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615مولوي، دیوان شمس، غزل شمارة 

تو بستاندآن آید، تا عقلِخواب از پیِ
دیوانه کجا خُسبد؟ دیوانه چه شب داند؟

دیوانهنی روز بود نی شب، در مذهبِ
آن چیز که او دارد، او داند، او داند

این عالمگردون شد روز و شبِاز گردشِ
آنجا را گردون بنگرداندنۀدیوا

سر همه چشمست اوسرش خُسپد، بیگر چشمِ
ازلی خواندخود لوحِجانِدةکز دی

دیوانگی ار خواهی چون مرغ شو و ماهی
با خواب چو همراهی آن با تو کجا ماند؟

چنان یاريشب رو شو و عیاري، در عشقِ
زان طُرّه که بفشاندتا باز شود کاري 

جانستلۀدیوانه دگر سانست، او حام
چشمش چو به جانانست، حملش نه بدو ماند؟

حق و شاهیزین شرح اگر خواهی از شمسِ
نو افشاندتبریز همه عالم زو نورِ
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:کنممیشروعموالناشمسدیواناز615شمارهغزلباراامروزحضورگنجبرنامهاحوالپرسیوسالمبا

615مولوي، دیوان شمس، غزل شمارة 

خواب از پیِ آن آید، تا عقلِ تو بستاند
دیوانه کجا خُسبد؟ دیوانه چه شب داند؟

این، استشبانهخوابهمینتمثیلشوبگیردماازراماعقلکهآیدمیماسراغبهاینبرايخوابکهگویدمی

رویممیخواببهوقتی. کنیمزندگیتوانیمنمینخوابیماگرماوآیدمیخوابمانوقتیگویدمی، است البتهتمثیل

به، بخوابیمماگذاردنمیگاهیشودمینزایلعقلوقتیکمااینکه، شودمیزایلماجهانیاینعقل، ماذهنیعقل

وضعیتومعنويخواببهبردمیراتمثیلاینو. گیردمیاوازرااوعقل، خواببخوابدبتواندکسیاگرحالهر

همهوبدهدانجامچجوريو، بکندانسانبایدکاريچهوآمدهپیشانسانبرايکهيامسألهتوضیحوانسان

. کندبیانخواهد مصرع مییکهمیندرکهآیدمینظربهرااینها

، داردراکلعقلمابصورتجهاناینبهورودازقبلو، استخداامتدادهوشیاري، هستیمهوشیاريجنسازما

هویتهماینو، شویممیهویتهمذهنیاقالمباذهندرشویممیجهاناینواردوقتی. داردراخداعقلیعنی

باید، کندمیگوشبرنامهاینبهکهکسیهرراشدنهویتهم، استخوابیکجهانیاینچیزهايباشدگی

هوشیاريذاتاً، جنساًماگفتیمپس. نشودمتوجهراچیزهابقیهاستممکننشودمتوجهاگرو، یچیعنیبفهمد

کهکردفکراشدربارهشودمینه، دیدشچشمباشودمینه، داردمکاننهیعنیاستفرمبیهوشیاري، هستیم

. کندایجادرافکرهاتواندمی، داردکردنفکراستعدادجهاناینبهورودازپسمااصلو، ماستاصل

راشابیرونیزندگیانسان، خوردمیانساندردبهواقعاًکهاستشناختوسیلهنوعیکاالصولعلیکردنفکر

باقیجهانایندرتوانستنمی، کندایجادرافکرتوانستنمیهوشیارياگر. کندادارهتواندمیکردنفکربا

ماگرچهحقیقتاًو، هستندانرژيفُرماسیونهايیاواحدهافکرها، کندایجادرافکرهاتواندمیهوشیاريپس. بماند

. هستندچیفکرهادانیمنمیولی، هستیمآگاهفکراز

حسفکرهابهو، کندمیایجادرافکرها، شودمیذهنوارد، شودمیجهاناینواردهوشیاريوقتیحالهربه

و، کندمیدرستذهنیتصویریک، کندمیدرستفرمییککهآیدمینظربهکاراینباو، کندمیتزریقهویت

گوییممیراکاراین. ذهنخواببهیعنیرفتنخواببهکندمیشروعبنابراین. استخودشکهکندمیفکر

درستراچیزيیکخودمانمثلیعنیکردندرستراهمانو، کردندرستراهمانیعنیهمانیدن، همانیدن
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خوبعملیمواردبرايکردندرستراهمانیاهمانیدناینو. هستیمخودمانذهنیمنکنیممیفکر، کنیم

و، خوردنمیدردبهباشدبایدچیشعورمانوعقلو، هستیمخداجنساز، هستیمکیبدانیممااینکهبراي، است

. داردمحدوديشناخت

فکریکمنمالاستفکریکمااسمباشدمااسمجملهازکهفکريهايواحدبهچسبیدناثردرحالهربه

تصویریکبصورتماهمسر، فکربصورتپولمثالً، شوندمیارائهمابهفکریاباوربصورتمعاالًچیزهاواست

اینتوبگوید، بسازدمابرايذهنیتصویریککهاستقادرهوشیاريو، ذهنیتصویریکبصورتمابچه، ذهنی

براي، بسازدماهايبچهبراي، بسازدماهمسربرايهمذهنیتصویریکذهنیتصویراینبراساسو، هستی

. بسازدذهنیتصویریکچیزيهروکسیهربراي، بسازدمردم

مفیدکاراینعملیجهانبرايومراودهبهکندمیشروعکردممنعکسکهذهنیتصاویربامنذهنیتصویرپس

بنابراین، مرکزششودمیآنبالفاصلهشودمیهویتهمیا، شودمیهمانیدهکهچیزيهرباهوشیاريولی. است

آن، شدههویتهمکهچیزيهرباو، دهدمیدستازموقتاًراآنبودخداعقلداشتکهرااولیهعقلآن 

بگوییمرابرکتتاچهارحداقلمابایدمامرکزکهچیزيهرکهکنیدمیتوجهو. دیدشعینکایمرکزششودمی

مرکزشهاشدگیهویتهماینکهیکیهستانسانجوردوپس. گیریممیاوازراکیفیتتاچهار، رااسمش

تاآیدآنپیازخوابگویدمیچون، خواببهبرویمبدهیداجازهحاالو، استمرکزشخدانه همیکی، است

. بستایدتوعقل

مرکزوکردنایجادجدیدمرکزورفتنخواباینولی، چیزهاخوابوذهنخواببهرویممیماباراولینپس

، گیریممیمرکزمانازماکهچیزيتاچهارآنو. کندمیدردایجاد، دادندستازبودخداجنسازکهراقبلی

راامنیتحس. استامنیتحسهاکیفیتیاهاکمیتآنازیکی. کردنپیدانقصیا، شدنقطعبهکنندمیشروع

پایینبسیاربسیارماامنیتحسباشندمامرکزآنهادیدو، باشندمامرکزچیزهااگر. گیریممیمرکزمانازما

شروعدائماًمامرکز، رفتنبینازبهکنندمیشروع، هستندرفتنیبینازهستندآفلچیزهاآناینکهرايباست

، منگذاشتیمآیا این چیزي که مرکزم ، داریمنگرانیداریماضطرابو، ترسیممیماهمینبرايریزشبهکندمی

؟ رودمییاماندمیاین

، افتندبیخطربهمی دهممرداتوضیحاآلنکهبرکاتاینازکدامهرو، افتدمیخطربهماامنیتحسپس

. آمدخواهدهمدیگرخوابیکاینکهبراي. نیستدرستیحالتمازیستنحالتاینکهمابهکنندمییادآوري
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جاروآگاهانه راچیزهااینما، هستندمرکزمانچیزهااینو، داریمذهنیمنحالیکهدرکهاستاینبعديخواب

پس. استخوابیکهماین، آگاهانهدفعهاین، مامرکزبشودخداواولیههوشیاريآندوباره، دوربریزیمکنیم

اجباريخواباینو. شودمیزائلقبلیعقلکهاستخواباثردر:کهبگویدمابهخواهدمیراخوابدوهرموالنا

. استاجباريخوابهاایندويهر، است

همعقل، کندمیپیداجدیدعقل، دهدمیدستازراقبلیعقلرودمیفروچیزهاخواببهآیدمیهوشیاريپس

مرکزاینکهافتیممیفکراینبهماکندمیایجاددردوقتیحاال، کندمیایجاددرداین، استهاشدگیهویت

. استهوشیاريخواب، استحضورخوابآنو، رویممیدیگريخوابیکبهدوبارهو، کندنمیکاراینکهمثل

پیداهوشیارانهدوبارهدادیمدستازماکهاولیهعقلو، رودمیبینازبودذهنیمنعقلکهقبلیعقلآنیعنی

آنجاازرامهمیهايکیفیتماومامرکزشوندمیچیزهاگفتیمو، رویممیفرواولخواببهوقتیولی. کنیممی

.بودامنیتحسکهگفتمرااشیکیدنبیفتخطربههاکیفیتآنو، کنیممیدریافت

کهمامرکزکهزمانیو، کردنعمل، کردنعملاستعدادوتوانایییعنیقدرت. قدرت، توان، استقدرتاشیکی

ازراامنیتحسترسیممی، شویممیمضطربماریزشبهکندمیشروعشدهتشکیلهاشدگیهویتهماز

یعنی، بکنچکاربگویندمابهدیگرانیا، کنیمتقلیددیگراناز مجبوریمو، کنیمعملتوانیمنمی، دهیممیدست

، بدهیمانجامتوانیمنمیراکارهاو، شویممیضعیفماکهاستهمینبراي، آیدمیپایینبسیارماعملکردقدرت

. پایینآیدمیماقدرتپس، شدهتشکیلآفلچیزهايازمامرکزو ، رویمنمیهاهدفدنبال

حقیقتباکهباشدداشتهدستدراينقشهانساناینکهیعنیعقل، استشعوریاعقلهاکمیتاینازدیگریکی

این. استآینهمثلدرست، آیدمیاولیهعقلآنباوداردرازندگیشعورکهکسی، دهدمیقوفنبیروواقعیتو

قوانیناینکهومافکرهايوماذهنآینهمثلثانیاًو، استکیاوالًکهدارددرستینقشهیکعقلاینوشعور

تشکیلآفلچیزهايازمامرکزوقتی، دهدمینشاندرستراشودمیچیزيچهسببچیزيچهمعلولوعلت

چجوريدهدمینشانراجهانکههمماعقل، رودمیبینازقدرتحسو، رودمیبینازامنیتحسو، شودمی

مایکدفعهماکهبطوري، ریزدمیهمبهزندگیازهمینطوروجهانازمانقشهو، شودمیضعیف، کندمیکار

رامنمادرموپدر، شدماینطوريمنکهکردهراکاراینکسیآن، استتوبخاطرماهايصهغخوبکهگوییممی

. کردندبدبخت



# Programگنج حضور767برنامه شماره 767

6: صفحه

، مامرکزشدندچیزهاوذهنیمنبهکردیمضیوتفرااولیهعقلآنماکهخوردهبهماینبخاطرهاهنقشاینهمه

برايهدایتیارشَد، استهدایتیااسترشَدهمآنوریزدمیبهمهمآنکههستهمدیگرکیفیتیکاما

لحظهایندرگفتداریمهمغزلدر. آیدمیآنورازخداستجنسازاستزندگیجنسازمرکزشکهکسی

کردنپیداراهآنguidanceانگلیسیبهرشَدیاهدایتصورتهربه. خواندمیراازلیلوحاوحسیچشمبدون

آینههستموقعییک. دهدمیجهتمابهکلخردودرونیعظیمنیرويیکاستموقعییک. استدرونی

مابهدیگرانکهوقتیو. دهدمیجهتمابهآن، شدیمهویتهمآنباو، کردیمتقلیدکهچیزيآناجتماع

داشتهدرستیجهتاینکهبدون، رقصیممیهیکوکیعروسکهايمثلمرتبکهبینیممیما، دهندمیجهت

. بیایددرونازماهدایتیا، ماگیريجهتیا، باشیم

بهکهشمايهمهکهمطمئنممنو، گرددمیچارهدنبالذهنیمنانسان، ریزدمیبهمکهبرکاتاینبینیدمیپس

پاییناستممکنعملقدرت، خوردهبهمهمشمادربرکتچهاریاعنصرچهاراین، کنیدمیگوشبرنامهاین

هویتهمبوسیلهمخصوصاًو از بیرون می آید، آیدنمیدرونازشماهدایت، باشدپایینتانامنیتحسو، باشد

، هستندبیرونبهمربوطهمههاشدگیهویتهم، کنمزیادراهایمشدگیهویتهموريجچکهو، هاشدگی

، نیستکلعقلماعقلهمینطور. هستدیگرآدمهايیاهاشدگیهویتهمدستماهدایتمارشَداینپس

. نداردجهانازدرستینقشهیاشناساییو وتشخیصگونههیچکه، ماستجزئیعقلبلکه

. دهدمیدستازراقبلیعقلو، رودمیفکرهاي، رودمیاجسامخواببهباریکآیدمیهوشیاريفهمیدیمپس

هماینيهمهنجاتراهندیدنوجهاندیدنمعوجوکجوزیاددرداثردرکهشودمیمتوجهحالتایندرو

منعقلحضورخواباینو. استحضورخوابآنکه، برودفرودیگريخواببه، کندرهاراهاشدگیهویت

گویدمیدوممصرعدراآلن. کندمیپیدامعنیدیوانه، شدزایلذهنیمنعقلوقتیاآلنو. کندمیزایلراذهنی

دیگروجههیچبهاینکهبرايچرا؟. استدیوانهاین، شدزندهحضوربهانسانوقتییعنیخُسبد؟کجادیوانهکه

، داردذهنیمنکهکسییادیگرآدمهايو، نیستآنطبقبراشنقشه، بیندنمی، کندنمیعملذهنیمنعقلبا

. استدیوانهآدماینگویدمیاوبه

کهدیوانه:کهگویدمیموالنابنابراین. استدیوانهمردمنظربهشودمیهدایتدرونازدارددرونیرشدکهکسی

بینیدمیشبنصفازبعد3ساعتمعمولیدیوانه، ببینیددیوانهیکاگرشما. استتمثیلهماین، کهخوابدنمی
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خواهدمیصبحفردامگراصالًخوابید؟نمیچراپسشماخانمآقا، استبیدارهم5، استبیدارهم4، استبیدار

. چیستشبکهفهمدنمیدیوانهکهبگویدخواهدمی، بخوابدخواهدنمی، استخارجبیروننظمازسرکار؟برود

، رویممیدیگريخوابیکبهیعنی، شویممیزندهحضورباماوقتی، مامعنويحالتبهبردمیراتمثیلاینحاال

وقتیحاال، برویمچیزهاخواببهچیزهابابشویمهویتهمگردیمبرنمیدوبارهیعنی، کهخوابیمنمیموقعآنما

آفتابمثل، شدهزندهخدابینهایتبهکهکسیداند؟شبچه دیوانهاست؟درست، شدشبشدیمهویتهم

بوجودچیزهاباشدنهویتهمازذهنتاریکیچی؟یعنیذهنتاریکیگویدمییعنی، شناسدنمیشب، تابدمی

، مایقبلذاتبهشدمزندهدوبارهکهمن، هستندآقااینهادانممیکهمن، شومنمیهویتهمدیگرکهمن، آیدمی

زندگیدرتأثیريبشوندکمبشوندزیادندارندتأثیرمنزندگیروياینهابودندآفلچیزهااینفهمیدیماآلنمن

. شدیممتوجهپس، آیدمیدرونازمنآرامش، آیدمیدرونازمنشادي، آیدمیدرونازمنزندگی، ندارندما

امیدوارممن، خوانممیبرایتانراغزلکنممیتکراررابیتایندوبارهخواندخواهمابیاتیمنبیتاینازپساما

وتکرارموقوفپیشرفتاینکهبراي، هستندتکرارينگوییدشما، داردتکرارحالتوخوانیممیکهابیاتیکه

