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1480مولوي، دیوان شمس، غزل شمارة

خیزید و مخسپید که نزدیک رسیدیم
آوازِ خروس و سگ آن کوي شنیدیم

واهللا که نشانهايِ قرويِ ده یارست
آن نرگس و نسرین و قَرنفُل که چریدیم

اشتابِ چریدناز ذوقِ چراگاه وز 
وز حرص زبان و لب و پدفوز گزیدیم

چون تیر پریدیم و بسی صید گرفتیم
گر چه چو کمان از زه احکام خمیدیم

ما عاشقِ مستیم به صد تیغ نگردیم
شیریم که خونِ دلِ فَغفور چشیدیم

مستانِ اَلَستیم بجز باده ننوشیم
بر خوانِ جهان نی ز پیِ آش و ثَریدیم

دید که در وقت کشاکشحق داند و حق 
از ما چه کشیدید و از ایشان چه کشیدیم

خیزید، مخسپید که هنگامِ صبوحست
استاره روز آمد و آثار بدیدیم

شب بود و همه قافله محبوسِ رباطی
خیزید کز آن ظلمت و آن حبس رهیدیم

خورشید رسوالن بفرستاد در آفاق
کاینک یزَك مشرق و ما جِیشِ عتیدیم

رو به شفق آر اگر طایرِ روزيهین، 
کز سويِ شفق چون نَفَسِ صبح دمیدیم

هر کس که رسولیِّ شفق را بشناسد
ما نیز در اظهار برو فاش و پدیدیم
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و آنکس که رسولیِّ شفق را نپذیرد
هم محرمِ ما نیست، بر او پرده تنیدیم

خفّاش نپذرفت، فرو دوخت ازو چشم
ما پرده آن دوخته را هم بدریدیم

تریاقِ جهان دید و گمان برد که زهرست
اي مژده دلی را که ز پندار خریدیم

خامش کن تا واعظ خورشید بگوید
کاو بر سرِ منبر شد و ما جمله مریدیم
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:کنممیشروعموالناشمسدیواناز1480شمارهغزلباراامروزحضورگنجبرنامهاحوالپرسیوسالمبا

بلکهوبینندگانشمايهمهبهرانوروزفرارسیدنپیشاپیشاستقدمیدودرنوروزدانیدمیکههمانطورخوب

خواهمتوضیحنوروزييسفرهاقالمبهراجعاندکیبیت،اینبهنگاهازپسو. کنممیعرضتبریککائناتهمه

حافظ،موالنا،مثلبزرگانیپیغامهمینطورونوروزپیغامونوروزيسفرهمعنايبیانکهبشویممتوجهشایدو،داد

.نیستفرقیاصالًدینیپیغامحتیوفردوسی

1480مولوي، دیوان شمس، غزل شمارة

خیزید و مخسپید که نزدیک رسیدیم
آوازِ خروس و سگ آن کوي شنیدیم

و.استذهندرخوابخواب،ازمنظورکهایدشدهمتوجهتابحالشما.نخوابیدوشویدبلندکهگویدمیپس

.نرویدفرودردهاوذهنخواببهدیگرو،شویدبلنددردوذهنخوابازیعنی.نخوابیدوشویدبلندکهگویدمی

یایاردهسگوخروسصدايکهمهستینزدیکنقدرایو،هستیمیارنزدیکهستیم،یارکوينزدیکاینکهبراي

وآمدمیدورازکهصداهاییشاید،شدیممینزدیکروستاییبهوقتیدانیدمیکههمانطور،مشنویمیراکوي

.سگصدايو،بودخروسصدايهمین،بشنویمتوانستیممی

،شدیمجمادوارد،کردیمطیراتکاملو،شدیمجداخداازکههوشیاريبعنوانما:کهگویدمیموالنااینجادرو

اینکهبودهقرارو،داریماقامتانسانذهندرانسان،ذهنبهحیواناز،حیوانبهنباتازو،نباتبهجماداز

ازآگاهیهمینطورو،اوبینهایتبه،آیدمیدنیااینبهکهکسیهریعنی،بزوديماو،باشدکوتاهبسیارقامت

.اوبهبشویمزندهیعنی.یمبشونائلواابدیت

و.باشدذهندههمان،آیدمیخروسوآیدمیسگصدايآندرکهدهاینازمنظورشایدکهانسانذهندرپس

سگبصورتذهنیمنکهموقعیسگوایم،هزندزندگیبه،داریمحضورکهوقتیماحالتخروسازمنظور

منوقتیکههستیموضعیتیدرهوشیاريتکاملازپسهوشیاريبعنوانما:کهبگویدخواهدمی. کندمیعوعو

ماطریقازخداوقتی.استماذهنیمناینگوییممی،شنویممیما،کندمیعوعویعنی،زندمیحرفماذهنی

بینفرق،بشوندبلندبایدهمه،شویدبلنداستصبحکهگویدمیخروسو،خروسیمیوگمیماکه،زندمیحرف

.دهیدمیشمااالنکه. دهیممیتشخیصراتادواین
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حرفحضوراین،زندمیحرفذهنیمناینکهبدهدتشخیصتواندمیانسانوقتی:کهبگویدخواهدمیموالناو

بیشتريتوضیحبعديابیاتالبتهو. بشودزندهخدابهقریبعنیعنی،استیارنزدیکخیلیپس،زندمی

اینکهوبیتبهراجعبیشتريتوضیحاتبعدکنم،صحبتخردهیکمنسفرهاینبهراجعبدهیداجازه.دهدمی

. استیکیدوهرنوروزيسفرهپیغاموغزل

کندنگاهاشسفرهبهکسیهر.نیستماخودسفره،رااینکردیمپیدااینترنتازالبتهکهسفرهاینکهبینیدمی

نمادکهاست،سنگیا،استسکهمثالًبینیدمیدارد،وجودآنجادرهوشیاريتکاملکهشودمیمتوجه

کهدبینمی.استنباتدرهوشیارينماد،استسبزهیااستسنبلکهدبینمیواست،جمادبصورتهوشیاري

استشرابو،بودهشرابقدیم،گذارندمیسرکهروزهااینو.استجانوريزندگینمادکهاستمرغتخمحتماً

. استانسانمستیحالتکه

،شدیمجداخداازخدائیتبصورتما،شدهجداخداازکههوشیاريتکاملسینهفتسفرهدرکهبینیدمیپس

درکهبینیدمیولی،انسانذهنبهآنجااز،حیوانیعنیمرغتخمبهنباتاز،نباتبهجماداز،شدیمجمادوارد

موالنابیتاینباو.بشودمستفوراًبایدانسانآنجادرو،مانیاکاننظرازاستکوتاهیخیلاقامتانسانذهن

استیارسگاینکهبدهیمتشخیصتوانیممیبخواهیماگرماذهندرکهبطوريرسیدیمنزدیک:کهخواندمی

.استصبحگویدمیدارد،استموالنامثلايرسیدهحضوربهانسانیکیااست،خروسشیاکندمیعوعودارد

.شویممیزندهاوبینهایتبهبشویمرددیگرخردهیکاینجااز. بینیممیخودماندرماکهراحالتدواینو

آمادهسپاهیالشکریعنیهستیمعتیدجیشهستیم،عتیدیشجماکهگویدمیغزلدرهستیمآمادهاالنیعنی

کهاستایناشمعنیوبودهسپاهجلوي. اسمشاستیزَكاینهاوفرستادهجلوترراکسانیاوگویدمی.هستیم

.هستیماوبهشدنزندهآمادهماهستیم،آمادهما

چیزتاسه.بینیممیسفرهدراستهوشیاريتکاملکهراموضوعتاچهاراینیاراعنصرتاچهارایناینپس

وشمعو.ماهیهمیکیاست،آینهیکیاست،شمعیکی.هستندمهمبسیاربسیارکهاستسفرهدرهمدیگر

ایننمادماهیو.شودمیمنعکسمايآینهدرزندگییاخدانور،شویممیردتحولییکازماوقتییعنیآینه

مادلاینکهیعنیماهیوآینهوشمعپس.کنیممیشنایکتاییدریايدرماهیمثلمابعدبهآنازکهاست

آینهکهمادلازخدانورو،بینهایتيریشهباهستیمآگاهابدييلحظهاینبهلحظهایندریا،شدهبینهایت
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یکتاییدریايدرماهیمثلبلکه، نداریمذهنیمندیگرماحالتآندرو،جهاناینبهشودمیمنعکس،شده

.کنیممیشنا

مناینکهازپس،داردانساننهاییوضعیتکهحالتیبعالوه،هستسفرهدرهوشیاريتکاملکهبینیدمیپس

فضايو،شودمیکوچک،شودمیضعیفنقدرایذهنیمنجایییک،شودمیبازمامرکزو،شودمیضعیفذهنی

عمالًماو.ذهنیمنایننه،هستیمنتو:کهگویدمیمابهشدهگشودهفضايکه،شودمیزیادشدهگشوده

.شویممیمتحول

جشناالنهمایرانیانواست،سالشبترینطوالنییلدادانیدمی.کنندمیکارهمبایلداپیغامبانوروزپیغامو

شبشدرازترین،بشودمتوجهتواندمیکسیهرکهاستایناشمعنییلدا.گرفتندمیجشنقدیمهم،گیرندمی

هستند،خدایکتاییدرانسانجملهازموجوداتتمامکهاستایننمادانارداریم،انارمادانیدمییلدا.استکی

فضايدرهاانسانيهمهکهاستاینانسانهامورددرمعنیش انارپسهستند،انارداخلاجزاتمامکههمینطور

.هستندخدایکتایی

ایجادستیزهکرده،ایجادمقاومتو،من:گویدمیفکردر،توهمدر،داردذهنیمنکهانسانیکهددانیمیاما

دردواست،انارازبیرونتوهمیبطورولی،استتوآنکهگرچهافتاده،یکتاییبیرونافتاده،اناربیرونوکرده

منتويباید،باشیبیرونباشی،داشتهمنتوانینمیتوکهگویدمیخداقانونیاقضاقانونو.کندمیایجاد

منازبیرونتوهمدروناآگاهانهرويبتوانینمیو،هستیمنو،هستیمنجنسازکهبدانیهوشیارانهوباشی،

.باشی

کدامهراینکهبرايگیریممیجشنرایلداو.استشبشبلندترین،بشودمتوجهراانارمفهومکسیهربنابراین

اگر،استاشتباهاشزندگیاالن،باشدبایدیکتاییتويدرکهفهمدمیانسانیهریعنی،هادانهایناز،اینهااز

بیشترنور،استشبترینطوالنیکهیلداازپساینکهبراي.استشبشبلندتریندشبافهمیدهدرسترااین

حضورهوشیاريیعنی،شوندمیترطوالنیروزها.شوندمیترکوتاهشبها،شوندمیترطوالنیروزهایعنی،شودمی

بیشترمادروندرشدهگشودهفضاياصلیمن،شودمیکوچکترذهنیمنپس،شودمیبیشترروزهوشیاري

،شوندمیبلندترروزها،شویممیترنزدیکنوروزبهوشویممیدورتریلداازکهروزبهروزمرتبپسشود،می

در.شودمیکوچکترذهنیمن،شودمیکمترذهنیجسمیهوشیاريشوند،میبیشترحضورهوشیاريیعنی

.پنجاهپنجاهشود،میحضورهوشیاريمساويجسمیهوشیارينوروز
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،شویممیدورتریلداازکهروزبهروزو.شویممیمتحولماپس،شودمیبیشترحضوريکفهبگذریمکهذرهیک

نوروزدرتحولاین.شناسیممیراخودمانتوهمما،بودشودنمیانارازبیرونکهایمفهمیدهراقانوناینچون

هنجاریاحالتآنبهآمدههمقرآندروگویدمیموالناکهچیزيآناینکهبراي،دهدمیمابهخوبیحالیک

حالپس.شویممیتبدیل،لحظهایندراوابدیتازآگاهیواستخدابینهایتبهشدنزندهکه،خودمانبهترین

شود،میدارمعنیبیتاینکهبینیدمی.درونوهنجاربهترینهمدرونمانوشودمیحالبهترینما

1006مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت 

اَحسنِ التَّقویم، از فکرت بروناَحسنِ التَّقویم، از عرش او فزون
،استخدابهانسانشدنزندهیاانساندرونشدنبینهایتکههنجاربهترینیااحسنهنجاربنابراینپس

ترطوالنیروزهابودقراراینکهبرايبگیردباید،گیردمیصورتنوروزدرتحولاینو،استحالبهترینباهمراه

شماهمهطینسورهازاستايآیهاینو،شدهآفریدههنجاربهترینبهانسانکههنجاربهترینبنابراین.بشود

فضاياین از.استبیشترخداعرشازکهشویممیتبدیلبینهایتیبهیعنی.استبیشترخداعرشاز. دانیدمی

رخاستقرارنوروزدرکههنجاربهترینالتقویماحسنواست،بزرگترآنازدربرگرفتهراچیزهمهکهالیتناهی

.کندتجسمرااینتواندنمیفکراینکهبراي.استبرونفکرتاز،بدهد

تحولایننوروزدرو. شودمیدیدههوشیاريتکاملکاريادامهواقعدرنوروزييسفرهدرکهشدیممتوجهپس

اصلیمنایجادوذهنیمنرفتنبینازیعنی،استهوشیاريتبدیلمعادلتحولاینواقعدر.بشودایجادباید

تغییرو،مامرکزبهاوبینهایتوخداشدنواردو،آنرفتنبینازذهنیمن،بگوییدشیطانينمایندهشدنزایل

بهکه.ببینیمبایدنوروزازبعدیعنی،بینیممیبیرنگنوربااالندیدم،میها شدگیهویتهمباقبالً.مادید

. آیدمیدستبهحضورهمینازمیوهبهترینکه.بدهیمهممیوهباید،رسدمیتابستانکهرویممیجلوتدریج

غزلازخواندیمکهاولبیتمورددربدهیداجازهبله؟

1480مولوي، دیوان شمس، غزل شمارة

خیزید و مخسپید که نزدیک رسیدیم
آوازِ خروس و سگ آن کوي شنیدیم

اصالً،برخیزیدهمهیعنیخیزیدوبرخیزخیز،اصطالحاین. هستخیزیدبهمربوطکهبخوانم،مثنويازبیتچند

کهبگوییماوبه،باشدداشتهخاصیدین،باشدخاصینژاد،باشدداشتهخاصیشکلیککهنیستانسانیهیچ

ماهیاخورشیدنوراین:کهگویدمی،برخاستنازقبلولی. بربخیزنددردوفکرخوابازبایدهمهبربخیزد،نباید
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،داریمذهنیمنماچونولی،شودمیردایزدينورماذهنازکهاستاینشبیه،شودمیردکهشیشهازحاال

خودممالشعوروعقلاینکهگویدمیهمذهنیمن.استخودممالنوراین:کهگویدمیها موقعبعضیشیشه

:گویدمیونیست،ایزدينورانعکاسآید،نمیآنوراز،است

1281مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بیت 

بود از مه تابان خوبکآن لـُمع آبگینه هم بداند، از غروب
یامهحاال،خوبتابانمهاینجابوده،آفتابازدرخششآنکه،کندغروبآفتابوقتیفهمدمیشیشهبنابراین

ضمندرو.شودمیتاریکشیشهکندمیغروبآفتابوقتی.استغروبمنظور،باشدآفتابیاباشدماهکهماه

مالهمروشناییروشنیم،گوییممیولی،دیدنبراينداریمنوري،داریمقويبسیارذهنیمنماهموقتی

صورتهربهاست،خودمان

1282مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بیت 

چونکه چشمش را گشاید امرِ قُم
پس بخندد چون سحر بارِ دوم

برخیزاینبگویمخواهممی.دهممینشاناالن،آمدهقرآنازو،برخیزفرمانیعنیقمامرقم،امرگویدمیببینید

مرتبنوروزتاگرفتهیلداشبازبرخیزیدوبرخیزاینو.کندمیتکرارمرتبموالناواستمهمچقدربرخیزیدو

زیادترراروزتانهوشیارانهبایدشماکهاینایننوروزویلداپیغامو.شودمیکوتاهتربشوشود،میبیشترروز 

.شودنمیتربیشدرونتنورکهبخوابیاگرچون،بخوابینبایدبرخیزز،خیزخیمرتبپس. کنید

خواهدمیآدماشهمهکهاستجسمیهوشیاريشبازمنظور، کنیمنمیصحبتکهاینهاوشببهراجعما

.بشودزایلو،بشودشناختهبزوديبایدآن،خوردنمیمابدردآن،کردهایجادذهنکههوشیاريببیند،جسم

نشانراجهانفقط،نیستبیروناز،نیستها شدگیهویتهمازکهحضورهوشیاريبنامدیگريهوشیاريیک

.بشودنصبمامرکزدر،دهدنمی

ونوروزتایلداازپسکردنعملهوشیارانهکمااینکه،کندبازراچشمشبرخیزیعنیقمامرکهوقتیگویدمی

زیادروزهاکهروزبهروزکهبگیریدتصمیمشماکهکنیدفرض.شدنهماهنگروزهاباو،روزهاکردندراز

خواهیدمیکهرسیدمینوروزبهکهبطوري،بشودبیشتردرونتانفضايو،بشودکوچکترشماذهنیمن،شوندمی

تانجسمیهوشیاري،باالبزنددرصدپنجاهازحضورتانهوشیاريدیگریعنی. بشویدمتحولیکدفعه،بشویدرد

.بشودگرانترحضوريکفه،پایینبزنددرصدپنجاهاز
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، گرانصورتفنازرهانشانا و. خواندخواهمبرایتانهمامروزاست؟یادتان، گرانمیزانيکفهوبخشصبرشان

رامارا،حضورترازوييکفهکن،ترسنگینراماترازوييکفهوبدهصبرمابهخدایا:گویدمیمناجاتدرموالنا

ماکنحفظ،وارهان،کنندمیقويراماذهنیمنیعنیصورتکهکسانییعنی،گرانصورتصنعتوفنشراز

صبحجوردوکههمینطورخندد،میدومبارسحرمانندکندبازراحضورشچشموقتیبرخیزامرگویدمیپس. را

.شودمیتاریکدوبارهکهکاذبصبحصادق،صبحیکیوکاذب،صبحیکی:داریم

سبببیخنده،استحضورخندهخنده،این،خنددمیآدمدومباربنابرایناست،کاذبصبحهمانذهنیمن

ذهنتوياول، دومبارسحرچونبخنددپسشد،میزیادهایششدگیهویتهمکهوقتیخندیدمیقبالً.است

بازراچشمهایشقمامرکهوقتیو.استتقلیدازاینو،شودمیزیادهایششدگیهویتهموقتیآدمخنددمی

اینجاازقمامراین،بلهبله؟. نیستذهنیمنخنده،خندهاینخندد،میدوباره،راحضورشچشمهاي،کندمی

آید،می

2-1، آیه )74(قرآن کریم، سوره مدثر
﴾1﴿یا أَیها الْمدثِّرُ 

)1(در سر کشیده،اى جامه فکرت
 رفَأَنذ 2﴿قُم﴾

)2(.برخیز و هشدار ده
خطابموالنا.استهمهبه، نهاسترسولحضرتبهاینگویندمیالبته، کهانسانیايیعنیبرخیزکهبینیدمی

يهمهکه،گویدنمیرارسول،بگشایدراچشمش:گویدمیاینطوريببینید. راقمامرگیردمیهاانسانيهمهبه

وشوبلند،کشیديسرترويرافکرتلحافیافکرتيجامهذهنیمنتويکهانسانیايگویدمی.راهاانسان

،برخاستوقتیبعدآمده،آیهتادواینازحضورت،بادیگرانبهشایدبعدبله؟بده،هشدارخودتبهاول

1283مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بیت 

آمدشکه در آن تقلید بر میخودشخندةش آید هم بر آن خنده
،بخنداندراماسبببیشاديیعنی،بخندیمسبببیخندهبه،حضورمانچشمهاي،بشودبازچشمهایمانوقتی

کسییکخندیدم،میشدمیزیادپولممنموقعییککهشویممیمتوجهیکدفعه،بخنداندراماایزديآرامش

خوشم،هستماوازبرترمنگفتممی.خندیدیممیبودمقیاسدرچون،مالینظرازشدمیخرابوضعشکه

آنبرآیداش خندهخندیدیم،میآنبهمابودچیخندهآنآید،مییادممنخندهیکدفعهکار،اینازآمدمی
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برخیزوخیزبهراجعبودمطبیکاینآمدش،میباشدذهنمالکهشکوتقلیدفضايآندرکه، خودشخنده

.موالنابنددمیجمعکهبینیدمیشماکه

بطوريبشویم،زندهاوبهخواهیممیهوشیارانه،هستیمخدانزدیکیعنی، رسیدیمنزدیککهمخسپیدخیزید

یادمانیدبمخسوخیزیداینخدمتتانبگویمهمبازکهدیگرمطلبیک.شنویممیراسگشوخروسآوازکه

:کهگویدمی،دینپیغامهماست،موالناپیغامهماستنوروزيسفرهپیغامهمکهاست،مهمبدانیمو،بماند

1456مولوي، مثنوي، دفتر چهارم، بیت 

شمع اندر شب بود اندر قیامهین قُمِ اللَّیلَ که شمعی اي همام
برايبرخیز،شبدرباشآگاهگویدمی.خوانممیهمسرپشتاستجلسهسهاالنبیت،ایناستمهمبسیار

