماچرااست؟چیزچهازذهنیمنعنوان

بههمما،آیدنمیاندیشهبهآید،نمیتوصیفبهخدااگرآوریم؟میدرتوصیفبهراخودمانهمینطوروآوریممی

کیخانهایندردانیممیاگر. نهایتبیشود؟میچقدرماناندازه. بشویمزندهآنبهبایدپس.آییمنمیاندیشه

وروییپردیگراینجا. شدخواهدزندهنهایتبیبهمادرونخداست،مالمرکزمانخداست،خانهایندرهست،

راهوداردنگهراذهنیمنآدمکهاستاینازعبارتگستاخیاست؟چیبراياینهاومعطلیوتوصیفودانممی

.کندهدایتراانسانتسلیمبازندگیخردنگذاردو،کندپیداذهنیمنبارا

کننددر خرابی اهلِ دل، جِد میکنندابلهان، تعظیمِ مسجد می

مرکزشاینکهبراي، استمسجدهمماتناینعبارتیبه. کنندمیتعظیمرافرمهستند،ذهنیهايمنابلهان

بوسرادیوارشودرومسجدبروندخواهندمیايعدهیکطورهمین. پرستیممیرافرمماولی.خداست

زیادکوششباجداًرادلاهلآیندمیاینهاو،باشدخدابایدآنتويواستمسجددیوارمافرمپس. کنندمی

دردو،دانیممی:گوییممیما.هستیمگستاخمانداریم،توجهموالنامثلآدمهاییدل،اهلبهماکنند،میخراب

.استسادهخیلیابیاتاین. کشیممی

آن مجاز است، این حقیقت اي خران

نیست مسجد جز درونِ سروران

دیوارفکراست،مجازدهدمینشانفکرکهچیزيهریعنی. حقیقتایناست،توهمواستفکرآنگویدمیبله

هايمنايیعنیخران. دهدمینشانراحقیقتهوشیاريبهشدنزندهودهدمینشانراجسمدهد،مینشانرا

واولیاوانبیامثلاند،شدهزندهخدانهایتبیبهکههستندانسانهاییسروراناست،سروراندرونمسجد،ذهنی

. موالنامثلاست،شدهکهکسیهر
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مسجدي کان اندرونِ اولیاست

گاه جمله است، آنجا خداستسجده

عالمهمهگاهسجدهآنجا،اندشدهزندهاونهایتبیبهکهانسانهاییهست،اولیادرونگویممیمنکهمسجديآن

عالمجملهپسداریم،مهمانما:کهگفتمیامیر،گفتیمرااشخالصهکهامروزداستاندرهمبازو.است

. استشدهزندهخودشبهخداانساندرکهچرا.انسانبهانددوختهراچشمشان

هیچ قَرنی را خدا رسوا نکردتا دلِ مرد خدا نآمد به درد

بهخدا،مردبهمردمکهدهدمینشانبیایددردبهخدامرددلاگرنیاید،دردبهخدامرددلاگرگویدمی

ذهنیمنمردمجاهریعنی، خویشتربیاودرمردمبیشترحیاتیجاهر. ندارندتوجهاوانرژيبهواوحرفهاي

دانم،میدانم،میگویندبهمه،باشدزیادذهنیمنهمجاهراست،بیشترزندگیآنجا،باشندداشتهکوچکتري

بهیعنیکند،میرسواخدارادورهآنمردم،باشدجمعیاینونکنندبازرافضانشوند،تسلیموباشندگستاخ

،استتنگزندگیواستجنگاست،دشمنیاست،درداست،کمبودکهجاهایی. کندمیدچارناگوارحوادث

تسلیمکمتردانند،نمیکهحالیدر،دانیممی:گویندمیهمه،دارندبزرگیذهنیمنآنجامردمکهباشیدمطمئن

.شوندمی

کمترکهبدانید،استخرابشماوضعشخصااگراست،جوريچهماوضعشخصااوالکهببینیمبایدماپس

فکرهايبساچهدارید،دردهستند،شدگیهاهویتهمهاعیبایندارید،هاییعیبمطمئنا،شویدمیتسلیم

نظريتنگمادروناگراست،مادرونانعکاسمابیرونکهدانیدمیگیرند،میسرچشمهشمادردهايازشما

راماما،بیرونو.کنیمایجادتوانیمنمیجالبیچیزبیروناست،خشماست،ورزيکینهاست،حسادتاست،

کند،میرسواراآنجاداردخدااستجنگاست،سامانیبیاست،نظمیبیجاهر. جمعاًهمفرداًهمکند،میرسوا

زاهديآنمثل،کنیمورزيکینهازپررامرکزمانتوانیمنمیما. نکردندگوشخدامردخرَدونصایحبهآنجاحتما

. شدگیهاهویتهمازخودمآزاديراهدرکنممیکوششدارممنکهبگوییم،دیدیمداستاندرکه

جسم دیدند آدمی پنداشتندداشتندقصد جنگ انبیا می
کنند،جنگپیغمبرانباخواستندمیداشتند،میانبیاجنگقصدکنند،جنگانبیاباخواستندمیگویدمیاینها

اینذهنیمنباکنیدمیزندگیکهاینطوريکهگفتندمیو،راغیبیپیغامبودند،آوردهطرفیآنپیغامپیغمبران



# Programگنج حضور747برنامه شماره 747

48: صفحه

نکنید،زندگیاینطوري،دوربریزید،کنیدجاروبایدراچیزهاورادردهاباشدگیهویتهمایننیست،درست

پیغمبريهر. کشیممیراشماهمبلکهجنگیم،میکنیم،میستیزهشماباما،گوییدنمیدرستشمانه:گفتند

اینگویدمیرا،ایشاننکشتندوري،آنپیغاماظهارابتدايدر،کردهکمکبه آن خداواقعا،بردهدربهسالمجان

. استبودهخدالطف

در تو هست اخالقِ آن پیشینیان

ترسی که تو باشی همان؟چون نمی

ذهنیمناخالقوخويبردیم،ارثبهرابیرونیچیزهايودردهاباشدگیهویتهمرا،ذهنیمناینماگویدمی

ماگیرد،میقرارمامرکزو،استشدهمنتقلنسلبهنسلهمینطوريدرد.بردیمارثبههمواقعاهست،مادر

شکمشدرمادرمانازرادردهاییایمبردهارثبهرادردهاییما.پیشینیانازبریممیارثبهرادردهایی

،بدهددردمابهتواندمیجامعهبعدا،استشدهمادرمانبهظلمچون،بدهدمابهتواندمیمادرمانبعد،گیریممی

داشتهشدگیهویتهمگرفتیمیادزیاديمقدارچون،خودمانبرايدردایجادبهکنیممیشروعخودمانبعد

سرچشمه،باشدچیزهاباشدگیهویتهمودردکهماديمرکزهايانگیزهازمااعمالومافکرهايپسباشیم،

زنجیراینواقعاباید،بشودآزادخواهدمیکسیهریعنیباشی؟پیشینیانمثلکهترسینمیچطورتو. گیردمی

. استسالههزارچندینتسلسلیکبِبرد،،شودمیمنتقلنسلآنبهنسلاینازکهراتسلسل

آن نشانی ها همه چون در تو هست

چون تو زیشانی، کجا خواهی برست؟

پدراز:کهگویدمیکهبینیدمی. داشتندپدرانمانکهچیزهاییهمهشدگیها،هویتهمآنهمهیعنینشانیها،آن

ماديمرکزکهوقتیذهنفضايدر. استشکوتقلیدفضايذهننکنید،تقلیدجامعهازتان،خانوادهازمادرتان،

ایم،پذیرفتهتقلیدبهماداریم،شکماایم،نپذیرفتهراخداماایم،پذیرفتهفکروباوربهراماديخدايماداریم،

هاينشانیآنگویدمی. استمعیوبسیکلاینبریدنمستلزماینو،استاوبهشدنزندهواقعیپذیرفتن

خواهیمآزادجوريچهکنیمرفتارآنهامثلبخواهیماگرهستیم،آنهاعینماو،هستهممادرچونهاقدیمی

دروبزرگانآموزشبهبسپاریمراخودمانبایدکامالکهشویممیمتوجهماپس. شدنخواهیمذهنی؟منازشد
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موالنا؟استکردهامروزروشنگريچقدردهد،مینشانمابهراچیزهااینکهداردقرارموالناهمینآنهاراس

. دادخواهیمادامهراغزلبعدبهجااینازمان،غزلبهبرگشتیمدوبارهبله،. زیادخیلی

***پایان قسمت سوم *** 
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بهخواندیمکهراقبلیبیتاینشاید،بدهمادامهراغزلکهاینازقبلولی،نوشتیمدوبارهراغزلاولبیتدو

،اندداشتهگذشتگانکههایینشانی:کهگویدمیمابهموالناکه،باشدداشتهاحتیاجبیشترتوضیحردهخُیک

موالناقسمتایندرکهکنیدتوجهشد؟خواهیآزادچجوريتو،باشدطوريایناگربنابراینو.هستهمتودر

وبیاوریدفکربهکنید،فکرشاندربارهتوانیدمیفکربایعنی،آیدمیشماذهنبهکهچیزهاییآنکهگفت

توهستی،خداجنسازتوچوننیستندخدااگربنابرایننیستند،خدااینهاکنید،ارائهخودتانبهراهاآنمفهوم

:بیتاینمثلهست،مادرگذشتگانهايخاصیتوگذشتگاننشانی:گویدمیوقتیو.نیستیآنهاجنسازهم

در تو هست اخالقِ آن پیشینیان

ترسی که تو باشی همان؟چون نمی

یعنی.گرفتندخودشانجنسازو،گرفتندخداراآمدهمیفکربهکهچیزيهریا،راباورهاکههستندپیشینیانی