متوجهشمااینکهبرايمثنويازخوانممیبیتچنداست؟درست، ایمخواندهکهاستابیاتیهمینعمیقدرك

یک، کردیمپیداراذهنیمنعقلو، شدیمبیدارذهنبهیعنی، ذهنخواببهرفتیمآمدیمماوقتیکهبشوید

دیدیدانسانیحاالتاشما، دهدمینشانتمثیلکههمینطوریعنیکنید؟میتوجه. آمدخواهدحتماًدیگرخواب

. بخوابدبایدحتماً، نه، خوابمنمیاصالًمنبگویدنخوابد؟اصالًکه

هموجهاناینبههوشیاريآمدنکهایمخواندهبحالتا. استاجباريخوابتادواینکهبگویدخواهدمی

خواباینازشدنبیدار، هستخواباینپس، بکنیمتوانیمنمیکاريماقضاستوزندگیستطرحشدنهویت

، شودنمینکنیم، استاجباريهمآناستحضورخوابکهرفتندیگرخوابیکبهوکردنرهاراخواباینیا

بهرفتنیعنیبیثوحیثایندراما. استاجباريهمآنپس. رسانیمنمیعملبهماراآمدنازمقصوداصالً

بدانیدشمااگر، استحاکمقوانینسريیک، رفتندیگريخواببهیاشدنبیدارچیزهاخوابازوچیزهاخواب

استتمثیلماکهدیدیدیعنی، شودنمیزایلتانذهنیمنعقلندانیداگر، کنیدمیهمکاريزندگییاخدابا

توانیمنمیماافتدمییادمانکنندهناراحتومخربفکرهايبعضیبخوابیمخواهیممی12ساعتمثالًشب، دیگر

. بخوابیم
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بدفکرهايبینممیکابوسماوقتی، استهمینطورحضورخواببهرفتنیاذهنیمنعقلیاذهنیمنشدنزائل

رادومخواببهرفتناستعدادماوگرنه، برویمتوانیمنمیخوابآنبهمااستمالكذهنیمنعقل، کنیممی

یکرارفتنحضورخواببهوذهنخوابازشدنبیدارموالناکهبدانیدبرایتانآورممیمثالیکاآلن، داریم

: گویدمی. دادهتوضیحجایی

569مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت 

تا به گفت و گويِ بیداري دري
خواب، بویی کی بريتو زگفت 

، خوابگفتازشما، نیستخاموشو، شودمیهویتهمفکرهاباوکندمیفکرمرتبذهنتانزمانیکهتایعنی

مااینکهبرايکهدانیدمیتابحالدیگرشماو. بردخواهیبوییکی، استحضورخواباینجادرخوابگفت

فکرهايو، استفعالماجزويعقل، داریمذهنیمناآلنیعنی، کنیمشروعراهمکاريکارایناصالًبتوانیم

همینطوروشعوروعقلوقدرتوامنیتحس مثلکردیمصحبتکههمکیفیتچهارآنو، کنیممیمنفی

.افتادهخطربهماهدایت

ایناتفاقپذیرشتسلیم. شودمیشروعتسلیمازاولش، بکنیمخودمانبرايکاريکهکنیمشروعبخواهیماگرو

ازبالفاصلهمن ذهنی هستیم، از جنس جسم هستیماآلنکه ما را ، ذهنبهرفتنوقضاوتازقبلاستلحظه

درذهنیمنجنسازايوسیلهیکبهزمانیکهتاکهدانیدمیهمرااینشماو. کندمیاولیههوشیاريآنجنس

هوشیاريبرمنطبقهوشیاريشویممیاآلنکهاولیههوشیارياینکه، نشویماولیههوشیاريجنسازونیایید

خواهممنبعداً، استابیاتقسمتهمیندراتفاقاً، خواندخواهیمهمامروز. برویمتوانیمنمیخدابسوي، است

.خواند

کهآیدمیمابسويزندگییاخداطرفازندایییکلحظههراینکهمثلشنودمیراارجعیندايکسی، گویدمی

ماهماینکهجنساز، باشدمنظوروناظرجنسازکهکندحرکتوبشنودرااینتواندمیکسی، برگردمنبسوي

در، باشدذاتبهقائمزندگیجنساز، باشدقَیومحیجنسازاصطالحبه، مرضیاصطالحبههم، هستیمراضی

.برودخدابسويتواندنمینباشداگر، ثانیهدو، ثانیهیکمدتبهحداقللحظهاین

، نشوید، استقائمخودشرويکهزندگیهمرويمنظوروناظرجنسازوداریدنگهراذهنیمنعقلشمااگر

اگر، بشودروشنبایدشمابرايموضوعاین، برویدتوانیدنمیدومخواببهیعنی، برویدتوانیدنمیخدابسوي
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بوسیلهشدناولیههوشیاريبهتبدیلولحظهایندرآمدندرجسمازیعنیکاراینو. بشودروشننیست

. دهدمیرخلحظهایناتفاقاطرافدرفضاگشایی

همتسلیمحالدر، استجسماتذهنیمنتوپسمشغولیذهنیمنگفتگويبهاگر:کهگویدمیموالنااآلن

بوییتو، استزندگی، استخداآنو، کنیوگوگفتتوآنبابایدحضورخوابدرکهآنیبنابراین، نیستی

مانحستاپنجبهومانذهنباکردیمدرستماکهچیزيآنگویدمیبعدشد؟مشخصاین. بردنخواهی

، فکروبقیهوشنیدنودیدنمثل، داریمحستاپنجهوشیاريبعنوانجهاناینبهآمدیممایعنی، استوابسته

:گویدمیکنیممیسازيتصویروکنیممیفکرومانذهنتويبریممی، کنیممیجمعراحستاپنج

571مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت 

حس خشکی دید، کز خشکی بزاد
عیسیِ جان، پاي بر دریا نهاد

فکروحستاپنجازکهچیزيآن، ذهنیمنیعنیحس، دیگردانیدمیرااشمعنیدیگرشما، دیدخشکیحس

خشکیاینجادر، بیندمیراخشکیذهنفقط، داردجسمیهوشیارياین، استذهنیمنآمدهبوجودکردن

، بشویمتسلیماگرهستیمماکهلحظهایندرحاال. خداستویکتاییفضايدریاو، استعالماینو، استذهن

.بشویمقَیومحی، بشویمخودبهقائمهوشیاريجنساز، بشویمجانعیسیجنسازلحظهیک

هوشیارياگر، باشدمشغولوگوگفتبهاگر، وحدتدریاي، گذاردمیدریابهپا، بیندمیراخداقَیومحیاین

اصلبهیابرویدخدابسويشماباشدقراراگریعنی. گذاردمیخشکیبهپا، بزندحرفمرتب، باشدداشتهجسمی

اینبراي، بگذاریمبیرونبهپاذهنازخواهیممیما، دبگذاریپاذهنیعنیخشکیبهنباید، بشویدزندهتاناولیه

، شناسدمیرااصلش، شناسدمیراخدا، شناسدمیراجانکهباشیمخودشازآگاههوشیاريجنسازبایدکار

، نیستدیگرچیزیکدیگرواستخودشخودش

شدنهویتهمازاینکهبراي، بیندمیخشکیفقطذهنیمناینکهبراي، بزادخشکیکزدیدخشکیحس

مسیحیاعیسیاینکهبراي، استتمثیلجانعیسی، جانعیسی، تسلیماثردرلحظهایناماشدهدرست

براي، مسیحاستهاشدگیهویتهمازشدهآزادهوشیاريمسیح، تعریفبهبنا، استذاتبهقائمهوشیاري

بریممیبکارماکهاسامیایندانیدمیشماو، گویدنمیراعیسیآنجانعیسی، جانعیسیگویدمیهمین

همهاینهابودایااسترسولحضورتلقبکهبرگزیدهنوریاموسییامسیحیاجانعیسیمثل، معموالً
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یکذهنیمناینکهبراي، شودمیبگویدراکدامهر. استتمثیل، استاسم، هستندذهنازشدهآزادهوشیاري

. زادهخشکیازکه، استجور

هستمهویتهمپولبابیشتردارمذهنیمنکنیدفرضمثالًمن، محتوادرفقطدارند؟تفاوتیچهذهنیهايمن

اضافههیراموادشموقعآنبعدپختیغذایک، استهویتهمپولباکمترداردذهنیمندیگریکی، فرزندمبا

ذهنیمن، استشدهدرستجداییوشدگیهویتهمبراساساشهمه، داردفرقآنبااین، کندمیکمو

، دارندجسمیمرکزشاندرذهنیهايمنوشدهدرستجداییوشدگیهویتهمبراساس

بیندمیرابیرونجهان، بیندمیتصویر، بیندمیراذهنفقط، جسمیهوشیاريیعنیحس، دیدخشکیحس

، بشودذاتبهقائمهوشیاريجنسازتسلیماثردراگرلحظهیکاما، زندگی را نمی تواند ببیندبیندمیرافکر

شما، استچجوريجریانایندهیدبتوضیحمنبهبگویید، داریدنگهرافکرتوانیدنمیشماحاال، بیندمیرادریا

وداریدنگهراذهنیمنوبمانیدذهندرتوانیدنمی، عملدرببینیدبعد، بکنیدراکاراینوبشویدتبدیلباید

زندگیوزندگیفکربوسیلهیعنی. بدهیدتوضیحرااینها، استوهم، استخشککهفکربهذهنبهبگویید

، کنیدزندگی، بشویدزندهخدابهبایدلحظهایندرراکردنزندگی. بدهیدتوضیحتوانیدنمیشماراکردن

هماگرتازه، آنجاروممیفهمیدمدرستاگرمنبدهتوضیحفکرتويحاالبگویید، باشیدفکرتويتوانیدنمی

گوید؛میداردخودشاآلن، بکشیزحمتباید، آنجابرويبخواهی

575مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت 

موج خاکی وهم و فهم و فکر ماست
موج آبی محو و سکرست و فناست

هر، ماستفکرهاي، ماستهايفهم، ماستهايوهمجسمیهوشیاريموج، حسیموج، خشکیموجیعنی

کهچیزيهر، استوهمیا، استدرستیااستصحیححاالفکریککهاین، شدهدرستفکربوسیلهکهچیزي

آیدمیهوشیاريکهکنیدمیتوجه. استتوصیفهمه، کنیمفکرتوانیممیشادربارهمایعنیاستذهنجنساز

اآلنمابنابراینپس. نیستذاتخودتوصیف، نیستنعیفضاي، استتوصیففضايکهشودمیفضایییکوارد

. هستیمتوصیفیفضايدرداریمذهنیمناگر
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3460بیتاول،دفترمثنوي،مولوي،

خودصافپاكذاتببینیتاخوداوصافازکنصافیراخویش

بینیمنمیزندگیرافرزندخودماچیست؟فرزند، داریمکارتوصیفاتباما، ماداریمذهنیمنکهذهندریعنی

پدر، استپدربینیممیرانقششفقط، کهبینیمنمیزندگیماکهراپدرچیست؟پدر، بینیممیراتوصیفش، که

بایدراکارهااین، استایناشوظیفه، کندکاربرودبایدثانیاً، باشدبایدمردجنسازابتدااینکهازاستعبارت

ذهندرماپس، پدربهکنیدمیوصلشماکهاستتوصیفهااین، میبینمیرانقشش، استنقششاینو، بکند

یکیاوبادوباره، بشویمزندهخدابهبشویمزندهزندگیبهباشدقراراگرکنیممیزندگیتوصیفیجهانیکدر

. گویدمیاآلنکههمین، بشویمخارجتوصیفجهاناینازباید، بشویم

هوشیاري، کنیممیصحبتداریمدومخوابآنبهراجعما، داریمخوابتادوگفتهغزلاولبیتباشدیادتان

عقل، گرددبرمیکندمیرهاراعقلآندارددومخوابهوشیاري، کندمیپیداراچیزهاعقلدارداولخواب

توصیفیمن، هستیمتوصیفی، هستیمذهنزمانیکهتا:کهگویدمیدارداآلن، کندمیپیداراکلخردواولیه

فکرهايحاالاینکهودردهاوفکرهابهراجعاشهمه، داریمخشکیموج، داریمخاکیموجاینصورتدرداریم

، نیستیکیاستیکی. نداریمکارنهیااستمطابق، استدرستواقعیتبامن

کهگویدمیدومبیتدرو، استفضایکاین، ماکنیممیصحبتاوصافازدائماً، ماهستیموصفجنسازولی

وفهمووهمجايایندرروزوشبچیست؟روزوشب، شودمیایجادروزوشبشويمیفضااینواردوقتی

شودمی، شودمیبدهاشدگیهویتهموضعوقتی، استهاشدگیهویتهمآمدنپایینشب، ذهنیعنیفکر

. بینیممیآنعینکباچون، شودمیخرابحالمان، شودمیشبیکدفعهشودمیکمپولمانوقتیمثالً، شب

شودمیموفقمانبچه، روزشودمیمثالًشودمیزیادپولمانو، کنندمیایجادماذهنیهايعینکراروزوشب

ذهندر. شبشودمیکندمیهمبديکاریکرودمیشودنمیموفق، روزشودمیاستخوبیچیزاینمانظربه

درکهروزيباروزاینو، استروزهمیشهذهنازبیرونولی، دادخواهیمتوضیححاالولیداریمبديوخوب

:گویدمیخالصه، داردفرقخیلی، ذهنباماکنیممیایجادذهن

گذاشتهرااسمشیاموج، هستچیآبیموجببینیدکهبخواهیداگراما، استفناواستسکرومحوآبیموج

بگیر، هوشیاريحرکت، حرکاتاینو، مادروندرانرژيحرکاتیعنیموج، فکربگویدنخواستهاینکهبرايموج

منیعنی، شویممیمحو، شویممیصفر، شویممیفناماوقتیمادروندرهوشیاريحرکت، هوشیاريحرکت
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مااولیههوشیاريآندربرکتیهر. آیدمیزندگیاصیلآرامش، آیدمیزندگیاصیلشادي، شودمیصفرذهنی

مصرعذهنتويدر، استدوممصرعذهنازبیروندرانرژيحرکتپس. شودمیمامال، هستکلعقلدربوده

:گویدمی. استاول

577مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت 

گفت و گوي ظاهر آمد چون غبار
دارمدتی خاموش خُو کُن، هوش

فکرازبعدفکرذهنیمناینمرتب، کردیمدرستذهنیمنذهنتويرفتیمهوشیاريبصورتماوقتیگویدمی

هموگوهايگفتواقعدرظاهروگوهايگفت، استظاهروگوهايگفتو، گذراندمیذهنشازدردازبعددردو

مادلچشمجلويیعنی، دنمانمیغبارمثلاینهاگویدمی، استهاشدگیهویتهمدید، استهاشدگیهویت

کههمانطور، آنجابردمیراتمثیلاین. ببیندتواندنمیچشماینشود؟میچجوريکنیایجادغبار، کنندمیتاررا

ما، بیایددردهابیایدفکرهابشودایجادهمذهنغباروگرد، ببیندتواندنمیچشماینبشودایجادغباروگرد

. ببیندتواندنمیمادلچشم

یکحداقل. کندمیخاموشتسلیمفقطراذهنگفتیم. کنیدخاموشراذهنیعنیباشخاموشمدتیگویدمی

منعینکماموقعآنماو، کندمیخودبهقائمزندگی، کندمیهوشیاريبهآگاههوشیاريجنسازراماولحظه

دیدعینکآن، ببیندراخداتواندمیعینکآن، زنیممیراخداخودهوشیاريخودعینکداریمبرمیراذهنی

هدایتاینکهبراي، داردهدایتیعنی، داردرشدعینکآن، داردامنیتحس، داردقدرتعینکآن، دارددرست

. استدیدجورآندردرون

1406مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت 

استدوستدیدکهآناستآندیداستپوستباقیواستدیدآدمی

ناگوارحوادثسببجزويعقلگفتیمقبالً. داردکلعقل، داردعقلو، استدوستدید، خداستدید، دیداین