خداهستی،خداشمعبلکهنیستیتوتو:گویدمیغزلدر.هستیزندگیشمعهستی،خداشمعتواینکه

اي،بزرگواراي:گویدمی.گذاردنمیاتذهنیمنگذاري،نمیتو،شمعبعنوانبشودبلندزیراینازخواهدمی

روشنشوبلندراحضورتشمعذهن،شبدرکنند،میروشنشبدرراشمعو،هستیشمعتوشو،بلندهمام

استدرستجهانایندر،هستیمجهانایندرو،هستیمجسماینتويماحالهربهکهدانیدمیشبو.کن

جسمتويهنوزولی،بشویمروشنو،بشویمزندهاوشمعبه،بشویمزندههماوبینهایتبهاستممکنکه

روشنخودماندررازندگیداريریشهشمعباید،هستیمدنیاشبدردرحالیکههستیم،شببنابراینماهستیم

.استدوویکاینکههمآن،اسمشاستمزملکهآیدمیقرآنآیهتادوازهمیللالقماین.کنیم

2-1، آیه )73(قرآن کریم، سوره مزَّمّل
﴾1﴿یا أَیها الْمزَّملُ 

)1(اى جامه فکرت بر خود پیچیده،
﴾2﴿قُمِ اللَّیلَ إِلَّا قَلیلًا 

)2(مگر اندکى راشب ذهن را بیدار و هشیار بمان،
لحافآنجاخوابیديجسماًکهکسیايکهگویدنمیحقیقتاًکردم،اضافهرافکرتآندادمتغییرمنکمییک

جامهیالحافکهخداامتدادايخدائیت،ايهوشیاري،ايیعنیکند،میصحبتگونهنمادکشیدي،سرتهم

.رااندکیمگربمان،هوشیاروبیدارذهن،شبدرهستی،ذهندرکهانسانیهرايکشیدي،سرتبهرافکر

،هستیبلدراتسلیمشما،هستیذهنتويداري،ذهنیمناینکهولوکنیمیفکريهریعنیچی؟یعنی

اتفاقیالحظهایناطرافشدهگشودهفضاياثردر،کنیمیعملیهر،کنیمیفکريهر،هستیبلدرافضاگشایی

.استبودنبیداراینو،بشودعملتوفکرواردزندگیخردلحظه،این
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.برسانیدصفربهرامقاومتتوانیدنمینباشیدبیداراگر.هستیدبیداررسانیدمیصفربهرامقاومتشماموقعهر

فقطگویدمیداردو،هستیدبیداذهنشبدرشمارسد،میصفربهذهنیمنقضاوتومقاومتستیزه،موقعهر

مقدورکهآنجاتاگویدمی. هانیستجسمیخوابمنظور،خوابیممیماها موقعبعضیخوب.بخوابیکمییک

بلندترروزهاکه،داردوجودهمنوروزویلداشببینفاصلهدرمعنیاین.کنعملوفکرگونهبیدارتواست

.شوندمیکوتاهترها شبوشوند،می

ذهنیمنوشودمیفضادارتردرونتانشماکههستید،موضوعاینمتوجههوشیارانهشماکهاستایناش معنی

کنید،نمیعملوفکرمناز.کنیدمیعملوفکر،شدهبیشترروشناییاینازروزبهروزو،شودمیکوچکترتان

بردنبینازبراياست،کافیماهسهفقطکهاندکردهفکرماپیشینیانکهبینیدمی.کنیدنمیعملوفکرمناز

اینجاایمنشستهمایعنیشناسد،میراخروسوسگآوازنفریکاینکهوذهنی،منشناختوذهنیمن

اینها.رنجممی،دهدنمیخواهممیچیزيیکفالنیازو،بگیرمانتقامبرومشومبپاگویدمیذهنمانیکدفعه

.استسگمانصداي

پسکنم،میحملبیهودهمنرارنجشاینببخشم،بایدرارنجشاینمننهکهشویممیمتوجهلحظهیکبعد

خروستانصداياین،برداریممیانازراکدورتاینو،کنمآشتیفامیلمبا،مثالًکنمآشتیدوستمبابزنمزنگ

ازهوشیاريکافیاندازهبهاینکهشنویم؟برايمیچرا.مشنویمیرادوهرصدايو،دانیممیراهااینفرقو.است

روشنخداشمعبهکههستیدآمادهشماپسشده،ایجادروشناییکافیاندازهبهاینکهبرايشده،جداذهن

خوانیم،میراغزلمانرویممی،خوانممیرابیتایندوبارهبله،.بشوید

کهکنیدفکرآنطوريهمشماکهامیدوارم،دیدیدکردممیفکرمنکهچیزيآن،رانوروزيسفرهاقالمشماپس

از،نباتبهجمادازهوشیاريکهچینیممیمانسفرهدرو.شدهترطوالنیروزها،شدیمجدایلداازکهوقتیاز

دربگیردصورتمادرخواهدمیتحولییکبعد،ماهسهکوتاهبسیارذهندر،ذهنبهحیواناز،حیوانبهنبات

تبدیلحضورهوشیاريبهجسمیهوشیاريتحولایناثردر،شودمیترسنگینحضوريکفهکهبطوري،نوروز

منعکسخورشیدیاخداشمعنور،آینهشودمیمادلد،نافتمیبکارماهیوآینهوشمعکهبطوري،شودمی

درماهیشویممی،بشویمجسمیذهنیمناینکهبجايماگرفت،صورتتحولاینکهوقتیوما،دلازشودمی

.یکتاییدریاي
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زیرها قدیمیشاید،نوروزيسفرهدرهستندانسانهایینحالتو.کنندمیکارهمباآینهوشمعوماهیپس

حضورگنجهمهواقعدرمعنیاین.نفهمندمردمکهکردند،میپنهانرابزرگمعنیاین،شینیاسینتاهفت

تحولاین،نوروزاینو.استمهمبسیاربسیار،بشودماهیوآینهوشمعمجموعانسانوهوشیاريتکامل،است

باشدتواندمیپرمعناییوبزرگیبسیارجشن،بهاراولشودمیزندهچیزهمهدرحالیکهمخصوصاً،دهدبنشانرا

بارابزرگمعنايایناینکهبراي، رفتنخواهدونرفتهبینازموقعهیچودارد،طرفدارهمهاینهمینبراي

.کندمیحملخودش

خانهگذاریم،میآینهوشمعکنیممیعروسیماکهبینیدمی.دارددیرینهالفتیکایرانیانباآینهوشمعالبته

تازهمثالًمادلآینهدرایزدينورخواهیممیکهاستایناش معنی،آنجابریممیآینهوشمعخریممیجدید

آینهوشمعکهخانهآنپس.بشوندزندهحضوربهدوهرشوهروزنآنجااستالزمپس.بتابدکردیمازدواج

.بشودعشقخانهخواهیممی،بردیم

منخانهدرکهبگیرند،یادنوروزپیغامازو،کنندصفرراشانذهنیمنبایددوهرشوهروزنکاراینبراي

.باشدعشقخانهخواهیممیآنجایعنی،بریممیآنجاگیریممیجدیدخانههمینطور.نباشددردنباشد،ذهنی

وخروسآوازکههستیمهوشیاريتکاملازوضعیتیدرما:کهگویدمیبیتاینحالهربه. باشدسالمتیخانه

.دهیممیتشخیصهم،شنویممیهمراسگ

1480مولوي، دیوان شمس، غزل شمارة

واهللا که نشانهايِ قرويِ ده یارست
آن نرگس و نسرین و قَرنفُل که چریدیم

گذشتفهمیم،میراداريفضامعنیمااینکهکردیم،پیشرفتنقدرایاینکه،کردیمماکهتجربیاتیاین:گویدمی

اینکه،فهمیممیرااندیشیفراوانیوفهمیم،میراخدابودنبینهایتوفهمیم،میراهمکاريفهمیم،میرا

یارخانهنزدیکمااگر.ایمچریدهماکهاستقرنفلونسرینونرگسواقعدراینها،بکنیمتوانیممیاحسان

بعضی،کنیمتجربهتوانیممیراعشقمااینکه.کنیمتجربهتوانستیمنمیرااینها،نبودیمیارکويیانبودیم،

ونرگساینها،استقرنفلونسرینونرگساینها،کنیمتجربهتوانیممیراایزديآرامش،سبببیشاديها موقع

ایندرراخوبچیزهاياینماگویدمی.چرندمیاینهاازآهوهاکه،هستندخوشبوگلهاياینهاقرنفلونسرین

ایناشمعنیاینهاگوید،میرابشردارد،ماکردیمکشفچیزهمهاینذهنخالقیتمخصوصاً،خوردیمجهان
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خداشهرایناینکهمثلواهللا:گویدمی،انسانذهنبهوحیوانبه و،نباتبهکردیمشروعکهجمادازکهاست

. بودیمخداشهرجستجويدرشود،میپیدادارد

هموداردسگهمکه،مادهشودمیماذهناینو،خداشهرگردیم،میدنبالشکهشهرينشانهیعنیقَرو

تويکهگرچهولی،هستیممحدودیتتويمافعالً،استبینهایتیاراست،یارشهرنزدیکولی.داردخروس

خیلیکهاستهنشاناین،وممعدرشدیمخالق،آمدهگیرمانماکهچیزهاییاینولی،هستیمذهنمحدودیت

:گویدمیولیبله؟نزدیکیم،

1480مولوي، دیوان شمس، غزل شمارة

از ذوقِ چراگاه وز اشتابِ چریدن
وز حرص زبان و لب و پدفوز گزیدیم

استموقعیخداییغذاي،بخوریمخداییغذاياینکهبجايشدیمولهو،هستیمخداچراگاهنزدیکگویدمی

از،کنیممیبازرافکرتادوبینفاصلهوقتیپریم،نمیدیگرفکربهفکراینازوقتی،ماشویممیتسلیموقتیکه

ولهیکدفعهولی،داریمراآنوريغذايخوردنحاال،خوردنیاچریدنذوقکهبگویدخواهدمی.آیدمیآنجا

اشتباهآنبجايرااینوريغذايزدیم،میبایدراآنوريغذايحرص.جهاناینچیزهايبهچسبیدیمشدیم

ازیعنیهستیم،اینهاودادننشانخوددانمنمیوتشکروتوجهوتأییددنبالکهشدیممتوجهیکدفعهگرفتیم،

.کنیممیتغذیهداریمجهاناینهايخوشی

هوشیاريبعنوانمایعنیاست،آنوريذوقذوق،اینوشتاباینگویدمیولی.بودهچریدندرشتابنشاناین

غذاهايوکنندپهنايسفرهیکمثالًاینوري،غذاهايرويانداختیماما،داریمراآنوريغذايخوردنذوق

دراینکهبجايپالستیکتوياز،دشباهماینهاوپالستیکمقداریکمثالً،بیایدکسییکبگذارند،خوشمزه

وگرفتیمگازرازبانماننتیجهدروشدنولهوحرصازشتابش،وذوقاز،بخوردراها پالستیک،بخوردبیاورد

.کردیمزخمیماندهاناطراف

وبودهکوچکاشتباهیکزدنحرصوشدگیولهیککردیمذهندرماکهکارياین:کهبگویدخواهدمی

فکرآمدیمکردیم؟شتابچجوريکردیم،شتابچونولی،بودهچراگاهآنذوقاین.کندتصحیحتواندمیانسان

یکیآنبهپریدیم،بخوریمیا،بچریمفکردوصندوقدوبینفاصلهازوکنیمصبراینکهبجايیکدفعه،کردیم

باشیم،داشتهآرامشتوانیمنمیکنیم،صبرتوانیمنمیخوردیم،رافکرهاو،فکریکیآنپریدیم به همبعد،فکر
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گازراخودمانزباننتیجهدرو،خوریممیهمراآن،دهدمیمابهتندتندفکراینچههر،کنیممیفکرتندتند

.زدیمآسیبراخودمان، رامانایزديزبانرا؟زبانکدامگرفتیم،

بشودآگاهکهکسی،شودمیرفع،استکوچکیاشتباهاینکهبگویدخواهدمیزند؟میحرفاینطوريچراخوب

درستمالدمیکرمذرهیکخوبشده،زخمهملبهایشدورنیا،خوردهبدغذاهايبسازو،گرفتهگازرالبش

مثل،خوریدمیبیرونازکهغذاهايکهبشویدآگاهیعنی،بشویدتسلیمشمافوراً،آیدمیآنورازهمکرمشود،می

در.شویممیآرامکمییکدیگر،بودهشدگیولهازاینها،خوردندنمیمادردبهاینهاودردوتوجهوتأیید

.استبیرونبهدروناززندگینیست،زندگیبیرون

پزهمهبهکهمندانشاینها،شدگیهویتهمهمهمقام،این،گردممیدنبالشهمهاینمنکهپولیایندر

برايرا،دهانمیکیآنکند،میزخمهمدهانمتازه،خورممیتندتندرااینهانیست،زندگیاینتوي،دهممی

حرفداردذهنباکهزباناینهمیناست،بازاماینوريزباناشهمهشود،نمیبازامآنوريزبانکهاستهمین

شده،الل،بگویدسخنباهاشبایدخداکهآنوريزبانولی،کندمیکارهمذهن،کندمیکاردارداشهمه،زندمی

:دهدمیتوضیحداردبله. استکوچکیاشتباهاینگویدمی.کردمخودممن

1480مولوي، دیوان شمس، غزل شمارة

چون تیر پریدیم و بسی صید گرفتیم
گر چه چو کمان از زه احکام خمیدیم

بود،فکریکماناسممان،اسمبهرسیدیمتا،تیرمثل،گفتیمبارها،جهاناینبهآمدیمهوشیاريبصورت

اینبعدگرفتیم،یادرامنکلمهبعداست،مناسمایناست،منمالاینگرفتیم،صیدشدیمهویتهمباهاش

همراآنماناسمبا،کردیمصید،گرفتیماستفکریککهرامناینگرفتیم،یادرامنمالبعداند،مساويدوتا

بصورتهماینهاکهمنمالاینمن،مالاینمن،مالاینمن،مالاینگفتیمبعد.کردیمیکی،استفکریککه

هویتهمچههربا،کردیمدرستمنیک،کردیمانباشتهچههر،کردیمانباشتهرااینها،شدارائهمابهفکر

،بلهنکن؟راکاراینتوبگویدکههستقانونیآیاولی.ماعینکومامرکزشدآن،شدیمآنجنساز،شدیم

هردیگربعبارت.آیدمیدردمانداردیعنی.کشدمیراماداردزندگیقوانینزه،احکامزهکهبینممییکدفعهبعد

الهیقوانینیعنیاحکامرادردهااینو.کردایجاددرد،مامرکزشداینومنمالاینیمگفت،گرفتیمصیدي

صیدماکهدهدنمیاجازهخدایا،دهدنمیاجازهزندگی.کردیمعدولزندگیقانونازمایعنی.کردنددرست
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ازکنیم،پیداجسمیهوشیاريبشویمآنجنسازاوالً.مرکزمانبگذاریمراآن،بشویمهویتهمچیزيبایریمگب

راصیدهااینوکنمزندگیاینطوريآمدم.بمانمخواهممیاینطوريبگوییمو،ببینیمراجهانآنعینکپشت

.خواهممیزندگیصیدهااینازوکنمزیادفقط

منصیدهايشودنمیباورمذهنیهویتانسانمنشودنمیباورمندارند،زندگیصیدهااینگویدمیاحکامحاال

مقامماست،امخانهاست،امبچهاست،همسرماست،پولمصیدهاگرفتم،زحمتهزاربهراصیدهاندارند،زندگی

درستکهباوريهرفردياجتماعی،سیاسیدانممیچهدینی،ازاعماستباورهاییتمام،استملیتماست،

شماچی؟منقوانیناینپسآقا.رااحکامزهکشدمیهیزندگی.استمنصیدهاياینهاچسبیدم،بهشکردم

.کندحالیارمابایددردکشیم،میدرد،دوربریزیمتوانیمنمیگوییممیما.دوربریزدبایدرااینها

مثل،بفهمیمرازندگیقوانین،بفهمیمرااحکاممایاکند،حالیمابهدردبااحکامزهراهیک:هستراهتادو

ت،مرکزآیدنمیخدانکنی،پاكرامرکزاین،ندهیراصیدهااینکهگویدمیاولجبرانقانونجبران،قانون

دهیمنمیراصیدهاگوییممیما،دادهبهشتبجایشوشماازخریدهراصیدهااینخداگویدمی.سادهخیلی

بله؟. چیزيهمچینشودنمی،استقوانینجزواینشود،نمیبدهید،رابهشت

آنشماولی،دهیمنمیرااینگوییممی.بگیريرایکیآن،بدهیبایدرااینگویدمیجبرانقانونجبران،قانون

مابهخداو.بدهیمترسیممی،باشیمداشتهخواهیممی،ایمگرفتهماراصیدهااین.گوییممیخدابه.بدهیدرا

باشوتسلیم،کنبازرافضاببینم؟جوريچهمن گویدمی.ببینمنعینکبا،نبیناینهاعینکباباباکهگویدمی

کن،بازرافضااین،کنممیراهنماییراتومنتو،بهدادممنراهااینيهمه،هستمپشتتمنببین،منعینک

خیلیاینهاازشماندارند،عقلاصالًاینها،کنرهارااینهاهست،منخرد،هستممنشدهبازفضايآندر

.شودنمیباورمانماباالتري،

، احکامزهندهیداگر،گویندمیراایناحکام،بدهیدبایدراصیدها،گرفتیدیدصکهشدیدمتوجهشماحالهربه

ايتابیدهرودهزهگویدمیاسمش،نیستنخحاال،کشیدمیکهنخیواقعدرآنکمان،يچلهیازهمثلیعنیزه

انداختهتیرتاخواهد،میزورواقعاًشود میکشیدهکهسازندمیمواديیکازامروزه.بستندمیکمانبهکهاست

.خوردمیمابهزندگیتیر،کنیمنمیرعایترااحکامکهوقتیبله.بشود

کهاستآنجاازمادادوجیغو،گرفتهنشانهراماصیدهاياینزندگیتیرکهدیدیموخواندیمبارهاولی

ماازراصیدهااینیکینکندکهاستینهممانگرانیومااضطرابتمامگرفتی؟چرارامنصیداینگوییممی
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گرفتهشماازصیدهااینکهافتادخواهداتفاقاتیکهگویدمیقضاقانوندانیممیاالن.گرفتخواهدوبگیرد،

همکاريزندگیبابیاخودتشما،بگیردشماازبزوررااینهازندگیاینکهازقبلگوید؟میچیعقلپس.بشود

.نیستماینهامنبگو،بکناینهاازراهویتتوبشناسیکییکیرااینها،کن

هرماه،یکماه،دوماه،سه.ماهسه.بگیردصورتبایدنوروزویلدابینفاصلهدرامراینیاحالتاینوقانوناین

زندگیراصیدهاوقتیتوانیمنمیماکنیم،نمیهمکاريزندگیباهوشیارانهماکهچرا.سالهفتادنهکوتاهچقدر،

،گیردمیمااززندگیراصیدوقتیکنیم،اضافههمچیزيیکگرفتاریمانبهوکنیمدادوجیغ،گیردمیمااز

:گویدمیداردخودشبله. نیستصالحتبهایننگیرصیدنگیر،صیددیگرکهاستایناشمعنی

1480مولوي، دیوان شمس، غزل شمارة

ما عاشقِ مستیم به صد تیغ نگردیم
شیریم که خونِ دلِ فَغفور چشیدیم

شویم، مدت میما از تخم مرغ وارد ذهن انسانهمینکه،شرابداریمهمنوروزيسفرهدرکه،مستیمعاشقما

توانیم میچطوري. کوتاهی باید بمانیم، متوجه شویم که ما همان هشیاري هستیم که از اول از خدا جدا شدیم

. شویم که از اول بودیممیما از جنس همان هشیاري،فاق این لحظه قبل از قضاوتبا پذیرش ات. بفهمیم؟ با تسلیم

گوید صد تا می.عاشق خودمان هستیم، پس عاشق پولمان نیستیم. شویم که ما عاشق خودمان هستیممیمتوجه

ه این چیزها گوید بمیکند ما را،میما از تهدیدات اینکه من ذهنی مان. هم هویت شدگی، صد جور تهدید است

چرا؟ براي اینکه ما . ترساند ما رامیشوي، هر کدام یک تیغ است،میچسبیدي، اینها را از دست بدهی بدبخت

. و فَغفور همین من ذهنی است. شیر هستیم

که در این چیزها ،ما استهاي خون دلش هشیاري. گیریممیمی گوید ما شیري هستیم که هی خون دلش را هی

بخشید یک مقدار از خون دل من میشما رنجش تان رادر آن صیدها به تله افتاده، ها گییعنی هم هویت شد

کینه یعنی زندگی به تله . شودمیشود؟ زندگی آزادمیبرید، چی آزادمیکینه تان را از بین. شودمیذهنی آزاد

ب هر وخ. جشهاي گوناگون یعنی زندگی به تله افتاده در رنجش هارن. زندگی شماست که به تله افتاده. افتاده

گشوده . خون دل من ذهنی دواي درد شماست. کنیدمیبخشید، خون دل من ذهنی را شما مزهمیرنجشی را که

. کندمیشود، مقدار زیادي دل شما را بزرگمییک خرده که هشیاري از رنجش آزاد. شدن فضاي درون شماست

. کنیدمیدل شیر پیدادر نتیجه 
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گوید که این خیلی میبه این علت. پس مرتب خون دل من ذهنی را، فَغفور را، فَغفور لقب پادشاهان چین بوده

. گیریدمیکند، قدرت را از آنمیولی با این اطالعاتی که االن شما دارید و موالنا راهنمایی. قدرتمند است االن

ها به تله غفور یعنی هشیاري که در دردها به تله افتاده، در هم هویت شدگیخون دل فَ. خوریدمیخون دلش را

. و شما شیري هستید که باید آنها را آزاد کنید و بخورید. در جاي دیگري نیست،آنجاست،درمان شماست،افتاده

.بله. شویدبتر شوید، زندهببخورید قویتر 

***پایان قسمت اول *** 



# Programگنج حضور755برنامه شماره 755

18: صفحه

1480شمس، غزل شمارةمولوي، دیوان 

مستانِ اَلَستیم بجز باده ننوشیم
بر خوانِ جهان نی ز پیِ آش و ثَریدیم

شناسی؟ بله میمرا. ما از همان موقعی که از خدا جدا شدیم، از ما پرسیده شما کی هستید؟ ما گفتیم ما تو هستیم

اي که، یک هشیاري که یا یک باشندهآیا یک . مست او هستیم،شناسیممییعنی ما او را. ما عین تو هستیم

