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1969مولوي، دیوان شمس، غزل شمارة

از بدي ها آن چه گویم، هست قصدم خویشتن
زآنکه زهري من ندیدم در جهان چون خویشتن

گر اشارت با کسی دیدي ندارم قصد او
ذُوالـمنَننی به حقِّ ذُوالجالل و ذُوالکَمال و 

تا ز خود فارغ نیایم، با دگر کَس چون رسم؟
ور بگویم فارغم از خود، بود سودا و ظَن

هایی هستش بسی تَأویلور بگفتم نکته
گر غرض نُقصانِ کَس دارم، نه مردم من، نه زن

از تو دارم التماسی اي حریف رازدار
حسنِ ظَنّی در هوا و مهرِ من با خویشتن

انم منم، اَفغانِ من هم از خودستدشمنِ ج
کز خودي خود من بخواهم همچو هیزم سوختن

چونکه یاري را هزاران بار با نام و نشان
نفاقش کرده باشم در علَنمدح هاي بی

فَخر کرده من بر او صد بار پیدا و نهان
بوده ما را از عزیزي با دو دیده مقتَرَن

من استگر یکی عیبی بگویم، قصد من عیبِ 
زآنکه ماهم را بپوشد ابرِ من اندر بدن

رو بدان یک وصف کردم کز مالمت مر ورا
بهرِ حقِّ دوستی حملش مکن بر مکر و فن
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من خوديِّ خویش را گویم که در پنداشتی
رو اگر نورِ خدایی، نیست شو، شو ممتَحن

اي خود من، گر همه سرِّ خدایی، محو شو
پس دیده خود بین بِکَناي، کان همه خود دیده

چون خداوند شمسِ دین را می ستایم تو بدان
کاین همه اوصاف خوبی را ستودم در قَرَن
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توجهبا. کنممیشروعموالناشمسدیواناز1969شمارهغزلباراامروزحضورگنجبرنامهاحوالپرسیوسالمبا

رضایتوبیاوریمبجايجمعاًراخداشکربدهیداجازه،است751برنامهاینوگذاشتیم750برنامهازاینکهبه

وعلمیکاتنوکنیمگوشهمبا،کنیماجراهمباشدهقسمتمانبرنامهتا750کهکنیمابرازراخودمانکامل

اجازهکنیممیعبور750برنامهازحالیکهدر.ببندیمکاربهزندگیماندرراخداییخرداین،راابیاتاینعملی

کنندمیتکراروکنندمیگوشکاملبطوررابرنامههمکه،حضورگنجاعضاييهمهازکنمسپاسگزاريبدهید

.بندندمیبکاروگیرندمییادو

راجبرانقانونمالینظرازهم،کنندمیکمکخودشانپیغامهايباودهندمیپیغامخطرويآیندمیهمو

درکهکنمیادآوريدوبارههمینطورو،کندبپیداادامهبرنامهاینتاپردازندمیدرواقعسهمیو،کنندمیرعایت

بایدراجبرانقانونجنبهدو،موالناازکاملاستفادهو،گیریممییادکهدانشیبستنبکاروبرنامهایناجراي

بکاردانشاینبستنبکارویادگیريدرداریمتواندرچههراینکهیکی.بکنیماجرابایدحتماً،بکنیماجرا

.استکارکلیدگذاشتنتمرکزوتوجهوگذاشتنوقتوتکرارزمینهایندر.ببندیم

بکاروبگیریمیادرااینهاکهگذاریممیراوقتوتوانحداکثریکیپس.دیگرکردتأکیدشودنمیاینازبیشتر

بستگیبرنامهادامه.کنیدمیاجراراجبرانقانونمالیبلحاظمدو.دهیدمیانجامراکاراینشمایعنی،ببندیم

میگوشبرنامهاینبهکهکسیهرکهاستاینموفقیتکلیدو.داشتخواهدجبرانقانونجنبهدواینبهکامل

.کندرعایتراجبرانقانونجنبهدودرداردتواندرچههر،بیندمیمفیدوکند

1969دیوان شمس، غزل شمارةمولوي، 

از بدي ها آن چه گویم، هست قصدم خویشتن
زآنکه زهري من ندیدم در جهان چون خویشتن

بیت، داردوجودمنمرکزدرکهاستذهنیمنیعنی.هستمخودممنظورمگویممیبديکهچههرگویدمی

وبگویمدیگرانبهراجع،بگویمخودمبهراجعبدخواهدمیکه،منگفتنبداینکهدادخواهدتوضیحبعدي

هايمنبخاطرنه.استخودمذهنیمنبخاطراینها،کنمایجاددرد،دیگرانبهوخودمبهندارمروارازندگی

بهومخربیبهزهريهیچجهاندر:کهگویدمیو.کندنمیراکاراینخدا.خدابخاطرنهاطرافم،ذهنی

.نداردوجودذهنیمنزهرکشندگی



# Programگنج حضور751برنامه شماره 751

5: صفحه

ومنهاییمصیبتعلت:کهگویدمیذهنیمندیدچون،کردخواهدعوضرامادیدابیاتکنیمدقتدرستاگر

کههوشیاريبصورت،شودمیجهاناینواردوقتیانسانکردیمصحبتبارهاو.استبیروندرمندردهاي

چیزهايفکربهچسبدمی.شودمیعجینیعنی،شودمیهویتهمفکرجنسباو،شودمیاستخداامتداد

استفکریکهمآنکهاستمنکلمهاشدومی.استفکریککه،استاسمشگفتیمفکراولینوبیرونی

.استهویتهمفکرتاسهاینباترتیباینبهواستمنمالهماشسومیشاید

رويبهدرآوردهفکربصورتکهرابیرونیچیزهايانسانمنمالازاستفادهباداردساختاريحالتمنمال

رااسمشکهآیدمیوجودبهفکريچیزیک،کندمیانباشتهوکندمیترکیبو،کندمیاضافهخودش

اتفاقیک،استمریضیجوریکذهنیمناین.هستیمذهنیمناینکنیممیفکرماو،ذهنیمنگذاشتیم

.داریممینگهراذهنیمناینوشویم،نمیمتوجهانسانهاماولی،باشدموقتباید،اصطالحبهاستحادثاست،

نمیفکراینطورما.نداردوجودجهاندرزهرمولدذهنیمناینمثلواست،زهرمولدذهنیمناین:گویدمی

. کنیممینگاهذهنیمندیدبااینکهبرايچرا؟.کنیم

علتدنبالبیروندرو، داندنمیهامریضیعنیعلتهاچشمهو،داندنمیبدراخودشهیچکسذهنیمندیدبا

شماکهاستمهمبسیار.کنیمدرسترادیدمانکهخوانیممیراموالناما.استغلطدیداین.گرددمیدردها

یعنی.رسیدنخواهیدبجایی،نکنیدعوضاگر.کنیدعوضراهاشدگیهویتهمعینکپشتازشدهساختهدید

و،انداختخواهیددیگرانگردنراآنوکردخواهیدایجاددرد،کنیدنگاهدردوزهرمولدهمیندیدبااگر

.کردخواهیدخرابهمخودتانبا،کردخواهیدخرابهمهباراروابطتانو،کردخواهیدمالمترادیگران

منرامسائلاین،کنممیمنراکارهااین:کهبگویید،بیاییدخودتانبهجایییککهبودخواهدایننتیجهو

هرپس. انجامدمیشخصنابوديبهباالخره،کنیدعوضرادیدتانهمموقعآننتوانیداگرو.آورممیبوجود

بوجودمردمنه،استماذهنیمنبخاطررسدمیمابهشکستیهررسدمیمابهخرابیهررسدمیمابهدردي

.کنمرهاراذهنیمنبایدمنکهاستاینپیغامشو.خدانهآورندمی

بیندمی،کندمینگاهذهنشبهناظربصورت،کندمیتأملونشیندمی،بفهمددرسترابیتایناگرانسانولی

،داریمتوقعمامثالًآفریند،میمسألهدیگرانزندگیدرچجوريآفریند،میمسألهخودشزندگیدرچجوريکه

بطورما،دوستانما،هايبچه،ماهمسرکهآیدمیمانظربه.استجبرانقانونغلطمحاسبهازناشیماتوقعات
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خودمانبهمادرحالیکه.کنندنمیکنند،کمکمنبهباید،برسندمادادبهباید،هستندبدهکارمابهمردمکلی

.کنیمنمیکمک

خدمتکهيااندازهبهتوانیدمیشماوداردوجودجبرانقانونکهگرچه.شودمیرنجشسببتوقعاتاین

نفعبهراجبرانقانونذهنیمنولی.کنندپرداختچیزيیکیاکنندکمکشمابهکهبخواهیدمردمازکردید

همکندمیکمخداهم.کنمکممنکنیکمترازواز: نتیجهدرکندمیکمترازوازوکند،میتفسیرخودش

ذهنیمنمسائلازیکی.کنیممیمالمتراخداهم.رامردمهم.راترازوهمماهمیشهولی.کنندمیکممردم

هوشیاريمسئولمنکهکنیدسؤالخودتانازبایدشما.رودنمیمسئولیتبارزیروکندمیمالمتکهاستاین

؟نهیاهستملحظهایندرخودم

قدرتکهداندنمیو.استمسلطاوبهلحظهایندرگذشتهآثاروکند،نمیرهاراگذشتهکهاستایندیگریکی

سلطهتحتشانذهنیمنبوسیلهآدمهاازخیلیبنابراین.استگذشتهازبیشتربسیارزندگی،قدرتلحظهاین

دردهااینو،دارندکینهیاهستندرنجیدهیاکنندمیمالمتیاخورندمیتأسفیا. هستندگذشتهحوادث

.کنندمیادارهراآنهازندگی

ایناشمعنی،خودمذهنیمنیعنی،خودمکشندگیبهندیدمزهريمنگویدمیموالناوقتیکهکنیدنگاهشما

شماوآزاري،مردمغیبت،گذاشتن،مردمچرخاليچوبونظري،تنگحسادت،طریقازمرتبماکهاست

وآنهازندگیدررازهرمانیعنی،آوردمیبوجوددردآنهازندگیدرمردم،تحقیرمردم،کردنکوچککهبگویید

.نیستیممتوجهو،آوریممیبوجودناراحتیو،ریزیممیخودمان

نبایدما.برسدصفربهبایدمامالمتکهشویممیمتوجه،بفهمیمدرستاگروبخوانیمماراابیاتاینبایدخوب

بدانیمبایدما.کندمیکارآیندهوگذشتهدرزهرمولدهمینیعنی،ماذهنیمنکهبدانیمبایدما.کنیممالمت

مقایسهآنهاانباشتگیودیگرانذهنیمنیعنیدیگرانجسمباراجسمانیتورا جسمایندردوزهرمولداین

و.شودمیمضطربشود،مینگران،دهدمیدستبهشحسادتهیجانکند،میمقایسهوقتی.کندمی

.کندمیزندگیجستجويچیزهادرکهاستاینزهرمولداینخاصیت

هویتخواهند،میخوشبختیخواهند،میزندگیهمسرشانازآقایانیاهاخانمازخیلیکهاستمتداولبسیار

خودشانحالیبدوخواهند،میساپورتخواهند،میدانیقدرخواهند،میتوجهخواهند،میتأییدخواهند،می
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نمیهستند،زهرمولدخودشان،استمرکزشاندرخودشانبدحالیکنندنمیفکردهند،مینسبتآنهابهرا

.راایندانند

دنفهمیکنم،میدرستدارممنافتدمیبدياتفاقهر،برگرددبایدخودمانبهماتوجه:کهگویدمیبیتپس

میموالناماکردمعرض.کنیدقبولبفهمیدشمااینکهبدون،استسختبسیاربسیارذهنیمنبوسیلهاین

شماذهنیمن،کنیدمقاومتوکنیدعوضنتوانیدراخودتاندیدشمااگر،کنیمعوضراخودماندیدکهخوانیم

درقضاوتومقاومتکند،میمقاومتمرتبکند،میقضاوتمرتبزهرمولداین.رادانشاینزندمیپسدارد

.آوردمیبوجودویرانیمازندگی

گذراترکهکنیدنگاه.خواهیممیگذراچیزهايازرازندگیبرکاتازخیلیماکهدیدخواهیممابکنیمدقتاگر

یک.کندمیناراحتراماگذراچیزهمانولی،روندمیآیندمییکییکیفکرها،نداردوجودماذهندرفکراز

زهرمولداین.استگذراکهدرحالیکهبخوابیم،توانیمنمیدیگر،پردمیخوابمانماگذردمیمانذهنازفکري

بودن،کنترلعاشق،بودنقدرتعاشقطلبی،قدرتشهوت،حرص،:کندمیابرازرازهرشمختلفهايبصورت

اینها.خوریممیدوابصورتهاموقعبعضیمااست،زهرشهوتوحرص.استزهرمولداین،بیمارياینعالئماز

راکارهااینیعنی،استاینزهرمولداینفلسفهو.کنیممیحملخودمانباچیکهبدانیمبایدوبفهمیمبایدرا

،داریمرااینکهزمانیتاو.نیستیممازهرمولداینکهبفهمیمماکهکندمی

استاینطبیعتشاقتضاياستکینرهازنهعقربنیش

بهپردازیممیحاالکلیتوضیحاینازپسنیست،پذیراصالحذهنیمنکرد،خواهدراکاراینذهنیمناین

:دیگرابیات

گر اشارت با کسی دیدي ندارم قصد او
نی به حقِّ ذُوالجالل و ذُوالکَمال و ذُوالـمنَن

میوهستممعتقدمنچرا؟.ندارمرااوکردنضایعیاوکردنکوچکقصدکنممیکسیبهاشارتاگر:گویدمی

وکمالصاحبوشکوهوجاللصاحبذوالْجاللیعنی.هستمذوالْمنَنوذوالْکَمالوذوالْجاللجنسازیا،بینم

خدابهبایدهمشماگویدمیواست،زندهخدابهخودشکهموالناگویدمی.استخداذوالْمنَن،نعمتهاصاحب

آغوشدرکرده،محاصرهراشماخدانامبهدربرگیرندههوشیارياینکهبدانیدنیستیدهماگر.باشیدزنده
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کنیدمیعملیهرواو،بیندمیراهمهکنید،خرابکاريتوانیدنمیذهنیمنبعنواناینداخلدرشماو،گرفته

.آیدمیبالفاصلهالعملشعکس

خالیماتندرصد99/99حالیکهدربیندنمیکسیکهکنیمفکروبشویمپنهانمردمازماکهنیستاینطوري

:کهگویندمیناایشبنابراین.بشویمپنهانتوانیمنمیما.استخداجنسازو،هستخألجنسازیعنی،است

کنیدفکر،کنیدتأویلوکنیدتفسیراستممکنشماکهدانممیمناست،چیخاصیتشذهنیمندانممیمن

میکارداردقضابا،فَیکونشکُنبا،خردشباوعظمتآنباکندمینگاهخدادرحالیکه.دارمراشماقصدمن

،کنمکوچکراکسیمنکهداردنمیروااوکند،زندهراما،بدهدمابهرادمشهستآمادهو هر لحظه هم کند،

کنم؟کوچکچرا

ماکهنباشداینطوريباشیم،داشتهنبایدراکسیقصدهممایعنی،کندمیعوضهمرامادیدهابیتاینپس

.باشدیکیبهزدنصدمهیاکردنکوچکتاناصلیمنظورو،بزنیدحرفجاهردرشمایاواینجابنشینیمبیاییم

راخودمانو،باشیمتسلیمبایدمامرتبیعنی.کندمیصحبتداردشماذهنیمنکهاستایناشمعنیاین

.داردراخاصیتتاسهاینکهکسیهمانبهبسپاریم

کهاستاستممکنچطورو.آیدمیناایشازهمشکوهوجاللوآید،میناایشازنعمتها،استاومالکمال

راکسیقصدکنم؟کوچکرایکیبخواهموکنمدخالتوسطایننم،آیدمیآنجاازاینهاهمهکهدرحالیکه

تاسههمین،داریمفراوانیدیدما.کنیددرسترادیدتانبایدشما،باشیدداشتهنبایدشمایعنی.باشمداشته

میآنورازهمبزرگیوعظمتوشکوهوجاللوآید،میآنورازنعمتهاآید،میآنورازکمالدانیممیما.خاصیت

یکی.زدخواهیمضربهخودمانبهدانیممیبکنیماگرکنیم،نمیحسادتمقایسهباکسیبزرگیبهبنابراین.آید

:گویدمیپنجمدفترازبیتدواینو.کندمینگاهدارد

9مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بیت 

مادحِ خورشید، مداح خود است
که دو چشمم روشن و نامرْمد است

وخودشبهرازندگیداردمیروا،داردراخدافراوانییعنی،کندمیصیفتوراخورشیدکهکسیگویدمی

تعریفراخودشچشمانداردبنابراینبیند،میراذوالْمنَنوذوالْجاللهمان. بیندمیراخورشیدیعنی،دیگران

.بینممیزندگیعینکیاپردهبابلکه،بینیمنمیذهنیمنپردهبامن،استروشنچشمم:گویدمیکه.کندمی
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.ندارمذهنیمندیگریعنینامرمدومرض،دارايوناسالمچشمیعنیمرمد،استسالمچشممدوکه

نمیراخدااینکهبراي،استکورچشممگویدمیدارد،داردنظريتنگاوصافو،کندمیبديکهکسیهرپس

وبینممیبدمنکهچرا.هستشدگیهویتهم،هستذهنیمنهايعینکایوهافیلترچشممجلويبینم،

راآناستخدانمادکهخورشیدو،زنممیضررخودمبهوزنممیضرروکنممیکوچکرامردموکنممیبد

،شدهمقایسهکهنه،خداباماادبیاتدردائماًخورشیددارید؟راخدایاخورشیدفراوانیشماچی؟شما.بینمنمی

همخدا.زندمییخچیزهمهنباشداگر،استزمینرويدرزندگیمظهرخورشیدکهدلیلاینبهاستخدانماد

قصد،بیندمیراخداکسیهرومعنوي،وجسمیخداوجسمی،خورشیدمعنوي،بلحاظماستزندگیمنبع

.کندنمیرادیگران

ذَمِّ خورشید جهان، ذَمِّ خود است
که دو چشمم کور و تاریک و بد است

و.گویدمیبدخورشیدازدارد،کندمیعملذهنیمنهايخاصیتبراساسکسیهر،کندمیبديکسیهر

یکیخدابا،بینمنمیراخدایابینم،نمیراخورشیدمنگویدمیداردیعنیکند،میبیانهمراخودشکوري

کسیهرپس.نیستمخدافراوانیجنساز،نیستمفراوانمن،نشدهبازمرکزمدرفراوانیندارم،حضورنیستم،

:گویدمیحالعیندرو.کندمینکوهشیعنیکند،میذمراخدادارد،دهدمینشانراذهنیمنهايخاصیت

.هستمبددارمذهنیمنچونوهستم،تاریکیتويمناست،کوردلمچشمهايیعنیاستکورچشممتادو

تا ز خود فارغ نیایم، با دگر کَس چون رسم؟
ور بگویم فارغم از خود، بود سودا و ظَن

نمیکنم؟کمکدیگرانبهتوانممیچجورينشدم،رهاامذهنیمنشرازودارمذهنیمنکهزمانیتاگویدمی

دیگرانبه،کنمکمکتوانمنمیخودمبهنشده،بازدرونمدرفراوانی،ندیدمراخورشیدکهزمانیتا. توانم

زندگیخواهیممی،هستیمبیچاره،هستیمدردتويخودماندرحالیکهماکهکنیدتوجهولیکنم؟کمکچجوري

.کنیمبهتروکنیمعوضرادیگران

ذهنیمندانممیدرحالیکه.کنمکمکخودمبهبایدمنکهبگویدکند،عوضراشمادیدبایدبیتاینخوب

میمقایسهدیگرانباراخودمدارم،رنجشدارم،کینهدارم،دردنظرم،تنگحسودم،دانممیدرحالیکه،دارم
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پس،توانمنمیکنم؟کمکدیگرانبهتوانممیچجوري،دارمنمیرواخودمباراشاديوراخوشبختیوکنم،

ذهنیمنیعنیهستم،فارغخودمازبگویماگرو.باشدخودمرويتمرکزمبردارم،دیگرانسرازدستاستبهتر

رويازودردرويازیعنی.استهیجانهمانسودا،فکروهیجانشودمیاینکهافتاده،امذهنیمن،ندارم

.داردذهنیمنحتماً،ندارمذهنیمنبگویدکسیهر.زنممیراحرفهاایندارم،شدههویتهمفکرهاي

ماذهنیمنیا،نداشتیمذهنیمنه مانخانواددر ماگویدمیآیدمیکسیاینکهگوید؟میچیکنیدمیتوجه

باشدرهاکسیهرشدم،آزادمنشدمرهامن.دارددردناکیوبزرگخیلیذهنیمنباشیدمطمئنبوده،ضعیف

میدرستانسانهاواوضاعازراشمافهموشمادیدابیاتاینیعنیزند،نمیحرفهااینازباشدعارفباشد،آزاد

.رسیدمحضورمنکهبگوییدنیاییدخودتانکه،کند

بهکهدانیدمیشماو.نرویدبارزیرنیستید،کهدانیدمیشما،هستیدعارفخیلینهشما:گفتندهمدیگراناگر

ادعاموقعهرفهمید،خواهیدخودتانشما،شدبازدرونتاندرفضاموقعهر.شودنمیفارغخودشازآدمراحتی

اینطوريبگنجد،چیزهمهبحرایندربحرایندروشد،صفراتفاقاتمقابلدرمقاومتشد،صفرادعا،نکردید

واکنشاتفاقیهیچبهکنند،نمیناراحتراشمادیگراتفاقات،کنیدنمیمقایسهدیگردیگرانباراخودتان،شد

.کنیدکمکدیگرانبهوخودتانبهتوانیدمیشماموقعآن،دهدمیحلراهزندگیخردولی،دهیدنمینشان

.کنیدنصیحتدیگرانبهنباید،نرسیدیدآنجابهتاولی

بهراجع،کهکندنمیصحبتخودشبهراجعموالنایعنی.آوریممیدرهابیتاینازمدار،گویمنمیمنرااینها

بیشتر.جایییکاستاینهابینیا،شدهزندهخدابینهایتبهیا،داردذهنیمنیاانسانکند،میصحبتانسان

ترعمیقرامانریشهبلکهکنیممیتقالداریمو،داریمهمذهنیمن،داریمداريریشهیکماازبعضیاوقات

منکهشدیممتوجهموقعهربکنیم،ادعانبایدکهشویممیمتوجه،کنیمپیداعمقخردهیکاگربکنیم،

هرندهم،بدهم یا واکنش نشان نشانواکنشکهآمدخرداینمادرونازواست،آفلچیزهايخاطربهواکنشم

درکشد،نمیرامنچیزيهیچ،رسیدهصفربهجهانکششنیرويو،کندنمیجذبراماجهاندیدیمموقع

.شدیمفارغخودازواقعاًاینصورت

اینکهبرايچرا؟.رودمیسادگیبهطرفهراست،وزنبیتقریباًآبتويماهی.بگیریدنظردرراماهیشما

تواندمیکوششیاتوي،حرکتمختصربابنابراین،استصفرپایینسمتبهکششنیروي،استصفرثقلنیروي

بهچون،کندمیاثرثقلقانونیکدفعه،خاكرويبگذاریدبیاوریدراماهیهمان.بسادگیآنورواینوربرود
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آنگذاردنمیزمینکششنیرويواصطکاكآن، بهشودنمیواردنیروپایینازخودشحجمهمآباندازه

چرا؟کنیم،حرکتتوانیمنمیهستیم،خاكرويماهیمثلذهندراالنما.کندحرکت

،اتفاقاتپهلويازشما،شدروانحرکتتاندیدیدشماموقعهر.کشدمیرامامختلفچیزهاياینکهبراي

آنمثل،بداتفاقاتدانمنمیمردم،غیبتمردم،ایرادگیريمردم،نکوهشمردم،ذممردم،تأییدمردم،حرفهاي