بهراذهنیمنهم ماوبودهذهنیمنما،پیشینیانایندربنابراینپس.آفلچیزهايبراساسساختندذهنیمن

کهچراند،اداشتهآنهاکههاییخاصیتهمانشود،میظاهرمادراالنذهنیمنهايخاصیتویمابردهارث

ایجاددرددادند،قرارخودشانمرکزرامنپنداشتند،خودشانرامنکردند،درستمنآفلچیزهايبراساس

.دادندقرارمرکزدررادردهاکردند،

گذشته،هايخبطیاآیندهازنگرانیاضطراب،وخشمکینه،رنجش،مثلیماکردهراصحبتشبارهاکهدردهایی

فکريیکسلطهزیرلحظههربنابراینپسهستیم،آنهامثلهمماومرکزشاندرگذاشتندرااینهاگناهاحساس

زندانیاصندوقدرماو.دهدمیقرارسلطهزیرراماو،پردمیسرمادرماانتخابوماارادهبدونکه،هستیم

همتووهستطوريایناگرخوبدانیم،میفکرجنسازراخودمانخوبگیریم،میقرارآگاهانهنافکرآن

سلطهزیرشماکهگوییممیموقعهروبینینمیراهایتعیبو،داردوجودچیزيهمچینکهکنیمیانکار

گویی؟میرافکرهاکدامگوییدمیپرد،میسرتاندرخودتانانتخاببدونکههستیدفکرهایی

نمینیستی،فکرتوگوییممیوقتیچیه؟شدگیهویتهمگویدمیداري،شدگیهویتهمگوییممیوقتی

راذهنیمنو،داريمینگهطوريهمینناآگاهانهرااینهاو،نیستمدردو،نیستمفکرمنکهکنیدركتوانی

و.بفهمددرستودبدهگوشدرستتواندنمیذهنیمنآنکهاینبرايدهی،نمیگوشهیچو،کنیمیتعمیر
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زندگیهمتوکهموضوعاینازترسینمیچرااي،کردههمتوواندکردهخودشانپیشوايراآنپیشینیان

کنی؟ایجاددردهمتووباشی؟داشتهذهنیهویتهمتونکنی؟

راخودتمحیطو،اندازيمیدیگرانگردنبهکنیمیایجاددرديهرودانیمیرامالمتدانیمیاصالتو

مثللحظه،ایندرراخودتهوشیاريمسئولیتتو،برويمسئولیتبارزیرنیستیبلدتوو،دانیمیمقصر

داري،توقعهمیشهکنند،آزاددردهاازراتوبیاینددیگرانداريانتظارتوگیري؟نمیعهدهبهماپیشینیان

اخالقتوهستی،طوريایناگرهستی،توقعپرازاطرافیانت،ومادروپدرازوجامعهازمحیط،ازداري،رنجش

یارسیدهحضوربهانسانهايیا،نیستنداولیایا،نیستندپیغمبراننیست،موالناهمپیشینیان.داريراپبشینیانت

گویدمیوقتیاواخرهمینتاحتیو،اندکردهانکارکههستندعاديهايآدمهمینپیشینیاننیستند،بزرگان

کردند،جداهمازراهوشیاريتادواینو،آمدندموالنامثلهاییانسانکهاینبهنکردهتوجهپیشینیان،

بینهایتوشدنزندهجنسازهست،بودنجنسازکهداريهوشیاريیکتوگویدمیگوید؟میچیموالنا

اصلیهوشیاريبودن،اینونداردبیروندروجودوشدنبهاحتیاجبودنهست،بودناسمشاینخداست،

همازذهنیمناینو،ذهنیمنبنامداردوجودهمسطحیوعمقکمهوشیاريیک،اینباقیاسدرتوست،

خودتهست،حادثاینگفتکهراعمقکمچیزاینتواگرو.نیستیاینهاتووآیدمیوجودبهشدگیهویت

ناشیانهوکورکورانهوفکرانهبیو.ماندخواهینادانطورهمین.کردخواهیایجاددردسرخودتبراي،بدانی

.گفتهمابهرااینها.کردخواهیزندگی

بهازخواندیممیاجتماعیتعلیماتدرخودمانهستیادممننرسیده،غرببههادانشایناواخر،اینتاحتی

فکرانسانهاهمهدیدکرد،بررسیراهاانسانهمهآمددکارتکرده؟کارچیآمددکارتدکارت،اصطالح

فکرمنچونگفتبنابرایندارند،جسمیهوشیاريهمهکهشدمتوجهومشترکندکردنفکردرپسکنند،می

.هستمپسهست،یادشان،هستندمنسالوسنبهکههاییآنکنم،می

منو،ستاجسمیهوشیاريازغیربودنکهبفهمدنتوانستو.گرفتذهنیمنهمینمعادلرابودنیعنی

میچیاینبفهمندکهاینبدونهمهمهو.بفهمدنتوانسترااینونیستبودنذهنیمناینو،ستاذهنی

منگفتتسارآمد،تساربعدهامدتتاو،کردندمیتکراررااینهستموکنممیفکرمنگویدمیگوید،

همآنشود،میدرستآندرفکرکههستهوشیاريازغیرفکريهوشیارياینکهاینمثلشوممیمتوجه

.بدهدتوضیحنتوانستدرستبیچاره
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بیانغرببهراموالناهايآموزشاینزبانفارسیایرانییکیا،خواندندمیراموالنارفتندمیهااینهمهاگر

فکرجنسازبودنوحضورهوشیاريکهاینو،بودشدهبیانپیشسالهشتصد،هفتصد،هااینهمهکرد،می

نیستی،همتوپسنیست،خداآن،آیدمیاتاندیشهبهکهچیزيآنگفتما،بهگفتموالنااالنهمیننیست،

نایداندیشهدرکهآن.نیستهمخداونیستیتواینهاهستی،توهااینکهندانو،مرکزتنگذارراهااینپس

.بودهکردهاشتباهپسهستی،توهمخداستهم،آیدمیاندیشهدرچهآنبودگفتهدکارتخداست،آن

کردهکشفرادنیاتوهمبزرگترینواقعدرکرده،رازندگیکشفوزندگیمعمايبزرگترینکهکردفکردکارت

موضوعاینمتوجهشایدکهکسیاولینونوشتهتاریخدیگررااینهابزرگ،گذشتگانبههمآنهاحتیولیبود،

،بودهالئوتسهچیندریاوبودهبوداست،اشدگیهویتهمیاوهفکریعنیست،اشدنازغیربودنکهشده

پیشتریاجلوترذرهیکحاالزمانهماندرشایدپیشسالششصدوهزارسهحدودو.گفتیمبارهارااینها

کهگویدمیآشکارااسالمبوده،اسالمپیشسالچهارصدوهزاراواخرهمینالبتهکهبودهابراهیمبوده،زرتشت

.آوردهدرقرآنازموالناکهآیدمیاشهمههاآیههمینتوست،افکريهوشیاريازغیرحضورهوشیاري

بودنبابرابرکردنفکرنهشدندمیمتوجهآنهابود،کردهبیانغربدردرستهممسلمانهاازکسیاگریعنی

آنازغیبیهايپیغاماصطالحبهاینو،شودمیزندهزیاديعمقبهانسانکهداردوجودبودنییک.نیست

منتهابیاید،تواندمیهمعاديآدمهايبههاپیغامجوراینو،نابترهاپیغامبیشتر،عمقچیهرو،آیدمیعمق

.ترپایینپیغامسطحبا

حتیونشدهبررسیحاالتاکه،داردوجوددردتولیدعاملیکمادرکهدهدمیهشدارموالناکههستاینبله،

اینوافتادهاتفاقجهانیجنگتادوکهاینوجودباغربایندردانیممیماحتیو،نشدهبررسیهمجمعدر

قرآنازآشکاراگذشتههايهفتهودارد؟مشکلیچهانسانکهنشدهدرستبررسیهنوزاندمردهآدمهمه

زیانکاري،بهبایدآیانشده،بررسیهنوزست؟ازیانکاريدرچراست،ازیانکاريدرانسانگویدمیکهخواندیم

همجمعیهمبزند،ضرربایدچقدرو،کندپیداادامهباید،شودمیزیانکاريسببکهعاملییازیانکاريهمان

منکهاینست،اباطلیدوریکاینکنیم؟استفادهمانپیشینیاناخالقازخواهیمنمیبگوییمماتافردي

رحمخودتبهخودتاگرگفتامروز.کنمنمیخودمبرايکاريمنکنم،نمیمسئولیتحسکنم،میمالمت

مابرايکتابهایشدرموالناکهستادرستیبسیاربسیارهايحرفهمههااینکند،نمیرحمتوبهخدانکنی

.بدهمبیشتريمختصرتوضیحیکفقطخواستمکند،میبازگو
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بینآشکاراهااینکه دیگربزرگانبرخیوعطارسعدي،حافظ،فردوسی،موالنا،مثلداریمبزرگانیماالبته

تفاوتذهن،دروجودحسداشتنوجودوحضورهوشیاريبنامدیگريهوشیاريیکوستاعمیقکهبودن

،نیستحواسماندهیم،میادامهپیشینیاناخالقبهماچونولی،کردندبیدارراماهایشتفاوتازوشدندقائل

همخانوادگی،همفردي،همبدهیم،بادبررازندگیمانخواهیممیکنیم،نمیاحتیاطترسیم،نمیاصطالحبه

میمرکزمانازماگرفتاريدانیمنمیو،بیفتیمگرفتاريبهخواهیممیبیفتیم،نظريتنگبهخواهیممی،جامعه