کهاولبیتدر:شداینطوريتابحالپسخواندیمرااینهاخوب. استناگوارحوادثازایمنکلیعقل، شودمی 

پیداجزويعقل. زایل می شوداشاولیهعقلرودمیخواببهآیدمیهوشیاريبصورتانسانگفتبودمهم

، آوردمیدستبهدوبارهرابوددادهدستازکهعقلیآنکهرودمیفرودیگريخواببهبعداً. کندمی
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متوجهبخوانیددفعاتبهبعداً، نشدیدمتوجهراهمههماآلناگرموردایندرخواندمبرایتانبیتتاچندو

دیگريخواببهشودمیبیدارجسمخوابازدوبارهورودمیجسمخواببهآیدمیانساناینکهاما، بشوید

توجه بایدشماذهنیبصورتحداقلو، استقوانینسريیکمستلزمشودمیزائلقبلیخوابآن، رودمی

منهمینبراي. کنیدمیتوجه، بردنخواهیدجاهیچبهراهببینیدذهنیمندیدباوندانیداگر. بدانیدو کنیدب

تکرارهمشماکهکنممیتکرار، کنممیتکراربله؟معنويهندسیابیاتگذاشتمرااسمشکهرامهمابیاتاین

. بماندیادتانکنید

عملقدرت، افتدمیاتفاقیچهگفتم، مامرکزشدنداینهاوجهانیاینچیزهايباشدیمهویتهمرفتیمماوقتی

دچارو، دهیممیدستازخداهدایتراخدارشدیعنیدرونیرشد، آیدمیپایینماامنیتحس، آیدمیپایینما

بینازآنماداشتیمراکلعقلآن. شویممیهاشدگیهویتهموبیرونیآدمهاي، بیرونیفکرهايهدایت

خودمانازهموخداازهمجهانازهممعوجیوکجنقشهوهاشدگیهویتهمعقلبهشودمیتبدیلورودمی

. کنیممیپیدا

، استهمراهتانيدیگرشهرنقشهشهريیکبهرویدمیشما، باشددرستاگرنقشهنیستدرستنقشهاین

مالتاننقشه، استغلطتاننقشهچرا؟، شودنمیپیداگردیدمیهی، گردیدمیخانهیکدنبال، گردیدمیهی

یکآمریکادرمثالًشوندمیتکراراسامیهاموقعبعضی. کنیدپیداتوانیدنمیبگردیدچقدرهر، نیستشهراین

اینجا، هستکهاسمگوییممیبینیممیرانقشههستشیکاگودرهم، هستشهرایندرهمکههستهاییاسم

. نیستشهراینمالاینباباشود؟نمیپیداچراخانه، هستهمخیاباناسم

تشدیدباالبته، تلخیعنیمر، استمرحکماستمفیدبسیاربسیاروگیریدمییادشماکهمعانیاینازیکیحاال

جهانیاینچیزهايبارفتهآمدهوقتیهوشیاري:کهاستاینمرحکمازمنظوروتلخحکمیعنیمرحکمرروي

و، کندمیپرستیباورپرستیخدابجاي، مرکزشگذاشتهراباورها، کردهدرستذهنیمنشدههویتهم

کهبگوینداوبهبایدیکدفعه، استخوشحالو آوردهدستبهمقداريیکشدههویتهمباهاشهمکهچیزهایی

.استاشتباهتوراهاین

، نداريامنیتحستو. شودمیغلطتونقشه، کندمیدردایجادزندگیطرزاینثانیاً، هستیپرستباوراوالً

مرکزتاینبایدشماخودبجاياینهاحاالو، داريراذهنیمنمختلفدردهاياشهمه، هستیخشمگیناشهمه

، شناسدنمیخدااصالًبیندمیآنعینکباحالیکهدرو، بگذاريراخدامرکزتدردوبارهوبرگردي، کنیخالیرا
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دفعهاولین. هستندخوبوهستنددرستهمهاینهاکندمیکهکارهاییاینوهستندخداباورهااینکندمیفکر

. برنگرديشودنمی، برگرديبایدحتماًاینکهآنازترتلخو، برایشاستتلخرااینشنودمیکه

موفق، رسیدهجایییکبهدیگرکندمیفکرکهذهنیمنهربراياستالهیفرمان، استحکمیمرحکمپس

و، نیستزندگیطریقاینآقاگویندمیبهشوزیادپولوبرقرارعباداتشوخانهوبچهوهمسر، دانمنمیوشده

درستچرازندگیاینآخرپرسیدمیشما. دهدمینشانذهنیمنناگوارحوادثیا المنونریباینهمراه

هویتهمکردمدرسترااینهاتازهمنبابا. برگردیدراهاینازباید، کنیدمیاشتباه، مرحکم، مرحکمشود؟نمی

، گذارندمیاحترام، کنندمیتوجهکنندمیتأییددارندهمه، هستمموفقکنممیفکرکردمزیادراهاشدگی

هست؟چیمرحکم، دانشمندگویندمیمنبهزنندمیدست

الهیطرح، که می گوییمقدروقضا، قضاستعلتبهتلخحکمکنیدمیتوجه، تلخحکم، تلخگویدمیهمینبراي

بهبدهیداريهمتوودارممنکهعقلیاینبرويتوکهاستاینطرحمیکمنگویدمی. استسادهخیلی

تلخچرا، شدخواهدتلختوبرايکه، گیردمیصورتزودخیلیکهامبعديطرح، کنیدرستذهنیمنچیزها

. بودخواهدآندیدبرعکسچیزهاتمام، نیستآنبیندمیذهنتکهچیزيآناینکهبراياست؟

شدممعتادمنبابا، استتلخ، بکنبچهاینازهمسراینازپولاینازراهویتت، گویدمیخدا، گویممیاآلنمن

، تلخیاوقاتبدونبشودخالصمنیتاینازذهنیمنیکشودنمییعنی. استتلخ، توانمنمی، کنمچکار، دیگر

کهفهمیدوقتیاو. کنیدتأویلآتشتويکشیدخلیلکهايهوشیارانهدردبهرااینشماولی. بودنتلخبدون

:گویدمیهمینبراي، دیگرخواندیمبارهزار، ندارمدوستراآفلینمندیگرگفت، هستندآفلاینها

28مولوي، دیوان شمس، ترجیعات، شماره 

کن حکم مر، ما را ز غیر خود ببراي عشق می
کشیرا به دریا میغري، بغر، ما اي سیل می

کهفهمیممی، کردیمدرستذهنیمنآمدیماینکهازپس، مجدداهوشیارانه، خداستبایکتاییحسعشقپس

ماو، هستندتلخهمهکهبکنیماقداماتیبایدماو، استتلخخودشاینونیستپرستیخدا، پرستیباوراین

گویدمیمرحکماآلن، ماستخودماذهنیمناین، استدرستکنیممیفکرماکهچیزيآنکهکردیممیفکر

موجداريکهجسمیهوشیارياین، هستندباورپرستیمیوداريکهباورهاییاین، نیستیتوذهنیمنایناوالً

منبرايتسلیمیهر، بشويتسلیمبایدتو، بشويتبدیلمنبهبایدتو، فرستممیمنراآبیموج، استخاکی
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مردم، دارممقامیمن، منبراياست تلخخیلیاینکردياشتباهگویندمیمنبهکهایناصالً، داردمرحکم

. دارمقبولخیلیراخودممن، منبهگذارندمیاحترام

راهاینکهکنیمیدركدرستوقتی، شويمیجانعیسیوقتی، شويمیجانکهوقتیکهگویدمیهمینبراي

اینو، ببريبینازراامذهنیمناینو، کنییکیخودتبارامنخواهیمیتوخداايکهگوییمی، بودهاشتباه

هیو، زبیندابکارراقضاحکم، راتردقَوقضایعنیبدهتلخحکم، بدهراتلخحکمهاي، بکنمرحکم، استتلخ

راتلخیاین، شدخواهدتلخاوقاتممندارمقبولمن، کنممیاشتباهیچهافتادمگیرکجاهاکهبگویدمنبه

جنسازاگرهستیموتجنسازکهچیزيآنازغیرما، ببرخودغیرزراماگویدمیهمینبرايو. می کنمقبول

. گویدمیخودشبهکسیهر، گوییممیخودمانبهما. استتلخدانممی. استتلخوببرنآازراماشدیمدیگر

. غردمیسیلوشودمیآزادهوشیارياین، کشممیهوشیارانهدردوقتیحاال

در، شودمیآزادآناز، آناز، اینازهوشیاريکهگیردمیصورتبهمنآنیکدفعهیعنی، بغرغريمیسیلاي

راجعاست؟درست، داردوجودمرحکمپس، یکتاییدریايبسويشویممیروانیلسمثلشود؟میچهنتیجه

، بروددریابسويبایدو، نیستذهنیمنکه اینشدمتوجهکسیاگراینکهبهراجعکنیم؟میصحبتچیبه

درددچارواستعقلیبینیستعقل، داردکهعقلیاینو، پوشاندهرازندگیحاالتاو، برودیکتاییبسوي

و، کردنکارخودشرويبهکندمیشروع، شدخواهدتريبزرگهايبحراناصطالحبهروابطش، کردخواهد

.بودهذهنیمندچاراولازبشرکهکنیدتوجه. ذهنبابدانداستالزمکهچیزهایی، ذهنباولویادگرفتن

باجنگوستیزهبهکردهشروعاولازبشریعنی، استذهنیمنهايعقلیبیتاریخبشرتاریخواقعدر

، جنگبرايشدندمیآمادهداشتند، کردندنمیجنگهاملتبگوییمحاالیا قبایلکههاییفاصلهآنو، یکدیگر

سهکهفردترینقدیمیمثالًیکدفعهاینکهو. فرديذهنیمنوگروهیذهنیمن، بودهمسلطذهنیمنیعنی

منطقهدرشدهزندهحضوربهکهکسیاولین، وقتچهدانممیچهمن، کناربگذاریمراتاریخحاال، بگوییموهزار

زرتشتهمانابراهیمگویندمیهابعضی، گویندمیهستابراهیماسمش، بودهابراهیمیاحاال، خاورمیانهیعنیما

. بودهنفریک، هست

مثل بزرگانی که صحبت ، پیغمبرانمثلشدندزندهحضوربههمدیگريآدمهايبعداً، شدهزندهحضوربهنفریک

، و با آن دید زندگی چیزهایی به ما گفتند، اینها همه به حضور زنده شدند. حافظ، فردوسی، موالناکنیم مثل می

براي اینکه نه کره زمین به خطر . اما ضرورت نداشته که تعداد زیادي آدم به حضور برسند. منتها به زبان ذهن
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الزم است ، ان در واقع ضروري است کهولی در این زم، نه زندگی آدمها به طور جمعی در خطر بوده، افتاده بوده

براي اینکه ما در . پس این خواب دومی که موالنا گفت الزم است. به حضور زنده شوند، انسانها به خدا زنده بشوند

. بحران هستیم

حس ، بگویید شخصاً آیا من حس خوشبختی، ببینید. خودتان را ببینید، کنید این موضوع راشما اگر باور نمی

هایم خوب ام با همسرم و بچهآیا من رابطه. گذاردچرا؟ من ذهنی نمی. بینید نهکنم؟ میحس شکر می، رضایت

، همکاري بشود، محیط عشق بشود، آیا ما آن هدفی که در این خانواده داشتیم. بینید نهمن راضیم؟ می، است

. پس این خانواده و فرد در بحران است. به آن رسیدیم؟ نه، کمک کنیم به هم

، آیا به طور جمعی در شهرمان ما همه با هم زندگی بسیار خوبی داریم؟ یعنی سطح زندگی از نظر کیفیت زندگی

، رونددادگاه نمی، دزدندپول هم را نمی، کنندآدمها با هم ستیزه نمی. بینیم نهآرامش دارند؟ می، همه شاد هستند

صلح؟ ، با همه صلح. اي نداریم مابرقرار است؟ با هیچ کس ستیزهکنند؟ آیا بین ما و ملتهاي دیگر صلح دعوا نمی

. پس در بحران هستیم. نداریم، نه

دانم پرده کنیم؟ نمیکنیم؟ دریاها را آلوده نمیآیا ما این کره زمین را که مثل جواهر است درست نگهداري می

پس یک چیزي . بینیم خوردهر هم نخورده؟ میشوند؟ آیا اوضاع جوي ببریم؟ آیا یخها آب نمیاوزون را از بین نمی

به طور ملی به آن خواب دوم ، شهراً، خانوادتاً، ضرورت دارد که ما فرداًاآلنو بنابراین . کندجمع ما را تهدید می

. درست است؟ اولش با حکم مر شروع خواهد شد. برویم

ز شما باید درك بکنید که راجع به چی داریم امرو. ما عجله نداریم امروز. این بیت را هم بخوانم، براي همین

بگذارید ، بعداً بیایید بارها و بارها تکرار کنید. شوید از رویش نگذریدو هر بیتی را که متوجه نمی. کنیمصحبت می

، اینطوري نباشد که شما در ذهن باشید. گویدبفهمید که چه می، بنشیند در جانتان، معناي این بیت هضم بشود

. بیت مشکلتر یک وصف آسانتر پیدا کنیدبراي یک 

***پایان قسمت اول *** 
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:گویدمی

2497مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت 

کشاند هر طرف در حکم مرّمیعقل تو همچون شتربان تو شتر
رویم یا به عقل اینکه ما در این لحظه به عقل من ذهنی می. پس عقل ما مثل شتربان است و ما مثل شتر هستیم

بخواهید با ، دانید اگر مدتها با عقل من ذهنی زندگی کردیدمیاآلنولی شما . رویم بستگی به ما داردکل می

شما خوشحال اوقات شما به عنوان هشیاري تلخ نشود. تان تلخ خواهد شداوقات، تسلیم به عقل کل گوش بدهید

گویید من هشیاري می. خودتان را منفصل کنید از من ذهنیآلناشما . تان تلخ خواهد شداوقات من ذهنی. باشید

. اشکالی ندارد. بینیم اوقاتش تلخ استمی، ناظر ذهنم هستماآلنولی ، رومدانم دارم راه درست میمن می. هستم

من نه ، تان تلخ استکنید شما اوقاتفکر می، هویت باشیدولی اگر هنوز با ذهن هم. آن به خاطر حکم مر است

بینیم اوقات من با وجود اینکه میاآلنهشیاري هستیم که ، پس ما در واقع جانی هستیمدرست است؟. تانذهنی

.تواند این چیزها را تحمل کند که اشتباه کردهنمی، شودننگش می، شودشود و عارش میمان تلخ میذهنی

ولو اینکه اوقات ، بکش، افسار ما دست شما، خدااي ، شما اي عقل کل:گوییمبه هر حال ما به عنوان هشیاري می

توانم بگویم چون نمی. توانم نیایممن نمی. کشد به سوي تودانم قانون قضا مرا دارد میو من می، من تلخ است

من تا حاال چون . دهم اوقات من با اوقات من ذهنیم فرق داردتشخیص میاآلنو من . آیمنمی، شوداوقاتم تلخ می

من به عنوان هشیاري . نه اوقات من جدا است. دانستماوقات آن را اوقات خودم می، هویت بودمذهنیم همبا من 

. بشود، پس حاال تو اوقاتت تلخ شده. اینها را موالنا به من گفته. ذاتاً خردمند هستم، ذاتاً آرامم، ذاتاً شاد هستم

این بیت ، بله. رویددارید به خواب حضور می، شودیتان زائل میواش یواش عقل من ذهنی. آیممن دنبال تو نمی

. هم توجه کنید

1443مولوي، مثنوي، دفتر چهارم، بیت 

جمله صحرا مار و کژدم پر شود
چونکه جاهل، شاه حکمِ مر شود

شود در صورتی که جاهل یا من ذهنی حکم مرگوید همه صحرا پر از مار و کژدم میتحت اللفظی می. واضح است