نمیدعواکنیدنمیستیزهدهید،نمینشانواکنش،آیدمیخردآنورازو،کنارشازشویدمیردروانماهی

بهمنذهنیمن.رسیدیدصفربهکهنکنیدفکرموقعهیچولی،شدیدفارغخودتانازدارید کهبدانیدشما،کنید

همرابیتاینبله. دهدمیفریبراشماذهنیمنکهبدانیدرسیدهصفربعنوانشماذهنیمناگر.رسیدهصفر

است،جایشاینجابخوانیم

3196مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بیت 

کنیخویش را بدخُو و خالی میو سنیرا حبرتا کنی مر غیر
رااوبدهییادعقلیکیبهبکنی،بزرگمرتبهبلندسنیودانا،دانشمندیعنیحبررادیگریکیکنیکوششاگر

،باشیمزندگیباموازيماکهاستاینماطبیعیوعالیحالت: گفتیمبارهاافتد؟میاتفاقیچه.بکنیبزرگ

کندعبور،کندعبورمااززندگیخردوزندگیبهباشیموصلو،باشیمداشتهرالحظهاینپذیرشباشیم،تسلیم

پساست،صفرمامقاومت،استصفرماقضاوتاست،خودمانرويمانتمرکزچرا؟،مانعملوفکربهبریزد

.مانعملوفکربهریزدمی،شودمیردمااززندگیخرداین

علمراامذهنیمنبیایممجبورم،بگذارمدیگریکیروي،بردارمخودمرويازراتمرکزبخواهماینکهمحضبه

میقطعخردوزندگیجریانایناینصورتدرکنم،عوضراآنکهکنمتمرکزکسیرويآنطریقازو،کنم

ماندمیزندگی،ازشوممیقطعمنپسکنم،مینگاهآنباکنممیبلندراامذهنیمنروممیمنچون،شود

باورهايمطابقکنم،عوضرادیگریکیخواهممیآنباحاال.استزهرمولدگفتیمکهبدش،انرژيوذهنیمن

چرا.کندنمیقبولهمشخصآنوذهنم،بهشوممیکشیدهمرتبکهچرا،شوممیبدخوبنابراینپسخودم،

.کنممیکاررویشمنمباچونکند؟نمیقبول

بهوصلشماکهاستایندیگرانرويگذاشتناثرشرط:کندمیتاکیدموالناهمامروزایددیدهبارهاشما

کهکسیهربهبخوردبفرستیدزهر،باشیدداشتهذهنیمنشماشودنمی.کنیدبازرادرونفضاي،باشیدزندگی

،شماهايصحبتبهکندبازراآغوششضمندر،بگیردرادردهاآنمرکزیعنی،بیایددردشو،استشمامخاطب
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کهکنندتوجهبایدهممردمالبته.کنیمعوضرامردمتوانیمنمیمانذهنیمنبایعنی.شودنمیچیزيهمچین

.کنیمعوضتوانیمنمیمابشودعوضنخواهدکسی،بشوندعوضباید

قطعکهبخواهیمو،کنیمبلندرامانذهنیمناگرکهچراباشیموصلهمیشهماکهاستاینحالتبهترینولی

نداریمخردانبارذهنیمنتويما.کندمیخالیوکندمیبدخورامازندگیازشدنقطع،زندگیازبشویم

بهخواهیممیکهداریم،راخودمانشدهشرطیرفتارهاي،داریمراخودمانشدهشرطیباورهايهمین،دیگر

شرازبایداولپس.راخودمانهمکنیممیخالیراآنهاهمکنیم؟میراکاراینچیبراي.کنیمتحمیلدیگران

میکهموقعیکهبدانیمراحقیقتاینحداقلیاو.کنیمکاردیگرانرويبعد،بشویمخالصخودمانذهنیمن

.باشیموصلبایدکنیمکاردیگرانرويخواهیم

هایی هستش بسی تَأویلور بگفتم نکته
گر غرض نُقصانِ کَس دارم، نه مردم من، نه زن

بگیریمنظردرراموضوعاینباید،بگویمحضورفضايازمناینکهولو،منگویممیاينکتهوقتی:کهگویدمی

راچیزهایی،استمرکزشدرکهخودشذهنیمنمطابقکسیهربنابراین.شنوندمیشانذهنیمنبامردمکه

حرفهايازکند،میراخودشبرداشتیعنی،کندمیتأویلوتفسیرپس،بشنودخواهدمیدلشکهشنودمی

قصدوراشماحرفهايمردملزوماً،زنیدمیحرفوقتیبدانیدشماکهاستجالبیقانونقانوناینخوب.شما

همموالناماکهگویدمیموالنا. شنوندمیبشنوندبخواهندکهآنی،فهمندنمیخواهیدمیشماکهآنطورراشما

نیستم،انسانواقعاًباشمداشتهاگر،ندارمراکسینقصانوکردنکوچکقصدندارم،راکسیقصداستجزوش

.بخوانیمهماینطوريتوانستیممی،هستمذهنیمن

بهکهانسانیشده،زندهحضوربهانسانیعنیمرددانیممیهمیشه.نیستممردیعنیزننهمن،مردمنه

مناگرکهگویدمی.شدهتشبیهذهنیمنبهزناست،اینطوريتمثیلهاموقعبعضیموالناشده،زندهبینهایت

تعریفبهبناچون.ندارمحضورمننیستم،انسانمنکنیمفرضاینطورياصالً،باشمداشتهراکسینقصانقصد

خدابینهایتاین.باشدخدابینهایتمرکزشدرو،کندبازدرونرافضااینباید،سالهشتتاهفتازپسانسان

،نیستماکردنکوچکدنبالخداهمینطوروعارفیککهدهدمینشاناین.کندکوچکخواهدنمیراکسی

دارد،وجودبینکوچکمامرکزدرکهچرا.هستیمبینکوچکماکنیم،میکوچکراخودمانکههستیممااین
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میحقیرهمرادیگرانکههستخودماندیدنحقیربراساسبینیم،میحقیروکندمیحقیرراماکهآن هست

.بینیممیکوچکبینیم

ولیندارد،اشکالی،فهمندمیدیگريچیزمردمگوییدمیچیزيدانیدمیشما،کندمیعوضرامادیدیکپس

براي،کنیدبسهمانجااستبهتر،داریدراکسیکردنکوچکقصددیدیداگر،نداریدراآنهانقصانقصدشما

نبایدراکسیماموقعهیچ. کنیدمیعملزندگیقوانینبرعکسشما. نداردخوبیعاقبتوآخرکارایناینکه

ماراکاراینولی،استتوهمباورهاباشدگیهویتهمدانیممیمااینکهولومعتقداتبهتوهین.کنیمکوچک

کهکنیمنمیکاريمادیگربعبارتکنند،نمیتغییرانسانهاو،شویممیتأویلدچاراینکهبراي،بکنیمتوانیمنمی

مردمذهنیمنو،کنیدارتعاشزندگیبهباید،هستیدهنرمندوداریدهنرشمااگر،بیایدباالدیگرانذهنیمن

.نداریدواواکنشبهنکنید،تحریکرا

آنهمه،بزندحرفاینجابیایدنفریککهنداردوجودچیزياینطوراست،تأویلمرکزکسیهرکهبدانیدو

.فهمدمیچیزيیکهستهویتهمباهاشکهخودشمرکزمطابقکسیهربفهمند،داردنظردراوراچیزي

.نداریمغرضیوقصدهیچگونه،کنیممیموالناراموالناصحبتهاياینجاکههمینطورهمماکهعارفیکولی

دردچقدردارد،وضعیچه،داردباوريچهاینکهازصرفنظر،استکسیهربرايموالناابیاتاینوبرنامهاین

.داردرااینهانقصانقصدکسیکهنکند،تأویلکهانشااهللاو،بشنودتواندمیآن،نداردیادارد

کنممیصحبتاینجامنهاموقعخیلی. گیرندمیشخصیانسانهاگویدمیکه،استمعنیپرنقدرایتبیدوباره

چهاودانمنمیمناصالً،کنمنمیصحبتاوبهراجعمننه،کنممیصحبتاوبهراجعدارممنکندمیفکریکی

اینکهبراي،بیایدبدشاستممکنیاو،دارداوکندمیاشارهموالناکهراچیزيکهبیندمیاوولی.استکسی

یکاینکهبرايکند،میتلقیخودشبهتوهینراموالناسازيآشکاربیند،میخودشدیدباکند،میتأویل

میخشمگیننتیجهدر،استمعیوبتوهاياینجاگویدمیداردموالنا. هستمکاملیآدمیکمنکهداردباوري

.شود

،باشدمطمئنخودشازبایدآدمما،نداریمراکسینقصانقصدکهباشیممطمئنبایدما:استاینقانونولی

انسانهاهمه،انسانها،استآدمهاشدگیهویتهمدرتفاوت،نداردوجودتفاوتی.باشدتواندنمیگذاراثروگرنه

باماهوشیاريآنبوسیله،هوشیاريیکشودمیبیرونآیدمیذهنی منازهوشیارياست،هوشیارياصلشان

است،سطحی،استتوهمشدگیهویتهموباوريتفاوتهاياینکهشویممیمتوجه،رسیممیوحدتبههم
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طرفتا،کنیمانتقادراپوستهآییمنمیو،گیریمنمیجديراپوستهماواست،پوستهاینها،اینهانیستجدي

:گویدمیگویدمیداردخودشحاال. کنیممیتوهینآنهابهداریمماکندفکرکسیهریامقابل

از تو دارم التماسی اي حریف رازدار
حسنِ ظَنّی در هوا و مهرِ من با خویشتن

رازداريیعنیرازدار،ستیهمنرازدارهمدمهمتوکهدارم،توازخواهشییک،دارمالتماسیکمنگویدمی

میالتماسییکتوازمنپسهستیم،خداجنسازهستیم،خداییرازجنسازماهمهداري،راخداسریعنی

همهالبتهو.باشیمداشتهظنحسنتوبا،منذهنیمنحرفهايهاموقعبعضیحتیومنورزيعشقدرکهکنم،

منهايعیبدارد و،داردظنحسنواقعاً،داردغرضیوقصدموالنامنکنیمنمیفکرماموالنامورددر.داریمما

.نداردراخاصیشخصیاخاصیطبقهیککردنکوچکقصدگوید،میراذهنیمنانسانیاذهنی

بیفتیمخواهشحدبهوالتماسحدبهبایدواقعاً،باشیمگذرااثراینکهبرايکهکهدهدمینشانبیتاینحاالو

طرفکهباشیدمطمئنباید،کنیدمیصحبتوقتیهمشما.داریمظنحسنماکهبشوندمتوجهمردمکه

موقعبعضی،بیایدباالمنذهنیمناستممکنکهگرچهدارم،ظنحسنمنکهکنیدتأکیدو،داندمیمقابلتان

همدمتواندمیحریفالبته.استخوبقصدم،دارمظنحسنتوبهولی،ذهنیمنباهاموقعبعضی،عشقمباها

رابیتچنداینبدهیداجازهبله. کنیدمیبرقرارارتباطباهاششماکهباشدکسیهریا،باشددوست،باشد

بشود،مشخصغزلبیتچندآنمعنیبخوانیم

2880مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت 

هر چه گوید مرد عاشق، بوي عشق
جهد در کوي عشقاز دهانش می

چهبگویدچههرعاشقمردعشقکوچهدر،یکتاییفضايدر،زندگیباشدنیکیووحدتمقامدرگویدمی

ارتعاشاینصورتدربزند،حرفدرشتبزند،حرفلطیفبورزد،عشقبخواهدچه،بشودخشمگینبخواهد

داردمرکزش،شدهزندهخدابهمرکزشدراواینکهبرايچرا؟.شودمیمنتقلاوبوسیلهزندگیارتعاشعشقی،

،آیدمیدرارتعاشبهو،آیدمیزبانبهچجوري،کندمیکارزندگیخردباکهمرکزآنحاال.کندمیارتعاش

زندگیهبمرکزشکندمیاحساس،کندمیزندگیاحساس،استگفتگوهااینمعرضدرکهکسیآنوشنونده
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،باشداشتهظنحسنتوگویدمیکهاستهمینبراي.آیدمیبوجودمهربوي،عشقبوي.شودمیمرتعشدارد

.استتونفعبهاینولیبربخورد،شماذهنیمنازقسمتییکبهکهاستممکن

بوي فقر آید از آن خوش دمدمهگر بگوید فقه، فقر آید همه
درکند،میصحبتهوشیاريمحدودیتبهراجعدارد،محدودیتخودشفقهکه،بگویددرسفقهاگر:گویدمی

دستازیعنیبود،خواهدفقراثرش،بگویدهممحدودیتازاگریعنی.شودمیفقربهتبدیلگویدمیاینصورت

اوچرا،شودمیداردوسیعبیندمییکدفعه،بشودمحدودآدماینکهبجاي،شدخواهدهاشدگیهویتهمدادن

نزنیمحرفداریمذهنیمنوقتیماکهاستاستمهمچقدرکهدهدمینشانپس. زندمیحرفعشقناحیهاز

مؤثرموقعآن،کنیممیصحبتکهزبانیهربهحاالکنیمشروع،هستیمیکیاوباوقتی.نکنیمنصیحتکسیو

بود،نخواهد

اشههمانرژي،کنندهمرتعشیابیانخوشصحبت،خوش،نفسخوشآناز، دمدمهخوشآنازآیدفقربوي

میوقتیذهنی،منازشدنفارغشدن،خالصنداشتن،شدگیهویتهمیعنینداريیعنیفقر.آیدمیفقربوي

نداردوجودجذبینیرويکهاستهمینبراي.هستیهویتهمباهاشکهنکنیپیداهیچی؟دارمچیمنگویی

هستید،فقیراینصورتدر،جهاندرکنیدمیحرکتآنورواینورنرمخیلیاگرماهیمثل،خودشبهراشماکه

.واقعیفقیر،نهآننه باشد،گذاشتهرویشرافقرنامفقطذهنیمنکهنه

ور بگوید کفر، دارد بوي دین
ور به شک گوید، شکش گردد یقین

هاشدگیهویتهموخالیدلوعشقپایگاهازشما،کندصحبتعشقپایگاهازآدمکهاستمهمچقدرببینید

،شودمیدینبهمرتعشکهبیندمییکدفعه،ظاهراًبدهدهمکفربويحرفهایتان،کنیدمیصحبتشدهخالی

چههرزبانبهکندمیصحبت،استانسانمرکزدرزندگیکهخالیمرکزیکازیعنی.حضوربهشودمیمرتعش

کنیدمیصحبتتانبچهباشما.شودمیمنتقلزندگیاینارتعاشباکهاستاینکاراصل،نیستمهمبگوید

رازندگیشناساییآن،هستیدمرتعشزندگیبهشما،بینیدمیاودررازندگی،کنیدمیصحبتزندگیبصورت

رااومجسمهداریدداریدذهنیمنشمااگر.هستمجسمهیکاوکهکنیدمیشناساییمرتبای،کنیدمیاودر

وامرکزدرراهماندارید،استمرتعشعشقبهوزندگیبهمرکزتاننهاگر. کنیدمیشناساییرااوذهنیمن



# Programگنج حضور751برنامه شماره 751

16: صفحه

چهاینوبدهیدنشانمابهرامااصلگویندمیدارند؟انتظارچیماازمردم.دهیدمینشاناوبهرااصلشیعنی

باز،باشدغریبوعجیبظاهریمانرفتارهاياینکهولو،بکنیمرفتاریابزنیمحرفعشقیمرکزازماکهاستزیبا

.شوندمیمرتعشزندگیبهآنهاهم

چرا؟ از آن . شما با خشم هم یک چیزي بگویید، یک نفر می بینید خشمگین نمی شود، شروع می کند به خندیدن

ل به یقین اگر با شک بکند، یعنی با شک بگوید، شک او تبدی. بوي حسن ظن را می شنود. زیر عشق را می شنود

ولو با یقین مرد عاشق یا انسان عاشق حرف نمی زند، آن شخص چون در درون به یقین به زندگی . می شود

. یعنی حرف رها شود. مرتعش می شود، خودش می فهمد زندگی چه هست

د، انسانها وقتی به عشق زنده می شون. فقط در من ذهنی مورد استفاده است،توجه می کنید این ارتباط حرفی

می . با ارتعاش زندگی، با ارتعاش عشقی ارتباط برقرار می کنند. زیاد الزم نیست که با گفتگو ارتباط برقرار کنند

اینطوري نیست که ما . این با گفتگو و زور و خشونت من ذهنی نیست. بینید چطوري می شود آدمها را دیندار کرد

هم مجسمه ببینیم، بخواهیم یک مجسمه درست یک مجسمه بشویم، آن هم یک مجسمه خشن، بعد مردم را 

می . که آن خداست،ما می خواهیم انسانها را به آن یک زندگی زنده کنیم. چیزي نمی شودننه همچو. کنیم

. بنابراین مرد عاشق باید از کوي عشق حرف بزند. خواهیم انسانها را به خدا زنده کنیم

کفّ کَژ، کز بحرِ صدقی خاسته است
ف آن فرع را آراسته استاصلِ صا

یعنی اگر انسانی به بینهایت خدا زنده است و یک دریا . می گوید کف کژ که روي دریا ایستاده از زالل دریا خاسته

براي اینکه این فرع را که . حرفهایش موثر است. است، حرفی که می زند اصالً مهم نیست چه حرفی می زند

. خاصیت زنده کنندگی به او داده. براي اینکه خاصیت عاشق به او داده. آن اصل درست کرده،حرفش است

هر استیعنی مهم نیست که این جمالت قشنگ هستند، قشنگ نیستند، کلمه هست، با اشارات. آراسته کرده

قطع شدن بود اگر اگر قطع شویم که صحبت . چون آن دریاي یکتایی این را آرایش می دهد اثر دارد. چیزي هست

. گفت تا بخواي یکی را حبر و سنی بکنی، خودت بدخو می شوي. یادتان باشد

د از زندگی قطع شوید، من ذهنی داشته باشید، بخواهید با این من یشما نمی توان. ببینید دارد این را می گوید

ما دوست داریم با من ذهنی . و ما این کار را می کنیم.خودتان را عوض کنید یا دیگران را عوض کنید،ذهنی

اگر هم یک موقعی شوق تربیت انسانهاي دیگر را دارید . شما این یک کار را نکنید. خودمان دیگران را عوض کنیم
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هایمان را تربیت کنیم، آن موقع باید از فضاي عشق که بعضی مواقع به عنوان مربی یا پدر و مادر حداقل باید بچه

آن . هی باز کنید. د به عشق وصل شوید، به خدا وصل شوید، حداقل فضا را باز کنیداگر نمی توانی. صحبت کنیم

ما می . یعنی حاال بحر نیست، یک حوضچه که هست. اي از خدا و شماستاي یک حوضچهفضاي باز شده یک برکه

نهمچو. یمو به زور بخواهیم یکی را عوض کن،نباید یک مجسمه سفت و سخت باشیم. توانیم آن را درست کنیم

. فقط این را بدانیم،چیزي مقدور نیست

همچو دشنامِ لبِ معشوق دانآن کَفَش را صافی و محقوق دان
مخقوق . می گوید که این کف یعنی حرفهایش را، هیجاناتش را، تظاهرات خارجی انسان را به اصطالح صاف بدان

معشوق . مثل دشنام لب معشوق است. ینها اثربخش استیعنی حرفهایش هر جور هست ا. یعنی شایسته، سزاوار

آدم که از دشنام معشوق که دوستش دارد بدش نمی . به آدم دشنام بدهد خیلی خوب است یعنی نظر خوبی دارد

اتفاقاً این ضررهایی که . خدا هم همین طور است. نظر خوبی دارد که دشنام می دهد. خوشحال می شود. آید که

اگر یک عارفی مثل موالنا می آید یک چیزي می گوید، می گوید من التماس می کنم حسن ظن یا،به ما می زند

. قهر نکن، فرار نکن،من می دانم تاویل خواهی کردا،تاویل نکن اینها ر،داشته باش به حرف من

نند، آشتی می قهر می ک. یک عده اي هی قهر می کنند، بعد آشتی می کنند. در مورد این برنامه هم پیش می آید

حاال ما هم . سه ماه می گذرد، دوباره آشتی می کنند. یک چیزي بدشان می آید می روند قهر می کنند. کنند

ما به غیر از اینکه یک خرد فرهنگی را و موروثی را در اینجا . التماس می کنیم که شما حسن ظن داشته باشید

خورد، باید بنشینید اگر می بینید این به شما برمی. یمبیان کنیم و شما استفاده کنید، هیچ قصد دیگري ندار

.خورد؟ این مثل دشنام لب معشوق استبگویید که چرا برمی

***پایان قسمت اول *** 
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خوش، ز بهرِ عارضِ محبوبِ اوگشته آن دشنامِ نامطلوبِ او
چون . ما نشان بدهد، فحشش هم خیلی خوب استچون معشوق زمینی ما مثالً می خواهد صورت زیبایش را به 

خدا می خواهد ما را به خودش زنده کند، این ضرري که االن به ما می زند یک تلنگري به ما می گوید که حواست 

. حواست را به من بده،من آفل نیستم. داري خشمگین می شوي بخاطر چیز آفل. هست، داري اشتباه می کنی

ی است که ما حواسمان پرت می شود به معشوقهاي زمینی دیگر و می گوید که فحش معشوق زمینی هم موقع

. این ابیات دیگر ساده است. حواست را بده به من

اي کژي که راست را آراستیگر بگوید کژ، نماید راستی
فارغ شده از ،می گوید که کسی که از کوي عشق حرف می زند، از فضاي عشقی حرف می زند، مرکزش باز شده

و خیلی از ما با .من ذهنی، اگر کژ هم بگوید، مطابق اصطالحات شما نباشد، بدانید که شما را راست خواهد کرد

آقا شما چرا آنطوري نماز می خوانی؟ من اصالً بدم می آید . صورت باورها و با صورت رفتارها هم هویت هستیم

اصل کاري اینست که شما بروید فضاي ،اور، شکل باور مهم نیستچرا این باورها را داري؟ با شکل ب. کافري تو

نه اینکه شما چرا آن چیزهایی که من معتقدم، به آن شکلی که . ما براي این آمدیم. یکتایی و با خدا یکی شوید

. بخوانی که من راضی بشومباید من معتقدم، باید اینطوري بنویسی، اینطوري 

چیز خاص محدودیت با جمالت خودش و نمی دانم اصطالحات خودش، می گوید گفت اگر فقه هم بگوید، فقه یک

یعنی اگر کسی از فضاي عشق حرف . اگر عاشق باشید،اگر فقه هم بگوید در این صورت بوي فقر از آن می آید

ي که اي کژ. اگر از فضاي من ذهنی حرف بزند، بهترین حرفها را بزند، همین است. بزند، هر چه بگوید موثر است

گفت بابا اینطوري باید . یک کسی بنظر خودش خیلی زیبا حرف می زند، راست هم حرف می زند. راست را آراستی

. نه. به ما گفتند اینطوري بگویید و این با دین سازگار است. گفت

ن آن می فهمد که آن چیزي که م. می گوید مرد عاشق، انسان عاشق کژ هم بگوید، راست آن را درست می کند

و می گوید ،یک دفعه مرد عاشق دل را به لرزه در می آورد. من دلم جامد است،و اصرار دارم،اینطوري می گویم

پس خدا این بوده، بینهایت این بوده، این باوري نبوده که تا حاال من بهش چسبیده بودم و . دلم دارد باز می شود

این را . رفتارهایی را به شکل خاصی گذاشتند مرکزشاناي از مردم یک باورهایی را به شکل خاصی و یکیک عده

. هشیاري جسمی دارند. اینها جسم و جسمانیت است. دین و ایمان می گویند
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ما باید اینها را . هفته گذشته موالنا صراحتاً گفت که این باورها به شکل خاص در مرکز ما دین و ایمان نیست

هر کسی این باورها را نگه دارد در . و تبدیل شویم،ذاریم در مرکزمانو خود خدا و هشیاري را بگ،بیندازیم دور

و حتی ،نداشته باشد، کافر است،و بگوید که هر کسی که این باورها را به این شکل که من فکر می کنم،مرکزش