: گویدمیکنیم،نمیچیزهاجوراینبههمتوجهینتیجهدر،آید

در تو هست اخالقِ آن پیشینیان

ترسی که تو باشی همان؟چون نمی

کههایینشانیهریعنی، هستتودرچونهمههانشانیآن.کنیممیداریمکه،کنیایجادراچیزهاهمانیعنی

اینبا؟رستندمگرآنهاهستی،آنهاعینتوزایشانی،توچونداري،عیناهمتو،بودهگذشتهذهنیهايمندر

دینخیلیمندین،ستامنباحقکهاینتوست،تقصیرکنیمیتوکهاینکردن،ستیزهاینباکردن،مالمت

ستابهترینباورهایمکهاین،ستامنباحقکهاینجوريهمینهمین،کافريتوست،ادیناصلوستاخوبی

هر.نیستمخداپرستمن،هستمپرستباورمن،ستامرکزمباورهاوقتیکنیدتوجهو،ستامرکزمباورهاو

همهاینهاخداپرستیم،بگوییم،باشیمپرستباورماشودنمیپرستیم،میراآنماباشدمامرکزدرکهچیزي

.ستاذهنیاصطالحات

حدوديتاحاالصورتهربهشود،نمیآنبودنوعملبردلیلراچیزيیکگوییممیماکهاینکنیدمیتوجه

بپرسیدخودتانازشماوبشودبازشمابرايبیتیهرو،بخوانیدزیادزیادراابیاتاینشماستاانتظارشد،معلوم

دنبالهمماگوید،میرااکثریتگوید،نمیرابزرگانبزرگان،ازغیربوده؟چیماپیشینیاناخالقاین؟چییعنی

ایناگرخوبست،امقلدوداردشکگفتیمبارها،ستاذهنتوکهکسیهرهستیم،مقلدماهستیم،اکثریت

:کهگفتیمحالهربههستی،هاقدیمیعینتوباشیطوري
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1601مولوي، دیوان شمس، غزل شمارة 

بارِ دیگر از دل و از عقل و جان برخاستیم

یار آمد در میان، ما از میان برخاستیم

تافتیم و در بقا دربافتیماز فنا رو 

نشان را یافتیم و از نشان برخاستیمبی

ست،ابودنهمیناین،داردزیاديعمقنشانبیبرخواستیم،نشانازو،شدیمزندهنشانبیبهماپس،بله

ماکنیم،توصیفتوانیممیذهنباکهستاچیزينشانهستیم،توصیفهستیم،نشانمایمکنمیفکرکهنشان

.شدیمبلندنشاناینازمابنابرایننیستیم،آن

گَرد از دریا برآوردیم و دود از نُه فلک

از زمان و از زمین و آسمان برخاستیم

سرخدریايازموسیمثلشماکهستااینکارآنو،کردنمشکلبسیارکاریعنیواقعدر،آوردنبردریاازگرد

همموعودسرزمین.موعودسرزمینتابرويپیشوذهندریايدرکنیبازراراهکنی،بازراراه،ماستذهنکه

میشماکردن،بازذهندرراراهیعنیبرآوردندریاازگردپس.نیستجغرافیاییجايیکست،ایکتاییفصاي

ذهنهايپیچیدگیتويازتواندنمیذهنیمنو،کندمیبازتسلیمکند،میبازحضورفقطذهندرراراهدانید

فکرآیدمیباورتبهکهچیهرتوهست،تودرهانشانیاینگفتدیگر،گفتیماالنهمین.کندپیداراراه

.هستغلطاینوخداستکنیمی

باپس،بینینمیخداعینکباوبینیمیراجهانآنهاعینکازومرکزتگذاريمیآیدمیباورتبهچیهراگر

چجوري؟کردیم،بازذهندرراراهیمگویمیما.ذهندریايدریا؟کدامبگذري،توانینمیدریاازخداعینک

راهشويمیاوجنسازوشويمیتسلیمشوید،میحضورهوشیاريجنسازشماکهلحظههر.تسلیمباگفتیم

لحظهایندهد،مینشانراقدمیتیکجلویت،آنکهداريايقوهچراغمثلدرستدهد،مینشانراخودش

فلکنهازدودو.ببینیتوانینمیکنیخاموشراحضورقوهچراغاگربگذاري،کجاراپایتکهدهدمینشانرا
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وفلکنهیعنیخداست،زندگیمکانتعریفبهبناوستاعرشدهمآسمانچونبود،خداتاکهچیزيهریعنی

بود،زمانیکی،گرفتمیراماجلويکهچیزهاییوشدیمزندهخدابهپسسوزاندیم،بودخداومابینچیهر

میزندگیزماندرذهنیمنذهنی،مندرهستیمزمانوفرمدچارمازمین،وستاآیندهوگذشتههمینزمان

درنیستزمانهظلحاینست،اآیندهوگذشتهزماندرمرتبکهماستذهنیمنهمینفرمست،افرموکند

.شدیمبیدارذهنخوابازیاماندیمزندهوشدیمآگاهیا،شدیمزندهابديلحظهاینبهگویدمیواقع

زمینزمین،درهمخودشکند،میزندگیزمانتوذهنیمنچون،رهیدیمذهنیمنازیعنیزمینازوزماناز

میفکرهاقدیمیچون.اخترهفتهمینبکند،مارويتواندمیآسمانکهنفوذيهریعنیآسمانفرم،یعنی

گذاردنمیگذارد،میاثراگر،هستآسماندرکهچیزيهرگذارد،میاثرمارويسماوياجرامباآسمانکردند

در،بگذارداثرمارويتواندنمیسماويچیزهیچیعنی.شدیمبلندبرخواستیم،همآناز،بشویمزندهخدابهما

.دانستندمیموثرسرنوشتشاندرراهاستارهمردمکهحالی

هفتهدرکههستآسمانهفتهماناخترهفتخورند،میراخاکیانکاینراآببیاخترهفتگویدمیبله

نهگویدمیموالناست،اترآسانزدنبیروناخترهفتاینازآیدمینظربهزدیم،باالاینازما:گفتگذشته

. صورتهربهشدیم،زندهاوبینهایتبهوخداخودخودبهمادیگر

هین که مستان آمدند و راه را خالی کنید

نی، غلط گفتم، ز راه و راهبان برخاستیم

مثنويازامروزحقیقتابرخاستیمگویدمیکهاینهستند،انسانهامستانآمدند،مستانکهباشیدآگاه:گویدمی

بهدندهاهمیتنقدریاذهنش،بهبرودنکندعجلهنقدریااگرانسانیهریعنی،االنستاروزگفت،خواندمهم

هوشیاريبهشدنزندهیعنیروز. باشدروزبرایشتواندمینباشد،دردهاسلطهزیرنقدریاشدگیها،هویتهم

یعنیدرستهنبیند،راخودشیعنی،نبیندراهیچینبیند،راجهانهاشدگیهویتهمطریقازیعنیحضور،

.ستاروزمرکزش،درباشدحضورهوشیاري

یعنیکنید،خالیراراه،ماندندذهنتواصراربهايعدهیکهستند،انسانهاهمهمستانآمدند،مستانگویدمی

اصطالحبهبانه،کنندمیکمکارتعاشبامستانگویدمیپاییندرکنند،کمکمابهتوانندمیمستان

کمکتوانندمیمستاننگقته،اشتباهواقعدر،گفتماشتباهنهگویدمیبعد.دادنشاننشانراهوگفتارشان
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مستانداریم،راهبانو،داریمراهماذهندرکنیمیفکرتوکهاینبراينفهم،غلطتوگویدمیولی،کنند

آنهاراه،نگهبانیعنیراهبانهستیم،راهنگهبانوشناسیممیراراهماگویندمیکهآنهایینیستند،راهبان

جسمیهوشیاريوذهندرراآنهاجامدهايراهاینو،دارندراخدابهرسیدنجامدراههايکههستندکسانی

بهچسبیدنوراباورهاراهودانندمیراهبانراخودشانمتاسفانهآنهاو. برسندخدابهگذاردنمیدارد،مینگه

ازفیکونکنباخداراراهکهچرا.راهباننهدارد،وجودراهنهگفتم،اشتباهنه:گویدمیدانند،میراهراباورها

.نیستیمبلدماکند،میبازدرون

تشویقراشمابرنامهایننیستید،یکوهستیدیکشماکهکندمیتوصیفداردفقطهمبرنامهاینکنیدتوجه

راهیدهد،نمینشانراههمموالنادهد،مینشانراهکهنه.نترسیدبیندازید،کاربهرادرونتانروشناییکندمی

میغلطدانممیبگویدکسیهر.داندنمیکسهیچچیه؟شدنزندهخدابهراهدانیدمیشما.نداردوجود

تسلیمبایدآدمآنبرسانیم؟حضوربهرادیگریکیتوانیممیمامگر.گویدمیدروغوکندمیاشتباهگوید،

کهکسیهرشد،ردارداوگشتمردهکهکسیهرگفت.کندهدایتفضاآنبکند،بازدروندررافضابشود،

و،شودمیتبدیلدرونازآدمآنکند،میزدودهمرکزشازراباورهاکند،میکوچکرامنیتیواشیواش

.تواندنمیکسیخداستخودکنندهتبدیل

دیگرشد،خوبحالمانکهبینیممیخوانیممیراموالنامامثالکند،مرتعشزندگیبهراماتواندمییکیالبته

اینکهآیدمینظرمانبهبعدشدیم،بخشیدنآمادهکهبینیممیمانیستند،جديخیلیبیرونیچیزهاي

رااینهادهد،مینشانراراهموالناکهایننهآید؟میکجاازاینهانیست،درستکنممیحملمنکهرنجشی

فضايشدنگشودهبعلتشدههویتهمفکراینازیواشیواشهستید،شماکنندهدرك.کنیدمیدركشما

درونشاندرراموضوعاینندارند،سواداصالًکهآدمهاییدیدیدبرنامهاینتوشماحتیو،آییدمیبیروندرون،

.فهمندمی

درونفضايآنکهاینبرايگذارد؟نمیفرقاصالهیچپایین،سوادباال،سوادبیسواد،باسواد،رويبرنامهاینچرا