ل وکه در بیت گفت ما ه. تواند مست به چیز دیگري بشود؟ به طور مصنوعی بلهمیانسان که مست به خداست،

به جاي اینکه غذاي آنوري بخوریم، عجله کردیم، آمدیم خوشی . شدیم یک دفعه پالستیک را به جاي نان خوردیم

. شویممیشود، ما هم خوشحالمیم دارد زیادهستیمانیعنی به فکر پول. مآمد خوردیمیهایی که از پولمان

زنیم به مییا ضرر. خوریم االنمیکنیم، این رامیکنیم، مردم را کوچکمیهی قضاوت. خوریممیاینها را داریم

این پالستیک . استاین خیلی خوشمزه . خوریممیافتیم، همین رامیافتد و ما جلومییکی، خوب وقتی عقب

.خوریممیبه جاي غذا اینها را. است

. آیدمیخورد که از بیروننمیگیرید شما مست الستید، این مشروبات به دردتانمیولی االن شما از موالنا یاد

شادي بی سبب، برکت عشق، لطافت، زیبایی، خالقیت، اینها غذاي ماست، اینها. توانید بخوریدمیفقط باده ایزدي

.استتریدو اش هستند که نمادش در اینجاها بنابراین بر سر سفره جهان همین هویت شدگی. آیدمیاز آنور

.نیستیمتریدو اش بنابراین دنبال. می گوید در سر سفره جهان ما نباید بنشینیم

و اگر بخورید، . یدتوانید بخورمیدهد بر سر سفره جهان است و شمامینماد هر چیزي که ذهن نشانتریدآش و 

و اگر کسی ذوق و حرص این جهان را دارد، . شویدمیلوهر چه بیشتر بخورید، بیشتر ه. لبهایتان زرد خواهد شد

باید یک چیز . در واقع متوجه نیست، ذوق و حرص این جهان را دارد ولی انداخته روي این چیزهاي این جهانی

بابا من اشتباه ايشود کهمیآن را ببیند، متوجه. دوست داردداشت، االن یک چیز دیگر رامیدیگر را دوست

.شودنمیبینیممی.این که تا حاال دوست داشتم، آن نبوده. کردم

. کندنمیگویم بابا این خانه باید مرا خوشبخت کند،میکنم خوشبخت بشوم، خانه دارم،میهر چه من سعی

ولی ،دوستانم زیاد شده، زیر کنترل من هم هستند. تر شدمتپولم زیادتر شده، بدبخ. تر هم کردهبدبخت

. تر کردندتر کند، آنها مرا بدبختتواند خوشبختمیکردم در این جهان مرامیهر چه که فکر. تر شدمبدبخت

. شوم نه، من باید بر سر خوان آنوري بنشینممیاالن متوجه. چون فکر کردم بر سر خوان جهان باید بنشینم
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عشق غیر از اینست که . عشق غیر از اینست که کنترل کنی. غیر از اینست که یکی را زیر سلطه درآوريعشق 

.هم خودت را بدبختی کنی و هم یکی دیگر را. و نگذاري رشد کند،بترسی از دست بدهی، بچسبی

1480مولوي، دیوان شمس، غزل شمارة

حق داند و حق دید که در وقت کشاکش
شیدید و از ایشان چه کشیدیماز ما چه ک

کشاند میداند و خدا دید که موقع کشاکش، یعنی چی؟ یعنی خدا ما را مرتب لحظه به لحظهمیمی گوید فقط خدا

هنر اینست که کسی هشیار ،حاال،ما هم این وسط هستیم. کشد به سمت خودشمیبه طرف خودش، دنیا هم

اصالً براي . خواهد بکشد به طرف خودش، چون از جنس خودش هستیدمیباشد در این لحظه که زندگی شما را

ها را گذاشته اما جهان هم چون هم هویت شدگی.توانید شویدنمیو زندگی اگر نکشد شما کشیده. همین آمدید

. و حق داند و حق دید. کشدمیدر مرکزش، یک نیروي جاذبه دارد به طرف خودش

فضا را در درونتان . باید تسلیم شوید. توانیدنمیشوید که شما به عنوان من ذهنیمیشما االن از این بیت متوجه

این فضاي خالی که خرد زندگی را دارد، هم خداست و . کنیدمیافتد، فضا را بازمییعنی این لحظه اتفاق. باز کنید

کشد، میحالی که آن فضا شما رابیند که در میو او،داند چطوريمیو او،کندمیهم شما هستید و او دارد عمل

هم . ها بکشدخواهد شما را که بینهایت هستید، از دست هم هویت شدگیمی.خواهد بزرگتر کندمییعنی فضا را

.کشندمیها هم از آنورهویت شدگی

از ما که چه چیزي را از ما بیرون کشیدن، چه چیزي را،داند و چون خدا کرده این کار رامیمی گوید فقط خدا

کی . نجات را،شفا را،ما چه کشیدیم؟ حضور را. بیرون کشیدن، من ذهنی را، دردها را و ما از اینها چه کشیدیم

دهد که ما هر لحظه باید با میاین نشان. تواندمیداند و در ضمن فقط اومیفقط او،دید این را؟ فقط او دید

.شاکش اگر شما تسلیم باشید، موفقیت با خداستدر این ک. تسلیم بگذاریم این کشاکش صورت بگیرد

تمام دردهاي جهان را ،هم هویت شده در جهانهاي انرژي. کشد به اینورمیکشد به آنور، خدامیشیطان ما را

نداریم؟ چقدر رنجش هست در جهان؟ از رنجشهاي خودتان، از کینه و حس انتقام ، درد داریم در جهان،جمع کن

انرژي . شود؟ اینها انرژي هستندمیکنید که اگر همه انسانها را با هم جمع کنند، چقدرجویی خودتان حساب

شود که ما رامییک نیرویی،همه اینها را جمع کن. هست که گره شده و ما هم اینها را در سینه مان داریم

. ما هم گفتیم بله از جنس شما هستیم تا حاال. گوید شما از جنس من هستیدمیکشد،می
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تازه ما بیدار شدیم که این من ذهنی کاره اي . کردمیمن ذهنی ما مثل خاقان چین قدرتمند ما را بیدار، فغفور بود

ما . است اینطوري بشودو اصالً قرار . خواهد به ما کمک کندمیو خدا،توانیم بخوریممیما خون دلش را. نیست

دانید میو در این کشاکش و شما. این همه قدرت دارد، من ذهنی که شده خاقان چیناین زیادي قدرت دادیم به 

ولی آگاهانه شما انتخاب کردید که شما . رویدمیکه آن طرف،موفقیت با زندگی است، با خداست، با شماست

.روید به آنورنمیر استپس بنابراین تا آنجا که مقدو. آنوري بروید

اگر شما را زندگی از یک هم هویت شدگی، از یک رنجش، از یک خشم جدا کرد، نجات داد، شما دیگر دوباره نباید 

این ایاز . گوید آخ مثل چارق یازمی،باالخره وقتی تمام شد. دوباره رنجش جدید به وجود بیاورید. خشمگین شوید

از دردهایی که . یعنی شما هم همین طور. را گرفته به دست، به عنوان عبرتاش چارق را گرفته و آن لباس کهنه

حس انتقام جویی . توانستم بخوابمنمیمن شب. مرا از این آزاد کرده. آزاد شدید، دائماً جلوي چشم تان است

ایاز این را به گفت . مبادا دوباره بیایداین پس آن حس جلوي چشمم است که . حس عشق دارم. االن ندارم. داشتم

بینید و شکرمیدست تان دائماًاید،هو شما هم هر توفیقی در این راه بدست آورد. دست آورد و گرفته به دستش

. یعنی همه ما. کنید و راضی هستیدمی

1480مولوي، دیوان شمس، غزل شمارة

خیزید، مخسپید که هنگامِ صبوحست
استاره روز آمد و آثار بدیدیم

این حتی محکمتر از این است که بگوید خیزید و . یعنی کاما گذاشته. گوید خیزید، مخسبیدمیببینیددوباره 

بربخیزید آگاهانه با خرد . یعنی بربخیزید، دائماً بیدار باشید در ذهن و مواظب باشید که خوابتان نبرد. مخسبید

من آگاهم دارم نگاه. خیزید یعنی این دیگر. افتد فضا را باز کنیدمیدر این لحظه هر اتفاقی. زندگی عمل کنید

روم تو ذهن، خسبیدم، میآیدمیگوید من بدممییک لحظه یک کسی یک چیزي. کنم به صورت ناظرمی

. خوابم برد. خوابیدم. خواهممیمعذرت. شوممییک دفعه بیدار. خوابیدم

هم هویت شدگی دارم، . اندکی هم دست ما نیست.براي همین آیه قرآن هم گفت بیدار بمانید نخوابید مگر اندکی

خوب اندکی. دهممیگویم نشان ندهم ولیمیهی. دهممیواکنش نشان. خوردمیزنم، به اینها برمیحرف

چرا خیزید . خیزید مخسبید که هنگام صبوح است.گوید مخوابید مگر اندکی رامیبراي همین. خوابممی

و،یعنی هنگام اینست که ما بیدار شویم به خدا. صبحگاهی استمیو وقتمخسبید؟ براي اینکه صبح است 
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. خودش را آدم به رخ دیگران بکشد. آیدمیاي که از پز دادنایم این میحداقل ما شناخته. آنوري را بگیریممی

را نشان گردنبندش. طالیش را نشان بدهد. لباسش را نشان بدهد. صورتش را نشان بدهد. مویش را نشان بدهد

گران قیمت، کاخ، فالن و اینها را هاي قالی. را نشان بدهداش خانه. دانم جواهر و الماس را نشان بدهدنمی.بدهد

و از اینها بیدار شدن خیلی ساده ،فهمیم که اینها خواب استمیاینها را حداقل. اینها زندگی نیستندنشان بدهد،

. است

. چرا؟ موقع صبح است. خیلی سبک است این خواب. د؟ خیلی احمقانه استمی شود آدم در خواب پز دادن باش

یعنی ما یادتان هست . استاره روز آمد و آثار بدیدیم. خورشید طلوع کرده. موقعی است که ما باید به او زنده شویم

پس دهیم، کدام سگ است و کدام خروس است، میتشخیص. شنویممیگفت ما صداي سگ مان را خروس مان را

فهمیم؟ میبنابراین ستاره روز منظور خورشید است، حضور ما باال آمده، وگرنه ما از کجا

کشد و میدرد. کند با فکرش هم هویت استمیکسی که فکر. هم هویت استاش کسی که با صداي من ذهنی

داند که نمی.ه استنه از دردش آگاه است و نه از فکرهایش آگا. کند حقش است و با آن هم هویت استمیفکر

گوید این حالت طبیعی است و این عینکهاي من ذهنی دائماً می.کندمیمن ذهنی دارد و اینها را من ذهنی ایجاد

. دانندمیخیلی از خانمها یا آقایان همسرشان را عامل بدبختی خودشان. کندمیدهد که یکی دیگرمینشان

. هم هویت هستندچون با فکرهاي مربوط به علل بدبختی شان 

دانید نمییعنی شما؟آثارش را ندیده اید.ایدهو آثارش را شما دید. خورشید از درونت آمده باال. استاره روز آمد

ورزد، اینها را میشود، حرصمیترسد، مضطربمیدهد،میکند، واکنش نشانمیوقتی که من ذهنی تان صحبت

ستاره روز در درون همه انسانها این روزها خودش را نشان. ره روز آمدهپس ستا. بینیممیبینیم؟ االننمیما

.دانم قَرنفُل هم هستنمیآثارش به صورت همان سمبل و نسرین و. دهد و آثارشمی

ولی بعضی مواقع. کندمیآدم خیلی مواقع حس تنهایی. کنیدنمیشما شادي بی سبب را بعضی مواقع تجربه

همان موقع هاست که ستاره روز خودش را به ما . کنم؟ خدا با من استمیی حس تنهاییگوید آقا من براي چمی

بله، آنها هم ،شب با این همه ستاره. هاي ما هستندشب هم هویت شدگیهاي توجه کنید ستاره. دهدمینشان

تمثیل است دیگر . این نه. شود، هیچ ستاره اي نیستمیروز که. ما هستند و شب هم هستهاي هویت شدگی

. همه رفتندها دهد که هم هویت شدگیمینشان،آید باالمیپس وقتی خورشید شما از درون. این
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آید ستاره در آسمان نیست دیدهمیروز که. آیدنمیها پنهان نشوند، روزنروند، یعنی ستارهها هم هویت شدگی

شاید سی . روندمیرفته اند یا دارندها یت شدگیهم هو. روز است. افتادندها پس هم هویت شدگی. شودنمی

صداي خروس مان را. کامالً گیج نیستیم. فهمیممیتا حدودي. درصد ستاره روز یعنی خورشید ما آمده باال

ریزد به فکر و عمل مان، اثرش رامیخرد زندگی. شویممیوقتی تسلیم. فهیممیمن ذهنی مان را. فهمیممی

شویم، میوقتی خشمگین. بینیممیگشاییم، اثرش رامیزند، فضا رامیآید با ما خشن حرفمییکی. بینیممی

آید باال و فضا میشوید وقتی خورشیدتانمیشما متوجهبینیم؟ پسنمی.بینیممیکنیم، دوباره اثرش رامیدعوا

!به به. کنید، آثار چقدر خوب استمیرا باز

ما شراب اینوري دیگر. مدن شراب آنوري، قیچی کردن بند ناف جهان است، هنگام آاستپس هنگام صبوح

شب، . شود شبمیآن موقع. خواهیم به هم هویت شدگی هایمان نگاه کنیم و نور آنها را بگیریمنمی.خواهیمنمی

یعنی هر کدام. شودمیدر شب ما هم هویت شدگی با اجزاي ذهن دیده. درخشندمیهزاران تا ستاره در آسمان

درخشند، همه در واقع به تله افتادن زندگی ما را، پخش شدگی ما را نشانمیاین ستاره هایی که در شب ما

. دهندمی

. گذشته خواندیمهاي هفته. گفت عقل تو قسمت شده بر صد مهم، صد هزاران آرزو و طم و رممییادتان هست

توانم من مهر پادشاه را نمیاینکه اصالً. یک خرده اینجا.یک خرده اینجا. یک خرده اینجا. گفت این قراضه است

حاال که قسمت شدي به . تا مثل خدا باشی یکتا. اینها را باید جمع کنی تا مهر یکتایی را رویت بزنم. به این بزنم

ه این گویید به بمیاینکه در شب دنیا. درخشندمیبینید که آنها نورهاي شماست کهمیهزاران تا ستاره و شما

آنجا به ،آنجا، این هم مال من است چقدر نورش خوب است. اینجا من سرمایه گذاري کردم. یک چیز خوبی است

نورها را ،همه را باید جمع کنی. شب است،به هر چیزي که در جهان تو دلخوش کردي، به تله افتادي. تله افتادید

. تا مهر یکتایی رویت بخورد. باید جمع کنی تا یکتا بشوي

1480مولوي، دیوان شمس، غزل شمارة

شب بود و همه قافله محبوسِ رباطی
خیزید کز آن ظلمت و آن حبس رهیدیم

اینجا یک کاروانسرا . دانست که از این ذهن به بیرون راه استنمیهیچ انسانی. شب بود یعنی شب تاریک ذهن

انسان گیر افتاده بود، به در این ذهن همه قافله. منتها نزدیک شهر خداست، یار است، فضاي یکتایی است. است
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. بلند شوید،گوید االن بربخیزیدمی.حتی یک نفر هم به حضور زنده نبود. دانستنمیکسی هم. افتاده بودزندان

و االن بیشتر توضیح،با آنها ما رهیدیمها براي اینکه از آن ظلمت و حبس ذهن و دردها و هم هویت شدگی

. دهدمی

3259مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت 

خویش را واصل نداند بر سماطمن غالمِ آنکه اندر هر رِباط
کنند که یک مجموعه اي از باورها را بگذارند مرکزشان، حاال این میدر این کاروانسراي ذهن فکرها حاال بعضی

سماط . ند و با اینها هم هویت باشند، این همان یکتایی استباورها مربوط به خدا هم هست، اگر به اینها معتقد باش

گوید که من غالم آن کسی هستم که در هر می.سماط یعنی بساط، سفره، خوان یعنی فضاي یکتایی. است

مرکز ما باید به . صرفاً با مجموعه اي از باورها هم هویت باشد،خودش را واصل به خدا نداند،کاروانسراي ذهنی

. تا واصل باشیم بر سماط،او زنده شده باشدبینهایت 

آنها را ،شما چی؟ شما که با چند تا باور هم هویت نیستید. منظور از سماط، جاي بزرگ، فضاي یکتایی بیکران

باورمندي . بلکه باید به بینهایت او زنده شویم. باورمندي هنر نیست. بگذاریدي مرکزتان، بگویید اینها خدا هستند

. مرکز مادي است. ن باورها، حاال آن باورها از هر جنسی هم که باشند بت استهم هویت شد

3260مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت 

تا به مسکن در رسد یک روز مردبس رِباطی که بباید ترك کرد
انسان باید از خیلی . مرد در اینجا به معنی انسان است. خیلی از کاروانسراها را باید رد کنیم ما تا به خانه برسیم

یک موقعی هست تو . ذهن و همین طور مواضع مختلفی دارد. کاروانسرا یعنی اقامت موقت. کاروانسراها رد شود

یانه ما را ذولی این باورها مو. شودمیباورهایش خیلی لطیف. ،کندمیباورهایش را خیلی تصفیهماند،میذهن آدم

باز هم من ها بسیار پرهیز کند از خیلی. آدم آزارش به کسی هم نرسدممکن است اصالً. دارندمیدر ذهن نگه

. خانه، خانه یکتایی است. یعنی خانه برسیم. باید ما به مسکن برسیم. شرط نیستنای. داشته باشد

1480مولوي، دیوان شمس، غزل شمارة

خورشید رسوالن بفرستاد در آفاق
کاینک یزَك مشرق و ما جِیشِ عتیدیم

گوید قبالً فرستادگانی فرستاده مثل موالنا، مثل پیغمبران، می.خورشید در اینجا به منزله خداست یا زندگی است

یعنی جلو جلو . زندگی توانسته از طریق آنها حرفی بزند. آوردندمیپیغامآنهایی که . حتی دانشمندان. اولیا
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همین . فرستدمیفرستد، پیغاممیمرتب رسولحتی در درون شما هم خورشید یعنی خدا . رسوالن بفرستاد

. گویندمیاینها یک چیزي. اتفاقات حامل پیغام هستند

معنیش چه هست؟ معنیش این است که ببینید آي مردم . آمده این حرفها را زده،بینیممیولی مثالً ما موالنا را

در اینجا آن آفتاب . کندمیب طلوعمشرق یعنی جایی است که آفتا. آیدمیاین یزك ماست، این از طرف ما

رود کنار مییعنی من ذهنی. آید باالمی،کندمیآفتابی است که خدا در انسان طلوع،آفتاب آسمان نیست،نیست

مثل اینکه دیگر. خواهد و یک آفتاب هم بیشتر نداریممیگوید آفتابمی.کندمیو آفتاب هر کسی طلوع

به هر و. یک دریچه اي دارند.یک سوراخی دارندها تابد بعد خانهمیآفتاب از باال کهبینید آفتاب از باال، اینمی

دهد میولی این ستون نور حاال یک صورت خاصی در هر خانه اي خودش را نشان. آیدمیخانه اي یک ستون نور

هست، ولیپس یک خدا هست، یک زندگی هست، درون هر کسی نور او . ولی همه براي یک آفتاب هستند

. خواهد بلند شودمی

. معنی رسوالن چه هست؟ ببینید این را ما فرستادیم؟ این کسی که جلو جلو آمده. گوید رسوالن فرستادهمیحاال

که اینک . معنیش این است دیگر. خواهیم به خودمان زنده بشویممییعنی در همه. ما یعنی خدا. آییممیما داریم

. ما انسانها آماده هستیم. اینست که ما سپاه آماده هستیمیزك مشرق و ما، معنیش هم

کنم شما اصالً مینه، به او بگویید خواهش:اگر ذهنتان بگوید. من آماده هستم:گوییدمییعنی با شنیدن این شما

عتید. گوید ما جزو سپاه آماده هستیممیموالنا. کسی اصالً گفت شما حرف بزنید. زحمت نکشید حرف نزنید

همین االن که از درون هر کسی این خورشید ،یعنی سپاه انسان آماده است. یعنی آماده، جیش هم یعنی سپاه

. و این رسوالن هم معنیش این بوده،زندگی بیاید باال

اگر مثالً موالنا آمده، اگر یک پیغمبري آمده، اگر مثالً حتی انیشتین هم آمده، یک پیغامی از آنور آورده، یک 

خواهد از درون ما بیاید میثانیاً او. دهد که ما خیلی نزدیک هستیم اوالًمیکرده، اینها همه نشانراعاختچیزي 

یعنی اینها مسخره است، ولی خنده دار است، ولی داریم . باال و ما حق نداریم جلوي آن را با من ذهنی مان بگیریم

بندیم، آن از فاصله میه یک فکر دیگر، فاصله بین دو تا فکر راپریم بمیآییم از این فکرمیما. کنیممیاین کار را

. کندمینگران. کندمیو این کار ما را مضطرب. خواهد بیاید باالمیبین دو تا فکر
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پریم؟ میبراي چی از یک فکري که مربوط به این جهان است به یک فکر دیگري که مربوط به این جهان استرآخ

گوید نجات ما اینست که این میدارد. استکنیم نجات ما در چیزهاي این جهانمیعلتش اینست که فکر

. و شما هم جزو این سپاه آماده هستید. شما بپذیرید دیگر. خورشید از دورن ما بیاید باال

1480مولوي، دیوان شمس، غزل شمارة

هین، رو به شفق آر اگر طایرِ روزي
دمیدیمکز سويِ شفق چون نَفَسِ صبح 

همین رو به دنیا . به ذهن نکن،تو رویت را به دنیا نکن. گویدمیموالنا. گویممیدارم من به تو. می گوید آگاه باش