. بعضی مواقع ما مجاز هستیم آنها را بکشیم، این آدم آدمِ خطرناکی است

کژ انسان عاشق که به زندگی ارتعاش می کند، . اش را راست کرد واقعاًراست نماییطبق صحبت موالنا باید این

به ارتعاش در می زندگی یا مرکز آن شخص هم که به باور هم هویت است، مرکزش باوري است و جسمی است

ه االن باز می این چیزي ک. اینها چیز سطحی بوده. یک دفعه متوجه می شود که این باورها مهم نبوده اصالًآورد،

.بله. این دین از آنجا می آید،شود در مرکزم اینست وحدت با خدا

دشمنِ جانم منم، اَفغانِ من هم از خودست
کز خودي خود من بخواهم همچو هیزم سوختن

پول و خانه :چیزهاي فیزیکی بیرون مثل. ان گذاشتیم، باورها و فکرهامشما نگاه کنید که سه جور چیز را در مرکز

اینها را وقتی می گذاریم مرکزمان ما می شویم . یکی هم دردها. اینها هم چیزهاي فیزیکی است،و مقام و دانش

چون ظاهراً این باورها ممکن . و به غلط فکر می کنیم این مرکز، مرکز واقعاً خدایی است.دشمن جان خودمان

اگر اینطوري باشیم دشمن جان خودمان، . جسم هستند،هستندولی باور ،نما باشدنما و مذهبیاست معنوي

شما به خوبی می دانید که این ، حاال می دانیم این موضوع را. خودمان هستیم و ناله و فریاد ما هم از این است

.مرکز شما دشمن شماست، اگر مادي است

یعنی چه؟ یعنی می . سوزمو حاال می گوید من از خودي خودم یعنی از من ذهنی خودم می خواهم مثل هیزم ب

براي باز کردن فضا باید این لحظه تسلیم . براي شناسایی فضا را باز می کنم. خواهم شناسایی کنم این مرکز را

این تغییر دید مهمی است که شما بدانید دشمن . فضا باز می شود، ما با دید فضا این دشمن جانم را می بینم. شوم

. فرار نکنید،کنیدجان شما در مرکز شماست و قبول 

و در این دشمنی بیرونی ،من ذهنی براي نگهداري خودش و گرفتن تایید و توجه همیشه یک دشمن بیرونی دارد

آیا این . طرفداران بیشتري آدم پیدا می کند،بهتردشمن هم هر چه بزرگترو. یکسري طرفدار هم پیدا می کند

انسانها متاسفانه براي گرفتن تایید و توجه و حتی منافع . تاین من ذهنی اس. راه درست است؟ نه درست نیست
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نمی دانند که وقتی با یک دشمن بیرونی می جنگند، این دشمن درونی . مادي می خواهند با یک دشمن بجنگند

جلوي . خود او را هم فلج می کند. همان دشمنی که با دشمن بیرونی می جنگد، با خود او هم می جنگد. شان است

هیجاناتش از . هیچ فکر خالقی نخواهد داشت،جلوي عملکرد خوب بدنش را می گیرد،ش را می گیردخالقیت

بلکه هیجاناتی مثل خشم و انتقام جویی و ،احساس لطیف عشق نیست،هیجانات عشقی نیست،زندگی نمی آید

. را خراب می کنندایعنی چهار بعد م. و اینها بدن مرا خراب می کنند،رنجش و اینهاست

شناسایی مساوي ،و این هیزم سوختن یعنی شناسایی و انداختن،بنابراین ما تصمیم می گیریم مثل هیزم بسوزیم

شویم تا آن چیزي که ببا شناسایی آنها از شر آنها راحت . ما مرتب باید شناسایی کنیم چه چیزي نیستیم. آزادي

عجله نکنید ،به موقع خودش را نشان می دهدخودش.هستیم، یعنی خدا، خداییت خودش را به ما نشان بدهد

هیزم را بسوزانید چه در می آید؟ آتش، نور، . یعنی مثل هیزم بسوزید. فقط شناسایی کنید که چی نیستید. شما

. ها را شناسایی کنید، از توش زندگی به تله افتاده می آید بیرونها را هم هویت شدگیاین منیت. گرما و انرژي

هر چه از آنجا دریافت می ،افتاده نور است، گرما است، زندگی است، کیفیت است، هشیاري استزندگی به تله 

ولی اگر این کار را نکنید، باید بدانید که دشمن جانتان . و درون وسیعتر می شود،کنید، این من کوچک می شود

اصالً اقتضاي . خوشش می آید درد ایجاد کند،این دشمن مرکزي ما دشمن ایجاد خواهد کرد. شما هستید

.فقط باید شناسایی کنیم، از شرش راحت شویم. نمی توانیم ما جلویش را بگیریم،طبیعتش اینست

چونکه یاري را هزاران بار با نام و نشان
نفاقش کرده باشم در علَنمدح هاي بی

و گرچه که با نام و .بدون دورویی از ته دلم. زندگی را و خدا را مدح کردم،می گوید من بارها، منتها با نام و نشان

ست که این گفتگوهاي ذهنی ما یک جوري اثر کند و انشان ما زندگی را توصیف می کنیم، ولی امیدمان بر این

بیرون به یعنی یک جورهایی همیشه زندگی خودش را در . در علَن یعنی آشکارا، هویدا. دید شما را عوض کند

. صورت ذهن و در درون به صورت فضاگشایی و حس عمق به ما نشان داده و این بیت بعدي هم دنبالش است
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فَخر کرده من بر او صد بار پیدا و نهان
بوده ما را از عزیزي با دو دیده مقتَرَن

این زندگی و این هشیاري مثل دوو به لحاظ عزیزي ،یعنی من به عنوان انسان صد بار پیدا و نهان به او فخر کردم

خوب این ابیات . مهستاصالً دو چشم یا دید زندگی نباشد من هیچ. عزیزتر از دو دیده من است. چشم من است

و بنابراین ما االن می فهمیم که .نشان می دهد در هر کدام از ما زندگی خودش را آشکار و نهان نشان می دهد

این بیت هم 

م، قصد من عیبِ من استگر یکی عیبی بگوی
زآنکه ماهم را بپوشد ابرِ من اندر بدن

که بعضی مواقع خودش را به ما نشان داده، به ما می گوید شما که ما آشکار و نهان توصیف می کنیم، آنآن را

بی می بنابراین اگر عی. اجازه می دهید این کار را بکنید؟ نه. عیب بگویید، عیبجویی کنید، عیبگویی کنید؟ نه

ابر هم هویت شدگی ماه مرا که . براي اینکه آن ماه را ابر من می پوشاند. ست که ما عیب داریماگوییم منظور این

. زندگی است می پوشاند

. پس االن شما می بینید که اگر شما عیب می بینید، اگر شما قضاوت می کنید، این زندگی نیست که دارد می بیند

و حاال می دانید که اگر عیبجویی می کنید، .تان را پوشانده و شما با دید ابر می بینیدروي زندگی،بلکه ابر شما

. و این دید مرکز شماست،عیب می بینید، بدي می کنید یا بدي می بینید، در این صورت باز هم خودتان هستید

آیا می خواهید براي این کاري بکنید؟ 

به هیچ ،د به مرکزمان و توجه ما به مرکزمان و حواس ما به خودمانیعنی همه این ابیات ما را یکجوري می کشان

به . بخواهیم کسی را عوض کنیم،به کسی نصیحت کنیم،وجه نمی گذارد که ما به بیرون از خودمان نگاه کنیم

ما . ما به آنجا رسیدیم. من ذهنی ما به صفر رسیده. هیچ وجه اجازه نمی دهد که بگوییم ما از خودمان فارغ شدیم

در مقامی هستیم که مردم را می توانیم درست کنیم، نصیحت کنیم و آنطوري که مردم عمل می کنند بیشتر 

در حالی که ماه ما به . را تعیین کنیم، در حالی که خودمان پر از درد هستیماوقات ما می خواهیم همه چیز مردم

من ذهنی، با عیبگویی می ازمان پوشانده شده، هنوز بیرون نیامدیم وسیله ابر در بدنمان یعنی در من ذهنی

. این کار موفق نخواهد شد،خواهیم مردم را درست کنیم
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رو بدان یک وصف کردم کز مالمت مر ورا
بهرِ حقِّ دوستی حملش مکن بر مکر و فن

داراي . وصف اینکه داراي کمال است. یعنی وصف یکتایی، وصف خدا. رویم را کردم به آن یک وصف:می گوید

شادي بخش ،روا می دارد زندگی را به ما،فراوانی اندیش است. نعمت بخش است. داراي نعمت است. بزرگی است

حوادث را جوري پیش می آورد که من یپغام . و با قضا کار می کند،زنده کندهر لحظه می خواهد ما را. است

من آگاه می شوم که نباید . و من نمی گذارم،اش را بفرستدهر لحظه حاضر است دمش را، دم زنده کننده. بگیرم

فلی را از به هیچ وجه دیگر با چیزهاي آفل هم هویت نشوم، وقتی یک چیز آ. مقاومت کنم، نباید قضاوت کنم

. جایگزین نکنم. ،مرکزم برداشتم انداختم دور، یکی دیگر را بجایش نگذارم

ولی خواهش می کنم تو هم از روي مالمت و به حق دوستی به مکر و فن من حمل ،پس رو کردم به آن یک وصف

همه . مکنیباید بیعنی چه؟ یعنی اینکه همه ما باید رو به آن یک وصف. تو فکر نکن من مکر و فن می کنم. نکن

از همه هم التماس . و همه مان باید تصمیم بگیریم که ما با مکر و فن کار نمی کنیم،مان روي خودمان کار کنیم

از جنس ،و همه مان با هم دوست هستیم، براي اینکه از جنس هشیاري هستیم،حسن ظن داشته باش:کنیم که

اصل ،ها با آنها سطحی هستندکه این باورها و هم هویت شدگیهمه مان به این آگاه هستیم. امتداد خدا هستیم

. پس دائماً رو به آن یک هشیاري داشته باشیم. ما نیستند

در فضاي . همین االن از مثنوي خواندیم گفت که در کوي عشق باشیم. رو به آن داشته باشیم، یعنی آن باشیم

کزمان بوي عشق و زندگی و زنده کنندگی ارتعاش کند به تا از مر. یکتایی باشیم تا از دهنمان بوي عشق بجهد

تا انسانهاي دیگر را هم تشویق کند، آنها هم به آن یک وصف توجه کنند و توجه به ،مرکز انسانهاي دیگر برسد

و هیچ موقع هم مکر و فن ،و حق دوستی را به جا بیاورد،خودش هم از مالمت دست بردارد. مالمت مردم نکنند

. نکند

ن خوديِّ خویش را گویم که در پنداشتیم
رو اگر نورِ خدایی، نیست شو، شو ممتَحن

یعنی همه ما باید . در یک هم هویت شدگی هستی. می گوید من به خودم می گویم که تو در یک پندار هستی

. ممتحن شوکه هستیم، در این صورت فانی شو و نیست شو و باید بگوییم اگر نور خدا هستی. ماینطوري بگویی
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ممتحن یعنی هم امتحان شده و هم هشیاري به حضور زنده شده، به طوري که اینقدر امتحان شده که تمام 

ما می ،زندگی ما را امتحان می کند. اي در جهان وجود نداردنیروي جاذبه،مثل آن ماهی. امتحانات را رد کرده

. این چی هست؟ مثل سلیمان. واکنش نشان دادیمرویمیم آزاد شدیم، فردا می گوی

یعنی اگر حوادث بد اتفاق می افتد و اینکه . گفت سلیمان متوجه شد که تاجش کج می شود و باد هم کج می وزد

بعد متوجه شد که . وضعیتها بد اتفاق می افتد،وضعیتها در فرمان ما نیست،در حوادث بیرونی در فرمان ما نیست

،حوادث درست شد،تاجش راست شد،در نتیجه دلش را به آن سرد کرد،در مرکزش یک هم هویت شدگی دارد

ش باال آمده بود، حرص اوقتی جلوي باد را گرفته بود، حواسش به آن هم هویت شدگی بود، من. باد راست وزید

. ش رویدادهاي خوب بوجود نمی آورداهباد کج می وزید یعنی دم او می آمد، ولی هم.داشت، باد هم کج می وزید

. شودبکه بعضی مواقع اصالً نمی گذاریم چیزي رد ،اي که این انرژي رد نمی شود و ما مقاومت می کنیمبه درجه

در نتیجه هیچ خردي، . داي نیست که تسلیم باشنبعضی از آدمها اینقدر مقاومت دارند و ستیزه دارند هیچ لحظه

ولی خیلی خوب بلدند . هیچ شادي، هیچ عشقی، هیچ لطافتی از آنور وارد وجودشان نمی شود و خشک شدند

و امروز فهمیدیم که اگر آن طوري . انتقاد کنند، عیبجویی کنند، عیبهاي مردم را بگویند و آنها را درست کنند

. باشد ما هیچ کس را نمی توانیم درست کنیم

؟تو چرا رفتی من ذهنی درست کردي! اي اصل من، اي خود اصلی من:س ما برمی گردیم به خودمان می گوییمپ

ها و اینقدر درد هشیارانه اگر نور خدایی که هستی، پس فانی شو از این هم هویت شدگی؟تو چرا در پندار هستی

وقتی یک اتفاق بدي می افتد شما امتحان . ندبدان که زندگی، خدا شما را امتحان می ک،بکش، اینقدر امتحان بده

کسی که تمام امتحانات را گذرانده، . تا به جایی برسید که هیچ هم هویت شدگی نداشته باشید،دارید می شوید

این آدم ،ها را شناخته و درد هشیارانه کشیده و قبول کرده و شناسایی کرده آنها را انداختههمه هم هویت شدگی

. عنی امتحان شده دیگری. ممتحن است

مثل آن ماهی بی وزن ،آدم ممتحن یعنی به پایان رسیده کسی است که هیچ چیزي در بیرون جذبش نمی کند

یعنی چیزي در بیرون او را . اي، هیچ رویدادي او را نمی کشدروي دریاي یکتایی حرکت می کند، هیچ حادثه. است

اینطوري نیست که نور خدا . نیست شده،این آدم ممتحن است،تچرا؟ از جنس بیرونی در او نیس. جذب نمی کند
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و اینها را نگه داریم بگوییم نور ،باشیم ولی هزار جور باور در مرکزمان داشته باشیم، اینها همه باورها جامد

. این من ذهنی است،این منیت است،این خودیت است،این همان خودي است،نه. خداییم

ها هشیاري یکی یکی توهم. توهم را باور می کند؟ نه. توهم را می بیند. هاستهویت شدگیهشیاري در پندار هم 

انداخته، انداخته و انداخته و این براي همین می گوییم امتحان می شویم و امتحان ،را که در مرکزش بوده شناخته

آقا دیگر هم هویت شدگی :االن می گوییم. می شویم و شما باید حاضر باشید هر دفعه درد هشیارانه بکشید

این را هم با خوشرویی می اندازم و شناسایی می ،باشد دارم،تعجب نکنید. داریم،فردا می بینید که نه. نداریم

. ممتحن می شوم،کنم

اي خود من، گر همه سرِّ خدایی، محو شو
اي، پس دیده خود بین بِکَنکان همه خود دیده

سر خدا هستیم، هشیاري اش همهسر خدا هستی یعنی مااش همههشیاري، اگرمی گوید اي خود اصلی من، اي

. محو شو؟ها و آویزشها را نگه داشتیخدایی هستیم، پس چرا به توهم نگاه می کنیم؟ چرا این هم هویت شدگی

مردم ما را براي همین می گویم که ادعا نکنیم و نگذاریم. تا به حال هر چه دیده اي من ذهنی خودت را دیده اي

می گوید تا حاال هر چه دیده اي، به حضور رسیدم، عمیق . توجه بدهند،تحریک کنند، تشویق کنند و تایید کنند

چشم خودبین موقعی کَنده . پس تو باید این چشم خودبین را بکَنی،شدم، بینهایت شدم، من ذهنی خودت بوده

. هشیارانه بکشیددرد،شویدبشوید، شما امتحان بمی شود که شما ممتحن 

هر موقع دیدید چیزي در جهان شما را جذب نمی کند، معنیش این نیست که البته ما از چیزهاي این جهانی 

چیزي در بیرون نمی تواند توجه شما را . جذب نمی توانم بکنم،نه،یا حتی لذت ببریم،نخواهیم استفاده کنیم

منظور ما هم این . و شما دنبال آن بروید،خیلی مهم استنگهداشتن. جذب کند و به خودش بگیرد و نگه دارد

شما می گویید من می خواهم چهار سال درس بخوانم لیسانس . نیست که شما هدف نگذارید و دنبال آن بروید

. ولی با آن هم هویت نیستی، باید بروي دنبالش،بگیرم، این یک هدف است

اگر چیزها بیایند در مرکز ما، آنها می شوند . ا دیگر فهمیده ایم مااین ر،چیزها نمی توانند بیایند در مرکز شما

یعنی این مرکز ما . همیشه باید مطمئن باشیم که در مرکز ما دیده خدابین است. ما می شویم خودبین،عینک ما

د یا یک چیزي در بیرون است که همین االن گفتم، سلیمان متوجه شد که حوادث بد و کژوزیدن با،خالی است
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د مالمت کند باد منیا،بخاطر این بوده که هم هویت شدگی داشته در مرکزش. بخاطر این بوده که کژ نشسته بوده

. مرکز خودش را اصالح کرد. را، خدا را

چون خداوند شمسِ دین را می ستایم تو بدان
کاین همه اوصاف خوبی را ستودم در قَرَن

شمس دین آن آفتابی است که ما پس از خروج از ذهن . مس دین رامن ش؟می گوید که من کی را ستایش می کنم

در ضمن هر چیزي که در مرکز ما . می گوید من این را می ستایم. خدا در فرم،یعنی خدا،به آن زنده می شویم

در دل شما یک چیز بیرونی است، شما دارید آن را ،اگر در مرکز شما،بله. قرار بگیرد، ما او را ستایش می کنیم

ولی می گوید . نمی شود یک چیز بیرونی باشد و شما بگویید من خداپرست هستم. پرستش می کنید،می ستایید

تو بدان که این همه اوصاف خوبی را که گفتم، این همه . من در مرکزم در درونم بینهایت خداست، به او زنده شدم

نه من ،در وحدت با او حرف زدم و این حرفها همه از دهن او درآمده،ین او بودمع،زدیک او بودمکه حرف زدم، ن

. ذهنی من

. ب اجازه بدهید چند بیت از مثنوي برایتان بخوانم در بیان روشن این غزل و این ابیات از دفتر سوم استوخ

و ، و روباه که فرار می کندشکار کنندمی خواهندمی گوید شکارچیان روباه را . تمثیلش روباه و دمش است

و .ها را به دمش نسبت می دهدپاهایش سبب فرار می شود، روباه نجات خودش را و در رفتن از دست شکارچی

ایشان هشیاري من ذهنی را به روباه تشبیه می کنند و من ذهنی و . دمش در واقع نماد حیله و زرنگی روباه است

می گوید که روباه . باه و پا را به خرد زندگی یا خرد بزرگانی مثل موالنا تشبیه می کندچاره جویی اش را به دم رو

ها رها می کند و ما به زرنگی خودمان را و ما انسانها را خرد خدایی، لطف خدایی، کن فیکون، قضا از مصیبت

. نسبت می دهیم، همین طور که روباه به دمش نسبت می دهد

2227، بیت مولوي، مثنوي، دفتر سوم

و آن ز دم دانند روباهان غرارپا رهانَد روبهان را در شکار
هاي ذهنی از روي غفلت، قرار و بی و آنها یعنی روباهان و من،موقع شکار روباهها، روباهها را پا نجات می دهد

می گوییم خودم با دروغ و دغل . هنی مانما هم به من ذروباه ها به دمشان و . خبري نسبت می دهند به دمشان
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.زندگی است که حوادث می اندازد،زندگی است که ما را نجات می دهد. چیزيننیست همچو،چاره جویی کردم

.می خواهد ببینید ما می توانیم یاد بگیریم که به او رو بیاوریم،زندگی است که ما را نجات می دهد

رهاند جانِ ما را در کمینمیعشق ها با دمّ خود بازند کین
مرتب دانشمان را به رخ . همین طور که روباهها با دمشان عشق می بازند، ما هم با من ذهنی مان عشق می بازیم

. زرنگی هایمان را بررسی می کنیم خوشحال می شویم. به یادمان می آید خوشحال می شویم. مردم می کشیم

. سر مردم کاله گذاشتیم. شویم و می گوییم که مردم دروغ ما را باور کردنددروغ می گوییم خوشحال می

آیا من ذهنی ماست که ما را . در حالیکه اینها با قوانین زندگی اصالً جور نیست،اینطوري عشق بازي می کنیم

نجات می دهد؟

روباه را می خواهند ،شوندمی خواهد بگوید حوادثی که پنهان هستند و کمین کرده اند، شکارچیان پنهان می 

یا من ذهنی نباشد، ما را شکار نمی ،یعنی اگر دم روباه نباشد که نماد زرنگی است. شکار کنند، اتفاقاً بخاطر دمش

ولی . همین طور دم روباه است که او را به دردسر می اندازد. من ذهنی ماست که ما را به دردسر می اندازد. کنند

نمی داند که بخاطر آن دارند شکارش می کنند و . این دمم چیزي خوبی است:ی گوید کهروباه از روي بی خبري م

. گرچه او به دم نسبت می دهد،او هم کمکی نمی کند

روبها، پا را نگه دار از کلوخ
شوخ؟پا چو نبود، دم چه سود اي چشم

تو،به کلوخ نزن،به سنگ نزن،شبه روباه می گوید که مواظب پاهایت با. چشم شوخ یعنی گستاخ، بی حیا

ما هم می گوییم که این من ذهنی ما دست نخورده . حواست به دم است که دم یک موقعی آسیب نبینداش همه

ولی باید بدانیم که . با وجود این همه زرنگی،هیچ ایرادي ندارد این من ذهنی ما،هیچ اشکالی ندارد. باقی بماند

. است یا خرد انسانهایی مثل موالناحضور زندگی است، کمک زندگی 

پا انسانهایی مثل موالنا هستند یا خود زندگی است، دم ما مثل روباه همین من ذهنی که االن می خواهد بگوید 

یعنی اگر این حضور نباشد، خرد زندگی نباشد، این من . می گوید پا نباشد دم چه فایده دارد اي بی حیا. ماست

. به ما می گوید. ؟ اي گستاخذهنی به چه درد می خورد
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رهاندمان ز صدگون انتقاممیما چو روباهیم و پاي ما کرام
این بزرگان هستند که ما را از صد جور . و پاي ما بزرگان هستند. می گوید ما مثل روباه هستیم، زرنگ هستیم

کی می خواهد ما . هشیاري خدایی هستیم،اقعما هشیاري هستم در و. انتقام جویی شکارچیان بیرونی می رهانند

تو بیا به من، من ترا :را شکار کند؟ هر چیزي شما توجه کنید ما به عنوان هشیاري تقریباً هر چیزي می گوید

هشیاري ،چون چیز خوبی هستیم. تقریباً هر چیزي در بیرون مشتري ماست. من را بگذار مرکزت. جذب کنم

می دانیم ما؟ ارزشمان را ،خدایی هستیم

به سادگی نباید . ما کی هستیم و چه خطراتی در راه هست،بزرگان دارند به ما نشان می دهند در این مورد موالنا

هر کدام از آنها در مرکز ما می خواهد خودش . با هر چه که هم هویت شدیم تا حاال بس است. ما هم هویت شویم

براي چی . دردهاي ما مثل انگل هستند. هشیاري ما را می خورند،ز ماند اینها در مرکهستمثل انگل. را زیاد کند

آخر این چه کاري است؟ ما نمی گوییم اي رنجش، . ما باید زندگی را برداریم سرمایه گذاري کنیم درد ایجاد کنیم

این اي کینه، اي حسادت من چرا نمی روي بیرون؟ چی می خواهی از من؟ آخر به چه درد می خوري تو؟ بزرگان