راشماکسیبیروندرکهدانیدمیاالنشما.آیدمیبیرونذهنیمنعقلاز،ستاخردمندفضاآنشود،میباز

هدایتستارهآنکهاینبعلتشمادروندرهدایتکه،کندنمیهدایتراشماکهموالنا.کندهدایتتواندنمی

تصمیمشماموقعهرنیست،دردشدنبالکهکسیکنید،نمیپیرويراذهنیمنشماو،دهدمینشانراخودش

ازگوییدمی.راکاراینکنیدنمینشینید،میمطمئنممنآمده،خشمازبینیدمی،بکنیدکاريیککهگیریدمی
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اینپس،گویممیاوکردنکوچکبرايمنراحرفاینآمد،امکینهازآمد،تنفرمازآمد،رنجشمازآمد،خشمم

میکمکاینهادانیم،میمارااینهاببینم،راعیبمهست،عیباینبیایم،خودمبهعقب،بکشممنندارددرب

موالناهمینبرايگیرد،میصورتدرونازتبدیل.کندمیتبدیلراشماهاصحبتایننکنیدفکرشماولیکنند

راهنگهبان،هستمراهبانمنگویدمیکسیهرو،شودمیبازمادروندرراه.نداردوجودراهبانوراهگویدمی

هموستاراههمخودش.خواهدنمیراهبانکند،میمتحولدرونازراآدمهاخدااصالهستم،خدابهرسیدن

.خواستیمبرانسانیوجسمیهايراهبانازست،اراهبان

آتشِ جان سر برآورد از زمینِ کالبد

خاست اَفغان از دل و ما چون فَغان برخاستیم

حسکههوشیاريبصورتوحدت،آتشعشق،آتشآتش،بصورتماهوشیارياینیعنیسربرآوردجانآتش

کردشروعذهنی،منیعنی،ماجسمانیکالبدیاکالبدفرماینازعشق،هوشیاري،استیکیزندگیباکردمی

هوشیاريیک،بیرونآیدمیياباشندهیکماذهنیمناینتويازکهشدیممتوجهدفعهیکیعنی.آمدنباال

سرجانآتشبیرون،آیدمیکرمتويازکهياپروانهآنمثلدرستنیست،ذهنیمنجنسازکهبیرونآیدمی

شروعمایعنیدارد،هوشیارانهدردماند،میزایماندردمثلاین،ودلازافغانخواستکالبد،زمینازآوردبر

.داردهوشیارانهدردشدگیهاهویتهمازکندن.داشتدردچرا؟فغان،بهکردیم

میچیزيازکندنهوشیارانهدردبکنید،بایدچیکاردانیدمیشمادیگراالناستکارایندنبالکهکسیولی

عینباورپرستیکردیممیفکرکردیم،مرکزمانراباورهامامثالگرفتید،خوچیزيیکبهبینیدمیآید،

. دارددرداینبکنیم،بیرونمرکزمانازراباورهااینخوبنیستیم،شدیممتوجهاالنخوب،استخداپرستی

دردخیلی،رفتناشتباهبارزیرهمینسالگی،شصتسالگی،پنجاهسندرکردماشتباهمنکهاینخوداصال

نفهمیدم؟منچطوردارد،

راخدادانشچرامادیگر،گویدمیطورياینذهنیمندانم،میراچیزهمهعاقلم،نقدریاکنممیفکرکهمنی

و،دانیدنمیبگویندمابهاگردفعهیک.دانیممیکنیممیفکرکهاینبرايپذیریم؟نمیوکنیممیردلحظهاین

اشتباهسالشصتماشودنمیپذیریم،نمیراموضوعاینمیریممیماآقادارد،عارگفتبوده،اشتباهراهاین

.گذاردنمیعارفهمیدیم،میمابودراهاگرباشیم،کرده
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میشرمندهوشودمیکوچکذهنیمنکشیم،میخجالتوکنیممیقبولماوبودهغلطمادانشیعنیعار

مثلما،کنیممیقبولهوشیارانهراافغاناینوقتیامادارد،افغانبنابراینپس.پذیریمنمیرااینماخوبشود،

کهنیستیمزاهدآنمثلو.کشیممیحلمباوصبرباراهوشیارانهدرداینپس.پریممیذهنیمنازفغانهمان

.بودنددزدیدهشبنیمهدرراحلمشوصبر

کم سخن گوییم وگر گوییم کم کَس پی برَد
باده افزون کُن که ما با کَم زنان برخاستیم

من،کنیممیجدلوبحثکنیم،میسوال،گوییممیسخنوقتیچون،نگوییمسخناصالًاستبهترگویدمی

زندگیخردبگذاریمکند،میکارارتعاشبازندگینگوییم،اصالًیعنیگوییمسخنکمشود،میترقويذهنی

بهکنندمیترجمهکه،فهمندنمیکنندمیگوشذهنیمنباهمهچون،بگوییمهماگرکند،کارماروي

میماکهاستدرستنیست،حضورآنفهمیممیحضورازذهنماندرماکهچههرکنیدمیتوجه.ذهنیاتشان

کهاینشود،میزندهاوبینهایتبهیکتاییفضايدر،یکتاییفضايبهرودمی،بیرونآیدمیذهنازآدمگوییم

.دانیدمیراموضوعیکفقطشمااینکه،شودنمیحضور

بشود،کوچکترذهنیمنوبشناسیدراشدگیهاهویتهمریزهریزهعمالًبیرونبیاییدذهنازخودتاناگر

مردممثالشدید،زنکممثلهمینکهشویدمیمتوجهدفعهیکعمل،درفهمیدخواهیرااینبشود،کوچکتر

زنکمشمابگویم،شمابهنیستمبلدچیزيمن،کنیدنصیحترامانه،گوییمیدانید؟میکهپرسندمیشمااز

دانیدمیشماگویندمیاوبههمچیهرو،شدهکوچکذهنیشمنونداردادعاکهاستکسیزنکم.شویدمی

استزنکماصال؟استچیاستاداستادي؟چهنیستم،استادمنبابااستادگویندمیبه آن هیدانم،نمیمنبابا

.نداريادعاییهیچبدهی،نشانزنکمراخودتنباشی،زنکمکهایننه،واقعیزنکم،آدماین

آنوريبادهکنیم،زیادراآنوريبادهاگرکهحالیدر،شودمیادعاسببگفتگووجدلوبحثاینکهگویدمیو

برخوردارخورشیدنورازشوید،میتسلیمشماشودمیبازفضاوقتیمثالًکهبدانیداالنشمااگربشود،زیاد

خورشیددارد،فرقخیلیخورشیدباشمعگویدمیخوبشود،میروشنکوچکشمعیکنشویداگرکنید،می

پس؟خوردمیدردچهبهماذهنیاتایندانمنمیآمده، روزکنید،میخاموشراشمعپسمن،خواهممیرا

هرکسدروندرباده،کنیمزیادرابادهباید،کنندمیترجمهذهنبهمردمبگوییمهماگر،گوییمنمیاصالًسخن

زنکممرتّبهیاگرشودمیبازترفضااین.کنیدبازرافضاشمامرتّباگر،شودمیزیادتروريآنشرابیعنی
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وهاشدگیهویتهمشناساییباذهنیمن،کنیکوچک،کنیکوچکهیراذهنیمن،بشویمادعاکم،بشویم

.شودمیکوچکیواشیواشآنهاانداختن

کارتندتندکهذهنیچون،شودمیآرامتانذهناندازیدمیراهاشدگیهویتهماینوقتیدیدخواهیدشما

ذهنیمنجنبۀیعنیشماازايجنبهیک،زنندمیحرفهایتشدگیهویتهملحظههراینکهبراي،کندمی

میراشماکهکدامهر،باالآیدمییکیعجلهبالحظههر، اینهاهاجنبهاینباشدزیاداگر،زندمیحرفشما

نشانراخودشباالآیدمی،باشداورژانس،بترساندبتواندراشماکهکدامهر.بدهدقرارسلطهزیرخیلیتواند

نمیچیزيدیگر،باشندافتادهاینهااگرخوب،آیدمییکیآن،آیدمییکیآن،آیدمییکیآنبعد،دهدمی

.زنکمشویدمیشماوباالآید

کمبامااالنکهدانیممیماپس.کهنداردادعاییباشدنداشتهداردادعاباشدداشتهشدگیهویتهمکسیهر

رااینها،کندنمیاستاديادعاي،استزنکمدارددانشهمهاینموالنامثلهاییانسانبا،خیزیمبرمیزنان

؟نگفتهمگر،کندکمکشمابههافرشتهمثلوريآندانشتادانمنمیبگودادهیادمابهو،دادهیادمابهموالنا

.نزنیدحرف،بزنیدکمیعنیباشیدساکت،باشیدساکتکهنگفتمابهرااَنصتُوادوبارهامروزمگر

هستیست آنِ زنان و کارِ مردان نیستیست
شُکر کاندر نیستی ما پهلوان برخاستیم

خاصیتازخیلیماامروزکهاستدرستبینیدمیواقعاً،نیستزنانبهتوهینبیتاینکردمعرضکههمینطور

چیهذهنیمنداندنمیکهیکیبهاگرهمینطورهماالنشمااینکهولی.گرفتیمیادموالناازراذهنیمنهاي

متوجهبدهیدتوضیحیهر،کنیدشروعکجاازبفهمانیدراچیزهاتوانیدنمیشما،استجوريچهاحوالواوضاع

قدیممخصوصاً،ترسندمیچیزهاخیلیاز،ترسندمیموشازبیشترشانهاخانمدانیممیمامثالًولی.شودنمی

