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26ةمولوي، دیوان شمس، غزل شمار

هر لحظه وحیِ آسمان آید به سرِّ جانها
باشی؟ برآبر زمین تا چند میکاخر چو دردي

بودبود، چون درد در پایانهر کز گران جانان
درد او یابد صفاآنگه رود بااليِ خُم، کان 

گل را مجنبان هر دمی، تا آبِ تو صافی شود
تا درد تو روشن شود، تا درد تو گردد دوا

جانیست چون شعله، ولی دودش ز نورش بیشتر
چون دود از حد بگذرد در خانه ننماید ضیا

گر دود را کمتر کنی، از نورِ شعله برخوري
م آن سرااز نورِ تو روشن شود هم این سرا، ه

در آبِ تیره بنگري، نی ماه بینی، نی فلک
خورشید و مه پنهان شود، چون تیرگی گیرد هوا

وزد، کز وي هوا صافی شودباد شمالی می
دمد باد صباوز بهرِ این صیقل سحر در می

زندباد نَفَس مر سینه را ز اندوه صیقل می
اگیرد نَفَس، مر نَفْس را آید فنگر یک نَفَس

جانِ غریب اندر جهان مشتاقِ شهرِ المکان
نَفْسِ بهیمی در چرا، چندین چرا باشد چرا؟

اي جانِ پاك خوش گهر، تا چند باشی در سفر
پادشاتو بازِ شاهی، باز پر سويِ صفیرِ
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:کنممیشروعموالناشمسدیواناز26شمارهغزلباراامروزحضورگنجبرنامهاحوالپرسیوسالمبا

26ةمولوي، دیوان شمس، غزل شمار

هر لحظه وحیِ آسمان آید به سرِّ جانها
باشی؟ برآبر زمین تا چند میکاخر چو دردي

اززندگیطرفازیعنیآسمانازدمهر، لحظههرکه:دهدمیراپیغاماینانسانبهداردموالناکهبینیدمیپس

اینپس.رسدمیهوشیاريهرسربه، ذهنازنه، بیرونازپیغامییعنی، وحیبصورتپیغامییکخداطرف

هوشیاريیاخداامتدادبعنوانماکهعلمیآنبه، کهرازيآنبهکهسريآنبه، رسدنمیذهنیمنبهپیغام

مالحظهایندرباید، بگیردراایزديپیغامبتواندمادرجانسرایناینکهبرايو.رسدمیآنبه، کنیممیحمل

.بشویمتسلیم

ذهنکهلحظهایناتفاقاطرافدرفضا را، تسلیمبرايبایدمالحظهاین، دماینیعنیلحظههرکهبینیدمیپس

جانسرهم، هستیمماهمکهفضاآنکهشودمیسبباتفاقاطرافدرفضاکردنباز.کنیمبازدهدمینشانمان

اینرسدمیانسانیهربرايلحظههرکهپیغاماینو.بگیردرازندگیپیغام، استزندگیجنسازهم، ماست

زمینبرمایعاترسوباتمثلیعنیدردمثل، مانديخیلی، کرديدیریعنیباالخرهسرانجامیعنیکآخر:است

خواهیمیچقدرذهنیمندر، ذهندریعنی، کردیمدرستذهندرفکربوسیلهماکهجسمیدر، فرمدریعنی

.باالبیایعنی، برآ، بیاباالبمانی؟

دیدهمرتبانسانمشکلووضعیت انسانکردنبازبصورتموالناابیاتدربیاباالهمینطورودرداصطالحاین

اینپس.مابسويبیا، کنرهارااینايکردهدرستتوهوشیاريبصورتکهجسمیاینازیعنی، برآ.شودمی

به کهچیزيآناز، بیاباالاتذهنیمناز، ذهنتازکه، بشريهربهاستخداسوياز، استزندگیسويازپیغام

غیربطورانسانوضعیتدوبارهبیتایندرکهببینیدپس.بیاباالهستیهویتهمبا آنواالنآن مشغولی

دوبارهمن، اندپیوستهبرنامهاینبهتازهکهکسانیبراياستاینآنو، شدهدادهنشاندردبصورتمستقیم

: دهممیتوضیحخالصهخیلی

معموال رااسمش، هستیمخداامتدادهستیمزندگیجنسازهستیمخداجنسازوفرمیبیجنسازجنساًما

.ماستاصلیجنسشدهبازفضاي، کنیدبازرافضاگوییممیکهاین، نداردفرمهوشیاري، گذاریممیهوشیاري
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تزریقهویتذهنییافکريفرمهايبهکهداردراتواناییاین، ذهندرشودمیجهاناینواردوقتیهوشیاري

پیداخدائیتازغیرجدیدهویتیکو؟هستمچیو؟هستمکیمناینکهیعنیهویتحسیاهویت، کند

جسمیچیزهاياشیکی.بیندمیراچیزتاسهعموماًوشودمیذهنواردجهانایندرهوشیاريپس، کندمی

بصورتاینها، کندمیبرخورد، داردجسمکهچیزيهرمادروپدرتصویرمثل، غذامثل، گلداناینمثل، است

تزریقاینو، به آنکندمیهویتتزریق، کندمیارائهخودشبهکهرافکريهرو، کندمیارائهخودشبهفکر

رااستبینهایتواستخدائیتکهرااشاصلیهویتهوشیاري:کهاستاینازعبارتشدنهویتهمیاهویت

.هستیمنتویا، هستمتومن:گویدمیچیزاینبهوکندمیرها

ماکهداردوجودجسمجوریک،استدیدقابلماچشمبوسیلهکهبلهفیزیکیوجسمیچیزهايبرعالوهو

درگیریممییادراآنهاماکههستندذهنیالگوهايباورها.هستندباورآنهاو، استجسمکهفهمیمنمیخیلی

مامعلمین، مامادروپدر، دارنداهمیتمابقايدرچونهمآنهاو.شویممیهویتهمآنهاباوبعداًحاالیابچگی

همآنهابه، باور، جامعهآندرشوندمیحسابارزشیاهستندمهمودارندارزشمابرايو، دهندمییادمابه

آنها، فیزیکیچیزهايچهباشدباورچه، کنیممیتزریقچیزيبههویتکههمینو.کنیممیتزریقهویت

.شودمیعوضمادل، شودمیعوضمامرکزبالفاصلهو، مادیدعینکشوندمی

به آن هویتماکهشودمیجدیديچیزیکاالنبودهوشیاري، بودفرمیبی، بودزندگی، بودخدامادلقبالً

استچیزي، شدهدرستتازهیعنیحادث، استحادث، ماستدلگوییممیماکهچیزياینو، ایمکردهتزریق

ماپس.هستیمجنسآنازماواستخداکهداردوجودقدیمچیزیکحادثاینمقابلدروکردیمدرستماکه

همبوسیلهکهاستدیگريچیزیکو.مرکزمانکنیممیودهیممیهویتحسباورهاوفیزیکیچیزهايبه

، سترمثل، خشممثل، رنجشمثلدرد، استدردآنکهآیدمیبوجودباورهاوفیزیکیچیزهايباشدنهویت

جدیديچیزهايیکهااین.هستنددرداینها، نقصحس، خبطحس، اضطراب، نگرانیمثل، گناهاحساسمثل

هویتهماینهابا، آیدمیبوجودمادرچیزهاباشدنهویتهماثردراینهاو.نداشتیمرااینهاماکههستند

.کنیممیخودمانجزوکنیممیتزریقهویترنجشمانبهمثالً، هماینهابهیعنی، شویممی

تشکیلباورهاازشدهتشکیلدردازکهکنیممیدرستدلییککنیممیدرستمرکزيهکیواشیواشپس

چیزهاییهمهاینهامادري، نقشپدرينقش، مثالًنقشمثل، مقاممثل، پولمثلبیرونیفیزیکیچیزهاياز، شده
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مامرکزکردیمدرستمارااینهااینکهازپس.دهیممیهویتاینهابهماو، گیرندمیقرارمامرکزدرکههستند

هرازمامرکزاگرهممادر، خودشدرباشدداشتهدردکهچیزيهرو، استدرددارايکهشودمیجسمیک

.جذبقانونطبقکنیممیحرکتآنبسويو، هستیمجنسآنازماباشدجنسی

شدگیهویتهمعینکودردعینکو.رفتخواهیمبیشتردردهايبسويماباشددردمامرکزدراگرپس

و، باشدهویتهمخیلیانسانیعنی، باشدپیشرفتهخیلیاگروضعیتاین.داشتخواهیمیعنی، باشیمداشته

بعنوانکردیمدرستاالنماکهاستکاريایناینکهبرايچرا؟. کشاندمیبیراههبهراانسان، باشدداشتهدرد

جهاناینبشناسدراجسم، استعریانولختکههوشیاريکهاستاینبرايکاراین، بشودموقتبایدحادث

فرمیبیکهخودشکهبداند.باشدبلدراجسمیهوشیاريو، بشناسدرامادرشوپدربشناسدراغذا، بشناسدرا

شدگیهویتهموپرباشددردازپرمامرکزاینکهولی.بشناسدراجسمکهداردوجودهمجسمولی، است

مرکزهمانبجایشو، بشودمتالشیبایدبزوديمرکزشکلیافرماین.نیستقبولقابلزندگیبراياین، باشد

.بشودجایگزیناستبینهایتو، استخداکهاصلی

مرکزاین، داریممینگهعمرمانآخرتاوکنیممیانتخاباصلیمرکزبعنوانرامرکزاینماکهاستاینمااشتباه

آنازاینکهبراي، کندمیجستجوچیزهادر رازندگیو، بهتربیشترچههرکهاستاینشعارشاالصولعلی

مناینراهمه؟کردزندگیخوبشودمیچجوري، شدخوشبختشودمیچجوريگوییممیما.استجنس

مرکزاینکهمهمیاشکاالتازیکی.مابرايکندمیتوصیفجسمیهوشیاريبا، داردکهجسمیعینکباذهنی

خدا، کندمیتعریفهمراخدا، زدهچشمشبهراماديعینکاینکهوقتیکهاستاین، آوردمیبوجودجسمی

همراخودشو ، استجسمیهوشیاري، شناسدمیراجسمفقطچون، کندمیتعریفجسمبصورتهمرا

.کندمیتعریفجسمبصورت

شمایا، باشدخداتواندنمیاینبنویسدیا، بگوییدبتوانیدزبانبهیعنیکنیدتعریفبتوانیدشماکهراچیزيهر

توصیفکهنداردفرمفرمیبی، نیستتوصیفقابلاصالً، نیستدیدنیوقیافهوشکلخدااینکهبراي.باشید

عبادتخیلی، روندمیخدابسويجسمیهايعینکهمینباانسانهاوقتیکهاستاینکاراشکالبنابراین.کنیم

زندانیذهنتوي، استذهنچونهمتوصیف، روندمیتوصیفبسويسررآخ، اینهاو، کشندمیزحمت، کنندمی

. بیایندبیرونتوانندنمی، شوندمی
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برودخدابسويخواهدمیوقتیو، نرودتوصیفبسويذهنشدرکهکندپیداراهییکبایدانسانپس

رهااستذهنیمناسمشنیستیماینماکهدانیممیشدهدرستتازهبودهحادثکهذهناینتويازخواهدمی

کهببینیددیگريعینکیکبا، نبیندجسمیهايعینکاینباهاموقعبعضیکهکندپیداراهییکبایدبشود

درستکهبزندچشمبهراآناستاولیههوشیاريعینکیااستخداعینکیا، استرنگیبیعینکهمان

درستباید، استتعریفالبتههماین، کنیممیماکهاستکاريتسلیم، تسلیمگفتندآمدندکاراینبراي.ببیند

.انجام بدهیم

بازرافضاکه، ذهنبهرفتنازقبل، ذهنیاستداللازقبلبدون قید و شرطاستلحظهایناتفاقپذیرشتسلیم

شودمیايبستهچیزیکو، شودمیمنقبضآیدمیبینهایتهوشیاريیعنیچی؟یعنیکندمیبازرافضا.کندمی

رواو، داردگرفتاريو، استخسیسو، استمعتقدمحدودیتبهو، استجسمیهوشیاريکه، ذهنیمننامبه

.داردایرادتاهزارو، داردنمی

همکهچیزيهربااینکهبرايچرا؟شده؟گذاشتهرویشذهنیمنشدنمتالشیمکانیسمبگویمهمرااین

گرفتار، باشیمداشتهرنجشخیلیاگرمثالً.کنیمتحملرادردتوانیمنمیما، کندمیایجاددردبشویمهویت

دردایناستساعتیبمبیکمثلنتیجهدرو، شودمیپرتحواسمانروزو، بخوابیمتوانیمنمیشبوشویممی

هویتهمبیشترچههرکهگذاشتهزندگییاخدارااینیعنی.راذهنیمنکندمیمتالشیباالخره، ذهنیمن

توياشهمه.استکیفهمدمیآدم، کندمیمنفجررابافتاینبیشتردرد، شودمیبیشتردردتشویممی

یا، دارداشکالی:کهشودمیمتوجهانسانباالخرهپایینهوشیاريودردوناراحتیوگرفتاريوافسردگی

.شودمیمتالشیذهنیمناینناهوشیارانهیاهوشیارانه

هستیمآسمانیکما، کنیممیدرستذهنیمنکهاولما، شودمیبستهکهذهنیمنکهکنیدتوجهحاال

بازآسمان، شودمیبازآسماناین، کنیممیفضاگشایییاشویممیتسلیماینکهازبعد.شودمیبستهآسمان

زمینبامتناظرآسمانیهر، استدرونآسمان، آسمان، ماستفرمنمادزمیندانیدمیکههمانطورو، شودمی

فضافضاکهدفعههر، کنیدفضاگشایی، کنیدفضاگشاییبشویدتسلیماگرشمایعنیتوجه می کنید؟. است

فیزیک، ماستبعدچهاراینترکیبفرم.کندمیتغییرهمفرمتان، شودمیبزرگتردرونتانآسمانشودمیبیشتر

بعدچهارآنهمآن، استجسمیجان، ماستذهنیجانهمیکی، بله، ماستهیجاناتوماستفکرهاي، ماست
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باالآمدهنامرئیچیزيیکاینکهمثلاینهايهمهیعنی، استمعنويبعدروزمابعدچهاراینيهمه، استما

از، استخالیمابدندرصد99/99کهدانیدمیشماو.زندگییاخدابهوصلیمیعنیمابعدچهارشده، شدهجامد

.استمااصلنیستبعد، معنويبعد.اصلیبعدروي، روییدهمابعدچهار

، مافرمبهریزدمیخرد، مافرمبهریزدمیدرونآسمانازبرکت، شودمیبازکهدرونآسماناینبنابراینپس

بهکندمیشروعشدهطرحکهآنطوروداشتنخداییوطبیعیحالتیبه، سالمتیبهکندمیشروعمابعدچهار

اینهاهستندهویتهمآفلچیزهايباوکنندمیقضاوت، کنندمیمقاومتوهستندمنقبضکهکسانیپس.کار

آسمانیواشیواش، شوندمینرموشوندمیپذیرانعطاف، شوندمیبازوقتی، هستندبستهکههستندآدمهایی

، نه؟کنیمتعیینتوانیممیماراوسعتش.بینهایتتاشود؟میبازکجاتادرونشانآسمان.شودمیبازدرونشان

.استگسترشحالدرهمیشهنهبشود؟بسدیگهکههستموقعییک

اینلحظههر، گویدمیرادرونآسمان، گویدنمیراآسماناین، آسمانوحیلحظههرگویدمیموالناوقتیپس

اینبهگویدنمی، شماذهنیمنهبگویدنمیکنیدتوجه، شماجانسربهآنجااز، شودمیبازکه درونآسمان

، اهجانسر بهگویدمی، شمافکربهگویدنمی، شماذهنبهگویدنمی، شماچشمهاياینبهگویدنمی، شماگوش

.هاانسانيهمهنفریکنه، گویدمیکههمجانها

راخودتانشماپس، شماهوشیاريرازوسربهآیدمیشدهبازآسماناززندگیپیغامدمهرکهکنیدنگاهپس

بازآسماناینوقتییکیذهنیمنیکی، داریممنتادوماپس.باشیدشناختههوشیاريبصورتحدوديتاباید

، نیستیممافکرهااین، نیستیمماذهنیمناینکهبینیممیمدتییکازپسما شودمیباز، شودمیباز، شودمی

منفیفکرماچقدربینیممیما، بینیممیرامنفیفکريالگوهايیواشیواش، گیریمنمیجديرافکرهایمان

.ذهنخواباز، شویدمیبیدارداریدشماکهاستموقعیآنها،دانستیمنمیمااصالً، داریمدردماچقدر، داشتیم

توانینمیتوکهبفهمیخواهیمیتوباالخره:کهگویدمیمرتبوشماجانسربهآیدمیدرونآسمانوحیپس

اینجادر، بمانیفرمدرشرابردل، دردمثلوببنديرادرونتآسماناینتوانینمی، باشیجسمیهوشیاريفقط

همینیعنی.استشمافرمهمزمین، استدرونآسمانآسمان، نیستزمینوآسماناینآسمانوزمین

شماچههر.استزمینیکبامتناظرآسمانیهرکهکنیدتوجه.ماستزمینآن، چسبیدیمماکهچیزهایی
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برکتیعنیبزرگترآسمانچرا؟، آیدمیبوجودشمادرجدیدزمینیککنیدمیباز، کنیدمیگشودهراآسمان

.کنیدمیبهترفکرهاي، شویدمیترخوشحال، شویدمیشادترروزهربینیدمیوبیشتر

کهبودقرارتو:خداجانبازکهگویدمیموالناو.استدرونآسمانگشودن، نیستبیرونمانجاتراهپس

بگذاريرامن، کنیبازمرکزتدررابینهایتآسمانوهستیمنجنساز، هستیجنسیچهازکهبشويمتوجه

هوشیاريخواهیمیچقدر، داريراآنهاعینکهنوز، استدلتدرهاشدگیهویتهمودردهاهنوز، مرکزتدر

؟بزنیچشمتبهماديعینکهايخواهیمیچقدر؟باشیداشتهدردباتوامجسمی

بفهمی؟خواهیمیتوباالخره، زمینبردرديچوکآخر، سرانجامیعنی، یعنیآخرکه، دیگرهمینیعنیکآخراین

مورددرهم، استصادقفردمورددرهمکآخراین.واقعاًشدهدیرو، شدهدیریعنیکآخر، شدهدیرخیلییعنی

عشقیمادروپدرمارگا.استدیرهمبازاستسالتانبیستاگرشمافردمورددر، بشریتکلیبطورجمع

همالزم، دادندمییاد، گفتندمیمابهآمدیممیدنیابهماوقتی، بودندزندهحضوربهوعشقبهاینها، داشتیم

میما، کردندمیعشقیرامحیطو، بودندعشقیخودشانهمین، بگوینداینهاوذهنوچیزوگفتاربهنبود

.استچیعشقفهمیدیم

مرکزاگر، جسمنه، کردندمیشناساییهوشیاريبصورترامایعنی، کردندمیشناساییراماهوشیاريکههمین

مختصريمانتیجهدر، کردندنمیبودنجسمبهتحریکوتشویقراما، کردندنمیشناساییجسمنبودجسمنهاآ

ازو، هستیمزندگیجنسازهممانهکهشدیممیمتوجهو، دردهممختصريو، داشتیممیجسمیهوشیاري

هوشیاري، شدمیتماممامرکزبودنجسماینسالگیده، سالگینه، سالگیهشتدر.نیستیمجسمجنس

وحیو، کردیممیبازرادرونمانآسمانو، شدیممیزندهحضورخداییهوشیاريبهما، شدمیتمامهمجسمی

، عشقبصورت، برکتبصورت، خالقیتبصورتموقعآن، رسیدمیماجانسربه، مامرکزبهلحظههرآسمان

.بیرونبهکردمیتشعشعمامرکزاززیباییبصورت

، کنندمیگوشبرنامهاینبهدردشانفرطازمردممیکردایجاددردآنقدر، االنداریمماکهوضعیتیاینطورنه

گویندمی.آمدندچیبراي، بودهچیمأموریتشانرفتهیادشاناصالً، کنندمیکمرادردهایشانببیندخواهندمی

باماروابط، هشدفلجزندگیمان، بردنمیخوابمانما، بشودکمترمانددرماکه، بدهیدمابهبگوییدچیزيکیآقا

.نیستخوبهمسرمانباهایمانبچه
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موالنامختلفبصورتهايبرآ، برآ، برویمباالفرماینازبایدما.کنیممیصحبتچیبهراجعکهشدیممتوجهپس

ابیاتامروزهمینطورو.استقرآنمال، بیایندباالبگوییدهمهبه، باالبیایندبگویعنیتَعالوقُل:آوردههمقرآناز

.خواندخواهیمغزلمعنايبیشتربیاندرمثنويوشمسدیوانازدیگريابیاتو، خواندخواهیمراغزلاین

زیادشمااگرراابیاتاینبنابراین.بگذارداثرشمارويتواندمیايکلمههربلکه، بیتهر، دانیدمیکههمینطور

رامعنی.کندزندهشمادروندررامعنیبیتکلوکلماتاینکهاستممکن، کنیددقتکلماتبهو، بخوانید

.کندزندهزندگیبهراشمایعنیدکنزنده

خاصیموقعلحظههر، لحظهمثل هر، بشوندمعنیشمابرايتوانندمیجداگانهمثالًبیتاینتويکلماتازخیلی

اینکجاست؟آسمانخوب، آسمان.نه، استپیغمبرانمالمثالًوحیکنیممیفکرما، وحیکلمه، وحی، ندارد

آسمانآن، آیدمیهواپیما، نیستبرقورعدصدايوسرفقطکهآسمانشنویم؟نمیماچراپساستآسمان

یعنی، زمینبردرديچو، کردمدیریعنیکآخر، چییعنیجانهاسربدانیماستمهمخیلیجانهاسر.نیست

، شدهدیرخیلییعنیباشی؟میچندتا، دردهوشیاريیعنیندارم؟یادارممن، جسمیمرکز، جسمیهوشیاري

رهابایدگرفتمراچیزهابعضی، کنمرهابایدچیزهایییکروينشستممنپس، بیاباالیعنیچه؟یعنیبرآ، برآ

.کنم

بیرونیافکار، کندکمکمابهتواندمیخواندخواهیمغزلدرکههمانطورکهچیزيتنهاکهدانیدمیشماو

یعنی.آیدمیمادرونازآسماناینگشودنازکهاستخرديوبرکتاینبلکه، نیستمردمعقاید، نیست

بوجودلحظهایندررااتفاقاتقضاقانونطبقو زندگی است که ، خودش به ما کمک می کندکهاستزندگی

اینو، بدهدشمابهراپیغامشآسمانتا، کنیدبازفضالحظهایندربایدخاصاتفاقآناطرافدرشماو، آوردمی

شود؟میچجوريآسمانوحیآقابپرسیدیکیازبرویدنه، کنیددركوبفهمید، بگیریدشمابایدراپیغام

، شودمیکوچکترشماذهنیمنو، شودمیبزرگترآسمانکاراینبایواشیواش، شویدمیتبدیلداریدیعنی

جزواینهارنجیدمیجاهر، شویدمیخشمگینجاهرشویدمیمتوجهیعنی، اندازیدمیراهامنیتداریدیعنی

خشمگینموقعهیچخدا، شودنمیخشمگینشمااصل، نیستشمااصلاین، استذهنیمن، استحادثاین

فایدهبکنیمادبیترجمهبیروننکشیم، بیرونبکشیمابیاتازبایدرااینها، هستیدتوامتدادهمشماشودنمی

.کهندارد
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26ةمولوي، دیوان شمس، غزل شمار

بودبود، چون درد در پایانهر کز گران جانان
رود بااليِ خُم، کان درد او یابد صفاآنگه

، چیزهاباباشدهویتهمیعنی، باشدگرانجانش، بودجانانگرانازکههریعنیکَزهر، کهکسیهرگویدمی

ماببینید.سنگینیعنیگران، استگرانجسمیهوشیاري، شودمیگرانچسبدمیوقتیهوشیاريیعنیجان

تاچندهربه، آنبهچسبیدیماینکهبرايببخشیمتوانیمنمی، ببخشیمرایکیخواهیممیرنجیدمماخواهیممی

هستیمسبکو، هستیمفرمبیما.چسبیدندمابههمآنها، شدیمهویتهمیاشدیمآویزون، چسبیدیمکهچیز

چجوري، باشیدنچسبیدهجهانایندرچیزهیچبهکهفکرتاندرحتیحداقلکنیدتجسمراحالتییکشما

برمیمابه، کنندمیعصبانیراماآنهابهمربوطفکرهاي، چسبیدیمچیزهايبهاگر، شویدمیآزادشود؟می

.گویدمیداردبعديبیتکه، دهیممینشانواکنشماافتندمیخطربهآنهاوقتی، خورند

دمیریمیوقتیخواهیدمیشما.دادخواهدادامهپایانتاجسمیهوشیارياینباالخره، باشدجانگرانکسیهر

قسمتمثلمیریدمیوقتیخواهیدمیشما، دبمیریجانگران، دبمیریذهنیمنباهمباز، مردخواهیمماهمه