فرجه صندوق نونو . کردن یک فکر تمام نشده، به فکر دیگر پریدن و فاصله بین دو تا فکر را بستن است

هر کسی که در صندوق فکر است و فقط . صندوق اندر استدر نیابد کو به . این را هزار بار خواندیم. مسکرست

شناسد و اینها را مقدسمیشناسد، باورها رامیشناسد، فقط چیزهاي مربوط به این جهان رامیراصندوقتوي 

بندد، میپرد و فاصله بین دو تا صندوق رامیداند، از یک باوري به یک باوري، از یک فکري به یک فکر دیگرمی

. تو نکن این کار را: گویدمیاالن

شفق همین سرخی افق هنگام باال آمدن . خواهد بیاید باالمیشفق جایی است که آفتاب. کن به شفقتو نگاه 

. گوید تو اول تعیین کن که طایر روزيمی.ولی در اینجا منظور باال آمدن آفتاب است. یا غروبش،آفتاب است

که،تا حاال بودیم دیگر. ما االن فهمیدیم که خفاش نیستیم. کنیمیشب پروازیا مثل خفاش در ،پرنده روز هستی

یعنی،ما پرنده روز هستیم. و از جهان بخورد،شب حرکت کند،خواهد شب بشود و در شب پرواز کندمی

گرخواهیم روشنایی حضور باشد، ما در این روشنایی حضور فکر کنیم، عمل کنیم و از یک فکري به فکر دیمی

نه آفتاب فکري، نه ما برویم ،آید باال، نه با فکرمیپس حواسمان به اینجاست که آفتاب ما کی. خواهیم بپریمنمی

خودت را آزاد ،رها کن خودت را،نه. آفتاب را یا حضور را به فکر ترجمه کنیم و بچسبیم به فکر و ذهن باقی بمانیم

.میریمنمیاز گرسنگی هم.کندنمیهیچ خطري ما را تهدید،کن

گوید می.ما هشیارانه تصمیم گرفتیم که ما پرنده روز هستیم، خفاش نیستیم. هین رو به شفق آر اگر طایر روزي

. بینید که آفتاب آمد باال صبح شدمیکنید صبح،میشما شفق نگاه،شود یک دفعهمیهمین طور که صبح باز

از فاصله بین دو تا ،دمیم مامییک دفعه،شودمیهم همین طور روشنیک دفعه درون شما . همه جا روشن شد

البته شما مسئول صبح خودتان . شودمیشود، درون شما روشنمیآید درون همه روشنمیصندوق یک دفعه نور
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با چون . خودتان را رها کنید،حاال از ذهن نپرسید چطوري. دمیممیدمد، ما هممیهمین طور که صبح. هستید

اگر شما خودتان را رها کنید، تسلیم شوید .کندمیخواهید حرکت کنید، من ذهنی تان شما را راهنماییمیذهن

نگذارید ذهن و . شودمیبینید که دارد این روشنایی زیادترمیو اجازه دهید زندگی شما را هدایت کند، یک دفعه

. و هی تکرار کنیدتکرار کنید ،همین شعرها را بخوانید. بترساند شما را

1480مولوي، دیوان شمس، غزل شمارة

هر کس که رسولیِّ شفق را بشناسد
ما نیز در اظهار برو فاش و پدیدیم

هر انسانی که پیغام آوري شفق را بشناسد، هر انسانی که از جهان پیغام نگیرد، بلکه از فاصله بین دو تا فکر پیغام 

لحظه اطراف اتفاق باز کند، از این فضاي گشوده شده پیغام بگیرد، شما، من از بگیرد، هر کسی که فضا را در این 

یا نه این فضاي گشوده ،کندمیکه به علل بیرونی نگاه،کنم، این من ذهنی براي شما پیغام آور استمیشما سوال

اي گشوده شفق همین فض،شده پیغام آور است؟ شما این فضاي گشوده شده، در ضمن شفق در بیرون نیست

آن شفق را. گوییمنمیما آن خورشید را. اشتباه نکنید که یک دفعه بروید به آسمان نگاه کنید،شده است

.آنها تمثیل است،گوییمنمیآن قرمزي را. گوییمنمی

ت دهد فقط اتفاقامیو بها،داندمیو اتفاق را معتبر،هر کسی تسلیم را قبول ندارد، فضاگشایی را قبول ندارد

سازند یا فضایی که در اطراف اتفاقات بازمیاتفاقات است که زندگی آدم را. سازندمیاست که زندگی آدم را

و شما پیام آوري این فضاي گشوده . دهد؟ دومی درست استمیو آنها را تغییر،دهدمیشود به اتفاقات برکتمی

.گیردمیگوید او پیغام ما رامیاگر بشناسید. شناسیدمیشده را

نشیند میهم به جاي کسی. نشیند و هم جاي موالنامیاین ما هم جاي خدا،ما نیز در اظهار بر او فاش و پدیدیم

فهمد این میپس،هر کسی رسولی شفق را بشناسد. که به بینهایت او زنده شده و هم به جاي خود زندگی

. را اظهار بکنم، پیش او اظهار و فاش هستمخواهم خودممیگوید من هم کهمیخدا. صحبتها درست است

.از بینهایت فراوانی من،از اندازه من،شودمیبالفاصله از آرامش من، از خرد من، از عشق من برخوردار

کند از خساست او، از نگرانی او، از اضطراب او، از خشم او، از حس نقص میبرعکسش کسی که به من ذهنی توجه

. شناسدنمیهر کسی که این خصوصیتها را دارد، درد دارد، رسولی شفق را. بردمیبهرهاو، از حس تنهایی او
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پس بنابراین این پیغام هم احتماالً فهمیده نخواهد . کندنمیبه شفق نگاه،کندمیبه جهان نگاه،داندنمیمعتبر

.این پیغامها نباید به وسیله ذهن فقط فهمیده شود. شد

1480غزل شمارةمولوي، دیوان شمس،

و آنکس که رسولیِّ شفق را نپذیرد
هم محرمِ ما نیست، بر او پرده تنیدیم

بینید میکنیدمیهر کس که پیغام آوري شفق را نپذیرد، عرض کردم تمثیل آفتاب است، شما صبح به مشرق نگاه

خواهید بپذیرید؟ حاال بیایید نمیشما. شودمیصبح دارد،آید باالمیقرمز شده، پیغامش چه هست؟ آفتاب دارد

بینید که از می.در اطراف اتفاق این لحظه، فضا را باز کنید و باز کنید و باز کنید، بگذارید به اندازه کافی باز شود

آید، میآید، پیغام فراوانیمیآید، پیغام شاديمیآید، پیغام آرامشمیپیغام خرد. آیدمیآن فضا مرتب پیغام

شما پیغام . توانی محرم ما بشوينمیخواهی بپذیري؟ اگر نپذیري پسنمیخواهی بپذیري یامیام آن راشما پیغ

پس . هم هویت شدگی هایم به من پیغام بدهند. گویید پولم به من پیغام بدهدمیشما. پذیريمیبیرون را داري

. محرم موالنا هم نیستید. محرم خدا نیستید

ولی حاال از زبان موالنا و زندگی، . شود و پرده هم بافته شدهمیپرده بافته. شودمیه تنیدهبنابراین جلوي شما پرد

چطوري . یعنی هر کسی هر پرده اي هم بافت، ما آن را دریدیدم. ما آن پرده را هم بدریدیم:گوید کهمیموالنا

تنیدهها پرده از هم هویت شدگی. ردبمیدریده؟ براي اینکه چیزي را که پرده از آن درست شده، آن را از بین

. خواهد پرده ما را بدردمیبرد، یعنیمیوقتی آنها را از بین. شودمی

1480مولوي، دیوان شمس، غزل شمارة

خفّاش نپذرفت، فرو دوخت ازو چشم
ما پرده آن دوخته را هم بدریدیم

. شودمیمیرود قامیکند، خفاشمیهمین که آفتاب طلوع. خفاش من ذهنی است و تمثیلش درست است

یک کسی که کامالً با باورها و فکرها هم هویت شده، با دردها هم هویت شده، به محض . آید از نور روزنمیخوشش

درد اصل نیست، این چیزهایی که هم هویت شدي، اینها اصل نیست، :گویی کهمی،زنیمیاینکه از موالنا حرف

.خفاش هستند دیگر. گویندمیگویند اینها یاوهمی.شوندمیمیروند قامیاشند،اینها نباید مرکز شما ب

شما هیچ خفاشی دیدید که صبح پا شود به درخت بنشیند، زل بزند به . گوید از شفق چشمش را دوختهمیخفاش

. کند کهنمی،کند؟ نهمیخفاش این کار را. شده، بگوید به به منتظرم آفتاب باال بیایدقرمزیعنی آن افق که ،شفق
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آید میمن ذهنی زل نزده به اینکه ببینم از فاصله بین دو تا فکر کی خورشید. کندنمیمن ذهنی هم این کار را

و کارش ،و فاصله بین دو تا فکر را ببندید،چرا؟ زندگیش بستگی دارد که شما از یک فکر به فکر دیگر بپرید. باال

نفهمید اصالً فاصله دو ،که اینقدر تند تند ببندید که گیج شوید،د، تند تند ببندیداینست که شما را نگران کن

فهمند چرا درد درستنمیتند تندکنند، میدرد درستها کنم؟ بعضیمیاصالً چرا من این کار را. فکر وجود دارد

. کنندمی

. کنندمیغیبتها بعضی. را بهم بریزندخواهند زندگی مردممیهاکه بعضی،شما نگاه کنید فقط براي یادگیري

اینها را،بینندمیکنند، عیبمیگیرند، انتقادمیخودشان پر از ایراد هستند، ایراد. گیرندمیفقط ایرادها بعضی

کنند در واقع از آفتاب فرارمیولی تند تند که این کارها را. از جنس خفاشند،گویندمیند چراداننمی.گویندمی

. کنندمی

گوید ما از زبان خدا بگیر، از زبان موالنا، پرده آن دوخته یعنی پرده اي را که خفاش دوخته بود را ما پاره میولی

خفاش باید ،دوزدمیالبته خفاش یک پرده دیگر. تواند پرده بدوزد و ما آن را ندریمنمییعنی هیچ خفاشی. کردیم

هنی دارد و پر از درد است، باالخره بپرسد که این پرده اي که من دوختم اینقدر درد بکشد، یعنی انسانی که من ذ

آن ،شودبیعنی در اثر درد زیاد باالخره مقداري هشیاري آزاد ؟بینم، این پرده کدام پرده استنمیو زندگی را

. شودمیکشد، دیگر از درد کشیدن خستهمیکشد ومیچون دیگر آدم زیاد که درد. هشیاري

زنم به مردم؟ چرا خسیسم؟ چرا میکنم؟ چرا من این قدر لطمهمیپرسد چرا این طوريمیباالخره از خودش

شود من زجرمیشوند، هر کسی وضعش بهتربشوند، شاد بتوانم تحمل کنم مردم خوشبخت نمیتنگ نظرم؟ چرا

و ببینید چقدر . دردمیرش را خدا مرتبکنم؟ ولی او هم بداند که آن پرده پندامیآخر چرا این کار را. کشممی

گوید اینجا وامیمرتب. زندگی به فکر ماست و فکر آزاد کردن ما از این زندان کاروانسرایی که توش هستیم

.ا و بیا شهر یار نزدیک استتیسان

1480مولوي، دیوان شمس، غزل شمارة

تریاقِ جهان دید و گمان برد که زهرست
ز پندار خریدیماي مژده دلی را که

کدام دارو . دهدمیتریاق جهان یعنی پادزهر جهان، یعنی دارویی که جهان را شفا. ببینید کلمه پندار را به کار برد

در سفره نوروزي هم گفتیم . آیدمیاز آنوردر این لحظه هست؟ دارویی است که در اثر تسلیم و فضاگشایی 
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شود و ما میوقتی نور ایزدي در آیینه دل ما منعکس. آوردمیجهانترکیب شمع و آیینه و ماهی، تریاق به این

در این صورت از دل ما نور ایزدي به این ایم،هکنیم، یعنی از ذهن خارج شدمیمثل ماهی در فضاي یکتایی شنا

. این نور شامل هزار خاصیت است. تابدمیجهان

1208مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت 

صد هزاران ترجمان خیزد ز دلیما و سجلغیر نطق و غیر ا
شناسد، حرف میغیر از حرف زدن و ایما و اشاره و نوشتن، سجل، غیر نطق و غیر ایما و سجل که ذهن اینها را

صد هزار جور برکت از دل خالص شده، از دل خالی شده، از دلی که. زدن، ایما و اشاره و نوشتن، اینها نیست فقط

ولی من ذهنی دل را آیینه. تابدمیبه این جهان. تابدمی،شودمیآینه شده و نور ایزدي از آن به بیرون منعکس

این اصالً حالت انسان . من مخالف شمع و آیینه و ماهی در سفره نوروزي هستم:گویدمیمن ذهنی. کندنمی

و هشیاري از آن تخم مرغی که گفتیم وارد ذهن،من ذهنی تکامل را قبول ندارد. شناسدنمیاصالً،نیست

بر اساس ،گوید من همیشه به عنوان خاقان چین در این ذهن و در این جهان حاکم هستممیمن ذهنی. شودمی

.هم هویت شدگی ها

اید ولی شما امروز به هزار پیغام از موالنا و سفره نوروزي فهمیدید که این کاروانسرا جاي موقت است و چطوري ب

آخر کسی که اینجا خاقان چین . توانیدنمییعنی شما با من ذهنی. گفت حق داند و حق دید؟از اینجا آزاد شویم

دهید که به عنوان میشما هستید که تشخیص. کند کهنمیاست در ذهن به عنوان من ذهنی این مقام را رها

. خدا نباشمخواهم االن شمع خدا باشم، خروس خدا باشم و سگمیهشیاري من

ذهنی هاي یعنی همه من. و گفت این زهر است،آیدمیبهر حال من ذهنی داروي شفابخش جهان را دید که از آنور

کنند، میو ستیزه،آید هستندمیمخالف با نیروي شفابخشی که از طرف خدا. مخالف با خرد ایزدي هستند

هر . این آدم مقاومت دارد،ع و آیینه و ماهی سفره استشما هر من ذهنی ببینید که مخالف شم. کنندمیمقاومت

گویید یک میهر چیزي. کنندمیکسی مقاومتش باالست، کامالً هم مشخص است، ببینید این آدمها هی مخالفت

یعنی . آیم، من موافق نیستمنمیتوانم، مننمیشود، اینکه اینجایش ایراد دارد، مننمیآقا این. گویندمیچیزي

. ر چیزيبا ه

آید، آرامش هست، حتی میبعد در این فضاي گشوده شده که شادي،کندمیکسی که فضاگشاست، فضا را باز

این را نگاه . گذارد کنارمیتمام مزایا را. کندمیمن ذهنی اینها را بزرگ. شوندمیچیزهاي بد هم کوچولو دیده
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امروز . کندنمیپس شفا پیدا. پذیردنمی،کندمیگی را ردبنابراین نیروي شفابخش زند. این لکه کوچک اینجا،کن

شوند از میوقتی رد. اینها را، صورتگرند، فن صورتگري دارند:گویدمیخواهیم خواند در آن مناجات دفتر پنجم

به زندگی مرتعش ،دردشان را بیشتر کنند،شوند که آدمها من ذهنی بیشتري ببافندمیپیش آدمها سبب

بهرحال . کنندمیبه مردگی ارتعاش،نیستند

1480مولوي، دیوان شمس، غزل شمارة

خامش کن تا واعظ خورشید بگوید
کاو بر سرِ منبر شد و ما جمله مریدیم

ب مقاومت تان صفر بود و شما به شفق نگاهوخ. حاال پس از همه این صحبت خورشید درون شما آمد باال یا نه

حاال او رفته باالي منبر . یعنی خدا از درونتان آمد باال. آید باالمییعنی حضورتان. مد باالخورشیدتان آ. کردیدمی

و در سفره .او قرار است حرف بزند. براي اینکه قرار است او حرف بزند و ما مرید باشیم. اجازه بدهید او حرف بزند

مرتب نور . ماهی، ولی شمع و آیینه در کار هستندکنید، میشما در فضاي یکتایی شنا. زندمینوروزي هم او حرف

. تابدمیشمع از آینه دل شما به این جهان

تابد، خورشید باالي، یعنی خدا باالي منبر رفته و حرفمیوقتی شمع شما روشن است و از دل شما به این جهان

انصتوا پذیرفته شده به وسیله شما و محیط دانید، فرمان نمیکه من تان صفر باشد،اید هو شما قبول کرد.زندمی

کند، من ندارد و میپس کسی که به صورت ماهی، هشیاري که به صورت ماهی در دریاي یکتاي شنا. هستیم

. زندمیخورشیدش دارد حرف

در،کندمیاین ابیات یک قسمتهایی را روشن. خیلی خوب، ابیاتی از جاهاي مختلف مثنوي برایتان خواهم خواند

:گویدمی.و اگر خوب توجه کنیم ممکن است جلوي اشتباه ما را بگیرد،کار ما در سلوك

1484بیتششم،دفترمثنوي،مولوي،

خوردنمسیلیکردآسانمنبراندر گردنمتسلیم،خرقۀ
ما به .ایمهبراي اینکه هم هویت با چیزهاي این جهانی شد،دهد که ما سیلی خواهیم خوردمیاین بیت نشان

مثل تیري بودیم رفتیم صید گرفتیم، هر صیدي در این جهان شما:صورت هشیاري آمدیم یادتان هست گفت که

شویم ببراي اینست که ما متوجه ها منتها این سیلی. سیلی خواهید خورد،گذارید مرکزتانمیگیرید و آن رامی

. استاما ما یک خاصیتی داریم به عنوان هشیاري و آن فضاگشایی است یا تسلیم. ر قدغن استاین کا
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آورد و میتسلیم پذیرش اتفاق این لحظه است قبل از قضاوت بدون قید و شرط که بالفاصله ما را از من ذهنی در

. ما باید همیشه از آن استفاده کنیم. و این تمکین یا فضاگشایی در ما هست،کندمیاز جنس آن هشیاري اولیه

کنیم، تسلیم سیلی خوردن میولی چون خاصیت تسلیم را با خودمان حمل،پس بنابراین ما سیلی خواهیم خورد

. کندمیرا آسان

ی مریض است، تا حدودي دانید که یک کسمی.این بیت در دفتر ششم همان قصه مرد مریض الحال و صوفی است

یعنی دلت . خواهد بکنیمیگوید که عالج تو اینست که هر کاري که دلتمیرود دکتر و دکتر به اومی.روانی بوده

شورد،میخورد، دست و رویش رامیخم شده یا آب،بله،بیند که صوفیمیرودمی.خواهد بکنیمیهر کاري

،شودمیو او بلند،زند به پشت اومیو یک سیلی محکمی،مناسب استبیند اینجایش براي سیلی زدن خیلیمی

و بسیار بسیار ضعیف است، اگر بزند ممکن است بمیرد و ،بیند که این آدم در حال مردن استمی.انتقام بگیرد

م شوم و توانم تسلیمیمن:گویدمیگوید،میدهد که انسان، این را از زبان اومینشان. خونش بیفتد گردنش

.مشت به این نزنم

فتد به جاي مقاومت و عوض آن را از جنس آن کردنامیخواهد به شما بگوید که هر اتفاق بديمیحاال موالنا

هم هویت شدگی . خورید پس یک اشکالی داریدمیچون سیلی،شویدمییک، متوجه. توانید فضا را باز کنیدمی

یک جایی هم هویت ،یک اشکال داریم. کندمین را براي شما آساناما خاصیت فضاگشایی سیلی خورد. دارید

کنم به این مناجات هم میمن خواهش.کندمیشناسم و سیلی خوردن را آسانمیدو، خاصیت تسلیم را. هستم

. این خاصیت را با خودتان دارید از آن استفاده کنید. چندین بار خواندیم. توجه کنید

1197پنجم، بیتمولوي، مثنوي، دفتر

ثباتی ده نجاتخلق را زین بیو ثَباتقوت و تَمکیناي دهندة
دهنده غذاي آنوري هستی و توانایی فضاگشایی، تمکین و همچنین ثبات، ثبات یعنی ریشه تو اي خدایی که 

التقویم و احسن الحال یعنی بهترین داري، این ثبات در سفره نوروزي بالفاصله بعد از تحول نوروز در احسن 

یعنی . ثبات یعنی پایداري. و بهترین حال در عین حال ثبات هم هست،هنجار که فضاي بینهایت در درون ماست
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یعنی ریشه داري . گذارممیبلکه من هستم که روي اتفاقات جهان اثر. هیچ تغییري در جهان روي من اثر ندارد

. بینهایت

. ما باید استفاده کنیم. اینها را خدا به ما داده. کنیممیثبات را یکبار دیگر در خودمان مرورپس قوت و تمکین و 

براي اینکه هم هویت ،دانیم که سیلی خواهیم خوردمیو ما،کندمیاستفاده از تمکین سیلی خوردن را آسان

. دهدمیرا از بی ثباتی فقط خدا نجاتو انسانها .با دردها هم هویت هستیم،کنیممیبراي اینکه درد حمل. شدیم

.شودمییعنی فقط در اثر فضاگشایی است که بی ثباتی ما درمان

1198مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بیت

اندر آن کاري که ثابت بودنی ست
می ده نفس را، که منثَنی ستئقا

بارها گفتیم که . شودبو همراه با غزل بقیه پیغامها یکبار دیگر خوانده . خوانیم که شما مرور کنیدمیاینها را دوباره

ولی تبدیل ،بی ارزش نیست. گیریممیخوانیم ذهناً یادمیوقتی. شویدبشود شما متحول میتکرار است که سبب

شویم، باید کفه حضور میحویل سال ردیعنی موقعی که ما از این ت. پیغام نوروزي تبدیل است. گیردنمیصورت

و اگر نیست، یعنی قبل از نوروز و بعد از ،اگر هست، نوروز کار کرده. هشیاري جسمی باشدکفه شما بیشتر از 