ترسدمیهمذهنیمنچون.ترسیدندمیهاخانمو،بیرونرفتمیبایدمردشدمیصداوسربیرونشب

.آیدمیپیشهاخانمبهذهنیمنتشبیه،تمثیلیکدفعهمردمکلّفهمیدنبرايبنابراین

یکماذهندرلحظههرآنهاوکردنتزریقهویتچیزهابه،داشتنذهندرهویتحس،داشتنهستیگویدمی

میپس.استذهنیمنکارمتأسفانه،چسبیدندردبهکردندردایجادو،کردنایجادداردمنکهرافکري

زندهخدابه،باشدداشتهنهایتبیریشۀ،باشدشدهبناعدمونیستیرويکهکسی:گویدمیداردکهبینید

انرژيآن،کهخرديآندانیممیماهمامروزو.استپهلوانآدماین،بشودتجربهاودراونهایتبی،باشدشده
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ماکهاستانرژيآن،مابعدچهاردرشودمیتوضیحوبیرونآیدمیعدماینازکهبرکتیآنکهشاديآنکه

.دهدمیمابهپهلوانیخاصیتو.داریماحتیاجآنبه

جهانیاینمالحظاتوجهانیاینهايمحدودیتبنابراین،نیستجهاناینبهمتّکیکهاستکسیپهلوان

داردعملقدرتیعنی،نیستدلبستهجهانایندرچیزيهیچبه.بکندعملاستقادر،گیردنمیراجلویش

رويتواندمیانسانیهرو.آیدمیزندگیازبلکه،آیدنمیجهاناینچیزهیچازکهفکري،داردفکرقدرت

زندگیجنساز،پایینبیایدبعدشچهارازتواندمیهرانسانی،بگذاردآنهارويرابعدشچهار.بشودبنازندگی

داريریشهآنبلکه،نیستمبعدچهاراینمنولی،دارمرابعدچهاراینمنکهاستدرستبگویدو،بشود

بهچهزنچهکههستندهاییانسانمرداناینجادرو.استپهلوانیداشتنعمق،بودندارریشهآنو.هستم

منهنوزکههاییانسان،اندشدهزندهزندگیبهمردچهزنچههستندهاییانسان،اندشدهزندهزندگیبهمرد

.هستندذهنیمنجنسازولی،زنگذاشتهرااسمشاینهازنچهمردچه،اندداشتهنگهراذهنی

کهانسانیهايخاصیتوکنیمرعایتراانسانیت،باشیمانسانتوانیممیمااینکهو.استروشنکامالًمعناولی

زندهنهایتبیعمقبهلحظهایندرتوانیممیماکهنداردشکر.داردشکراین،کنیمابراز،آیدمیورآناز

مهمانانتمامبهرابرکاتشخواهدمیماطریقازخداکهنداردشکر؟کنیمپیدادستزندگیخردبهو،بشویم

تنگاینفهمیدیمکهنداردشکر،کنیممیپخشجهاناینبهآوریممیرازندگیآبما،برساندجهاناین

.داردشکراینهاچرا،نیستیممارواداشتعدماینحسادتاین،نظري

نظرتنگدیگرنماندههمشاید،شدهکمترتانحسادتچقدرکنیدمیگوشموالنااینبهکهوقتیازشما

وشادايخانوادهیکبینیدمیآییدمیوقتی،شویدمیخوشحالشوندمیموفّقمردمبینیدمیوقتی،نیستید

،بشودبیشترشانخوشیخواهیدمی،بریزیدبهمخواهیدنمیجوانشوهروزنیک،کنندمیزندگیخوشحال

داردراخدارواداشت،داردرواداشتکهاستکسیپهلوان،شدیدپهلوان،استهمینطورچرا؟اینطورنیستمگر

راجلوشمحدودیتیهیچ،کندمیپخشجهانایندرزندگیزندةانرژي،داردکمکبهمیل،داردراخداکرم

.استپهلوانیکبالقوهانسانیهر.جهانایندرگیردنمی

***پایان قسمت چهارم *** 
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بخوانممثنويدوبارهبیتچندبدهیداجازهبله

2278مولوي، مثنوي، دفتر دوم، بیت 

کو برَد از سحرِ خود تمییزهامن ز مکرِ نفس دیدم چیزها

زندةدیدو.دهدمیقرارمامرکزدرراشدگیهویتهمکهاینستذهنیمنحیلۀیانفسحیلۀ،نفسمکر

آنو.بینیممیراجهانعینکآندریچۀازوشویممیجهاناینآلودةمانتیجهدر.گیردمیماازرازندگی

میراجهان،شدگیهویتهمآنعینکپشتازماکهچیزيهر.استبهتربیشترچیهردریچۀواقعدردریچه

.استجادو،استسحرجوریکاینو،هستیمجنسآنازکنیممیفکرو،کنیمزیادراآنخواهیممیبینیم

؟چیتمییز،داریمتمییزموقعیما.گیردمیماازراشناساییوتشخیصقدرتوتمییزبنابراین

؟هویتمهمچیزهاییچهبامناینکهتمییز؟آیدمیزندگیازیا،آیدمیشدگیهویتهمازفکرایناینکهتمییز

شدگیهویتهماولازاصالًما؟شدگیهویتهمچهآقاگوییممی،نداریمتمییزچونکهاستهمینبراي

میدیگراندرراعیبماکهاستهمینبراي.نداریمتمییز؟گوییدمیرانفسکدامندارمنفساصالًمن،نداشتم

.کردهجادوراماشدگیهویتهمدیدعینککهبینیممیپس،بینیمنمیخودماندر،بینیم

کو هزاران بار، آنها را شکستوعده ها بدهد تو را تازه به دست

بهبرسیوضعیتاینبهتو:گویدمی،دهدمیراآیندهزندگیهايوعدههمیشهماذهنیمنیامانفساین

،ندادزندگیمابهچیزآن،بودهدروغاینبینیممیرسیممیآییممی،شودمیشروعزندگی،رسیمیزندگی

هماینبابیاتو،استبیرونیچیزدرزندگیکهمابهدادهوعدهبارهزارانو،دهدمیدیگروعدةیکدوباره

هايوعدهبنابراینپس.شدههمبدتر،نشدهبهترزندگیتنهانهدیدیم،رسیدیمآنبهورفتیمما،شوهویت

آنجاو،استبهتربیشترچیهرکهذهنیمندیدهايوعدهبهکهنکردیمدركماهنوز،دهدمیمابهدروغین

استلحظهایندرزندگیکه،بپذیریماستبهتر،نپذیرفتیمراشودمیشروعزندگی،بیاورمبدسترااینبرسم

.نیستوعدهدرو

اوت هر روزي بهانه نو نهدخود مهلت دهدعمر، گر صد سال 

پس،کنیزندگیگذاردنمیو،دهدمیتوبهجدیدوعدةیکلحظههر،باشدهمسالصدتوعمراگریعنی

،اندازدمیآیندهبهرازندگیمختلفهايبهانهبهو،استدردمولّدیکذهنیمناینگفتیمکهرااینبنابراین
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دروغوعدةبایدچقدر،نیستمتومننچسبمنبهبابا،دردهازبانبا،زبانیبیزبانبه،بگویدشمابهخواهدمی

.نیستیدذهنیمنکهبشویدمتوجهشماتا،بیانجامددردبهباالخرهکهشمابهبدهد

جادوي مردي، ببندد مرد راگرم گوید وعده هاي سرد را

دیگرگوییممیماکه،گویدمیمابهگرماینقدر،رارسیمیزندگیبهبیاوريبدسترااینکهپوچهايوعده

اینبرايفقطرامردياین:کهگویدمیبنابراین.مابهدهدمیجلوهزیبااینقدر،استزندگیدیگریکیاین

مرديقدیم،مرديجادوي،زندمیتمثیلییکهماینجا،بدهیمتوضیحمردوزنکهگویدمیآنکه،آوردم

قدرترافالنیمثالًگفتندمی،کردمیسحرکهکسییکیعنیجادوگرپیشرفتندمی،بستندمیرایکی

آنگوشبهشدمیپخشاینچونولی،باشدداشتهحقیقتیواقعاًاینکهنهالبتهو،بیندازکارازرااشجنسی

جنسیقدرتبودممکنباالخره،کردمیخودشبهمنفیتلقیناینقدر،کردندجادویتآقاکه،رسیدمیشخص

.بدهددستازرااش

،کندمیزایلراانسانانسانیتذهنیمن،داندمیذهنیمنایجادرادادندستازجنسیقدرتاینجادرولی

دیگربشودهویتهماگرو،بشودزندهبودنبهبشودپهلوانکهرسدمیبروزبهموقعیانسانانسانیت

اجازه،کندمیتمثیلباصطالحمرديشدنبستهحالتراانسانیتشدنزایلاین،شودمیزایلانسانیتش

:گویدامروزمیدرسبهکندمیکمکولی،استسادهخیلیاینها،بخوانیمهمراقسمتاینبدهید

1943مولوي، مثنوي، دفتر دوم، بیت 

وسواس بیرون کن ز گوشپنبه 

تا به گوشَت آید از گردون، خروش

،فکرایناینقدرو،آیدمییکیآننگذشته، پرّدمیسرماندرکهشدگیهویتهمیکفکریعنیوسواسپنبه

ماندلگوشیعنی،ماندلگوشتوایستپنبهمثلاینو،آیدمیهمسرپشتفکراین،فکراین،فکراین

.شودمیبازماندروندرکهآسمانیاز؟کجااز.شودمیالهاممامرکزبهبشودبازفضاوقتی.شنودنمیچیزي

میکوچکترذهنیمنبهکهچههر.بپذیریمرالحظهایناتّفاقمرتّبکهشودمیبازموقعیماندروندرآسمان

آسماناین.هستیمنهایتبیهمما.هستیممادرونآسماناینو.شودمیترگشودهماندرونآسمان،شویم
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ذهنیمن،رویمنمیزمانبهدیگر،لحظهاینبهآییممیماشودمیبازدرونآسمانوقتی.استزمانبیدرون