رفتی ،با هیچ چیزي هم هویت نشو،مشتري خیلی داري،می گویند مواظب باش. چیزها را به ما نشان می دهند

. برگرد بیا به سوي یکتایی وگرنه دچار صد گون انتقام می شوي،برگرد بیا،جهان مواظب باش

عشق ها بازیم با دم چپ و راستباریک ما چون دمِّ ماستحیلۀ
هاي فکر کرده و زحمت کشیده ما آن زرنگی هایی که ما در ذهن نقشه می کشیم یکی پس از دیگري، مثل حیله

ما . و می گوید عجب دمی دارم،همانطور که روباه به دمش نگاه می کند و با آن عشقبازي می کند. دم روباه ماست

هایمان، الگوهاي باوري، با ایم، زرنگیم هویت شدهمان، اموالمان که با آن ههویت شدههم با دانشهایمان، دانش هم

چه می به و چهبه،هر موقع یادمان می آید. نقشهایمان که من پدرم، مادرم، رئیسم، بزرگم، با اینها عشق می بازیم

وقتی .و می خواهند خودشان را زیاد کنند،اینها هر کدام در مرکز ما هستند. به فکر اینها هستیماش همهکنیم و

. یعنی دائماً حواسمان به دم ما یعنی ذهن زرنگ ماست. مثل دم روباه،می آیند باال ما خوشمان می آید

تا که حیران مانْد از ما زید و بکردم بجنبانیم ز استدالل و مکر
. یم به حرف زدنشروع می کن،یعنی من ذهنی را به حرکت در می آوریم. می گوید که دم من ذهنی را می جنبانیم

مکر یعنی فکر بر اساس هم . منتها پشتش استدالل و مکر،ها و پز دادن به دیگرانتوصیف هم هویت شدگی
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چه ،چه بزرگی،می گویند عجب آدمی است. هویت شدگی ها بطوري که این و آن انگشت به دهان می مانند

واقعاً از توجه و تایید مردم و :و اینجاهاست که موالنا می گوید که؟بله. چه خدمتگزاري،چه نقشی،دانشمندي

. مردم را حیران نکنیم،اینکه مردم بگویند چه دانشمندي، از اینها باید پرهیز کنیم،حیران کردن مردم

دست طَمع اندر اُلوهیّت زدیمطالبِ حیرانی خَلقان شدیم
اینقدر از خودمان تعریف کنیم و اینقدر خودمان را به مردم نشان بدهیم و عشق ببازیم یعنی ما طالب هستیم که 

هایمان که مردم بگویند که این آدم دیگر هایمان، از باورهایمان، از هم هویت شدگیبا استدالل و مکر از دانسته

خدایی الوهیت فقط مال این ، مواظب باش،نه:و اینجا می گوید که. واقعاً نزدیک خداست، خدایی می کند

.بله اجازه بدهید بعدي ها را بخوانیم. و من ذهنی تو نمی تواند ادعاي خدایی بکند،خداست

533مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بیت 

هر که در پوشد، برو گردد وبالذُوالجاللهست اُلوهیت رِداي
من میدانم و براي هر ،نگاه کنید من شما را راهنمایی می کنمادعاي خدایی و اینکه کسی بیاید بگوید که به من 

می گوید ما باید به مردم بگوییم که همه مان هم سطح . چیزي یک جواب داشته باشد، این کار درست نیست

. و این جامه خدایی مال خداست فقط،شما بیایید تسلیم شوید، بگذارید خدا از درون به شما کمک کند،هستیم

هر کسی باید از درون خودش را در معرض دم خدایی . ییت و حالت بزرگی و کمک کنندگی مال خداستیعنی خدا

. دم او جان دهدت، رو ز نفخت بپذیر، کار او کن فیکونست، نه موقوف علل. قرار بدهد

دهد ان میاین ابیات نش. این آدم می گوید که من شما را می توانم خوشبخت کنم، شما را می توانم راهنمایی کنم

باید . چشمه خرد هستیم. چشمه شادي هستیم. همه ما یک چشمه هستیم. که همه ما در درون باید وصل باشیم

و هر کسی ادعاي خدایی بکند و دانشمندي بکند، این آدم بدبخت می .، یک نفر نمی تواندها را باز کنیمچشمه

. سبب بدبختیش می شود،به عنوان من ذهنیاین جامه خداییت مال خداست و هر کسی این را بپوشد . شود

. واضح است

حدیث

.پس هر که با من در این دو صفت هماوردي کند بکوبمش. تکبر جامه من و بزرگی پوشش من است
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هیچ کدام از شما حق ندارید . یعنی خدا می گوید فقط من هستم که بزرگم و من هستم که خداییت می توانم بکنم

پس هر که با من در این دو صفت هماوردي کند : بلی. و این جامه خداییت را بپوشید،من ذهنی داشته باشید

. این حدیث است. بکوبمش

واي او کز حدّ خود دارد گذرتاج از آنِ اوست، آنِ ما کمر
تا ،باال نیاوریمیعنی ما باید تسلیم باشیم و خودمان را. می گوید پادشاه خداست و مال ما کمر خدمت بستن است

کمر خدمت ببندیم و ،و ما در حالیکه می گوید او را شاه می دانیم. حداکثر خرد و دانش و خالقیت از ما عبور کند

توجه کنید که ما با . واي به حال کسی که از حد خودش فراتر برود. از حد خودمان که حالت تسلیم است نگذریم

هم شخصی و هم جمعی و اینکار بسیار . د بسیار فراتر گذشته ایمی مان یعنی من ذهنی مان از حهدم روبا

.اگر جمعاً نمی توانیم کاري بکنیم. خطرناك است

و . واي او کز حد خود دارد گذر. اگر کسی این پیغام موالنا را می شنود، باید بگوید تاج از آن اوست و آنِ ما کمر

،مبادا بدي بکنید،گفته حس ظن داشته باشی. امروز خواندیمببینید چه چیزهایی . واي من اگر از حدم تجاوز کنم

تا یک حدي ،مبادا متوجه موضوع نباشی که یک هشیاري بزرگی شما را احاطه کرده و در من ذهنی از حد نگذرید

هیچ کس نباید اصرار به ایجاد درد داشته باشد وگرنه نابود می . و برگردیدکه دردها قابل تحمل است پیش بروید

.افتدمیکارازچهار بعدش،فکرش از بین می رود،بدنش از بین می رود. ودش

باید و قُدّوسی اتکه اشتراکتات        توست این پرِ طاووسی فتنۀ
مااینکهودارمدانشیچهبهبهبه،طاووسیپرگویدمیاینجا،روباهدمگفتنجاآ،طاووسیپراین:گویدمی

ویرانگر،توستشوبآدرواقعاین:گویدمی،شدگیهاستهویتهماشهمهخوداینو،پسندیممیراخودمان

هویتهموعیبهاتمامازوباشیخداشریکبایدکنیمیفکرکه.ریزدمیبهمتودررازندگینظم،توست

میمنگوییممیوشویممیبلندماکهلحظههراینکهبراي،باشیخداشریکتوانینمیتو،باشیپاكشدگیها

باورهايبهترینباورهاایناینکهولوداردشدههویتهمباورمرکزشدرکسیهر.شویممیخداشریکمادانم

عالیباورهانآکندمیفکراگر،باشندعالیباورهانآاگرو.خداستشریکدمآاین،هستنددینیومذهبی

.استقدوسدمآاینوهستند

شریکیخداو،استپاكعیبهاازکهخداستفقط،خداستمالصفاتایندويهر،پاكبسیاریعنیقدوس

میذهنمانباماهرموقع.بدانیمخداشریکراخودماننبایدزرنگیرويازروباهدمیاذهنیمنبعنوانما،ندارد
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درراذهنیمنبایدهمیشه.شویممیخداشریکما،کنیممیقضاوتوکنیممیمقاومتو،دانممیمنگوییم

فلآچیزیکمنمرکزدرکهباشیماینناظرهمیشهوداشتنگهصفرسطحدرراقضاوتها،داشتنگهصفرسطح

مامرکزدردهیممییکیبهدردموقعهر،نهیا،دردجنساز،بیرونیجسمجنساز،باورجنساز،داردوجود

زیادرادردوقتی،هستدردمامرکزدرحتماًرویممیدردبسويماوقتیکندمیایجابجذبقانون.هستدرد

انتقامجوییتوانیدمیاگرداریدنگهرارنجشتوانیدمیشمااگر،کنیدحسادتتوانیدمیشمااگر،کنیممی

میگوییمیتوکهاستاینهاينشانه،بله.استشركهاينشانههمهاینها،کنیدکوچکرایکی،باشیدداشته

همراخودمان،داریمراعیبهااینو،هستیمخداشریکماکهحالعیندرولی.استذهنیمنهاينشانه،دانم

.نیستیمهمپاكپاك،نیستیمخداشریکماپس.استسبکخیلیدیگراین،بدانیمعیببی

مردمهم،فهمیدمیخودتانهم،بودیدبیرونجهانِجاذبهنیرويبدونِ،بآرويماهیمثلشماروزيیکاگر

خداوقتی.بشویمممتَحنکنیمکارخودمانرويبایدحاالموقعنآتاولی،خداستلطفیکهماین.فهمندمی

استسالدهناآل،رسیدیمحضوربهکردیممیفکرماخوبنگویید،نشویدناراحتشماکندمیامتحانراما

.شویدمیامتحان،شدمخشمگین؟شدجوريچهدیديشد؟چیبیا،کنممیکارخودمروي

مخرراخودامتحانکمتربههینپدراياستامتحانبرامتحان
:خواندیمقبالًبخوانیمهمرااینبله

3305مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت 

اهللا اهللا پا منه از حد، بیشنازنینی تو، ولی در حدّ خویش
بهراتویعنیاهللاهللا.داردنگهراخودشحدبایدولی،خداستجنسوخداستدوست،استنازنینبلهانسان

شما،نگذارفراترراپاخودتحداز،نکنراکاراینهرگزیعنی،بردمیبکاررااهللاهللاینموالنا،خدابهراتوخدا

حدازپا،وریدآمیبوجودخودتاندرراهیجاناتجورنآوکنیدمیقضاوتودانممیمن:گوییدمیوقتی

.دیگذارمیفراترخودتان

در تَگ هفتم زمین، زیر آردتتر از خودتگر زنی بر نازنین
رامقاومتتانمیزانشما.زندگیستخودهمیشهماازترنازنینوخودتازترنازنینباکنیمبارزهیعنیبزنیاگر

کنیدمیمقاومتاگر.استخوبیمعیارخیلیمقاومتمیزاناین،حوادثمقابلدرباشیدداشتهنظردرهمیشه
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هفتمنقطهترینپائیندرتهدروگرنه،بزنیماوبهتوانیمنمیما.خداستکهخودتانازترنازنینبهزنیدمی

،انسانهاماازخیلی.ایمآمدهماازخیلیو.آوردمیزیررامانجاآ،سافلیناسفلِپائینپائینِیعنی،زمین

اینکهبرايچرا؟،هویتیمهمآنهاباکهداریمدردهايانباشتگی،هویتیمهمآنهاباکهداریمباوريهايانباشتگی

.نشدیمتسلیمموقعبه.خودمانازترنازنینبهزدیماینکهبراي،بودیمسرکش

آمدممیسالگیدهيتودانستممیمناگر،دادیمدستازمارافرصتدیگرکهآمدمیپیشفرصتاگرواقعاً

،دادممییادهایمبچهبهرااینهادانستممیپدریکبعنوانموقعبههماگرو،خودمگرفتممییادراچیزهااین

اینهاشما،شماهايخانهبهآمده،تلویزیونبهآمدهخدالطفبهموالناکهحاال.مادانستیمنمیراچیزهااینولی

،نکنندمقاومتبدهیدیادایشانبه.کنیدتربیتخرداینبراساسراهایتانبچهو،بگیریدیادبخوانیدخوبرا

ایشانبهراذهنیمنِزهرهايو،نکنندحسادت،نکنندمقایسهراخودشان،باشندانعطافبینهایت،باشندنرم

وهستتوقعو،استترس،استخشم،استحسادت،استنظريتنگهمینذهنیمنزهرهاي.بدهیدیاد

میرااینهاکندمیجذبکامالًراماتوجهچیزياینکه،هستبیروندرچیزيهربهشهوتوهستطلبیقدرت

.آمدخواهدبیروندردایناز،بِبلعدکامالًچیزيراماتوجهنگذارید،بدهیمیادتوانیم

زندگیهمانو،شماستدروندرشماخودازترنازنینبدهیدیادایشانبهو،نزنیدخودتانازترنازنینبهو

میخودتانازترنازنینبهلحظهایناتفاقمقابلدرکنیدمیمقاومتوکنیدمیستیزهبیشترچههرو،است

خدایعنیدیگرعبارتبهکندمیدرستقضا.کندمیدرستقضالحظهایندررااتفاقایناینکهبراي.زنید

انباشتگیزیرمبادا.بکنیداعمالزندگیتاندرودیبگیررااتفاقپیغاموکنیدبازراآغوشتانباید،کندمیدرست

دمبالحظههرزندگییعنیداریمراهباشدهرچهمانوضعیتحالهربه.بشویدمدفونشدگیهویتهمهاي

.کندزندهراماخواهدمیخودشمسیحایی

عللموقوفنهاستفَیَکونکناوکاربپذیرنَفَختزرودهدتجاناودم

ماجهنمِ،ماجهنمبهگذاردمیپاو،شودمیوبشو:گویدمیاووبدهدجانمابهخواهدمیاودملحظههر

ازو،کنیمبازلحظهایناتفاقاطرافدررافضااینکهشرطبه،بشویمتسلیماینکهشرطبه،شودمیخاموش

.برسانیمصفربهرامقاومتوستیزهاینکهشرطبه،بشویمشدهگشودهفضايجنس
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واستشکارشسببدمش،کندمیافتخاردمشبهروباهگفتیم،مانذهنیمنوماو،دمشوروباهبهبرگشتیم

کهرساندیمآنجابهراکارماو،رهاندمیخودشزرنگییعنی،رهاندمیدمشکندمیفکرو،رهاندمیرااوپا

:گویدمی

بینیم ما، کاندر گَویماین نمیتا به افسون، مالک دل ها شویم
مرکزمانیاخودمانرويبیاییمماکهنیستاینطوري،عشقبانه،دمدمهوفریبوافسونباما،گودالیعنیگَو

بنابراین.کنیمبیدارزندگیوعشقبهرادلهاتا،باشیمداشتهعشقیارتعاشو،کنیمخالیرامرکزمان،کنیمکار

جذبرامرکزشان، رادلهایشانتا،رامردمدهیممیفریبما،کنیمنمیراکاراینما.بشوندجذبمابسويدلها

متوجه.کنیممیتشویقذهنیمنبهراآنها،کنیممیجذبداریمراشانماديمرکزکهنیستمانحالی.کنیم

لجنازپرکههستیمذهنیمنگودالدرنبایدمایعنی.هستیمذهنیمنگوداليتوماکهگویدمینیستیم

جلبرامردمتوجهخواهیممیفریبوافسونبامنتهی،استدردازپر،استشدگیهویتهمازپر،است

.خوردنمیدردبهاینو،کنیممیجلبکنیممیجذبراذهنیهايمنتوجهکهبدانیمبایدکنیممیاگر، کنیم

دست وادار از سبالِ دیگراندر گَوي و در چهی اي قَلتَبان
بیاي،هستیشدگیهاهویتهم،هستیهاعفونتگودالدر،هستیهانجسچاهدر،هستیچاهدرگویدمی

یعنیبردارمردمسبیلازرادستتتوحاال،گوییمنمیحاال،استبديفحشیکاستفحشلتبانق،غیرت

.کنیعوضهمرادیگرانبخواهیباشیداشتهذهنیمننیاتو.باشنداشتهدیگرانبهکاري

به بستانی رسی زیبا و خَوشچون 
بعد از آن دامانِ خَلقان گیر و کَش

همبیروندرو،رسیديخوشوزیبابستانیکبهوشدبینهایتمرکزاینوکرديخالیرامرکزتحقیقتاًاگر

،شدوارد،شدصادرعملتوفکراززندگیخردمدتها،آفریديدردبیساختارهايوآفریديراهازیبایی

.بیاییدهمشماکهبگومردمبهموقعآن،آفریديزیباییهمبیروندر،آمدآنوراز،شدخالقشدباردارفکرهایت

اینکهنهاینها را،بخوانیدبیاییدکه ،خوانیممیمارااینها،نوشتهرااینهارسیدهخودشموالنا،موالنامثل

.داریمنمیبرمردمسبیلازدستموقعآنبعد،کردیمگیرباورهاباشدگیهویتهمودرديتوخودمان
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طبق.افتدنمیجاموضوعاینحاال.خودمانرويهمیشه؟کیسترويماتمرکزگوییممیکهاستهمینبراي

،دارندمردمکاربهکار،کنندمیگوشبرنامهاینبهکهآدمهاییبگویمبیشتردرصدنودحتیشمابامنتجربه

گویندمیو،دارندهمسرشانهايفامیل،دارندفامیلشان،دارندشانبچهکاربهکار،دارندهمسرشانکاربهکار

.هستیدشماشخصفقطخودتان.نیستیدخودتاناینهانه،ماهستیمخودماناینها

میکاردیگرچهدرختهايآنکهنداردکاريدرختاین،شدیدکاشتهجایییکهستیددرختییکمثلشما

کهبرداریممردمسرازدستبایدما.بکندراخودشرشدخواهدمی،بدهدراخودشمیوهخواهدمی،کنند

چیزياستممکنما.رودمییادمانهمبفهمیماگرحتی،رفتارهااینبهشدیمشرطیماکهچرا.داریمبرنمی

قضاوتاین،هستندماقضاوتمبنايدیگران.کنندمیکارچهدیگرانببینیمگوییممیحواسمانولینگوییم

.داردبرنمیماسرازدست

میمعموالًداریمذهنیمنیعنیکنیمبزرگراخودمانتوانیممیکهببینیمخواهیممیکردنقضاوتباما

باالکنیمتعمیرراخودمانذهنیمنتا،باالما،باشندپایینآنهاکهکنیمقضاوتجوريیککنیمقضاوتخواهیم

واقعاً،کنمنمیقضاوتبگوییدهیچکسرويمن.بشویدموفق،خواهیدمیاگر،بگذریداینلذتازشما،ببریم

اضافهخودمبههستخوبیچیزاینجاکنیممیقضاوتیا. استخودتاننفعبهباشیدداشتهصداقتکارایندر

.دارمنقضاوتنکندتهدیدرامنهستبديچیزیا؟کنم

***پایان قسمت دوم *** 



# Programگنج حضور751برنامه شماره 751

34: صفحه

نغزجایی، دیگران را هم بکَشاي مقیمِ حبسِ چار و پنج و شَش
وغیرهوشنیدنودیدنحستاپنج،عنصرچهارتا،چهار،هستیجهانایندریعنیهستیذهندرکهکسیاي

،جهانیعنی،استمحدودیتجهاننماداینجنوبوشمالغربشرقپائینباالیعنیجهتشش،جهتشش

،کنیمیزندگیشدههویتهمباورهايبا،کنیمیزندگیدردهابا،دارياقامتذهنتيتوتو.ذهنیعنیجهان

بهبکشیمراهایمانبچهچرا؟آنجابکشیمچرا؟استخوباین،آنجابکشهمرادیگرانهستیخوبیجايتو

کهشما.خانهنهاستذهنمنظورم؟کنیممیزندگیماکهآنجااستجاییچه؟بودهمادردسببکهجایی

.استدردجايآنجاکهدانیدمی،کردیدتجربه

فضاآنواردبایدسالگییازده،سالگیدهدرکه،ماستاصلیجاي،استیکتاییفضايیالحظهاینمااصلیجاي

برنامهاول.داردشمابهبستگی؟کنیمایجادهاخانوادهدرعشقیفضاي؟شدخواهیمموفقماآیا.شدیممی

،شودمیبازشمادرمعنا،بخوانیدبارصدراابیاتایناگر،بدهیدگوشبرنامهیکبهصدبارشمااگرکردمعرض

.کردحفظشودنمیراچیزهااین،افتدمیکاربهمادرعنوانبهشمادرونیاستعدادآنموقعآن

کهدیدخواهیدمادرعنوانبهموقعآنبعد،بشویدزندهباید،شمايتوبیفتدبخوانیبخوانیبخوانیاینقدرباید

،کنیدمیسوارحضورزمینهرويرامادريیاپدرينقش،رانقشیعنی.همینطورهمپدر،داریدعشقیزمینه

مقیمخودتانولی،چیزهاایندانمنمیوتربیتوحرفبعداستعشقاول،استعشقزمینهحضورزمینهاین

بکنیدراکاراینتوانیدنمیباشیدذهن

بوسه گاهی یافتی، ما را ببراي چو خَربنده حریف کونِ خر
منهايصحبتنمادخرماتحتو،کندمینگاهراخرماتحتدائماً،رودمیخردنبالکهچیخركیاخربنده

که ،فکرازبعدفکر،پردمیذهنتازکهچیزيآنبهدائماًکههستیهشیاريتو:گویدمییعنی.استذهنی

هیچیعنی،کندمیصداوسرکهاستخرجايهمانشبیهاینو،پردمیشدگیهاهویتهمودردهاازاینها

آیدمیمادهناز،بوسیممیرافکرهایمانماهرلحظهچون،کرديپیدابوسهبرايراخوبیجايتو.نداردارزشی

.استخوبیجايآنجاببوسیمببرهمراما،بیرون

،آفریندمیراخودشفکرلحظهاین،خالقندفکرهازندمیحرفزندگیخرداوازشدهزندهزندگیبهکهکسی

فکر،رودمیهمآنآفریندمی،کندمیاآلنکهفکرياین،رودمیآفریندمی، آفریدندربنگر،آفریدهزبگذر

ذهنیشمنازکهتکراريفکرهايبهکهکسی.همینطوررابعديفکر،رودمیهمآنآفریندمیخداهمرابعدي
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فکرهااینگفتگواین،هستمرکزشدرکهاستشدگیهویتهمیکبهمربوطاینهاازکدامهرو،شودمیبلند

اشهمه،بیرونآیدمیخرآنجايازکهاستصداییوسرهمانشبیه،بیرونآیدمیدهانازکههاسخناینو

.استارزشبی

چون ندادت بندگیِّ دوست دست
میلِ شاهی از کجااَت خاسته ست؟

طریقازاودائماً،بشويتسلیمیعنی،بشويخداخوببندهکهنداشتیراسعادتاینونداشتیرالیاقتایناگر

سعادتایناگر،بشويزندهاوبهتا،بشودصفرذهنیتمن،ذهنیمنعنوانبهنکنیصحبتتوو،کندصحبتتو

خودتچرا؟خواستکجاتازپس،موالنامثل،شدنکاملانسانیعنیشاه،شدنشاهبهمیلاین،نشدهنصیبت

اینبهکهکسی،استخداییخاصیتیکشدندلهامالک؟بشويدلهامالکخواهیمیچرا؟نامیمیشاهرا

.موالنامثلدرست،کندمیبیداردلهادررازندگیاو،بزنددستخداییارتعاشاینیاخداییخاصیت

،کنندمیارتعاشزندگیبهخوانندمیرااینهاوقتیاینکهبراي؟داردطرفداراینقدرچراسالصدهشتازپس

منو،چیستخدا،چیستوحدت،چیستزندگیفهمندمی.کنندمی،دارنداشتباهیچهفهمندمیاینکهبراي

شمابهاآلنچقدر شما می دانید؟ ؟اآلنمافهمیمنمیمگر،آمدهکجاهاازدردهااین،چیستدرد،چیستذهنی

رااتتوجهبگذار،استجدیديچیزاین:بگویندبیایندشمابه،ایدکردهگوشاستسالیکبرنامهاینبهکه

عینکشودمیآیدمی،شوممیهویتهمآنبا،شودمیمندلِآیدمیاینکناربگذارنه:گوییدمی.بدزدد

میچیهرخواهمنمی،کناربگذار،کنممیراعینکهااینتازهکنممیکارخودمرويدارممن،دلمدرمن

.گذاریدنمی،راآنهامرکزتانبگذاریدکنیدنمیقبولشما،شمابرايبیاورندراچیزهابهترین.باشدخواهد