یعنیصافچی؟یعنیصاف، باشیدصافخواهیدمی؟باشیدشیشهتهدردردمثلباباشیدباالدرشرابصاف

البته.کندشناساییبایداول، بکندرهاهوشیارانهراآنهاهمه، چیزهاسريیکبهچسبیدآمدهوشیارياینکه

بعدبهجایییکازکنیدمیرها، کنیدمیرهاهیرادردهاوهاشدگیهویتهمشماکنیدمیشناساییوقتی

مدتییکازپس، بشناسیدشمابدالالیتا اکهنیستاینطوريذهنیمنچیزاین. ریزدمیبهمناینمثلدیگر

.کنیدمیتوجه، اینهاوداردصبروداردزحمتجایییکتا.شودمیاتوماتیکریزشفرواصالًرگدی

یعنیکهکنیدمعنیدوبارهتوانیدمیراپایاندرولی، شیشهتهدردردکنیممعنیتوانیممیراپایاندردردچون

رویدمیموقعآنکهگویدمیبعدونه؟یابشویدصافخواهیدمیجایییکدهیدمیادامهشماباالخره، خرآ

آنهاییهستندتهآنايیک عده، آوردمیراانسانها، داردخُمییکخدااینکهمثلدرستمخُباالي ، خُمباالي

شعشعتبرايکندمیاستفادهراآنها، بخوردتواندمیراآنها، داردکارآنهابا، خُمبااليآیندمیشوندمیآگاهکه

:دیگرهستیادتانحتماًمعروفبیتآن، ذاتش، عشقش
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1208مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت 

دلزخیزدترجمانصدهزارنسجلوءایماغیرونطقغیر
شویممیسبک، شویممیصافاندازیممیراهاشدگیهویتهميهمهیعنی، باالشویممیصافآییممیوقتی

موقعآنسپ، آنازبریممیفیضهمماخوب، جهاناینبهبرکتجورهزارفرستادنبرايکندمیاستفادهخدا

هوشیاريبهتبدیلجسمیهوشیاريیعنی، بشودصافمادرد. کندپیدانابیمادردکهخُمبااليآییممیما

.بشودحضور

هوشیاريکهببینیدبایدشما.داردفرقباورهاتصفیهباتبدیلکنیدتوجه، بگیردصورتتبدیلبایدشمادر

دیگرکهشدتبدیلبزرگفضايبهیابینهایتبهبودنجسمازمامرکزوشدحضورهوشیاريبهتبدیلجسمی

، کنیدحسبایدرااین، آیدمیجوشدمیدرونمانازبلکه، نیستندواکنشهاوبیرونیچیزهايمافکرهايانگیزه

نبایدشما، نترسد، نترسد.ذهنیمنآغوشاز، بیندازدخداآغوشدربایدراخودشآدمجایییککاراینبراي

منراهمه، کنممیکنترلراامبچهوهمسر، کنممیکنترلراخانهخوبکههستمخانمیکمنحاالکهبگویید

چهمن، رودمیدستمازامورشیرازهموقعییککنمرهامنرااینها، اینهاباهستمهویتهمحاال، کنممیاداره

.نه، بعداًشودمیچهاصالًدانممی

جایییکو، کنیدکمراشدگیهویتهم، کنیدکمراکنترل، کنیدکوچکرامنمرتبباید، نترسیدبایدبله

ورسیدهآخربهزمانیعنیزمانآخر، زمانآخردامندربیندازيراخودت، زمانآخردامندررهیتا: گفتمی

بله.شدیدزندهابديلحظهاینبهوکردیدبازرادرونفضايشماورسیدهصفربهروانشناختیزمان

26ةمولوي، دیوان شمس، غزل شمار

گل را مجنبان هر دمی، تا آبِ تو صافی شود
درد تو گردد دواتا درد تو روشن شود، تا 

رالگکههستیممواظبماهمدمهرپس، آیدمیماجانسربهآسمانوحیدمیهراگر.آوردرادمیهردوباره

هماستهوشیاريي آنتوهم، استگلوآبمثلجسمیهوشیارياینکهزندمیدیگريحاال تمثیل، نجنبانیم

لگ ،همولیهستهوشیاري، مامرکزدرشدگیهویتهمیعنی، جسمیهوشیاريیعنی، مایعنیآبولگ

شمابهبیفتدبایدخورشید:گویدمیکهدیدخواهیمبعداًکاراینبرايخوب.استگل، استچیزهاباشدههویت
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ابیاتاین، استیکتاییفضايدریا، دریابهدیگردبرمیدوبارهشما، ماندمیخاكوبشودبخاراین، خداخورشید

.خواندخواهیمبعداًرا

چیزیکبسويو، نکنتجسمفرمبصورتراخدایعنیمجنبانراگل، ندهنشانواکنشیعنیمجنبانراگل

ایجادشمادردردکهدهیدمینشانواکنشیکشماموقعهر، جنبانیممیمامختلفايحنابهراگل، نروتجسمی

حاال.جنبانیممیراگل، کردیمصحبتقبالًکهچیزهاجوراینازوترسمثل، خشممثل، رنجشمثل، شودمی

نزنیددستمدتییکاگرراگلوآب، کهشودنمیصافکهگل، بجنبانیدشماراگل، زندمیتمثیلدانیدمیشما

هممامرکز.شودنمیصافاینبزنیدهمبهبرداریدچوبهیلیو.باالآمدآب، شدنشینتهگلکهبینیدمی

.کنیممیقضاوتمرتبوبرداشتیمچوبیکمااستهمینطور

کنیدمینگاهتلویزیونایدنشستهشما، استگلجنباندنمقاومتیهر، قضاوتیهراستلگجنباندنقضاوتیهر

یاجنباندنهمهاینها، کندمیاشتباهآن، گویدمیبدیکیآن، گویدمیخوباین، کندمیقضاوتمرتبذهنتان

هاشدگیهویتهمبعالوهخداییخرد، هوشیاريیعنیآبمخلوطیعنی، استگلمامرکز، استگلدادننتکا

موردخواهمنمیمن:گوییدمیشما، بیرونیتحریکاتازکندمحافظتراخودشکسیاگر، استگلادردهو

منو، زنندمیکنندهتحریکحرفهايومنبهزنندمیزنگکهکسانی، چیهرحاالیااخباریاتلویزیونتحریک

کهچیزياز، خردمندانه، هوشیارانهپرهیز، کنیدپرهیزتوانیدمیشما، زنممیبهمراگل، دهممینشانواکنش

.بشودصافآباینتا، شماستنفعبهخیلی، جنبانیمیراگل

، هستمادرگردیممیدنبالشماکهاصلیخودآن، کهخداییآن، کهخرديآنگویدمیموالناکهکنیدمیتوجه

مشغولمالحظههرنتیجهدر، شودمیقاطیگلوآبمرتبهی، دهیممیتکان، جنبانیممیراگلچونولی

، رنجیدمی، شویدمیعصبانیوقتیشما.هستندآفلهمه، به آن مشغولیمماکهچیزهاییاینوقضاوت، مقاومت

چیزیکایندیدخواهید، هستچیموضوعآنکهکنیددقتخوبقضاوت می کنید، دهیدمینشانواکنش

، هستندباشندگان، هستندموجوداتگذراترینفکرهادیدیدشما.استفکریکهاموقعخیلیاصالً، استگذرا

یادتان، استآفلفکربابابفهمیممنکردهراکاراینخداشاید، بعدلحظهیکرودمی، آیدمیلحظهاینفکر

نیاگفت، بودذهنیمنهمینستارهنیا، گفتدیدياستارهخلیلابراهیم.گفتابراهیمازمهمآیهآناست

.ندارمدوستراآفلینمنگفت، کردافول، ریختفروایندیددفعهیک، پرستممیرااینمن، استمنخداي
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مناینکهشدمتوجهناایش، استاینناایشبامافرق.باشدمامرکزتواندنمیباشدگذراکهچیزيهریعنی

.اصلیخدايرفتخودشدرونیخدايدنبال.کردرهااستگذراذهنی

بامافرق، پرستیممیخدابعنوانهنوز، استآفلماستمرکزواست حادثکهچیزياینکهایمنشدهمتوجهما

ودرداینواستاینمافرق. داریمدوستراآفلینگفتیمما.ندارمدوستراآفلینگفتاوپس.استاینناایش

بهزندگی، شودمیظاهرماسردرفکريیکلحظههراینکهگویممی.استآفلچیزهايمورددرهمهواکنشاین

جديچرا، ناراحتیچرابرایشتوشودمیعوضلحظههرکهچیزياینگویدمیداردچی؟گویدمیدارد ما

رافکرگیرينمیجديرامنچرا:گویدمیشمابهخداخود، زندگیخودگیري؟نمیجديرامنچراگرفتی؟

درد، دوادگردتودردتاشودروشنتودردتاکنی؟نمیتوجهمنبهکنیمیبازينقدریافکرباچراگرفتید؟جدي

، استقدیمیدردهمان، استشدگیهویتهمدردمادرد، راشعرشآندوبارهخواندخواهیمبعداًچیست؟ما

2677مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بیت 

شناسی آفتی ستکه از آن در حقدر دل علّتی ست: انبیا گفتند
، شناسیحقماکهشدهسبببیمارياینکه، داردوجودبیماريیکمامرکزدرکهگفتندپیغمبران:گویدمی

ادارهزندگیخردبوسیلهداندمیمامرکزکه، دانیمنمیرانعمتاینقدرمااینکهیعنی.برودیادمانقدردانی

اینجانیامدیماصالًما، کنیمپیدانجاتتوانیممیذهنیمنعقلیبیاینازما، باشدخداتواندمیمامرکز، بشود

تا، داریمجسمیخدايیکماو، همدیگربهباشیممضمون، باشیممشکوكآنقدر، ببینیمبدآنقدر، بکشیمدرد

.بشوددرمانتودردتا، بشودجایگزیندیگريهوشیاريیکبرودجسمیهوشیارياینتا، شودروشنتودرد

توانستنخواهیمما، شدنخواهددرمانمادرد، نشدهروشنمادرداینکهزمانیتاکهاستایناشمعنیپس

اینفقطغزلوسطخوانممیبرایتانشمسدیوانازرابیتاین.بشناسیمراخدایا، بشناسیمراماناصلیخود

:خواندخواهمرا

193ةمولوي، دیوان شمس، غزل شمار

سیلتربودراما، زندگانیآباي
راماسبويبشکن، بادتحاللاکنون

اینسیلاین.شودمیسیلییک، شودمیردشمااززندگانیآبمرتب، شویدمیتسلیممرتبشماوقتی

نیرویییک، بردمیراماداردسیلییککهشویممیمتوجهما، بردمیداردبرمیراهاشدگیهویتهموهامنیت
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جلويتوانندنمیهمدیگرهايمنحتی، بگیریمراجلویشتوانیمنمیمانمنبوسیلهدیگرماکهبردمیرامادارد

هستچیاینآقا:گویندمیآیندمیايعدهیک، کنیدمینگاهرابرنامهاینشمادیدیدکاراوایل. بگیرندراشما

بازرافضاشماوقتیولی.کنندمیپشیمانراشماوهست؟چیکارهااین، گویدمیچی، کنیدمینگاهشمااصالً

زیاداینوزندگیخرد، کردنعبورشماازکردشروعایزديدمو، کردیدکوچکرامنکردیدبازرافضا، کردید

از، عملتانبهفکرتاناز، فکرتانبهشمااززندگیخرد، شمابعدچهاربهشدنجاريبهکردشروعحیاتآب، شد

.گرفتشودنمیراشماجلويدیگرجهانبهعملتان

راسبواینرسیدمدریابهمنکهحاال، بشکنرامنذهنیمنسبويایناالنکهگوییدمیموقعآنشماو

مناینکهدیگرو، داردوجودالیزالیمنبعیکفراوانیآبیککهشویدمیمتوجهیکدفعهکنم؟چکارخواهممی

عقلاین.دیگرخواهمنمیشکنممیمنرااین، استگلوآبکهباشدايکوزهیکاینوباشمداشتهذهنی

شمانتیجهدرپس.خوردنمیمادردبهاینو، آیدمیقبلیشدههویتهمذهنیالگوهايازکهشویممیمتوجه

.بشکندراشماکوزه، راشماسبويزندگیدهیدمیاجازه

عقل، آیدمیآنورازلحظهاینکهاستاینخوبعقل. استمصرفبیعقلازپرکههستذهنیمنهمینکوزه

یک، گیریدمیتصمیمییکشویدمیخشمگینشما، باشدمادردهايآندرفکرهایمانانگیزهاستاینبد

کاراینچرازدم؟راحرفاینچراداریم؟پشیمانیماچقدر، شویدمیپشیمانبعداست؟عقلاینکنیدمیعملی

اگرزندگیخرد، نداشتپشیمانیکهبودآنوريعقل، شدهباعثذهنیمنعقلاشهمهما؟داریمچقدرکردم؟را

.نداردپشیمانیدیگر، بسازدبیروندرچیزيیکو، بریزدشماعملوفکربه

ماکهاضطرابییا، استنگرانیازیا، استترسازیا، استحسادتازناشیمافکرهايبیشترکهکنیدنگاهشما

یا، نروددستمازچیزایناینکهترساز، دادندمابههاشدگیهویتهماینکهگیجییامنگیحالتیا، داریم

، استکینه، استحسادتمثالًمافکرهايانگیزهیا، استپایینهوشیارياوقاتبیشترکه، نیایدگیرمچیزاین

پشیمانبعداًکردیماستفادهچقدرمااینهااز.استذهنیمنمالاینهااست؟عقلاینها، استرنجشجبران

رامادرموپدرمثالًیاهمسرمزدمراحرفاینمنچراگوییممیاستعمریکاالنزدیمحرفییک؟شدیم

ولدیگرشوندمیهویتهمبا آن، گیرندمیراچیزيیکهواازهمآنها، دارندذهنیمنهمآنهاخوبم؟رنجاند

.کنندنمی
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دودش ز نورش بیشترجانیست چون شعله، ولی 
چون دود از حد بگذرد در خانه ننماید ضیا

اینها، داشتندفتیلهوداشتندنفتکهقدیمیچراغهايمثل، داردنورشعله، استشعلهمثلماجانگویدمی

، شدنمیدیدهچیزيهیچدیگر، کردمیسیاهراشیشهکهدودو، کردندمیدودهاموقعبعضیوداشتندشعله

جسمیهوشیاريدردهاهمینطورو، برنامهاولگفتم، جهاناینچیزهايباشدههویتهمآمدههمماجان

باشدچشممانجلويزندگیعینکاینکهبجاي، بدهايعینکیعنیدود.کندمیدودو، کردهپیدادردآلوده

خشمعینکبا، کنیممینگاهدردعینکبامثالً، بینیممیرارنگها، بینیممیتاریک، هستشدههویتهمعینک

.شودنمیدیدهچیزي، کندمیدوداالنجاناین، کنیممینگاهترسعینکبا، کنیممینگاه

، شدیمهمینطورهمما، نداریمچراغاینکهمثل، شودمیتاریکخانهبگذردحدازچراغدودخوب:گویدمیبعد

به، شدمیزندهثباتیکبهشد؟میچی، نداشتشدگیهویتهمهیچاگرهوشیارياین، هستیمهوشیاريیک

ماراچیزيهرو، بودسادهذهن، بودآگاه، بودزندهحضورهوشیاريیکبه، بودزندهخداییخردیک

هم، دیدیممیخوبراجهانهمینپس.شدهسادهذهنتوي، بنویسیممانذهنتويزندگیخردباتوانستیممی

ثباتماکهذهنیمندرخواهیدمیاگر، داشتیمریشههم، داشتیموسعتهمیعنی، دیدیممیخوبراجهانآن

، دهیممینشانواکنشماباشدمربوطآنهاازیکیبهکهحرفیهر، هستیمهویتهمچیزتاهزارانبا، نداریم

.پریدمنمیفکرآنبهفکراینازکهداشتیمثباتاگر، نداریمثباتچجوريبینیدمی.نداریمثباتپس

که پرده روي ، یک پرده می شود، آید تند تنداصوالً یک رشته فکر که دنبال هم می.اندکردهتسخیررامافکرها

. خود زندگی است که ما هستیم، زیر این پرده فکري ما زمینه زندگی است. روي زندگی را گرفته، شعله را گرفته

درست مثل . درست است که ما هنوز در جسم هستیم. ایمما به او زنده، ا بکشیم عقبم. ما امتداد خدا هستیم

ولی ما به ، شود و این جسم ما هستگردد خودش میدوباره برمی ، رود به جهانامتداد خدا می ، يهوشیاراینکه 

براي . ن جسم هستیمولی هنوز در ای، مثل اینکه آن جهان هستیم. یعنی در این جهان نیستیم ما. ایماو زنده

ولی ما این ، جسم داریم، ما چهار بعد داریم، بله. به عالوه انکار فرم، همین می گوییم که تعریف انسان فرم است

پس موالنا ما را به .بینهایت است، زندگی است، انکار جسم خداست. بلکه انکار جسم هستیم، جسم نیستیم
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چون روشنایی با نور زندگی ، و این را ما فهمیدیم دیگر، و هیچ روشنایی نداردمی کندچراغی تشبیه کرد که دود 

یعنی این لحظه این امکان وجود دارد که ما اجازه . شویمبما باید به خرد کل وصل ، ي حضور استهوشیاربا ، است

مان خودمان را با من ذهنیمنتها . ما را هم اداره کند، کندبارها گفتیم خردي که همه کائنات را اداره می . بدهیم

. مان را اداره کنیمکه با من ذهنی زندگی، ما از این کار دست بر نمی داریم. کنیماداره می

آیا حاضرید این دود را کم کنید؟ براي کم کردن دود باید . حاال شما می دانید که چراغی هستید که دود می کنید

انه و عمداً دانسته هوشیارباید دردها را بشناسید و . ینها را بیندازیدانه اهوشیارو ، ها را بشناسیدهویت شدگیهم

شما . نباید شک داشته باشید، نباید تقلید کنید. در این کار نباید به حرف مردم گوش بدهید. اینها را بیندازید

هویت شدگی شما االن اگر درد دارید و هم . ها را بیندازم یا نیندازمشک نداشته باشید که هم هویت شدگی

روي چراغ را هم باالخره ، چیدندقدیم آن فتیله چراغ را می، باید این. گویید من دارم دود می کنممی، دارید

آن کسانی که چراغ نفتی .شعله نور می داد، درست می سوختو، اش را عوض می کردندتویش را یا شیشه

معموالً هم یک . شعله نور داشت، شعله بود، کردندروشن می ، نفت بود و فتیله بود، که شعله داشتاند هندید

هیچ کس نیست ، ما هم دود کردیم. دیگر چیزي دیده نمی شد، ولی دود که می کرد، گذاشتند اطرافششیشه می

. دود می کند، همان شخص دود دارد، هر کسی می گوید من دود ندارم. که دود نکرده باشد

اینها . هیچ دودي نداشتم و یک ذره بوده و من درست کردم، دودم کم بودهو این هم ادعاي من ذهنی است که من 

و زندگی بارها گفتیم که هر لحظه امتحان می .تان ادعا بکندنگذارید من ذهنی. هم تجسمات غلط من ذهنی است

، بد می افتداگر اتفاقات ، شما را زنده می کند و هر لحظه امتحان می کند شما را، یعنی وحی آسمان می آید. کند

شما هم ، اگر آرامش دائمی ندارید، اگر از شادي اصیل دائمی زندگی برخوردار نیستید، اگر حال شما بد می شود

ادعا . ؟ شعله ما خیلی عالی استدنویگها میدود چیه آقا بعضی. نگویید من دود نمی کنم، هویت شدگی دارید

ما ولی . نه؟موالنا می گوید من دود نمی کنم. که دود نمی کنمآن اصالً نمی گوید ، آن کسی که دود نمی کند. است

. می گوییم

***پایان قسمت اول *** 



# Programگنج حضور761برنامه شماره 761

17: صفحه

26ةمولوي، دیوان شمس، غزل شمار

گر دود را کمتر کنی، از نورِ شعله برخوري
از نورِ تو روشن شود هم این سرا، هم آن سرا

. یا می توانی بگویی از نور شعله میوه می خوري. نور شعلهبرخوردار می شوي از، اگر دود را کمتر کنی:می گوید

هم این سرا روشن ، بنابراین از نور جان بدون هم هویت شدگی شما. برخوردار بودن، بر یعنی میوه یا برخوردن، بله

هم آن سرا یعنی فضاي یکتایی روشن می ، همه چیز را درست می بینید، هم ذهن شما روشن می شود، می شود

االن از جنس . االن بینهایت شدید. االن می دانید که دیگر آن حادث نیستید. هم می دانید شما کی هستید،شود

تا زمانی که ما عینکهاي رنگی هم هویت ، و این سرا هم که به وسیله ذهن ما نشان داده می شود، تان شدیداصلی

.ما با غرض می بینیم. غلط می بینیم، شدگی جسمی در مرکزمان است

روشن می شود هم این :براي همین می گوید که. ما درست نمی بینیم، ها می بینیموقتی با هم هویت شدگی

آدمها را . شما آدمها را درست می بینید، ذهن ما درست می بیند، هم آن خانه، هم این خانه، جهان و هم آن جهان

دوم می فهمیم اینها هم هویت . زندگی هستندچطوري می بینیم؟ اول می فهمیم اینها از جنس ، درست ببینیم

فوراً پرخاش نمی ، شما اگر درست ببینید، به شما پرخاش بکند، یک کسی که درد حمل می کند. شده هستند

. و با ذهنتان نمی گویید این بیمار است، کنید

این کار براي . کندهم هویت شدگیش دارد خودش را بیان می . متوجه می شوید که این آدم هم هویت شدگی دارد

تازه اگر بخواهد بفهمد و واکنش نشان . خیلی سخت است، من ذهنی که عادت کرده بپرد و واکنش نشان بدهد

، کسی که این سرا و آن سرا را درست می بینید. براي اینکه نمی تواند فضا را باز کند. فشار به او می آید، ندهد

شما فوراً فضا ، ا وقتی به آدمهایی می رسید که سخت هستند و پر دردندشم. فضا را باز می کند، فضا را باز می کند

از این انرژي که جاري هست استفاده می ، از خرد شما، آنها از آن فضاي باز شده. را باز می کنید در اطرافشان

. چه بسا آنها پرخاششان را نسبت به شما کم می کنند. کنند

براي آنها هم یک لحظه هم این سرا و هم آن سرا ، ا براي شما روشن استچه بسا در اثر اینکه این سرا و آن سر

یک لحظه . هسته مرکزي آنها را به ارتعاش درآورید، چه بسا شما مرکز آنها را. بفهمند کی هستند. روشن بشود

س درد اند از جنمردم فکر کرده. از جنس درد نیستند. از جنس زندگی هستند، آنها بفهمند از جنس خدا هستند
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شما نگاه کنید که . درد بردن و درد کشیدن و درد را زیاد کردن خوب است. هر جا می روند باید درد ببرند. هستند

دخالت در کار مردم هستیم یا ، جنگ هستیم، پریدن هستیم، ستیزه هستیم، ما بیشتر دنبال اوقات تلخی هستیم

به اندازه .فضاي درونمان باز شده، ن سرا را می شناسیمو با اینکه این سرا و آآرامش داریم، نه؟ آرام هستیم

.خودمان باز شده و هی دارد بازتر می شود

به هر کسی هم می . با این حالمان خوب است. سبب داریمآرامش خدایی و یک شادي بی، و ما یک آرامشی داریم

االن شما موالنا را نگاه . خوب می شوداتفاقاً از دیدن ما حالشان. داشته باشداو هممی خواهیم حال خوب، رسیم

. حالمان خوب می شود یا بد می شود؟ حالمان خوب می شود، ما این اشعار را می خوانیم. کنید

. آنها را هم که می خوانیم غمگین می شویم، من ذهنیش شعر گفته، کسانی هم هستند که استعداد شعري دارند

. پس ما هم می توانیم دود را کمتر کنیم. که وصل به خدا نیست کهچی شد؟ هر شاعري، می گوییم حالم خوب بود

پس . موالنا می گفت محکوم هستی تا آخر عمر دود کنی. گر دود را کمتر کنی:موالنا نمی گفت، اگر نمی توانستیم

زنده امکان این وجود دارد که برخوردار از شعله . الزم نیست و احتیاج نداریم ما که تا آخر عمر دود کنیم

. امکان این وجود دارد که پیغام زندگی را بگیریم. ي خودمان بشویم در این لحظههوشیار

وحی فقط به پیغمبران نمی . قبالً هم بارها گفته این را. وحی می رسد به جانها:توجه می کنید که امروز موالنا گفت

ند که یک دفعه یک چیز جدیدي آوردند به یک انسانهایی هست. البته به آنها هم رسیده و شدیداً هم رسیده. رسد

پس این . موالنا هم جزو آنان بوده. ما هم از این آثارشان داریم استفاده می کنیم. خوشا به حالشان، این جهان

همین موقع که . آیا بعد از مردن؟ نه. امکان وجود دارد که از نور ما روشن شود هم این جهانمان و هم آن جهانمان

. تیمدر این جسم هس

یعنی هم مرکز ما هم . هم این سرا روشن بشود و هم آن سرا، بیست سالمان است، حتی وقتی که ده سالمان است