. پیغامش به ما نرسیده. نوروز یکی است، فقط ما یک شیرینی خوردیم، آن فایده ندارد

براي اینکه . ا، نفس، هشیاري من، به هشیاري من یک قائمی دهنفس من، منظور در اینجبه به من و :می گوید که

و من در تمام کارها، تو به من . پردمی،این من ذهنی من سست است. منثنی یعنی خمیده. االن حال دویی دارد

گوییم، تو به من گفتی که همیشه باید حاضر باشی به من، ناظر باشی به من، بعد عمل میگفتی، یعنی ما به خدا

من. اندازممیش من تیراهدر حالی که هم. اندازممیمن تیرها را. گوید تو فکر نکنمیاصالً. کنی و فکر کنی

کند، باید قائم به ذات میکند، هر کاريمییعنی انسان موجودي است که هر فکري. دخواهم این طور باشنمی

اگر من ذهنی که . میق باشد که اتفاق او را از جا نکَندعاینقدر خودش باشد و این قائم بودن و این ریشه داري باید 

.این همان منثنی است،دهد، با ما باشد و مبناي کار ما باشدمیدائماً واکنش نشان

1199مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بیت

وارهانشان از فنِ صورتگرانمیزان گرانصبرشان بخش و کفۀ
پس نور هی زاییده. شودمیشود، شبها کوتاهمیشویم تا نوروز، روزها بلندمییادتان هست گفتیم از یلدا جدا

فضاي گشوده شده . شودمیحضور بیشتر. شودمیشود یعنی چی؟ یعنی دل شما نورانی ترمینور زاییده. شودمی
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ود و کوچکترشمیکوچکتر،شودمیهشیاري دردها و منیت کوچکتر. شودمیمن ذهنی کوچکتر. شودمیبیشتر

دهید از این فضاي میبیشتر پاسخ،دهیدمیبینید که کمتر واکنش نشانمیشما. شودمیشود و کوچکترمی

.شان صبر بده و در نوروز کفه حضورشان را سنگینتر کنایبه. این با چی هست؟ با صبر. گشوده شده

ذهنی که انسانها را به بافتن و تنیدن من ذهنی هاي و اینها را یعنی ما را از تکنینک و فن صورتگران، یعنی من

کنیم آنها را یا آن شخص را به بافتن میرسیم، برانگیختهمیما به عنوان من ذهنی به هر کسی. کنندمیتشویق

کند، به درد مرتعش است، هی مرتب دردهایش را مرورمیکسی که در مرکزش درد حمل. بیشتر من ذهنی

کند، میشکایت.دانم اینجایم اینطوري شد و آنجایم آنطوري شدنمیواي:گویدمیکند و حتی به زبانمی

گوید، چه بالهایی به سرش آمده، چقدر قربانی بوده، اینها رامیخشمگین است، گله دارد، رنجشهایش را

ولو . کنندمیایجادبت در مرکز شمااینها . اینها صورتگرند. کند؟ به داشتن دردمیگوید، شما را به چی تشویقمی

اینها همان درد . ورزند، اینها بت پرستندمیاینکه تظاهر کنند که دیندارترین آدمها هستند، اینها کافرند، کفر

آنهایی که ایمان آوردند و انسانها را به صبر و خدا : کهگوید میاینها فرق دارند با آن پیغام قرآنی که. پرستند

.کنندمیتشویق

کندمیتشویقراآنهامرکزرودمیهرجاو،شدهخالیمرکزششده،خداجنسازحتماآوردهایمانکهکسی،بله

صورتگريفن. استشدهشناختهمذمومکهاستصورتگريفناینهمشاید. نداردصورتگريفن. شدنخالیبه

بهودردهابهکندمیارتعاشمرکزشدرکهاستانسانیصورتگريفن. نیستنقاشییا،نیستسازيمجسمه

کهشوندمیتشویقآنها. کندمیصورتراآنهامرکزارتعاش،طریقازرسدمیهرکسبه. هاشدگیهویتهم

. باشندداشتهجسمیهوشیاريبشوند،جسمجنسازبیشتر

فنازراخودتانهوشیارانهبایدشماو. کنحفظصورتگرانفنازرامادارند،وجودصورتگراناینگویدمی

راکتابیهرکنم،میتماشاراچیزهمه،هستمپهلوانمنکهکندادعانبایدهیچکس. کنیدحفظصورتگران

هرکسپیشخوانید،میکتابیهر. بگذارداثرمنرويتواندنمیهمهیچکسشوم،میدوستهمهباخوانم،می

اثرما. کردشودنمیادعاییهمچوهیچکنید؟میتوجه. گذاردمیاثرشمارويبینیدمیايبرنامههرروید،می

.پذیریممی

1200مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بیت

تا نباشند از حسد دیوِ رجیموز حسودي بازِشان خر اي کریم
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وتراشیدیمصورتکهماشودمیمعلومپس. بخشندهخداونداي،بخربازحسوديازرامردماینگویدمی

کسی. هستیمهمحسودداریم،جسمیهوشیاريشده،جسمیمرکزمانشدیم،باورپرستشدیم،پرستصورت

شماو. استمقایسهدر، کندمینگاهجهانبه، کندنمینگاهشفقبهداردراخصوصیاتاینواستحسودکه

.استبدحوادثبمبارانمرتب. استکوچکشیطانیکاست،شیطانجنسازباشدحسودکهکسیدانیدمی

هرکسی. ماستذهنیمنکه،مطرودیاملعونیاشدهرجمیعنیرجیمرجیم،دیو، رجیمدیوحسدازنباشندتا

مابهکند،لطفکهخواهیممیخداازاالنقدر،وقضاحوادثبمبارانزیراست،کوچکیشیطانیکاست،حسود

. کنیممیهمکاريخدابامادهد،میمابهموالناکهدانشیو،بپذیریمراقوانیناینحاضریمهمماو،کندکمک

زندگیبیروناز. شویممیتسلیمکنیم،میبازرافضا. رسانیممیصفربهرامقاومتمانکنیم،نمیمقاومت

. کندمیعوعوچه،کندمیعوعوماسگوقتیکههستیمشاهدناظر،حضورصورتبهمرتبو،خواهیمنمی

! بترسبترس،است،شباست،شب: گویدمیماسگ! استصبحاست،صبح: گویدمیخواند؟میکیماخروس

. صبحدرخروسکند،میعوعوشبدرسگ

ماخروسوقتی. کندمیعوعوکهترسدمی.ترسیدیم،استشبحتماترسیم،میماکندمیعوعوماسگهرچه

راکائناتوجهاناینکهاستکلخرد. استزندگیماپشتیباناست،سعادتصبحاست،صبحنه،: گویدمی

ذهنیمنهاي خاصیتدیدیمو. کندادارهتواندمیهمرامن. هستمآنازکوچکیقسمتهممن. کندمیاداره

اینازکهگرفتخواهمقرارقدروقضاهاي گلولهبمبارانزیرکهبدانیمباید،حسادتمثلشودمیظاهرمادر

بله،. دربیایمحالت

:دیگربیتیکدوباره

1523مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت 

ما رمیت اذْ رمیت، ایمنیخود، هر آنچه تو کُنیچون شدي بی
بلکهانداختی،تیروقتی،نینداختیتیرتویعنیرمیتاذرمیتما، ایمنیرمیتیاذرمیتما:هستها نسخهبعضی

:استاینبلهداد،خواهمنشاناالنکهراآیهاینموالناو. انداختخدا

17، آیه )8(، سوره قرآن کریم
﴾17﴿...وما رمیت إِذْ رمیت ولَکنَّ اللّه رمى...
)17.. (.انداختمیتیرکهبودخداانداختی،نمیتیرتوانداختی،میتیرکهآنگاهو... 
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مقاومتدانیم،میگوییممیداریم،منماچونولی،کردهفکرماطریقازخداایم،هکردفکرماهرموقعیعنی

برسد،صفربهذهنیمنیعنیبشویمخودبیاگراما.بینیممیآسیبوبیندازدتیردرستخداگذاریمنمیداریم،

. اندازدمیتیرتوازخدا: گویدمیکههستیمقرآنآیهمشمول این ماکنیممیکاريهربرسد،صفربهمقاومت

. باشخویشبیپس. هستیایمن. باشدراحتخیالتبنابراین. کندمیعملوکندمیفکرتوطریقازخدایعنی

.شودمیمعلومصفرمقاومتازماخویشیبی

کنید،میستیزهمقابلشدرشماافتد،میاتفاقاتگفتم،ببینید،. بدهیدقرارمعیاررامقاومتتانمیرانهمیشهشما

ونرمآدمکهدیدخواهیدمدتییکازپس،کنیدبازرافضااگرکنید؟میبازرافضانهیاکنیدمیمقاومت

کههرکسیآید،میشاديیکآید،میحلراهیکبازشدهفضاياینازوکنیدمیبازرافضاشوید،میپذیرنده

شاديدارد،برمیآبخردهیکشماشدهبازفضايازکنیدبازرافضاشما. دارداشکالیکاستتلخاوقاتش

سرشانازخداکهتیريکهاندکردهمقاومتاینقدر،استتلخاوقاتشانکههاییآدم. خوردمیدارد،برمی

. ندازدهآسیبخودشانبهبدتررفته،کجانداخته

عملوکندفکرشماطریقازکندمیادارهراکائناتاینتمامکهکلخردکل،عقلوباشدصفرمامقاومتاگر

خردایننگذاریدوباشدباالخیلیمقاومتتاناگر. دانیممیراجوابشبود؟خواهدعملیوفکرجورچهاین،کند

ضرراست،حسادتاست،درداست،خشماش انگیزهکهفکريبود؟خواهدفکريجورچه،بشودجاريشمااز

فکراینبازد؟خواهدضررشمابهآیاکنید؟میشماکهبودخواهدفکريجورچهاین. استدیدنبداست،زدن

.بله. نهباشید؟ایمنتوانیدمی

***پایان قسمت دوم *** 
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1532بیتششم،دفترمثنوي،مولوي،

دوروپیچاپیچاستحرفیاینازبعد
مشوررادیوانوباشسلیمانبا

اطالعاتخیلیبرنامهاینباحتیشمااالن. استکنندهراهنماییبسیارو،هستمعنیدارايتنهاییبهبیتاین

کردناستداللوزدنحرفوحرفبهپرداختنبعدبهحاالاز. دانیدمیبدانیدبایدذهناًکهچیزيآنیعنی. دارید

خیاالتبیشتر،توضیحبهدیگراحتیاجمایعنی. دورپیچاپیچهاي حرفبهپرداختنشودمیکردن،صحبتو

شدههویتهمدردباباشید،داشتهاستممکنذهنیمندانیدمیاالنشما. نداریمبیشتراستداللبیشتر،

چهکشاکشایندرکهدیدحقوداندحقوکندمیکمکشمابهشدهگشودهفضايبشوید،تسلیمباید. باشید

.رودمیبیرونشمااز

شفابخشنیروياینکهبکند،تواندمیزندگیفقطرااینوآورید؟میدستبهچهکنید؟میرهاشمادردهاییچه

اینکه. نداردزندگیاست،غلطبیرونیچیزهايازخواستنزندگیاینکه. آیدنمیجهانازآید،میورآناز

آنبخواهیم،اگربایدمااحتماالوکنندآگاهتوانندمیفقطکنند،خوشبختراآدمتوانندنمیدیگرانسانهاي

سلیمانبااینازبعد. هاستحرفدرشدنگمزیاد،زدنحرفگویدمیهمینبراي. بگیریمدرونازراهدایت

.نشورانیعنیمشوررادیوانوباش

رمزسلیمان. هستیدشماهمخداستهمشدهگشودهفضاياین. کنبازرافضاهییعنیبودنسلیمانبایعنی

سفیددیوکهدردهایا،هستنددیویکهرکدامکهراها شدگیهویتهموذهنتوينرو. استزندگییاخداست

استداللوکنیصحبتخواهیمیآنجا،رويمیکههردفعهچون. نکنتحریکیعنی. مشورانرااینها،هستند

دیوجوردو. هستندماهاي شدگیهویتهمدیوها. بشورانیدرادیوهاتوانیدنمیشما. شورانیمیرادیوهاکنی،

یعنی. آمدسفیددیوو،مازندرانرفتندکیکاووسباایرانپهلوانانکهایم هخواندشاهنامهازاستیادتان. داریم

. سفیدیکیوسیاهدیوهايیکیبودند،دیوجوردومازندراندر

بود،آنجاپادشاهسفیددیو. دردهاباشدگیهویتهمسفیددیوچیزها،باشدگیهویتهمبگوییمسیاهدیوهاي

دیورفتآمدرستمو. شدندکوراینهاو،کشیدکیکاووسایرانشاهازجملهایرانپهلوانانرويابريیکآمد

. بودایرانپهلوانانچشمدواي. سفیددیوجگرخون. فغفوردلخونگفتمیامروزکمااینکه.کشتراسفید

. کندمیبازراچشمتانبخشش،باکشیدمیشمابیرون،آیدمیدردهاازکههوشیاريآنکه،جوهريآنیعنی
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خدابایعنی. باشسلیمانبا. مشوررادیواناصالدارید؟چکارمازندرانباشماحاال. استشدهکورمادلچشم

ببینم،کنمکارآنباباالبیاورمراالگواینشدگی،هویتهماین. بشورانیراذهننروو،کندمیکاردارداوباش

. نکنراکاراین. بشودقويسفیددیوبعدزمین،بزنندمراآنها،بگیرمکشتیدیوهااینبامنبعدرا،یکیآنپس

. استروشنکافیاندازهبه. مشوررادیوانباشسلیمانبا

بودنسلیمانبااینواستلحظهایناتفاقاطرافدراتفاق،درفضاگشاییلحظهایندرماانتخاببهترینیعنی

اینهاعهدهازبایدکهبگوییمبعد. بدهیمانرژيآنهابهوبیاوریمدرحرکتبهرادیوانذهن،بهرویمنمیواست

دیگریکیکردي؟بیدارداشتیچکار. رسندمیدارندراحسابمکردمبیداررادیوچندتا. شدهبیداردیوم. بربیایم

بهکشدمیرامازوربهزندگیجاهابعضییعنیمرفرمان. مرفرمانِخاطربهخوانممیرابیتاین. استمرفرمان

:گفت. استزندگیفرمانشدید،ومحکموتلخیعنیمرفرمانو. خودشسمت

3137بیتسوم،دفترمثنوي،مولوي،

مرفرمانِباآریدمنسويِشترباراسیهشتربانِآن
راماکندمیمجبورهاییموقعیکمر،تلخ،فرمانبازندگی،باشیمسیهشترباناگرپس. استسومدفتردراین

نیستحرفهاایننه،کهکنداصرارکسییکیعنی،داردوجودمرفرماندانیدمیکهشماحاال،. برویمسمتشبه

شمازندگیدرو.شودمیاجرامرفرمانجایییکدارم،نگهخواهممیراامذهنیمنکنم،میراخودمکارمنو

بیدارراشماو،دادهتغییرراشمازندگیمسیرکهبودهتلخیحوادثیککنیدنگاهاگر. استشدهحتمااجرا

باو،بشورانیدرادیوانمرتبشمااگرولی. باشیمسلیمانبامااگربشوداجرامرفرماننداردلزومی. استکرده

،کنیدایجاددردمرتبباشید،سفیددیوخدمتدریاکنیدتقویتراآنهایا،بگیریدکشتیوبشویدرفیقدیوها

. بله. رویدمیطرفشبهشماکه،شدخواهداجراتلخفرمانجایییک. تابدبرنمیزندگیبشود،ترقويسفیددیو

.بله. بشوداجراکمتریااصالیانشوداجرامرفرمانتاخودمانانتخابباکنیممیهمکاريپس

1358شمارةرباعیات،شمس،،دیوانمولوي

خودمفرمانِبهمنکهپنداريمی
خودمآنِنَفَسنیمونَفَسیکیا

خودشفرماندراستزندهحضوربهکهانسانیکهپنداردمیداردذهنیمنکهکسییک. استرباعییکاین

مالهستم؟کیمال! نههستم؟خودمماللحظهنیمیالحظهیکیاخودم،فرمانبهمنکهپنداريمی.نه. است

.استمثالییکاینفقطشودمیایجادتحولاینکهوقتی. زندگی
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1358شمارةرباعیات،شمس،،دیوانمولوي

خودمچوگانِمیرِاسیرِگويچونخودمقلمرانِپیشِقلممانند
رادیوان. خواهیدنمیرامرامرشماکهاستموقعیاین. هستمزندگیدستهستم،خدادستقلم،مثل

بهراجعهمچیزيیک. کنیدنمیقضاوتنباشدالزماگر. لحظهایندراستصفرشمامقاومت. شورانیدنمی

استآنخوبقاضیولیهستند،قاضیهمهیعنیشما،هاي قضاوتاین:کهگویدمیکه. خوانیممیاالنقضاوت

من. نباشدذهنیمنقاضییعنیخودش،منافعیا،بدلیحیثیتاساسبرنه،کندقضاوتحضوراساسبرکه

اسیرگوي،مانندپس. باشدحضوراز. نباشدمانمناساسبرماهاي قضاوت. کندقضاوتباشدنداشتهذهنی

. صفرمقاومتیعنی. کشدمیراچوگانکههستمامیري

2906شمارةغزلشمس،دیوانمولوي،

شدي؟عاقلچونبازبادت،ننگايدیدهرادیوانگانعشرت
.ایدهکردتجربهراسبببیشاديدرون،درفرستاده،شمابهراپیغامشزندگیاید،هکردتجربهراتبدیلشمااگر

بینفضايشادي.ایدهدیدرانبودهمسلطذهنیمنعقلونداشتیمذهنیمنکههاییحالتآنشاديِوزندگی

شدید؟عاقلدوبارهشماجوريچهاید هکرداگر.ایدهکردتجربهرافکردو

تجربهراسبببیآرامشاید،هکردتجربهراسبببیشاديآمده،میزندگیازشماحالکههاییحالتیعنی

تجربهراآنموقع،آنبودیدداريریشهعمریکبراساسآمد،نمیبیرونازشماهویتکهمواقعی.ایدهکرد

رااوالگوهايورااوهاي راهنماییوذهنبهرویدمییعنیشوید؟میعاقلرویدمیدوبارهجوريچه.ایدهکرد

.دهیدمیقرارعملتانوحرفانگیزهرادردهایا. دهیدمیقرارسرمشق

2906شمارةغزلشمس،دیوانمولوي،

اي؟سبزهمستچهحیوان،اينهچون
شدي؟گلوآبدرچوننَمردي،چون

بیرونیچیزهايمستچرا. نیستیمحیوانما.ایمهگذشتبلهنه؟یاایم هگذشتمرغتخممرحلهازحیوانیتازما

اینها،ذهنتويیعنیخاك؟زیریعنیگلوآبتويایم هرفتچجوريایم هزندیعنیایم،هنمردچونپس؟هستیم

،بودیممیبایدکاروانسراایندرکوتاهیمدتهوشیاريبعنوانماواستموقتجايهنذکهدهدمینشانهمه

هستیم،ثباتمحتاج،هستیمآنوريغذايیاقوتمحتاجمابنابراینپسایم،هگذشتحیوانیتمرحلهازما

کهما،خاكزیررودمیبمیردکهکسینیستیم؟زندهمامگرایم،زندهماوهستیمتمکینهستیم،فضاگشایی
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راجعهمرااینبدهیداجازهبله.برویمنباید.ذهنخاكزیرذهن؟خاكتويرفتیمچرانمردیمهوشیاريبصورت

راماباشدذهنیمنمالاگرکه،بریممیکاربهماکهاستابزاريیکقضاوتکهکنیدتوجهبخوانم،قضاوتبه

ذهنهايقضاوتازکهاستبهترمقدورکهآنجاتا،داردراخودشتشخیصوقضاوتحضورولی.ذهنبهبردمی

زندانیذهنتويما،باشدقضاوتازبعدقضاوتاگرو،بردمیذهنتويراماقضاوتیهرچون،بپرهیزیم

:قاضیگویدمی.شویممی

1512بیتششم،دفترمثنوي،مولوي،

مستَحقومستَحقّهرآینۀحقعدلِسایۀوستحقنایبِ
قضاوتحضوربراساساگر،کندمیقضاوتکهکسیهر.استخداعدلسایهواستحقنایبقاضیکهگویدمی

ادعاآنعلیهبرکهچیزيواستچیمدعیکهدهدمینشانکهاستايآینهو ،داردراخاصیتهمین،کند

امادهد،میتشخیصهمخودشدر،دهدمیتشخیصرادوهرواستچیشده

1513بیتششم،دفترمثنوي،مولوي،

خَوددخلِوخشموعرْضبراينهکندمظلومیبهرِازادبکو
اینکهبراياست؟بدلیحیثیتوناموسبراساسشماهايقضاوتآیاکهببیند،کنیدتوجهرادومشمصرعاین

راخودتاناست؟مقایسهمبنايبر،کنیدکوچکرایکیتاکنیدمیقضاوت،بشودبزرگشماذهنیمن

هیجانات،بقیهیا،استخشمرويازیااستبدلیحیثیتبراي،استذهنیمنمالاگرکنید؟بزرگخواهیدمی

قضاوتحضوربراساسشمااگرپس.شودمیاضافهشمابهچیزي،داریدمنافعییادرآمدایاست،حسادتروياز

.داردراخودشتشخیصحضور،دادخواهیدتشخیص،کنید

.استچیبداستچیخوبدهدنمیتشخیصحضوراینوشعوراین،بشویدذاتبهقائماگرکهنکنیدفکرشما

قضاوتدرستحالتآندرحالیکهدرکند،قضاوتبتواندباشدداشتهذهنیمن،باشدداشتهذهنبایدآدمحتماً

قضاوتنه،بودخواهدها شدگیهویتهمکردناضافهوهیجاناتوبدلیحیثیتبراساسقضاوتهایشکند،نمی

:غزلدرداشتیمرابیتاینبله،مظلوم،حقازدفاعبراي

1480مولوي، دیوان شمس، غزل شمارة

ما عاشقِ مستیم به صد تیغ نگردیم
شیریم که خونِ دلِ فَغفور چشیدیم
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مایعنیهست،هممستواستخودشعاشقخدا،استخداجنسازهوشیاريایم هبودمستازلازمایعنی