. در بیرون هم همین طور است، کندیکی من ذهنی به زور به ما تحمیل می. پس حکم مر دو جور است. را اجرا کند
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همه ، آن باورهاي خرافیش را بخواهد به ما تحمیل بکند و اگر موفق بشود. فرض کنید یک جاهلی رئیس باشد

مار ، دهندبه همدیگر درد می، کنددرد حمل می، آیند که پر از درد هستندهاي ذهنی در میانسانها به صورت من

. کندپس یک من ذهنی جاهل در بیرون این کار را می. و کژدم خواهند شد

. کنیدتوجه می. شاه حکم مر من ذهنی من نیست. خدا است، گوییم شاه حکم مر خرد کل استو ما فرداً می

اگر . اگر نشده هنوز در من ذهنی هستید. شدخالصه اوقات شما موقع منفصل شدن از من ذهنی تلخ خواهد

در اینکه هشیاري ، خوانم که مهم استو چند تا بیت می. و این را خواندیم حکم مر. گیریدهنوز جدي نمی، نشده

این . دهدرود و آن عقل من ذهنی را از دست میاینکه هشیاري به خواب دیگري می، شودهویت میرود هممی

:در هر لحظه، دائماً در حال اجرا هست، دانید و بارها هم خوانده شدهاید و میحفظ کردهکه شما حتماً بیت

2466مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت 

دویم اندر مکان و المکانمیپیشِ چوگانهاي حکمِ کُنْ فَکان
کنم و من اوقاتم من جاهل را رئیسم نمیولی شما عاقل هستید گفتید که . این لحظه حکم مر براي من ذهنی است

حاال ولو اینکه پنجاه سالم ، گویم اشتباه کردممن می، ننگی هم ندارم، من عار ندارم، اشکالی ندارد تلخ بشود

و از جنس زندگی قائم به ، دانم که در این لحظه اگر تسلیم بشومو می، کنمشصت سالم هست قبول می، است

یعنی آسمان درون مرا . کندکار می، شودگوید بشو و مییعنی می، بر اساس کن فکانزندگی روي من، ذات بشوم

بستگی به من ، بستگی به زندگی دارد، فضاي گشوده شده بستگی به او دارد، باز شدن آسمان درون. کندباز می

شما فقط تسلیم . نه. بشودخواهم آسمانم را امروز خیلی زیاد شما نباید با من ذهنی بگویید من می. ذهنی ما ندارد

. کنداو با کن فکان فضا را باز می، شوید

زندگی ، یعنی به محض اینکه آسمان درونتان یک خرده باز بشود. یادمان باشد هر آسمانی متناظر با یک فرم است

صورت ما به . شود استگوید باش و میکنید؟ این هم وابسته به حکم میتوجه می. تان عوض خواهد شدبیرونی

کنند با عقل من ذهنی و با فکر لغزش اینجا است که انسانها فکر می. توانیم درست کنیممن ذهنی کارها را نمی

. این ابیات کلیدي هستندمگویبراي همین می. توانند درست کنندکردن و با زور و فشار و ستیزه همه چیز را می

فضاي گشوده شده . اي ندارم جز اینکه فضاگشایی کنمچارهمن . شما اینها را باید دائماً مدنظر داشته باشید

حتی پول من به این . مطابق این فضا در بیرون زندگی مرا درست خواهد کرد، متناسب با خود، متناظر با خود
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آسمان درون بزرگتر ، شودتر میهر چه فضا گشوده. ام با فرزندم به این فضا بستگی داردرابطه. بستگی دارد

. به وسیله کُن فکان. کنیدتوجه می. کنددر بیرون زمین مطابق خودش ایجاد می، شودمی

اصالً . کندمکان و المکان یعنی این فضاي گشوده شده و آن چیزي که آن فضاي گشوده شده در بیرون درست می

ه خود شوید و از جنس زندگی قائم ب، اگر شما مرتب تسلیم شوید. تواند در این چیزها دخالت کندمن ذهنی نمی

، روابط بیرونتان. به تدریج فضاي درونتان باز خواهد شد، خودتان را در معرض کُن فکان هشیارانه قرار بدهید

این بیت هر ، پس این قانون. باز تا بینهایت، باز، باز، باز. هاي بیرونتان بهتر خواهد شدوضعیت، مکان بیرونتان

. ولی این قدر تکرار کنید که من ذهنی خاموش بشود. این بیت رادانید دوباره شما می. کندلحظه کار می

1259مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت 

هم قضا جانت دهد، درمان کندگر قضا صد بار، قصد جان کند
، ردهباور ک، مرکز ما را پر از جسم کرده، هویت کرده با چیزهاقضا یا طرح زندگی ما را به صورت هشیاري آورده هم

و . شودتلخ هم می، ییبه زور باید بیا، ییحکم مر یعنی باید بیا، با حکم مراآلندرسته؟ و ، درد کرده، فکر کرده

. باز هم آن را خواهم خوانداآلنریب المنون یعنی حوادث ناگوار که 

1145مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بیت 

عقلِ کلی ایمن از ریب الْمنونعقلِ جزوي گاه چیره گه نگون
ولی ، خوردبعضی مواقع شکست می، هاهویت شدگیشود با بدست آوردن همعقل جزوي بعضی مواقع پیروز می

شود که منجر به یک فضایی نمی، شودمنجر به حس امنیت نمی، شوداین پیروزي و شکستش منجر به آرامش نمی

هویت کرده قضا ما را برده هم. کندعقل کل است که ایمن است از حوادث ناگواري که قضا ایجاد میفقط ، امن است

و هر ، گیردهایمان را نشانه میهویت شدگیگویید که قضا ما را انداخته اینجا و همو شما می، و درد ایجاد شده

و اگر ما این موضوع را . دهدعی به ما میو یک اطال، رسانداي میکَند یک فایدههویت شدگی را که از ما میهم

. توانیم با قضا همکاري بکنیمما می، آگاهانه بدانیم

اگر شما با ، و اگر شما تسلیم شوید، گیردگیرد و از تو میهایت را نشانه میهویت شدگیآید همگوید قضا میمی

همان قضا با کن ، خشمگین نشوید، شکایت نشوید، اگر ناله نکنید، اگر اوقات را تلخ نکنید، آن همکاري بکنید

هویت کرده با چیزها و چیزها را گذاشته در مرکز ما یکی پس آن کسی که ما را هم. فیکون ترا درمان خواهد کرد
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با ، گیردو شما اینجا به عنوان هشیاري آگاه و اراده آزاد قدرت انتخابتان را به کار می. یکی آنها را ما خواهد گرفت

. کنیدخاب هشیارانه خودتان با قضا همکاري میانت

ناله هم ، کنم برودمن این را رها می. هویت بودمپس من با این هم، آمد از من گرفتاآلنگویید قضا این را می

من هویتم را از این ، کنممن نه اوقاتم را تلخ می، حکم مر بود، این هم اجبار بود، کنمنمیهم شکایت ، کنمنمی

از این هم هشیارانه ، کَنماز این هم می. این هم یک مثال بود، نم و حاال که این را فهمیدم اینها همه آفلندکَمی

اشکالی ، اگر به یک چیزي حمله کرد. کنممن خودم این کار را می، قبل از اینکه قضا بیاید حمله کند. کَنممی

، کرداگر او این کارها را نمی. هاهویت شدگیگیرها و آن همکند از آن همین قضا است که دارد مرا آزاد می. ندارد

. رفتممن در آن غفلت خودم داشتم پیش می، گرفتهویت شدگی را از من نمیاگر مثالً این چیز هم

خانه ، دو تا بچه دارم، گوییم من یک همسر دارمچرا؟ می. بریمما در من ذهنی کامالً در یک فضاي غفلت به سر می

، دهمشود و به همه هم پز میروز به روز پولم زیادتر می، وضعم هم خوب است، بیزینس دارم، زندگی دارم، دارم

از ، کنماز همسرم تعریف می، کنمهایم تعریف میاز بچه، دهمهمسرم را نشان می، دهمام را به مردم نشان میخانه

، آمد یکی از اینها را بکَندخوب اگر نمی. دیگراوضاع خوب است، کنماز سوادم تعریف می، کنمخودم تعریف می

یک دفعه دو . ریزدیک دفعه همه را به هم می. اصالً براي این نیامدید. فهمیدید که اوضاع خوب نیستشما که نمی

حکم تلخ وجود ، پس فهمیدیم حکم مر وجود دارد. ریزد و شما نباید تلخ شویدمیاش همه، ریزدتا ستون را می

در حال اش همهما. کندبعد قضا با طرحش ما را جدا می، کندهویت میآورد ما را همقضا می. ضا وجود داردق، دارد

. این بیت معروف را هم بخوانم که هزاران بار خواندیم. بله. تسلیم هستیم

1344مولوي، دیوان شمس، غزل شمارة 

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

و شما تا به حال تجربه . در این لحظه شما اختیار دارید از دم من ذهنی غذا بخورید یا در حالت تسلیم از دم ایزدي

به خودتان نگاه کنید خواهید دید که فکر بعد اآلنشما . اید که ما تمایل داریم از دم من ذهنی تغذیه بکنیمکرده

آن . گذردکنید؟ از فکرهایی که در ذهنتان میمیاز کجا تغذیه. گذرداز ذهنتان می، از فکر بعد از فکر بعد از فکر
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، خاموش باش، خاموش باش. فرمان انصتوا. چقدر خواندیم انصتوا. گفت خاموش باش. به شما نیرو نخواهد داد

. شود دم ایزدي از ما رد بشودبراي اینکه خاموشی سبب می. خاموش باش

شود و ما فضا را باز این کن فیکون همیشه یادمان باشد که دم ایزدي وارد می. و دوباره کن فیکون پیش آمد

مان بیرون را درست فکر و عمل. مانریزد به فکر و عملخرد می، فضاي باز شده همیشه خرد دارد. کنیممی

توانید تان نمیشما با من ذهنی. دردهاي شما را او باید شفا بدهد. کنددرون را هم زندگی درست می. کندمی

، چه چیزي مرا ناخوشبخت کرده، کندچه چیزي مرا ناراحت می، بکنید و این عللی که من ذهنی درست کرده

اینها ، این کیه، این دوستم است، استام این بچه، این همسرم است، بینمهمه را به صورت مانع میاآلناینکه من 

.به خوشبختی هستند، مانع رسیدن من به حضور هستند

علل ذهنی همه کج و معوج و نقشه غلط ، این علل. اینها دشمن من هستند، کننداي دشمنی مییا نه یک عده

آورد را به وجود میچه چیزي ، دهد که چه چیزياي که من ذهنی من میو باز شدن درون من از روي نقشه. است

کنید مثالً به حضور رسیدن به چی بستگی شما فکر می. یعنی به آن بستگی ندارد. در یک فضاي توصیفی نیست

. حتماً غلط است، کنیددارد؟ هر چیزي که شما در ذهنتان فکر می

1113مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت 

دور اندازشزان وسیلت بحر وسیلت سازدشهر چه صورت می

، این علل است، بگوید این وسیله است، هر چه صورت یعنی هر چه من ذهنی براي رسیدن به خدا وسیله بسازد

یعنی با علتهاي توصیفی که . اندازدبا همان وسیله خدا دورش می، با همان علت، خواهم به خدا برسممن با این می

این را هم . شود درآمدشد و از من ذهنی هم بیرون نمیشود زنده کند به خدا نمیانسان در ذهنش درست می

. این را هم بخوانیم. خواندیم

براي اینکه ، کنم اینها راچقدر تکرار می، ما در اثر خواب اول یعنی وقتی آمدیم به این جهان به صورت هشیاري

، د وارد این جهان شدامتداد خدا وقتی آم، فرمهویت شدگی چه هست؟ هشیاري بیاي متوجه شوند همیک عده

آیینه ، آن شعور اولیه از بین رفت، دیدش عوض شد، هویت شد به صورت فکر و من ذهنی درست کردبا چیزها هم

هویت مان با هممثالً این دیدي که ما داریم در ذهن، و به تدریج این دید درد ایجاد کرد، دهددرست نشان نمی
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هر چه پولم بیشتر ، هویت هستمیعنی مثالً با پول هم. چه بیشتر بهترگوید که هر این دید به ما می، هاشدگی

. این دید من ذهنی است. این بهتر است، بشود من کاري ندارم

اینکه هر چه بیشتر بهتر توقع به وجود . کندبه همه چیز اعمال می. کندیک دفعه این دید را به درد هم اعمال می

فالن . مگر تو دوست من نیستی؟ خوب کمک کن پول من زیاد بشود، هویت هستمگوید من با پول هممی. آوردمی

گویی من خوب تو نمی. بخاطر من دروغ بگو من پولم زیاد بشود. فالن جا به من کمک کن. چیز را به من بده

ن در من این وضعیت م، خوب اینها. کنمکوبم کینه میاینها را می، رنجممی، رنجممی، رنجموقتی می. رنجممی

:گویدمی. گوید نهتوانم آرام کنم خودم را؟ میآیا با من ذهنی من می. ذهنی است

1381مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت 

آنگه او ساکن شود از کُن فَکانحق، قدم بر وي نهد از المکان
باید تسلیم شود و فضا را باز ، هویت شدگی هستهم، در این جهنم درد هست، یعنی جهنمی که من درست کردم

کنم و خدا قدمش را گذارد و موقعی که من این را باز میدر آن فضا خدا قدمش را می، تا این فضا باز بشود. کنم

هر من ذهنی بگوید . شودگوید ساکن شو و ساکن میاز کن فکان یعنی او می. شودجهنم من ساکن می، گذاردمی

. شودساکن نمی، ساکن شو

یک دفعه ما بگوییم من ، یعنی با من ذهنی که ما جهنم درست کردیم. شودساکن نمی، بگویید ساکن شوشما

توانیم بینید که ما نمیکمااینکه می. شودنمی، فهمیدم تو ساکن شو و ساکت شو و اینقدر درد ایجاد نکن

بریم به پناه می. خودمان را از بین ببریماین دپرس بودن، هایمان راهایمان را و این استرسدردهایمان را و ناراحتی

. حق یعنی خدا، حق هم با. بله. باید حق قدم بهند. قرص

وقتی من ذهنی هم داریم او ما را . موقعی که من ذهنی داریم دور هستیم، پس اینکه ما از خدا دور نیستیم

با کُن فکان همکاري بکنیم به جاي مقاومت بهتر است این قوانین را بدانیم و . بیندمحاصره کرده همه چیز ما را می

سبب تراشی و به جاي چیزهاي آفل را زیاد وبه جاي قضاوتهاي ذهنی در هر لحظه و علت تراشی، در هر لحظه

.اجازه بدهید ریب المنون را بخوانم، آره. هویت شدنکردن و با آنها هم

:گوید کهمی. این هم مهم است
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101شمارهمولوي، دیوان شمس، غزل 

چه داند حیله ریب المنون راستاگر چه زوبع و استاد جمله
. داندولی تدبیر حوادث ناگوار را نمی. من ذهنی، زوبع یعنی روباه صفت و استاد همه است؟چه کسی فریبکار است

ریب المنون هست که حوادث ناگوار اآلن، حکم مر بود، قضا بود. ما گفتیماآلنکنید؟ پس چندین چیز توجه می

، گذارد به زندگی برسیمعلل بیرونی است که همیشه علل بیرونی نمی. با دم من ذهنی فرق دارد، دم اوست. است

در ایجاد من ، در متقاعد کردن مردم، گوید ما ممکن است استاد باشیم در زرنگیاین بیت می. پیشرفت کنیم

ممکن است ذهناً خیلی چیزها بدانیم ولی از یک چیز خبر نداریم ، ائه آن به مردمیک تصویر ذهنی زیبا و ار، ذهنی

هویت با چیزها باشد و دید خدا را بگذارد کنار و آن حوادث ناگواري است که هر کسی من ذهنی داشته باشد و هم