هاي هم من، هم زندگی را در آدمها ببینیم، هم ذهن ما ساده بشود، و بینهایت بشود، ها را بیندازدهویت شدگی

هم کمک کنیم بدون اینکه واکنش ، هم همدردي کنیمهم ترس را ببینیم و، هم خشم را ببینیم، ذهنی را ببینیم

. کهدارد این را می گوید. و من ذهنی از کار بیفتد.نشان بدهیم

برویم ، یم در حالی که دود می کنیمنواتنمی . اگر بخواهیم دود را کمتر کنیم. پس ما باید روي خودمان تمرکز کنیم

اتفاقاً ما عادت کردیم که دود دیگران را . را زیادتر می کنیمما می رویم دود دیگران. دود دیگران را کم کنیم
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مردم از شعله نور ، وقتی دودمان کم شد. ما اول باید دود خودمان را کم کنیم. نباید این کار را بکنیم. زیادتر کنیم

نور من خودتان را آهاي مردم بیایید به وسیله :تازه وظیفه ما نیست که برویم حتماً بگوییم. ما می توانند ببینند

مطمئن باشید که این نور به صورتهاي . دود در جهان نگاه داریممان را بیما همیشه الزم است که شعله. نه، ببینید

و اگر ، ما نمی رویم سراغ مردم به زور بگوییم که شما باید از این نور استفاده کنید. مختلف به دیگران می رسد

:و االن توضیح می دهد کهاینها همه من ذهنی است .که استفاده کنیدنکنید من به زور یک کاري می کنم

26ةمولوي، دیوان شمس، غزل شمار

در آبِ تیره بنگري، نی ماه بینی، نی فلک
خورشید و مه پنهان شود، چون تیرگی گیرد هوا

می بینید که نه آسمان را می بینید و نه ماه ، بزنید و به آن نگاه کنید، در آب گل آلود مثالً، می گوید در آب تیره

ي هوشیاراین آب ، اگر هر لحظه واکنش نشان بدهی، ي جسمی داشته باشیمهوشیارمی خواهد بگوید که اگر . را

نه ، آسمان خودت را نمی بینی، پس آسمان وجود دارد، بنابراین نه آسمان می بینی. تو در مرکز تو تیره می شود

ولی آب تیره . شویمبباید نورانی ، یک ماه که ما هستیم. این یک تجسم است، سمانی هستیک آ. ماه خودت را

. نه آسمان دیده می شود و نه ماه، باشد

ماه نور خورشید را . خدا خورشید است و ما هم ماه هستیم:می خواهد بگوید که، و بعد یک تمثیل می زند

. شما نه خورشید را می بینید و نه ماه را، اگر ابري بشود مثالً، شما دیدید، و هوا اگر تیره بشود. منعکس می کند

ي جسمی و دردها اگر تیره هوشیاربا ، یعنی هواي درون ما. چون تیرگی گیرد هوا، خورشید و مه پنهان شود

ما چکار می کنیم؟ ما هر لحظه. همین طور هم شده. نه خورشید خودمان را می بینیم و نه ماه خودمان را، بشود

.می کنیممقاومت

. من ذهنی دائماً جدایی انگیز است. ها تشکیل شده براي جدایییادمان باشد من ذهنی از هم هویت شدگی

، با آنها هم هویت شده باشد، شما نگاه کنید که هر کسی حتی اگر باورهاي دینی داشته باشد. وحدت بخش نیست

، مهم نیست آن باور چی باشد، دگی در مرکز ما باشداگر هم هویت ش. جدایی انگیز است، به جاي وحدت بخشی

براي اینکه هوا تیره . براي اینکه خورشید ماه ما پنهان است. بخش نیستوحدت، این حالت جدایی انگیز است

.است
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شما ، وقتی هوا صاف باشد. آیا خورشید و ماه را به وجود می آوریم؟ خورشید و ماه به وسیله ما درست شده؟ نه

یک ، ما درست نکردیم کهکه یک خدایی هست ، وقتی هواي مرکز ما صاف باشد. خورشید می بینید و یک ماهیک 

. این تن را ما درست کردیم؟ نه. آن را ما درست کردیم؟ نه. ماه ما هم در واقع بیرون آمده ما از من ذهنی است. ماه

، ما این من ذهنی را اشتباهاً. ما فقط به هم زدیم.ما هیچی را درست نکردیم. چهار بعدمان را ما درست کردیم؟ نه

، هر موقع دیدید مقاومت می کنید و قضاوت می کنید. چطوري؟ با مقاومت. دائماً در حال تعمیر و تقویت هستیم

. هاي عمده من ذهنی است و جدایی بخش استبدانید که این دو تا خاصیت از خاصیت

این جدایی و . این قدر قضاوت می کنیم؟ می گوییم من متفاوت هستمچرا ، ما چرا این قدر مقاومت می کنیم

ما االن دیگر می فهمیم . ولی شما در تثبیت من ذهنی نکوشید، تفاوت را من ذهنی الزم دارد براي تثبیت خودش

ید بنابراین جدایی بخشی و ستیزه کردن و قضاوت کردنش را با. من ذهنی را یک جوري به هم بریزیماین که باید 

حتی . من ذهنی دائماً می خواهد، توجه کنید به این چند تا خاصیت. هاي مکررش راو خواستن، از کار بیندازیم

. حتی حضور را هم به عنوان جسم می خواهد. خدا را هم به عنوان جسم می خواهد

773م، بیت پنجمولوي، مثنوي، دفتر 

افزونی است و کلی کاستنظن از خدا غیر خدا را خواستن
اشتباه ما . آیا به صورت جسم باید بخواهیم؟ نه. منتها از خدا فقط خدا را می خواهیم، بارها این بیت را خواندیم

و در ذهن زندانی می ، و به سوي تصویر می رویم، خدا را به صورت جسم می خواهیم، از خدا. همین بوده دیگر

یعنی فرق نمی کند که شما بگویید . فکر زیاد کردن است، ظن یعنی فکر. استظن افزونی :و این می گوید. شویم

اگر دیدید که . شعار من ذهنی است، هر چه بیشتر بهتر. یا هر چه بیشتر بهتر، من به سوي خداي جسمی می روم

. من ذهنی است در کار، این ذهن است، هی دارید زیاد می خواهید و زیادتر می خواهید بکنید

اگر دیدید . من ذهنی است، اگر دیدید با چیز آفل دارید هم هویت می شوید، دید دارید مقاومت می کنیداگر دی

بگویید من دارم مقاومت می . انه بکشید عقب و نکنیدهوشیارشناسایی کنید و . من ذهنی است، قضاوت می کنید

من دارم جدایی را ، اشتباه می کنممن دارم ، من سر چیز آفل دارم می جنگم، من دارم قضاوت می کنم، کنم

من ذهنی دائماً در این فکر . من ذهنی من به جدایی احتیاج دارد. در اینجا وحدتی وجود ندارد، تثبیت می کنم
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م امن بس. و دائماً هم یک چیزي می خواهد.شما دنبال این خواسته من ذهنی نروید. است که من جدا هستم

. زیاد نمی خواهم، است

اینها ، نمی دانم همسر می خواهد، خانه می خواهد، خوب پول می خواهد، نمی گویم کسی که جوان استحاال من

الزم نیست شما با پول هم هویت . الزم نیست من توش باشد که، احتیاجات شما است، هاي شما استکه خواسته

همسرتان را مرکز بکنید و بخواهید . کهبخواهید ، الزم نیست پول را حتماً به مرکزتان بگذارید. بخواهید که، باشید

نه ماه را می ، پس می بینید که در آب تیره نگاه می کنیم. شما می توانید بخواهید بدون اینکه مرکزتان باشد، که

ماه ما هم ، خورشید هم نمی تابد، ماه ما هم از بین رفته. آسمان جمع شده، یعنی آسمان نیست. نه آسمان، بینیم

ها باید از تیرگی هم هویت شدگی. چکار باید بکنیم؟ آب را باید روشن کنیم. وب ما درمانده شدیمخ. که نمی تابد

.می گوید باد همیشه می وزد. همین را می گوید، بله. بین رود

26ةمولوي، دیوان شمس، غزل شمار

وزد، کز وي هوا صافی شودباد شمالی می
صبادمد باد وز بهرِ این صیقل سحر در می

.در اثر تسلیم و فضاگشایی دم او می آید. امروز باد صبا را به شما گفت. باد صبا می آید هوا را صاف می کند

1344ةمولوي، دیوان شمس، غزل شمار

دمِ او جان دهدت رو ز نَفَخْت بپذیر
ست، نه موقوف عللکار او کُنْ فَیکُون

دم او هر لحظه . دم او وارد می شود، فضا را باز می کنید، لحظه افتادهاتفاقی در اینکهبا قانون قضا می بینیدشما 

به شما آیینه می . این سرا و آن سرا را تنظیم می کند.خدا می گوید باش و می شود با کن فیکون.وارد می شود

هر چرا سحر است؟ . که اسمش سحر است، و این باد کی می وزد؟ همین لحظه.ترازوي درستی می دهد. دهد

موالنا می گوید . تمثیل می زند، سحر ساعت پنج و شش صبح نیست، سحر. لحظه امکان بیداري شما وجود دارد

بعد این را شما . بله؟ براي این می دمد. را روشن می کندواه، صبح هنگام باد می آید این گلها را باز می کند: که

. ببرید معناي معنوي بکنید
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شما خواندید . گفت هر لحظه وحی می آید به سر جانها. کی می وزد؟ همین لحظهخوب باد شمالی امروز گفتیم 

نه از ، صاف می کند، پس این دم اوست که هواي تیره درون را که نمی گذارد ماه و خورشید دیده بشود. دیگر

چه در ،و می دانید اتفاق این لحظه هر چه هست، د در اطراف این لحظهیپس مرتب باید فضاگشایی کن. بیرون

بهترین اتفاق است و این اتفاق بارها گفتیم براي خوشبختی یا بدبختی ، ذهنتان می افتد و چه در بیرون می افتد

وز بهر این صیقل :براي همین می گوید که. هر هفته تکرار می کنیم. براي بیداري شما می افتد. شما نمی افتد

. در می دمد باد صبا، لحظه که قوه بیداري داردسحر یعنی این، یعنی همین صیقل هواي درون شما، سحر

شما اگر مشغول به ذهنتان . می زند، می زند؟ بله، ي غنچه شما این لحظه دارد می دمدباد صبا باد باز کننده

رم آیا باد را باید با ذهنتان ببینید؟ ببین آقا دستم را بگی. انه ببینیدهوشیارباد را باید . باد را نمی بینید، باشید

شما می . گفتیم هر آسمانی متناظر با یک زمین است، فضا را باز کنید. باید تسلیم شویم. ببین باد می آید؟ نه

ما . جان جسمی شما، هاهیجان، فکر، تان درست شود؟ فرم ترکیب این چهار تا چیز است؟ این جسمخواهید فرم

یک . جان جسمی استاین. دردش می آید، کنیمسوزن می این ، یکی همین تو این جسم ماست: دو تا جان داریم

آن ، اگر این جان بمیرد هم. هیچی نمی شود به آن. آن دردش نمی آید. ي استهوشیارجان دیگري داریم که جان 

. پس دو تا جان داریم، استاینطوري. جان زنده است

به طور کلی حال ، ا بعد یا زمین شمااگر می خواهید وضع این چهار ت. بعد ما زمین ماست، اما این چهار تا فرم ما

چون آسمانهاي بزرگ متناظر با زمین . آسمان را باز کنید، شودبهیجانات شما درست ، فکر شما، جسم شما، شما

واکنش نشان می ، آنهایی که پر از درد هستند. آسمانهاي کوچک زمین بد دارند. فرم عالی هستند. عالی هستند

شما . آسمان بسته می شود، شما مقاومت کنید. اندآنها آسمان را بسته، رودنمی کارشان پیش، گرفتارند، دهند

. آسمان بسته می شود، شما با چیزهاي آفل هم هویت شوید. آسمان بسته می شود، قضاوت کنید

بعد . اي دید گفت این خداي من استستاره. من آفلین را دوست ندارم:ابراهیم خلیل گفت، آن می گوید به خلیل

به طور کلی از مرکزش انداخت . گفت این خداي من نیست، از بین رفت، یعنی من ذهنی بود. آفل بود، دید فرو شد

گفت این .باد مسموم است، یعنی دید بادي که از آن می آید. اش را صیقل زدیعنی چکار کرد؟ یعنی آیینه. بیرون

و این انرژي بد چهار بعدش را ، بعد دید چیز آفل است و انرژي که از آن می آید انرژي بد است، خداي من است

پس من آسمان را باز می کنم و این بت را از آنجا . گفت نه این من نیستم. آسمانش محدود شد. خراب می کند
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براي این صیقل هر ، ن صیقل سحر در می دمد باد صباوز بهر ای. بیرون می کنم و دوباره باد خوب دمیدن گرفت

. منتها این دمش مربوط به علل بیرونی نیست. لحظه خدا دمش را می فرستد

براي . کم است، در این زمینه که شما پیشرفت معنوي را با خط کش ذهن اندازه نگیریدمهر چقدر که صحبت کنی

خوب ، کسانی هستند می گویند ما به گنج حضور گوش می کنیم.اینکه لحظه به لحظه ما این اشتباه را می کنیم

، پولمان زیاده شده بود، همسرمان االن عوض شده بود، ولی اگر پیشرفت کرده بودیم، این برنامه خوبی است

ما االن می . افتاداین اتفاق نمی. گیري پیشرفت معنوي به وسیله ذهن استاینها اندازه، ها درست شده بودوضعیت

.قضا قانون الهی است. ییم که این اتفاق را قضا می اندازدگو

براي اینکه این ، یعنی به زبان خیلی ساده خدا این اتفاق را براي شما به وجود می آورد که در اطرافش فضا باز کنی

می اگر من پیشرفت کرده بودم این اتفاق ن. شما با ذهنتان می گویید این چه اتفاقی است. بهترین اتفاق است

تان که هیچی نمی داند شما اگر بخواهید با من ذهنی ناقصگویی یا قضا دارد می گوید؟شما داري میرآخ؟افتاد

مگر می شود شما پیشرفت معنوي نکنید؟، چون این اتفاق افتاده من پیشرفت معنوي نکردم، قضاوت کند

این خودش ، به کار می برید، ا یاد می گیریدو ی، همین که به این برنامه می توانید گوش بدهید و تحمل می کنید

شما که نباید با این من ذهنی ، تان را یا قانون خدا را یا کن فیکون راشما که پیشرفت معنوي. پیشرفت است

ب این اتفاق اگر ومی گویند که خ، قضاوت نکنید. می گوییم قضاوت نکنید. جسمی و دانش ناقص قضاوت کنید

. کردیم دیگرپس ما پیشرفت ن، افتاده

ابتدا می . خیال این شیطان خیلی راحت است. شیطان است به زبان ساده یا مذهبی اگر بگوییمواقعاًاینها عینک

ان با ذهن مبعد هم می داند که ما ارزیابی. یمآید عینکهاي مادي به چشم ما می زند که ما به وسیله دید او ببین

می گوید . خیالش هم راحت است، رفته خوابیده. خداي ذهنی خواهد بودیک ، به سوي خدا هم برویم. خواهد بود

درست است که قانون قضا و خدا می خواهد . ش هم با قانون قضا استااینکه دنبال خداي ذهنی است و ارزیابی

. این بشر را خالص کند

یعنی اگر خدا . د دیدآن خالصی را گرفتاري خواه، هر موقع می خواهد خالص کند. ولی اینکه دیدش غلط است

همین طور می ، وقتی قضاوت می کنید. خالص کردن شما را گرفتاري می بینید شما، بخواهد شما را خالص کند

در مورد . واقعاً یکی از مطالب مهم اینست که شما پیشرفت معنوي را با قضاوتهاي ذهنی اندازه نگیرید. شود
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اگر نفهمید تمام . این را شما باید بفهمید. یلی مهم استاین خیلی خ. پیشرفت معنوي با ذهن قضاوت نکنید

و آن تصور ذهنی نه ، براي اینکه در نهایت به سوي یک تصور ذهنی خواهید رفت. زحماتتان بر باد خواهد رفت

. نه اصل شما، خداست

، ت می کنمکه اگر من پیشرف، استدید غلط است و قضاوت غلط، تنها چیزي که جلوي ما را گرفته موقع برگشت

پس شما دیگر خدا ، اگر خوب را شما می دانید چه هست. وضعم باید خوب بشود و خوب را هم شما تعریف کردید

ما ، شما می دانید خوب چی هست اصالً؟ شما می دانید اتفاق خوب چیه؟ خیلی از اتفاقات می افتد. هستید دیگر

مان از یک حتی جدایی. ی بینیم چقدر خوب بوده اینبعد م. چون دید ذهن داریم. آن موقع خیلی ناراحت هستیم

بعد می بینیم که ، چرا من این را از دست دادم، می گوییم آقا این چرا اینطوري شد. از یک وضعیتی، ايمساله

هر چه کمتر می شود ناراحت . استبراي اینکه من ذهنی هر چه بیشتر بهتر. چقدر خوب بوده از دست دادیم

. شود عقل کهاینکه نمی . است

هر کسی به طور اصیل فضا را باز کند قبل از . پس کار ما فضاگشایی است بدون سوال و جواب که بگوییم نمی دانم

هر کسی قضاوت کند و بگوید . و نمی دانمش اصیل باشد این آدم دارد پیشرفت می کند، قضاوت و بگوید نمی دانم

غلط . نه که من دارم پس می روم؟ این آدم به هیچ جا نمی رسد، خوب این نشان پیشرفت است، این اتفاق افتاده

بعد ، دم او بدمد، نیروي زندگی، شما بگذارید همین باد صبا. از بحر این صیقل سحر در می دمد باد صبا. می رود

. ببینید چه می شود، قضاوت نکنید

خانم ، می بینید مردم می گویند آقاپس از یک مدتی. پس از یک مدتی می بینید که چهار بعد شما تغییر می کند

از . از حرف مردم اصالً نترسید. و از عوض شدن رفتار شما نترسید، شما رفتارتان عوض شده، شما عوض شدید

شما باید عوض بشوید و عار . به هیچ جا نمی رسد، هر کسی از قضاوت مردم باك داشته باشد. قضاوت مردم

آن خاصیتهاي قبلی را انداختم ، مه بگویید من می خواهم معنوي بشومبه ه. نداشته باشید که عوض می شوید

. شما هر چه می خواهید بگویید، دور

دم اوست که جان می دهد و این چهار بعد .بگذارید مردم هر چه می خواهند بگویند، شما بگذارید دم او بیاید

. من ذهنی به خودش لطمه می زند. دم اوست که نمی گذارد ما به خودمان لطمه بزنیم. شما را عوض می کند

. بیچاره براي این لطمه می زند که همان قانون است دارد کار می کند
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شما نگاه کنید که خوب . تخریب کندخودش را ، خودش. در ذات من ذهنی است، عامل تخریب در من ذهنی است

خوب خوب و . ها و زیانها را شخص شما به خودتان زدیدها و صدمهبیشترین لطمه، تاناز اول زندگی، دقت کنید

آیینه خوب و ترازوي خوب اینست که ببین بابا اینجا که این . با آیینه خوب و ترازوي خوب. منصفانه ارزیابی کنید

خوب اگر ، من زیاده طلب بودم، من این کار را کردم، من حرف زدم. ن خرابش کردمم، شخص تقصیري نداشته

بگذار من ، من را نگه ندار، چرا این کار را می کند؟ می خواهد بگوید من اضافه هستم، قضاوت کنید می بینید که

من ، ی؟ بابا من مخربمچرا مرا گرفت، برو دنبال آن، به غیر از من یک من دیگري داري که آن خداییت توست، بروم

زبان . چرا ول نمی کنی مرا؟ من ذهنی با زبان حال این چیزها را می گوید، من پر از درد هستم، به تو ضرر می زنم

، بله. ها و ضررهایش و دردهایش استحالش هم همین لطمه

26ةمولوي، دیوان شمس، غزل شمار

زندباد نَفَس مر سینه را ز اندوه صیقل می
گیرد نَفَس، مر نَفْس را آید فنانَفَسگر یک

این نفس خوب هوا را می برد به سینه ما و اندوه و هواي کثیف را می ، می گوید همین طور که ما نفس می کشیم

مر نفس را آید ، ما می میریم، یعنی یک دقیقه دو دقیقه ما نفس نکشیم، و اگر یک لحظه نفس بگیرد، دهد بیرون

. می گوید قسمت معنوي ما هم باید نفس معنوي بکشد. هد این را ببرد روي قسمت معنوي ماو حاال می خوا.فنا

ما از بس مقاومت می کنیم و قضاوت می کنیم و فضا را بستیم که نفس آنوري را نمی . باید دمِ آنوري را بگیرد

. بگیریمبکشیم یعنی دمِ او را نمی توانیم. ما نفس معنوي نمی توانیم بکشیم. توانیم بکشیم

بادي که این ، براي گرفتن این دم در بیت قبل باد صبا، دم او جان دهدت رو ز نفخت بپذیر، براي گرفتن دم ایزدي

چرا صورت نمی پذیرد؟ براي اینکه ما مقاومت ، بله، آمدن وحی آسمان هر لحظه به سر جانها، لحظه از آنور می وزد

یک دفعه می بینیم که نفس معنوي می ، مقاومت را صفر کردیم، دیمهر موقع من ذهنی را صفر کر. را صفر نکردیم

.نفس معنوي شبیه اینست که مثل اینکه شما جسم نیستید دیگر. کشیم

یعنی مثل اینکه شما امتداد خدا . نفس می گیرد، هی نفس می دهد. در شما یک باشنده بزرگی نفس می کشد

درست است که شما نفس جسمی می کشید . س معنوي استهستید و خدا از طریق شما نفس می کشد و این نف

یعنی همه موازي بشوند با زندگی و موقعی که . یا شما نگاه کنید که از درون همه انسانها یک باشنده نفس بکشد
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شما اجازه می دهید که خود ، اي که شما مقاومت صفر دارید و ذهن ساکت است و من ذهنی صفر استیا لحظه

.بکشدي نفس هوشیار

شما می دانید که کسی نمی تواند خودش را دستش بگذارد اینجا . اتفاقاً این نفس ما چیز شگفت انگیزي است

ما اختیار . چرا؟ پس از یک مدتی دستش ول می شود. این قضیه نفس کشیدن خیلی شگفت انگیز است. خفه کند

براي اینکه نفس کشیدن را مثل اینکه کس . نمی توانیم، خودمان را با دست خودمان خفه کنیم، نداریم خودمان

ما تا حاال . بگذاریم آن نفس بکشد، ما باید تسلیم آن نیرو بشویم. يیک نیروي دیگر، دیگري انجام می دهد

، و اتفاقاً زنده شدن به آن یک نیرو که اسمش را بگذار خدا، قضاوتبابا مقاومت. ایم او نفس بکشدنگذاشته

براي شما ممکن است ارزش و اهمیت از حاال به بعد . تا حاال بوده، زهاي آفل بیرونی استاهمیتش کمتر از این چی

. عوض بشود با ابیات موالنا

26ةمولوي، دیوان شمس، غزل شمار

جانِ غریب اندر جهان مشتاقِ شهرِ المکان
نَفْسِ بهیمی در چرا، چندین چرا باشد چرا؟

این قدر ، توانیم نفس معنوي بکشیم؟ چرا ما این قدر موازي با زندگی نیستیمچرا ما نمی . دنبال بیت قبل است

براي اینکه ما . قضاوت ما صفر باشد و اثر چیزهاي آفل روي ما صفر باشد، تسلیم نیستیم که مقاومت ما صفر باشد

توجه می کنید که ما درست است که آمدیم به عنوان . فکر می کنیم که هم جنس جسمها هستیم، آمدیم

و ما از جنس ، و آنها آمدند شدند مرکز ما، و چیزهاي فیزیکی و دردها، ي و تزریق هویت کردیم به فکرهاهوشیار

. ما جنس خدا هستیم، ولی این جنس تقلبی است، آنها شدیم

می گوییم ما از جنس تو ، این چیزي که بهش چسبیدیم ما، يهوشیارجه می شوید به عنوان بنابراین شما االن متو

. اینها از جنس ما نیستند، چیزها و فرمهاي فکري که اینها را نشان می دهند. این همجنس ما نیست، هستیم

ا آنها داریم بازي می هم هویت هستیم و ب، ما اگر با آنها عجین هستیم، بنابراین هر چیزي که ذهن نشان می دهد

. در واقع در غربت هستیم، زندگی می کنیم، کنیم

مردم . آنجا می بینید که آن مکان عجیب و غریبی است. غربت کجاست؟ شما مثالً ایران هستید و می روید ویتنام

انشان زب، من هیچ کس را نمی شناسم، می گویید من اینجا غریبم، شکل آدمها یک جور دیگر است، زبان دیگري
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. در جهان هیچ کدام از این چیزهایی که بهشان چسبیدیم نمی شناسیم، ما هم آنطوري هستیم. را هم بلد نیستم

ما هم ، چون آنها خداییت هستند. ي شان راهوشیاراز آدمها چی را می شناسیم؟ . جسم آدمها را هم نمی شناسیم

پس شما در این جهان . در جهان ماده غریب استي هوشیارپس جان در جهان یا . آن را می شناسیم، خداییتیم