.استلحظهایندرهمیشهنیستآیندهوگذشتهدراصالًباشدداشتهصفرذهنیمنکسیهر.شودمیصفر

من،نه:دگویمیید؟رنجیدشماوزدراحرفاینهمسرتانپیشسالدهمثالًاستیادتانبگوییدآنبهشما

وجودشدگیهویتهمیارنجشبصورتآن،شدهپاكاشحافظهاینکهنه.رفتهبینازگذشته؟چرا.نیستیادم

همگذشتهدر یاآیندهدرچیزيیکبا،کندزندگیآیندهدریا،کندزندگیگذشتهدرانسانوقتی،دیگرندارد

آسمانیعنیگردونازآیدگوشتبهتا، دلگوش،گوشزکنبیرونوسواسپنبه: گویدمیبنابرایناستهویت

.غیبیالهاماتیعنی،خروشدرونشدةباز

تا ببینی باغ و سروِستانِ غیبپاك کن دو چشم را از موي عیب

مويازپردلتچشمدو.کنپاك،همبازاستشدگیهویتهماینجادرعیب،عیبمويازراچشمتدویعنی

آدمچیهریعنی.کندمیاذیتخیلی،تو،آیدمیدرچشمرويهممويکهدانیدمی.استشدگیهویتهم

میراچیهریا،کنیممیکهکاريهر،کهچیزيهر،داریمشدگیهویتهموقتی،شودمیقاطیدردبابیندمی

هربهفکريهربه.ماندمیسیانورمثلباشدداشتهکینهشمااگرگفتیمبارها.شودمیتلخايتجربههربینیم

.کندمیآلودهراآنو،ریزدمیعملیهربهايگفته

بازدرونفضايیعنی.ببینیراغیبسروستانوباغتاکنپاكشدگیهویتهممويازراچشمتدوگویدمی

،ماستنمادسرو،همسرودرخت.باشدبسیارسرودرختکهجایییعنیسروستان.استبهشتمثلکهبشود

انسانکهبینیممییکدفعه،کنیممیبازرادرونفضايمااینکهبمحضیعنی.شویممیزندهزندگیبهوقتی

بهبایدندارندعمقکهآنهاییحتّیو.ندارندعمقهمايعدهیک،هستندآگاهفضاآنبهکههستنددیگرهاي

.اینجاایمآمدهچیبرايکهبینیممیعینهه براهوشیاريتکاملضربانماو.بشوندزندهاو

تا که ریح اهللا در آید در مشامدفع کن از مغز و از بینی زکام

یازکامبهرااینکنیدمیتوجه،زکامبیاتو،شنویمنمیراخدابويو،گرفتهزکامماروحبینی:گویدمی

منمریضی،استدفعقابلذهنیمن.استدفعقابلاینپس،کندفعگویدمیو،کندمیتشبیهسرماخوردگی

ازرااتبویاییحسوراذهنتپس،بربیاییماشعهدهازمانتوانیمکهنیستچیزيیک،استسطحیذهنی

بويوحدتحالتدر،بشویمزندهاوبهماکهآیدمیموقعیخدابوي.بشنويراخدابويکهتا،کنپاكزکام
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شمااینکهبوي،کنیممیشناساییدیگراندرراخودماناینکهبوي،زیباییبوي،لطافتبوي،آیدمیعشق

قبالً،استزندگیشاناصل،استارتعاشدرزندگیشاندروندراینهاتانبچۀ،همسرتانشویدمیمتوجه

ازرازندگیبويپس،کنیمیمرتعشزندگیبهراآنهم،کنیمیارتعاشزندگیبهتوهمو،دیدیدمیمجسمه

.باشینداشتهذهنیمناگر،باشینداشتهزکاماگر،شنويمیکسهمهازوجاهمه

طعمِ شکَرتا بیابی از جهان، هیچ مگذار از تب و صفرا اثر

چیزهاودردهاباشدگیهویتهم،هاشدگیهویتهم،صفراو،استذهنیمنمالکههیجاناتتباینازاصالً

راجهانیاینچیزهايورازندگیمزةتا،داردشکرطعم،جهاناینکهببینیموقعآنتا،بماندنگذاراثريهیچ

،باشیمداشتهشدگیهویتهمزیاديتعداداینکهلوو،داریمذهنیمنماوقتیشودمیمعلومپس.بفهمیهم

.بریمنمیلذّتیهیچجهاناز

تا برون آیند صد گون خوب رويداروي مردي کن و عنّین مپوي

ضعفداشتنیعنیعنّین،عنّینراهوکردنمرديداروي؟چیهمرديکهبگویدشمابهخواهدمیهمبازهماالن

کهکسی،زندمیتمثیلداردواقعدررانبودنمردجوراینو،نیستمردداردذهنیمنکههرکسیو،جنسی

.عشقازکندمیفرارشخصاین،داردجنسیضعفکهاستمرديشبیه،داردذهنیمن

،کندمیصحبتهاخانمبارودمیمردایناینکهبراي؟چرا.نداردوجودجهانایندرزیباییزنهیچ:گویدمی

منباما،کنیممیراکارهمینهمما.رودمیشودمیجدا،رسدمیکهحساسجايبهکارولیشودمیدوست

راذهنیمناینخواهیممیکهموقعبهوخدابسوي،رویممیهویتّیمهمجسمیچیزهايباکهحالیدرذهنی

.نشد،نهگوییممی.کنیممیفرارترسیممیبدهیمدستاز

یعنیکندمعالجهرااشسرماخوردگی،رازکامشواقعاًخواهدمیکهاستانسانییعنیاینجادربودنمردپس

یعنی،زنچهمردچه،بشودانسانخواهدمیواقعاًیعنیکندمیمرديدارويکهکسیو.بیندازدراذهنیمن

دررانامرديراه،نگیرپیشدرراجنسیناتوانیراهیعنیمپويعنّین.نترسد،بیندازدراهاشدگیهویتهم

نیستزن،نیستندزیباروهايانساننگو،رويخوبگونصدآیندبرونتا. نگیرپیشدررانفاقراه،نگیرپیش

زیادانسانباشیداشتهانسانیتقدرتتواگر،استزیادزنباشیداشتهمردانگیقدرتاگرتوچرا.عالمدر

رانامردهاهمبیروندر،استنامرديمرکزتخودت،بینیمینامردياشهمه،هستینامرديتوچونولی،است
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ازشمازندمیموالناراهاتمثیلاینهمه،استتمثیلهمهاینهاکنیدتوجه.بینیمیرانامردي،بینیمی

.باشیدنداشتهباكشدگیهویتهمانداختن

تا کند جوالن به گرد انجمنجان بِکَنکُنده تن را ز پاي 

،باشدآزاد،کندفرار،دیگربرودتوانستنمیکه،بستندمیکندههازندانیپايقدیمکهراذهنیمنکُندةاین

منکندةاین:گویدمی.مانجانپايبه،چسبیدهماپايبههمذهنیمناینپس.برودراهتوانستنمیزیاد

دیگرهايروحباکندجوالنهوشیارياینتا،بکنهوشیاريپاياز،بکنحضورتپاياز،جانتپايازراذهنی

زندگیبهکههاییانسان،بینیدمیراهاانسان،بکنیدپايازراتنکندةشمااینکهه محضبیعنی،جهانایندر

.بینیدمیهمراخدا.بینیدمیزیبارويجورصد،بینیدمیرااندزنده

بخت نو در یاب در چرخِ کَهنغُلِّ بخل از دست و گردن دور کن

نه،بخوردخواهدمیخودشنه،دیگرانبهنه،داردمیرواخودشبهنهانسانکهرابخلیعنینظريتنگزنجیر

میرااینماو.کنرحمخودتبه:گفتموالناامروز.داردايذهنیمنهرو.استبخلاین،بدهددیگرانبه

ماکهياباندازهحداکثر.دارنددوستراما،ماخودباندازةحداکثرروانشناسیقاعدةآنطبقدیگرانکهدانیم

گذاریمنمیارزشونداریمدوستراخودمانمااگر،گذارندمیارزشگذاریممیارزشخودمانبهخودمان

دیگرانبه،نکنیدخودتانبرايکاريهیچ،نکنیدخودتانبهلطفیهیچشماشودنمی.گذارندنمیهمدیگران

اینکهمثلدرست،بکنیدمابرايدعایییک:کهگویندمیکهدانیدمیهابعضی.کنآزادرامنبیاکهبگویید

آره.نداریماحتیاجشمادعايبههمخیلی،نکنیدخواهیدنمیهماگرگویندمی

بخت نو در یاب در چرخِ کَهنغُلِّ بخل از دست و گردن دور کن

و،استآننهایتبیبهشدنزندهواستحضورکهنوبختبایدانسانکهنهدنیايایندر،کهنهچرخایندر

دیگرانگذارممینه،کنممیزندگیمننه.دیگرانبهنه،برسدمنبهنهکه،استبخلتسلسلاینکردنپاره

آننه،نبودهحاالتاکههوشیاريیعنینوبخت،نوبختفقطرااینو.کندپارهراتسلسلاین،بکنندزندگی

.نهذهنیمنماستاصلیهوشیاريکهسالیاننداکردهفکرمردمکههوشیاري



# Programگنج حضور747برنامه شماره 747

66: صفحه

گرعرضه کن بیچارگی بر چارهطف پرلتانی به کعبۀور نمی

درديازپر،توانینمیبینیمی،برويیکتاییفضايبهتوانینمییعنی،بپرّيلطفکعبۀبهتوانینمیاگر

و،هستیبیچارهکهکناعترافپسصورتایندر،دیدندرهستیناتوان،هستیشدگیهویتهمازپر،هستی

کمکو.خواهممیکمکمنبگو.کنعرضهاستعارفیکیا،خداستخودکهگرچارهبهراخودتبیچارگی

مییادشماراچیزهاازخیلی.دهندمینشانراراهیبیراهآنبزرگان.آیدمیبزرگانطریقازمابهخدا

.پرهیزمخصوصاً،کندمیکمکشمابهکنیدرعایترااینهااگرکه،گیرید

صبر،کنیدمیهوشیارانهکه،استپرهیزاسمشکنیدنمیوقتی،بکنیدنبایدکارهاییچهکهدانیدمیاالنشما