،چیزتاصدباایمشدههویتهماگربنابراین.استآرامشذاتماناست،شاديذاتمانخالصهوشیاريبعنوان

و.گردیمبرنمی،شدخواهیبدبختبدهیدستازرااینهاکهذهنیمنتهدیدازما،استکثرتعالمتصد

:خوانممیموضوعاینبهراجعبیتچنددادم،توضیحهماالنایم هچشیدراذهنیمندلخونکههستیمشیري

کنندمیپشیمانراماذهنیهاي منیاشیطانیاابلیس،آوردیممیشفقبهروزندگیبسويرویممیماوقتیآیا

داردراابیاتاینموالناو. کنندمیبلهنه؟یا

2071بیتششم،دفترمثنوي،مولوي،

زبگرداندکَیمراابلیسیتوچونتُرَّهاتسرا؟اینخاك
خیلیکهخانمشوزدهرادروببیندراشیخهآمدمریديیک، کهاستابوالحسنشیخداستانازالبتهاینبله

کهگویدمیومرید،این بههم،شوهرشبههمکندمیتوهین،نداشتهشیخبههماحترامیاینهاوبودهبداخالق

.اوازترابلهبگیريیاد،بپرسیچیزيازشببینیراشیخ،ببینیرامنشوهرآمديکههمتو،استابلهمنهرشو

خواهدمیبشویممتحول،برویمزندگیبسويخواهیممیکهماازکدامهرمورددرموالناراتمثیلاینحاالو

اصطالحبهحرفهايوها گویییاوهکهگوییدمیشماو.شدخواهندسبزامجلويآدمهاییهمچونیککهبگوید

.گرداندبرنخواهدسرااینخاكازرامن،تومانندابلیسیمفت

وکنیدرهاراتاندردهايوراذهنیمناینبایدکههستیدمطمئنچقدر،هستیدمصممچقدرشمادیگربعبارت

ازراشماصحبتبانفرچندتوانندمیاآی،هاصحبتهمهاینازپس؟یشویدزندهخدابهوکنیدخالیرامرکزتان

آناینکهبراي،اینجابهآوردمیراتمثیلدارداست،خداسرايخاك،سرااینخاكدیگراالنسرا،اینخاك

به،استزندهخداهبآدماینو. استآدمیچجورآدماینکهدانممیمن،رومنمیدراینازمنگویدمیمرید

زهرراآنوريخردو،درديازپر،داريذهنیمنآمديتوحاال.گرفتمراارتعاشاینمناست،زندهاوبینهایت

.کردنخواهدپشیمانمراتوحرفهايولی.باشداشتهتو،داريشدگیهویتهمهايعینک،بینیمی

2072بیتششم،دفترمثنوي،مولوي،

جنابزینگردمبازبگَرديتاسحابهمچوننآمدمباديبهمن
کهنیستمابرمثلمن.آوردمیبادراابرنیاورده،مردمحرفنیاورده،بادرامنگویدمیآستانه،یعنیجناب

از،استتوسخنانگرد،گرديبابنابراینم،ئنمطموهستممتعهدمن،اینجاباشدآوردهرامنجهانیاینبادهاي
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بهوموالنابهمتعهدشماآیا،بکنیدامتحانییکراخودتانشمازچی؟شماگردم،برنمیدرگاهاینازآستانهاین

زندگیذهنتوي،باشمداشتهذهنیمننبایدمن،استموقتواقعاًذهنیمناینکهوتحولاینوحضوراین

هستید؟متعهدکنم،

2073بیتششم،دفترمثنوي،مولوي،

صنَموکُفرشدنور،آنبیقبلهکَرَمقبلۀشدنور،آنباعجل
کسیاگراماکرم،قبلهشودمیایزدينورباذهنیمنگویدمیاست،ذهنیمنهمبازمرادوگوساله،یعنیعجل

ازدشباقبلهاستممکنجایییک : کهبگویدخواهدمی. صنموکفرشودمیبشودزایلازشنورآنباشدقبله

ایزدينوراگرگوسالهیکذهنیمنیکو.کفروبتشودمیاینصورتدر،باشدنداشتهرانورآنولی،ذهننظر

.بخششقبلهشودمیاینصورتدر،بتابدبهش

دناهکردقبلهراآنذهنیهاي منکهکسیبه نبایدشمابنابراینپس.استمهمولی،استمبهمبیتاینخوب

کهکسییکولی.صنموکفرشودمیقبلهنوربدون،ایزدينوربخاطراستقبلهقبله.استقبلهبگوییدحتماً

.کرمقبلهشودمیباالخرهکند،میبازکند،میبازرافضامرتب،داردذهنیمن

2074بیتششم،دفترمثنوي،مولوي،

کمالآمدخداکزاباحتهستضَاللآمد،هواکزاباحتهست
،راکاريیکداندمیجایزوقتیذهنیمناینکهبگویدخواهدمیموالنابیتایندر.دانستنجایزیعنیاباحت

تاریکی،یعنیضالل.آیدمیتاریکیآنازو،کندمیجایزخودشبرايذهنیمن،نیستندجایزچیزهاخیلی

هروفکرهر.آوردمیکمالآن،ندارداشکالیاینگویدمیشدهگشودهفضاياینو،کندمیبازرافضاآدموقتی

کاراینوفکراین:کهگویدمیمابهدیداینکنیم،میمقاومتکنیم،میدرستذهنیمن.استاینطوريکاري

.خدانظراز،زندگینظرازدارد،اشکالحتماً.آوردمیتاریکیاینندارد،اشکالی

،استجایزندارداشکالیکهگویدمیاو،لحظهاینزندمیحرفشماطریقاززندگیفضااینکنیدمیبازرافضا

اشکالندارد،اشکالچیزيچه،دارداشکالچیزيچهکهبفهمیمتوانیمنمیماگویدمییعنیندارد،اشکالیواقعاً

.راچیزهابدهیمتشخیصچجوريماکهاستاینمنظورش،نیستشرعیچیزیکندارداشکالیادارد

دداراشکالکهبگویدشمابهشماذهنبازندگیکهبگویدزندگیتاکنیدبازرافضاشماکهاستاینتشخیصش
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جایزاباحت یا بخشد،میکمالآنگویدمیآیدمیخداازکهاباحتی،ندارداشکالکهگویدمیاووقتی.دنداریا

.آوردمیبدبختیحتما،باشدذهنیمنبوسیلهاگرکردنمباحیادانستن

2075بیتششم،دفترمثنوي،مولوي،

یافتاسالمدیو،وگشتایمانکفر،
تافتاندازهبینورِکآنطرفآن

درکهاست،ایزدينوراندازهبینوراندازه،بینورکهوقتی،شودمیمسلمانشیطانوشودمیایمانکفرگویدمی

شدنمسلمانبهراجع.شودمیمسلمانهمدیوو،شودمیایمانکفر،تابدمینورآنوقتیتابد،میتسلیمحالت

. خواندخواهیمابیاتیاالنهمیندیو

2078بیتششم،دفترمثنوي،مولوي،

عجوزايتو،کنیپفراحقشمع
پوزگَندهايسرَتهمسوزيتوهم

دانیدمیمشور،رادیوهاوباشسلیمانبااینهاازپسکهگفت،کردیمراهاصحبتاینتمامکهبگویدخواهدمی

هاي منو. کندطلوعخورشیداینوبشودروشنمادرایزديشمعاینکهاستاینماسرنوشتوقضاقانونکه

پوشانیممیرافکردوبینفاصلهوقتی،دردآنبهدرداینازمخصوصاً،فکریکبهبپریمفکریکازاینکهذهنی

شمعکسیهرکهبگویدخواهدمی.کنیممیفوتشما،بشودروشنخواهدمیفکردوفاصلهازحقشمعلحظههر

همسوزيمیتوهم:گویدمی،دردازپرذهنیمنموردایندر،پیرزنیعنیعجوز،کندفوتاینطوريراحق

زنی،میذهنیمنحرفهايیعنی.استگندیدهپوزتکهکسیاي،وجودتهمسوزدمیعقلتهم،سرت

.بشودروشنخواهدمیهمهدروندرخداشمع،حقشمعپس.زنیدمیدردازپرحرفهاي

اجازهتسلیمبایاکنممیخاموشراخداشمعمقاومتبالحظهبهلحظهمنآیاکنیممیخودمانازکهسوالیاالن

ذهنیمنمالناقصدیداین،ندارمراخداشمعلیاقتمنکهبگوییدشمااگر؟ بشودروشنشمعایندهممی

آیههماینبله.داریمراخودماندرخداشمعشدنروشنلیاقتماهمه،هستیمخدائیتجنسازماهمه.است

:کهگویدمیاستقرآن

8، آیه)61(قرآن کریم، سوره صف
)8(یرِیدونَ لیطْفئُوا نُور اللَّه بِأَفْواههِم واللَّه متمّ نُورِه ولَو کَرِه الْکَافرُونَ 

کننده نور خویش است، اگر چه کافران را خواهند نور خدا را به دهانهایشان خاموش کنند ولى خدا کاملمى
.ناخوش آید
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لحظههر،دارندذهنیمنچونتعریفطبقذهنیهاي منچون،نایاستناخوشایندذهنیمنبرايچهاگر

باکند،میخاموشلحظههرراخدانورذهنیمنکنند،میخاموشراخدانور،کنندمیتعمیرش،کنندمیاش قوي

تعریفدارندذهنیمنمردمپس. مشوررادیوانباشسلیمانبانبودن،سلیمانباشوراندن،رادیوبا،زدنحرف

روشنمادروندرخواهدمی، بشودخاموششمعشخواهدنمیخدا،استخداشمعکردنخاموشذهنیمن

هرو. کردخواهدروشنراخودششمعقضاقانونباباالخرهخدااست،اینماآمدنازمنظور،استاینقضاکند،

.نیستخوشایندذهنیهاي منیعنیکافرانذهنبهالبتهاینوکشید،خواهیمزجربیشترماکنیممقاومتچقدر

2083بیتششم،دفترمثنوي،مولوي،

آفتابازیتیممانَدجهانکینخواببینندبسیخفّاشان،توچون
گفتیم،شودمیروشنکندمیطلوعآفتابوقتیاینکهبرايخفاش. استاجایندرخفاشکههمذهنیمن

آفتابکهاستاینخفاشخواببهترینمرده،آفتابکهبیندمیخوابدرخوابدمیولیشود،میپنهانرودمی

درعمیقخوابنقدراییعنی،بودمخفاشحاالتامنکهگوییممی،آییممیخودمانبهما.نکندطلوعاصالً.بمیرد

خداگوییممیمایعنی،ممکنیغیرجوریکیعنی.آفتابازبشودیتیمجهانکردمآرزوکهدیدمخفاشیاین

.دیگردانیممیماگوییممی،دهیممیادامهراذهنیمنهمینبرايبشویم،خدابی، مامابشویمیتیممانباشد،

،استخداموردایندرکهجهانآفتابکهبیند،میراخواباینذهنیمنبعنوانانسانیاذهنیهاي منپس

. کنیمحکومتجهانبهخفاشانماونباشد

کارمندرچجوريبیناینکهببینمکنمفکربنشینممنکهاستایننتیجهحاالو. شودنمی،نهشود؟میاین

،نباشدآفتاب،باشدخدابیجهانخواهمنمیاگر،استمنخوابکنممیکهفکرهايایندرمنواقعاًآیا.کندمی

فعالرادردهایممرتب؟هستچیعالئمش،بردارمدستخفاشیازخواهممیآفتاب،باکنممیهمکاري

قدرت ،توجه کنید ما به عنوان هشیاري در این لحظه اراده آزاد داریم.کنمنمیمن ذهنی را تقویت،من. کنمنمی

ببینم من خفاش . اینها را باید به کار بیندازیم.قدرت تشخیص داریم،قدرت تصمیم گیري داریم،انتخاب داریم

چرا از این لحظه فرار،کنمنمیاگر از آفتاب فرار؟کنممیچرا از آفتاب فرار؟بینممیچه خواب هایی؟هستم

.یعنی گذشته و آینده،چرا این قدر عالقه به زمان دارم.کنممی

پس چرا این قدر ؟ترسممیپس چرا این قدر،از جنس او هستمفکر کنم،خدا را قبول دارم،اگر واقعاً توکل دارم

هاي اینها خواب،شوممیحسود،کنممیاگر از جنس خدا هستم چرا خودم را با دیگران مقایسه؟حسود هستم
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این است که آرزواش و معنی.حرکات خفاشیِ هشیاري در ذهن است،تمام این حرکات من در ذهن.من است

.پس من خفاش نیستم دیگر.غلط اندر غلط است،همچون خوابی،همچون آرزویی.بمیردکنم آفتابمی

پس کارهاي خفاش .خواهم طایر روز باشممیمن تشخیص دارم و انتخاب دارم،،خواهم از خفاشی دست بردارممی

.کنمنمیرا

واقعاً وابسته به قانون جبران آیا توقع من،توقع دارم،خشمگین هستم،حسود هستم،ترسممی،نویسممیلیست

از ؟این عملی است،خواهم مرا خوشبخت کندمیمثال من از همسرم؟عملی است اصالًخواهممیچیزي که،است

.خواب خفاش است،هشیاري در ذهنهاي این خواب.رنجممیبعد؟چرا،خواهم به من پول قرض بدهدمییکی

این رویاها را کهبیدار بشوید ها و از این خواب،به صورت حضور ناظر،کنیدتوانید بررسی میراها شما این خواب

من از جنس خدا ،من از جنس خورشید هستم،هابگویید بی اساس هستند این،آیند این رویاهامیوقتی،نبینید

از دفتر : گوید کهمی.بله،خواهم بیندازم دورمیاین خاصیت خفاشی ام را.خواهد در من ظهور کندمیاو،هستم

،بر بستههاي نه زینت.دهد که ما باید به زینت اصیل حضور آراسته بشویممیاین قسمت نشان.خوانممیششم

وقت ما تلف خواهد ،هم هویت شدگی به خودمان ببندیمهاي اگر زینت.یعنی ساختگی که مال این جهان است

:گویدمی.شد و آخر سر مغبون خواهیم شد

1282بیتششم،دفترمثنوي،مولوي،

مرحبا؟ستانیوفروشیتاخدامردانِحرفدزديچند
، یا پز بدهیم اعتبار بگیریم از مردم؟برویم جاي دیگر بفروشیم،خوانیم حرف هایش را بدزدیممیآیا ما موالنا را

،خودمان را بشناسیم،ذهن مان را بشناسیم،بشناسیم،بیدار بشویمخوانیم میحرف موالنا را!نه؟احترام بگیریم

فقط هم روي خودمان .منصف باشیم و روي خودمان کار کنیم؟چه اشتباهاتی کردیم؟بدانیم از جنس چی هستیم

ب تا بفروشیم و آفرین از مردم کس،دزدیمنمیبقیه مردان خدا را،دزدیمنمیپس ما حرف موالنا را.کار کنیم

.کنیم

1283بیتششم،دفترمثنوي،مولوي،

نکردگُلگونراتوبربستهرنگ
نکردعرجونفَنِبستهبرشاخِ

چهار ،سالم است،یک کسی واقعاً دلش پر از حضور است،دو جور رنگ داریم،رنگ بربسته یعنی رنگ ساختگی

گُلگون را با ،صورت زیبا و قشنگ او،زندمیتمثیل.سالم استاش کند و از جمله بعد فیزیکیمیبعدش خوب کار
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را به خودش ها یک کسی هم هویت شدگی،سرخش کند و زیبا کندخواهد با سرخابمیکه،یک صورت مریض

من در مرکزش،براي اینکه من ذهنی دارد،ولی دلش مریض است،دهدمیآنها را به مردم نشان،وصل کرده است

کند میواقعاً زندگی زنده از او ارتعاش،زنده است،مرکزش از جنس حضور است!ر نهیک کس دیگ.ذهنی است

گوید که رنگی که ما به طور مصنوعی و ساختگی به خودمان می.شودمیو وارد چهار بعدش هم،آیدمیبیرون

.کندنمیما را گُلگون،به صورتمان،زدیم

شاخ باید زنده .کندنمیآن شاخه پالستیکی کار شاخۀ زنده را،و شاخه پالستیکی را اگر ببندیم به یک درخت

عرجون در اینجا ،پس شاخِ بربسته فَن عرجون نکرد.دهد به مانمیدرخت پالستیکی میوه.باشد که میوه بدهد

ما به عنوان شاخۀ اصیل او هستیم که ،ما هم هویت شدگی نداریم،یک زندگی است.زنده،یعنی شاخِ شاخه زنده

.دهدنمیاین میوه،من ذهنی است،از این زندگی یک شاخه پالستیکی بیرون آمده!نه.دهدمیمیوه

سرشان کاله ،خواهند جلوه بدهندمیاین شاخه پالستیکی را به صورت شاخۀ اصیل،با من ذهنی شانها و بعضی

ما هم شعر موالنا .کنندمیدزدند ومال خودشانمیحرف مردان خدا را:ویدگمیو همانها هستند که.خواهد رفت

خوانید نمیخوانید واقعاًمیشما هم که اینها را.گوییم که اینها مال خودمان استنمی،نویسیممیرا روي صفحه

د که او دارد به خودش بدانی.خشمگین نشوید،کندمیو اگر دیدید کسی این کار را،که بروید یک جایی پز بدهید

.زندمیلطمه

1284بیتششم،دفترمثنوي،مولوي،

فتداندرعشرهااینرخَتازرسدمرگتچادرِچونعاقبت
،که به خودمان بستیم،افتندمیهم هویت شدگی از روي ماهاي این زینت،شویممیمی گوید یواش یواش ما پیر

یعنی به .از جنس فکر هستند،و از جنس بیرون هستندآنهایی که به خودمان بستیم،عشرها یعنی زیورها.بله

.ایمهدرست کرد،وسیله آنها من ذهنی

1285بیتششم،دفترمثنوي،مولوي،

قیلوقالفنونِپسزانشودگُمرحیلخیزخیزانِآیدچونکه
دانشمندي ،متقاعد کردن مردم که من آدمِ محترمی هستم،فکر کردن،حرف زدنفنون قال و قیل یعنی فنون 

با صحبت و متقاعد کردن یا هر راه هایی را که بلد ،تصویر ذهنی خودمان را در ذهن آنها بزرگ کردن،هستم

،شودیمبینیم که مرگ نزدیکمی،گوید همین که یواش یواش ما پیر بشویممی.فنون قال و قیل است، هستیم
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خواهیم ببینیم که به موقعمی،کندنمیشویم که فنون قال و قیل و بهتر نشان دادن خود دیگر کارمیمتوجه

به مردم نشان .توانیم متوجه این پدیده بشویم که نباید چیزهاي بیرونی را با فکرمان از خودمان آویزان کنیممی

.اصیل به مردم بفروشیمبدهیم و یک شخصیت مصنوعی بسازیم و آن را به صورت

1286بیتششم،دفترمثنوي،مولوي،

بیستپیش،آیدخاموشیعالَمِ
نیستاُنسیشدروندرآنکهوايِ

واي به حال .صحبت تمام شد،دیگر فنون قال و قیل،بایست:گویدمی،آیدمیگوید عالم خاموشیمیآن موقع

نگذاشته شمع حضورش .یعنی در درون با خدا یکی نشده است.کسی که در درون دوستی پیدا نکرده است

هم هاي آیا ما الزم است که زینت.آن تمکین را به کار نبرده است.روشن بشود و به بی نهایت او تبدیل بشود

فضا را بازکنیم ؟نههویت شدگی را از خودمان آویزان کنیم و تصویر ذهنی به مردم ارائه کنیم و کرِدیت بگیریم یا

باالخره پس ،و یواش یواش بگذاریم شمع خدا روشن بشود،روي خودمان کار بکنیم،با مردم کاري نداشته باشیم

و به او زنده ،که این دوست خود ما هستیم و خدا هست،بینیم که یک دوستی در درون داریممیاز یک مدتی

؟کدام یکی بهتر است.ایمهشد

مرتّبماکهببریمپیموضوعاینبهسالگیهشتاد،سالگیهفتادتو؟ فرصت را از دست بدهیمآیا باید ما این 

پیر،دیگرکنندنمیگوشماحرفبهمردمهمهچراپس،بودهدروغهماش همه،فروختیممردمبهراخودمان

:گویدمیداردراهمینحاالهمیندهدمیاهمیتکیبشویدزشت،بشویدزیباشماحاالایم،هشد

1287بیتششم،دفترمثنوي،مولوي،

راآیینهآنسازخوددفترِراسینهروزيدویککنصیقلی
امروز.نیستوقتخیلینوروزتایلداازگفتنوروزيسفرةکههمان.استروزدویکیگویدمیهماینجاببین

.کندمیتقلیدجمعازفرد،استتقلیداش یکی؟کشدمیطولاینقدرچرا،هستیمآمادهسپاهماگفتغزلهم

منحرفما،داریمهمما،هستیمهمماگوییممیهممادهندمیپزهمه.استتقلیدرويازهممادادنپزاین

خردباکنبازرافضایعنی،کنصیقلیراسینهاینروزيدویکگویدمی.کنیمنمیراکاراینما،شویممی

آیینهیعنیراآیینهآنوکنپاكرااینها،باشنداشتهکاريدیگرانباشما،بشناسراها شدگیهویتهم،ایزدي

.بکنخودتکتابراآنشدصافکهاي
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1288بیتششم،دفترمثنوي،مولوي،

الْعجوزبرْدبارِدمزاجآنتَموزخورشیدبهمبدلشودمی
ماذهنیمندردازپرسردبسیاریاسردمزاجاین،تابستانوسطسوزانخورشید،تَموزخورشیدبهگویدمی

،بتابدزندگیآفتابنوریاشفابخشنیروياینوکنیمبازوکنیمبازوکنیمبازرافضامااگریعنی.شودمیتبدیل