. داریم همین را می گوییم دیگر. آنجا؟ بله دیگرممی توانید بروی، آیا در حالی که در این تن هستید. نباید بمانید

. شهر المکان، پس جان خودش می داند که در این جهان غریب است و مشتاق است که برود به فضاي یکتایی

اگر وارد آنجا . برگردیم برویم و به فضاي یکتایی برسیم، اید هر چه چسبیدیم رها کنیم برگردیمانه بهوشیارپس 

فضاگشایی و شناخت ، همین فضاگشایی. مان زیاد می شودیعنی وسعت. بینهایت می شویم، اگر آن بشویم، بشویم

ما تقریباً دستمان یک نیمه باز االنم . مان را باز می کنیمدست، ها و اینکه به چیزي چسبیدیمهم هویت شدگی

بعد متوجه می شویم . سر می خورد این چیزهایی که گرفتیم می افتد، باید کامل باز کنیم، خیلی از ما، شده

پس از . پس از انداختن معلوم می شود. ما را می سوزاندند، اینهایی را که گرفته بودیم مثل آهن داغ بودند

و .و این طبیعی است، و اینها چه بالیی سر ما آورده بودند، چی هم هویت بودیمانداختن معلوم می شود که ما با 

. زندگی گذاشته که انسان هم هویت شدگی را تا یکجایی ادامه دهد و بعداً نشودماین خاصیت را می گویی

. تم سوختمی گویید دس. دفعه بعد هم می گیرید؟ نه نمی گیرید، شما یکبار یک آهن داغ را می گیرید دستتان

براي ما کار . و غریب است، خوب االن بشناسید که هر هم هویت شدگی مثل آهن داغ است و شما را می سوزاند

همان تمثیل . و زبانشان را هم یاد نگرفتیم، عجیبی است که ما آمدیم در جاي غریب چسبیدیم به چیزهاي ناآشنا

، همین طور نشسته آنجا، نه جاها را می شناسد، گیردنه زبان می خواهد یاد ب، شما یک نفر رفته ویتنام. است

یعنی چیز . ما هم از دنیا برگردیم برویم آنجا که زبانش را بلدیم. خوب آقا برگرد مملکت خودت که زبانش را بلدي

.شویمبباید به بینهایت خدا زنده ، در حالی که تو این جسم هستیم، شگفت انگیزي است

چرا ، چرا این قدر سماجت می کند، در چریدن، در چرا، بهیمی یعنی حیوانی، حیوانیاین نفس :حاال سوال می کند

می گوید که ، ي رفته من ذهنی ساخته و من ذهنی از این دنیا می چردهوشیاراین قدر ادامه می دهد؟ یعنی اینکه 

و همه به من توجه ، دهمه بگویند که عجب شما موفق شدی، من مشهور بشوم، دنبال تایید هستم، مرا تایید کنید

از . اینها چریدن است دیگر. همه بگویند من بزرگم. همه بگویند من دانشمندم. همه از من قدردانی کنند. کنند

. شما بگویید پول من از همه بیشتر است، که من پولم از همه زیادتر است. را داردها جهان چی دارد؟ همین 
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این چیز مهمی نیست؟ ، متوجه نیست که نباید اینطور غذا را بخورديهوشیاراین شد غذا؟ چرا . تان بگوییدهمه

سبب از بهتر از اینست که شما شادي بی، بهتر از یکی شدن با خداست، یعنی اینها بهتر از خرد زندگی است

می شود از جهان چرید و دنبال؟بهتر از اینست که در نفس بهیمی ما درد بکشیم، آرامش بگیرید، زندگی بگیرید

؟خوشبختی از آدمهاي دیگر و از چیزها و شاد بود، مثل گرفتن هویت، این چیزهاي جهانی بود

از آن خوشبختی که ، خواستید بچریداش خوب بوده که مینتیجه، شما تا حاال از همسرتان خوشبختی خواستید

و توجهات ایشان و آیا تاییدها. شما را تایید کند، شادي که ایشان بدهد، همسرتان باید به شما بدهد

هنوز فکر نمی ، تر کرده؟ آیا هنوز طلبکار نیستیدهاي ایشان شما را سیراب کرده یا روز به روز تشنهقدرشناسی

.کنید که به اندازه کافی از آن چیزها نداده؟ واهللا داده ولی آنها غذایی نیست که شما را سیر کند

ي متوجه نیست که این کار غلط است؟ کی متوجه خواهد هوشیارا چندین چِرا باشد چِرا؟ چر، نفس بهیمی در چرا

من ذهنی هم از ، ي نباید من ذهنی درست کنیمهوشیارشود که ما به عنوان بشد؟ چقدر باید درد بکشد تا متوجه 

ي حضور درست نکنیم که از آن جهان بچرد؟ هوشیارجهان بچرد؟ چرا 

هویت نوعی و بدلی که ما به چیزها در این جهان داریم و هماین عالقه کاذب و مصکه و چرا متوجه نیستیم 

و این عالقه به جاي اینکه کاذب به این ، این را ما نمی خواهیم، هستیم و اینها دل ما هستند و به ما درد می دهند

، استانه بیندازیم؟ چرا این را متوجه نیستیم که این عالقه مصنوعیهوشیاربه آن شهر المکان ، جهان بیندازیم

دیو ، هویت شدیمهمان عینکهایی که وقتی هم. این عالقه به این علت است که ما دوباره با دید ذهن نگاه کردیم

. مان برنداشتیمما هنوز این عینکهاي رنگی را از چشم. گفت با اینها ببین تو. با همانها می بینیم، به چشم ما زده

. مان برمی داریماز روي چشمعینک رنگی را ، هر موقع تسیلم واقعی می شویم

1329، بیت اولمولوي، مثنوي، دفتر 

کبودۀپیش چشمت داشتی شیش
کبودت می نمودزان سبب، عالم

یعنی . یعنی هم هویت شدگی را بینداز، بردار، آبی رنگ یک هم هویت شدگی است، عینک کبود، این شیشه کبود

. آن را از مرکزت بینداز بیرون تا درست ببینی
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26ةمولوي، دیوان شمس، غزل شمار

اي جانِ پاك خوش گهر، تا چند باشی در سفر
پادشاتو بازِ شاهی، باز پر سويِ صفیرِ

. فقط هم هویت با چیزها هستند، استهمه جانها در انسانها پاك، هايهوشیارپس مشخص می شود که همه 

آن یکی این مذهب را ، ما جانمان پاك است، داریمدرست است؟ پس اینطوري نیست که ما مثالً این مذهب را 

جان همه انسانها پاك است و . جانش ناپاك است؟ ما می دانیم که تفاوت هم هویت شدگی وجود دارد، دارد

هیچ کس بدذات . همه نیک است، ري که دارد اگر بیان شودس. چون از جنس خداست. گوهرش هم نیک است

.بدگوهر نیست، نیست

از اینجا به . ي استهوشیارتا چند باشی در سفر؟ پس معلوم می شود ذهن آخرین نقطه سفر ، استاما در سفر

در ذهن ، از حیوان به ذهن انسان، از نبات به حیوان، شروع کرده از جماد به نبات. شودببعد می تواند به خدا زنده 

.ذهن به سویش می روددر ، براي اینکه یک خداي ذهنی تجسم می کند. انسان دور خودش می چرخد

توصیف یک من ذهنی است یا یک . به سوي توصیف می رود، باز هم بگویم پیشرفت معنوي را توصیف کرده

، تا چند باشی در سفر، االن می گوید چقدر می خواهی سفر کنی؟ اي جان پاك خوش گهر. قسمتی از ذهن است

دوباره می رویم ، ها بپریماالن از این هم هویت شدگی. پریدیمما باز خدا هستیم و از ساعد او . باز پر، تو باز شاهی

آمدیم این راه را ، یعنی یکبار پریدیم. باز پر یعنی دوباره بپر. پس ما باز خدا هستیم. و با او یکی می شویم، پیش او

. ولی هی جاهاي مختلف ذهنی می نشینیم. و االن در ذهن باز هستیم، طی کردیم

علم تشخیص هم ، ش گهر است و در این خوش گهري یک علمی هم وجود دارد و این علمپس باز شاه چون خو

یعنی از ، می تواند دوباره بپرد، می تواند تشخیص بدهد، می تواند انتخاب کند، است و هم اراده آزاد وجود دارد

. ها بپردروي هم هویت شدگی

می گوید از طرف او مرتب پیغام . ه رمز خداست باز همپادشا. به سوي آواز پادشاه. به کجا؟ به سوي نداي بازگشت

مقاومتت ، و وقتی تسلیم هستی. بگذار این الهامات را بشنوي، تو تسلیم باش. دارد تو را صدا می کند، می آید

ما موقعی به سوي او کامالً برمی گردیم که هم . و به سوي او برگرد، او دارد شما را هدایت می کند، صفر است

باید تمرکز ما روي خودمان ، و ما االن می دانیم که باید صبر کنیم.هایمان را کامالً انداخته باشیمگیهویت شد
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می دانیم ، وقتی اتفاقات می افتند. به صورت حضور ناظر به ذهنمان نگاه کنیم، کندذهن ما کار میوقتی. باشد

می شویم ، متوقف می شود، ان صفر می شودوقتی می کشیم عقب و فکرم. می کشیم عقب. قضا به وجود می آورد

چکار باید ، و آنجا می بینیم که این اتفاق پیغامش چی هست، قشنگ می بینیم که چه اتفاقی می افتد. آیینه

. با چی هم هویت شدیم، چی را باید بیندازیم، چه چیزي را باید در خودمان عوض کنیم، بکنیم

آن چیز آفل . خشمگینی من یا خشم من به خاطر یک چیز آفل استاین ، شما می گویید من االن خشمگین شدم

جوابش االن از ذهنت نمی . سوال می کنید از خودت؟ جوابش می آید. چی هست که من با آن هم هویت هستم

این فضاي . از آن فضاي گشوده شده می آید. جوابش از یک جاي دیگر می آید. براي اینکه ذهن تعطیل است، آید

ذهن هم هویت شده و شرطی شده ترازوي . ترازو یعنی وسیله سنجش. آیینه و ترازوي خوبی استگشوده شده 

. براي اینکه ترازویش از گذشته و دیگران می آید، خوبی نیست

می گوید مثالً یکی از نتایج مقایسه اینست که می گویند که من اگر پیشرفت ، ش می خواهد مقایسه کنداههم

یا مثالً پیشرفت . اصالً شما چه می دانی که فالنی چطوري است، این پیشرفت است؟ نه. یمی شوم مثل فالن، کنم

فضا را باز بکنم باید در عرض شش ماه . پیشرفت معنوي مگر نمی گویید فضا را باز کن. کنم فالن اتفاق می افتد

. دي براي پیشرفت معنوي بگذاریدآخر اینها معیار است؟ شما نمی توانید معیار ما. من مثالً این قدر پول دربیاورم

این نیروي زندگی خودش ، پس می دانیم که اگر کامالً تسلیم شویم و قضاوت را صفر کنیم و مقاومت را صفر کنیم

ما ، ما را به اشتباه بیندازد، دید ذهنی ما، و از این راه مشکل که هر لحظه ممکن است دید ما، ما را هدایت می کند

نیروي ، هدي یعنی نیروي هدایت زندگی. هدي:می گوید. این اسمش را االن خواهیم دید. را هدایت می کند

یعنی گروهی از باشندگان را ، بنابراین امتی را، می خواستم آشکار شوم، گفت من گنجی نهان بودم. هدایت زندگی

. خودم هدایت می کنم. به وجود آوردم که فقط خودم هدایت می کنمانسانها را 

ببینیم این ابیات می توانند کمک ، ازه بدهید ابیاتی االن بخوانم از قسمتهاي مختلف مثنوي و دیوان شمساج، بله

توجه کنید که هر کدام از این ابیات می . و خوب درك کنیم، این غزل عالی را بتوانیم بهتر معنی کنیمکهکنند

هایی ز روي این چیزهایی که یا هم هویت شدگیو نیرو وارد کنند و شما را ا، توانند یک خرده به شما کمک کنند

اي احتیاج داریم که این نیروي کشش و ثقل را خنثی کند ما به یک نیروي محرکه. اید بلند شویدکه رویش نشسته

تا یک ، یک نیرویی این را می برد باال، مثل یک موشک چطوري می رود باال، و مجموعه این ابیات در یک درس
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نیروي ، ثقل زمین، براي اینکه این موشک وقتی می رود باال. ین برسد و از آنجا برود آنور دیگرجایی که به جو زم

. جاذبه زمین می کشد پایین این را

بلند شویم از روي ، وقتی به برنامه گوش می کنیم، پس بنابراین ما هم به نیرو احتیاج داریم که کمک کند

براي اینکه با هر ، زمین را، نیروي کشش فرم خودمان را، روي ثقلیعنی نی. چیزهایی که ما را می کشند پایین

چیز عمده هم هویت شما با پنجاه تا . نیروي جاذبه دارد، یک نیروي کششی دارد، چیزي ما هم هویت شدیم

. و اینها دائماً می کشند و می گویند شما از جنس ما هستید، ش هم درد استیک مقدار، شدید

من ترا می کشیم به سمت ، زمین می گوید تو از جنس من هستی؟زمین چه می گوید، یک موشک می رود باال

برود به یک جایی که زمین دیگر نتواند ، این موشک باید این قدر نیروي محرکه و نیرو وارد کند که برود. خودم

باید این قدر . شما هم همین طور هستید. یعنی از جو زمین خارج شود برود به فضا و زمین دستش نرسد. بکشد

، بگوید آقا این دردم هست، نیرو پیدا کند، قوي شود، شودبي این قدر آگاه هوشیار. نیرو به خودتان وارد کنید

هم ، هم هویت شدگی با فرزند است.آن را هم نمی خواهم، آن هم هویت شدگی با پول است. ولش کن نمی خواهم

همین طوري یک دفعه بروید باال و بروید و بروید جایی که . نمی خوام، با همسر است، هویت شدگی نمی خوام

. شان به شما برسد بکشند پایین و این می شوددیگر اینها نتوانند دست

567، بیت اولمولوي، مثنوي، دفتر 

گوش سر است،پنبه آن گوش سر
کر است،آن باطن، تا نگردد این کر

می گوید که یک گوش . یادآوري می خوانم که بتواند در این غزل به ما کمک کندفقط براي ، اینها را قبالً خواندیم

می گوید تا . نه این گوش، آن جان ما یک گوش دارد. یادتان هست گفت پیغام می آید به سر جانها، سري داریم ما

یند و به پنج و این چشم می ب، یعنی شما فقط حرف می زنید و این گوش می شنود، زمانی که این گوش می شود

پس آن گوش سر همه موقعی باز می شود که مقاومت صفر . آن گوش سر کر است، حس و گفتگوي ذهنی مشغولیم

. ذهن ما خاموش بشود. شود و زبانمان بند بیایدبمن ذهنی صفر ، گفتگوي ما صفر شود، شودب

سر می شنود و ذهن فرآوري می گوش سرمان باز می شود و تا زمانی که این گوش ، پس ذهن ما خاموش بشود

ر ري ما کر خواهد بود و به سّگوش س، من ذهنی میدان را به دست گرفته، حرف می زنیم، کند و حرف می زنیم



# Programگنج حضور761برنامه شماره 761

32: صفحه

. دائماً حرف می زنند، ها نمی شنوند این پیغام را همین استعلت اینکه خیلی.جان ما پیغام زندگی نخواهد رسید

از همه بهتر . استدالل کنند. همه را باید متقاعد بکنند. زیاد باید حرف بزنند. فکر می کنند حرف زدن هنر است

دیگر براي ، استغآن چیزي که می داند مفر، زندگی می داند، نمی داندکه یک کسی که معتقد شده . می دانند

ین گوش سر ما تا کر یعنی ا، تا نگردد این کر. نیامد که خاموش است، اگر حرف از آنور آمد می زند. چی حرف بزند

. آن باطن کر خواهد شد، نشنود

568مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت 

تا خطابِ ارجِعی را بشنویدفکرَت شویدگوش و بیحس و بیبی
این فکر را هم خاموش . از این پنج تا حس استفاده نکن و این گوش را هم تعطیل کنید. حس یعنی پنج تا حسبی

به این علت است که هم ، ذهن را نمی توانید خاموش کنید. فکرت یعنی ذهن را بتوانید خاموش کنیدبی. کنید

پس از یک مدتی که یواش یواش ما این فضاي . فکرت شدن سخت استابتدا بی. ها حرف می زنندهویت شدگی

حرفهایی که تو ذهن ما می متوجه می شویم که ، درون را باز کردیم و آسمان درون باز شد و خرد پیدا کردیم

در نتیجه اشتیاق زیادي به مطرح . داریم فقط خودمان را خسته می کنیم. مصرف و بیهوده استواقعاً بی، زنیم

بحث و جدل هم نمی کنیم و یواش یواش متوجه می شویم . کردن خودمان و دانشمندي خودمان پیدا نمی کنیم

.که ما دیگر قضاوت هم نمی کنیم

بله؟ قضاوتهاي من براي این بود که بتوانم ، براي چی قضاوت کنم، ید که من اگر کاري با مردم ندارمشما می گوی

ام برنده من ذهنی، در مقایسه من برنده بشوم، خودم را بکشم باال، مردم را ارزیابی کنم و آنها را بیاورم پایین

و من می دانم که این مقایسه کار من ذهنی امحاال که من از مقایسه دست برداشته. شود و بزرگتر جلوه کندب

خطاب ارجعی یک زبان قرآنی . تا ندا یا خطاب ارجعی را بشنوم، من فقط فضاي درونم را زیادتر می کنم، است

. هم بیت اول. است به اینکه هر لحظه خطاب زندگی می آید به سر جان ما

اي جان آرام گرفته یا آرام یافته و اطمینان :گویدمی: اشست آیهاو این، هاسرجانبهآیدآسمانوحیهرلحظه

می ، می تواند قضاوت صفر داشته باشد، ي که می تواند مقاومت صفر داشته باشدهوشیاریعنی جانی که ، یافته

این جانی است . می تواند فضاگشایی بکند.اینها از دست ما بر می آید، تواند هم هویت شدگی صفر داشته باشد
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این توانایی را داریم که پیغام زندگی را بشنویم و مایعنی همه. رون می تواند مورد تهدید قرار نگیردکه از بی

. اغتشاشات بیرون را حذف کنیم

27، آیه )89(قرآن کریم، سوره فجر

ربِّک راضیۀً مرْضیّۀًٰ◌ یا أَیّتُها النَّفْس الْمطْمئنَّۀُ ارجِعی إِلَى

خشنودي و او هم از تو خشنود است، باز به سوي پروردگارت در حالی که از او! گرفته واطمینان یافتهاي جان آرام

.گرد

و براي آمدن به سوي او همان کاري را می . همین نداي ارجعی است که هر لحظه می آید به ما و ما نمی شنویم

موضوع مهم که وقتی ما در اطراف اتفاق این توجه می کنید به این . شودبي آگاه هوشیاري از هوشیارکنیم که 

، وقتی ما مقاومت می کنیم و قضاوت می کنیم. ي آگاه می شودهوشیاري از هوشیار، لحظه فضا را باز می کنیم

به محض اینکه تسلیم . ي از ذهن استفاده می کند بر اساس چیزهاي این جهانی یک من ذهنی درست کندهوشیار

ي هوشیاري خودش را به عنوان هوشیاردر آن لحظه فکر تعطیل می شود و ، از می کنیمواقعی می شویم و فضا را ب

. شناسایی می کند

خودمان را به صورت جسم شناسایی کنیم و ، یکی اینکه از ذهن استفاده کنیم:یعنی دو جور شناسایی داریم ما

آن فضاي . فضاي گشوده شده ما بشویمست که فضا را باز بکنیم و آن ایک حالت دیگر این. متکی به جهان باشیم

یک دفعه ما متوجه می شویم که این راضی و مرضی یعنی اینکه . ي از خودش استهوشیارگشوده شده آگاهی 

هم خدا ، هم مرضی هستیم، یعنی ما هم راضی هستیم. ي آگاه استهوشیاري از هوشیار، ي استهوشیاریک 

براي شناسایی خودمان از ، پس بنابراین چون فکرم تعطیل است.هر دو هستیم، هر دو، هم بنده هستیم، هستیم

یعنی ما داریم می . و بگوید که تو من هستی، ذهنمان استفاده نمی کنیم که یک هم هویت شدگی بیاید به مرکز ما

. انههوشیاراین دفعه ، هویت بخشیده بودیمآنهاکَنیم از آن چیزهایی که به

، پول من که یک موقعی من به تو گفتم من تو هستم و هویت به تو تزریق کردماي:انه داریم می گوییمهوشیار

و .ي می شومهوشیاري می شوم که متکی به هوشیاربراي اینکه ، انه من این هویت را از تو می کَنمهوشیاراالن 

ما االن دیگر .و این حالت ما را از توهم یک خداي ذهنی و حرکت در ذهن در می آورد، خیلی مهم استمطلباین 

آن من . ي را خدا می تواند هدایت کندهوشیارحاال این . ي آغاز کردههوشیارکه ، یک حرکت دیگري آغاز کردیم
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و یک دفعه ما . براي اینکه آن بر اساس مقاومت و قضاوت و عقل من ذهنی درست شده. ذهنی را خدا نمی تواند

مان به عقل آن یکی من ذهنی کمتر می شود و یواش عالقهما، متوجه می شویم که هر چی این فضا بازتر می شود

. ي داریم شناسایی می کنیمهوشیاریواش ما داریم خودمان را به عنوان خداییت و 

ها را شما بارها و بارها خوانده باشید و نخواسته باشید بپرسید از خودتان توجه می کنید که ممکن است این آیه

در شما به این اشاره می کند که شما با فضاگشایی می . من چه چیزي را اشاره می کنداین در. اینها یعنی چی اصالً

چیز آفل را شناسایی ، هم هویت شدگی با چیز آفل را صفر کنی، قضاوت را صفر کنی، توانی مقاومت را صفر کنی

آن . ما زنده هستیدیعنی یقین دارید که ش. این فضاي گشوده شده عینیت دارد. براي اینکه این عین است، کنی

. حتی زنده بودن را هم ما ذهناً تجسم می کنیم و می گوییم. یکی تجسم به وسیله ذهن است

می گوید آقا خوب . فکر می کنی که چی؟ می خواهد استدالل کند، خوب. آقا شما زنده هستید؟ هی فکر می کند

به طور . یعنی دارد استدالل می کند. هستمپس زنده، از یک دقیقه پیش هم که نمردم. یک دقیقه پیش زنده بودم

. ذهنی نیست. یقین است. این زنده بودن به زندگی است که مهم است. یقین و به طور زنده به زندگی زنده نیست

. این عینیت را زندگی می تواند هدایت کند. عینی است

باشندگانی به عنوان انسان من گنجی نهان بودم و می خواهم آشکار شوم و یک:اینطوري است که گفت که

و موقعی مورد هدایت خدا شما قرار می گیرید که شما من ذهنی .اینها را من خودم هدایت می کنم. آفریدم

با ذهن و . وگرنه نمی شود شما را هدایت کرد. آن موقع هدایت می شوید، ولو یک ثانیه، ولو یک دقیقه، نباشید

باورهاي معنوي را ، باورها را به صورت ظریف معنوي در آوردن، باورهااعتقادات و نمی دانم هم هویت شدگی با

.با این چیزها نمی شود، باورها را عوض کردن و این باور خوب است و آن یکی بد است، اینجا گذاشتن

***پایان قسمت دوم*** 
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ابیاتی از مثنوي و دیوان ، هر بیتپس از. ها را خواهم خوانداگر یادتان باشد من االن بیت. این بیت اول بود، بله

خواهش می کنم اینها را شما تکرار کنید و ببینید که این ابیات می توانند شما را از . شمس برایتان خواهم خواند

: که گفت. زمین بکَنند

26ةمولوي، دیوان شمس، غزل شمار

هر لحظه وحیِ آسمان آید به سرِّ جانها
باشی؟ برآمیبر زمین تا چندکاخر چو دردي

:می گوید که. این آیه قرآن است، بله. یعنی ابیات بعدي یا اگر آیه قرآن باشد همان بیت را تقویت می کند

175، آیه )7(قرآن کریم، سوره اعراف

هعا فَأَتْبنْهلَخَ منَا فَانْساتآی نَاهي آتَیأَ الَّذنَب هِملَیاتْلُ عوطَانُ فَکَانَ منَ الْغَاوِینَالشَّی

و او از آن علم عارى گشت و شیطان در خبر آن مرد را بر ایشان بخوان که آیات خویش را به او عطا کرده بودیم

.اش افتاد و در زمره گمراهان درآمدپى

176، آیه )7(قرآن کریم، سوره اعراف

أَو تَتْرُکْه یلْهثْ فَمثَلُه کَمثَلِ الْکَلْبِ إِنْ تَحملْ علَیه یلْهثْ ۚ◌ هواه کنَّه أَخْلَد إِلَى الْأَرضِ واتَّبع ٰ◌ ولَو شئْنَا لَرَفَعنَاه بِها ولَ

فَاقْصصِ الْقَصص لَعلَّهم یتَفَکَّرُونۚ◌ لک مثَلُ الْقَومِ الَّذینَ کَذَّبوا بِآیاتنَاٰ◌ ذَۚ◌ 