شناساییدانیدمیو،بشناسیدراهاشدگیهویتهمکهدانیدمیو.کنیدمیرافضاگشایی،کنیدمیهوشیارانه

هر،داریدذهنیمنیعنی،هستیدبیچارهکهدانیدمی،هستیدخودتانمسئولکهدانیدمی،استآزاديمساوي

.استبیچارهداردذهنیمنکهکسی

اي استزاري و گریه، قوي سرمایه

اي استتر دایهرحمت کُلّی، قوي

و.کندپیداراراهذهنیمنبا،استناتوان،داردعجزکهداندمیباشدآشناموالناباذرهیککهکسیهر

منبهبایدتوودانمنمیمنبگوییداینکه،خداستدرگاهبهاولنالیدن،تسلیموواقعدرنالیدناین،بنابراین

اینکهنه،ناتوانینه،بکندناتوانیاظهارآگاهانهتواندمیانسانپس.استخوبیسرمایۀاین،بنابراین.کنیکمک

بهراامبیچارگیودارمدردودارمذهنیمنکهدانممیمن.استاینطوريوضعمفعالًمنکه،نیستیمپهلوانما

منبهجاهاخیلیموالنامثلراهنمایییکشاءاهللانکه،خوانممیمرتّبهمراموالنااینو،کنممیعرضهتو

همبعالوه.استجسمیهايدایههمۀازترقويو،استمهمیخیلیدایۀایزديجانبۀهمهرحمتو.کندکمک

.زندمیتمثیل

تا که کی آن طفلِ او گریان شودجو بوددایه و مادر، بهانه

شودمیگریانطفلکیکه،همینطورهمخداو.سراغشبروندوکندگریهبچهکهمنتظرندمادرودایهگویدمی

.کنندکمکاوبه،کنندعوضشیابدهندشیراوبهبروند
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تا بنالید و شود شیرش پدیدطفلِ حاجات شما را آفرید

کمو،ندارمادعاوتوانمنمیامبیچاره،دارمذهنیمنباکهناتوانیحس،نیازمنديحسطفلخداکهگویدمی

مادرشیرکههمینطور،کندمیتشبیهمادرشیربه.بیایدپدیدشیرشوبنالیم،کنیمزاريتاآفریده،هستمزن

عالمتونباشیمسفتنباشیممتواضعنزنیمکماگرهمما.آیدنمیمادرشیرنخوردشیرونکندگریهبچهاگر

نمیهممقاومتنیستیمبلدبدانیموقتی،هستیمبلد؟ می گوییم کنیممیچرامقاومتمااستمقاومتعدماین

دهیم،میفیکونکنبهتن،قدروقضابلیدهیم،میقضابهتنپذیریم،میرالحظهایناتفاقنتیجهدر.کنیم

طفلآنمثلماحاجاتپسبیرونی،هايعلتبهبندیمنمیدل. بیایدایزديبخشجاننسیمدهیممیاجازه

.بشودپدیدشیرشتانالیممیوخدابهرانیازهااینداریمگوییممیما،است

تا بجوشد شیرهاي مهرهاشاُدعوا اهللا، بی زاري مباش: گفت

مراگویدمیواقع،دربکنزندگیتواردراخداوند:گویدمیکهآورد،میرااولشهمانفقطآیهیکازموالناو

زندگیواردراخداجوريچهماحاال.گویدمیبخوانتوواستقرآنآیه،بخوانیدمرااستگفتهخدا،بخوانید

ازايبرههیکدربایدشماولحظهایناتفاقاطرافذهن،بهرفتنازقبلفضاگشودنوتسلیمباکنیم؟میمان

.بیرونیهايعلتنه،آوردمیوجودبهخداراحوادثتمامکهکنیدقبولزندگی

یعنیالمنونریباستقرارچقدردارید،شدگیهویتهمشماچقدرکهدارداینبهبستگیهمحوادثاینو

،کنیدمیکمراهاشدگیهویتهمدانیدمیشماو،بیفتدشمابرايهاشدگیهویتهمعلتبهناگوارحوادث

رامقاومتو،کنیدمیبازو،کنیدمیبازو،کنیدمیبازلحظهایناتفاقاطرافرافضاو،کنیدمیکمراذهنیمن

بهتريحوادث.شودمیبهترحوادث،اندازیدمیکارازراذهنیمنو،کنیدمیصفرراقضاوتو،کنیدمیصفر

تا،نباشیدهمبیزاريبا،بکنیدتان زندگیوارد،بکنیدنازندگیتبهدعوتبخوانیدراخداگویدمی. افتدمیاتفاق

. بجوشدمهرشهايشیر

بهبایدشمالحظههرکهبگویدخواهدمیوآوردهرااولشقسمتهمانولیاست،مفصلخیلیهمآیهاینبله

لحظههرو،بشویدتسلیمباشدنایادتلحظهبهلحظهباید،داریدشدگیهویتهماگرباشید،زندهاوازعمقی

جا،ازکَندراشماآفلچیزیکدیدیدلحظههر،کردیدقضاوتو،کردیدمقاومتشماوآمدباالدردبادیدید

ونکنیداگر. کنیداستفادهاوخردازتا،کنیدبازرافضایعنی،تانزندگیبهکنیددعوتراخدابایدکهبدانید
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آیهاینبله.برددنخواهیجاییبهراهکهباشیدمطمئن،هاشدگیهویتهموهیجاناتدستبسپاریدراناخودت

:گویدمیاستمفصل

110، آیه )17(قرآن کریم، سوره اسراء

ا َما َتْدُعوا َفلَُھ  َن ۖ أًَیّ ْحَمٰ َ أَِو اْدُعوا الرَّ لَِك َسِبیًال قُِل اْدُعوا هللاَّ اْألَْسَماُء اْلُحْسَنٰى ۚ َوَال َتْجَھْر ِبَصَالِتَك َوَال ُتَخاِفْت ِبَھا َواْبَتِغ َبْیَن َذٰ

که [نیکوترین نام ها ] ذات یکتاي او را خوانده اید[خدا را بخوانید یا رحمان را بخوانید، هر کدام را بخوانید : بگو

و نماز خود را با صداي بلند و نیز با صداي آهسته مخوان و میان این . تفقط ویژه اوس] این دو نام هم از آنهاست

.راهی میانه بجوي] صدا[دو 

کهاستگفتههمجایک،استگفتهرااینموالنابارهاهستید،نمازدرشمالحظههرکهبگویدخواهدمی

،باشدداريریشهیکوثباتییکوسکونییکبایدشمادرلحظهبهلحظهیعنیهستند،دائمینمازدرعاشقان

ذهنچقدرکهکندمیتعیینآنوخواندمینمازکهثباتیآنو،باشدبایدثباتآن،داریدذهنیمنهماگرو

میرانمازهمبخوانید،نمازلحظهایندرتوانیدنمیتانذهنیمنباشمابراینبنا. باشدهوشیاريچقدروباشد

تُنگویدمیآنتاو،آنبهباشیمزندهبایدهمیشهاست،نمازعینهمماعاديزندگیعادي،زندگیهم،گوید

.بسپاریماودست،باشدهوشیاريچقدر،باشدذهنچقدرکهرامانماز

در غمِ مااَند، یک ساعت تو صبرهوي هويِ باد و شیرافشانِ ابر

دانیدمیبوزد،همبادوباشدابرمثلدرستببارد،مابهبرکتخواهدمیهستباالکهابريوبادةزوز:گویدمی

میوزد،میآنطرفازکهباديوخداکرمابرگویدمیببارد،خواهیمنمیمافقطاست،بارشحالدرابرکه

یعنیست،امافکردر،ماستغمدروبرساند،مابهلحظهبهلحظهراخداخردوراخدالطفوراهوشیاريخواهد

چیزيهرفیکون،کنقضا،قانون،دانستیدرااینهاکهحاال.کنیممیمقاومتمافقط،ستامافکربههمیشهخدا

بارشآمادهکهاستابريمثل. لحظهبهلحظهکندکمکمابهزندگیکهکندمیایجابست،ازندگیطرحدرکه

بارد؟نمیچرا. باریدخواهدکهدانیدمیشماوآیدمیهمبادواست

خردوزندگیآبچرارسد؟نمیمابهزندگیکنندهزندهنسیملحظهایندرچراکهکنیمسوالخودمونازباید

هنوزشاید،کنیماظهاررامانناتوانیوعجزبایدکهدانیمنمیشایدکنیم،نمیصبرشایدرسد؟نمیمابهزندگی

شایدکنیم،میدانستنادعايشایدبرسیم،جاییبهتوانیمنمیذهنیمنباتنهاماکهنشدهثابتمابراي

. دهیممینسبتخدابهماولیماستاعمالوهافکريانگیزهوماستدلدرهادرداینو،هستیمخشمگین
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همرااینبله.کنصبرمدتییکیعنیکنصبرسالیکتو.هستندمافکردرهااینگویدمیصورتهردر

.بخوانمدوبارهشمابرايخواهیممیقبلهفتهماداشتیم

اوخويازنهاندلبدزددخواوگويوگفتوقولبیقریناز
بطورمامرکزمادل،بگیردصورتمابینگوییوگفتو،بگوییمچیزياینکهبدونمادوستازماهمدمازیعنی

چیزياینکهبدونباشد،مااطرافوباشدداشتهذهنیمنکسییک اگریعنی. دزددمیراآنهايخويپنهانی

اگر. کندمیمرتعشرامامرکز،اودردازپرواومنفیارتعاشاتشود،بدلوردمابینحرفیاینکهبدونبگوید،

داشتههمرااین. آیدمیمامرکزبهآنارتعاشوزندهزندگیهمینطورباشد،عارفانسان،باشدزندهزندگیبهاو