انسانیعنی،شديشاهذهنیتمنباتو،کندمیشاهرامااوگذاردمیمادلدرخداراشاهیمیلگویدمییعنی

کهکنیدمیتوجه.نامیمیکاملانسانیعنی،نامیمیشاهراخودت،هویتیهمچیزتاهزاربا،شديکامل

دیگرانشدهجورهرخواهیممیما.کندعوضزوربهخواهدمیرادیگرانکهکسیبهراجعگویدمیبدچقدر

میفکر،کنیممیامنیتعدمحس،هستیمناامنبسیاراینکهبراي،بکنندخودشانمالوبگیرندراماباورهاي

اینو،دارندهمهراباورهااینکهدهدمینشانپس،باشندداشتهراماباورهايمردمبیشترچههرکنیم

.هستنددرستهمهدانممیمنکهراچیزهایی
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همهاینکهشودنمیداریمقبولرااینهاکهگروههمهاینگوییممیضمندروگیریممیکاذبامنیتحسو

امنیتشحسنهاستخوبدانششنه.نه،استخوبیدانشاینپس،استدرستاینپس،بکننداشتباهآدم

ازبخواهیدهرچیشمابیایدآنورازبایدامنیتحسهمزندگیداناییازبیایدآنورازبایددانشهم.استدرست

خواهنددروغینامنیتحسشمابهآفلنداینهاچون،بگیریدامنیتحسشدههویتهمچیزهايوجهاناین

چیزهايآنهنوز،مضطربم،ترسممیدوبارهمن؟شدچی،لرزدمیداردکهبینیدمیبعداًهستروزپنج،داد

هستمرکزتاندرهنوزآفلچیزهايترسیدمیونگرانیدومضطربیدشمااگر.هستمرکزتاندرآفل

وقف کن دل بر خداوندانِ دلروبها، این دمِّ حیلت را بِهِل
بدهرادلتاینتو.کناربگذارراشدگیهویتهماساسبرکردنفکر،راحیلهوزرنگیدماینروباهاي:گویدمی

رادیدماناشتباهتابگذاریمبزرگاناختیاردررادلمانبایدما.استدرستاینواقعاً.دلصاحبانبه،موالنابه

همهاین،کردهانتخابرااینهازندگیچرادانیمنمیما،موالنامثلبودندايعدهیکحاال.کننددرست

بزرگهمهاینخوب.افتدمیاتفاقزندگیموافقتباهمچیزهمه،استگرفتهصورتنفریکازمعناآتشفشان

همچیبابدهندنشانمابه،کننددرسترامامرکز،کننددرسترامادل،آنهابهبسپاریمرادل،ماداریم

.بشویمآزادتوانیممیجوريچهبدهندنشانمابه،هویتیم

رادیگریکیخواهیدمیهمباز،دیگرکنمنمیفکرباشید؟زرنگخواهیدمیهمبازشماآیاصحبتهااینبااآلن

حسودخودتان،داریدنگرانیخودتان،داریداضطرابخودتان،داریدترسخودتانکهحالیدر؟کنیدعوض

ممکن.نه؟کنیدعوضرادیگریکیخواهیدمیهمباز،داریدتوقعخودتان،کنیدمیحملدردخودتان،هستید

عوضراشماتوانمنمیمن،کنیمکمکهمبهبایدما.کنیمکمکهمبه،بشویمجمعهمدوربیاییدبگویید،است

.بکنیمبایدکارچهببینیمبنشینیمهمبابیایید،کنم

جیفه کم شتابروبها، تو سوي در پناه شیر کَم ناید کباب
کباب.آیدنمیکمکباببشویدتسلیملحظهبهلحظهشمااگر،خداپناهدریابزرگیکپناهدریعنیشیرپناهدر

اینجااستذهنیمنیعنی روبها،روبها.باشدبیرونیچیزهايحتییا،باشدشادي،باشددلخوشیرمزتواندمی

بیرونیمردارچیزهاي.نکنشتاباصالًشتابکم،نکنشتاببیرونیمردارچیزهايسويتو،شدتمامروباهدیگر

ئیدتاخواهیممیآنهابراساسکه،مختلفچیزهايازخودمانذهنیتصویر، چه بدانم استمانپولهمین
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مرداروالشهچیزهايهمهاینها،مردمازدیگرچیزهزارتاوقدردانیگرفتنوتوجهوئیدتا،مردمازبخواهیم

.نرواصالًیعنیشتابکم.رودمیاینهادنبالداردذهنیمنکهانسانیفقط.استجیفهاسمش.هستند

که چو جزوي سوي کُلِّ خود روياي دال منظورِ حق آنگه شَوي
یکمثلکه،کنداستفادهتوازتواندمیخداکهگیريمیقرارخداتوجهموردموقعیتو،مندلاي،منمرکزاي

قضاوتاگر،نکنیممقاومتاگر،هستیمخداامتدادمادانیممیمااآلنیعنی.برويخودتکلسويبهوجز

میمایعنی.کلسويبهرودمیگرددبرمی،استکلجزوِکهمااصلاین،آفلچیزهايبهنچسبیماگر،نکنیم

درفقط.رودمیذهنیمنیعنی.شویممیزندهاوبینهایتبهیا،لحظهاینبهآییممییا،یکتاییفضايبهرویم

.شودمیدل،مادلکهاستاینصورت

نظرمان بر دل است: گویدحق همی
نیست بر صورت که آن آب و گل است

شمامرکزبایدخودش،استخودشداردنظردراوکهدلیمنتهی،استدلبهمانظرکهگویدمیخداگویدمی

که،مرکزتشدهاآلنکه،نیستشماشدگیهايهویتهمبه،نیستذهنیمنبهمانظر.شماذهنیمننه،باشد

گفتیمهستیادتان.شودنمیاین،شدگیهویتهمهم،هشیاريهستآندرآبهمیعنی.استگلوآباین

نتهمشما،زنندمیراسازيیکوقتی،کنیدنگاهشمااینکهبراي؟چرا،بله؟داردوجودهشیارياآلنمادرآیا

،شنودمیماحضورراهانتبینفاصله،شنودمیماگوشاینراهانت،راهانتبینفاصلههم،شنویدمیراها

.شنودمیمادرونِخالُِراخأل،هستخالُنتتادوبینفاصلهچون

هم،ماستگلِمغلوبِماهوشهمیشه،داریمهوشماکهاستدرستگویدمیاآلنموالناکههمینطورولی

فضااینازخودکارطوربههاموقعبعضی،استبیرونبهحواسمانمااوقاتبیشتر.ماستشدگیهايهویت

بعد فکر ،اول هشیار بودن به این هشیاري،هشیارياینبهباشیمهشیارهمیشهبایدماولی،کنیممیاستفاده

االن می گوید دل !نه،بعد اگر شد حاال به هشیاري هم توجه می کنیم،نه اول فکر کردن و تسخیر فکرها،کردن

.مغلوب جهان نباید باشد،شما مغلوب چیز بیرونی نباید باشد

دل فرازِ عرش باشد، نی به پستمرا دل نیز هست: گوییتو همی
.این چیز مادي است!می گوید نه؟چه چیز هست،نیستمی گوید تو می گویی من هم دل دارم پس این دل 
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دل آن است که مرکز شما باز .زیبا این دل نیست،و نرم،مخصوصا باورهاي معنوي نما،هم هویت شدگی با باورها

،دل آن است که هیچ چیزي در بیرون نتواند جذبش کند،به وسعت این فضا باشد،به اندازه بی نهایت بشود،بشود

دل آن است که به صورت مراقبه اي به جهان نگاه می کند و درواقع هر چیزي را به .خالی بماند،ایدآن وسطکه بی

دل محدودیت ،دل کوچک نیست.ولی به هیچ چیز اجازه نمی دهد بیاید مرکز.اندازه خودش ارزش می دهد

.دل بی نهایت است،نیست

دستلیک ز آن آبت، نشاید آبدر گلِ تیره یقین هم آب هست
ولی این آبی نیست که بتوانید بخورید یا وضو بگیرید یا ،واضح است.آب وجود دارد،در گل،می گوید در گل تیره

می خواهد بگوید که هشیاري ما جذب هم هویت .این آب به درد نمی خورد،خودتان را بتوانید با آن تمیز کنید

ما باید هشیارانه شناسایی کنیم و بکشیم هشیاري را از اینها .ه درد نمی خورداین هشیاري ب.شدگی ها است

با درد هشیارانه از این هم هویت شدگی ،هر هشیاري که کشیده می شود هشیارانه.و به آنها زنده بشویم،بیرون

.بله،در واقع مثل اینکه آب را از گل ما می کشیم بیرون،ها

گل استزآنکه گر آب است، مغلوبِ
پس دلِ خود را مگو کین هم دل است

اگر ما دل داریم هم هویت شدگی .یعنی گل به آن مسلط است.مغلوب گل است،می گوید اگر در گل آب است

ولی همین مرکز مادي ما هر لحظه در سر ما یک فکر به وجود می ،درست است که دل داریم،هایی دارد می کند

ما را اداره ،این فکرها بدون اختیار ما،فکر بعد از فکر،هم هر لحظه در سر ما می پردو هرهم هویت شدگی،آورد

این ،هشیاري است یعنی،درست است که آب هست در مرکز ما.پس این فکرها مسلط هستند به ما.می کنند

نباید ،هر کسی این طوري است.ولی نا آگاهانه مغلوب هم هویت شدگی ها شده است،هشیاري از بین نرفته است

.مورد نظر خدا این دل نیست.این دل به درد نمی خورد،بگوید که من دل دارم

آن دلِ اَبدال یا پیغمبر استآن دلی کز آسمان ها برتر است
دل باز می شود و این،یعنی در مرکز ما،یعنی این فضاي الیتناهی است،آن دلی که بزرگ تر از این آسمان است

آنهایی هستند که آنها ،انسان هاي مثل موالنا است،اَبدال،دلِ اَبدال.فضاي درون به اندازه بی نهایت می شود

پیغمبران هم در آن زمره :و موالنا می گوید.ولی هیچ هم هویت شدگی در مرکزشان ندارند،پیغمبر نیستند
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وحی ،پس پیغمبران کسانی هستند که به دلشان وحی شده است.اندکسانی که پیغام هاي آسمانی آورده .هستند

و ،و با استفاده از آنها ما می توانیم من ذهنی مان را بشناسیم،چیزهایی هستند که توي این جهان نبوده است

،پیغمبران خالی بوده است،ولی می خواهد بگوید که مرکز اولیاء.شناسایی کنیم خودمان را از گیرِ آنها رها کنیم

.بی نهایت بوده است

در فزونی آمده، وافی شدهپاك گشته آن، ز گل صافی شده
،و از این گل.یعنی از هم هویت شدگی ها پاك گشته است،مرکز اینها پاك گشته است،می گوید دل هاي اینها

.بی نهایت؟چقدر،بزرگ شده است.چیز نمانده استهیچ ،صاف شده است،هم هویت شدگی ها صافی شده است

یعنی ما خودمان را دوباره شناختیم که ما از جنس خدا هستیم،وفادار به آن پیمان الست،و وفادار شده است

ما باید بگذاریم .ما از جنس خدا هستیم به ذهنمان می گوییم این فایده ندارد،اینکه ما می گوییم بله.هشیارانه

گفت مثل هیزم ،در غزل داشتیم.هر هم هویت شدگی شناسایی می شود و انداخته می شود،بزرگ بشوددلمان 

اگر شما .به فزونی آمده است و فهمیده است که از جنس خدا است،می خواهم فانی بشوم،می خواهم بسوزم

.و نشانش خیلی ساده است،از جنس خدا هستید،هشیارانه بطور یقین فهمیدید که درك کردید

و شما ،نمی تواند شما را بکشدهیچ چیزي.و نیروي جاذبه جهان صفر می شود،آن موقع مقاومتتان صفر می شود

چشمۀ عشق می ،چشمۀ شادي می شوید،حالتان خوب می شود،به زندگی ارتعاش می کنید،بی نهایت می شوید

به ،با کسی دعوا ندارید،بی نهایت انعطاف می شوید،می شویدنرم ،چشمۀ هزار جور برکت می شوید،شوید

من هاي ذهنی را ،هیچ کس را به واکنش وا نمی دارید،زندگی را در مرکز همه می بینید،زندگی ارتعاش می کنید

،یدشما خودتان می فهم،دردها به وسیله شما شفا پیدا می کنند،درد مردم را بیدار نمی کنید،تحریک نمی کنید

.انسان خودش می فهمد،حاال کار کنید وقتی به آنجا رسیدیم

رسته از زندانِ گل، بحري شدهتَرك گل کرده، سوي بحر آمده
پس از زندان گل .و به سوي دریاي یکتایی آمده است،تَرك گل کرده یعنی تَرك هم هویت شدگی ها را کرده است

چرا که ما به اشتباه آن را خودمان .نمی کنممی گوید وِلت،هر هم هویت شدگی چسبیده است به ما.رهیده است

ردن یعنی شناسایی ال ک.این همان ال کردن است،به محض اینکه شناسایی کنید که چه چی نیستید.می دانیم

اگر شناسایی دقیق ،نیستماین موضوع من،من االن براي این موضوع ناراحت هستم،نیستماینکه من چه چی

.و شما از زندان آن آزاد می شوید،آن موضوع می افتد،باشد و واقعا کارساز باشد
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مقاومت در مقابل اتفاق ،قربانی آن می شوید،توجه بکنید در مقابل هر چیزي مقاومت کنید به زندان آن می افتید

شما گیر می ،وضعیت می کنید،ربانی اتفاق می کنیدولی شما آن را ق،کار خدایی نیست،این لحظه درست نیست

؟شما می خواهید چیز هاي بیرونی مالک شما باشند یا شما مالک آنها باشید،در نتیجه او تسخیر شما است،کنید

در زندان ،اگر شما درگیرِ یا در تصرف یا زیر سلطه چیزهاي بیرونی هستید،سلیمان مالک چیزهاي بیرونی بود

پس از زندان هم هویت شدگی ها ،مقاومت شما را به این روز انداخته است،بدانید که مقاومت دارید،یدآنها هست

.یعنی از جنس فضاي یکتایی شده است،بحري شده است.آزاد شده است و آمده است دریایی شده است

آبِ ما، محبوسِ گل مانده ست هین
بحرِ رحمت، جذب کن ما را ز طین

یعنی هشیاري ما محبوس هم هویت شدگی ها ،هم همین دعا را بکنیمما،شاید همو،دعایی می کندحاال یک 

،ما را از این گل!اي خدا،دریاي رحمتيا،اي بحر رحمت،من هم آگاه هستم،آي مردمان آگاه باشید!هین.است

باوفَیکُونکُنوقضابا.گویدمیراستتواندمیاوبله.توانیمیتو،جذب خودت کن،از این هم هویت شدگی ها

.باشدخالصانهواقعاًدعااینو،نکنیدمقاومت،بشویدتسلیمشماکهبشرطی،خودشدم

الفی که من آب خَوشملیک میمن تو را در خود کَشَم: بحر گوید
تويکهآبیاي،قطرهايخودمبهکشممیراتومن:گویدمییکتاییدریايیاگویدمیخدا:گویدمی.خُوشمیا

،خوبممنهمینطوريداریدادعاشما؟چیشما.هستمخوبآبمنکهداريادعااشهمهتوولی،هستیگل

خوبآباین،استبديهوشیاريیک،استشدگیهویتهمودردمخلوطواقعدرکهدارمکههوشیارياین

خیلی،استخوبیچیزاین،خورممیرادردهاانرژي،خورممیمنرااینانرژيلحظههر،گواراستآب،است

کسیبهنه،مابدهیمپزبایدکسیبهنهباشیدتانادعاهايناظرشما. داریمادعاماهمۀ!استبخشفایده

نیستیمخوشآبمابدهیمپزخودمانبهنهبدهیمپزخدابهنهدانیممیبگوییم

ترك آن پنداشت کن، در من درآدارد تو رامحروم میالف تو 
،کنممیمقاومتمنپس،پذیرمنمیرااتفاقایندانممیچون،دانممیمن:کهتوستادعاياینگویدمی

راتوهماتوهاپنداشتوموهوماتاینتركبیاتو.بشويمحروممندماز،منبرکاتازتوکهشودمیسبب
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توگویدمی.االنداردعینکمامرکز،مابهدادهدیداینهاو.هویتیمهمآنهاباماکهاستفکرهايپنداشت.بکن

.نکنادعا،هستمیکتاییبحرمن،منتويبیا،دانمنمیبگو،بکنرااینهاترك

کَشَدمیگل گرفته پاي آب و، آبِ گل خواهد که در دریا رود
بعنوانمایعنی،کشدمیراپایشگرفتهراآنمحکمگلولی،دریاتويبرودخواهدمیگلتويازآبگویدمی

؟کجاگویندمیاندگرفتهراماپايمحکمهاشدگیهویتهمولی،یکتاییفضايبهبرویمخواهیممیهوشیاري

گذاريسرمایه،شدهانباشتهماهايکینهمثل،رنجشمثلدردهادرهوشیاريزیاديمقدار.برويگذارمنمی

.استذهنیخواستهمخواستاینولی،برویمخواهیممیما،شده

سرمایۀمندررادردبایدلحظههرتو،باشمزندهجوريچهمنبرويتوبرويگذارمنمیمن؟کجاگویدمی

رادردهااینگیریدمیتصمیمکههستیدشمااین.گویندمیمادردهاي.دارينگهزندهرادرداین،کنیگذاري

سويخواهدمیگلازکهاستآبیشبیهشماهوشیاريگویدمی.ندارمدرداصالًگوییدمیشماولی.بیندازید

.گذارمنمیگویدمیکشدمی،استگرفتهراپایشهمگل،بروددریا

اگر.کنیدپیدابایدکههستیدشمااین،بدهیدخودتانبهراتانحواساگر.کنیدپیداباید؟راشماگذاردنمیچی

،کشدمیرامنپايگلکدامببینمکنمپیدامن،ننوشتهسادههمموالنااین،کندپیدابیایددیگریکیگوییدمی

وبکشیدزحمت،کنیدتکرارباید،هادرساینبهبدهیدراتانحواسباید،شدنخواهیدموفّقشمااینصورتدر

،همرويگذارندمیراشاندانش،همرويگذارندمیراشانهايعقلآدمکهکوچکجلساتهاموقعبعضی

.کندکمکشایدادعابدون،دادنپز،بدونانتقادبدون

گل بمانَد خشک و او شد مستقلگر رهانَد پاي خود از دست گل
هماینازراپایمانهوشیاريبصورتمایعنی،برهاندگلدستازآبیاقطرهاینراخودشپاياگرگویدمی

پولباشدگیهویتهمازماراآب،بیرونکشیممیرنجشازماراآباینصورتدر،بیرونبکشیمشدگیهویت

میماننقشبا،بیرونکشیممیبچهبا،بیرونکشیممیهمسرباشدگیهویتهمازماراآب،بیرونکشیممی

شوندمیپوستهاینهااینصورتدر،بیرونکشیممیمانباورهاياز،بیرونکشیممیماندانشبا،بیرونکشیم

بهمتّکیدیگر.ایستیممیخودمانپايروي،بیرونجهاناینازمستقلّهوشیاريبصورتماوشوندمیخشک

.نیستیمجهان
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جذبِ تو نُقل و شرابِ ناب راگل آب را؟آن کشیدن چیست از 
خیلیاینگویدمی؟ایناستچیگویدمی،کشیدنهاشدگیهویتهمازراهوشیاريآب،راآب:کهگویدمی

بخشلذّتچقدردانیدمیهارنجشبخشش،بخششگوییممیاصطالحاً.نکردیدامتحانشما،استبخشلذّت

رانابشرابونُقلجانتبهاینکهمثلدرست،شودمیآزادهوشیارياینکهبراي،گیردمیصورتوقتی،است

ازوقتی،خوردمینُقلوخوردمیکباببعد÷بهبهگویدمی،خوردمیشرابنفریکجورچهگویدمی.بکشی

میترزنده،شويمیشاديازپر،شويمیتروسیعهم،کشیمیبیرونراهوشیاريشرابهاشدگیهویتهم

بله.استطوريآن.شوي

خواه مال و خواه جاه و خواه نانهمچنین هر شهوتی اندر جهان
بیرونخواهیممیانرژيآنازو،آنبهچسبیممیمایعنی،کندمیایجادشهوتشدگیهویتهمهرگویدمی

خواهدمی،باشدمقامخواهدمی،باشدمالخواهدمی،استتأئید،استتوجه،استلذّتانرژياینحاال.بکشیم

میخوشبختی،گیریدمیهویتشماکهچیزيهراز،باشدچیزيهر،باشدداشتنیتعلّقچیزهاي،باشدنان

بله.باشدتواندمینوعهراز،گیریدمیتأیید،گیریدمیتوجه،گیرید

زندچون نیابی آن، خُمارت میهر یکی زینها تو را مستی کند
آن،خوشیمست،بدانرژيمست،غرورمستمنتها،کندمیمستراماهاشدگیهویتهماینازکدامهر

سمباطنشولی،استخوشیظاهرش،کهشودمیایجادمادروندرمقایسهوغرورودادنپزازکهخوشی

چیزيآنوقتی،بیرونیهايخوشیبهشویممیمعتادما.شويمیخُماررااینهایابینمیوقتیگویدمی.است

خواهدمی،باشددنیامالخواهدمی،باشدپولخواهدمی،باشدانسانیکخواهدمی،دادمیخوشیمابهکهرا

.شویممیخُمارکنیمنمیپیدایشوقتی.باشدچیهر،باشدساختمانیک

حالتاینها،گیریممیجهانازماکهمصنوعیهايانرژياین.استجهانبهوابستگیایننیستاستقاللاینو

و.استآفلچیزهايازگرفتنخوشیواقعدراینها.استموقّتخیلیاشکنندگیارضاوکنندگیخوشحال

میو،هستیددائمیشاديدنبالشماو،دهندمیشمابهموقّتخوشیآفلچیزهايدانیدمیچونشماحاال

ماراچیزها،میرندمیهاآدم،روندمیهاآدمچون،نباشداینهاازیکیاگرموقعیکو،گذراستاینهاکهدانید

.دهیممیدستاز
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میپیرماتن،شویممیپیر،شودمیعوضمانقیافۀ،گیریممیراخوشیاینداریممانقیافۀازمااگرمثالً

نقصحسمخصوصاً، نقصحسوخستگی،حالیبیحالتیکخُمار.شویممیدردمندمانباشدوقتیو،شود

شماکهدهدمینشاندردهااینتمامکندمیاذیتو،استکمچیزيیکرویممیجاهر،استکمچیزيیک

.گرفتیدمیمستیاینهاازنباید

این خُمارِ غم، دلیلِ آن شده ست
ّات بده ستمستیکه بدان مفقود،

آنبهتومستیکهاینستبردلیل،آمدهبوجودچیزهاآننبودنبعلّتاالنکهدردياین،غمخُماراینگویدمی

میغمگینروندمیآنهاوقتی،چیزهاوهاآدمباهویتندهمکههستندهاآدمازخیلی،بودهشدهگمچیز

.نبودهدرست،نه؟بودهدرستاین.بودهچیزهاآنبهشانمستیکهبدانندباید،شوند

بهاستکافیهمین،شویدمیغمگینشماورودمیو،دهدمیموقّتخوشییامستیشمابهچیزيیکاگر

کهچیزيازاصالً،نگیریدبیرونیچیزاز،نگیرموقّتچیزازراخوشیشما.نیستدرستیکاراینبگویدشما

همماکهچیزيهربا،شدخواهیدهمغمشدچارگرفتید،اینستاشمعنیاین،نگیریددهدمینشانذهن

.نباشیدشودنمیاصالً.شدخواهیمهمغمشدچار،بشویمهویت

تا نگردد غالب و، بر تو امیرضرورت، زین مگیرجز به اندازة
فرماندة،نشوندتوامیرو،نشوندغالبتوبهاینهاتا،بردارشدههویتهمچیزهاياینازجاحتیاباندازةگویدمی