ولى او در زمین بماند و از پى هواى بخشیدیم،ه بودیم به سبب آن علم که به او داده بودیم رفعتش مىاگر خواست

از دهان بیرون آرد و اگر رهایش کنى مثَل او چون مثَل آن سگ است که اگر به او حمله کنى زبان.خویش رفت

قصه را بگوى، شاید به .نیز چنین استمثَل آنان که آیات را دروغ انگاشتند.بازهم زبان از دهان بیرون آرد

.اندیشه فرو روند

هایش را به ما نشانه. یعنی ما انسانها در واقع خدا مرتب سر جان ما را به ما نشان می دهد، دارد ما را می گوید

در یعنی از آن علمی که . هویت با این جهان شدیم که از آن علم عاري گشتیمولی ما این قدر هم، نشان می دهد

و ما به دسته . و شیطان هم عینکهایش را به چشم ما زده و خیالش هم راحت است.خبر نداریم، جان ماست

، رفعتش می بخشیدیم، اگر خواسته بودیم به سبب آن علم که به او داده بودیم:می گوید، بله. گمراهان پیوستیم

. بیرون آمدن از فرمهاست، این رفعت بخشیدن یعنی بلند شدن
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ایم و از پی ما در زمین مانده. این قسمتش خیلی مربوط به ماست. او در زمین بماند و از پی هواي خویش رفتولی 

از دهان مثَل او چون مثَل آن سگ است که اگر به او حمله کنى زبان. ایمهواي نفس یا من ذهنی خودمان رفته

نیش اینست که در من ذهنی هر کاري که خدا می مع.بیرون آرد و اگر رهایش کنى بازهم زبان از دهان بیرون آرد

قصه را بگوى، شاید به اندیشه .مثَل آنان که آیات را دروغ انگاشتند نیز چنین است. کند ما فقط حرف می زنیم

ولی او در زمین بماند و از پی : فقط شما این را فعالً یادتان باشد. ها درست و خوبندحاال همه این آیه.فرو روند

. ویش رفتهواي خ

مشغول دردها ، ها هستمهویت شدگیهنوز مشغول هم، امشما از خودتان بپرسید که آیا من هنوز در فرم مانده

امتداد خدا هستم؟ آیا من پی ، ي هستمهوشیارها و دردها مرا بازي می دهند؟ من هستم؟ این هم هویت شدگی

ن ذهنی من می شود متوقف شود؟ این موتور را می ام هستم؟ آیا خواستن مهاي من ذهنیهواي نفس و خواسته

گفتم این من ذهنی بر اساس جدایی و . هی هر لحظه می خواهد و می خواهد و می خواهد. شود خاموش کرد

موتور خواستنش دائماً روشن . هم هویت شدگی با چیزها و خواستن است، وامش به جداییق. خواستن بنا شده

هایی نیست که بر هاي خداگونگی یا خواستنخواستن. اساس عقل من ذهنی استهایش هم بر است و خواستن

درست است؟. اساس خرد زندگی باشد

:حاال این بیت دوم است

26ةمولوي، دیوان شمس، غزل شمار

بودبود، چون درد در پایانهر کز گران جانان
آنگه رود بااليِ خُم، کان درد او یابد صفا

:می گوید. بدهید این آیه قرآن هم شما ببینیدبله اجازه 

9، آیه )91(قرآن کریم، سوره شمس

قَد أَفْلَح منْ زکَّاها

.بی تردید کسی که نفس را از آلودگی پاك کرد، رستگار شد

اگر آیه قرآنیک عده اي هستند می گویند.می نویسم که مربوط به این بیت ها استاینها را اینجا می خوانیم 

.بفرمایید.نباشد ما کاري با آن نداریم، باشد ما قبول می کنیم
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.رستگار شد، هر کسی که نفس خودش را از هم هویت شدگی ها پاك کرد: می گوید که

:این مربوط به همان ، این آیه جایش نیست، خیلی خوب

1344ةمولوي، دیوان شمس، غزل شمار

دمِ او جان دهدت رو ز نَفَخْت بپذیر
ست، نه موقوف عللکار او کُنْ فَیکُون

.از این می گذریم در جایش خواهیم خواند، بله

.ابیاتی را می خوانیم در تبیین بیشتر ابیات غزل، در این

137مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بیت 

تا بریزد شیر فضل کردگارگفت فَلْیبکوا کَثیراً گوش دار
گریۀ ، می گوید که گریه کنید زیاد و معنی می کند.یعنی آیه قرآن است.هر دو درست در می آید، گفت یا گفت

عبارت از این است که هرچه شما اجازه بدهید که ، گریه زیاد همان طور پایین توضیح خواهد داد؟یعنی چه، زیاد

زیاد گریه می گوید که.اهد کرداین است که شما را کمک خو، خرد زندگی و برکت زندگی وارد وجود شما بشود

.کنید و گریه در این جا مثل گریه ابر است

.به خاطر تابش خورشید است و گریه ابر، پایین توضیح می دهد که این جهان را که می بینید معمور یا آبادان شده

بنابراین در.نمی رویدباران نبارد در روي زمین چیزيهمیعنی اگر خورشید نتابد این جهان یخ می زند و اگر ابر

.بباریم بله.و ما هم مثل ابر بباریم.دم او رد بشود از ما.ما هم در اثر تسلیم هر لحظه باید این نور ایزدي بتابد

یعنی مرتب باید .پس بنابراین باریدن ما یا گریه کردن ما معادل تسلیم ما و آمدن خرد زندگی به زندگی ما است

و فضا .تسلیم در اول مشکل است.شما می دانید در اوایل کار مستلزم صبر است، و این کاراین انرژي را بیاوریم

.انه استهوشیارگشودن همراه با صبر شاید درد 

و پایین می .ابر دارد باران می آورد.ولی ابر دارد گریه می کند، انه استهوشیارولی درست است که صبر و درد 

یعنی این چهار بعد ما خشک می .ابر گریه نکند هیچ چیزي روي زمین نمی رویدگوید که اگر خورشید نتابد و 

.اینجا هم همین را می گوید.شود
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137مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بیت 

تا بریزد شیر فضل کردگارگفت فَلْیبکوا کَثیراً گوش دار
که: این هم مربوط به این آیه است می گوید 

82، آیه )9(کریم، سوره توبهقرآن 

فَلْیضْحکُوا قَلیلًا ولْیبکُوا کَثیرًا جزَاء بِما کَانُوا یکْسبونَ

.اند باید که اندك بخندند و فراوان بگریندبه سزاى اعمالى که انجام داده

یکی گریه من ذهنی ، یمما دو جور گریه دار.توجه کنید این گریه و خنده مربوط به گریه و خنده من ذهنی نیست

و این گریه حالت شکایت و ، است که همیشه براي از دست دادن یک چیزي است که با آن هم هویت شده است

گریه اي است که .این گریه را نمی گوید، شما می شناسید این گریه را.نارضایتی و طلب کاري و حالت بدي دارد

و شما به جاي اینکه من ، و حتی وقتی یک کسی فوت می شودمثال تسلیم، حالت معنوي به انسان دست می دهد

ب همه وو بگویید که خ، به این تامل و اندیشه می افتید که فضا را باز کنید، ذهنی تان داد و بیداد راه بیندازد

و و پس بنابراین جسم مهم نیست ، من هم خواهم مرد، این آدم که مرده است، من هم مردنی هستم، خواهند مرد

از این فضاي .و پس من باید فضا را بازکنم، و این هم هویت شدگی هاي من مهم نیست، چهار بعد من مهم نیست

به عبارتی دیگر گریه یعنی فضا ، آن گریه یا آن لطیف بودن و این فضا گشایی.باز شده و این پذیرش گریه می آید

.که بتواند برکت زندگی بیاید، گشایی

شیرِ دانش و بخشش خدا موقعی می آید که شما فضا را باز کنید و ، ا بریزد شیر فضل کردگارت، می بینید صحبت

اصال با حضور درست ، می گوید کم بخندید یعنی شما یک چیز خوبی.این معنی اش گریه است.لطیف بشوید

و .خوشحالی ندارداین موفقیت خیلی ، و نمی دانم و، موفق شدماین قدر برایش خوشحال نشوید که این.کردید

به هم هویت آنمی گوید.آن را می گوید، پز می دهیم و می خندیم، آن چیزي که درست کردیم افتخار می کنیم

.بله.یماتا فضا را باز کنید براي اینکه به اندازه کافی ما پز داده، شدگی نخندید شما

، توجه کنید این خندیدن و گریستن.فراوان بگریندباید که اندك بخندند و اند هبه سزاي اعمالی که انجام داد

شما فکر نکنید که پا بشویم گریه کنیم مثال یادمان بیفتد که چقدر ضرر .خندیدن و گریستن من ذهنی نیست
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شما براي هم هویت .فضلش را قطع می کند. نه؟بنشینیم گریه کنیم این خدا فضلش را به ما می دهد، کردیم

.دو جور می شود گریه کرد، حتی براي از دست دادن یک نفرشدگی گریه می کنید 

.یکی دیگر نه.گفتم یکی گریه لطیف و فضا گشایی و این و آن فکرها که این هم هویت شدگی ها باید کم بشود

.کله مان را به دیوار می کوبیم خودمان را گم می کنیم، به سرمان می زنیم.همین ضر ضري که ما می زنیم دیگر

.آن گریه فایده ندارد

138مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بیت 

اُستُن دنیا، همین دو رشته تابابرست و سوز آفتابگریۀ
دنیا خشک می ، باران نریزد و آفتاب هم نتابد، یعنی اگر ابر.گریه ابر است، می گوید توجه کنید که ستون دنیا

همه چیز یخ می زند و باران هم نیاید سوز آفتاب همه چیز را خشک ، بله، آفتاب که نتابد.و از بین می رودشود

یعنی دو ، به سوي همین دوتا برو، همین دو تا را می گوید بچسب، می کند و ستون دنیا به آفتاب و گریه ابر است

کدام دو تا .ین دو تا رشته را ول نکنا، یا گرفتن یا پیچ دادن، تابیدن به معنی متوسل شدن.این دو تا رشته را، تا

.حاال معادل معنویش را شما بگیرید؟رشته را

یعنی این شمایی که لطیف شدید و این خرد زندگی ، سوز آفتاب زندگی که در اثر تسلیم و ابري که گریه می کند

ما .آفتاب و ابر همیشه هستو البته سوز .شما این انرژي را می گیرید.وارد زندگی شما می شود و شما می گیرید

این ها مربوط به همین غزل .می خواهیم در خودمان یک حالتی ایجاد کنیم که بتوانیم این وحی آسمان را بگیریم

.من چرا نمی گیرم، می گوید وحی آسمان را هر لحظه که خدا به ما پیغام می فرستد بیا به سوي من، دیگراست

.اوال که این چیزها را بدانیم که آبادانی من این است که خورشید بتابد؟بکنداو چه کار باید، می خواهم بگیرم

من .قضاوت صفر و من هم لطیف باشم، مقاومت صفر، من در حالت تسلیم باید باشم، خورشید اگر قرار باشد بتابد

.که بتواند از من بیان بشود این، باید لطیف باشم

139مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بیت 

نبودي سوزِ مهر و اشک ابرگر
کَی شدي جسم و عرَض زفْت و ستبر؟

کنیدتوجه، زندگیآفتابیعنیآفتابسوزاگر:گویدمی، بگیریمرامعنویشمعادلماهمینطورحاالاگرگویدمی

ویهبتشبدون، دریابههاموقعبعضی، کنندمیتشبیهآفتابباهاموقعبعضیراخدامافرهنگوادبیاتدرکه



# Programگنج حضور761برنامه شماره 761

40: صفحه

، کنندنمیگفتگومعمولیبطورهمینطورچرانگوییدشما.نداردوجودبزرگمعانیبیانِامکانِ، نمادباصحبت

جوريیککسیهرو، شودمیسبکوشودمیعوضسخنفوراً، کنندگفتگومعمولیبطوراگراینکهبراي

اینزندگیمظهراصطالحبهآفتاب، تابدمیهمیشهآفتابو، باردمیهمیشهابرمثالًولیو.کندمیتفسیر

.نبارداگرهمابرهمینطورو.زندمییخچیزهمهنباشداگر، استدنیایی

نباشیموصلخدابهیعنینباشددیدمعرضدرهمآفتابونگیریممارازندگیخردآنورازاگر:گویدمیبنابراین

، ماعرضِمافرمِبیماالیتناهیقسمتیعنیجوهراینآمدهجوهرجايبهاینجادرجسم، جوهراین، خالصه

راچهاربعداینهمیکی، استشدهگشودهفضاياینداریمجوهریکما، ماستچهاربعدهمینهمماعرضِ

قويیعنیستبر، شودنمیمحکموبزرگ، شدهگشودهفضايوچهاربعداین:گویدمی.ماستعرضکهداریم

آیدمیخردبیایدپیغامآنورازوبشویدوصلشمااینکهبدونزندگیخردبدونیعنیچی؟یعنی.شودنمی

درستشماچهاربعداینحتیو، کنیدبازدروندررافضابتوانیدشماکهنداردوجوداینامکان، آیدمیبرکت

.کنندکار

میمریضو، بیایدابراشکومهروسوزگذاردنمیذهنیمنچون، دارممینگهراذهنیمنِمنکهنگوییدشما

گرفتار.شويمیمریض.دارممینگهراذهنیمنِمننیستمربوطهیچکسبهکهبگویدنبایدهیچکس.شویم

دومواولبیتآنکهبگوییمخواهیممی.کنیحفظرااتسالمتیتوانینمی.رودمیبینازبدنت.شويمی

.کنیمعملمابایدوهستنددرست

140مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بیت 

این هر چار فصل؟کَی بدي معمور
و این گریه اصلگر نبودي این تَف

خورشیدگرماياگر، نهدیگرداریمسالدربینیدمیشماکهچهارفصلیاین:گویدمی، شدهآبادیعنیمعمور

حاال.شدنمیمعمورچهارفصل، نبودندکاراینعاملونبودندکاراینۀ ریشدوهراینو، نبودابرۀ گریونبود

آباداناینها، ماجسمیجانِاین، مااحساساتاین، مافکراین، ماجسماین، مابعدچهاربهبیاوریدرافصلچهار

ابیاتاین.استسادهخیلی.نکندکارمابراوابرِۀ گریوخداخورشیدگرمايیعنی، خورشیدتفاگر، شودنمی

زیادپولمگویدمیذهنیمن، داریمنگهراذهنیمننباید.نخواهیمکمکبیرونازدیگرماکهکندمیکمک
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بدهدگوشمنحرفبههمسرماگر، بدهدگوشمنحرفبهیکیآن، بشودزیادهمآن، بشودزیادهماین، بشود

.کندنمیدرستراشماکاراینها، شودمیدرستاوضاعم، کنمکنترلبتوانماگر

اگرکنیمعوضرافرشهایماناگر، بخریمبزرگترخانهیکاگر، وضعیتآنبهبشودعوضمانوضعیتایناگر

ما، بیاییمبرترودیگرانباکنیممقایسهراخودمانبتوانیماگر، بشوددیگرانازترگرانوبشودنوماماشین

.نیستچیزينوهمچ، شویممیخوشبخت

141مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بیت 

دهانچون همی دارد جهان را خوشابرِ جهانسوزِ مهر و گریۀ
گویدمیهمبعديبیت

142مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بیت 

افروز دارچشم را چون ابرِ اشکآفتابِ عقل را در سوز دار
مینگهدهانخوش، داردمینگهخندهحالدرراجهانابرگریهوآفتابتابشآفتابسوزچونگویدمیبله

عرضکههمیکیآن، استجوهراینگفت، داریمجهانیغیرِقسمتیک، بله؟هستیمجهانجزوهمما، دارد

درعقلآفتاببایدکنیم؟کارچهباید، باشنددهانخوش، باشندخوشاینهادويهرکهباشدقراراگر، است

یعنی، داریمنگهتابیدنحالدربایدراخداییعقلآفتاب، زندگیستخرد، نیستذهنیمنعقلِ، عقلاینجا

.داریممینگهگشودهرافضا، بازفضاهمیشه

637ةمولوي، دیوان شمس، غزل شمار

بگنجدچیزهمهبحرایندربحرایندر

مدرانبدگریبانمترسیدمترسید

کردیممعنیراافشانیاشکچشم، افشانیاشکحالدرهمماِچشموتابشحالدر، سوزدرعقلآفتابپس

کهدکنینگاهشماو، بشودصادرماازوبیایدانرژياینوبشویملطیفیعنی، نیستذهنیمنۀ گریاینگفتیم

مدانید؟استچند، چطورهکهگوییدنمیشما، کنیدنمیقضاوتشماوگذردمیشمااززندگیة زندانرژياین

کنبا دارد جوريچهکهمدانید، شودمیردشمااززندگیخردچقدرکهمدانیدچندید؟کهمدانید، چونیدکه
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بدهیمتوضیحذهنبهبخواهیممااگررااینهاچونکندمیکارچونکهمدانید، کندمیدرستراشمافیکون

؟شودمیردچقدرشود؟میردمناززندگیخرداینکهبرعالوهشمایعنی

میلطیفوکنیدمیگشاییفضاشمافقط.شدذهندیگراین، شودمیقطعشودمیردبیشترماۀ همسایازچرا

لطیفکههمشماازو، هستمهرسوزو، داردمینگهخدابهوصلراشماگشاییفضاکهبینیدمی، شوید

میشودمیردآیدمیشمابهکهچیهرباشدیادمان، باردمیبرایتانزندگیابرشمایعنی، باردمیابر، هستید

.دهیدمیهمهبهگیریدمیراخردشما، دهیدمیهمهبهگیریدمیراعشقشما.رود

میخودش، رودمیخودشنه، بدهیمنجاتراهمهبایدمابگوییمذهنیمنبهنبایدمارادهیدمیهمهبهاین

میمقاومتدیدیدموقعهر، داردمعیاریکفقط، ندنَبفقط، کندمیروشننورشدارنگهراشعلهاینشما، رسد

نمیگریههمابر، تابدنمیگریدعقلآفتاب.آیدنمیخردوشدهبستهراهکهبدانید، کنیدمیقضاوتوکنید

آنطوريخواهیمنمی، خشکخشک، آیدنمیبارانو، استخشککهزمینییکشویدمیشمایعنی، دیگرکند

.استدومبیتبهمربوطهمهاینها، بله.بشویم

206ةمولوي، دیوان شمس، غزل شمار

ره نبري تارِ مو، تا ننمایم هديام بجو، هر چه بخواهی بگوهر طرفی
هروشدگیهویتهمهر، رنگبرو، سوبروکنفکریعنیطرفیهرگویدمی.ماستبهخدایازندگیجانباز

بگو، بگوییخواهیمیکههمچیهرو، کنچستجومراطرفهاآنبروتو، بردمیجهتییکبهراتوذهنیالگوي

، خداستزباناز.کنمهدایتراتومنتایافتنخواهیراهمنبهموتاریکحتی

ره نبري تارِ مو، تا ننمایم هديبخواهی بگوام بجو، هر چه هر طرفی
ومقاومتکردنصفربا، گشاییفضابا، میگفتبارهزارکند؟میراهنماییجوريچه، زندگیراهنمایییعنیهدا

.قضاوتکردنصفر

206ةمولوي، دیوان شمس، غزل شمار

عالباز همش آفتاب برکشد اندر گرم شود رويِ آب از تبشِ آفتاب
میبخارراما؟کندمیکارچه، آبرويافتدمیآفتابتابش، آفتابگرمايکه، هستیمآبشبیهماگویدمی

نمیآببخارمثل، نیفتدمابهزندگیآفتاب، نکنیمبازرافضاتاو، دریابهدوبارهبرویم؟خواهیممیکجا.کند
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بخار،دریارودمیدوباره؟رودمیکجاآببخار.شویممیبلندآببخارمثلماو،شویمبلندخاكرويازتوانیم

گویدمیپایین،دریاتويرودمی،استتمثیل،استصحبتاینهاحاال،شودمیابررودمیکنیممیفرضآب

خدابایعنیشودمییکتایعنیشودمیردوصدفيتوافتدمیقطرهاینوکندمیبازرادهانشصدفاتفاقاً

شودمییکی

206ةمولوي، دیوان شمس، غزل شمار

باز همش آفتاب برکشد اندر عالگرم شود رويِ آب از تبشِ آفتاب
اینتا،دهیممیقرارتسلیمطریقاززندگیتابشمعرضدرراآلودمانگلآب،رامانآبماپس،باالیعنیالع

،باالبهبشودکشیدهبشودبخارماآب

206ةمولوي، دیوان شمس، غزل شمار

بر بردش خرد خرد تا که ندانی چه برد
صاف بدزدد ز درد شعشعه دلربا

چیکهبگیرياندازهتوانینمیذهنباکهطوريبه،شدیمدردیا،هویتیمهمگلباکهراما،بردمیخوردخورد

خوردبرَدشبر،ببردتواندنمیبفهمیدذهنباخواهیدمیشمااگر.فهمدنمیذهنبردمیراماوقتییعنی،برد

کهدردازراماصافقسمترددزبدزددصاف،بردچهبفهمیتوانینمیذهنتبایعنیبردچهندانیکهتاخورد

تابشیآن،دلرباۀشعشعبردمیکی،بردمیکندمیجدااستجسمیيهوشیارشدههویتمه،شدهنشینته

تسلیمموقعخداۀشعشعیعنیزیباست،استخوشآیندکهتابشیآندزددمیرادلکه

206ةمولوي، دیوان شمس، غزل شمار

بستم من هر دو لبزین سخنِ بوالْعجب
زندت اَلصّاللیک فلک جمله شب می

به،ببردباالبخاربصورتراما،بتابدزندگیآفتابکه،گفتیمباالکههمینغریبوعجیبسخناینازگویدمی

میکاراینطوريزندگیاینکه،حقیقتاینازو،برندمیدارندراچیکهنفهمدماذهن،ماذهنیمنکهطوري

منکهطوريبه،بدزددذهنیمنوجسمیيهوشیاراینازرامااو،بشویمتسلیمانههوشیاربایدمااینکه،کند

بزندحرفهر،بزندحرفنبایدذهنمکهفهمیدم،کردمخاموشراذهنیعنی،بستمرالبمدومن،نفهمدذهنی
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در،پیششببردبرداردخوردخوردذهنازتواندمیراماخدااینکهاز،غریبوعجیبکارایناز.هستمانع

.هستیمزندهجسماینويتحالیکه

تويکهزمانیتایعنیشبجمله،استزندگیگفتیمآسمان،آسماناما،شدمخاموشیعنیبستمرالبممن

یاآسمانیاخداپس،باشهوشبهخبرداریعنیالصال،باشدحواستگویدمی،لحظههر،شبۀهمهستمذهن

معنیبهالصالالبته.باشهشدار،باشبیدارمعنیبهالصال،الصالگویدمیهستیمذهنتويماکهزمانیتازندگی

کردیمپیداغذایا،استناهارموقعکه،دادندمیعالمتکوهبااليقدیممثالًگفتیمکههستهمعمومیدعوت

.بخوریدبیاییدهمشما

بهلحظههرآسمانخالصه،بلهبیاییدهمشما،خوریممیچیزيیکمثالًداریمکهبشویدخبرداریعنیالصال

باید،برممیخوردخوردراشمامن،کنیداقامتنبایدذهنتويشماکهبشویدخبردارکهفرستدمینداانسانها

شمابهدائماًمن،بینممیراشمادائماًمنباشدحواستان،کنیدقضاوتنباید،کنیدمقاومتنباید،بشویدتسلیم

:گویدمی.حرفهاایناز،بشویدبیداربایدشما،فرستممیندا

206مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بیت 

سوي اصلِ اصلِ پاکی ها رومچون شوم آلوده، باز آنجا روم
جورسهباگفتیمهمعمدتاً،جهانیاینچیزهايباشدیمهویتهمآمدیممانهمهدیگر بلهنه؟یاشدیمآلودهما

با؟برویمجوريچه.خداپیشبایددوبارهبرویم؟بایدکجا.شدیمآلوده،دردهاوباورها،فیزیکیچیزهاي،چیز

.نهکند؟تمیزراماتواندمیهمبیرونآیا.فضاگشاییوتسلیم

بامرتبماکهآوردمیدراشتباهازرامادارد،خداستهمانپاکیهااصلاصل، رومپاکیهااصلاصلسوي

هیچکس،کندکمکمابهبایدکسییک،ماهمسر.کنیممراجعهبایدمختلفآدمهايبهکنیممیفکرذهنمان

معنیبهاصلوپاکیهااصلاصل،باشدخودتانبهحواستان،درونازکنیدبازرافضاشما.کندکمکتواندنمی

،فرستدمیآنورازکهآبیبابشوید،کندتمیزراشمااوبگذارید،خداستپاکیهاۀهمۀریشیعنی،اصلیاریشه

.فرستدمیآنورازکهخرديبا

اینجا،دارددردم،برویبارزیربایداینجاکنیدتوجه.هستیمآلودهماکهکنیممیشناساییوگیریممیتصمیمما

من،پاکممنگفته،کردهدرستپاکیگلیمیکذهنیمنبوسیلهکهکسی.آیدمیپیشانههوشیاردرد
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همو،هستمآلودهمنکهرااینبشنودکهباراولین.استگلیمگلاینهاۀهمآنطورم،اینطورممن،دانشمندم