. توضیح دادماآلنکه این را هم بخوانم ، درست است؟ بله. اتفاق خواهد افتاداوبراي ، و با دید چیزها ببیند

1145مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بیت 

عقلِ کلی ایمن از ریب الْمنونعقلِ جزوي گاه چیره گه نگون
به خواب حضور برویم که ، پس عقل جزوي که عقل من ذهنی است که ما قرار است از این عقل به خواب برویم

هایش هویت شدگیهر موقع هم. مغلوب است، گاهی پیروز نیست، گاهی پیروز است، شعرهایش را برایتان خواندم

حس شکست به او ، شودهایش کم میهویت شدگیهر موقع هم، دهدحس پیروزي به او دست می، شودزیاد می

اینها توصیف هستند و چه . گیردولی این حس شکست و غلبه در یک فضاي توصیفی صورت می، دهددست می

. حوادث ناگوار براي او اتفاق خواهد افتاد، ال برود و چه پایین بیایدبا

ها خواهد خورد و به تاخیر افتادن به حضور رسیدن و هویت شدگیحوادث ناگوار در واقع صدماتی است که به هم

خودمان خوب مان به کنیم که رابطهمیاآلنبه اعتباري حاال بین خودمان باشد این زندگی که ما . زندگی نکردن

با مردم خوب ، مان به هیچ کدام از اعضاي خانواده خوب نیسترابطه، ناراحت هستیم، خشمگین هستیم، نیست

توانیم دوست داشته باشیم و یک نقاب دروغین نمی، توانیم متحد بشویم با آدمهادر جدایی هستیم و نمی، نیست

. اق بد استاین همان اتف. این ریب المنون است، به صورتمان زدیم

یکی در ، گیردیکی سرطان می، دهدگوییم مثالً یکی فرزندش را از دست میگرچه که ما حوادث ناگوار را می

آید خانه با همسرش دعوا اینکه انسان می. رویم به چیزهاي خیلی حديما می، گوییم اینهامی، میردجوانی می
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چه هست؟ این همان ریب اسمش این ، تش تلخ استو سه چهار روز قهر است و اوقا؟کند این چه هستمی

دوباره به آن ، عقل کل یعنی چه؟ یعنی من روي خودم کار کنم. فقط عقل کل ریب المنون ندارد. المنون است

بله . شود از حوادث ناگوارآن موقع این رابطه ایمن می. همسرم هم همین طور. هشیاري زنده بشوم که از اول بودم

. مشخص شد یعنی چهاین بیت دیگر 

615مولوي، دیوان شمس، غزل شمارة 

خواب از پیِ آن آید، تا عقلِ تو بستاند
دیوانه کجا خُسبد؟ دیوانه چه شب داند؟

دانیم دیوانه کی هست؟ دیوانه کسی است که این خرافات و کابوس من ذهنی را ترك کرده و آن میاآلنپس ما 

، اما عقل جزوي یعنی من ذهنی این حضور را که به عقل کل زنده است. به عقل کل زنده شده، عقل زائل شده

و گفتیم دو تا . بنابراین شب ندارد. شودنمیدیگر بیند و این دیوانه هیچ موقع وارد فضاي توصیفی دیوانه می

هویت رود همو اینکه آدم می. خواب حضور است، دومین خواب. هویت شدگی استاولین خواب هم. خواب است

یک ، گیردزندگی آن را از ما می، شودبعدا آن عقلش زائل می. خوردعقل به درد نمی، کندشود عقل پیدا میمی

. دانداین عقل خوب است که عقل من ذهنی این را دیوانگی می، دهد که عقل خودش استعقل دیگري به ما می

درست است؟

615مولوي، دیوان شمس، غزل شمارة 

، در مذهبِ دیوانهنی روز بود نی شب
آن چیز که او دارد، او داند، او داند

براي . نه شب، نه روز هست، با خدا یکی شده و دین اصلی این است، گوید در دین دیوانه که دین یکتایی استمی

از ابدیت خدا که این لحظه هست ، اینکه هشیاري از این فضاي توصیفی بیرون آمده و به بینهایت خدا زنده شده

گوید شب و روز دهد میو پایین هم توضیح می. شودبنابراین دیگر وارد این فضاي توصیفی ذهن نمی، آگاه هست

یک خورشید باشد و یک چیزي جلویش بگردد و در مورد ما این ، شود که یک چراغ ثابتی باشدموقعی ایجاد می

. چیز گردنده ذهن است

شود که اصل آید بیرون و به بینهایت و ثبات خدایی زنده مین میپس انسانی که به صورت هشیاري تماماً از ذه

آید با چیزي در بنابراین نمی. هویت نیستبا چیزي در ذهن هم. شودوارد ذهن دیگر نمی، خودش هم هست
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وقتی آن چیز . آن چیز را به صورت توصیف دربیاورد، به صورت توصیف دربیاید خودش، هویت بشودذهنش هم

شب گوید می، شودرود یا کم میوقتی آن چیز از بین می، حالم خوب است، روز استاآلند بگوید شوزیاد می

. حالم گرفته شداست تاریک شد واي 

گردد و به لحاظ ما زمین می، گفتیم این زمین را در نظر بگیرید، این تمثیل را قبالً زدیم در جلسات گذشته

رود باالي جو کسی که می. کند حرکتش مهم نیست براي ماحرکت میحاال اگر خورشید هم . خورشید ثابت است

براي او همیشه ، کندرود دیگر باالتر و آنجا زمین را نگاه میمی، تواند آن را بگرداندزمین به طوري که زمین نمی

جلوي شود که آن قسمتی از زمین که ولی از آنجا متوجه می. تابدبراي اینکه خورشید همیشه می، روز است

حاال در بیت بعد همین . گردد شب و روز داردو چون این زمین می. خورشید است روز است و پشتش تاریک است

. دهدرا توضیح می

این بینش جدید . افتیمما به یک بینش جدیدي می، گردد و خورشید زندگی ثابت استگوید که چون ذهن میمی

ها هویت شدگیبا عینک هم. عینک ما، اند مرکز ماها شدهشدگیهویتاین هم. دهدهویت شدگی به ما میرا هم

روشنایی و تاریکی ما همین بهتر شدن اوضاع ما یا بدتر شدن . کنیمبینیم روشنایی و تاریکی پیدا میکه می

هویت این جور دیدن از پشت هم، شویماز این چیز گردنده ما پیاده میکه در حالتی که وقتی . اوضاع ما است

کنیم به آن چیز شویم و نگاه میرود و ما ثابت میاز بین می، شودشود یا بدتر میها که چیزي بهتر میدگیش

. گردنده

ولی زیاد و ، دهدذهن ما نشان می. شودشود و کم میچیزها زیاد می، بینیم این چیز گردنده که ذهن ما باشدمی

از شادي اصیل زندگی ، زنده هستیم، ي زندگیو به زندگی زندهایم اینجا کم شدن آنها روي ما که ثابت ایستاده

فکرها . ما ناظر هستیم به آن چیز گردنده که فکر ما باشد. کنداثر نمی، از آرامش خدایی برخورداریم، شاد هستیم

دفعه بعد یک . کنیمنگاه می، آید که پنج هزار دالر ما ضرر کردیمیک دفعه هی یادمان می. شوندهی عوض می

ولی به . این زیاد و کم شدن پول ما اثري روي ما ندارد. کنیمبه آن نگاه می، بینیم پنج هزار دالر سود کردیممی

. شویمدچار دید آن می، سوار شویم، محض اینکه جذب این چیز گردنده شویم
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یک جوري ، گردیمیوقتی روي آنها ما م. شوندها سوار میدرست مثل اینکه یک چرخ گردانهایی هست که بچه

کند و پس ذهن که مرتب تغییر می. بینیمیک جوري می، کنمشویم آن را نگاه میوقتی پیاده می. بینیممی

شویم و روي آن هستیم به وسیله فکرمان شب به محض اینکه ما واردش می. شودگردد یک فضاي توصیفی میمی

بیرون از شب و روز توصیفی . داریمیو روز توصیفشب . شود و شب و روز هم توصیفی استو روز ایجاد می

، همیشه حالش خوب است. روز و شب توصیفی، پس کسی که با خدا یکی شده روز و شب ندارد. همیشه روز است

. هویت نیستبراي اینکه با چیزي هم، دهدواکنش نشان نمی، همیشه آرام است، همیشه شاد است

. او داند و او داند. زنده شده به بینهایت او، بینهایت خدا است، ن چیز که او داردآ، گوید آن چیز که او داردحاال می

توصیف . بخواهیم بدانیم باید توصیفش کنیم، ما اگر که در ذهن هستیم. داندیعنی فقط چون او زنده شده او می

یکی توصیف است و از . دبینهایت خدا با زنده شدن عمالً در این لحظه به بینهایت خدا زمین تا آسمان فرق دار

داند براي فقط او می. گوید که او داند و او داندبراي همین می. آن آدم زنده است. یکی عین است، جنس فکر است

این ، خوب این حرف است. گوییم بله دیگر به خدا زنده شده دیگرکنیم میما که به او نگاه می. اینکه او زنده است

آن موقع ، مثل آن زنده شوي به آن بینهایت، فضاي توصیفی ذهن بیایید بیرونشما باید از این. توصیف است

. نه از روي توصیف، از روي زنده شدن بدانی، وقتی زنده شدي

من ذهنی ، یک من ذهنی توصیفی به وجود آورده. دچار توصیف شده، پس هشیاري وقتی وارد فضاي ذهن شده

پس ذهن هی تغییر ، گرددهی می، فکر بعد از فکر بعد از فکر، کنیمما تغییر فکرها می، گرددتوصیفی چون می

گردد و ذهن می. توانیدپنج دقیقه فقط آن فکر را بکنید؟ خواهید دید نمی، توانید یک فکر بکنیدشما می، کندمی

وز و شب ر، در مذهب دیوانه یعنی کسی که از عقل من ذهنی راحت شده و به عقل خدا زنده شده و با او یکی شده

ما اگر بدانیم به . داندو فقط او می، مجهز به شعور الهی است، و او به عقل کل زنده است، توصیفی وجود ندارد

آن یکی ، یکی به توصیف است. درست یکی گل واقعی است و یکی گل پالستیکی. وسیله ذهن خواهیم دانست

. است به اویقین دارد براي اینکه زندهاآلنآن شخص . یقین است، عین است

، با فکر کردن، تا خارج نشدیم. مان اینجا بفهمیم که باید از این فضاي توصیفی خارج شویمخواهیم همهپس می

بیت بعدي . خورنداینها به درد نمی، بد توضیح دادن، خوب توضیح دادن، به صورت باور درآوردن، تجسم کردن
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جواب همه اینها را اآلنبیند؟ با چی می، کسی با فکر نبیندشما ممکن است بپرسید که اگر . گویدهمین را می

:گویدمی. دهد موالنامی

615مولوي، دیوان شمس، غزل شمارة 

از گردشِ گردون شد روز و شبِ این عالم
آنجا را گردون بنگرداندنۀدیوا

حاال بیایید به . چرخدمیزمین ، درخشدخورشید می. توضیح دادماآلنآید؟ همین روز و شب کره زمین از کجا می

عالم ما چه هست؟ ، ما هم یک عالم داریم، روز و شب ما عالم ما. تمثیل است، روز و شب زمین، تمثیل است این. ما

در عالم . بینددهد آن را میهر چه که ذهنش نشان می. عالمش ذهن است، هویت شده با ذهن استکسی که هم

روز است . شوندها خوب میوضعیت، آیدیک جوري درمی. آیدبه وجود میها روز و شب ما از تغییر وضعیت، ما

. شب شد، بله. شوندها خیلی بد میآید وضعیتیک روزي درمی. بهبه

. گرداندیعنی گردون او را نمی. نگرداندفضاي یکتایی را گردون می، دیوانه آن فضا را، گوید دیوانه خدا رااما می

ما چون . چرخدبا گردش ذهن نمی، استخدااست یا زنده شده به عقلآن فضاپس بنابراین کسی که دیوانه 

اوضاع . دهدها را نشان میشود به چرخش ذهن که وضعیتمان فوراً وصل میچرخدنده هشیاري، ضعیف هستیم

به بینهایت خدا زنده ، هستیمما هشیاري. مان وصل است به ذهنچرا؟ چرخدنده. کندسیاسی ما را منقلب می

این هم بینهایت است ولی بینهایتش را ، اشاین یکی چرخدنده. اش به چرخدنده خدا گیر هستهست و چرخدنده

. بیندگردد این هم آنطوري میگردون هر جور می. گیر داده به گردون. هنوز تجربه نکرده

گویید که از گردد؟ میاین چطوري می، داندخودش می، دگویید که کسی که او داند و او دانمی، پس سوال اینکه

کند جهان یعنی از طریق عوض شدن فکرها نیست که آن انسان آیینه درست می. بیندطریق گردون نیست که می

تواند یک روز و شب می. شوددرست می، گردیمپس روز و شب ما از اینکه توي ذهن هستیم و می. بیندرا می

رسد حال یک دفعه یک خبر می. شودبینید حال ما چقدر تند عوض میشما می. و یک دقیقه شبدقیقه روز باشد

خواهد بگوید که ما می. گردیمها میچرا؟ ما با وضعیت. شودرسد حال ما خوب مییک خبر می. شودما بد می

بلکه گردش این چرخش به . چرخد گیر نکندمان به این چرخی که میچرخدنده، توانسیتم بینهایت خدا باشیممی

. وسیله ما باشد
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ما هم به گردش آن اهمیت ، مان هرز نگرددمان نگاه کنیم و ذهنما اگر به صورت یک هشیاري بینهایت به ذهن

توانیم یعنی ما می. گرددشود و به میل ما و به اراده ما و به عقل ما که عقل کل است میذهن ما ساده می، ندهیم

ها عوض وضعیت. ها استعقل ما وضعیتاآلن. توانیم عمل خالقانه بکنیممی. خالقانه تولید کنیمفکرهایمان را 

پنجاه بار . شویمپنجاه بار هم خوشحال می، شویمروزي پنجاه بار خشمگین می. شودحال ما عوض می، شوندمی

. استیک عدد کثرت ، گوییم پنجاهمثالً می. شودپنجاه بار هم شب می، شودروز می

کند که ذهنم باشد عالم مرا گردش یک چیز گردنده درست می، شما از خودتان بپرسید بگویید که روز و شب مرا

یعنی آن فضا مرا دیوانه کرده نسبت به عقل من ذهنی؟ هر کسی به ، یا نه؟ آیا من دیوانه آن فضایی یکتایی هستم

هر کسی . در واقع عقل آنجا دیوانه کرده دیگر، تغییر نکندها تغییر کنند ولی حال او وضعیت، ها نگاه کندوضعیت

آید و با داند که خرد سازنده از آنور میولی آن شخص می. گویند این دیوانه استمی، ها تغییر نکندبا وضعیت

. دهددهد یا گذشته که ذهن نشان میگردون یعنی تغییرات بیرون که ذهن نشان می. گردون نباید گشت

گردد این ذهن ما و ما هم یک دفعه این دارد می. کندگردد هی فکرهاي هرز هم تولید مییزي که میآیا این چ

مقدار زیادي درد . شروع کردم به ناراحت شدن، بینیم که فکر ده سال پیش یادم افتادیک دفعه می، توش هستیم

این درد را زیاد کنیم و آن درد را تغذیه خواهد بیاید باال و به ما درد بدهد و ماهر کدام از آنها می. هست آنجا

یک ، اگر روز و شبتان به وسیله گردون تعیین نشود. پس شما روز و شبتان به وسیله گردون تعیین نشود. کنیم

با آن شب و ، خرد زندگی است، نور الهی است، و روشنایی این روز که عینی است. بینید همیشه روز استدفعه می

این . تفسیرند، قضاوت هستند و تصویرند. برداشت هستند. آنها از جنس فکر هستند. ق داردروز توصیفی آنجا فر