.استواضحبنظرم.نشوندتو

حاجت غیري ندارم، واصلمسر کشیدي تو که من صاحبدلم
مثالًهاییانسانکهبگوییمکنیمسرکشیبایدماآیا.هستمدلصاحبخودممنکهکشیديسرتوگویدمی

واصلخودممن،کنممراجعهاینهابهنیستالزم،دلمصاحبخودممن،دیگربزرگانوحافظ،فردوسی،موالنا

ذهنیگلعنوان،کردیمدرستمانگلیمتوي،مانذهنیتصویرتويمصنوعیگلیک؟ایناستدرست،هستم

.نیستدرستیکاراینوموالنامثلبزرگانیراهنماییازگرداندیمروينتیجهدر.خداستبهوصلمصنوعی

که منم آب و چرا جویم مدد؟آنچنانکه آب در گل سر کَشَد
یاسرکشماکهبشویممتوجهبایدماهمۀواقعاً،هستیمحرونما،کندمیسرکشیگلدرآبکههمینطوري
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موالناگفتارآنهمیشهو.داریمدانستنادعايماکهدیدخواهیممرتّب،باشیمخودمانناظراگرو.هستیمحرون

ازغیر،لحظهایندردانیممی، مادهیمییادمابهتوکهچیزيآنخدایا:گفت،بودآوردههمقرآنآیاتازکه

گفت،داشتیمهمکنیزكوخاتونداستاندرو.دهدنمیچیزيمابهذهنیدانشیعنی.دانیمنمیچیزيآن

دیگرخودممنکه،بخوانیموالنا،بنشینیموالناکالسنیایدعارت،نیایدعارتتو،خوردنمیدردبهناتمامعلم

گلدرکهآبی،مندارماشکالیچههستمآبمنکه، کشدسرگلدرآبهآنچنانک.ندارمموالنابهاحتیاجی

من،توهستیگل،تورويمیجوريچه،ببیندریابروخواهیمی؟دارياشکالیچه،استگلمغلوباست

.هستمآبهممن،خواهمنمیکمک

الجرَم دل ز اهلِ دل برداشتیدل، تو این آلوده را پنداشتی
هویتیمهمآنباماکهفکريفکرهاستازیکیهماین،پنداشتیدلراشدههویتهممرکزاینتوکهگویدمی

دلاهلازتودلبناچاربنابراین.نیستآلوده،استخوبیدلذهنیمناینکهاینست،ماستذهنیمنجزوو

:بخوانمراآیهتاسهاینقسمتایندربدهیداجازهبله.رفتیکرديرها،برداشتیموالنایعنی

126و 125و 124، آیه )4(قرآن کریم، سوره نساء

الَِحاِت ِمْن َذَكٍر أَْو  َة َوَال ُیْظلَُموَن َنقِیًرا َوَمْن َیْعَملْ ِمَن الصَّ ئَِك َیْدُخلُوَن اْلَجنَّ )١٢۴(أُْنَثٰى َوُھَو ُمْؤِمٌن َفأُولَٰ
.و هر کس، چه زن و چه مرد، کارى شایسته کند، در عین حال مؤمن نیز باشد

.و کمترین ستمی بر آنان نرود. چنین کسانی به بهشت در آیند
ْن أَْسلَمَ  ُ إِْبَراِھیَم َخلِیًال َوَمْن أَْحَسُن ِدیًنا ِممَّ َخَذ هللاَّ َبَع ِملََّة إِْبَراِھیَم َحنِیًفا ۗ َواتَّ ِ َوُھَو ُمْحِسٌن َواتَّ َّ ِ )١٢۵(َوْجَھُھ 

دین چه کسى بهتر از دین کسى است که به اخالص روى به جانب خدا کرد و نیکوکار بود و از
.یم را به دوستى خود برگزیدابراهیم پیروى کرد؟ و خدا ابراه) حق گراي(دین حنیف 

ُ بُِكلِّ َشْيٍء ُمِحیًطا  َماَواِت َوَما فِي اْألَْرِض ۚ َوَكاَن هللاَّ ِ َما فِي السَّ َّ ِ )١٢۶(َو
.از آن خداست هر چه در آسمانها و زمین است و خدا بر هر چیزى احاطه دارد

زندگیخردو،بشودتسلیماگرمردچهزنچهانسانیهربهپس،کندکاري شایسته مردچهوزنچهکسهربه

درفضاگشاییاثردرزندگیخردکهنیککاریا،شودمیانجامموقعیتنهاکارشایسته،بشودعملشوفکروارد

.ماعملوفکربهریزدمیصفرمقاومتولحظهایناتفاقاطراف

درسدرگفتیمگذشتههفتۀمومنباشدیادتاناگر.باشدنیزمومنحالعیندر،کندشایستهکاربنابراینپس

مصطلحهممافرهنگدرالبتهو.گذاردمیتبدیلرويموالناکهاستاصطالحیشدنمومنوآوردنایمان750

جنسازجنسشلحظهایندردیگربعبارت.شدهتبدیلکهاستکسیمسلمانیااستکسیمومنپس.است
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عیندر،بشودعملشوفکرواردزندگیخردبدهداجازهمردچهزنچهکسهرپس.استشدهگشودهفضاي

بهشتدر،هستندیکتاییفضايدرحتماًیعنی،آینددربهشتبهکسانیچنین،باشدهمیکتاییفضايدرحال

.شوندنمیدرددچاریعنی.نرودآنانبرستمیکمترینو،هستندلحظهاین

بادادیممیاجازهمااگر.ماستذهنیمنازناشیمادردهايوماهايمصیبتتمامکهکندمیتأییدآیهاین

میلحظهاینبهشتبهراماایزديدماین،کندعبورماازایزديدمآنلحظهایندرصفرستیزةوصفرمقاومت

وکردیممقاومتکهاینستازناشیداریمدرديهرماپس.شدنمیواردمابهدرديوستمیکوچکترینو،برد

.مطلبیکاین.بشودماعملوفکرواردزندگیخردکهنگذاشتیم

راذهنیمنکهکسیاگرگویدمی.خوانیممیدوبارهگویممیمناینستاشخالصهکهگویدمیاشدومی

ایمانودارددین،یکتاییفضايرفتهکنارگذاشتهراذهنیمنکهکسی،نداردایمان،ندارددینمرکزشگذاشته

چون.هیچکس؟استدیگرکسازبهترکسیچهدین،رویممییکتاییفضايوقتیو.شدهتبدیلیعنی.دارد

.نداردبیشتردینیک

ومرکزشاندراندگذاشتهراباورهاباشدگیهویتهمکهکسانیآنکهگویدمی،گویدمیچیکنیدمیتوجه

.گویدمیقرآنآیۀیعنی.نیستدیناین،نامندمیدینرااین

ذهنیمنرويازنهیعنیبه اخالص.کردخدايبجانبرويبه اخالصکهاستکسیدینازبهترکسیچهدین

فضاوبرسانیمصفربهمارامقاومتلحظهایندراینکهمگر،گیردنمیصورتاخالصاینو،صداقترويازبلکه

و،کردخداجانببهروتسلیمبوسیلۀکسیاگر.استمهمخیلیتسلیمکلمۀاین.باشیمتسلیمیعنی.کنیمبازرا

.شودمیعملشوفکرواردزندگیخردایناشهمهیعنی،بودنیکوکار

از،استهوشیاريجنسازچونشخصیچنینیکپس،کردپیرويابراهیمگرايحقّیعنیحنیفدینازو

ابراهیمخداو،خداستدوستآدماین،استگراحقّ،یکتاییفضايبسمترودمی،استایزديهوشیاريجنس

وباورهاستباشدههویتهمکهرااشذهنیمنوداردذهنیمنکهکسییعنی.برگزیدخوددوستیبهرا

ودینشدهتبدیلکهکسیآن.نداردایمانودین،گویدمیقرآندارد،آدماینگذاشتهمرکزشفکرهاست

.داردایمان

دینرااینوبگذاریممرکزماندرراباورهامااینکه.نیستدرستاصالًذهنیمندرهادینمقایسۀبنابراینپس

گفتۀ،نیستهمموالناگفتۀ،نیستقرآنگفتۀاین،بیفتیمجنگبهو،کنیممقایسهدیگرهايدینباوبنامیم
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باورهايبخاطر،بیندازدهمجانبهراهاآدمخواهدمیکه،استذهنیمناختراعفقطاین.نیستبزرگیهیچ

؟استدرست.استچیایمانودیندانندنمیکه،متفاوتهايشدگیهویتهمومتفاوت

مندراگر.استاصلیدینآنو،استیکیمانهمۀدین،نداردمعنیمقایسهیکتاییفضايبهبرویماگرپس

کهبینیممیاگرو.برسانیمواقعیایمانودینبهراخودمانکهکنیمکارخودمانرويفقطبایدباشیمذهنی

گرفتاريو،داریمکدورتورنجیممیوهستیمخشمگینوشدیمخشکو،هستیمهویتهمباورهابافقط

می،نیستمامثلشانمرکزيباورهاي،کنندنمیفکرمامثلکهکسانیبهنسبتداریمکینهحسوداریم

:ستادیگریکیاما،نیستخداگونهو،استغلطکاراینفهمیم

ماکندمیکمکهماین. دارداحاطهچیزيهربرخداواستزمیندرآنچهوآسمانهادرچههراستخداآنِاز

درچیزيهر،ماستفرمقسمتکه،گذردمیشمابعدچهاردرچیزيهراینکهیعنی.بفهمیمبهترراامروزدرس

وهاآسمانگویدمیداردکهنیستطورياین.گویدمیخداستمالاشهمه،گذردمیمادرونیکتاییفضاي

ماکهفرمیو،بگیریددرونآسمانراآسمانبلکه،نگیریدآسمانراآسمانونگیریمزمینکرةرازمین،زمین

آنو،کندمیتعیینخدا،خداستمالگویدمیاشهمه.مانماديبعدچهاریعنی،هاانسانماکنیممیپیدا

میچهارمدفترازهمبیتچندبله.برایتانخواندیمرااینها.دارداحاطهماچیزهمهبهکهاستبزرگیهوشیاري

:گویدمیخوانیم

1171مولوي، مثنوي، دفتر چهارم، بیت 

جمله ناالن پیشِ آن دیانِ فَردوقت دردصد هزاران عاقل اندر 
یعنییکتابخشندةآنپیششانهمۀ،افتندمیدردبهوقتی،دردموقعواقعیخردمندهايانسان:گویدمی

دیگرکسیاز،بخواهیدخدایازندگیازبایدخواهیدمیچههرشماکهدهدمینشانابیاتاین.نالندمیخدا

جنسازکهخواهیدمیچیزيذهنیهايمنازذهنیمنبعنواناگر.نخواهیدذهنیهايمناز.نخواهیدچیزي

.استغلطکاراینباشیدآگاه،استخوشی

معنیبهدیان.اندنالیدهگویدمیخدامقابلدرشانهمۀ،افتادنددردبهوقتیموالنامثلعاقلینفرهزاران

پاداشیعنیفرددیان.خداستمعنیبهواقعدرکههستايدهندهپاداشمعنیبهاینجادر،استحاکموقاضی

.خدایعنی،یگانهدهندة
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بر بخیلی، عاجزي کُدیه تَنَد؟این کُنَدفَلیويهیچ دیوانۀ
وبخیلآدمیکپیشبرود،بکندراکارایناحمقدیوانۀیکایددیدهحاالتاگویدمی.احمق،گولیعنیفلیو

می.نرودبخیلپیشکههستقدراینعقلش،استکودنوهستدیوانهاینکهلوو.بکندگداییاوازوعاجز

به،بدهامنیتحسمنبه،کنخوشبخترامنگوییمنمیهمسرمانبهباشیمداشتهعقلمااگرکهبگویدخواهد

استممکنماهمسراینکهبرايگویدمی.میریممیمننباشیتو،کنساپورترامنو،هستمکیمنبگومن

توداردذهنیمنهمآناگر،استبخشندهخودشکهاستحضورجنسازاگر.باشدداشتهبخیلیذهنیمن

.بخیلبهکرديرويچرا

ذهنیمنیعنی،دیگرانبهنه،برسدخودشبهخواهدمینهکهاستانسانیبخیل.استذهنیمنصفتبخیل

خردبهکهچرا،استعاجزهمخودش.استخوباین،نرسدهممنبهنرسدآنبهگویدمی.داردراخاصیتاین

و،استعاجزهايبخیلازاشهمهماهايگالیهاما.ندارددسترسیزندگیعشقبه،ندارددسترسیزندگی

مانگداییهمینبا،ستیزهبارازندگیعشقوزندگیخردورودراهبستیمماکهچطور.آنهاستازهمماگدایی

ازاشهمهماولی.گیردمیهمزود،گیردمیدهدمیچیهرکه،دنیاستهمینخوبهايبخیلازیکی،دنیااز

و.کندگداییوعاجزبخیلیکپیشبرود،کردهراکاراینحاالتاکودنیدیوانۀکدام:گویدمی.خواهیممیاین

؟ کنیمیچراتو

گر ندیدندي هزاران بار بیش
عاقالن، کَی جان کشیدندیش پیش؟

ازباید،بخواهندچیزينبایدذهنیهايمنازکهاندکردهامتحان،اندشدهمتوجهبارهزارانعاقالنکهگویدمی

فهمیدند،کشیدندشپیشراجان.اندکردهفداراشانذهنیجان،هستندمطمئنچونبنابراینو.بخواهندخدا

اگرشماگویدمیکنیدمیتوجه.استخودشانبهشدنزندهآنو،گیرندمیخوبیچیزبدهندراجانایناگر

گه خواهدن،هستندبخیلکههاییآدمگدايوجهانگدايراتواین،داریدنگهراذهنیجاناینخواهیدمی

.داشت

بیروناز،کندمینگاهبیرونبهذهنیمن،کندمینگاهبیرونبهجسم،باشدجسممامرکز،باشیمجسماگرما

بهبشویمآگاهبایدماباالخره.خواهدمیهاوضعیتاز،خواهدمیهاآدمازرازندگیبرکات،خواهدمیزندگی
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اوازکهاینستدرستشونیستدرستکارایناگر.نیستدرستکاراینکهبشویمبیدارجایییکاینکه

بایدپسبرودبدهیمخوب.برودبدهیمباید،خواستهمیدنیاازحاالتاکهرادیوانهاحمقگداياینپس،بخواهیم

.بدهدمابهدیگريهوشوزندگیکه،خدابهبدهیم

1181مولوي، مثنوي، دفتر چهارم، بیت 

استَعینُوا منْه صبراً اَو صالتهر نبیی زو برآورده برات
حضوروتسلیمنمازاینجادر،نمازوصبربابیاییدشماکه،خداطرفازآوردهرافرماناینپیغمبريهرگویدمی

.بخواهیدکمکآناز،گویدمیرا

.که اي قوم بوسیله صبر و نماز از او یاري بجوییدهر پیامبري از خداوند، حجت و فرمانی آورده که مفاد آن اینست 
مهمترینشماهمنمازدر،بیاییدشمایعنیدهدمینشانراوصلحالتوحضوروتسلیممعنیبهنمازاینجادر

میوصلوشویممیتسلیمکهحالیدر.خوردنمیدردبهحضوربینماز،استحضوروشدنوصلحاالچیز

فرمانوآزاديسندمعنیبهبرات.آوردهرافرماناینپیغمبريهر،بگیریدکمکاوازگویدمی،خدابهشویم

.ماستآزاديفرمانواقعدر، اینجادرهست

فضايآن،کنیدبازرافضالحظهایندرشمااینکهمحضبهبخواه،اوازبیاشمابشويآزادخواهیمی:گویدمی

میگدائیداريبخیلذهنیهايمنازبخیل،آدمهايازکن،نگاهببین،:کهگفتخواهدشمابهشدهگشوده

نهکهبخیلینهایتم،بیمنفراوانم،منگیري؟نمیمنازچراکنی،میخوشبختیگدائیهویت،گدائیکنی،

اوباشی،داشتهتوکهببیندخواهدنمیاصالاوخواهی؟میاوازچراتودهد،میکسیبهنهوخوردمیخودش

.توبهرازندگیداردنمیروا

خواهیم،میزندگیاوازمادارد،نمیرواهمدیگرانبهدارد،نمیرواخودشبهرازندگیذهنیمنکنیدتوجه

بهوخواهیم،میرازندگیبرکاتاینما،همسرمانازیعنیطرفمان،ازکهاستاینخانوادهدرمامشکالتتمام

زندگیبهنیستحاضرخودشموقعآنوشدي،منبدبختیسببنداديمنبهرااینهاچونشماکهگوئیممیاو

رااشذهنیوضعیتناظرحضوربصورتخواهدنمیبشود،تسلیمخواهدنمیبخواهد،خداازو،بشودوصل

ندارند،چیزهیچکهکسانیبهاندازد؟میروکیبهاست،عقلبیگدايهمآنو،گداستذهنشاینکه،ببیند

هملجنزاردراست،گرفتارشدگیهویتهمدرخودش،سوزدمیدرددرکهکسیبهماکهاستدرستاینآخر
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اینازوهاتعفناینازکهبگوئیم،بیندازیمروبرویمقلتبان،ايچهیدروگويدرموالنابقولهاشدگیهویت

.نیستدرست،نهاست؟درستاینبشوم؟خالصگرفتاریهاوهاتعفناینازبتوانممنکه،بدهمنبههاگرفتاري

1182مولوي، مثنوي، دفتر چهارم، بیت 

آب در یم جو، مجو در خشک جوهین ازو خواهید نه از غیرِ او
کلکنیم،عملمااگرونخواهید،دیگرکسازبخواهید،خداازیعنیاو،ازغیرنه،بخواهیداوازباشید،آگاه

هايمنیعنیبخیل،آدمهايازوبخیلجهانازراتوقعاتتانوتقاضاهابتوانیداگرشماشود،میحلمامشکالت

دریادرراآباو،غیرازنهخواهیداوازهینبخواهیم،کسیچهازبایددانیممیواقعابرسانید،صفربهذهنی

.کنیدجستجو

شود،میردآبجائییکدیدیدهستند،شدهخشکجويانسانهاشده،خشکجويدرنهدریا،یعنییم

اندازند،میراهایشانکهنهدانمنمیریزند،میراخودشانکثافاتمردم،شودمیخشکآید،نمیآبمدتها

.نیستدرستنهاست؟درست.استگذاشتهرادریاگردد،میآبدنبالآنجارفتهییکبعددیدیم،میهاقدیم

بر کف میلش سخا، هم او نهدور بخواهی از دگر، هم او دهد
سخاوتمنداینکهبهاندازدمیراشخصآنمیلاینکهودهد،میاوهمباز،بخواهیدهمدیگريازگویدمی

یعنی.دهدنمیهمشخصآننگذارداواگرگذارد،میاوبدهد،راچیزآنتوبهتاگذاردمیسخاکفشدربشود،

اوطریقازبشنوید،اوطریقازکهاستسازسبباواینکهبخاطر،گیریدمیهمدیگرشخصازاگرگویدمی

نخواهید؟خودشازمستقیمچرابگیرید،

رو بدو آري به طاعت، چون کند؟آن که معرِض را زِ زر، قارون کند
در،بودشدهثروتمندقارونبود،اینطوريقارونکننده،دوريکننده،اعراضبگرداند،روکهکسییعنیمعرض

باتواگردهد،میاوبهگرداند،برمیاوازروکهکسیازخداوقتیگویدمی.بودگردانرويخداازکهحالی

ودانمنمیبگوئیعمالبگوئی،زبانباکهنهواقعادانم،نمیبگوئیلحظههرکهیعنیاطاعتاطاعت،باوتسلیم

هرشماکهاینستاشمعنی.استندانستننمادهمبازکردنستیزهونکردنمقاومتکنیدتوجه.نکنیستیزه

چیزيذهنیمنازگذاریدنمیو،گیریدمیرااینبرکت،وعشقبعنوانخرد،عنوانبهآیدمیطرفآنازچه
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گذاریدنمیدارد،سیانوردارد،بدچیزدارد،کینهاش همهدارد،دردشاههمذهنیمندانیدمیوبشود،قاطی

.گویدمیزندگییعنیکنید،قبولگویدمیاوچههرکهاینستطاعت.کندقاطی

لحظهبهلحظهلحظه،ایناتفاقپذیرشلحظهبهلحظهباشید،پذیرشحالدربایدباشید،تسلیمحالدرباید

طاعتمقاومتوستیزه.استطاعتاینکنید،میبازرافضاگیرید،میبردرشویدمیجاريشوید،میجاري

.آورندنمیبوجودبیرونیهايعلترالحظهایناتفاقدیگرکهدانیممیماهمهو.نیست

میدردهاخوابازوذهنخوابازماکردنبیداربراياتفاقاتافتند،نمیمابدبختییاخوشبختیبراياتفاقات

شمایعنی.استطاعتاین.استمنزندگیاتفاقبهترینوترینمفید،افتدمیلحظهایندرکهاتفاقیو،افتند

زندگیخردبگذاریدوبرویدپیشاینطوريشمااگر.بیرونیعللنهآورد،میبوجودزندگیرااینگوئیدمی

میخوبخیلییعنیکند،چونطاعتبهآريبدورو.شدخواهدچهببینید،بشودشماعملوفکرواردمرتب

.شود

***پایان قسمت سوم *** 
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2679مولوي، مثنوي، دفتر چهارم، بیت 

زآنکه هر بدبخت خرمن سوخته
می نخواهد شمعِ کَس افروخته

هوشیاریش،خرمنوداردشدگیهویتهممرکزشدرکهاستذهنیمنانسانسوخته،خَرمنیاخرمنبدبخت

اودردهايوذهنیمنصفاتیعنی.استافتادهنظريتنگوحسادتبهواستسوختهبخشندگیشفراوانیش،

کسیحضورشمعخواهدنمیتنهانهو.بشودروشنکسیحضورشمعخواهدنمیشخصاین. دهدمینشانرا

کسیهروبودهشمعخوبقدیم،کهاستاینتمثیلش.بشودخوبهمکسیماديوضعخواهدنمیبشودروشن

پیداهمشمعینتواندکه،باشدنداراینقدرکسیاگرو،کردهمیروشنشمعییک،رسیدمیدهانشبهدستشکه

نه،باشدبخیل،باشدافتادهذهنیمننظريتنگدرکهکسیهرو،حالیبددیگراین،کندروشنشبکند

. مادیشنه،باشدخوبیکیمعنويوضعخواهدمی

از کمالِ دیگران نُفْتی به غمهین کمالی دست آور تا تو هم
واقعدرکمالاست؛چیکمالدانیممیماآور،بدستکمالیهمتو،کهگویدمیمابهحاالنیفتی،یعنینُفتی

منکهطورآنرامانمالیوضعحتماماکهنیستاینکمال،استخدانهایتبیبهشدنزندهیاشدنهوشیار

بایداین،بگذارآنجا،بخررااین:گویدمیذهنیمن.کنیمکامل،استکشیدهتصویربهو،کندمیتقاضامانذهنی

آوربدستکمالیگویدمیموالناوقتی.نیستکمالاینداند،میکمالرااین،بشودطوريآن،بشودطورياین

یکیحضورشمعاینکهازهمتوتا،شوزندهزندگیفراوانیبهشو،زندهزندگیثباتبهشو،زندهزندگیبهیعنی

وماديوضعو،ریزدمیعملشوفکرشبهزندگیخرداینکهویکیحضوراثردراینکهازشود،میروشن

راهتنهاپس. نیفتیحسادتبهنیوفتی،غمبهتو،شودمیخوببعدشچهارشود،میخوبهمبیرونیش

. زندگیبهشدنزندهیعنیکمالاینجادر.بشویمزندهاوبهماکهاستاینماترسوحسادتازجلوگیري

تا خدایت وارهانَد از جسداز خدا می خواه دفعِ این حسد
باوآنوسیلهبهشدهگشودهفضايآنازوبشوتسلیمخواه،میخداازگفتداشتیم،امروزبشو،تسلیمتوپس