واستسردسردسرددیگر کهدارددرداینقدریعنیالْعجوزبرْداین،استدردازپرکهماذهنیمنمزاجاین

رْدجوزبرذهنآنازمرادو،گویدمیرازمستانآخرروزهفتالْعرذهنگویدمی.استانسانیدردازپازدردپ

.شودمیمتحولباالخرهانسانی

1289بیتششم،دفترمثنوي،مولوي،

مامضیکنرهااکنون،جونقد؟قضاباکوشیچندعجوزهاي
اینبهبیا،کنجستجورالحظهاینرانقدبنابراین؟جنگیمیقضاباچقدردردازپرپیرذهنیمنايگویدمی

منیکیعنی.راگذشتهکنرها؟کنیمیجستجوراگذشتهچقدر،تابدمیایزدينورکهببینلحظهایندر،لحظه

همگذشتۀاینداردعجلهاینقدرو،برسدثمربهآیندهدرخواهدمیوگذشتهبراساسکردیمدرستذهنی

هر.بشوتسلیمولحظهدراینبیاگویدمی،پوشاندمیکامالًرالحظهاین،برسدثمربهآیندهدربرودشدههویت

مقاومت.شودمیصفرمقاومتموقعآنو،لحظهاینبهآییممیمالحظهایناتفاقاطرافکنیمیبازرافضاموقع

.جنگیمنمیقضابادیگرمابشودصفر

اتفاقاینمقابلدرکسیهرو.آوردمیبوجودرااتفاقاینزندگییعنیافتدمیقضاقانونباافتدمیکهاتفاقیهر

گشودهفضاکهحالیدرکندمیبازرافضاکسیهر.جنگدمیقضاباکندمیمقاومتآنبایاو،کندمیستیزه

یادماپس.کندمیکارخودشرويهمینطوريوشودمیخارجگذشتهازولحظهاینبهآیدمیاو،شودمی

تدارکیچهزندگیلحظهایندرببینیملحظهاینبهبیاییمکنیمرهاراگذشته،نکنیمجنگقضاباکهگیریممی

.کنیمبازاطرافشدررافضا،داردپیغامیلحظهایناتفاقاینو،دیدهمابه

1290بیتششم،دفترمثنوي،مولوي،

امیدخوبیدرنیسترارختچون
مدادخواهیونهگُلگونهخواه

اینذهنیمناگر:کهبگویدخواهدمی،مرکّبیعنیمداد،خوانیممیمدیدقافیهبخاطرمدادهمینیعنیمدید

یکراشمامردمکهبدهیدادامهراهمین،کنیدمیارائههمهبهکه،باشدشماروي،باشدشمارخذهنیتصویر
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فضا،رامردمکنیرهاکهنگرفتیراموالناهاي پیغامایناگر،کنیدمیزندگیمردمبخاطراگر،ببینندخاصیجور

در؟استذهنیمنرويتوروي،اینستفقطتورخ،باشینداشتهمردمبهکاريکنیکارخودترويکنیبازرا

.رسینمیجاهیچبهدارينگهراذهنیمنچون.نیستاینبرايامیديهیچاینصورت

خوبفکریک،بیفتدخوباتفاقیکیعنیل،بماگلگونهخواهیمیحاال،امیدخوبیدرنیسترارختچون

قیافهاین،سرخراطرفتآن،کنسیاهراطرفتاین،بزنسیاه،هستمسیاهمنبگو،کنسیاهشیا،آنبهبزنی

هویتهممرکزت،استجسمیهوشیاريمرکزت؟چرا.شودنمیدرستکارهااینباکهاستزشتاینقدر

/نداردعاقبتوآخرزندگیاینجور،آدماین.هاستشدگی

اینچیزهیچکهبشویممتوجهماکه،بهمعروفبقول،مادستبهریزدمیاالنراپاكآبموالناکنیدتوجهیعنی

مناینو،خودمانتغییربرايکنیماستفادهبلکه،بکنیمخودمانزینت،برنداریمرابزرگانهاي حرفجملهازدنیا

ارائهمردمبه، این رازنیممیخودمانبهکنندهزیباچیزهايهیماکهاستدرست.شودنمیدرستذهنی

حرفوگفتگوفنّکهبینیممیمدتییکازپسکهگفتو.کردنخواهددرسترامازندگیکاراینولی،کنیممی

اتفاقاینیا،افتادهبداتفاقاینبگویممردمبهمنحاالکهشویممیمتوجهجایییکبعد.کندنمیکاردیگرزدن

.دهدنمیتغییرراهممنقیافۀاینحتّی،هیچهیچ؟بشودچیکهکنمقیلوقالاینبهراجع،افتادهخوب

فکرجوريچهمردمکهبودمهمخیلیهممنبراي،بودمهمذرهیکاوایلدیگر،نیستمهماصالًمردمبراي

پسخوب؟کنمکارچهمنحاالپس.دهندنمیاهمیتهممردم،باالدیگررفتهمنسنّدیگرکمیاالناصالً،کنند

یککهبدهیاداتبچهبههمراها همین،هستیمادروپدرهماگرکوچکی،بشوموضوعاینمتوجهجوانیدر

مردمبهآنبهپرداختنوآنفروختنوایندادننشانوخودنماییباو،نگیرندخودشانبجايرادروغینتصویر

نکنندتلفراشانوقت، بگوییدمردمبه،بگویید

***پایان قسمت سوم***
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:کهگفتخواندیمقبلیبیتدر

1289بیتششم،دفترمثنوي،مولوي،

مامضیکنرهااکنون،جونقد؟قضاباکوشیچندعجوزهاي
چیرویدادشکهکندمیتعیینو،کندمیبازمابرايرالحظهاینکهاستالهیقانونقضاکهدانیدمیوشما

نارواوجابیدخالتقضاکاردر،باشدفضاگشاییبایعنی،باشدصفرمقاومتبااگرقضابامابرخوردو،باشد

بهراپیغامش،کندکار،آوردهبوجودخودشکهرویداديرويتواندمیقضافضاگشایییاتسلیماثردر،کنیمنمی

.کندبازهمرامامرکز،کندبازهمرامامرکزضمندرو.بدهدما

افتندمیذهنخوابازمنکردنبیداربرايافتندنمیمنبدبختییاخوشبختیبرايرویدادهااینکهقانونآنو

باباالخره،کنیممیالو،اندازیممیو،اندازیممیوشدیمهویتهمچیباکهکنیممیشناساییمانتیجهدر

مستلزمصفرمقاومتو.شودمیخالیمامرکزو،شویممیآزادماآنهاانداختنوها شدگیهویتهمشناسایی

دوبارهامروزکهفضاگشاوپذیرارفتاریکداشتنو،استخویینرمیکمستلزماینو،استلحظهاینبهآمدن

ورآنازخودمانباو،داریمماهوشیاريیاخدااصلیخاصیتبعنوانرافضاگشاییوتمکیناین:کهخواندیم

.کنیماستفادهآنازبایداالن،داشتیمخودمانباهمیشه،آوردیم

گذشتهبصورتو،زندمیحرفگذشتهباشدگیهویتهمیعنی،زندمیحرفماطریقازاالنکهراگذشتهو

لحظهایناتفاقمقابلدریعنی،کنیجنگقضاباونکنیاگرکهگفتو.بکنیمرهامارااینشویممیبلند

یا،کنسیاهبزنمرکّبآنبهخواهیمیحاال.داشتخواهیراذهنیمنچهرةایناینصورتدر،کنیمقاومت

درواالن.داشتنخواهدتوبرايايفایدهذهنیمن،خوردنخواهدتودردبهاین،کنسرخبزنبیرونیگلگونۀ

:گویدمیاولدفتر

1255بیت مولوي، مثنوي، دفتر اول،

پس قضا ابري بود خورشیدپوش
شیر و اژدرها شود زو، همچو موش

آنباشدیادمان،آفلچیزهايبانشدنهویتهمخويوصفرمقاومتیا:کنیمکارتوانیممیماجوردوببینید

حالهربه،بله،کنیدتلقینتوانیدمیخودتانبه،خواندیمبارهارااین،شويمیوفایانبیفدايچون:اصالح

کهاماصلیوجودمنو،ندارندوفاکههستندجهانیاینچیزهايوفایانبی،شوممیوفایانبیفدايچگونه

هربهکه،امشدهوفایانبیفدايباصطالحامرفته،بگیرماوازراهویتماینکهبجاي،امکردهرهااستوفادار
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بانشدنهویتهمحالتیکصفرمقاومتپس.منبدنجملهاز.شدخواهندجدامناز،هستندآفلحال

.استحالتیکآفلچیزهاي

مقاومتبشودهویتهمآفلچیزهايباکسیهر.استمقاومتوآفلچیزهايباشدنهویتهمدیگرحالتیک

شمااززندگیخردباموزونیاهماهنگبطورزندگیخردوزندگیاینکهمعنیاینبه.شودمیقضادچار،کند

اژدهاوشیرکهکنیدمیفکرشماکهعلّتاینبهحاالو،شمامقاومتبخاطرآمدهبوجوداشکالو،کندنمیعبور

دیگریعنی،پوشاندمیراشماخورشیدکهابریستقضاکهبگویدخواهدمی،اینهاو،هستیدمهمخیلی،هستید

کهاتفاقاتیمقابلدربشویمهماژدها،بشویمهمشیرو،آیدمیپردهکنیممقاومتکهمحضیبه.بینیدنمی

خیلیراخودمانماکهحالیدراستضعیف،موش،موششویممیما،آوردمیبوجودخدا،آوردمیبوجودزندگی

.دانیممیقوي

کهبداندقضامقابلدرداندمیشیرداندمیاژدهاداندمیقويخیلیراخودشکهداردوجوداینجاکسیاگر

قبلیبیتدر،کنیممیمقاومتوهستیمهویتهمکهبینیممیماوقتیکاربهترینکاربهترین.شدخواهدموش

باکردنجنگمقاومتوستیزه،کردجنگنبایدقضابایعنی،قضاباکوشیچندعجوزهاي: گفتخواندیم

:گویدمیراهمیناالن،کنیمبازرافضابایدبلکه،بکنیمجنگنباید،قضاست

1257بیت مولوي، مثنوي، دفتر اول،

زور را بگذاشت، او زاري گرفتاي خُنُک آن کو نکوکاري گرفت
و،نشانممیشانسرجايراها آدممن،کنممیعوضرارویدادهامن،دانممیمن،بودناژدهابودنشیربجاي

زندگیخردوگذاشت،شدتسلیمکهکسیبحالخوشاگویدمی!نیستدرستاین،برممیبینازرابیرونیعلل

و،گذاشتکنارراجنگیدن،گذاشتکناررازورو،استنکوکارياین،بریزدفکرشبه،بریزدعملشبهکارشبه

من،دانمنمیمن،دانمنمیمنکهزندگیوقضامقابلدرالتماسودانمنمیو،تسلیموفضاگشاییکردشروع

.قضاستباستیزهاینهاخشموگلهومقاومتوشکایتو،هستمراضیمن،کنممیشکر

استالزمرویداديچهکهکندمینگاهرامادائماکلّعقل،کلّعقلیکداریمخدایکیعنیخداستقانونقضا

بیبهیعنی،مادربشودروشنخداشمعوکنیمتركراذهنیمنماکهنهاییمقصودآن؟چیبراي.مابراي

قضا،هستیمکردنجمعدنبالما،استمنظورآندنبالقضا.استبرقرارهمیشهمنظورآنبشویمزندهاونهایت

بسیار،کنیماضافهماناموالرويراچیزفالنتوانیمنمیماافتدمیاتفاقرویداديیک.استمنظورآندنبال
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خواهممی،یکتاییفضايبهبرممیراتودارممن،خنددمیمابهکهزندگیمنظورهدفازغافل.شویممیتلخ

اي،شويمیوفایانبیفدايو،شويمیهاشدگیهویتهمکردناضافهدنبالتو،کنمروشنتودرراامشمع

:گویدمیزندگی؟فهمیمیرابیتاینکی.نیستدرستیراهاینبفهمیتوتا،بدهمدردتوبهبایدچقدرمنبابا

1258بیت مولوي، مثنوي، دفتر اول،

هم قضا دستت بگیرد عاقبتگر قضا پوشد سیه، همچون شَبت
شماووفایانبیباکردهویتهمراشماآورد،کندمیادارهراکائناتتمامکهخرديقانون،زندگیخردقانوناگر

ضعیف،هستیشیرکرديمیفکر،شديموشمثل،شدسیاهزندگی،ندیدیدو،افتادیدمقاومتوستیزهبه

روزاینبهراتوکهقضاهمان،کنبازرافضا،بشوتسلیم،کنیکارچهدانینمیهماالنو،شديمریضشدي

.ایمهخواندبارچندرابیتایناستواضح.فقطگیردمیرادستتانداخته

1259بیت مولوي، مثنوي، دفتر اول،

هم قضا جانت دهد، درمان کندگر قضا صد بار، قصد جان کند
بازندگی،هستندماجانها شدگیهویتهم،داریمآفلهاي جان،ستیزیممیقضاباداریمذهنیمنکهموقعی

زندگیو،شماعینک،شمامرکزشودمیآناینکهبراي،نشویدچیزيباهویتهمشما.زندمیراآنهاتیرهایش

راتوجانقصدکهلحظهایندرافتاداتفاقاتییکدیدیداگرولی،نشو،دردمیدائماًراماپردة،زندمیرااینها

مشخّصپیغامشنکنیدستیزهشمااگر،دهدمیپیغامییکدارد،شماستمصنوعیجاناوالًاین،کندمی

.سلیمانمثل،استچیزیکپیغامهمیشه.شودمی

.منشینکجتوگفتهمایشان،نورزکجگفتبادبهباالخره،ورزیدمیکجهمباد،شدمیکجتاجشسلیمانگفت

نسبترادلش،داردشدگیهویتهمیکمرکزشدرکهفهمید،کردتأمل.شدکجهماش پادشاهیکالةباالخره

درستهمباد،شددرستتاجشیکدفعهدورانداختکَندوشناخت،کردآزادراخودشیعنی.کردسردآنبه

،نشدوفایانبیفدايدیگر.شدمسلّطچیزهمهبربارهدوو،افتاداتفاقدرستروزگارحوادثیعنی.ورزید

.نشدآفلچیزهاي

مندر.کندمیدرمانودهدمیجانمابهکههستقضاهمین،بکندمامصنوعیهاي جانقصدقضااگربنابراین

،شدهضعیفمانجانولی،بشویمهویتهموسعتاینبهنبودقرارولی،هستیمچیزهاباهویتهمماذهنی

،بشویمتسلیمرفتهیادمانولی.هستیمحالبی،نیستزندهبیندنمیاالنما،شدهضعیفمانهوشیاريجان
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بنابراینو،کنمنمیستیزهقضابامنکهباشدیادمانلحظههر؟کندمیکارشمارويبارهدوقضاجوريچه

درمانرامن،دهدمیجانمنبهبارهدو،کندمیکارمنرويقضا،کنممیبازرافضاهی،استصفرمقاومتم

.توانمنمیستیزهباامذهنیمنباتوانمنمیخودم.کندمی

نبضگرفتنازبنابراینپس.شودمیظاهرمابیروندرمامرکزاَثرکهبشودمعلومتاخوانممیهمبیتدو،بله

مانبدنجايیکاگر.هستچیمامرکزدرکهاستمشخّصمابدنوضعحتّیمثالًمابیرونیحالمابیرونی

ولیاندسادهبسیارابیاتاین.استدردجنسازمامرکز،کندمیدردمانبدندیگرجاهايخیلییا،کندمیدرد

:گویدمیدارندمهمپیغامیک

1293بیتششم،دفترمثنوي،مولوي،

لَبیبايبینفرورانبضم:گفتطبیبسويِشدنجورریکیآن
.بگیررانبضمگفتطبیبپیشرفتیکی

1294بیتششم،دفترمثنوي،مولوي،

دلحالِبرشويآگهنبضزکه
متّصلدلبااستدسترگکه

یااستشاد،کندمیآرامش،کندمیراحتیاحساس،استبدیا،استخوبحالش،بینیدمیرایکیاحوالشما

نبضاینگویدمیکهاستدرستحاال،استممکندست،ببینیدراکارشنتیجۀببینیدراکارش؟استعصبانی

شمابیرون،شماستمرکزبهمتّصلشمابیرونیقسمتبگویدخواهدمی،استدلبهمتّصلاینکهبرايبگیر

یکاستخراباتمالیوضع.استواضح.استخرابشمامرکزدهدمینشانايجنبههردراستخراب

هویتهمآنباکهاینجادرداريالگویییکنکند،زنیمیلطمهخودتبهقدمیهرنکند،داریداینجاچیزي

.بشودخوبحتّیاممالیوضع،بشودخوبوضعمنبایدگوییمیو،هستی

کینهنکند،داريرنجشنکند،بگیريمفتبایدراچیزها،بکشیزحمتنبایدکهکنیمیفکرمرکزتدرنکند

وزندگینتیجهدرو،استخوباینکنیمیفکر،همهبهداريرواداشتعدمنکند،داريحسادتنکند،داري

،کنیدزندگیشماخواهندنمیهممردم،کنندزندگیمردمخواهیدنمیشمایعنیتوبهدارندرواداشتعدمهمه

.کنیدزندگیشماخواهدنمیهمخدا

راتاننبضقشنگتوانیدمیشما،استوصلمرکزبهشمازندگیمختلفهاي جنبهیعنیشمابیرونینبض

مشخّصرابیروندرونانعکاسهمیشه،استخراببیروندیدیداگر؟استجوريچهتاندلببینید،بگیرید
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جورهرکسیهرکههستمعنیاینبههمابیاتاینکنیدتوجه،بله.کنیددرستراآنبروید،باشدچی،کندمی

اصالً،باشدداشتهزیاددردو،باشدداشتهزیادشدگیهویتهمباشداستممکنکسییک،داردذهنیمن

:گویدمیباشداینطورينباید،باشددادهدستازراامیدش

3648بیتششم،دفترمثنوي،مولوي،

دیو اگر عاشق شود، هم گوي برد
جبرئیلی گشت و، آن دیوي بمرد

جبرئیلیاینو،هستیمشیطانازبهترباشیمچههرکهما.شودمیموفّقبشودعاشقهمشیطانحتّیگویدمی

،انگیزاندمیبرجسمیهوشیاريبهراانسانکه،استدردپرستکهاش شیطانیخاصیتدیویتشآنشودمی

این،کنندمیتشویقذهنیمنساختنوداشتنبهراها انسان،دارندصورتگريفنّ،اینهاصورتگرند:گفتامروز

بازرافضااستکافی،نباشیدامیدنااصالً،هستجورهرشماذهنیمنپس،میردمیآندردیويهاي خاصیت

.بتابانیدخودتانبهرازندگینوروکنید

3649بیتششم،دفترمثنوي،مولوي،

اَسلَم الشَّیطانُ، آنجا شد پدید
که یزیدي شد ز فضلش بایزید

استقادرانسانیهریعنی،آمدپدیدآنجادر.کردمتسلیمخودمدستبهراشیطانممن:حدیثیااصطالحپس

،شناسیدمیرامعروفیزیدکهیزید.شودمیبایزیدیزیدخدافضلازو.بکندزندگیتسلیمرااش ذهنیمن

کهبایزیديبهشودمیتبدیل،استیزیدشبیهکهذهنیمنیعنی،موالناستاحترامموردکهبزرگعارفبایزید

:فرمودهرسولحضرت،موالنابنظراستحدیثاینبلهالشّیطاناَسلَماما،بله.شدهزندهخدانهایتبیبه

:حدیث

اَْسلََم شیطانی بِیَدی
شیطانم به دست من تسلیم شد

یک،بودهذهنیمنمنظورش.استشیطانییکهمدمکسیهرفرمودهرسولحضرتیعنیفرمودندایشانو

خودمبدستراشیطانماما،بلهگویدمی؟هاببخشیدداریدهمشماخدارسولايکهپرسندمی.کوچکشیطان

راکوچکشیطانیتوانیممیمابدهدنشانمابهاینکهبرايکندمیاستفادهموضوعاینازموالناو.کردمتسلیم

.استلحظهاینقدرت،خداستقدرتماپشتکهچرا.داریمرااینقدرت،ماستهوشیاريباهمیشهکه
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اینقدرتاینکهبراي،دماینبهلحظهاینبهبیا،گننجقضابا،کنرهاراگذشتهگفت؟شمابهگفتچیامروز

و،کاربهکندشروعتودرماهیوآیینهوشمع.بیفتدنوروزاتفاقآنلحظهایندربگذار،خداستقدرتلحظه

قدرتیا،استلحظهاینقدرتتوپشتچون،کنیتسلیموکنیخمراذهنیمنبتوانیهوشیاريبعنوانشما

:خوانممیپنجمدفترازهمبیتچندوخداست

288مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بیت 

جان است و نظرآن مطعومگرچه
جسم را هم زان نصیب است اي پسر

اینوانرژياین:گویدمیآیدمیغیبازبرکتیاخردیاانرژيومشویمیتسلیمکهوقتیبگویدخواهدمی

مینظرکند،میرانظرکاروخداست،جنسازکهماستهوشیاريآنگیرندهیعنیدارد،اثرماجانرويبرکت

.کنیدمیتوجهنظر،است،زندهتوجهاست،نیامدهدرفرمبهزندگی،دانید

288مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بیت 

جان است و نظرآن مطعومگرچه
جسم را هم زان نصیب است اي پسر

نصیبهممابعدچهاراین:گویدمیاما،دهدمیتشخیصآنراخدائیبرکتآنهست،هوشیاريیکدرما

.آیدمیطرفآنازکهبرکتیاینازدارند

289مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بیت 

اَسلَم الشَّیطان نفرمودي رسولگر نگشتی دیوِ جسم آن را اَکُول
اگر.استدیوباشد،داخلشمنیتماجسمایناگرجسم،دیوگویدمیکنیدمیتوجهجسم،دیواگرگویدمی