کنید؟توجه می. عین است

. شودهشیاري جسمی می، شود هشیاريعوض می، شوداین فضاي توصیف می، شودوقتی هشیاري وارد ذهن می

این نور خورشید با ، بیندنور خورشید را مییعنی در آن تمثیل هم فرض کنید که کسی که باالي جو زمین است و 

براي اینکه این شب و روز یک جور دیگر . فرق دارد، روي زمین و شبش است، روز زمینآن نور خورشیدي که در

. ولی این تمثیل است. ممکن است شما بگویید این نور همان نور است. آن روز باال یک جور دیگر است، است

با موقعی که ، ثبات دارد، بیندفقط تغییرات ذهن را می، شودوارد ذهن نمی، کندا میهشیاري وقتی ذهن را تماش
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، این شب و روز، شودچرخد و از چرخشش شب و روز ایجاد میشود و این میجذب آنجا می، شودوارد آنجا می

. آیدگیج و منگی در آنجا پیش می. شب و روز توصیفی است و حال ما به شب و روز بستگی دارد

مثل حس امنیت و حس هدایت و عقل در آن فضا توصیفی ، براي همین گفتیم که این چهار تا خاصیت مثل قدرت

آن کسی که بیرون است و با . چون از جنس توصیف است، آن فضا داراي شک است. شوندتقلیدي می، شوندمی

از ، وییم در این لحظه ساکن استگآن شخص در اصطالح می. یقین دارد از جنس عین است، گرددگردون نمی

با تغییرات بیرون ، ذهن استجذبولی این یکی که. کندجنس بینهایت است و با تغییرات بیرون تغییر نمی

. اینطوري است. کندحالش تغییر می

615مولوي، دیوان شمس، غزل شمارة 

سر همه چشمست اوگر چشمِ سرش خُسپد، بی
جانِ خود لوحِ ازلی خوانددةکز دی

یعنی از پشت عینک . بیندگویید با گردش گردون نمییکی ممکن است بپرسد که خوب در بیت باال شما می

گوید اگر این پنج تا می. دهدبیند؟ جواب میپس چطوري می. بیند این آدمها نمیهویت شدگیها و هموضعیت

یعنی ما لزومی ندارد که با . یعنی فکر کردن همه چشم است اوبدون پنج تا حس و سر ، حسش و فکرش بخوابد

در این ، که این انسان که در این لحظه به بینهایت خدا و به ابدیت او زنده شده. پنج تا حس و فکرهایمان ببینیم

؟ از خوانداز کجا می، خوانداگر از ذهنش نمی، شود و قانون قضالحظه بر طبق همین کن فکان که گفتیم بشو می

.گوید این را بخوانآن چیزي که قضا می

با چشم جانش از ، کز دیده جان خود. نویسددر ذهنش می، گذارداز آن چیزي که بگویید خدا به زیر زبانش می

. کندوحی می، کندالهام می، گویدلوح ازلی ابدي آن چیزي که زندگی این لحظه به ما می. خواندلوح ازلی ابدي می

. ما هم آن تو باشیم و بیرون به ما بگوید چی فکر کن و چی عمل کن، مان بگردداین لحظه یا باید ذهنخوب ما در 

گوید ما پس خوب من از کجا بخوانم؟ می، در ذهن نیسیتم، گوییم در گردش بیرون نیستیمما می، یکی دیگر نه

. مان روشن استما چشم هشیاري. دیده جان داریم

. خواندد با چشم خدا و آن چیزي که این لحظه قسمتش است باید بخواند همان را میگویآن چشم هشیاري می

با کن ، دهدبه تو میاآلنیعنی آن عقلی که زندگی ، متناسب با وضعیت بیرونت است، آن چیزي که باید بخوانی
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حاال شما ممکن است . توانی بخوانیخوانی و میفارغ از علل بیرونی آن را تو می، با دمش، با قانون قضا، فکان

تواند ذهن نمی. چیزي نیست باید بفهمید. توضیح ندارد که این. شود توضیح بدهیدبگویید که آقا این چطوري می

. اینها را توضیح بدهد

بریم و فکرهاي یعنی پنج تا حسی که ما دائماً در جهان بیرون به کار می، چشم سرش خسبد یعنی بخوابد

چشم اش همههشیاري. من چطوري دنیا را بشناسم؟ بدون فکرها، آقا اینها نخوابند. خوابندآنها ب، هویت شدههم

، ها راما به عنوان هشیاري که ما عینک. تواند تشخیص دهدمی، تواند ببیندچشم است یعنی میاش همه. است

سوال هست که پس چطوري بینیم که مان برداشتیم و دیگر با دید آنها نمیهویت شدگی را از چشمعینکهاي هم

پس این لحظه یا زندگی به ذهن ما . خوانیمبینیم؟ با چشم جانمان این لحظه آن چیزي را که باید بخوانیم میمی

کند که القا می، گویدگردیم و بیرون به ما میشود یا نه روي این ذهن گردنده میالهام می، نویسد که چی بخوانمی

. معموالً اینطوري است و این غلط استچی عمل کن که ، چی فکر کن

علت این وصلها . حدیث فرمایشات حضرت رسول است. بله توجه کنید این بیت را موالنا وصل کرده به حدیث

. براي مسلمانان آمده، توانند استفاده کنندها اول درست است که همه انسانها میاین گفته، اینست که این خوب

ولی . لزومی هم به توجهش نیست، کنم درست باشدگوید که اینها فکر نمیمی، خوانیاین بیت را اگر براي یکی ب

گوید که نکند می، شودآن شخص یک دفعه گوشهایش تیز می، گوید این آیه قرآن است یا حدیث استوقتی می

. توانم بفهمممن که با فکرم نمی. واقعاً این درست باشد

و امروز ما گفتیم که در ، کنندي زیادي توجه میاین فایده را دارد که یک عدهو خواندن این مراجع یا رفرانسها 

ها در عالم گیجی ذهن وقتی ولی خیلی. استداند که چی درست است و چی غلطو نمی، عالم ذهن آدم گیج است

پیغمبر ، چی گفتهببینم ، گوید خوب یک خرده دقت کنممی، بگویند این را مثالً پیغمبر ما گفته یا در قرآن آمده

: اندگوید فرمودهایشان می. زندکه حرف غلطی نمی

حدیث
»تنَام عیناي و ال ینام قَلبی « 
»چشمانم می خوابند، ولی قلب من نمی خوابد « 
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من نسبت به ، شودعقل من ذهنی من زائل می، فکرهاي من، یعنی پنج تا حس من. همین بیت است، درست همین

روم که اسمش حضور است و در آن موقع پنج شوم به حضور یا به خواب دیگري فرو میخوابم و بیدار میآنها می

. این را کی گفته؟ این را حضرت رسول فرمودند. تا حس و فکرهاي من تعطیل هستند

این هم ، این هم یک فکر است. توانید بگذریدهمین طوري از رویش نمی. شما اگر مسلمان هستید باید توجه کنید

مان خارج توانیم از ذهنچرا ما نمی. این صحبت خیلی جدي است، نه، خوب شنیدیم، یک صحبت است دیگر

در . رویمشویم؟ براي اینکه در یک فضاي توصیفی با یک من توصیفی به سوي یک حضور یا خداي توصیفی می

شوید از ا ولو اینکه در ذهن باشید آگاه میشم، کنیمهایی که امروز میاین صحبت. شویمنتیجه در ذهن زندانی می

خوشحال ، شوداینکه من پولم زیاد می. توهم است، دهدذهن من نشان میاآلناین حقیقت که شب و روزي که 

. این یک دویی است. غمگین خواهم شد، چون فردا پول من از بین برود. شوم این خوشحالی مصنوعی استمی

. این قطب به آن قطب وصل است

نهمچو. شود غمگین نخواهد شدولی کم می، شومشود خوشحال میمی توانید بگویید که من پولم زیاد شما نمی

این ، یک من درست کرده، فضایی است که وقتی هشیاري وارد شده. این یک فضاي دو قطبی است. چیزي نیست

، دیگر هم براي همسرش درست کردهبر اساس من خودش یک من ، من ذهنی، تواند دنیا را بشناسدمن تنها نمی

این وابسته است به یک . تواند کار کنداین تنها نمی، پس دو تا واحد است همیشه بر اساس این. منعکس کرده

مجبور است جسم ، این من ذهنی دید جسمی دارد. پس مجبور است جسم ببیند. به یک جسم دیگر، قطب دیگر

. آن من ذهنی را ببیند، سی درست کندمجبور است یک من ذهنی براي هر ک. ببیند

توانیم به صورت عشق نمی. بینیمبینیم انسانها را به صورت توصیف میتا زمانی که با من ذهنی توصیفی می

باید توجه . و این حدیث هم چیز مهمی است. پس این بیت قبلی بیت مهمی است. به صورت زندگی ببینیم، ببینیم

شوي؟ بیعنی به خرد خدا زنده ، خواهی دیوانه بشويمی. ظرم خوشتان آمده از دیوانگیگوید که به نحاال می. کنید

. حاال این بیت را بخوان
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615مولوي، دیوان شمس، غزل شمارة 

دیوانگی ار خواهی چون مرغ شو و ماهی
با خواب چو همراهی آن با تو کجا ماند؟

. ولی توصیفش خیلی عالی بود، که من ذهنی توصیفی داریمگرچه ، گوییم با این توصیفاتی که شما گفتیدما می

گوید اگر می. شوم و این توهمات و عقل جزوي را رها کنمبیعنی به خرد خدا زنده . خواهم دیوانه بشوممن می

شود ثانیاً خاصیت مرغ اینست که بلند می. خوابندمرغ و ماهی اوالً نمی. خواهی باید مانند مرغ و ماهی بشويمی

هویت شدگی به صورت یک مرغ بلند شوي و هر کسی آن یعنی شما باید از روي هم. روي چیزي که نشستهاز

:گوید کهشعر هم که بارها خواندیم که می

550مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بیت 

تندنفس زنده سوي مرگی میکند چون ز زنده مرده بیرون می

هویت پیغام این است مثل مرغ حاال از روي این هم، کند به خرابکاريما شروع میو وقتی من ذهنی زنده و فعال 

ماهی هم بیدار ، کندمرغ در آسمان پرواز می. در آسمان باید پرواز کنی، بلند شو و ببین. شدگی بلند شو و نخواب

مانند مرغ و ماهی . بگیريگوید تو از مرغ و ماهی باید یاد می. یعنی غرق دریا است. است در دریا شناور است

این مرغ نشسته اینجا و اصالً . این مرغی که روي یک شاخه بنشیند و دیگر بلند نشود که مرغ نیست دیگر. بشوي

تا . خواهیم بلند شویم و خوابیدیمهویت شدگی نشستیم و نمیما مرغی هستیم که روي چند تا هم. شودبلند نمی

. ما همینطوري شدیمگیرد؟آید میگیرند و گربه میآیند میمردم می، اخهحاال دیگر مرغ دیدید بخوابد روي ش

. شویمآید ما از رویش بلند نمیوقتی مرگ یک چیزي می. خودش اینها را توضیح داده. گربه مرگ است

فرض کن پدر و مادرمان را ، آره ما دوست داریم، اصالً فرض کن مرگ یک انسان، هویت شدگی داریمیک هم

باید به . هویت با پدرمان یا مادرمان هستیمها باید بمیرند و ما همدانیم که انسانولی می، مان دوست داریمهمه

. توانیم بچسبیم و بمانیمنمی. وقتی که فوت کردند، هویت شدگی به موقعش بلند شویمصورت مرغ از روي این هم

. به خرد کل زنده شدن، دیوانگی یعنی با خدا یکی شدن. من هنوز روي این تصویر نشستم و این را عشق بنامیم

عینک ، هر چه بیشتر بهتر است، دچار بد دیدن است، دچار خرافات است، یعنی آن من ذهنی که عقل جزوي دارد

. که عقل قبلی زائل شود، یادتان است، قرار شد به یک خواب دیگر برود، ها را به هم زدههویت شدگیهم
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شما به خودتان نگاه کنید . مثل مرغ و ماهی بشو. بله. اسم این را گذاشت دیوانه. خواهی بشويیگوید دیوانه ممی

ور هستم یا نه؟ براي این کار باید لحظه به لحظه تسلیم بگویید آیا من مثل ماهی دائماً در دریاي یکتایی غوطه

، با خدا یکی هستیم، ي یکتایی هستیمچرا؟ در فضا. شویممثل ماهی می، شویماین لحظه وقتی تسلیم می. باشیم

. اصالً از روي کل من ذهنی بلند شدیم، هاهویت شدگیدر این فضاي گشوده شده و مثل مرغ هم حتماً از روي هم

. اینطوري است دیگر

، شويتسلیم نمی، آیی بیروناز ذهن نمی، گذريیعنی از خواب ذهن نمی، گوید تو که همراه با این خوابیحاال می

شما فکر کنید ببینید مرغ . کنیدتوجه می. ماندماند؟ یعنی نمیآن یعنی دیوانگی کی با تو می، کنیفضا را باز نمی

.شما هم باید مثل مرغ و ماهی بشوید، هایی دارندو ماهی چه خاصیت

***پایان قسمت دوم *** 
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. دهدحاال خودش توضیح می

615مولوي، دیوان شمس، غزل شمارة 

رو شو و عیاري، در عشقِ چنان یاريشب 
تا باز شود کاري زان طُرّه که بفشاند

یک من ذهنی که بر اساس ، رفتیم آن تو. این ذهن فضاي توصیفی است. گوییم که ما من ذهنی داریمخوب ما می

. فکرهر چیزي را ما توصیف کردیم به صورت. بینیمها درست شده یعنی هر چیزي را به صورت فکر میتوصیف

چند تا شاخه داشته ، یک ساقه بیاید باال، دانیم درخت یعنی چه؟ درخت یعنی یک ریشه داشته باشدمثالً می

مادر . پدر یعنی چه؟ پدر یعنی توصیفش را گفتیم چی هست. خود درخت که نیست. این توصیف است دیگر، باشد

من کی هستم؟ . توصیفش را گفتیم چه هستدانم معلم یعنی چه؟ چه می. یعنی چه؟ توصیفش را گفتیم چه هست

. من توصیف دارم

پولدار ، باسواد هستم، که من ذهنیم را چطوري توصیف کنم؟ عاقل هستم. من ذهنی استتوصیف هم همین 

توصیف من . اینها هم توصیف من است، دانم پدر هستمنمی، خوشگل هستم، انم بلندقد هستمدنمی، هستم

به ، گوید در شب باید راه بیفتی به صورت هشیاريمی. در این توصیف شب است. توصیف است، ذهنی است

رو شدن اوالً کار مشکلی است و این شب این شب. صورت هشیاري در شب راه بیفتی و کسی نبیند مثل عیاران

. باید خوابید

فتی و در شب ذهن راه افتادن اتو تنها باید پا شوي راه بی، اند و همه در شب هستندیعنی در حالی که همه خوابیده

آگاه به زندگی بودن و وقتی زندگی آگاه به ، یعنی در این لحظه تسلیم شدن و از جنس زندگی. یعنی چه اصالً

عیسی جان یعنی زندگی . رودگفت عیسی جان به آن سمت می. روي به سوي زندگیداري می، شويزندگی می

عینک خود زندگی را ، هویت شدگی را به چشم نداردو عینک همآگاه به زندگی که زندگی متکی به جهان نیست

بیند که از جنس چه هست؟ باید برود کامالً از جنس او بشود و با این شناسد و میزندگی را میاآلن، به چشم دارد

گویید که منبینیم شما میو من خوشحالم می. در شب است، هویت استدید متوجه شود که با خیلی چیزها هم

. این خیلی خوب است. ولی باز هم باید روي خودم کار کنم، خیلی پیشرفت کردم
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گوید این و بعد می. ولی هنوز باید راه بروي، اید به اینکه در شب ذهن باید راه افتادبراي اینکه شما آگاه شدیده

بیایید خیلی ، رو هستمشبمن ، کنماي مردم من روي خودم کار می، جار نزن به مردم نگو من، طوري راه افتادي