و.بدهدشفاتودربرخاستهذهنیمنازکهراحسداینکه،داريجسمیغیرهوشیاريکهحالتیدر،بخواهآن

همشود،میجسممامرکزوقتی.جسمانیتوبودنجسمحالتیعنیجسدآید،میشدگیهویتهمازحسداین
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،مشغولیمماجسمیهوشیاريبهیاجسددروقتی. استجسمانیتبیانودادننشاناینشودمیشدگیهاهویت

.انگیزیمبرمیحسدبههمرادیگرانبنابراین.کنیممیوادارجسمیهوشیاريبههمرادیگران

ذهنیمنو.دیگرذهنیهايمنارتعاشنه،بدهدنجاتحسادتازراماتواندمیکهاستخداگویدمیتنهاپس

اینعوارضحسادت. استشدهتشکیلحسادتازتواند،نمیاست،حسادتآنعمدهخاصیتهايازیکیکهما

نگهراشدگیهاهویتهمهم،توانیمنمی. استترسدیگرشیکیاست،شدگیهویتهممرضاست،مرض

. رهیدخواهمحسادتازمنکهبگوییم،داریمنگهرابودنجسمرا،جسمیترا،جسمانیتداریم،

که نپردازي از آن سويِ برونمر تو را مشغولیی بخشد درون
خودمانکردنآزادوشدگیهاهویتهمشناساییاولشدرون،دردهدمیمابهمشغولیتجوردوزندگیگویدمی

بهراشرابکسییکاینکهمثلگفتاست؟یادتاناست،بخششاديخیلیاینگفتو،شدگیهاهویتهماز

کند،میمستراما،شودمیآزادشدگیهاهویتهمازکههمشراباینو،شودمیمست،کندمیجذبجانش

. شویممیاینمشغولاولش

شدگیهاهویتهمازخودشکردنآزادوشدگیهاهویتهمشناساییمشغولباشدخودشروتمرکزشکسیهر

جوشدمیدرونشازشاديکهشودمیمتوجهآدمزوديبه،رودمیپیشکهکاراینمشغولی،یکاینشود،می

بعدتسلیم،ازبعدبله؟ریزد،میعملهاوفکرهاآنبهاوازشاديکندمیفکريهرکند،میکاريهروباالآیدمی

سطلسطلشمااست،درونبهمربوطهمآنهستدیگرمشغولیتیکبعدش.آیدمیفزاییشادي،پذیریشاز

.استخدانهایتبیخاصیتاینو،ریزیدمیجهاناینبه،آوریدمییکتاییفضايازراعشقشادي،خالقیت،

آنازشماچونو،استنظرتنگکیاست،حسودکیکهنداریمکاريدیگرهستیمکاراینمشغولماوقتیپس

نه،گذارند؟میاثرخدارويذهنیهايمنببینم. گذاردنمیاثرشمارويبیروندرذهنیمنجنس،هستیدجنس

کنیم،بازراشیرمااگرکهاستآمادههمیشهخدا. خودشانرويرازندگیکنندمیقطعخودشانذهنیهايمن

. بشودماوجودواردخرد،آبخرَد،شیر

دو عالَم می رهدکه بِدو، مست از جرعه می را خدا آن می دهد
خاصیتآنموجببهکهگذاردمیخاصیتییکتسلیم،اثردرآیدمیورآنازکهمیجرعهایندرخداگویدمی

عالمدوهرازدرون،ذهنیعالمهموبیرونعالمهمیعنی.رهدمیعالمدوتانفوذاز،شودمیمستکهکسی

ذهنعالمدودیگر،شودمیطرفیآنمیمستکهکسی. گذاردنمیاثردیگراورويچیزهیچیعنی.رهدمی
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شدهتشکیلدوییازچون،داردذهنیمنکهکسیولی. استدیگريجنسازاواینکهبراي،ندارداثرآنروي

ساختهتصوريخدايیکذهنشباهمطرفآنازاست،وابستهدهد،میاهمیتجهانیاینچیزهايبه،است

،برسداینهابههمبرسد،همآنهابهخواهدمیو،داردمسئلهخیلیهمآنجا،استساختهتصوريبهشتاست،

ازاینهابله،. طرفیاینذهنوطرفیآنذهناست،ذهنشالقائاتنفوذتحتدائمابنابراین،برسدآنهابههم

:خوانممیبرایتان،استمثنويمختلفجاهاي

2615بیت مولوي، مثنوي، دفتر چهارم،

گشت باقی دایم و هرگز نَمردهويِ فانی چونکه خود فا او سپرد
یعنیاوبهرابدلیهویتاینداریم،ذهنیمنکهحالیدرمااگرذهنی،منیعنیفانی،هویتیعنیفانیهوي

همانیعنی. نامیرایعنیباقی.شویممیزندههمیشهوجاودانهمیشهیعنی.شویممیباقی،بسپاریمخدا

.شویممیهوشیارخودمانبههستیمآنجنسازماو،میردنمیموقعهیچکههوشیاري

ازچرا.ترسدمیمرگازکهاستذهنیمنیافانیهویتیافانیهوياینپس، نَمردهرگزودائمباقیگشت

ماترساین. استشدهتشکیلگذراچیزهايازاست،شدهتشکیلفانیچیزهايازاینکهبرايترسد؟میمرگ

اینهادائماماذهندرو،استشدهتشکیلرفتنیبینازوگذراچیزهايازاشهمهماذهنیمنکهاستاینبراي

سپاریممیراخودمان،خواهیمنمیرافانیهويدیگربگیریمتصمیممااگرخوب. ترسیممیهمما،ریزندمیفرو

. ترسیمنمیو،شویممیباقیبودنرفتنیبینازوفانیجايبهو،خدابه

که فنا گردد بدین هر دو هالكاز باد و زِ خاكخایِفهمچو قطرة
میخاكوباداز،هویتیمهمیا،کنیممینگاهجهانبهوقتیکههستیمايقطرهمثلماقطره،مثلکهگویدمی

میبینازقطره،کندمیجذبراآبشخاك،دیگر. بریزيخاكخردهیکقطرهیکبهکافیستچرا؟. ترسیم

گلرامابیایدخاکییککههستاینخطردائماًهستیمذهندریعنی،هستیمجهاناینتويکهوقتیماو. رود

. بشویمهویتهممامقامییکباپولی،یکباآدمی،یکباچیزي،یکباماکه،داردوجوداینخطریعنی. کند

. بله. بردمیداردبرمیرفته،قطرهبیایدکههمباد

. هستیمچهجنسازدانیمنمیچون. ترسیممیدائماًما. بشودهالكوبشودفناکهترسدمی. خورشیدهمینطور

. هستیمرفتنیازبینکنیممیفکرما. شناختیمراخودمانهاشدگیهویتهمعینکباهمیشهاینکهدلیلبه

.دهندمیمابهگذراییوآفلیعینکآنهاهویتیم،همآفلچیزهايباچون. مانیستیم



# Programگنج حضور751برنامه شماره 751

54: صفحه

چون به اصلِ خود که دریا بود، جست
ستاز تَفخورشید و باد و خاك ر

یکتاییدریايهوشیاري،عنوانبههممااصل. دریاستقطره،اصل. دریاستمااصل. دیگراستسادهخیلی

خورشیدگرمايازصورتایندریکتایی،فضايبهبجهیمذهننامبهخطرناكفضاياینازوقتی. خداستاست،

همماکهحالتیدراست،شدگیهویتهمخطرکنیممیحسماکهخطرياینهمهپس. رهیممیخاكوبادو

وبشویممحکممااینکهبرايبینیم؟میعکسماچهبینیدمی. دانیممیخطرازرهاییعاملراشدگیهویت

. شویممیهویتهمزیادچیزهايبانترسیم

زیاديپول. داریمدوستنفرپنجاه. نترسیمبشویم،هویتهماینهاباوکنیمپیدازیاديدوستانگوییممیما

چیزهاياینترسیممیدفعهاین. نهرود،نمی! کهرودنمینه،رود؟میبینازترسآیاولی. نترسیمکنیم،جمع

دستازراچیزتاپنجاهترسیممیاالنبدهیم،دستازراچیزیکترسیدیممیقبال. بدهیمدستازرازیاد

.یکتاییفضايبهبرگردیمیعنیدریا،بهبجهیمکهاستاینراهشتنها. شویممیبدتر. بدهیم

نیکذات او معصوم و پا بر جا وظاهرش گُم گشت در دریا و لیک
،بودجوريچهمحیطوضعیتوبودکجاکههیبتیآنبشوددریاواردقطرهوقتی. شودمیگمظاهرشگویدمی

ذهندرکهذهنیتصویرآنبودیم،آراستهکهظاهريآنمایعنی. شودمیگماینها،وشدمیدیدهجوريچهو

ما،بودنپابرجاومابودنپاكما،بودنگناهبییعنی،مامعصومیتاما. رودمیبینازآنبودیم،کردهایجادمردم

ماکهحالتیآننه،استحالتاینمااصلیوضعیتکهشویممیمتوجهو. دهدمینشانمابهراخودشماثبات

آیندهتلخ،گذشتهچیزها،دادنازدستخطرواکنش،خطربودیم،خطرمعرضدراشهمهبودیم،جایییک

یعنیرفتهمزمان. بودزماندرکهبودظاهرچونرفتبینازظاهر. رفتبیناززمانآندیگراالن. نامعلوم

.بودیماولازکه،شدیمنامیراوپایاابدي،لحظهاینبهشدیمتبدیل. رفتآیندهوگذشته

تا بیابی در بهايِ قطره، یمنَدمهین بِده، اي قطره خود را بی
ظاهرتبهوابستهترسی،میوجهانبهچسبیديکهاالن! قطرهاي: گویدمی. پشیمانییعنینَدم. دریایعنییم

. کنیمحفظخواهیممیراظاهر. بدهیمراخودمانخواهیمنمیماو. شدنخواهیپشیمانبده،راخودتهستی،
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دستبهرادریاتوقطره،ایندادنبهايدر:گویدمیولی. داردارزشخیلیمابرايباورهاباشدگیهویتهم

.نترسآورد،خواهی

در کف دریا شو ایمن از تَلَفهین بِده، اي قطره خود را این شَرَف
شدنزندههوشیارانهکهرابزرگیاینهستی،ایزديهوشیاريازايقطرهکهانساناي! قطرهاي: گویدمیحاال

خودتبهراشرفاین. بدانرابزرگیاینوفرصتاینقدر. شمارغنیمترافرصتاین. بدهخودتبهاوستبه

ماآیا. بشودتمامبرایتناامنیواضطرابوبرایتترسبگذار. بمانایمنشدنتلفازدریاآغوشدرو. بده

هویتهمکهموقعیافتادیم،شرفجایگاهاز. داشتیمرابزرگیاینمابدهیم؟خودمانبهرابزرگیاینحاضریم

اینکهدلیلبهافتادیم،بودخدابایکتاییحسکهشرفپایگاهازجهاناینبهآمدیموقتی. جهاناینباشدیم

عشقوسیلهبهتنهاوشدیمهویتهمفکرهاباخوردیم،راقضاوتیادانشدرختمیوهما،مذهبیروایاتطبق

.کنیمپیداراجایگاهاینتوانیممیدوباره

وبکندخودشرويتمرکزبایدهرکسیو. بشوندماروتارهاشدگیهویتهماینبایدعشقبهرسیدنبراي

اینالیقراخودممنآیا: بگوییدبپرسید،خودتانازتکبهتکهمشما. دارمرابزرگیاینلیاقتمن: بگوید

شماولی. نداریمنه،. نه: گویدمی،باشدقويتانذهنیمناگرهوشیارانه؟بشومیکیخداباکهدانممیشرف

کنم،نمیگوشخودمذهنیمنهايحرفبهو،رودمیدهممیراذهنیمناینوراگیقطرهاینمن:بگویید

منعنوانبهنه. هستمبزرگیآناینکهبراي،دارمرابزرگیاینلیاقتمن. کنممیگوشموالناهايحرفبه

ندارد،نه،. استدستگاهیک،استاتفاقیک،استحادثیک،استناکاملیچیزیکمنذهنیمنبلهذهنی،

اینو. هستماوخوداینکهبرايدارمرااولیاقتهستماینکنممیفکراالنکهمنخودولی. استموهوماین

لیاقتمااولازنه،. بشودکاراینالیقبخوانددرسکسییککهنیستاینطوري. ندادهمنبهرالیاقتاینجهان

.داشتیمرابزرگیاینرا،کاراین

خود که را آید چنین دولت به دست؟
را بحري تقاضاگر شده ستقطره

مینباتاتنصیبشود؟میکینصیبجهاندرسعادتوبختینیکاین: ماتکتکازموالناکندمیسوال

یکتایی،بحرخدا،چیست؟سعادتآنو. نهشود؟میذهنیمنشود؟میجماداتشود؟میحیواناتشود؟
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انسانکهشماشخصفقطشود؟میکینصیبسعادتاین،ماستخواهنده،ماستدنبال،ماستتقاضاگر

همینیعنیظاهر.نکندتوجهظاهربهگفتهقطرهبهکهکنیدتوجه. ظواهروباورهاازصرفنظرانسانی،هر. هستید

میظاهرت. ظاهرنداینهاشديهویتهمکههرچیزيبا،شخصیاجتماعی،دینی،سیاسی،باورهايباورها،

.خواهدمیبحرراتوباشد،هرچهخواهد

یی ده، بحرِ پر گوهر ببرقطرهاهللا اهللا زود بفروش و بخَر
. بگیرراگوهرپردریايوبدهراايقطره. بخروبفروشراذهنیمناینزودخدا،بهراتوخدا،بهراتو: گویدمی

میهستیم؟خالقماآیا. بشناسیمتوانیمنمیمامانذهنباکهاستگوهرهاییازپریکتاییگوهرپردریاياین

برايجدیدهايحلراهتوانیممیبیاوریم؟جدیدفکرهايتوانیممیبیاوریم؟آنجاازجدیداختراعاتتوانیم

خودشانکندکمکانسانهابهکهبیاوریمآنجاازبرکتیتوانیممیآیاجهان؟درکندایجادصلحکه،بیاوریمجهان

.بلههستند؟کیبشناسندرا

کهاستاینماکارپس. اوستاختیاردرتودرونوبیرون: کهگفتمابهموالناهمامروزواستپرگوهربحرآنجا

منوشدخواهدجوريچهاینبرود،بدهیبایدکهذهنبانباشیدنگرانشما. کنیمخدمتوباشیمتسلیم

شوتسلیماولتو! نهو،بخوانمهمراکتابفالنوبخوانمکتابوبخوانمدرسببینمبایدحاالو،ندارمرالیاقتش

.بکندراخودشکارایزديدموفیکونکنوقضابگذار

که ز بحرِ لطف آمد این سخُنهیچ تأخیري مکُناهللا اهللا 
که. بخريگوهرپردریايبدهی،راذهنیمنیعنی. نیندازعقببهراکاراینخدا،بهراتوخدا،بهراتو: گویدمی

. آیدمیسخناناینلطافت،بحریکتایی،بحرازکه. بینممی، منآیدمیداردآنجااززنممیکههاییحرفمن

.نبینیاستممکناتذهنیمنباتو

شودکاسفَلی بر چرخ هفتم میشودلطف، اندر لطف این گُم می
نفوذبااليرودمیبودذهنیمنحاالتاکهايهوشیاري. ذهنیمنیعنی. ترپستترین،پستپست،یعنیاَسفَل

مالواستلطفکهکنیدمیتصورشماکهلطفیهر:گویدمی. هفتمآسمانهفتم،چرخجهان،اینچیزهايتمام

جهاناینمختلفچیزهايسمبلکهسیاراتیهمینآسمانهفت.استآسمانهفتاینتويواستجهاناین
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بدهی،راقطرهاینتوگذاردنمیکهبکنیدتصورشماکهچیزيهریعنی. شوندمیگمفضاآنلطفدر،هستند

. نترس. هستآنجاگویدمیبهترشآنازبدهی،راذهنیمن

هیچ طالب این نیابد در طلبهین که یک بازي فُتادت بوالْعجب
منیعنی. استغریبیوعجیببازيشانساینو. استآوردهرويتوبهشانسییک! باشآگاه: کهگویدمی

باکهجهانایندرطالبیهیچکهگویدمیدهی؟نمیچرا. گیريمیگوهرپردریايیکودهیمیراذهنی

ازگفت. شودمیاینطوريخواهدمیخداچونفقطاین. آیدنمیدستشبهچیزيچنینیک،کندطلبذهن

هماینبهوصلاشهمهتو. بیا: گویدمیتوبه. گشتتقاضاراتوبروبحرصاحبکهشودنمیبهترسعادتاین

بایدمراهمسرمکهاینتاییدها،ها،توجهها،خوشیها،شدگیهویتهماینلطفوهستیهاشدگیهویت

:گویدمی. بخوانمبرایتانپنجمدفترازبیتچندبدهیداجازهبله. کنینمیرهارااینهاکند،خوشبخت

4059مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بیت 

مرادپیشِ او یک شد مراد و بیهر که را فتح و ظَفَر پیغام داد
بیبهشد،خواهدزندهزندگیبهیعنیشد،خواهدپیروزکه،بگیردزندگیازراپیغاماینهرکسیگویدمی

مرادبهورسیدنمرادبهآن،واینآوردندستبهدیگررسید،خواهدیکتاییبحربهشد،خواهدزندهاونهایت

مییکیپیششاینهارسم،نمیآنبهدهممیدستازراایناینکهیعنی. شودمییکیذهنیلحاظبهنرسیدن

ایندرهدفیا،بکنیمکارمانبهتوجهیبینبایدیا،دهیممیدستازراکارمانماکهنیستایناشمعنی. شود

. نگذاریمجهان

منمراديبییارسیدنمرادبهکهشودمیسبب،بشودپیروزتواندمیخداپیغامباانسانکهپیروزياینولی

. نشدبیاورم،دستبهخواستممیرااین! نشدکهنشد. نشدبخرمخواستممیرااینجا. باشدتفاوتبیذهنی

چرا؟. شماستنفعبهاینآیدمیپیشکههرچهدانیدمیشمااستجایییک. نهناراحتم؟! بلهکردم؟راماسعی

. فضاگشاییازآید؟میکجاازظفروفتح. ایدگشودهرافضااینکهبراي

میزندهخدابهاوو،شودمیتروسیعشود،میتروسیعفضااینروزبهروزکهبیندمی،گشودهرافضاکهکسی

پیغامآدماینشود،میدرستهمبیروندرکارهایشعملش،وفکرکند،میپیداجریانزندگیخردوشود

ماهايواکنشکنیدتوجه. دهدنمیاهمیتآنبهدیگرشودنمییاشودمیاینبنابراین،. استشنیدهرازندگی
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زندگیازراظفروفتحپیغامهمشما. اندازدمیتاخیربهراماکهاستجهانیاینشودنمییاشودمیاینبه

.برنامهاینبهایدچسبیدهکهایدگرفته

که پایندانِ وي شد وصلِ یارهر
او چه ترسد از شکست و کارزار؟

! خودششد؟خواهیمزندهخدابهیعنی،رسیدخواهیمیاربهماکردهتعهدکسیچه. کفیلضامن،یعنیپایندار

.فیکونکنباوخودم،دمباکنممیآزادجهانازراشمامن: گفته. استکفیلاست،ضامن

مکوشتوتو،پیکوشمهمیمنخروشکمخامش،استنزدیکصبح
همینطور. کنمآزادذهنیمنازراتوتوانممیمن. هستمتوتقاضاگربحرم،اینکهبرايتو؟پیکوشممیچرامن

پیروزيوشکستازتو. کنمپیروزهمجهانایندرو،کنمآزادآنازمنتوانممیراتوذهنی،منبهبستمکه

. ترسدنمیکارزاروشکستازآدمنهبنابراین. خداخودیار،خودکیست؟ماکفیلپس. ترسیمیجهاناین

ازراشدگیهویتهماینمن: گویدنمی. هاشدگیهویتهمباچالشبرايدیگریستاصطالحاینجادرکارزار

. کندنمیتصوريهمچو،شوممیبدبختبدهماگر. استحیفاین،امچسبیدهسفترااینمن. دهمنمیدست

. خداستمنکمکومنکفیلاینکهویارپیغاموظفروفتحاشهمه

بستهپایش،گشودهرافضاکهکسییعنی. دهدمیرامعنیهمینهمبازهمآنکه،استپابندانهانسخهبعضی

. دهدنمیاهمیت،بیفتدخوبافتدمیاتفاقیهربیروندیگراست،جنسیچهازشودمیمتوجهیار،بهشده

نهبگذاریم،اثرتوانیممیدیگرانروينه.شدخواهدعقیمماعملوفکر،ایمنشدهزندهمایاربهتاکنیدتوجه

درستجامعهبهتوانیممینهکنیم،تربیتدرستیبچهتوانیممینهدارد،برکتکنیممیبیروندرکهکارهایی

زندگی. بشویمزندهاوبهمگر. نداردبرکتکارمانهیچاصالیعنی. بکنیمخوبیمدیریتتوانیممینهکنیم،کمک

. دیگرشدهخرابترتیباینبهما

چون یقین گشتش که خواهد کرد مات
فوت اسپ و پیل هستش تُرَّهات

و.ترسدنمیپیلشواسبفوتازبنابراین،کردخواهدماتراطرفکهاستمطمئنوقتیبازشطرنجگویدمی

استمعنیبیحرفهاياینهاگویدمیدهی،میدستازرااسبتها،دهیمیدستازراپیلتبگوینداگر
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چیزيیکاگربنابراین. شدخواهیمزندهیاربهچرا؟. هستیمبرندهدانیممیدنیااینباشطرنجدرهمما. برایش

هستمآدمیمن: گوییمنمی. رودمیدهیممیخواهد،مییکیرااسبو،بازيشطرنجایندردارداسبحالت

:دهدمیتوضیحخودشاتفاقا. دهممیپزاسببهودارممینگهرااسبهم،کنممیبازيشطرنجهمکه

جوستگر برَد اسپش هر آنکه اسپ
اسپ رو گو، نه که پیش آهنگ اوست؟

اسبرا،اسبببرخوب. خواهدمیرااسب،دنیاستکهشطرنجدرماحریف. خواهدمیاسبیکیکهگویدمی

منراهنمايشدگیهویتهمهیچیعنی. نیستمنراهنمايکهاسب. نیستمنآهنگپیشکهاسب! تومال

زندگیخرد،هستیمتسلیمماوقتی. بردخواهمراشطرنجایندانممیهستموصلاوبهمنچونولینیست،

است؛شاهپیشآهنگبرود،همپیاده،برودهمفیلبرود،اسبتاینبنابربرد،خواهیدرابازيشماشود،میجاري

؟هستچیاسب. کندمیبازيداردشاهکند،میراهنماییراشماداردخودششاه

عشقِ اسپش از پی پیشی بودمرد را با اسپ کی خویشی بود؟
اصال،دهدمیپزکهچیزيآنباشدگیهویتهمباانسانیعنیندارد،خویشاونديکهاسبباانسانگویدمی

چیزهايباکهماخدا،جنسازهوشیاري،جنسازحضور،جنسازماهستیم؟چیجنسازما. نداردخویشاوندي

برايبدهیم،پزکهاستاینبرايدنیاایناسبِیادنیااینچیزِعشقِاما. نداریمخویشاوندياصالجهانیاین

منبهمتعلقمقایسهاساسبردیگرییکازافتادنپیشولیافتادیم،پیشدیگرنفریکازبدهیمنشاناینکه

؟استدرست.نداریمالزمدیگرراآنمااست،ذهنی

صداعِ صورتی، معنی بگیربیبهرِ صورت ها مکَش چندین زحیر
همیعنیصورت،سرهايدردبدون.دردیعنیزحیر. نکشدردهمهاین،کردهدرستذهنتکههاییصورتبراي

ماحضورهمینمعنی. بشوزندهمعنیبهبشو،زندهاونهایتبیبهبروبشو،زندهخدابهبرو،هاشدگیهویت

اوبهآمدیمجهاناین. استاینمابرايمعنیجهانایندراصال. استخودشبهشدهقائمهوشیاريِوهست

بگوییم،ماکههستماجانهست،ماهیجاناتهست،فکرِماهستماتنِاینهست،همصورتاینبشویم،زنده

آن.استمامعنیآنو،استفرمیبیاست،صورتیبیمايعمدهقسمتولی،داریمصورتکهاستدرستما

.استماعمقِنهایتبی



# Programگنج حضور751برنامه شماره 751

60: صفحه

تا چه باشد حالِ او روزِ شمار؟کارهست زاهد را غمِ پایانِ 
جسمجنسِازودادهقرارمرکزرااینهاوشدههویتهمباورهاباکهکسییعنیزاهد.قیامتروزیعنیشُمارروزِ

اینو،استقیامتروزنگرانزمان،در. کندمیکارزماندروداردجسمیهوشیاريو،استجسمانیتواست

.نیستواقعیقیامتبرایش،استذهنیقیامتهم

ازراهااینوافتادنپیشدانمنمیواسبشما. گویدمیداردموالنالحظهایندرکهاستاینواقعیقیامتچون

رامنکهمناسب،رودمیجلواوکند،میراهنماییرامادارداو. خداست،آهنگپیشکهبگوییو،بدهیدست

روزکه،استکارپایانفکرِدرگویدمی،داردماديمرکزکهزاهداما. ببردخواهدمیاسبکسیهر،بردنمی

.کردهمنعکسذهنشباکهقیامتیشد،خواهدچهمنحالقیامت

انداز غم و احوالِ آخر فارغعارفان، ز آغاز گشته هوشمند
. هستندزندهاَلَستهوشیاريآنبهاینبنابراند،شدهزندهاوبهواندشناختهراخداکههستندکسانیعارفان

چهوشناختیم،شدیمزندههمانبهما؟بودیمچیجنساز،اولیههوشیاري،استاَلَستهوشیاريآغاز،هوشیاريِ

یکاستزماندر.داردجسمیهوشیاريو،مرکزشگذاشتهراباورهاکههستآدمییکپس. هستیمکسی

شدخواهدچهآنجاهاآنبهرسیدیموقتیکهاستآننگران،کردهمنعکسذهنیکارِپایانِ،ذهنیقیامت.