آنطورياینکهمثلاوضاعکه،برودزیاديفشارزیربایدبکندقبولاگر،کندنمیقبولاوالً،دارمشدگیهویت

بهبرویمباید،آدمآنبهآدماین،بیرونرفتیممیحاالتا.آنجابرویمبایدپس.نیستکردممیفکرمنکههم

.پاکیهااصلسوي

207مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بیت 

پاکم دهد بارِ دگرخلعتچرکین برکَنَم آنجا زِ سردلقِ
آمده،استگهرخوش،استپاكکهيهوشیارچون،ذهنیمنلباسهمین،اآلنپوشیدمکهراچرکیندلقاین

کنیدمیتوجه، سرزآنجابرکنمچرکیندلق، بیاورمدررااینخداپیشیعنی،پوشیدهراهاهویتیهملباس

:گویدمیهمینبراي.شدهدرستفکربا،ذهنیمناینماستسرتويواقعاً،کندمیسرصحبت

207مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بیت 

دهد بارِ دگرپاکمخلعتچرکین برکَنَم آنجا زِ سردلقِ
راخودشلباسو.کنیممیپیداحضوريهوشیارما،استحضورلباساینودهدمیپاکیلباسیکدوبارهیعنی

لباسیک،بشودکندهبایداین،اآلنپوشیدیمماهمهکهشدگیهویتهملباساینپسیعنی.پوشاندمیمابه

اینآمدیم،بودیمپوشیدهرالباسایناول،دوبارهیعنیدگربار.استحضورلباسِآن،دهدمیمابهخدازیبا

آنهاپوشیدیمراآنهاوقتیو،پوشیدیمراآنهاچیزهابهدادیمهویتاینکهبرايکردیمعوضرامانلباسجهان

میوپاکیهااصلاصل؟کندمیکمکمابهکیوکنیممیراآنهااالن انههوشیارما،ماعینکومامرکزشدند

مینوییلباس.کردهبدراماکهماستلباساین،استدردازپر،استکثیفخیلیمافعلیلباساینکهدانیم

دربیاوریمخواهیممیراایناآلن،پوشیدیمدیگرلباسیکدرآوردیمراآن،بودیمپوشیدهاول،خواهیم

.استواضحکامالً.بدهدمابهخدادیگريلباسیکانههوشیار،انههوشیار

208مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بیت 

آرایست ربّ الْعالمینعالَمکارِ او اینست و کارِ من همین
،اوپیشببرمراناپاکیهااینکهاستاینهممنکار،بدهدنولباسبدهدلباسمنبهکهاستاینخداکارپس

اگرهمذهنیمن.کننددرستتوانندنمیدیگرآدمهايپیشببرماگرمنراناپاکیها.کنیددرستشمابگویم 
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دیگرذهنیهايمنوخودمانذهنیمنکهبکنیدتوجه.استبلدکردنآلودهفقطاین عده کنددرستبخواهد

حضوربهکهخوبیاستادرویدبکهشماستمسئولیتاین، کنندمیآلودهبیشتررامافقطآنها، دارندادعاکه

شمابهخواهیدمیکهجهانیایناستادآن، بدانیداستادراموالناشماکردمپیشنهادمن.کنیدپیدااستزنده

.نگیریدرادیگرهايآدم.داردرابودناستادشرایط، استشرایطواجدموالنا.بگیریدراموالنا، کندکمک

.دهدمیآرایشراعالَمخدایعنی، العالَمینربآرایستعالَم.نباشیددارندذهنیمنکههاییانسانسرسپرده

.اینبرايآمدههمقرآنآیۀکهاستمهمخیلیبیتاین

رابعدمانچهاراینبتوانیممااینکهشرط.گذاردنمیماذهنیمنخدابدهدآرایشراماعالَمبخواهداگراما، بله

، باشیمداشتهحسابیآبرويو، بپوشیمخوبلباسواقعاًبلکه، ذهنیمنگلیمیبانهتقلّبیزیباينهکنیمزیبا

وجسمسالمتیوروحسالمتیآنو، ذهنیمنمصنوعیآبروينه، استحضورمالحسابیودرستآبروي

میما.کندمیآراستهراما، کندنمیدخالتماذهنیمنوقتی، دهدمیمابهزندگیکهخالّقیتوفکرسالمتی

منکهحالیدردادیماجازهیا؟داریمجهانیاینآرایشآیا، ماکنیممیآرایشجوريچهکهببینیمخواهیم

؟دهدمیآرایشراما، زندگیدانیمنمیگوییممیماو، استصفرماذهنی

شما، ندهیدآرایششمابایدبدهدآرایشراشمازندگیاینکهبراي.بدهدآرایشرامازندگیکهاینستدرستش

هرمااینکهبراياستمهمکنیدتوجه، بله.نکنددخالتذهنیمن، بدهمآرایشجوريچهدانممیمننگویید

میاضافهخودمانبهراجهانیاینچیزهايایندادنآرایشبرايو.بدهیمآرایشخودمانخواهیممیلحظه

این، استمنموفّقیتنشاناینهاشدگیهویتهمکردنزیادباببینمشما.کنیممیترکثیفرادلقو، کنیم

بهحاالانیشتنازراقصهاینو.شودنمیآرایشاینها، استمنفالنمدركاین، گرفتمجافالنازراکاغذ

.اندهکردنقلمختلفهايصورت

وبودهکاغذوقلمدنبالاین، کندمیاوازسوالییکايبچهیکو، بودهمهمانییکتويانیشتنکهگویندمی

دفعهیکدادهمیتوضیحبچهبهداشتهپشتشو، آوردمیدرکاغذیکجیبشازو، کندمیپیداقلمیکحاال

، جیبشتويگذاشتهکردهتا.استنوبلجایزةمدركایننویسیمیرویشکهچیزيایناینگویدمیخانمش

همبعدش، جیبشتويگذاشتهکردهتاکهنبودهمهماینقدر، نوبلجایزةنبودهمهماوبراي.نویسدمیپشتش

مردمبراي، دانیممیمهممانذهنباماکههاییآرایشاین، بدهدتوضیحخواهدمیبچهیکبرايرفتهیادش
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میترچرکینرادلقو.استمصنوعیهايآرایش، هاآرایشایندهیممیمانذهنبامارااینهاو، هستندمهم

.خواندخواهمدیگرهايآیهبابرنامهآخربعداًباشدیادتانراآیهآینبله.کند

6، آیه )37(قرآن کریم، سوره صافّات

إِنَّا زیّنَّا السّماء الدّنْیا بِزِینَۀٍ الْکَواکبِ

.بیاراستیمما آسمان فرودین را به زینت ستارگان 

ذهنآسمان، راذهنآسمانو.مابعدچهارهمان، مانذهنبوسیلۀبینیممیماکهآسمانییعنیفرودینآسمان

زندگیکهکنیمخلقیا، کنیمتجسمراچیزهاییذهناًتوانیممیما، بشوددادهآرایشذهنیمنبوسیلۀتواندمی

.بکندراکاراینزندگیبدهیماجازهبایدما.کندمیدرستذهنیمنیا، کندمیدرستداردخردشبا

209مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بیت 

آب را؟کَی بدي این بارنامهگر نبودي این پلیدي هايِ ما
حضوربهانسانرمزآبو.آیدمیورآنازکهاستآبیهمانآب.کنیممیصحبتداریمآببهراجعاالنما

آبجنسازهم، هستندآورآبهماینها، موالنامثلهاییانسانیاانبیاءواولیاءمثل، هستهمشدهزنده

چنینیککهآب، نبودچیزهاباودردهاباماهايشدگیهویتهموماهايآلودگیاین:گویدمی.هستند

اَثرآنوبزرگیآنیعنی، استمعلومهماسماًکههمینطوربارنامه.کردنمیپیدااهمیتی، کردنمیپیدامأموریتی

؟آبکدام.آباینداردخاصیتهمهاین، آباینکندمیحملکهباريلیستآنوبخشی

زندگیخردهاموقعبعضی، استحیاتآباسمشهاموقعبعضی، آیدمیآبورآنازکنیدمیبازرافضاوقتی

اگرگویدمی.داردخاصیتییک، داردمأموریتییکآبمأموریتیعنیمعنییک، استزندگیبرکت، است

میورآنازکهآبییعنی.استمهممابرايزندگیآبپس.نداشتیماحتیاجآببهاینقدرمانبودماهايپلیدي

منباکسیاستاینبردلیلهمهاینها.بشوییمرامانهايپلیديتوانیمنمیما، نیایدورآنازآباگر، آید

.بلهایم،هگفتبارهارااینها، بیندازدراهاشدگیهویتهمنیاید، اشذهنیمنابزارهايبااشذهنی

برقوامشکهرااجزاییآیدنمیکهذهنیمنبردنمیراخودشدستۀکهچاقو، راخویشدستۀتیغتراشدکی

استذهنیمن، کندتقویتراخودشخواهدمیبیشترذهنیمن، اصالًکهرسدنمیعقلش، ببردبینازآنهاست

.اندازدمیاشتباهبهرامابیتآندرکه
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773م، بیت پنجمولوي، مثنوي، دفتر 

ظن افزونی است و کلی کاستناز خدا غیر خدا را خواستن
چیزهمهنتیجهدر، تصوريخدايیکبهبردمی، کندمیمنحرفراماذهنمنتها، خواهیممیراخدا، خداازما

نمیآبدیگریعنیکاستنکلّی، کاستنراچیزهمهواستکردنزیادفکراینگویدمی.دهیممیدستازرا

خیلیآیدمیورآنازکهآبیپس.صفرهیچی، کاستنراچیهمهیعنیکاستنکلّی؟دارمچیدیگرمن، آید

خیلیفضاگشایی.استمهمهرو، ورآنازآوردمیآبکهکندمیانسانیبهراجعراصحبتاینو.استمهم

توانیممیهمما، خوریممیآبشازحاالما، اندهآوردآبموالنامثلانسانهاازبعضی، بیاوردآبتواندمیکسی

.خورندمیهمدیگراننخواهیمچهبخواهیمچهو، خوریممیخودمان، باشیمآورآب

210مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بیت 

هاي زر بدزدید از کسیکیسه
رود هر سو که هین کو مفلسی؟می

.نیستدزدیدن، اینجاگرفتیعنیفقطبدزدیداصطالحاین، خداازگیردمیرازندگیبرکتیعنیزرهايکیسه

وفقراءبهدهدمیبردمی، گیردمیپولییکثروتمنداناز، عیارانمثلآدمیکازرودمیکهکسیمثلدرست

میمن، هستندکجامحتاجذهنیهايمنیعنیمفلسکهرودمیسوهروگیردمیخداازانساناین، بنابراین

همراآبوهستیدآبمحتاجشما.کندمیکاراینطوريزندگیکهبگویدخواهدمییعنی.آنهابهبدهمخواهم

یادراآوريآب، خوریممیراآبگیریممیآنهاازاول، مابهدهندمیدزدندمیورآنازموالنامثلهاییآدم

.آوریممیآبهمماو، شویممیماهیگیر، گیریممی

211مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بیت 

ايروي رو ناشُستهیا بشُوید ايیا بریزد بر گیاه رسته
همدورکهمااالنروییدهکهگیاهیبهریزدمیآوردمیراآبشدهزندهحضوربهانسانیاخداولیاینیعنی

بینیدمیهمینطوري.نشدیمزندهکاملحضورشایدبههنوزالبتهولی، هستیمرستهگیاهانماشدیمجمع

میراآنرويوریزدمی، نشستهراهوشیاريرويکهکسییکیا.خوریممیما، مارويریزدمیراآبموالنا

خودروينتوانستهحاالتاولیداندمی، استهوشیاريکهکسییعنیناشستهروي.بشویدخواهدمی اگر، شوید
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بایدمانرويکهدانیممیماازخیلی.نیستشستهرویشایستدوامیآیینهجلويکهداندمیو.بشویدرا

کدام.استچسبیدهآنبهشدگیهویتهمهايلکهاینکهبراي؟استکثیفچرا، استکثیفولیبشویدشسته

.موالنا؟آوردمیکسیچهورآنازآب، نه؟شویدمیبیرونآبشویدمیآب

212مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بیت 

دست و پا را در بِحاربیکشتی واریا بگیرد بر سر او حمال
انسانیاین، گیردمیسرروي، بشودغرقاستممکنکهپاودستبیکشتی، دریاگویدمیکهاستهمینطور

درکندمیبلندسرشبااليهاحمالمثلهستندپاودستبیکه، رابیچارهذهنیهايمنآوردمیآبکههم

استممکنذهندریايدر، هستیمپاودستبیکشتیابتداءماکهدهدمینشانپس.نشوندغرقکهدریاها

کندمیبلندسرشرويگیردمی، نیستبديلفظحمالاین، هاحمالمثلموالنامثلهاییانسانو، بشویمغرق

ذهندریايدرمانذهنیمنباتوانستیممیماازخیلی.کندمیراکاراینداردهماالنو، نشویمغرقماکه

نزدیکنجاتساحلبهیواشیواش، سرشبااليگرفتهراشماموالناآموزشهمیناالن.بشویمغرق، بشویمنابود

.کندمی

213مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بیت 

زانکه هر دارو بروید زو چنانصد هزاران دارو اندر وي نهان
راآب.هستآندردرديهربرايبخواهیدکهداروییهر، آیدمیورآنازکهآبیدر:کهبگویدخواهدمی

میراآباینولی، معمولیآبهمین، داردزیاديهايخاصیتآباینگویدمیکهاستدرست، زندمیتمثیل

پیدادرمانراتانرنجشخواهیدمیشما، نهانوياندرداروهزارانصد، دهدمینشانمابهراآبآنگوید

کینه، نباشدبدفکرهایش، نکندقلبیسکته، نگیردسرطانانساندانمنمی، کندپیدادرمانتانجسم، کند

میداروییهر.کردفضاگشاییبایدکاراینبراي.آیدمیورآنازکهاستآبیازداروهایش، برودبینازهایش

.آیدمیورآنازکهآبیایناستداروخانهمثل، شودمیروئیدهآناز، برویددردکهجاییهرهمینطور، گوید

214مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بیت 

ايرود در جو چو داروخانهمیايجان هر دري، دل هر دانه
آنجانش.استرسیدهوحدتبهکهانسانی، یکتادریعنیدر، شدهزندهحضوربهکهاستانسانیهرجانپس

من، داردذهنیمنیعنی، استنکردهرشديوهستدانههنوزکهکسیاینکهبگیریمهمرادانهحاال.است
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، استزندهحضوربهکهانسانی، یکتادرآنستدريهرجانپس.کندمیرشدخدازمیندربکاریمراذهنی

میکنیمبازرافضااگرکه، شودمیردکهجوییایندرو، داردذهنیمننیستزندهحضوربههنوزکهانسانی

بهترحالمنهکهبینیممیولی، کنیمنمیقضاوت، کندمیپیداشفاءمادردهايداردکهشویممیمتوجه، بینیم

درکارم، کنممیبازرافضاکهبینممی، دارمسبببیآرامش، دارمسبببیشادي، کنممیحس، شودمیدارد

.آیدمیشانخوشمنازمردم، رودمیپیشبیرون

هستمايداروخانهیکمثلمنو، هستمپیشرفتحالدرکهبینممیمن، دهندنمیبدلیحیثیتمنبهاینها

میقطعببندمرافضاکنیدتوجهام،هداشتنگهبازرافضا، آیدمیورآنازدرمانشدارمکهدرديهربرايکه

منفیهیجانیک، شودمیقطعکنمستیزه، شودمیقطعکنمقضاوت، شودمیقطعکنممقاومتهمینکه، شود

، یکیبهبدهمدواءیکجوريچهداروخانهاینآیدمیکمآیدمیزیادکهکنمارزیابی، شودمیقطعبدهمنشان

قضاوتباایمداروخانهقضاوتبدونهمینطوري، شودمیقطعبدهمدواءمنبیاییدشماندارددواءبدبختاین

.هستیمهیچی

215مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بیت 

بستگان خشک را از وي روشزو یتیمان زمین را پرورش
همهیعنی، اندهشدپدربیمتأسفانه، اندهشدهویتهمذهنیچیزهايیعنیفرمباکهکسانیزمینیتیمانبله

پرورش، اندهشدجداخداازیعنی، اندهشدجداپدرشاناززمینیتیمانآبایناز، هاانسانما، ما، ذهنیهايمن

هاحرصودردهاباشدگیهویتهمدر، اندهشدخشک، اندهشدسفتکهآنهایییعنیخشکبستگان.آیدمی

کندنمیفرقحالهربه، اندهشدآنهابهبستهیااند هشدبسته، اندهشدخشکچیزهاجورآنهمهوشهواتو

.آباینبوسیلۀکنندنموورشدتوانندمی، دارنددردکهآنهاییمخصوصاًخشکبستگاناین

کهآنهایی. اندهنشدخشکطوريآنودارندتحرّكورآنووراینهنوزکهکسانییتیمانهمکهبینیدمیپس

.آیدمیورآنازکهآبیاینازبگیرندانرژيتوانندمیشاندويهر، استخرابشانحالخیلیاند هشدخشک

وباشیداشتهاَبرگریهبایدکهگفت، گویدمیمابهموالناامروزکهچیزهاییایناستمهمچقدرکهبینیمی

منوهستیمتقلّبیمنآنکنیممیفکرهنوزوچیزهابهدادیمهویتکهفرمیتیمانمابله.خورشیدتابش
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، خشکبستگان، نشودناامیدبایدهیچکسو، کنیمپیداپرورشآباینازتوانیممی، کردیمرهاراماناصلی

.استپایینشانهوشیاريو، اندهشدخشکواقعاًکههستندکسانیخشکبستگان

216مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بیت 

اندر زمین خیره شودچو ما هماش، تیره شودچون نماند مایه
اوبهکههاییانسانومحیطأثیراتتاَثردراگربیاوردآبتوانستمیکهکسیچه، خداولیآنچهکهگویدمی

نرودمرتّبونمانداشمایه، بکنندبتوانندمنقبضراآناگر، هستنددردپرذهنیمنهمهکه، شوندمینزدیک

حدوديتاانسانییکچه، نیاوردیمورآنازراآبچهباشیمماچهبنابراینپس.شودمیتیرهبیاوردآبآنجااز

میخُردهیککهکسیآنکهاستهمینبراي.شودمیتیرهاین، کردندخشکشریختندمردموآوردهمیآب

.کنندخشکراآبوبشوندجمعدورشتوانندمیمرتّبکهآنهاییازکندحفظراخودشباید، بیاوردآبتواند

.کنندخشکراآنهااند هشدآورآبکههاییانسانتوانندمی، هستندخشکودارنددردکههاییآدم

216مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بیت 

چو ما اندر زمین خیره شودهماش، تیره شودچون نماند مایه
پیشرفتکهاستانسانیچه، انسانیهرکهدهدمینشانپس.بشودگیجومبهوتوماتوبماندفرمتويیعنی

گفتیمآباین.بیایدورآنازآببدهداجازهو، کندبازرافضادارداحتیاجچقدر، نکردهکهانسانیچه، کرده

ذهنیمنوشدهخشکبینیمییکدفعههمآنیکدفعهو، ماندنمیمایهنیایدورآنازآباگرو، استداروخانه

. شد

***پایان قسمت سوم *** 
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،رسدمیوحییاپیغامخداطرفازجانهاسرّبهلحظههر:کهگفتکهکنیممیصحبتموالناغزلبهراجعداریم

خواهیمیچقدرجهانیاینفرمهايیازمینیاهاشدگیهویتهمتويدر:کهگویدمیوحییاپیغاماینو

کهکنیممیفکروکنیم،میباالازتجسماتیشنویم،میذهنمانباراپیغاماینمااینکهدرو.باالبیاباشی؟

آدماینکهمثلاست،جسمبارفتنجوري،یکآمدنباالواست،زمینهمینزمیناست،آسمانهمینآسمان

.نیستچیزينوهمچبشود،دیگرينقلیهوسیلهیکیاهواپیماسوار

مینشینتهذهنجهاندردردمثلاینهاوجهانیاینچیزهايباشودمیهویتهمانسانکهبوداینموضوع

ندار،نگهراجسمیهوشیاريگویدمیو،استایزديشرابشیشهواقعدرنشینتههمینذهنخودوشود

ازدیدنورااجسامنگیر،اشتباهجسمهاباراخودتنده،تفویضجسمهایتبهراخودتهویتنباش،جسم

بصورتگردیمبرمیماجهانازکهموقعیاینکهونزن،دلتعینکبهنگذار،مرکزتدرراآنهاعینکپشت

بدهد،توضیحخواهدمیهمراشابقیهحاال،تااستدادهتوضیحموالنا،راهستماراهجلوموانعیچه،هوشیاري

:گویدمیشمسدیوانازبیتیکدربله،

1713ةشمس، غزل شمارمولوي، دیوان

سجده کنان رویم سويِ بحر همچو سیل
بر رويِ بحر زان پس ما کف زنان رویم

ذهنبهرفتنازقبلاستلحظهایناتفاقپذیرشگفتیمتسلیمو،شویممیتسلیمیعنیکنیممیسجدهاولما

صفررامامقاومتکند،میخاموشراذهنمانکند،میاولیههوشیاريجنسازراماکاراینو،قضاوتازقبلو

بسويکنیممیحرکتهوشیاريبصورتوقتییعنیرویم،میسیلماننددریابسويیعنیبحر،بسوي.کندمی

دردها،وهاشدگیهویتهماینازبیایدآنجلويکهچیزيهرکهاستسیلیمثلاینزندگی،یعنیهوشیاري

.بردمیخودشباداردمیبررااینها

زمینههمینرويدراینصورتدرباشیم،کردهبازرافضاوباشیمشدهتسلیمکافیاندازهبهاگر: گویدمیو

بحررويیعنیزندگی،زمینهروينیستیم،فکرسواررویم،نمیفکررويشده،تعطیلذهندیگرچونزندگی،

داریم،ذهنیمنهنوزکهموقعیچه.رفتخواهیمکنانشاديیعنیرفت،خواهیمزنانکفآنازبعدیکتائی،

.شدهتمامذهنیمنچه
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یایکتائیفضايهمیندریا،اینجادربحررفتن،بحرسويازوتسلیمیاسجدهکهفرمائیدمیمالحظهپسبله،

سوارنهذهن،روينهکردن،حرکتزندگیرويزنانکفمدتییکازپسورفتن،سیلمثلخداست،رمز

هویتهمکندمیشناسائیهمینطورو،رودمیهوشیاريرويهوشیاريیعنیبحررويبلکهفکرها،موجفکرها،

.رسدمیلحظههرزندگیِشاديواندازد،میراآنهارا،دردهاوهاشدگی

1142ةمولوي، دیوان شمس، غزل شمار

چو قطره از وطنِ خویش رفت و بازآمد
یکی گوهرمصادف صدف او گشت و شد

بهرفترفت،خداپیشازیکتائیفضايیعنیوطنازباشد،هوشیاريباشیم،ماکهقطره،کهوقتیگویدمیپس

برگشت،خدابسويیعنیبرگشت،دریابسويهوشیارانهاگرانسانذهندرانسان،ذهنیوانسانونباتوجماد

مصادفگوهر،یکیشدوگشتاوصدفمصادفآمد،بازهوشیارانهآمد،بازورفتخویشوطنازقطرهچو

بارانمخصوصاباران،کهبودندمعتقدقُدمادانیدمیکههمینطورقطره،اینصدفیکدهنافتادیعنیصدف

میقطرهزند،میتمثیلوقتی،اینبنابرپس.شودمیمرواریدشود،میگوهروصدفدهندرافتدمینیسان،

.شودمیزندهیکتامرواریدیکبهافتد،مییکتائیدریايرويهوشیارانهگرددمیبردوبارهورود

ماموریتکهکنیدمیتوجهخداست،بایکتائیحسگوهرگوهر،این، گوهریکیشدوگشتاوصدفمصادف

تنایندراست،نمردهکهزمانیتابپیوندد،خدابههوشیارانهکهاینجاآمدهواست،مهمیماموریتانسان،

هربله،.شدقیامتشگوئیممیکنیم،میتفسیرقیامتبهراشدنیکتایعنیگوهر،یکیشداوقاتگاهیهست،

.باشدمعتقداوبهمجددشدنزندهیعنیقیامتبهباید،دارددینکههمکسی

1142ةمولوي، دیوان شمس، غزل شمار

نه یوسفی به سفر رفت از پدر گریان
به سعادت رسید و ملک و ظفر؟نه در سفر 

جداباشد،خداپدرمان،ازکههممارفت،میگریانشد،جداپدرازوقتیکهزندمیمثالرایوسفاینجا

هست،سفراینشد،موفقورسید،سعادتبهسفردریوسفکههمانطورامافعال،هستیمگریانیم،اشده

خبراینشنویدمیشمااالناینکهمحضبهکهکنیدمیتوجه.استهوشیارانهکهسفرقسمتآخرینمخصوصا



# Programگنج حضور761برنامه شماره 761

54: صفحه

اینمادروپدرمنظورخدا،پدر،.استرمزيهمهاینهاپدر،سويبهکنمسفرخواهممیهممنکهگوئیدمیرا

برمیاوبههوشیارانهدوبارهایم،هشدجداخداازمایعنی.نکنیدابیاتاینازجسمیتتفسیرشمانیست،جهانی