. دیده نشو. عیار بشو. نه. دهمنتیجه کارم را هم به شما نشان میاآلن، کار کردم

براي اینکه به محض اینکه بگویی این . مشخص نکن، به کسی نگو. کنیهیچ کس نفهمد که تو داري کار می

کنی پس داري کار نمی. کنند این کار راخواهی مردم تاییدمی. خواهیپس شما خدا را نمی. شود فکر افزونیمی

. به خصوص از من ذهنی خودت. اینطوري باشد

فضا باز ، یعنی اتفاق این لحظه را باز کنید، توجه بکنید به این نکته ظریف که وقتی شما تسلیم حقیقی بشوید

شما را ، هنی کور شودیعنی من ذ. شود ذهن شما بایستداین کار سبب می، کنید بدون قید و شرط قبل از قضاوت

این آدم ، کندکه چکار میگذارد من ذهنیش ببیندشکسی که نمی. این عیار بودن است. کنیدتوجه می. نبیند

بعد من ذهنی خودمان . گذارد کار کنیم من ذهنی خودمان استبیند نمیاولین موجودي که ما را می. عیار است

بگذار به مردم . شويرو میداري شب، به تو عیار شديوید بهگمی. خواهد از این موضوع سواستفاده کندمی

، شويتو خوشحال می. شوم تو عیار بشويمن خوشحال می، من که دوستت هستم. به من هم بگو. بگوییم خوب

من ، نه تنها من ذهنی خودتان. نگذارید من ذهنی ببیند. کنیدتوجه می. شويمن همین که بگویم تو تقویت می

. دیگران هم نبیندذهنی 

. شما هنوز در ذهنتان هستید. کنیدشما کار نمی، کنیدبینند شما روي خودتان کار میاگر من ذهنی دیگران می

این یعنی هر . استفاده کنید فقط هر چه بیشتر بهترءخواهید از این موضوع سوشما می. رو هم نیستیدشما شب

. خواهد سواستفاده کنداز این موضوع میتان پریده من ذهنی. چه بیشتر بهتر باز هم

. هاي ذهنی دیگر ما روي خودمان کار کنیمخودتان پنهان از من ذهنی خودتان و از من، با صداقت. پس مهم است

به من ذهنی ، به کسی نگوید. این آدم باید عیار باشد، هر کسی حقیقتاً در شب ذهن راه بیفتد به سوي خدا

ذهن . با خاموش کردن ذهن، گوید با تسلیمکنم و چطوري به من ذهنی خودش نمیخودش هم نگوید چکار می

. یک موقعی نگاه کند ببیند یک قسمتش رفته
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ما در . این عشق یارهاي بیرونی نیست. رو و عیار باشیگوید در عشق یک چنین یاري یعنی خدا تو باید شبمی

همه باید . عیار هم نیستیم، رو نیستیمشب، امقمدر عشق بدست آوردن یک، در عشق همسر زمینی، عشق پول

این یار از جنس فرم چنان یار . چنان یاري. نه آنطوري نیست این. بدانند ما این مقام را داریم و بدست آوردیم

. من ذهنی توصیفی داریم. ما در شب ذهن هستیم، نیست

کنیم که من ذهنی ما داریم یک کاري میاگر متوجه شود که . دهد ما کار کنیممن ذهنی توصیفی اجازه نمی

، اندازدسر و صدا راه می، اندازدشور و شر راه می، کوچک بشود و کوچک بشود و ما به فضاي یکتایی زنده شویم

انواع و اقسام . گذاردنمی، کند ما راکوچک می، کندتهدید می، گویدهزار تا بد و بیراه به ما می، کنددرد ایجاد می

. گویدکند ببین فالنی چه میمقایسه می، اینها چی هست؟ اینها اصالً شما به دیگران نگاه کن. آورددلیل می

پس . گذاردمن ذهنی خودمان نمی. گذاردنمی

اي باز یعنی یک روزنه. اي از کارت باز شودتا یک گره، تا باز شود کاري، در عشق چنان یاري، رو شو و عیاريشب

هایی که در من ذهنی توصیفی ما کردیم و هیچ جا برعکس تمام اقدامات و فعالیت. ي برسدابه یک نتیجه، شود

مان زیاد حس نقص، ماننگرانی، ماناضطراب، مانترس، مانمثل خشم، جز اینکه درد را زیاد کنیم. نرسیدیم

. یعنی کارمان باز نشد. هیچ چیز گیرمان نیامده، شودبمان زیاد حس گناه، شودب

وقتی این . بینیتو صورتش را می، یعنی وقتی معشوق این موهاي چتري را یک کمی کنار بزند، طرّه که بفشاندزان 

. هاي ما استهویت شدگی و گرفتاريپیچیدگی هم همین پیچیدگی هم، پیچیدگی را با این کار یک ذره کنار بزنی

و بفهمی این یار با یارهاي زمینی فرق دارد و ي و عیار شوي پنهان از من ذهنی بروي دروي شگوید اگر تو شبمی

از البالي موها یک ذره صورتش را به تو نشان ، یک دفعه این زلفها را یک ذره آشفته کند، کار را باید او باز کند

چه آرامشی آمد یک دفعه و گفتم این ، چقدر شاد شدم، چه انرژي آمد. من زنده شدم، گوید نور آمدمی، دهدمی

قبالً گفتیم اینها با قوانین کن فکان . شودمتناظر با آن در بیرون فرم عوض می، شود مطابق با آنز میفضا که با

. گیردصورت می

منتها ما با اراده آزادمان . این هم با کن فکان است، و اینکه چقدر این طرّه را کنار بزند و شما صورتش را ببینید

دانید چکار باید گیرید واقعاً در شب ذهن میچیزهایی که از موالنا یاد میشما با این . کنیممان را میحداکثر سعی
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دانید شما می. چقدر صداقت داشته باشید. چه کاري را نکنید و چه کاري را بکنید. از چه باید پرهیز بکنید. بکنید

مان را در جهان بیرون ما با زرنگی و آن روشهاي ذهن با روبه شانگی کارهای. شودنمی، اگر صداقت نداشته باشید

به وحدت رسیدن با او هم ما کارمان را با ، یعنی خدا هم، کنیم که در عشق چنان یار همفکر می. پیش بردیم

. بیت مهمی است. چیزي مقدور نیستنهمچو. توانیم پیش ببریمزرنگی می

مجبورم این را توضیح بدهم به ولی خوب ، خواستم بین این بیتهاي این غزل چیزي بیاورمنمی، اما اجازه بدهید

، مثل یعقوب لیث عیار بود در غرب، شدندشما و این توضیح خیلی مهم است بدانید شما مثل عیاران که دیده نمی

و این تمثیل . شدنددزدیدند و دیده نمیزدند چیزي را میآمدند شبیخون مییعنی اینها می. رابین هود عیار است

در شب شما در حالیکه این من ذهنی غافل است چیزي از آن . رو شو و عیاريد شبزنعیار را به این دلیل می

. تواند بفهمد که کی دزدیددزدید و او نمیمی

کرد من وقتی این تغییر می. فردا ببینید این نیست، را بیندازیدهویت شدگیشود که شما یک همیعنی می

، این کجا رفت. کنمکند من آن تغییرات را دیگر نمیتغییر میاآلن. لرزیدممی، شدمناراحت می، شدمعصبانی می

عیار . ات نتوانست ببیندات دزدیدي که من ذهنیهویت شدگی؟ این را خودت به صورت عیار از من ذهنیاین هم

گوید که و در اینجا می. تواند ببیندنمییعنی اینکه من ذهنی

1500مولوي، مثنوي، دفتر دوم، بیت 

که سرّ ز بد پنهان کنیچه عجب
این عجب که سرّ ز خود، پنهان کنی

. این خیلی کار مشکلی نیست. توانیدخوب می، گوید اینکه شما روي خودتان کار کنید و به کسی نگوییدمی

مان اما این خیلی عجیب است که ما از من ذهنی. کنیمگوییم ما چکار داریم میبه هیچ کس نمی. کنیدپنهان می

چه موقع این من ذهنی چشمانش ، عیار هستیم، جنس هشیاري هستیمپس ما فهمیدیم از. ارمان پنهان کنیماسر

فرمی اگر شما تسلیم بشوید و از جنس بی. تواند ببیندبیند اوالً؟ این من ذهنی فقط فرم را میچه را نمی. بیندنمی

تسلیم شما را از . شما باید این کار را بکنید. نداردفرمی بکنید این من ذهنی خبر شوید و هر کاري به صورت بی

. تواند ببیندکنید من ذهنی نمیهر کاري آن موقع می. کندفرمی میجنس بی
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علت تعیین ، به ستیزه در بیاورید، به قضاوت در بیاورید، به فکر دربیاورید، شما جار بزنید، اگر من ذهنی ببیند

شما به عنوان هشیاري با . توجه کنید شما با چه موجودي طرف هستید. ذاردگنمی. فهمداین من ذهنی می، کنید

مثل . ي استذمو. یک بافت ذهنی تصویري به عنوان من ذهنی طرف هستید که بسیار موجود خطرناکی است

ما را با . زندما را گول می. اصالً با مقاومت به وجود آمده. کندادعا دارد و مقاومت می. گرييذماند در موموش می

یک درد به ، ماندهر موقع می. شودخواهد تظاهر کند که ما او هستیم و موفق میمرتب می. کندخودش همراه می

. بردکند ما را میوقتی گیج می. کندآورد ما را گیج میوجود می

مان ز اینکه خشمبعد ا. کندفهمیم چطوري است و ما را با خودش یکی میشویم آن موقع نمیمثالً ما خشمگین می

شود و شما هم توجیه کن حق با من بوده و خودش تقویت می. گوید توجیه کن حاالآید میشود میپایین می

، مرا تقویت کنید، گویید بیایید با مندیگران را می، بعد حاال همسرتان. بله حق با من بوده. کنیدطرفداري می

آنها هم مجبورند بگویند حق با شما . شوممن دشمن شما می، بودهاگر نگویید حق با من . بگویید حق با من بوده

. بله. من ذهنی شما بزرگتر شد. بوده

این ، خواهی به خدا زنده شويیعنی این عجب نیست که تو سر کارت را که می. چه عجب که سر ز بد پنهان کنی

این کار بزرگی است که سر را از ، استانگیزاین شگفت، ولی این عجب است. هاي ذهنی بدرا پنهان کنی از من

که آنها هم ، کندهاي ذهنی دیگر اعالم میو اگر من ذهنی تو بفهمد فوراً به من. من ذهنی خودت پنهان کنی

. بیایند به کمکش، بدانند

1501مولوي، مثنوي، دفتر دوم، بیت 

کار، پنهان کن تو از چشمانِ خَود
بدتا بود کارت سلیم از چشمِ 

هویت در شب ذهن که میدانی هم. گفتیماآلنکدام کار؟ ، خواهی انجام بدهیگوید کار را یعنی کاري که میمی

دانی از جنس خدا هستی به سوي آن و خواهی حرکت بکنی و میبه صورت هشیاري و به صورت عیار می، هستی

نشان دادن روي او یعنی یکی ، هم نشان ندهدتا . خواهی او طره را افشان کند و رویش را به شما نشان بدهدمی

و چه به لحاظدرونیشود چه به لحاظ کار شما باز نمی. شودمیدانی کارت در بیرونهم درست نمی، شدن شما با او

تا کار ترا این ، گوید حاال این کار را باید از چشمان من ذهنی خودت پنهان کنیمی. ایم مابیرونی این را فهمیده
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آنها نتوانند . تا کار خودت از چشم بد خودت و چشم بد من ذهنی دیگران سالم بماند. کندنمن ذهنی خراب 

. خرابکاري کنند

1502مولوي، مثنوي، دفتر دوم، بیت 

خویش را تسلیم کن بر دامِ مزد
وانگه از خود بی ز خود چیزي بدزد

مزد . گیریمدر اطراف اتفاق این لحظه فضا باز نکنیم مزد نمییعنی تا ما . دام مزد همین دام تسلیم و دام خدا است

خواهیم ببینیم چه کار باید ما می. خواهیم کار معنوي بکنیمحاال ما می. یعنی آدم کار بکند و به او مزد بدهند

مزد ما این . ما به خرد زندگی مجهز شویم، چند وقت ما به حضور زنده شویم، بکنیم که باالخر بعد از چند روز

اگر ما . به فضاي گشوده شده، گوید خودت را تسلیم کن به خدامی. دام مزد این فضاي باز شده است. است

. کنیم نه به جسمتوجه کنید که ما خودمان را به خدا تسلیم می، خودمان را تسلیم کنیم

تسلیم اتفاق . شویدمیشما تسلیم وضعیت یا اوضاع ن. گویند تسلیم وضعیت شدمشنوم میبعضی مواقع من می

فضا گشودن در اطراف اتفاق این لحظه همگامی و همکاري با قضا . شویدشما تسلیم خدا می. شویداین لحظه نمی

. هم دام است و هم مزد دارد. کنید این فضا دام مزد استو فضا را که باز می، است که این اتفاق را به وجود آورده

در این حالت ذهن ما ساکت . گویدخواهیم ببینیم این فضا چه میستیم و میدرست است؟ و ما تسلیم این فضا ه

ات که کور آن موقع در این حالت از من ذهنی. کنیمما به صورت هشیاري کار می. بیند این کار ما رااست و نمی

جنس از، ما از جنس جسم نیستیم دیگر. تواند ببیندچون فقط جسم می، هایش بسته شدهچشم، اآلنشده 

. هی بدزد، هایت هی بدزدهویت شدگیاز هم، فرمی هستیمبی

آنجا یک دردي . گذارید کنارهویت شدگی با پول را میدارید همبرمی، خواب رفتهتو بهمثل اینکه مثالً من ذهنی

ن را من به ای، مثالً تو رنجش داري از فالنی، گوید این درد مایملک من استمی. گذارداگر آگاه باشد نمی، هست

چون ، ولی وقتی خواب است. گذارمخواهی این را بدزدي من نمیشما می. کنم که درد بیاوردموقع استفاده می

. بخشیدیعنی می، اندازید دورداري مییواشکی آن رنجش را برمی، فضا را باز کردي

خواهم می، گفتی آقا من با تو قهرمبه او ، بینید که در حالت تسلیم پاشدي زنگ زدي به یکییعنی یک دفعه می

این من ذهنی . من این رنجشم را انداختم از تو. این تقصیر من بوده، خواهممن اصالً معذرت می. آشتی کنم
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بعد یک اتفاقی . گویدکشی او چه میمینخجالت ، شويگوید آقا کوچک میمی. گذاشتدید نمیاگر می. بیندنمی

چند سال پیش آن کار را ، آن کار را کرده، شما نگاه آن کار را هم کرده، که این نیستفقط. آوردرا هم به یادت می

، خواستی رنجشت را ببخشیمی. آوردآنها هم به خاطرت می. با آن یکی متحد شده پشت سرت حرف زده، کرده

. پس مهم است. گذاردنمی. بینی نه پشیمان شدي دیگریک دفعه می

بی ز خود یعنی بدون ، اتوانگه از خود یعنی از من ذهنی، زخودبیازخودوانگه، مزددامدرکنراتسلیمخویش

گویدمیاآلن. گذارددزدي براي اینکه اگر بیدار باشد نمیمی. هویت شدگی را بدزدیعنی یک همچیزيمن ذهنی

615مولوي، دیوان شمس، غزل شمارة 

جانستلۀدیوانه دگر سانست، او حام
جانانست، حملش نه بدو ماند؟چشمش چو به 

از ابدیت او در این لحظه آگاه ، به بینهایت او زنده شده، یعنی به خدا زنده شده، گوید یک آدمی که دیوانه استمی

وارد ، داند که ذهن فضاي توصیفی استمی، هشیاري که در این لحظه است، به خرد زندگی مجهز است، است

درست است؟ . شوددیدش عوض می، شوداگر بشود دچار شب و روز میداند کهمی، نمی شودفضاي توصیفی 