شماذهن،ازاگر.استسادهذهننباشد،داخلشمنیتوهویتحسباشدسادهذهناگر.نیستدیوباشدساده

باشند،مامرکزدرآنهاو،باشدذهندرشدههویتهمچیزهاياینبنابربخواهید،خوشبختیبخواهید،هویت

گویدمیآید،میطرفآنازکهانرژيآنخورندهنبود،آنخورندهجسم،دیواگر:گویدمیاست،دیوماذهن

:گویدمی.استحدیثاینموالنانظربهپسگفت،نمیالشّیطاناَسلَمرسولحضرتپس

.شیطان من مسلمان شد:اگر جسم شیطانی از آن طعام نمی خورد، هیچگاه حضرت رسول نمی فرمود که
.اندازدمیرامنیتیعنیشود،میمسلمانباالخرهتسلیماثردرماذهنیمنیعنی
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290مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بیت 

تا نیاشامد، مسلمان کَی شود؟دیو زآن لُوتی که مرده حی شود
تایعنیچه؟یعنیشود؟میمسلمانکینخوردتاشود،میزندهآنخوردنبامرده،کهغذائیآنازماذهنیمن

شود،نمیمسلمانموقعهیچنخورد،غذاشدهگشودهفضاياینازشماذهنیمناینونکنید،بازرافضاشما

بخورد،یعنیغذااینازهمماذهنیمناینکهبایستیمیورود،نمیبیرونمامرکزازذهنیمنموقعهیچیعنی

.دهدمیتوضیحخودشاالنبله،بشناسیم،راذهنهايشدگیهویتهمتوانیممیمابرکتاینازاستفادهبا

291مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بیت 

عشق را عشقی دگر برَّد مگردیو بر دنیاست عاشق، کور و کر
فضاوقتیهستیم،وکرکوراینبنابرهستیم،جهانعاشقذهنیمنبصورتهستیم،هوشیاريماکنیدمیتوجه

میاصیلهوشیاريهمانجنسازآورد،میدرذهنیمنجنسازلحظهیکراماگشائیفضااین،کنیممیبازرا

هستیم،زندگیعاشقهستیم،اوعاشقمانیستیم،جهانعاشقماکهکنیممیفکرمالحظهیکاینبنابر.کند

عشقفقط:گویدمیبرّد،میاستجهانبهعشقکهراقدیمیعشق،جدیدعشقاینبنابرهستیم،خداعاشق

.برّدمیراقدیمعشقکهاستجدید

جدیداکهدیگريعشقیککردنجایگزینباچگونه؟ببرّید،جهانبهنسبتراخودتانعشقبایدشمایعنی

نگهمامرکزدرراباورهااینواینها،وهستمخداعاشقگویدمیکهذهنیمندیگرعبارتبهکنید،میپیدا

ونبرّیم،جهاناینازتااینبنابرشویم،نمیخداعاشقما،نشودخالیمامرکزتاگوید،میدروغاست،داشته

کهگوئیممیحاالولیاست،کروکورآنهايانرژيوزندگیبهنسبتاست،جهانعاشقماذهنیمندانیممی

آنازگویدمیداردرا؟چیزهااینبدهدتشخیصماذهناینچگونهدهیم،میتشخیصماما،ذهنبااالناین،

.بدهاوبهغذا

انرژيببین،راخداکهبگواوبههست،همکروکوردنیاستعاشقماذهنیمن، کروکورعاشقدنیاستبردیو

جریانانرژيآندهیممیاجازهوقتیاما.شنودمینهبیند،مینههیچکدامبگیر،راپیغامهاببین،راآنطرفی

قدیمیعشق،جدیدعشقدنیا،نههستمخودمانعاشقماکهشویممیمتوجههوشیاريبصورتبله،کند،پیدا

.بردمیبینازرا
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292مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بیت 

چشدیقین چون میخانۀاز نهان
اندك رخت عشق آنجا کشداندك

گیریم،میسبببیشاديمایکتائیفضايازیعنیذهنی،منشکفضايازنهیقین،خانهنهانازمایواشیواش

الزمهستیم،کیدانیممیکنیم،میامنیتحسکنیم،میتجربهرایقینوقتیکنیم،میتجربهرایقیناصال

کیشویممیمتوجهکنیم،میپیداسوادشویم،میدارریشهوقتیماهستیم،کیکهحرفاً،بگویندمابهنیست

طریقازبعدبدهیم،نشانواکنشلحظهبهلحظهمرکزمان،درداریمنگهراواکنشیذهنیِمنکهنههستیم،

میچونیقینخانهنهانازحالبهر.نداردفایدهاینهستیم،خداگونهمابفهمیمذهنمانازپرسیدنوباورها

رامهرمانیعنیراعشقرختیواشیواشکنیم،میمزهرا،برکترا،انرژيمایقینخانهنهانآنازچونچشَد،

.استمشخصجهان،بهنهیکتائی،بهطرف،آنبهاندازیممی

ازراماحوصله،صبروباقضاوزندگیکنید،توجهکه،گویدمیخوانم،میبرایتانسریعکهآیندهبیتچنددر

اشارههمینطورونیست،زندگیقوانینباموزوناینداریم،ماکهايعجلهسیستمِاینکند،میبیدارذهنخواب

بهبیدارياینپسبرسیم،حضوربههمبگذرد،مامعاشبایدهمبگذرد،ماماديزندگیبایدهمکه،کندمی

زندهزندگیبههمو،بدهندادامهراشانماديزندگیهم،کنندکارهمبتوانندانسانهاتادهد،میرختدریج

.بشوند

3526مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت

اندبنهادهمالبهايبرمهرچندوچونازایمگشتهواقفچوما
ایندریم،اشدهآگاهکند،میکارزندگیجوريچهوقضاقانونوکارهاچندوچونازچونماکهگویدمی

همینراه،بهترینشایدوگوئیم،نمیراچیزهمهکسیهربهمایعنیند،اگذاشتهماهايلببهمهرصورت

چهباشید،داشتهذهنیمنبایداندازهچهاالنشماکهاست،زندگیخودآهنگباشدنموزونوفضاگشائی

میعالیکنندهموزونیکاالن،یماگشتهمتعادلچونخودمانماکهکنیدتوجههالبتحضور،هوشیارياندازه

.دهدمیتوضیحاالنکهدالیلیبهنیستدرستاینکنیم،عجلهکنیم،عجلهمرتبهیکهاینوخواهیم،
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3527مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت

معاشوعیشمنهدمنگرددتافاش،غیبرازهاينگرددتا
چیزهائییکذهنیمناگریعنینرود،بینازمردممعاشعیشونشودفاشحدازبیشغیبرازهايگویدمی

. نروندکاردنبالمردماستممکننباشد،بیداريوحضوروگشاییفضاباهمراهاینونفهمد،درستوبشنودرا

بدحضور،یعنیعاريبیوغیرتیبیهمیناست،نکردنکارازعبارتحضورکهکنندمیتفسیرهاخیلی

! بیندازددیگرانگردنرامسئولیتشبکند،کمبایدآدمکار: فهمیدند

3528مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت

خامنیممحنتدیگنماندتاتمامغفلتپردهندرّدتا
محنتدیگدردها،دیگاین،باشدنداشتهراهضمشقدرتشخصو،بِدردتمامغفلتپردهایناگرکهگویدمی

رامادارد،استدادهمابهقضایا،ایمکردهایجادماکهدردهاییاین:کهبگویدخواهدمی. رسدنمینتیجهبه

ماخورد،نمیلطمههمکارمانبه،رسیممیهمکارمانبهماکهحالیدر،کندمیبیدارراماتدریجبهپزد،می

راهبهترین.استزندگیخودهمبازکنندهموزونبهترینشایدکهبگویدخواهدمیپس. شویمنمینامتعادل

دیگاینتا.استصبراست،نکردنعجلهو،استزندگیخردازاستفادهو،استگشاییفضااست،تسلیم

پختگیِآهنگبدونرایکیمرتبیعنی.نماندکارهنیمهآنبرساندنتیجهبهرامابایدکههوشیارانهدردهاي

.کنیمبیدارنخواهیمماموزون،

3529مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت

گوشنقششدکر،گوشیمهمهما
خموشلبلیکن،نُطقیمهمهما

زندگیبیانهمهشنود،نمیاصالگوششاناینکهحالیدر،هستندگوشهمه،اندزندهحضوربهکهانسانهایی

. استخاموشلبشاناما،هستند

3530ششم، بیتمولوي، مثنوي، دفتر

زمانایندیدیم،دادیمماهرچه
جهانآناستعینوتسپردهجهاناین

باشدنهویتهموجهانایناین،کهرسیدیمنتیجهاینبه،دادیمراشدگیهاهویتهمبیشترماچههرگویدمی

به،دهممیدستازراشدگیهاهویتهممنچیهریعنی. استجهانآنیقینوزندگیوعینو،استپردهآنها
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این:کهبگویدبیتچندایندرخواهدمیموالناو.استمنثباتاینوشوممیزندهیقینیبهعینیتی،یک

کرد،عجلهکارایندرشودنمیو،بگیردصورتبایدزندگیخودآهنگیکباتأنی،باوتدریجبهبایدپختگی

اینکهولی.استمفیدبسیاربرسانیممردمبهرااطالعاتبتوانیممااینکه. استتوازناینزیرجهانتمامالبته

کنیمایجاداختاللکارشتويدادنیادبافقطبخواهیمپختگی،وگشاییفضابدونراذهنیمنیکبخواهیم

. اندبردهپیموضوعاینبهواقعاموالنامثلانسانهاییو،نیستدرستهمکاراین

اینهاو.استتسلیموگشاییفضاو،استزندگیخودبهتوکلکاربهتریناست،کارایناستادخوبزندگیخود

دفعهیکخشکیوکویرراهدرشدندورهمهاینازپسکهنیستاینطوري،نکنیدعجلهشماخوانیممیرا

ازکهتفسیرياینبا. ریختیمهمبهراآنما،داشتهزندگیکهطرحییاکهايبرنامهآن.برسیمحضوربهبخواهیم

سالهزارپنج،سالهزارچهارسال،هزارسهشایددانمنمیمنحاال،قدیمایرانیانحتی،دادیمنوروزيسفره

.ایمشدهاالنماکه،شدندنمیدوریکتاییازاینقدرشدند،نمیدورحضورولحظهاینازاینقدرپیش

و.برسیمنوروزتحولبهمانشبدرازترینازماکهکشدنمیطولزیادخیلی:گویدمیداردقصهکهطوريبه

قضاباو،ایمشدهدورلحظهاینازجمعیهموفرديهممااالنولی. بشودتبدیلکامالجسمیهوشیاري

اتفاقی،هرباستیزهکه،کنیممیراکاراینداریمبفهمیمباید،بگذاریمکنارراقضاباستیزهبایداول.ستیزیممی

.استزندگیبااست،قضاباستیزه

3531مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت

استکردنپنهانروز،کشتنروز
استکردنپریشانخاکیدرتخم

شويمیهویتهم.دیدخواهیرااشنتیجهبالخرهکنیمیکهکاريهربگویدخواهدمیاینجامخصوصاحاال

مدتییکازپس،اندازيمیکنی،میشناساییراشدگیهویتهم. کردخواهیایجاددردشوي،میقضامشمول

پس. استبرقرارکارماقانونهمینپسدید،خواهیرااشنتیجه،بشويپختهاصطالحبهتوکهاستالزمکه

فوراآیااندازیم،میکنیممیشناسایییاشویممیهویتهمیاکاریم؟میجوريچه،استجوردوکشتن

.شودمیمعلومچقدرههمدانیمنمیو،شودنمیمعلومفورانهشود؟میمعلوماشنتیجه

قويبازویتان،داردفایدهکهدانیدمی،دهیدمیورزشرابازویتاندفعهصدروزيدداریمیبررادنبلیکشما

بایدکهدانیدمیکاریدمیرادرختیک.کهتوانیدنمی،نهبگیرید؟اندازهتوانیدمیچقدر؟دانیدمیشد،خواهد
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میوهچقدراولسالکرد؟خواهدرشدطوريچهمثالکهدانیدمیبدهید،آببیفتد،آفتابتويبدهید،کود

:بعدفشانیممیخاكدرراتخمکنیممیپنهان،کاریممیواقعدرمانتیجهدردانید،نمیداد؟خواهد

3532مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت

شدنپیدا،وآمدپاداشروززدنمنجلگَه،بدرودنوقت
همیاکاشتن،موردایندرولی. کاشتیدچیکهداردبستگیم،یکنمیدرومدتییکازپسکاریممیبالخرهپس

مسئلهیک،بخشیدمیرارنجشییکبخشید؟میراتانرنجشمثالنهیاکارید؟میدردکارید،میشدگیهویت

همینبهبستگیکی،دانمنمیماهشش،دانممیچیروزپازدهروزدهازپس. کاریدمییکی،باکنیدمیحلرا

کنممیراکارممنگوییدمی.نکنیدعجلهبسنجیدبایدرانکتههمین،داندمیزندگیو،داردشمااحوالواوضاع

ودانیدنمیشماراکردنشدروبخشیدم؟همهاینمنرآخپسکوآقابگوییدذهنتانبااگر.خدابهسپارممی

یعنی.کندمیپیداپرورشدارد،همبعدتانچهارهم،تانماديقستکهبردمیجوريراشماداردزندگیبنابراین

.نکنیمقضاوتذهنمانبانکنیمعجلهو،بسپاریمراخودمانبایدما

قسمتیهر،کنیدتوجهخوباگر،استکنندهبیدارابیاتاین،خوانممیششمدفترازدوبارههمبیتچند،بله

کهابیاتیهمینمثال.بدهدتغییرراشماجهتو،بدهدجوابشمادرراسوالییکاستممکنخوانممیکه

منشد؟چیپسبگوییدروزدهازپسنکاریدراتخمییک.نکنیدعجلهشمااینازبعداستممکنخواندیم

حضورگنجاستماهشششود؟نمیدرستمنوضعچراکنند؟نمیکمکمنبهمردمچراپس،بخشیدمرایکی

خودشموقعبهوایستیدوبکاریدراتخمکنیدکار. نگوییدراهااینام؟نرسیدهحضوربهچراپس،دهممیگوش

برکتبانهاگر.آیدمیدرحتما،آیدمیدرجوريیک،کاریممیدردباکاریم،میذهنیمنبایعنی. باالآیدمی

. آیدمیحتماولی.آیدمیدیگرجوریک،کاریممیمنبیکاریم،میصفرمقاومتباکاریم،میزندگی

3516مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت

مکرهاستمکر حق سرچشمه این 
قلب، بینَ اصبعینِ کبریاست

خداست،تدبیرحالبهریاقضاقانونهمبازماست،مکرهايیاتدبیرهاهمهسرچشمهخدا،تدبیر:کهگویدمی

هايانگشتبینمامرکزاینوخداست،تدبیراش سرچشمهغلط،یادرستحاال،اندیشیممیماکههرچهیعنی

.اشخالصهخداست،
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3517مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت

آتشی داند زدن اندر پِالسآنکه سازد در دلت مکر و قیاس
االنماکه،دادهیادمابهرامقایسهوآورده،بوجودراها هویتیهمبااندیشیدنیعنیمکرمامرکزدرکههرکسی

هویتهمگلیماینبهتواندمیخداایننیرو،اینمقایسه،وذهنیمنفکرهايهمینیعنیمشغولیم،آنبه

.بزندتواندمیاوفقطیابزنید،ذهنیمنبابایدشمابزند؟تواندنمییابزند،همآتشها شدگی

3448مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت

نظاره کن آن کار و باروآنگهانتو برون رو هم ز افالك و دوار
بهبیرونبیاذهنازلحظاتیحداقلیعنیبرو،بیرونکند،میتغییرچرخد،میدائماکهذهناینازتوکهگویدمی

چجورياتفاقاتکند،میکارچجوري،کندمیکارباريوکارچهباخداببینکن،نگاهاوضاعبهناظرحضورصورت

. درستببینیتوانینمیتوهستی،فکرچرخشدرکهزمانیتاکهبگویدخواهدمید،ندارپیغامیچهافتند،می

درستبنابراینوبینی،میهاچرخشهمینعینکپشتازبینی،میهاشدگیهویتهمعینکپشتازچرا؟

کند،میمعنیخودشواالنبینی،نمی

3449مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت

نشنوي تسبیح مرغان هوادر میان بیضه اي چون فرخ ها
هوامرغانعبادتوخوانیآوازهست،مرغتخمداخلکهجوجهجوجه،مثلهستیممرغتخممیاندرگویدمی

مثلهوامرغانعبادتماهستیم،ذهنمرغتخمدرکهمابنابراینپسشنود،نمیآواز مرغان هوا راشنود،نمیرا

تغییراتاینما،هوشیاريهاي چشمجلووهستیم،چرخشدر،هستیمدواردرکهحاالپس.شنویمنمیراموالنا

ببینیم،ذهنیمنبا،باشدغلطاستممکنکنیم،قضاوتونظراظهارنبایدهستیم،گیجمقداریکودارد،وجود

کهچیزهاییهمینوبودنساکتودانمنمیهست،ستیزهوعدماستتسلیموگشاییفضاهمینراهبهترین

.دانیدمیشما

اینطورکهحاالونیست،درونبهبیرونازواست،بیرونبهدرونازلذتراهکهبدانیدبرایتان،خوانممیهماین

گلیمییکما.کنیمخراببزنیمباید،ایمهکرددرستذهندرکهپارکیاینیاکه،کاخیاینیاگلیمایناست،

ماخورد،میبهماینکهوقتیمنظم،ایم هچیدآنجاراچیزيهرایم،هکرددرستپارکییکیاایم،هکرددرست

.نداردفایدهاست،بیرونیقصریکاینبریز،بهمرااش کل:کهگویدمیاالنموالنا.ترسیممی
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3420مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت

حصونوقصرجستندانابلهیبرونازنهداندرونازلذتراه
کاريهربهبریزدشاديدرونازبشود،بازبایددرونفضايیعنیاست،بیرونبهدرونازشاديولذتکهبدانید

آشناکسفالنبا بروممنگوییمیشماکهنیستاینطوريکنی،میبرخوردکهکسیهربادهی،میانجامکه

قصريیکاگروشماست،دروندرشاديچشمهندارد،وجودچیزيهمچنینبریزد،منبهشادياوازبشوم

بنیادبیبسیارها آرزوقصریعنیاملقصر: گویدمیحافظ، استبنیادسستسختاملقصرکهبیااید،هساخت

شما،دانیدمیراشعرایندیگر. استبادبرعمربنیادکهبادهبیاربله،است،

3421مثنوي، دفتر ششم، بیتمولوي، 

شادومستمسجدکُنجدریکیآن
مرادبیوتُرشباغ،دردگروآن

عبوسمکنتوثروت،دالرهزارانباباغدریکیآنواست،شادومستندارد،چیزيهیچمسجدکنجدریکی

بهیعنیرسیدهثمربهاست،شادومستهستفقیريیک.نرسیدهثمربهیعنیمرادبیاست،مرادبیاست،

دائمااست،نرسیدهثمربهوعبوسولیدارد،زیادشدگیهویتهمیکیآندارد،سبببیشاديرسیده،حضور

نکردم،زندگیمنام،ناراضیگویدمی

3422مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت

بدنکنویراننیست،چیزيقصر
منمیراياست،ویرانیدرگنج

بهشدهزندهدلیکشده،گشودهفضاياینکهفهمیدیمامروزکن،ویرانشساختی،ذهنتدرکهقصرياین

پاركیاکن،ویرانرااینگلیمبعنوانساختیکهچیزياینشما،آرزوهاينه،قصرنه،داردارزشکهخداست

است،منهمسراینکرده،منظموساختهپاركیکذهنشدرهرکسیدیگر،باریکجنگلوپاركاست نیادتا

هرکسیبهاست،منمادروپدریکیایناست،منخالهیکیآنباشد،محدودهایندربایداستمنبچهاین

چیزياینگویدمیلرزد،میهمدائمابشود،خرابترسدمیدارد،همهرويکنترلداردوظیفهیکداده،جایک

.نیست

راگنجتاکنیویرانرااینبایدیعنیاستویرانیدرگنجمنامیراي:گویدمی،منمیراياستویرانیدرگنج

.شاديگنجحضورگنجگنج،اینکنی،پیدا
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3423مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت

شراببزمدرکهبینینمیاین
خراب؟شدکوشود،خوشآنگهمست

وبشودخرابتابشود،الیعقلمستتابخوردشراباینقدربایدمستخوري،شرابمجلسدرکهبینینمیتو

صبوحهنگام: گفتما،آمدیماینجابله،زندگی،شرابنه؟یااستخواريشرابجايهمجهاناینبشود،شاد

هنگامهستیم،نزدیکو،دهیممیتشخیصماراخداخروسوسگصدايآمدیمماگفتاست،یادتان.است

اینقدرور،آنازآیدمینشتیبکنید،مقاومتاگربخوریم؟بایدچقدراست،خداییمیجايپسو،استصبوح

پاركاین.بیایدبوجودشمادرسبببیوکاملشاديوکاملآرامشوبشوید،زندگیشرابمستشماکهبیاید،

. شودنمیکنیکنترلوداریدنگهرا

3424مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت

کَنَشبرخانه،استنقشپرگرچه
کُنَشآبادانگنجوزجو،گنج

گنجرا،شاديگنج،راحضورگنجکن،جستجوراگنجبکنش،بنیانازذهنیمناالنساختیکهايخانهگرچه

. بکنش آبادانزندگیشاديوزندگیخردبایعنی،بکنش آبادانبعدخدا،بهبشووصلیعنیرا،آرامش

3425ششم، بیتمولوي، مثنوي، دفتر

خیالوتصویرنقشپرییخانه
وصالگنجبرپردهچونصوروین

بههستپردهها،شدگیهویتهمایناین نقش هاها،صورتاینخیال،ونقشپرازکردیمدرستياخانهاالن 

. بزنیمهمبهراخیالوپرنقشخانهاینحاضریمماپس.باخداماوصالگنجبهچیزي؟چه
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گنج حضور در تلگرامهاي هلینک متن کامل برنام

https://t.me/ganjehozourProgramsText