.استزیادخیلیاشتباهامکانواشتباهاوست،بسويذهنازکهبرگشتمانقسمتآخریندر.گردیم

کنیدتحقیقرویشوبگیریدیادراموضوعاینبایدهمشماولی،کنممیتکرارمنبارچندینکهاستدرستو

تواندمیذهنیمن.کنیممیذهنیمندیدباذهنی،منوسیلهبهمارااشتباهاینکهبرايبگوئید،اینجابیائیدو

اوعینکباوباشیدداشتهذهنیمنشمااگر.کنداضافهخودشبهبهتر،بیشترچههرعنوانبهراحضور

غلطاینباشید،داشتهیابرسید،اوبهیاکنید،تصاحباصطالحبهراخدایارا،حضورگنجرا،حضوربخواهید

تابشود،متالشییعنیبرسد،صفربهبایدخودشذهنیمنشدن،یکیبرايیاحضور،براياینکهبراي.است

نخواهیدخدابهشماکند،میتحمیلشمابهرافکرشکند،میفکروگیرد،میتصمیموهست،منزمانیکه

بماند،زندهاینکهبرايداردمختلفیروشهايذهنیمناینکهو.کردنخواهیدتجربههمراتاناصلیخود.رسید

اند،ذهنیمنفنوناینهاکند،میاجراوکند،میتحمیلمابهمادلچشمبهزدنعینکطریقازراروشهااینو

.گیردمیراماجلويو

دفعههراست،کُشتیمثالشبیهزند،میفنمرتباووذهنی،منشدیمهوشیاريعنوانبهمااینکهمثلدرست

میدهد،مییادشمابهراهافنبخوانیدخوبراموالناولی.استفنیچهنیستیمبلدهمماوزند،میرافنیک

کههمیناست،ذهنیمنکنید،میمقایسهکههمینید،اگرفتهیادحاالتاشمامثال.زدخواهدفنیچهکهگوید

همیناست،ذهنیمنترس،وخشممثلآید،میمنفیهیجانیککههمیناست،ذهنیمنکنید،میمالمت

کههمیناست،ذهنیمنایناینها،ورسیدمحضوربهخیلیاالنکنم،میقضاوتمنکهگوئیدمیشماکه

میتوجهاست،ذهنیمناینشد،خواهماینطوريبرسمحضوربهکهگوئیدمیوچیستحضورکنیدمیتجسم

.استذهنیمنواکنشیهرکنید؟

کههمیناست،ذهنیمناینبکند،کمکشمابهکسیپیشبرویدکهدانیدمیاینرانجاتراهشماکههمین

خداوبکندکمکشمابهکه،خواهیدمینجاتآنجاازوموالناقبردانمنمیجائییکزیارتجائییکرویدمی

مازحماتو،زندمیزمینراماو،کندمیاجرامارويوداردفنجورهزاراست،ذهنیمناینکنید،میرهارا

چشمبهذهنهايعینککهحالیدراست،ذهنهمیناینازسفرکهسفرمرحلهآخرینپسدهد،میهدررا
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یکدرموالنابله،.بکنیمدرستراسفراینشاءاهللانماموالناهايراهنمائیکمکبهواست،مشکلیکارماست،

:گویدمیدیگريغزل

1387ةمولوي، دیوان شمس، غزل شمار

خویشترهر جا حیاتی بیشتر مردم در او بی
خواهی بیا در من نگر کز شید جان شیداییم

فرديچههستید،وضعیچهدرببینیدکهذهنی،حدوديتاترازويباحتیشماستتشخیصمعیاربیتاینو

آنعکسخویشترند،بیدارند،ضعیفتريذهنیمنمردمآنجا،باشدبیشترزندگیجاهرگویدمیجمعی،چه

گرفتاردارید،پائینیهوشیاريدارید،پائینیزندگیفرداٌشمااگر.جمعهمفرد،هممورددراست،درستهم

کمتر،تانسبببیشاديکمتر،تانزندگیچههر.استبزرگتانذهنیمنکهاستایناشمعنیهستید،

.بزرگترتانذهنیمنیعنیبیشتر،تانگرفتاريکمتر،تانآرامش

یکمردمازگروهییکاگرباال،رودمیزندگیکوچکتر،ذهنیمنپائین،آیدمیزندگیبزرگتر،ذهنیمنپس

میگولراهمدیگرگویند،میدروغندارند،اعتمادهمبهکدامهیچپرند،میهمبهاشهمهکنند،میزندگیجا

نظمجاهر.استبزرگترذهنیمنآنجاخورند،میراهمدیگرحقگذارند،نمیاحترامجبرانقانونبهزنند،

هاخانوادهدارند،نمیبرستیزهبهآرامند،مردمهستند،شادمردمکند،میکارجبرانقانونهست،بیشتري

.استضعیفترذهنیمناست،بیشترحیاتآنجاآرامند،ساکتند،

1387ةدیوان شمس، غزل شمارمولوي، 

خویشترهر جا حیاتی بیشتر مردم در او بی
خواهی بیا در من نگر کز شید جان شیداییم

یعنیم،ادیوانهمستم،یعنیشیدائیمشیدائیم،خدا،نوریاخورشیدنورتابشازمنکن،نگاهمنبهبیاخواهیمی

یعنیهستم،شیدائیوهستم،شیدانیست،مندرذهنیمنازآثاريهیچدهم،نمیگوشذهنیمنحرفبه

ایناست،ضعیفخیلیامذهنیمندهم،نمیگوشذهنیمنحرفهايبهاصالمنهستم،خدامستواردیوانه

زندگیخورشیدپس.ابریکیخورشید،یکیهست،عاملتادوکهگفتزندگی،نورازگفتیمامروزآمده؟کجااز

: گفتاید،هدیدغزلدرامروزوجهان،بهدمیدمیرابرکتاینیعنیگریانید،ابرمثلهمشماوتابد،میشمابه
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اودمآید،میطرفآنازبادکهلحظههریعنیدمد،میصبابادآب،کهشماستآئینهاینزدنصیقلبرايسحر

وآئینهبکنید،پیداخوبترازويوآئینهبتوانیدشماکهاستلحظهایندرشماآئینهزدنِصیقلبرايآید،می

حاالاست،کمترحیاتودارند،بزرگترذهنیمنآنجامردماست،خرابترازووآئینهجاهراست،خرابترازو

.شودنمیختماینجابهفقط

1387ةمولوي، دیوان شمس، غزل شمار

بگدازم و سیلی شوم: آن برف گوید دم بدم
من بحري و دریاییمغلطان سويِ دریا روم،

است،آبمناصلهستم،دریااهلمنگویدمیگوید؟میچهشمابهیخوبرفکنید،مینگاهیخوبرفبهشما

دریاسويبهشوممیسیلمنیادریا،روممیدوبارهشوم،میبخارمنافتد،میمنبهخورشیدروزيیک

بهگویدمیچهاست،برفزده،یخدردهاست،وجهانیاینچیزهايباهویتهمکههمانسانیکنم،میحرکت

ایناینکهوزندگی،خورشیداست،خورشیدتابشمحتاجاینگویدمیگوید؟میچهبکنید،نگاهشماحال؟زبان

.کندبازرافضابگیرد،راانرژياینبتواندتابشودلطیف

ضربهکجاازاصالکهنیستمتوجهاست،پائینهوشیاریشاست،دردازپراست،گرفتاربیینیدمیآدمیکشما

خودش،ازغیرداندمیمقصرراهمهکند،میتوجیهبعدکنند،میبديهمآنهاکند،میبديهمهبهخورد،می

ولی.استکُندیخدارد،تنديارتعاشِشادي.نداردشاديدرد،ازپریعنیزدهیخاست،زدهیخذهنیمناین

گویدمیهمافسردهذهنیمندریا،بهبرومبشوم،سیلتاخواهممیآفتابمنگویدمییخوبرفکههمانطور

.برويکنانسجدهبشوي،تسلیمبایدگفتامروزکهخواهم،میآفتابمن

همگرفتاريانسانِهرروم،میدریاسويبهغلطانوشوممیسیلوشوم،میآبمنگویدمیدمبهدمبرف

شدگیهویتهمیخِاینبیایدخورشیدهستم،خورشیددنبالمنهستم،یخهستم،برفمن: کهگویدمیدارد

همهاینکهبرايبروم،یکتائیدریايبسويبیایم،درحرکتبهبشوم،غلطانهممنبدهد،شفامرادردهايوها

.استزندگیرمزدریااست،ذهنخشکیکنیم،میزندگیخشکیدرکههستیم،دریائیوبحريما
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1387ةمولوي، دیوان شمس، غزل شمار

تنها شدم، راکد شدم، بفسردم و جامد شدم
تا زیرِ دندانِ بال چون برف و یخ می خاییم

نکنیم،بازرافضانشویم،تسلیمبمانیم؟یخوبرفهمینطورکهباشیمداشتهراانتخاباینتوانیممیآیاما

میکنیم؟قضاوتتوانیممیکنیم؟مقاومتتوانیممینشود،ردمااززندگیخردنیفتد،مابهزندگیخورشید

شویم،میتنهااینکهبرايچرا؟توانیم،نمیبخواهیم؟زندگیآنهاازوبگردیمآفلچیزهايدنبالمرتبتوانیم

ندارد،پویائیندارد،حرکتییعنیشود،میراکد.آیدمیذهنیمناینذاتازجدائی،حستنهائی،حستنهائی،

مشغولکاريبهکند،میخالقراانسانآیدمیطرفآناززندگیخرداینکهبرايچرا؟ندارد،انرژيندارد،جان

میجامدهستند،افسردهعلتاینبههستندافسردهکهکسانیشود،میافسرده.کندمیخالقفکراست،

وتنهائیوجدائیاینمرتببیرون،بهستیزهومقاومتوهاشدگیهویتهماثردرمرتبمرکزشکهچراشود،

.کندمیتجربهرابودنمتفاوت

هستیمتفاوتچهبرايهستم،شماازترمتفاوتمنکهاستاینشعارشانتمامدارندذهنیمنکههائیانسان

اندشدههویتهمآنهاباکهاقالمیفقطهستند،جوریکانسانهاهمهحضور،یادارندذهنیمنیاانسانهاآخر؟

ایناست،هویتهمپولبایکیآنباورها،اینبایکیایناست،شدههویتهمباورهاآنبایکیآنجداست،

جوریکهمهذهنیهايمنوشدن،هویتهمروشولی،کندمیفرقمحتوااینپسمادري،نقشبایکی

کینهشانهمهدارند،اضطرابشانهمهترسند،میشانهمهشوند،میخشمگینذهنیهايمنهمههستند،

جامددارد،فرقظاهرشانفقطهستند،پشیمانگذشتهبهنسبتشانهمهدارند،رنجششانهمهدارند،

سفتیکیکند،میبازرافضایکیاست،پذیرانعطافاست،نهایتبیمامرکزاست،سنگمرکزشانهستند،

:گویدمیخدابهداردشود،میجویدهیخوبرفمثلخداباليدندانِزیرآدماینجنگد،میهمهبااست،بسته

تنها شدم، راکد شدم، بفسردم و جامد شدم
تا زیرِ دندانِ بال چون برف و یخ می خاییم

بله،نه؟یااید هشدلهنه؟یااید هشدجویدهشمانه؟یاکنیممیتجربهراجویدنلحظههرماجوي،میمرایعنی

منتوانیمنمیماندارید؟چراندارید،زندگیاگرفرديوجمعیدانید،میاالنشمادیگر،چرادانیدمیاالن
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ستیزهتوانیمنمیماکنیم،میکوچکترداریمراذهنیمنکهبگوئیمبکنیم،بزرگتروبدهیمگسترشراذهنی

بایدخوبشود،نمیچیزينوهمچکنیم،میکمرادردداریمماکنیم،نمیگوئیممیبکنیم،ایجاددردوکنیم

.کنیمنگاه

1387ةمولوي، دیوان شمس، غزل شمار

ها بجهگره، از زخمِ دندانچون آب باش و بی
من تا گره دارم، یقین می کوبی و می ساییم

آبچونباشم،آبمثلبشوم،آبخواهممیمنبگوئیمکنیم،میصحبتکهخدابابرسیمبینشاینبهمایعنی

هاموقعبعضیاست،گرهیکشدگیهویتهمهراست،گرهیکدرديهرگره،باشم،گرهبیجوید،شودنمیرا

اینجادرباشد،خالیبایدنیبزند،تواندنمینائیباشدگرهازپراگرنیکهکنندمیتشبیهنیگرهراگرهاین

زخمازوچیزي،باشدگیهویتهمبدونگره،بیوباشآبچوننیست،گرهبییخباش،گرهبیآبمثلگفت

.بِجِهگویدمیخدادندانهاي

کهما،ازبرخیبراياستمهمخیلیبیتاینسائی،میوکوبیمیتوکهدارمیقینمنباشم،داشتهگرهتامن

توانندمیدارند،نگهتوانندمیرارنجشهایشانتوانندمیبدهند،ادامهتوانندمیراذهنیمنکنندمیفکر

نمیدانند،میقدرترا،قوترا،خشمکهآنهائیدارند،نگاهراشانخشمتوانندمیدارند،نگاهراشانکینه

، خشممثل، ترسمثل، درديهر، استگرهیکدرديهرکنیدتوجهاست،گرفتاريدانندنمیاست،ضعفدانند

دردماکههاییگرفتاريآنتمام، شدگیهویتهمهرمثل. استگرههمههااین، تنهاییحسمثل، کینهمثل

.هستنددردهااین، کنترلبهمیل، قدرتبهمیلمثل، حرصمثل، نامیممی

گذاشتهذهناینتويزندگیراکاروسازاینومکانیسماینگفتم. هستندشدگیهویتهمهايگرهازهااین

ضررمابهدائماولی، آیدمیمهمنظربهکهراچیزيیکما، کنیددقتخوباگرآخر.نداردنگهرااینکسیکه

ایننهگوییممیبکنیمتاملخوباگریم؟اداشتهنگه؟داریمدوستشچهبراي، داریمدوستشماولی، زندمی

غزلدرموالناشویم؟میکشیدهچگونه، بله.کنداشمتالشیدردهمانگذاریممی، دوراندازیممی، استمضر

. گویدمیدهدمیتوضیححدوديتا
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1667ةمولوي، دیوان شمس، غزل شمار

من پیِ دست و گریبان می رومدست ناپیدا گریبان می کشد
واستگرفتهراماهوشیاريگریبان، راماحضورگریبان، کنیممیبازرافضاوقتی، خدادست، ناپیدادستپس

دردبایا، نرویماوسويبهتوانیمنمیمایعنی، کشیممیهمیشه، بکشیمدردبایدنشویمتسلیماگر، کشدمی

ودستدنبالماوگرفتهراماهوشیاريگریبانو، هستخودمانبهحواسمان، کنیممیبازرافضایا، رویممی

مثلدرست، باالبردمیرامایواشیواشگفتامروز.بفهمدتواندنمیذهنیمن.رویممیاوطرفبهگریبان

.رودمیدارداینفهمدنمیخاكولی، باالآیدمیآبرويازبخاراینکه

1667ةمولوي، دیوان شمس، غزل شمار

پنهان می رومتا که من پیدا و اینچنین پیدا و پنهان دست کیست؟
کهموقعی. استزندگیدست؟هستکسیچهدست، آشکارهمواستپنهانهمکهطوراینکهگویدمی، بوخ

آثار، شویممیمتوجهراآثارشولیشویمنمیمتوجهذهنباما، بردمیکشدمیراما، کنیممیبازرافضاما

نمیذهنمانباولی، بینیممیبیروندرراآثارش، خودماندربینیممیراسبببیآرامشآثار، سبببیشادي

، روممیدارماوسويبهپنهانهموپیداهممنکه، گیریممیاندازهذهنمانباگوییمنمی، بگیریماندازهتوانیم

آرامترکهشویدمیمتوجهشماام،هشدبزرگترمنکهبیندمیمنيشدهبازفضاي، شومنمیمتوجهرارفتنم

.داریدگشاییفضاقدرتیککهشدیدمتوجهاید،هشدتروسیعکهشویدمیمتوجهاید،هشد

1667ةمولوي، دیوان شمس، غزل شمار

جمع کرد و من پریشان می روماین همان دستست کاول او مرا
تسلیم، کندمیجمعراماو، بله. کردجمعرامناولهمانکهاستزندگیدستکهاستدستیهماناین

نظرِبهولی، کندمیجمعهمشدگیهویتهمایناز، شدگیهویتهماینازمرتبکندمیجمعراما، بشویم

بینیمنمیاشکالی، شویممیپریشانما، ریزندمیهمبهراهاشدگیهویتهمکهچههرماکهآیدمیماذهن

بیچاره، شويمیپریشانداريگویدمیذهنیمنطرفآناز. کندمیجمعرامادارداو، بشویمپریشانماکه

نمئهاموقعبعضیذهنیعوامل، يشدکوچککهیانداخترادرداین، شدهکوچکتومنِاینجاي، شويمی

شاههمبایدمن.شودمیمسلطدوبارههمسرم، شودمیروپرطرفگوییممی، ببخشیمراهایماندردماگدارد

اینوقتیواستذهنیمنهايحرفازهااین، بنشانمجایشانسرراهاآدمباید، کنمستیزهباید، کنممقاومت
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دستهماناین، بردمیراماکندمیجمعریزدمیهمبهیعنی، استپریشانیدهیمنمیانجامماراکارها

.خداست

1667ةمولوي، دیوان شمس، غزل شمار

من شدم از دست و حیران می رومدست عجبدر تماشاي چنین 
دستازکهشویممیمتوجه، کنیممیتماشاداریمراعجیبوانگیزشگفتدستاینناظرحضوربعنوانما

من،شدحیرانذهنیمنیعنی، دستازشدم. کندنمیقضاوتیهیچدیگرذهنیمنوایمشدهحیرانایم،هشد

وکندنمیمنکاردردخالتییعنیدستازشدممن، زندنمیحرف، استشدهمنگوگیج، نداردکاريذهنی

؟چرا، اوسويبهروممیشوممیجمعروزهرروم؟میدارمچگونهدهانبهانگشتهمینطور

میاجراکههاییفنآن،بردمیکاربهذهنیمنکهراعواملیآنوهاعینکآناید هکردشناساییآالنشما

، رویدنمیگذشتهبهدیگر.کنیدنمیخودتانهايدردمسئولراکسی، کنیدنمیمالمتدیگراالنشما، کرد

مالگذشته، افتادهافتادهاتفاقیهر . نداردلحظهایندرزندگیوخداقدرتمقابلدرقدرتیگوییدمیگذشته

. کنیدنمیجستجودیگرکسیکدرراخوشبختیورازندگی، کنیدنمیجستجوزندگیآیندهدر، استذهن

.کردمیاجراذهنیمنکهاستهاییفنهااین

مهمتایید، بیاورگیرتاییدبرو، بدهندمردم، بدهدمادرتوپدر، بدهداتبچه، بدهدهمسرتبایدرازندگیگفت

.بدهجلوهبزرگراخودبگودروغ، کنجلوهمهم. مهمآدمیکعنوانبهراتوکنندشناساییمردمبگذار. است

نمیدیگربکندراماکنترلییکخواهدمیذهنیمنچههردیگرایم،هشددستازایمدادهدستازماراهااین

ایندیگرنیستمبلداصالمنچییعنی، دهانبهانگشتحالتیعنیحیران.رویممیحیرانماچون، تواند

منعقلیعنیحیرانیواقعدرحیرانیحالتدر، چونمدانمنمی، چندمدانمنمیمنپسشود؟میانجامچگونه

دیگرکهبشویدفضااینبههوشیارقدريبهیعنی،ذهنیمنعقلکهبرسیدجایییکبهشمااگر، صفرذهنی

میوجودبهقضارااتفاقاتاینکهیعنیحیرانی.آمدهوجودبهحیرانیپس، نیاوریدحساببهراذهنیمنعقل

وندارنددخالتیاصال،هستندذهنیعللهمینکهبیرونیعللودهدمیانجامفیکونکنراتغییراتوآورد

نمیابتدادررااین، کنیدصبربایدشما، کشدمیطولمدتییکگفتنرادنیستنياکارهالبته، نیستندياکاره

.گفتشود
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1667ةمولوي، دیوان شمس، غزل شمار

قطره قطره سوي عمان می روماممن چو از دریايِ عمان قطره
فضايرمزولی،ایرانجنوبهمینعماندریاي؟کجاستدانیدمیکهراعمان، یکتاییفضايیعنیعماندریاي

مییکتاییفضايسوي، روممیعمانسويقطرهقطرهپس، هستمدریاآنازايقطرهچونمن.استیکتایی

میخورشیدگفت. رودمیقطرهقطرهغالباولی،رودمییکدفعهکهکسیحالبهخوشا، روممیدفعهیک، روم

میابربخار،شویممیبخارقطرهقطرهیعنی.دریاسويبهرویممیشویممیبخارماقطرهقطره، ماآببهخورد

هااین.آندهانافتیممی،کردهبازرادهانشرادستشصدفییکآنجادر. باردمیدریارويمیرودابر، شود

یکتا، کنیممیپیدارادریاوسعتهمانما،هوشیارانه، دریابهرسیدیمدوبارهوقتیمایعنیهاایناستتمثیل

.گفتداشتیمرابیتاینبله. شویممی

26ةمولوي، دیوان شمس، غزل شمار

تا آبِ تو صافی شودگل را مجنبان هر دمی، 
تا درد تو روشن شود، تا درد تو گردد دوا

اینو؟هستچهدرداینکه،بشودیادآوريکهبیتچندشمابرايخوانممیدوبارهیماگفتهبارهاکهرادرداین

.استشدگیهویتهمدرد، هستمادردرد

2677مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بیت 

شناسی آفتی ستکه از آن در حقعلّتی ستدر دل: انبیا گفتند
اینکهگویدمیغزلازموالنابیتایندراالنو،داردوجودبیماريیکمامرکزدراند هگفتگویدمی، پیغمبران

هویتهمعینکماکهشدهاینسببمامرکزدرمرضیاعلتودرداینالبته، بشوددواتواندمیدرداین،علت

اوخردازتوانیممیما.بشویمزندهخدابهتوانیممیماکهندانیمرانعمتاینقدرو،بزنیمچشمبهراهاشدگی

بیرامشآوسبببیشاديازتوانیممیما، بشویموصلامکاناتيهمهدریايبهتوانیممیما، کنیماستفاده

مندیدباکنیممیفکرکهچههریا، باشیمدنیاازتوجهوتاییدگداينیستالزمما، بشویمبرخوردارسبب

اینو.نیستیمشناسقدرما، نیستیمزندگی، نیستیمخداشناسحقمایعنی.آیدمیبیرونچیزهايازذهنی

هرخواهندمیذهنیهايمن. شودمیدیدهجبرانقانونرعایتعدمدربارزصورتبهذهنیمندرناشناسیقدر
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کمتربیرونجهاندر، بدهبیشترشما:گویدمیزندگی. نداردامکاناینو،بگیرندبیشترچههر،بدهندکمترچه

. بدهبیشترچههر، باشداشتهانتظار

ابرمثلما،زندگیخورشیدبهشویممیوصلماوقتییعنیابر؛گریهوخورشیدتابشگفت، گفتراابرامروز

بخشندگیونهایتبیپخشونهایتبیفراوانیِحساین. کنیممیبیانیعنی،کنیممیگریهمحاباوترسبدون

ناهاریکبرایشیکیمثالخواهدمیماديجهاندرحتیکه،خواندنمیذهنیمنقدردانیعدمبانهایتبی

زرنگمنکهگویدمی.بدهدچیزيیکعوضش،استگرفتهچیزيیک، بخردناهاریکهماین،استخریده

به.کردنخواهدکاراین، ندهمچیزهیچوبگیرممردمازراهمهبهتربیشترچههرقانونبهبناتوانممیوهستم

:برایتانخوانممیهمباقیشبیتچندو. ماديلحاظبهنه، معنويلحاظبهنه، کردنخواهدکاریقینوقطعطور

2678مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بیت 

طعمه در بیمار، کی قوت شود؟از وي جملگی علّت شودنعمت
شدگیهاهویتهمکهزمانیتا،شودمیمرضبهتبدیلاشهمه، مرضایناثردرنعمتکهگویدمی، کنیدتوجه

بهتبدیلوگیریممیرازندگیبرکتیعنیمعنوينعمتچهومادي، بیروننعمتچه، خدانعمت، استمامرکز

بهما، استزندگیخوداینآید؟میکجاازشودمیرنجشوشودمیخشمبهتبدیلکهانرژياین، کنیممیدرد

معنويطعمهاینحاال.شودنمیقوتبهتبدیلبیماردرطعمهگویدمی.کنیممیدردشبهتبدیلزندگیجاي

، کنکمتررادود،کندمیپیدادواتودرد:گفتمیکهکنیدتوجه، کنیمنمیزندگیمایعنی، باشدماديیاباشد

. کنکمترراشدگیهاهویتهمدود

2679مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بیت 

چند خوش پیشِ تو آمد اي مصر
جمله ناخوش گشت و صاف او کدر

، دردپخشدرمصریمکهکسی، آمدندتوپیشخوشآدمهايیا،استآمدهتوپیشخورشیدگویدمیچقدر

خداازنعمتماچقدر، کرديکدرهمراصافهاحتیو،کرديتبدیلناخوشبهگرفتیچههر،شدناخوشاشهمه

کنیدسؤال.کردیمردشما،موالنامثلکنندکمکمابهآمدندخوبانسانهايچقدر، کردیمتلفراهمه، گرفتیم