،هستچیزندگیکهداندمیبنابراینشده،خداجنسازلحظههمینواستآگاهمسئولیتشبهلحظههمیکی

میعمیقااینکهبراي،استخارجآیندهاحوالوغمازبنابراین،کردهپیداراهوحدتفضايبه،هستچیخدا

دیگراوست،دستبیرونشودرونشآسمانِایناینکهخداست،جنسازکهداندمیدارد،اعتقاداینکهنهداند،

.کندمیادارهراکائناتتمامکهاستکسیپیشاهنگش،کهنیستنگرانهیچ

و.استدریا،شماتقاضاگرِندهید،دستازرافرصتاینگفت. استشدهمانصیبسعادتیچهگفتباشد،یادتان

موالناراهااین. نیندازتاخیربهباشزوداهللاهللاگفت. انسانازغیر،شودنمیجهاندرکسینصیبسعادتاین

کسیهر،استنگرانزاهدکهگویدمیرازاهدوعارفبینفرقاالنو،بخوانیدبارچندینهمخودتانگفته

منعکسذهنیقیامتیکاینکهبراي،هستندمضطربذهندراییعدهیک. استزماندرمضطرب،استنگران

نخواهدجاهیچبهاینهاکنند،میزندگیذهنتوياینهادارند،ذهنیمناینهادارند،راآناضطرابو،اندکرده

.رسید
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دانیش، خورد آن هر دو راسابقهبود عارف را همین خوف و رجا
یعنیترسیعنیخوف،امیدیعنیرجا،رجاوخوفبنابراین.استبودهذهنیمنِانسانیکهمعارفگویدمی

زندهچگونهازلیهوشیارياینشد،زندهازلیهوشیاريِآن،ازلیيسابقهبهوقتیاما،هماوداشتهامیدوترس

جنسازشدمتوجه،باالرفتدرصد50ازاشهوشیاريوقتیدفعهیککردبازکردبازکردبازرافضاشد؟

بهآیندهبهامیدهست؟چیرجاوخوف.شدبریدهبودذهنمالکهرجاوخوفبنابراینهوشیارانه،خداست

یعنیدانیشسابقهشد؟زندهازلیهوشیاريبهدماینچرارفت،بینازنرسنداینکهازترسوذهنيوسیله

.بله. ازلیشدانشازلی،بینایی

دید، کو سابق زراعت کرد ماش
داند چه خواهد بود چاشاو همی

همینهممحصولشو،برداشتخواهدمحصولباالخرهکارد،میماشدهقانمثلکسیکهيدید،کهگویدمی

رامحصولماشویم،میزندهاوبههوشیارانهانسانصورتبهمااالنشده،کاشتهاَزلیهوشیاريیعنیاست،

اینما.بروددهیمنمیراذهنیمن.خودمانمااست؟گرفتهراکاراینجلويکسیچهمنتهیداریم،میبرداریم

دستازخواهیمنمیرانخواهیمخوشبختی،نخواهیمهویت،نخواهیمزندگیبیرونیچیزهايازکهاینعادت

ماهممحصولش،دادهمحصولاالنکاشتهچیزيیکخداهستیم،مردمتوجهوتاییددنبالدائممابدهیم،

. بروددهدنمیراذهنیمناینانساناما.بشودمنطبقهوشیاريرويهوشیاريکهشرطیبههستیم،

عارف است و باز رست از خوف و بیم
هاي هو را کرد تیغِ حق دو نیم

شود،میآگاهوشودمیمنطبقوشودمیزندههوشیاريبههوشیاريوقتی،شدعارفانسانشد،عارفگفت

و،شودمیتروسیعماندرونفضاياین،دهیممیدستازراهاشدگیهویتهماینیکییکیماوقتییعنی

گذراراترس. رهیممیترسازیک دفعه جسمی،هوشیاريجنسازنه،هستیمحضورجنسازکنیممیحسما

،هااضطراباین،ایمانداختهراهمنسردرکهراهويوهاياینو،آورندمیوجودبههاشدگیهویتهمبودنِ

.حقتیغراهااین،هانالهاین،فریادهااین،هاگفتگواین،هاامنینااین
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بریدهذهنیمندفعهیکاو،بهشویممیقائملحظهایندرماکهوقتیلحظه،ایندرحضورهست؟چهحقتیغ

کردنفکرباهی.باشدگذشتهامتدادآیندهکهنیستاینطوريشود،میمنفصلآیندهازگذشتهیعنی. شودمی

لحظهایندرماو،شودمیپارهصندوقآنبهصندوقاینازفکرسلسلهاین.کنیموصلآیندهبهراگذشتهما

را؟اینبریدچی. رفتبینازاینبود،برقرارهمیشهذهنماندرکهذهنیمنهويوهايکهشویممیمتوجه

.رفتندهاشدگیهویتهمگذاشتیماینکهبراي ،ماحضورهست؟چهخداشمشیرخدا،شمشیر

خوف فانی شد، عیان گشت آن رجابود او را بیم و اومید از خدا
ازبشودقطعاتصالماندفعهیکترسیممیماابتدادرداشت،خداازهمامیدوترسیدمیاوابتدادرگویدمی

اینباشیم،وصلباشیم،وصلخواهیممیبشود،قطعماناتصالگفته،همدیگرجاهايدرموالنارااینو،خدا

بیناززندگیبهاتصالعدمترسکهزندگیبهشدنزندهشود،میعاديوصلنقدریاکند،پیداادامهاگروصل

مطمئنو،کاردمیاالنگندماالنکهاینمثلهست،دهقانامیدهمامیدامیدش،ماندمیفقطدیگر،رودمی

دارم،کیلودهمنگویدمیترسدنمیدهقانآید،میوجودبهگندمکیلوصدکارد،میگندمکیلودهکههست

دارمموقعیکچونبکارمترسممیهست،حیفدارمنگهبایدرااینبکارم،بایدرااینهستپاییزاالنخوب

.بشودچیزمینبریزمرا،این

وصلوقتیدیگرماترسد،میندیگر،آمدهبوجودبیشتریابرابردهوکاشتهبارهادارد،واقعیامیدچونولی

یکشمادانیدمیشمازندگی،امیدهمامید،امیدشماندمیفقطرود،میبینازهمشدنمنفصلترس،شدیم

زندگیخردکهکنیدمیعملییک،کنیدمیفکريیکدانیدمیشما. بودخواهدنیکواثرش،کنیدمینیکوکار

میقبولشماآیاندارد،وجودضرريندارد،وجودباختیکارایندرو،ریزدمیزندگیشاديتویش،ریزدمی

کنید؟زندگی، بدون دعوانگرانیبدوناضطراب،بدوندغدغه،بدونکهکنید

شما.خواهدمیرااینخداکند؟زندگیآرامشدرانسانکهداردوجودزندگینوهمچکهکنیدمیقبولاصالآیا

،زندمیحرفذهنیتانمنحتماندارم،لیاقتمن،نهگویدمیاگرنه؟:گویدمیدلتانجایییکنیستید؟مطمئن

کهماستانحرافیحرکاتاینوشماستشاديشماست،آرامشهمینزندگی،هدفزندگی،قصدکهبدانیدولی

:گویدمی. اندازدمیامنیناوبدبختیوامنیتعدمحسوترساینبهراماگیرد،میسرچشمهماذهنیمناز
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2236مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت 

دهی از بهرِ حق، جانت دهندجان نان دهی از بهرِ حق، نانت دهند
بهکهاینخاطربهدادن،پزخاطربهنهبدهیراذهنیتجاناگردهند،میتوبهنانبدهی،نانخداخاطربهاگر

.دهندمیجانتوبهحتمابشويزندهخدا

برگیش بخشد کردگاربرگ بیگر بریزد برگهاي این چنار
نگرانصورتایندر،اندبرگهاشدگیهویتهمکنیممیفکرکه،بریزدذهنیمنچنارهايبرگاگرگویدمی

برگچونراتوبرگیبیبرگبله،.مابهخداونددهدمیآزادگیوتعلقعدمسرمایهیعنیبرگیبیبرگنباش،

ندانستنسرمایهراهاشدگیهویتهمیعنیبرگیبیپسبرگی،بیبرگگویدمیداشتیم،دومدفتردر، شد

باقیجانتانصورتایندربشودشماسرمایهبشود،شمابرگبرگیبیبرگاگر، شدمرگویافتیباقیجانبله،

.رودمیبینازمرگوشودمی

مال؟کی کند فضلِ الهت پايگر نمانْد از جود، در دست تو مال
خیلیخیلیفضاگشاییوتسلیماینواقعاآید،میشدهگشودهفضاياینازهمبخششبخشش،اثردرگویدمی

آید،میجودشدهبازفضاياینازشود،میشروعپذیرشازکار،ایندرداردايهستهدارد،يمرکزنقش

ایزديبخششوفضلصورتایندر،بخششاثردرگویدمینماند،شدههویتهمپايودستدراگربخشش

همانداختنازنترسیدکندمیتشویقراشماداردهاصحبتاینهمهبشود،پایمالگذاردنمی،سراغتانآیدمی

بدانیدو،نخواهیدآدمهاازرازندگیبرکاتآید،میشدگیهویتهمازکهچیزيآننخواهیدها،شدگیهویت

زمینهایندرخواندیمخوبیبسیارابیاتامروزبخواهید،آنجاازوهستیدوصلخدازمینبهتانریشهباشماکه

.افتادخواهدجابیشترهللاء اشاان کنید،تکرارکهها

لیک اندر مزرعه باشد بهیهر که کارد، گردد انبارش تهی
میرا،اینکنمکارچیگویدمی، کیلودهداردگندممقداریکدهقانگفتمبکارد،راگندمکسیهرگویدمی

ببردراکیلودهاگرکارد،میبردمیبکارم،برومبشودبرابردههستممکناینکهدارمامیدیا،دارمنگهگوید

مزرعهبرود،بدهیدراذهنیمناگرهمشمابلهکند،میپیدارونقمزرعهامااصلش،دیگرنداردچیزيبکارد

.کنیدمیپیدابرگیبیبرگکند،میپیدارونقزندگیتان
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آنکه در انبار مانْد و صرفه کردو 
اشپِش و موش و حوادث هاش خَورد

حوادثوموشوشپش،حشراتبهارتاباشدمطمئنبکارد،ببردبترسددهقانراکیلودهایناگرخورد،یعنی

خورد،خواهدشپشراذهنیمناقالمبرود،ندهیمهمراذهنیمنحالهربهیعنیخورند،میراهااینزمانه

ازراهمهرا،هایمانشدگیهویتهمرا،مانبدنیقدرتدانممیچهرا،مانزیباییرا،جوانیمانماببینیدشما

برود؟ندهیمرااینهستیمجوانوقتیموقعبهچرا.خورندمیمختلفحوادثوموشوشپش،دهیممیدست

این جهان، نفی است، در اثبات جو
معنیت جوصورتت صفر است، در 

اصالو،کندمینفیراخداموجوداینجهان،اینبراساس،سازيمیذهندرمنکهوقتییعنیجهاناین

مایعنیاثباترا،اینبشویممتوجهبایدموقعبهپسشود،میساختهاینکههستخودنفیوخدانفیبراساس

یعنی.کندمینفیهمراشمااصلکند،مینفیراخدانجهااینگویدمیبیاید،حضورو،بنشینیمفرومنبعنوان

آنجارازندگیبجو،هستخودشیقیناکههستچیزياثباتاثبات،دربایدرازندگیتو.کندمینفیذهنیمن

.ذهندرنه،بجو

و،دانممیگویدمیکهشدهساختهجهانبراساسکهماذهنیمنیاماصورتاینیعنیاستصفرصورتت

:گویدمیخواهد،میچیزيیککسیهرازبگیرد،مردمازخوشبختیخواهدمیاست،بیرونهايخوشیدنبال

ماصورتاینبجو،آنمسمیدرهستصورتایندرکهمعنیدر.هستصفرهست،خالیتو،هستخالیاین

اوبینهایتبهوبیرونبیایدجسمباشدگیهویتهماینازکههستهوشیاريیکاینتويکههستاینبراي

.ندارنگهراصورتپس.صورتایندرنهکن،جستجواودربشود،زنده

جانِ چون دریاي شیرین را بخرجانِ شورِ تلخ، پیشِ تیغ بر
بیندازوبشناسشناسایی،تیغبهببرهست،شورهموهستتلخهمکهراذهنیمنجاناینگویدمی

ازپرهست،شیرینوتوستاصلیجانهست،خداییتواستخدامالهست،حضورمالکهجانیوهوشیارانه

بخوانم،چهارمدفترازهمبیتدوسهبدهید،اجازه.بخرراآناست،آرامشپرازاست،امنیتپرازهست،شادي

.آسانخیلیسریع،خیلیاست،مهماینجا
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3287چهارم، بیت مولوي، مثنوي، دفتر 

بر قُراضه مهرِ سکّه چون نهم؟زرّ عقلت ریزه است اي متَّهم
هرچهباجا،چندینبهراهوشیارياینشدیم،پخشآمدیمبودیم،یکتاهوشیاريبعنوانماکهگویدخواهد بمی

هايریزهیعنیقراضهبعدشده،تکهتکهمازربنابراینشدیم،گذاريسرمایهآنجاخردهکیشدیم،هویتهم

جوريچهاینبهراخدایعنیسلطان،سکهمهرمنشده،چیزپخشتاهزاردرطالهايریزهتوکهحالیدرطال،

توانیمیاتهاماینزیرازنیست،درستکاراینکهباشیمتوجهوکاري،ایناتهامموردتویعنیمتهمبزنم،

زد،شودنمیراسکهمهرنشود،تکهیکنشود،جمعهاشدگیهویتهماینازطالهااینتایعنی. بیاییبیرون

گویدکهمیبزند،مابهرایکتاییمهراوکهشویممیخدامی شویم،سلطانسکهموقعییعنی.شودنمیسکه

.نماندهجهاندروتچیز از هیچشدي،یکیمنبااالندیگرن ها

بر هزاران آرزو و طم و رِمشده بر صد مهمعقلِ تو قسمت 
دراینواست،مهمتوذهنیمنیعنیتو،برايکهمهم،چیزتاصدبرتو،هوشیاريتو،ایزديخرداینیعنی

درمقداریکدرد،آندرمقداریکآنجا،مقداریکآنجا،مقداریکآنجا،مقداریکشده،قسمتاست،جهان

دربزرگ،وکوچکچیزهايیعنیرموطمبزرگ،وکوچکچیزهايوهستی،آرزوهزارانفکردرتوودرد،آن

.مانزندگی

جمع باید کرد اجزا را به عشق
تا شوي خوش چون سمرقند و دمشق

،کنجمع،کنجمع،کنجمعکنیم،شناسایییکییکیشدیم،گذاريسرمایهجاهربهکنی،جمعبایدراهااین

مثلماوبزند،راخودشمهرپادشاهخواهدمیشود،میزیادترکنیمیجمعچههرتا،کنجمعراهوشیاري

.بودندشادواندبودهآبادانیشهرهايدمشقوسمرقندموقعآنکهاستمعلومو.دمشقوسمرقند

جوجوي، چون جمع گردي ز اشتباه
پادشاهپس توان زد بر تو سکّۀ

آندرکههاییتکهاینهیکنید،صبرگوئیممیکهاستاینبرايریزه،ریزهیعنی،جويجویعنیجوجوي

دردمایناست،پولمایناست،امبچهایناست،همسرماینشناسیم،مییکییکیما،شدیمگذاريسرمایه
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خواهرمایناست،برادرمایناست،مادرمایناست،پدرمایناست،دردمیکیایناست،دردمیکیآناست،

یکی،یکیداردقسمتتادههمهااینازهرکدامکنیم،میشناساییراهااینهمهاست،دوستمایناست،

.کنیممیجمعرااینهاکوچولوکوچولو

توبراینصورتدربشويجمعاگربود،اشتباهدرچیزهاشدنپخشبود،اشتباهکاراینیعنیاشتباه،ازچی؟از

بهترسکهاین،کائناتهستی،جهاندراینکهگوئیممیزد،شودمیراخدامهریعنیزد،پادشاهسکهشودمی

.براي این ما آفریده شدیمشده،زندهاوابدیتبهوخدانهایتبیبهو. باشیمماکهکرده،درستخداطال،از

از تو سازد شَه یکی زرینه جامور ز مثقالی شوي افزون تو خام
یکتوازخدایاشاهشوي،نمیمتوجهکهخامتوبشوي،وردذهنیمناینازمثقالیکاندازهبهاگرگویدمی

چهجنسازماکهنداریمتوجهیانسانهامااصالاست،عجیبخیلیبده،دلذرهیکتوسازد،میزرینجام

متوجهتومثقالیکاندازهبهبشوي،زیادترحضوربهنسبتذهنی،مناینازتوبشويکممثقالیکهستیم،

ایناند،چشیدهراحضورمزهکهکسانیکهاستهمینبراي.کنینمیرهادیگرهستی،چهجنسازشويمی

.بسازدزرینجامیکخواهدمیآنهاازخداکهاینبرايکرد،نخواهندرهاونکردندرهاراموالناوبرنامه

3294مولوي، مثنوي، دفتر چهارم، بیت 

جمع کن خود را، جماعت رحمت است
تا توانم با تو گفتن آنچه هست

رحمتکردنجمعاست،رحمتکردن،جمعکهاینبرايکن،جمعچیزهاازکن،جمعراخودتکهگویدمی

یکهستندزندهحضوربهنفرپنجاگرجا،یکشوندمیجمعکهوقتیجماعتاینیکی: دو تا معنی دارداست

بشوند،جمعجایکذهنیمنتاپنجاگراست،سینرژيقانوناینشود،میزیادترآنجاحضوربشوند،جمعجا

دارند،وجودزندگیبهمرتعشهايگروهکهطورهمین.بودخواهدتکتکجمعازبیشترخیلیتاپنجذهنیمن

.هستنازندگیبهمرتعشهايگروهاالناکثریتولید،نداروجودهمزندگینابهمرتعشهايگروه

هماینازراخودمخواهممیمننداریم،کارجمعباحاالماولیکنی،جمعراخودتکهاستایناشدومی

خودتتوگویدمی.دارددنبالبهراخدارحمتایندانممیمنوکنم،جمعهاشدگیقسمتوهاشدگیهویت
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گوشباراخودتکنیجمعاگرکه،فهمینمیتوکهگرنهوچیست،حقیقتبگویمتوبهمنتاکن،جمعرا

.شنويمیحضورتبا شنوي،میتاهوش

جانِ شرك از باوريِّ حق بري ستزآنکه گفتن از براي باوري ست
شریکراخودشاست،قائلشریکخدابرايکهجانیذهنی،منجاناماکند،باورطرفکهاینکهبرايد گفتن

گویندمیکهکسانیبه.دهدمیهشدارچهبهراماموالناکهکنیدتوجه.کندباورراخداتواندنمیداند،میخدا

شركاینهامی گوید اند،مومنخیلیکنندمیفکروهستمرکزشاندرکهباورهاییبراساسودانیممیواقعا

نداشت،جسمیمرکزدیگرکهداشتاگرندارد،باورراخداجسمیمرکزکهچرا،کنندنمیباورراحقودارند،

.مرکزشدرگذاشتمیراخدا

در میانِ شَصت سودا مشتركجانِ قسمت گشته بر حشوِفَلَک
هویتهمچههرگوئیم،میوشدیمآنباهویتهمماکهچههریعنیمصرف،بیزائد،چیزهايیعنیحشو

ذهن،جهانجهان،اینزوائدبرشدهقسمتماجانیعنیاست،یاتحشواینهاآنها،کالمو،هستماهايشدگی

،یکیلحظههرچیز،تاهزاربهایمشدهتقسیممامشترکند،اینجادرسودا،تاهزارسودا،تاشصتوذهنفلک

مننهگویدمیدرداینکنم،زیادراخودمخواهممیمنکنم،صحبتخواهممیمنکنم،صحبتخواهممیمن

راخودشانماسردرکنند،میپیدانوبتهااینازکدامهراست،مننوبتبگذارخواهم،میبیشتريدرداالن

خداست،وحیواقعااینهاگذرد،میماسردرکهفکرهاییاینکنیممیفکرمازنند،میحرفدهند،مینشان

.ماستحشویاتگفتگوياینها

پس جوابِ احمقان آمد سکوتپس خموشی به دهد او را ثُبوت
ند،وبشخاموشبایدآدمهااینیعنیرساند،میثباتواستقراروپایداريبهراآنهابهترخاموشی،گویدمیپس

.استکردنسکوتذهنیهايمنجواببنابراینپسبدهم،راآنهاجوابنبایدهممن

مراد من دهنمی گشاید بیدانم، ولی مستیِّ تَناین همی
براياست،خاموشیاحمقان،گفترااسمشکهذهنیهايمنبه نبایدکهدانممیرااینمنگویدمیموالنا

منازکنندهمستانرژياینچونولیدانم،میمنرااینگویدمیندارند،باورراخداو،دارندشركآنهااینکه
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خداییمستیایننفوذ زیرذهنم،وزبانمودهنم،جملهازهممنبدناعضايتمام،هممنتنو،شودمیرد

:زندمیمثالوزنم،میراحرفهااینوشودمیبازدهنممن،خواستبدونمن،مرادبیایناست،

این دهان گردد به ناخواه تو بازآنچنان کز عطسه و از خامیاز
بازارادهبیهممندهانشود،میبازدهانتارادهبیکشی،میخمیازهوکنی،میعطسهکههمینطور: گویدمی

ورآنازدارم،ماموریتمناینکهاو،مستیوکند،میبیانمنازرااینهادهخوامیزندگیاینکهبرايشود،می

مناختیاردرمنزبانومندهنعلتاینبهبریزم،جهاناینبهکنمپررازیباییوعشقوخردهايکاسهاین

.استخاموشیاحمقانجوابکهدانممیمناغلبولینیست،

گنج حضور در تلگرامهاي هلینک متن کامل برنام
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