.باشید

اي؟اندرین پستی چه بر چفْسیدهاي؟نشنیدهفی السّماء رِزقُکُم

روزيِ شما در آسمان است؟ پس چرا به این دنیاي پست چسبیده اي؟: مگر نشنیده اي که حق تعالی می فرماید

امروزو،شودمیبازدروندرکهآسمانیدرنه،آسمان؟ایندر؟آسمانکدامدر،شمازقراستآسماندر

تاکنبیرونگوشتازراوسواسۀپنباینگفت.شودمیبازچگونهآسماناینکهاستشدهصحبتبارچندین

الهام،بشودنوشتهذهنتتويفوراتا،برسدگوشتبهغیبیخردغیبیالهامتابشنوي،راآسماناینخروش

. استآسماندرشمارزقکهگویدمیمابهقرآنآیهاینپس. هستچیاتمسئلهاینحلراهکهبشود

گوید،میراشدنپهلوانو.گویدمیرامعنويرزقنه،؟هستاینهاوآبگوشتونانهمینرزقازمنظورآیا

مگرگویدمی.گویدمیرااین،بکنیمآگاهانهکاروبریزدماعملومافکربهخرداینکه.گویدمیراعملقدرت

بازآسماناینتا،کنیدرهابایدرااستپستیکهراجهانیاینچیزهايباشدگیهویتهماینکهدانینمی

. استقرآنآیههماینبله.آیدمیآنجاازشماروزيوشود

22، آیه )51(قرآن کریم، سوره ذاریات

 اءّمی السفونَودا تُوعمو قُکُمرِز

.و در آسمان است روزي شما و آنچه شما بدان وعده داده شده اید

اندازهوشودبازمیشود،بازمیشود،میبازدرمرکزماکهاستنهایتیبیدرآناست،آسمانیدرماروزيپس

نهایتبیجنسازخدا.کندمیمعلومهمراماجنسشده،درستآنازخداکههرچیزيخداست،اندازهبهاش
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اینیعنیما،مرکزشدننهایتبییعنینهایتبی.استابدیتونهایتبیجنسازهمماجنس.استابدیتو

هست،همبهشتهمانآسماناین.بهشتشده؟دادهوعدهچهمابهو.آنجاستدرماروزيبشود،بازآسمان

اینهاگیرید،میبیرونازکهچیزيآنشما،نگاههايبیرونی،چیزهايبشود،بازآسمانایناگرگفتمابهامروز

.ستاذهنیمنهمینهمزکاماید،گرفتهزکاماینکهبرايندارند،اینهاايمزهاینکهدهند،میمزهشمابههم

کشد گوش تو تا قَعرِ سفولمیترس و نومیدیت دان آواز غول

آوازتوناامیديوتوترسگویدمی.هستهمناامیدوترسد،میچیزهابااستهویتهمکسیهربترسی،اینکه

را؟غیبیالهامیابشنویم،راذهنیمنآوازبایدمالحظهایندرآیاپسهست،همشیطانآوازاست،ذهنیمن

قعرتاکشد؟میکجاتا.استذهنیمناینازکند،ناامیدوبترساند،راشماکهچیزيهرولی.راغیبیالهام

.یماشدهکوچکمابینیدمیکند،میکوچکراماها،پستیترینپست

بهاگرداري،نمیروادیگرانبهاگرداري،نمیرواخودتبهاگردارید،بخلاگرکه:گفتدادتوضیحموالناامروز

اینافتد،میناگوارحوادثاینکند،نمیرحمتوبههمخداکنی،نمیرحمهمدیگرانبهکنی،نمیرحمخودت

هویتهمهرو بیرونی،چیزهايبابشویمهویتهمقدراینیعنیچیست؟پستیقعردیگر،استپستیقعر

اینپائین،وپائینرفتنودردهاانباشتگیوبکنیم،انباشتهرادردهااینماوبیاورد،وجودبهدردهمشدگی

.استپستیاعماق

دان که از باال رسیدآن ندا میهر ندایی که تو را باال کشید

سببکهچیزيهرکشد،میباالرامایکیبرد،میپائینراماکهماستذهنیمنازیکیداریم،نداجوردوپس

میبازرافضاموقعهرد،یآمیخداطرفازیعنیباالازحتمانداآنها،شدگیهویتهماز،بربخیزیمماشودمی

شوید،میمنقبضموقعهرآید،میزندگیطرفازشوید،میتسلیمموقعهرآید،میخداطرفازنداکنید،

.استغولکهرا،تانذهنیمنشنوید،میرامنندايمن،بعنواندانممیمنگوئیدمیکنید،میمقاومت

دان که او مردم دردبانگ گرگیهر ندایی که تو را حرص آورد

باشدیادتانشدگی،هویتهمیک دنبالرویدمیوبهتر،بیشترچههرگوئیدمیمی شنوید، شماکهنداییهر

اوکهبدانگرگیبانگرااینگویدمیبکنیم،حدازبیشحرصوخواست،میراهمهچون آمد،چهخاتونسر

است،جالبهماینسریع،بخوانمهمرااینجابدهیداجازه.بلهدرید،خواهدراهاانسان
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1983مولوي، مثنوي، دفتر دوم، بیت 

تا شود سرور، بد آن خود سر روداي بسا دانش که اندر سر دود

میسرآنو ما،سربهدودمیباورها،باهادانشباباورهاباشویم،میهویتهمبیروندردانشیباماکهبسااي

.میریممییعنیرود،میراهآندرسرمانباالخرهوکنیم،دراسمییکبشویم،سروربتوانیمماکهمرکزما،شود

در پناه قطبِ صاحب راي باشسر نخواهی که رود، تو پاي باش

. بلهباش،موالناستکهنظرصاحبقطبپناهدرنتیجهدرباش،پايوباشمتواضعتوبرود،سرتخواهینمیاگر

.کنداتراهنماییاوبگذار

گر چه شاهی، خویشِ فوقِ او مبین

گر چه شهدي، جز نبات او مچین

دانشباشدگیهویتهمبراساسحاالدارم،مقامیجهانایندرودانم،میگوییمیچهگرهستی،شاهگرچه

خودت،نظربهعسلیمثلتوگرچه.نبین،موالناموردایندرنظرصاحبآنبااليراخودتمقام،یادنیامالبا یا

.کنقبولرااونظرولی،دانمببهتراستممکنبگوییواست،نباتموالنانظرصاحبپیرآنو

فکرِ تو نقش است و، فکرِ اوست جان

نقد تو قلب است و، نقد اوست کان

زندهزندگیثباتبهاواینکهبراياست،جاناوفکراست،نقشبنابرایناست،شدگیهویتهمجنسازمافکر

تونقداست،تقلبیماستنقدکهچیزيآنآید،میذهنیمناینازمافکر،آیدمیثباتآنازاوفکراست،

آناماآید،میورازآناست،هوشیاريیعنی،طالستمعدناونقدکان،اوستنقدتقلب،یعنیقلب،استقلب

.استذهنیمنمالاست،تقلبیاست،توهماست،نقدفعال،هستمادستدرکهچیزي

کو و کو گو، فاخته شو سويِ اواو تویی، خود را بجو در اويِ او

اصلتوانیمیتویعنی.هستیتوموالنا،مورددرایننظر،صاحبقطبیانظرصاحبپیراینکنتوجه: گویدمی

همانبایدهمتوشده،زندهزندگینهایتبیبهاست،زندگیاست،سکونجنسازاوببینی،اودرراخودت
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یااواويیعنی.کنپیدااواويدرراخودبروپسبشناسی،راخودتتوانیمیاووسیلهبههستی،اووباشی،

کهشدخواهدسببموالنایواشیواش.بشناسیمراخودمانماکهشدخواهدسبباوزندهحضوریااوثبات

پیرسويبهرودمیکو،کوکو: گویدمیفاختهفاخته،مثلکو،وکووکوبهاشهمهوبشناسید،راخودتان

.نروذهنیبزرگانیاشاهانسويبهیعنی،نظرصاحب

در دهان اژدهایی همچو خرسور نخواهی خدمت اَبناي جنس

زندگیجنسازکهآنهاییتو،جنسانهمیعنیاینجادرجنسابنايکنی،خدمتبزرگاناینبهنخواهیاگرو

.استیادمانخرسداستانازکهبود،خواهیخرسمثلذهنیمناژدهايدهاندراینصورتدرهستند،

وز خطر بیرون کشاند مر تو رابوك استادي رهاند مر تو را

مندرکند،میتهدیدراتوکهخطريازوبرهاند،هاشدگیهویتهماینازتورا،استاديیککهبودیعنی

.ببخشدرهاییکند،آزادماراکند،میتهدیدراماخطرهاخیلیذهنی

کن، چو زورت نیست هینزاریی می
بینچونکه کوري، سر مکَش از راه

ازکهچیزهاییبراي،کندزرزروکندگریهبیایدآدمذهنی،منوسیلهبهکهنهکن،میزاريکهببینییعنی

کهبینهراازبینی،نمیکهآنجاازوندارم،زورمنوندارد،راهیواست،بیچارهکهکنداعترافواقعاداده،دست

.مکنسرپیچیموالناست،موردایندر

نالی ز درد؟تو کم از خرسی نمی
خرس رست از درد چون فریاد کرد

چارهبهکنعرضهرااتگیبیچاره: گفتباشدیادتاننالی،نمیدردازچرانیستیم،خرسازکمترماگویدمی

رهااست،ذهنیمنسمبلهمهکهاژدهاچنگازپهلوان،بوسیلهنالهاثردرخرس،داستاندرخرسآنوگر،

.شد

ما را خوش و مرحوم کننالهاي خدا سنگین دلِ ما موم کن

ماو،کنقبولتورااینوکنیکمکمابهکهکنیم،مینالهداریمماوکن،نرمماراسنگیندلخدااي: گویدمی

.بدهقرارمرحمتتولطفموردرا
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گنج حضور در تلگرامهاي هلینک متن کامل برنام
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