رادرداین، ایناستچیببینند،بخوانندنداشتندبراکثریتو،استبودهآنجاهمهاینموالناچرا، خودتاناز
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براي،کنیدپیداراعلتش، بپرسیدخوانند؟نمیچرااالن. ناراحتیشاناصال، بدهندتشخیصرادرد، کننددرمان

برايکندمیدردماسرچرا.کنندتبدیلناخوشیبهخواهندمیراهاخوشیاینکهبراي،هستندناخوشاینکه

باواخالقیخوشاینوخوشیاینکنیم؟دعوابایدچراآخر؟کنیمتلخیاوقاتبایدچراخانهدرما،کردندعوا

باوکنیممیدعواهمهاینماکهدارداشکالیچهجامعهدریاخانوادهدرکردنزندگیخرَدبا، کردنزندگیعشق

کنیم؟زندگیخواهیممیستیزه

2680مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بیت 

تو عدوِّ این خوشی ها آمدي
گشت ناخوش هر چه بر وي کف زدي

، استشادیها، استهاخوشیدشمنداردشدگیهویتهممرکزشدرکهکسی، هستیهاخوشیایندشمنتو

اینکهزمانیتایعنی.شودمیناخوشبزنددستکهچیزيهربه. جهانیآنشاديچهجهانیاینشاديچه

بزنیمدستخوشیچیزهربه،داریمچشمبهراشدگیهویتهمهايعینکاینوداریممرکزماندرمارامرض

کهمالمتوجدایی، مرافعه، دعواماهچهارسهازپسکنیممیازدواجامیدهزارباآییممیما.شدخواهدناخوش

مانحالیکنی؟میخرابرازندگیچراتوهستی؟طورياینچراتو، نکرديکنیخوشبخترامنبودقرارتو

دیديیکمرکزماندرما، داریمناخوشیمرضماکهنیستمانحالی.هستیماوازبدترخودمانماکهنیست

موالناامروز. کنیمقبولخواهیمنمیمارااین، کندمیناخوشراخوشچیزهرکهداریمانرژيیک، داریم

. شودمیدواتودردکهگویدمی

2681مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بیت 

شد حقیر و خوار در دیدارِ توهر که او شد آشنا و یارِ تو
، باشداشبچه، بشوددوستاوبابیایدکهکسیهر، دارددردازپرمرکز، استحقیرکهکسیکنیدمیتوجه

کهاستماخداییدیدفقط. بیندمیکوچک، بیندمیخوار.کندمیخواروحقیر،باشدفامیلش، باشدهمسرش

، استانرژيآتشفشانواقعدریکو،استخدانهایتبیو،استخداجنسازانسانیهرکهشودمیمتوجه

همکامالخواندیمقبالراابیاتاین. ماببینیمطورياینبایدما، باشدداشتهسالیکاینکهولو،استبرکت

. هستندواضح
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2682مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بیت 

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

، استمحترمواستمهمباشدبیگانهکسیهر، است

2683مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بیت 

ستساريزهر او در جمله جفتاناین هم از تاثیر آن بیماري است
اینورازهراینواستماشدگیهايهویتهم، استمادل، استمامرکزبیماريآنتأثیرهمههااینگویدمی

هریعنی.کندمیسرایتاستنزدیکشکهدیگرکسبهکسییکازکنندهمسمومومخربانرژياینوتلخی

وببیندذهنیمن، ببیندکوچکصورتبهرااوخواهدمیرسدمیکسیهربهداردذهنیمنعینککهکسی

موردیامالحظهموردچیزجنسیارامنظورجنسناظریاکنندهمالحظه:گویدمیکهجدیدفیزیکقانونطبق

ازکندمیشروعاوببینیممنرااوداریممناگر،کنیممینگاهیکیبهماوقتییعنی، کندمیتعیینرانظارت

. شدنمنجنس

حساوکنیممیتقویتاودردرامنیت، باشیمداشتهمناگرکنیدمینگاهتانبچهبهپدرومادرعنوانبهشما

جنسازاگر،کنیدمیتعیینمرتبشماراجنسشپس، کنیممیتعیینراجنسشچون،استمنکهکندمی

همرويماچقدربینیدمی، شدنزندگیجنسازکندمیشروعاو،کنیدمیتعیینرااوجنسدوبارهباشیدزندگی

:گفتکهداشتیمهمبیتاینبله. داریماثرمانیاهجنس

26ةمولوي، دیوان شمس، غزل شمار

کنی، از نورِ شعله برخوريگر دود را کمتر 
از نورِ تو روشن شود هم این سرا، هم آن سرا

درمانمادردبکنیمکمتررادوداگرواستبیشترنورمان، مانشعلهازدودمانکههستیمايشعلهیکماگفت

بازفضاياز، توحضورشعلهنورازوشودمیزیادشعلهنورکنیکمتررادوداگرکهگویدمیهماالنو.شدخواهد

اینبرايبیتچند. دادیمتوضیحرااینها، بینیدمیشماراجهانآنهمشودمیدیدهخوبتوجهاناینهمشده

:گویدمی، خوانممیبیت
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2949ةمولوي، دیوان شمس، غزل شمار

هستی ز غیب رسته، بر غیب پرده بسته
هايِ دوديو آن غیب همچو آتش، در پرده

آمدیم،هستیمزندگیخودماپس، استروییدهیعنی، شدهرستهغیباز، وجودحس، ذهنیمنیعنیهستی

، خدابر، غیببراستشدهپردهاینواستذهنیمنکه، استموقتکهرویاندیمگیاهیکمثل، هستییک

مناین، استذهنیمنکهاستکردهدرستهستییکامتدادشطریقازاستآمدهخدااینکهمثلدرست

فکراینکهمحضبهو،بنددمیپردهگذردمیماذهنازکهفکرازبعدفکرهمپردهاین، استايپردهذهنی

صورتبهمابهراخودشغیب، بیندازیمفاصلهیکاینجا، فکرعنوانبهشویممیبلندمایعنی،بشودمتوقف

غیب، استدوديهايپردهزیرآتشمثلغیبآن:گویدمیاما. دهدمینشانخرد، دهدمینشانشاديوآرامش

چقدرکهببینیمخوانیممیرااینها، استبستهپردهفعالولی، کندگمتواندنمیراخداکسی، استنرفتهبیناز

.زندگیکمکبهببریمبینازرادوديپردهاینستاکافی، بشویمزندهغیببهمااستآسان

2949ةدیوان شمس، غزل شمارمولوي، 

دود ارچه زاد ز آتش، هم دود شد حجابش
بگذر ز دود هستی، کز دود نیست سودي

یعنی. حجابششودمیدودو. زندگیازیعنیآتشاز، جسمیهوشیاري، ذهنیمندودیعنیزاید؟میچهازدود

می. نبینیمراخدا، نبینیمراغیبکهشودمیماحجاب، ذهنیمنهمین. باالآییممیذهنیمنعنوانبهما

. داردضرراشهمه، نداردتوبهسوديدودایناینکهبراي. بگذرذهندروجودحس، هستیدوداینازگوید

چیست؟خدااینکهبهماستکردنمنحرفهمینضررهایشازیکیکهگفتم

منکنیممیفکر، کنیممیترقويراذهنیمن، کنیممیاجراراذهنیمنهايروشچیست؟مااصلیخود

میکمداریمرادودکهببینیمذهنعینکباوذهنباکنیمزیادرادودماشودنمی. کنیممیترضعیفراذهنی

.کنیممیکمداریمرادود، جمعیهمفرديهمخیالمانبه، رادودکنیممیزیادما. ذهندراستاینطوري. کنیم

! دیگربینیممیرانتیجه
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2949ةمولوي، دیوان شمس، غزل شمار

از دود گر گذشتی، جان عینِ نور گشتی
جان شمع و تَن چو طشتی، جان آب، تَن چو رودي

راهابیتاینواقعا. کشیممیعقباالنهوشیاريعنوانبهما، بگذرددودازماهوشیاريماجاناگرگویدمی

آنازوبینیممیمارادوددروغینهايحسنتمام. بگذریمدودازتوانیممیماکهگوییممی. فهمیممیخوب

. شودمیدودبیشعلهآنماجان. شودمینورعینماجانصورتایندر. گذریممی

شودمیماتنواندازدمیرانورش. شودمیشمعمثلهوشیاري. شودمیشمعمثلجان:گویدمیموقعآنبعد

. طشتانکارعالوهبه، استطشتیعنیاستجسمانسان، گفتیمکهاولیهتعریفهمانشودمیاین. طشت

دارددودبدونماجان، استشمعدان، استطشتمابعدچهاراین، جسماینپس.شمعدانهمینیعنیطشت

جان، روديچوتن، آبجان، طشتیچوتنوشمعجان.هستهمزندگیبینهایتدودبیجانِاینوسوزدمی

همتناینپس. شودمیردآناززندگیآبکهاستجوريتنیعنی. استرودخانهمثلتن، استروانآبمثل

.نیستیمتنماولیاستالزم

2949ةمولوي، دیوان شمس، غزل شمار

گر گرد پست شستی، قرصِ فلک شکستی
در نیست برشکستی، بر هستها فزودي

ایندر، نشستییعنیشستی، بنشیند، شودمیبلندمرتبهیودردهاوفکرهااینغباروگرداگرگویدمی

وشکندمیذهنیمنماه، ماماهاینکهیاگردانفلکیعنی،بگیریمذهنیمنقرصرافلکقرصاگرصورت

بودنومااصلیهستیبرموقعآن. رودمیبیناز، شودمیخردنیستفضايدرو،رااینشکندمیجانیعنی

چیزياینکهدادهتوضیحمرتبموالنارامعانیجوراینالبته. استآن، واقعیهستیو.شودمیاضافهمااصلی

آن،استنیستآیدمینظربهکهچیزيآنو. استنیستاین، ذهنیمنیعنی،استهستآیدمینظربهکه

باریکبخوانمبدهیداجازهایمخواتدهبارهاکههمبیتاین. بله. شویممیزندهماواقعیهستیبهو. استهست

:اینجادیگر
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1344ةمولوي، دیوان شمس، غزل شمار

دمِ او جان دهدت رو ز نَفَخْت بپذیر
ست، نه موقوف عللکار او کُنْ فَیکُون

اتفاقاتقضاقانونیعنیقدروقضابااوکاروبپذیربرونَفَختآیهازوشودمیماوجودوارداودملحظههریعنی

میشما. استمزرعهقانونهمینخاصشحالتدرواقع، شودمیوباشیعنیفیکونکن، آوردمیوجودبهرا

شانهمهاینها. دهدمیسیبوآیدمیوجودبهجوريچهسیبدرخت. شودمیبازجوريچهگلاینکهبینید

اصلیقسمتومابعدچهار، مافرمقسمتبکنیمبازرافضااگر. همینطورهمما.کنندمیکارفیکونکنقانونبا

.نیستبیرونیعللموقوفکارهااینوشودمیدرستاوفیکونکنوسیلهبهشدهگشودهفضايما

و.امهکردتکرارچندبارمنهمامروز.ایمهکردتاکیدخیلیهماخیرا. استمهمخیلیخیلیعللموقوفاین

میبینندگانشماازخیلی: گفتممثالهایشازیکی. داندمیبیرونیوذهنیهايعلتموقوفراچیزهمه، ذهن

فالن. بودشدهبزرگترامخانه، بودشدهزیادپولم، بودشدهعوضهمسرمبودمکردهپیشرفتمناگرکهگویید

ازشماو. آوردمیوجودبهقضارااتفاقکهدرحالیافتادنمیاتفاقفالنبودمکردهپیشرفتاگر. افتادنمیاتفاق

.موضوعایندربارهامروزکردیمصحبتنیست؟شمابراياتفاقبهتریناتفاقاینکهدانیدمیکجا

وقضاقانونوفیکونکنبهاعتقاديشمایعنی. کردنخواهیدپیشرفتشما، هستیدبیرونیعللموقوفشمااگر

نمی، بیایدآفتابتابشباید، بشويوصلبایدکهگویدمیهمهاینامروزاینکه، دهدمیجاناودمِکهنَفَخت

تابشوسیلهبهبیرونجهانجوريچهکهبگیریادآنجااز. ببینراچهارفصلخندیدنشما. بیایدابربارشدانم

توباران. استدیگريآفتابیکتوآفتابمنتهی.هستیآنهاازیکیهمتو. شودمیخندانابربارشوآفتاب

رادردهایتتمام. آباینبیایدبگذار. استداروخانهگفتامروزراآبهايخاصیتو. استدیگريبارانیکهم

آفتیشناسیحقدرآنازکه.ماستدلمریضیهمیندردهااینازیکیگفتیمهمسرآخرو. کندمیدرمان

راآیهاینولییماخواندهاستوقتخیلیکهببینیدشماهمرااینباشیمدادهتوضیحاینکهبراي. بله. است

:گویدمی.ندادیمنشان

29، آیه )15(قرآن کریم، سوره حجر

فَإِذَا سوّیتُه ونَفَخْت فیه منْ روحی فَقَعوا لَه ساجِدینَ

.در برابر او به سجده بیفتیدروح خود در آن دمیدم،چون آفرینشش را به پایان بردم و از 
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ازبردارددستبایدکهبفهمدذهنیمن، داریمذهنیمنکهمااالنهمینکهاستاینکاربردهایشازیکییعنی

نمیسجدهذهنیمنوکنیمبازرافضاباید. شویمبتسلیمبایدداریمذهنیمناگرحتی. اینهاودانممیاین

بفهمیمبایدماآنمددبه. هستمادرهوشیاري، هستمادرآبیهنوز، هستیمگلوآبمااگرحتیولی، کند

:بخوانمرااینهاماندههمبیتچند. بله. کنیموجودمانواردهوشیارانهرااودمبایدماکه

199مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بیت 

پاكتا پلیدان را کند از خُبثآب، بهرِ این ببارید از سماك
اینجادرسماك. استزندگیآسمان، آسماندیگرکهدانیدمیحاال، باردمیآسمانازاینبرايآبکهگویدمی

اثردرکههاپلیديیعنی، خُبثازبشویددردهاوچیزهاباراماهايشدگیهویتهمتا. هستآسمانمعنیبه

:گویدمیاستقرآنآیههماین. آمدهوجودبهشدگیهویتهم

48، آیه )25(قرآن کریم، سوره فرقان

.وأَنْزَلْنَا منَ السّماء ماء طَهوراً.. …

».نازل کردیمو از آسمان آبى پاك . …«

باهمراه، استزندگیخردکهپاكآبیآسمانآناز، کنیبازدروندربایدمرتبکهآسمانی. نیستآسماناین

. بله. بدهدشفارادردهایتتمام، استداروخانهامروزگفتیمکهاستزندگیعشق

3624مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بیت 

آید از دریا، مبارك ساعتیخدمتیعلّتی، بیرحمتی، بی
بی، آیدمیخداطرفازهستهرچهرحمت، هرچهحاالرحمتی، دانشییک، بخششیولطفیک. کنیدتوجه

طرفازکهباشدبایدعلتشپسکردمراکاراینچون:کهبگوییدذهنتانباشماکهنیستطورياین. استعلت

نمیدهیدمیانجامذهنیهايمنباکهشماهايخدمتخاطربه، خدمتیبی. نیستچیزينهمچو. بیایدایناو

مبارك. خداست، استیکتاییفضايهمبازدریا، دریاازآید. استقدماولین. استچیزبهترینماتسلیم. آید

.استلحظهاین، ساعت

3624مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بیت 

آید از دریا، مبارك ساعتیخدمتیعلّتی، بیرحمتی، بی
، بخوانمهماین
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1755مولوي، مثنوي، دفتر دوم، بیت 

الکی همهو، چااز گرانجانّیما بري از پاك و ناپاکی همه
، کندمیتجسمذهنکهچیزيآنازما: گویدمیاینطوريمااصلتوصیفدرهمینطوروخودشتوصیفدرخدا

ذهنکهپاکیناوپاكبنابراین، استبريذهنییعنی تجسمات،استچاالکیاینواستجانیگراناینکه

یکواقعاًکندمیتجسمذهنچههرکه بگیریمیادرااینفقط.نیستدرستمااصلمورددر، کندمیتجسم

فضاوتسلیم، گویدمیبعديبیتدرکههمینطورچیزبهترینهمباز، خوردنمیمااصلبهکهاستچیزي

.استگشایی

1756مولوي، مثنوي، دفتر دوم، بیت 

کنمبلکه تا بر بندگان جوديمن نکردم امر تا سودي کنم
بلکه،گویدمیزندگیزباناز، بکنمسودکهنکردمامرمن، نکردموضعشمابرايراامقوانیناینمنگویدمی

میشدهگشودهفضاياینازقوانینایناطاعتکه، کنیداطاعترامناوامر،کنیدرعایتراقوانینایناگرشما

.بخوانمهمرااین، خواهمنمیچیزيشماازمن، بکنمشمابهبخششیخواهممیمن،آید

1757مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت 

زآنکه، بس ارزان خریدستی ورااي گرانْ جان، خوار دیدستی مرا
، دیدهخواررازندگیو، استجانگرانداردشدگیهویتهمکهکسیهر، کهاالنشمادانیدمیهمرابیتاین

وهستیذهنیمندرکهکسیاي:گویدمیزندگی، گویدمیخدازباناز، ماخریدیمارزانبسیاراینکهبراي

بدستکهشدهجوريیکالبته، خریديارزانرامناینکهبراي، بینیمیخواررامن، هستیدنیااینبهمشغول

، واقعاًبکشیمزحمتبایدماو،نیستارزانخیلیدیگرمجددآوردن

1758مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت 

گوهري، طفلی به قُرصی نان دهدهرکه او ارزان خَرَد، ارزان دهد
زندگییعنیایم،هآوردبدستفرصتییک، راامکانییکما، فروشدمیهمارزان، بخردارزانراآنکههرکسی

زندهخدابه، بشویمزندهاوبهتوانیممی، هستیمجهانایندرکهسالهشتادهفتادمدتهمیندرماکه، داده

سکهچندیادرهمچندبهرامانیوسف، فروختیمهمارزانما، مابهرافرصتایندادندارزانچونو.بشویم
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میبینازداردبادمثلهماینایم،هگرفتاستدستمانکههاییچیزایم،هدادرازندگییعنی. فروختیمتقلبی

.گذراستچیزهاياینهاو، رود

تواندمیراآن، داردارزشدالرهامیلیونکهگوهري، خردمینانقرصیکدهدمیراگوهريیکطفلییکو

اینو، بگیریمخواهیمنمیحتیاالنودادیمرازندگیما، کردیمراکارهمانهمما.بگیردنانقرصیکوبدهد

:بخوانمهمرابیتاین، هستندماهايشدگیهویتهماینکهگرفتیمدستدرراهاغمفر

1638مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بیت 

یحیدکُلُّ شَیء عنْ مرادي ال کُلُّ اَصباحٍ لَنا شَأْنٌ جدید
.در هر بامداد کاري تازه داریم، و هیچ کاري از حیطه مشیت من خارج نمی شود

میهاجانسربههاجانبهزندگیوحی،آیدمیزندگیپیغاملحظههرگفتکهماامروزغزلبهخوردمیاینها

اومشیتحیطهازچیزهیچو،استجدیديکاردرخدالحظههرصبحیهر.گیریمنمیرااینماو،لحظههرآید

بدهدشمابهخداهدمیجدیديچیزیکزندگییعنی،داریمايتازهکارلحظههریعنی،بامدادهر، نیستخارج

ایندرراوضعیتبهترینورا اتفاقبهترینهمیشهو.بشویدزندهاوبهو،بدهیدراذهنیمنبتوانیدشماکه

:استآنآیههماینبله، کندمیتهیهمابرايلحظه

29، آیه )55(قرآن کریم، سوره الرحمن
کُلَّ یومٍ هو فی شَأْنٍۚ◌ یسأَلُه منْ فی السّماوات والْأَرضِ 

.و او هر لحظه در کارى جدید استهر کس که در آسمانها و زمین است سائل درگاه اوست،
وحیلحظههرکهدانیدمیشماپس، ندادیمنشاناستوقتخیلیکهدادیمنشانکهاستقرآنآیههماین

شماو،کنداجراشمابرايخواهدمیلحظهایندرراجدیدينقشهیکزندگیو،رسدمیهاجانسربهآسمان

بله، کنیدنمیلهپازیررافرصتاینقضاوتبامقاومتباستیزهبا، بشوداجرانقشهآنکهکنیدمیبازرافضا

:بخوانمهمرااین

1544مولوي، مثنوي، دفتر چهارم، بیت 

گمره آن جان کو فرو ناید ز تَناین دو همره، همدگر را راهزن
کشدمیدنیارايهوشیار، کشدمیدنیارایکی.استاصلیمناشیکی،استذهنیمناشیکیهمرهدواین

و،هستندستیزهدرماتقلبیمنبااصلیمن.خودشسويبهکشدمیخدازندگیرايهوشیارو، دنیاسمتبه

.نیایدپایین، نیایدفرودتنازکهاستگمراهجانآنو، هستندهمزنراه
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1545مولوي، مثنوي، دفتر چهارم، بیت 

ايچون ناقهتَن ز عشقِ خاربنايجان ز هجرِ عرش اندر فاقه
، مااصلیمنیعنیماجان،ذهنیمندرافتادهتنگدستیبهاستدورخدااز،استدورعرشازاینکهازماجان

ماهوشیاريهاموقعبعضیذهنیمنبعنوانما.استخاربندنبالکهاستشتريمانند، ماذهنیمنیعنیماتن

رافضابرویمدرستاگرالبته،شویممیخداعاشقهمهاموقعبعضی، شویممیدردعاشق،درددنبالرویممی

.دانیممیرفتنخدادنبالحساببهرارفتنخاردنبالنرویمدرستاگر،کنیممیباز

1546مولوي، مثنوي، دفتر چهارم، بیت 

در زده تَن در زمین چنگال هاجان گشاید سويِ باال بال ها
بشویمتسلیموکنیمبازرافضامااگریعنی،برودباالسمتبهگشودهراهایشبالزمیندرمايهوشیار، ماجان

یکاگراما، نداردطرفاینبهياعالقه، برودطرفیآنخواهدمیاین،بشودآگاهخودشازماجانولحظههردر

زدهتناین،کنیمزندهراذهنیمنصورتایندردانیممیبگوئیم،کنیمقضاوت،کنیممقاومت،کنیمغفلتذره

داشتیمکهبودياآیههماینبله، بکنیدچکاربایددانیدمیاالنشما.هاشدگیهویتهمبه، فرماینبهزمینبه

قبالًخواندیمو

176، آیه )7(قرآن کریم، سوره اعراف

.…ۚ◌ بع هواه کنَّه أَخْلَد إِلَى الْأَرضِ واتَّٰ◌ ولَو شئْنَا لَرَفَعنَاه بِها ولَ

ولى او در زمین بماند و از پى بخشیدیم،و اگر خواسته بودیم به سبب آن علم که به او داده بودیم رفعتش مى« 

»..…هواى خویش رفت

باذهنیمن، هستیمهوشیاريمالحظهایندر، گردیدمیبرمابهمبودیخواستهاینپس.خوردمیجااینیعنی

از،کنیمبازرافضاتوانیممیلحظهایندربارهود، رویممیهوادنبالما،کشدمیخودشبهراماهاییفنیک

.برویماوسمتبهتوانیممی، شناسیممیراالستکههستمادرعلمیوبشویمهوشیاريجنس

1547مولوي، مثنوي، دفتر چهارم، بیت 

پس ز لیلی دور مانَد جانِ منوطنتا تو با من باشی اي مردة
دور،استزندگیکهمنلیلیاز،منجان، هستیدنیااینوطنمردهکهتوذهنیمنايکهگویدمیداردپس

شترو.لیلیخانهبهرودمیداردکهشدهشتريسوارکهاستمجنونبهمربوطدانیدمیقصهاین.ماندخواهد
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بهشترایناستجمعحواسشاستهوشیارتامجنون، گذاشتهخانهدر، دارديابچهیکیعنیداردياکرهیک

همینهمما، شابچهدنبالخانهبهرودمیگرددمیبرشودمیپرتحواسشوقتیو، رودمیلیلیخانهسوي

، شیهاشدگیهویتهماینکهبراي، دنیاسمتبهرودمیاین،شویممیذهنیمنشودمیپرتحواسمانکه

.دنیاستدرشیهابچه

، شوممیتسلیموکنممیبازرافضامنو، االنهستمتیزخیلیگوییممیشودمیجمعحواسمانکههمینو

ماوکندمیپرتراحواسمانهاموقعخیلیولی، ماشتراین،ماناقهاین، لیلیخانهسمتبهرویممیموقعآن

این، ماستبانشدهضعیفذهنیمنکهزمانیتا، دیگراالندانیممیرااینولی.همبازدنیاسمتبهرویممی

.ماندخواهددورلیلیازماجان، استجسمیيهوشیار، دنیاستوطنمرده

هاي گنج حضور در تلگراملینک متن کامل برنامه
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