بنابراین اگر تو با عینک من . توصیف کردماآلنهمین طوري است که من . گوید دیوانه یک جور دیگري استمی

موالنا هم خوب . گوید که خوب این هم مثل من است کهبراي اینکه می. توانی بشناسیآن را نمی، بینیذهنی می

خوب دیگر مثل ما . گرفتهاو هم پول می، رفتهسرکار می، خانه داشته، خوردهالبد غذا می، که او هم که زن داشته

:گویدمی، نه. بوده دیگر

شکمشبچهبزایدخواهدمیاآلنماخودمثلِاینکهیکی، داردمعنیتادواستجانۀحاملاین، استجانۀحامل

اندحاملهکهدانندمیاندحاملهکهموقعی، ددارحالتتادوحاملهخانمهايمثل، استحاملهولیداندمی، است

یواشیواشهشیاريکهفهمیممییکدفعهولی، داریمذهنیمنهنوروقتیهمما، خورندمیتکانشانبچه

تويبچهپس، خوردتکانبیندمیخوردمیتکانکهحاملهخانمۀبچمثل، دهدمینشانخودشبهراخودش

بینیدمیهاموقعبعضیخوردمیتکانداردمادلتويهمهشیارياگر. خوردمیداردتکان، هستمنشکم

بینیمنمیدیگر ذهنیمندیدباما، شدیمدیگرجوریکما، آیدمیسبببیآرامش، آیدمیسبببیشادي

وضعیت. هستیمحاملهفهمیممیماپسشویمنمیخوشحالشدمیخوشحالذهنیمنکهچیزهاییبادیگر 
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همان. خداستنهایتبیهمانجان. هستیمجانۀحاملماپس، بزایدرااشبچهآدمکهاستاینحاملگیبعدي

:گفتکهایستذره

4580مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت 

دهانبگشایدذرهآنوانگهاننهانذرهیکیدرآفتابی

خواهدمیذهنازبشودزاییدهخواهدمییواشیواش، هستآفتابمادرونفهمیممیهستیمآفتابیکما

شماوبیرونبیاییمبایدتوصیفیفضاياینازکهایمفهمیدهاآلنکههستیمجانیمایعنی. بیرونبیاید

بااگر، یداداشتهنسبیموفقیتباالخرهشماازخیلیو، کنیدمیکارداریدخودتانرويشدیدویدافهمیده

اینطوري، هستیدماهههفتهستیدماههشششما، زایندمیماهنهازپسکهکنیممقایسهحاملهخانمهاي

. استتانبچه، خداثباتوخدانهایتبیصورتایندرزاییدیدهماگر، نزاییدیدهماگر، هستید

، شودمیآنهاشبیهشانبچهکنندنگاهکسیصورتبهحاملهخانمهايکههمانطورگویدمیزندمیتمثیلاآلنو

بامایعنی، ماعیاريوبیندنمیذهنیمنوقتی، هستعیاروهستشبروکهانساناینهماینجا، هستیادتان

دائماًخداست؟بهچشمشچرا، خداستبهچونچشمشگویدمی. بینیممیراخدامایعنی، بینیممیخدادید

بدونهحملش، بشودبایدبشود؟خداشبیهنبایدشابچهیعنیحملش، استفضاگشایی، استتسلیمحالدر

استتمثیلاین. زندمیتمثیل! کنیدمیتوجهشد؟خواهدخداشبیهکهنیستاینطوراشبچهیعنیماند؟

. شودمیاوشبیهاشبچهکندنگاهکسیهرصورتبهحاملهزنگویندمیکهآنجاستازگفتم

ۀبچ، استجانانبهماچشمو، باشیمتسلیمکنیممیسعیلحظههروهستیمعیارهستیمشبروکههمماپس

نهایتبیشودمیزاییده، دیگرماستاصلِهستیمماخودیعنی، شدخواهدزاییدهکهاستجانانخودکههمما

ثباتبهیعنی. شدخواهدآگاهابديۀلحظاینازیعنی. شدخواهدنهایتبییعنیشدخواهدخداشبیه، ما

. رفتخواهدعقلشباذهنیمناین. شدخواهیممجهزایزديخردبه. رسیدخواهیم

حتماًگفت. رسدمیدومخواببهجوريچهآدمکهدادتوضیحغزلایندرموالنا. آیدمیدارددومخوابپس

شبروکه، برویمدومخواببهماجوريچهکهدادتوضیحغزلدروبیایدبایدهمدومخوابوآیدمیخواب

زاییدخواهیمکهايبچه، کنیممینگاهاورويبهماچونکهلحظههرکهگویدمیهماآلنو. بشویمعیاربشویم
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نهایتبیفرمانکار، فرمانکارةبعالوفرمممن:گوییممیکنیممیتعربفراانساناینجاکهماناصلیخودیعنی

. اوستبهشبیه، خداستعین، خداستنهایتبیکهماۀبچ، خداست

کندمیتصورذهنیمنکهنیستآنطوريشماعشقیاشمایکتاییحالتیادیوانهشویدمیمتوجهشماپس

کهاستاینکارشو. کندمیحملراآفتابیکدلشدرکهکندتصورتواندنمیذهنیمن، استدگرساندیوانه

اینمثلذهنیمن، بشودزاییدهبایدآفتابکهدانیممیهشیاريعنوانبهما. بشودزاییدههمآفتابنگذارد

بهتبدیلسرآخرکرم، آینددرمیکرمتوياز، آینددرمیپوستهتويازهاشاپركاینددیدیکهياپوسته

خواهدنمیکرم، هستیمکرمدرونهممارودمیپردمیشاپركودرختبهشودمیچسبیدهوشودمیپوسته

. برودشاپركبگذارد

بهدارداصرارهنوز، خوردنمیدردبهدیگر کهداردعقلیکرمایندانیممیهشیارانهشاپركبعنوانماولی

منعقلکهکنیدمیشناساییودهیدمیتشخیصهشیارانهاآلنشما. استهمینطورهمجمعدر، مادرعقلش

خواهد، عقلاینپوستهبصورتاین، آمدیددرآنتويازشاپركبصورتشماوقتی، استکرمعقلِذهنیتان

استپوستهاینمشتريخداکهگفتهقبالًمابهموالناو. نیستیدنگرانششما، خوردنمیدردبهدرختبهچسبید

.بیاباالمشتريهرغمازگفتهو، اشترياهللا، ماستدردهايو

گوییممیمردمبهوقتیما. بفروشیمهمهبهخواهیممیراعقلشوراکرماینراپوستهاینگفتهست؟یادتان

کنبهشما، ندهدتغییرخدا، بدهمتغییرراشمامنبگذاریدبدهیدگوشمنحرفهايبهبیاییدعاقلممنآي

اینعقلکهگوییممیداریمما؟گوییممیداریمچیداریداحتیاجمنذهنیمنعقلبه، نداریداحتیاجفکان

. بشوندزاییدهآنهاگذاریمنمیماو. استکلعقلازبهتر. استخوبیعقلخیلیکرم

حاملهاوبینیممیذهنمانچشمباماکهنیستآندیوانه، خداستنهایتبیۀحاملاو، استدگرساندیوانه

شدهگشودهفضاياینرويازرامانچشموبشویمتسلیمماکهروزيازدیوانهچشم، خدانهایتبیبهاست

بهماچشمچون، ندارداشکالینشدهزاییدهماۀبچاینهماگر. شدیمدیوانهمابرنداریمخداروياز، برنداریم

. بودمهمیبیت، شدخواهداومثلسرآخرهمماۀبچکندمینگاهخدا
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615مولوي، دیوان شمس، غزل شمارة 

زین شرح اگر خواهی از شمسِ حق و شاهی
تبریز همه عالم زو نورِ نو افشاند

اگر، بشوددادهشرحشمابهخواهیمی، خواهیاگرشرحاینازیعنیزین، گفتیمرااینهاکهگویدمیمابهاآلن

شاهوحقشمسازراتقاضااینبایدحتماًکهبکنیدتوجهباید، بشوددادهشمابهاینشرحخواهیدمیشما

حاال، گویدمیشمابهاولمصرعپسدرسته؟. بدهدتوضیحتواندنمینشودشاهونشودحقشمستا. بکنید

بصورتشرحش، بشوددادهمنبهموضوعاینشرحواقعاًخواهممیمنکهگویدمیاآلن، خواندیمرااینها

شرحخواهیمیاگر، فهمیدیمراهافهمیدنیکافیاندازهبه، درآمدیمتوصیفاز، دیگربودنخواهدتوصیفی

، خداشمسشدهوشدهمتولدذهنازکهبخواهیکسیازبایدراایناینصورتدر، بشوددادهعینی

4580مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت 

دهانبگشایدذرهآنوانگهاننهانذرهیکیدرآفتابی

براياست؟شاهچرا. استشاهاینو، بخواهیدبایدموالنامثلآدمیاز، درخشدمیدرآمدذهنازآفتابپس

ما، نیستچیزيهیچۀسلطاو، کندجذبرااوتواندنمیچیزيهیچ، نیستاوازباالترعالمدرچیزيهیچاینکه

خودتاینکهیکی. استجوردوشاهوحقشمسپس. رویممیاوۀسلطزیربشویمهویتهمکهچیزيهربا

شمسبشو، بیرونبیاتوصیفیذهنِازتوصیفیمنِازاینصورتدرخواهیمیشرحاینازبیشتراگریعنیبشوي

یکیچون، بخواهیدیگر یکیازچه، بشويخودتچه، بدهعینیتوضیحتوبهشاهوحقشمساینتاشاهوحق

. استیکتاییفضايعالمۀهمتبریز، عالمهمهتبریزاینصورتدر، باشدشاهوحقشمسبایدگفتدیگر 

میتمثیلهمبازو، کردهکمکموالنابهوبودهموالنایاروبودهتبریزي، شمساینکهبرايتبریز؟گویدمیچرا

افشاند، تازهنو، هشیاريیعنینور، اوازیعنیزو، خدایعنییکتاییفضايیعنیمعناایندرعالمهمهتبریززند

یعنیموقعیآنو. دیدنخواهیرااینشرحتونتابداستحضورجنسازکهنوهشیارياینتایعنی. بتاباندیعنی

، استشاهواستحقسشمو، استدینشمسکهموالنامثلانسانییکطریقازخدا، خدا، یکتاییفضايآن

مهمیبیتدرسته؟نیستتوصیفیاینشرح. فهمیمیرااینشرحتووتاباندمیتوبهجدیديهشیاريیک

. است
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راشرحش، رویممیحضورخواببهکهرادومخوابةپدیداینشرحماکهاستاینکنیممیماکهاشتباهاتی

کهخواهیممیکسیازبلکه، خواهیممیفکروتوصیفبصورتتنهانه. خواهیممیتوصیفبصورتهمباز

توضیحشمابهخواهیدمینشدهزندهحضوربهوذهنیمنآدمیکازشمااگربنابراین. نیستشاهوحقشمسِ

اینو. کندمیپخشراکهنهنوردارداواینکهبراي، بتاباندنونورتواندنمیاوطریقازعالمهمهتبریز، بدهد

، بشویدشاهوبتابیدوبشویدحقشمس، بشویدخداشمسبایدتسلیماثردرخودتانشمایاکهدهدمینشان

حضورهشیاريیعنیجدیدهشیاريبااینوچی؟یعنیزندگیبهشدنزنده؟چییعنیاینبفهمیدعیناًکه

. شناسدنمیرانوراینذهنیمنهشیاريیعنیقدیمهشیاريپس. گرفتخواهدصورت

نمیجدیدهشیاريبصورتشرحدیدیداگراینکهیکیبفهمیدشماباید، بیتاینتويهستمطلبتاچندین

کسیخواهمنمیکنممیباز، کنممیبازرافضا، شوممیتسلیممنآقا، نخواهیدشرحاصالً، بگیریدتوانید

نمیشمادردبهذهنیتوصیفیشرح، بشوددادهاستقرارشرحاگرولی. کنمنمیهمالئوس، بدهدتوضیح

کهابیاتوکلماتبرخیاینکهمگر، دهیممیتوصیفیشرح، کنیممیصحبتماکههماینجاکنیدتوجه. خورد

خواهدنمیدلممنوگرنه. استسـَرمیکاراینو، بکنندبیدارشمادرراهشیاريآنیکدفعهاینها، شوندمیادا

عینیوجدیدهشیاريوزندگیبصورتبایدشرحاینخواهیدمیاگرشرحشماپس. بشنویدتوصیفشماکه

. نیستیدخودتاناگر، بخواهیدکسییکازبایدو. باشد

می، چییعنیدیگرفهمیدمیبوخکهتابیدمیدارید، شدیدحقشمس، شدیدشاه، شدیدبازخودتاناگر

باید، خواهیدمیشرحهنوز، نشدیدنه، کندمیپخشرانونورِشماطریقازخدایعنیعالمهمهِتبریزکهفهمید

ترجمهراابیاتشاینکهنهخوانممیراموالنامنپس. استبسدیگرذهنیشرح، نخواهیدتوصیفیشرحبدانید

دانممیمنو، بدهنشانمنبه، ایدیبپدیدمندرنوهشیارياینتاخوانممی، نه، ترسادهتوصیفبهکنممی

بلندآنجاازشمسبعنوانما، شودمیبلندآنجاازشمسکهیکتاییفضايیعنیعالمهمهتبریز، عالمهمهتبریز

بصورتنیستتوصیفیشرحاینو، کندایجادشرحباشیمدیوانهاگرتواندمیماازعالمهمهتبریز. شویممی

. نیستقدیمیکهنههشیاريجنسازجدیدهشیاري. استنونورِ، استجدیدهشیاري

راابیاتی. خواندخواهممندوبارهراکلیديابیاتاینازپساما. کردیمصحبتکافیاندازهبهبودغزلاینبله

، نکردهاختراعهندسهموالنا، هندسهگوییممیوقتیکنیدتوجههستمعنويۀهندسبهمربوطکهخواندخواهم

در، یداخواندههندسهشمااگرکهاستاین، مانندمیهندسهقضایايمثلاینهاگفتمدفعهیکمناینکهعلت



# Programگنج حضور767برنامه شماره 767

45: صفحه

صدمثلثیکزوایايمجموعگویندمیکهکنیدفرضکهگفتندمیمثالً، کردندمیثابتراايقضیهیکهندسه

بهعملدرجاهایییکاین، کنیمثابتییمآنمیدیگربعداً، کنیممیقبولمارااینبوخ، استدرجههشتادو

مییا، استقضیههمایناستدیگرضلعدومربعاتمجموعبامساويوترمربعگوییممییا. خوردخواهدمادرد

ياسادهچیزهاياینها، دانیممیوقتیمارااینهاعملیمواردبراي، رسندنمیهمدیگربهموازيخطدوکهگوییم

. است

غافلما، آیدمیالمنونریبوقتی، بکنیمکارچهبکنیمفکريچهدانیمنمیکندمیگیجراماذهنیمنوقتی

نمی، بدهیمنشانواکنشخواهیممی، شدتلخاوقاتمانماو، گرفتندماازرامهمیچیزیکبینیممیچیزهمهاز

یاتانرفیقیکازآییدنمیشما. دهندمیشمابهفکروعملالگويموقعآنابیاتاینبکنیمکارچهدانیم

جامعهبهیا. بکنراکاراینبگویدهماوشده؟اینطورياآلنکنمکارچهمنکهبپرسیدآرایشگرتانیادوستتان

بهابیاتاینباشیدحفظاگرراابیاتاینآییدمی، کنیدنمیاستفادهساختهپیشالگوهايازیا، کنیدنمینگاه

. کنیدکارچهشمامواردآندرکهاستمهماینو، دهدمیرابزرگانعملِالگويشمابه، تقلیدجاي

زندگیبهوصلابرندمثلاینکهبرايکنندکارچهدانندنمی، اندگیج، اندمنگذهنیهايمناوقاتبیشتر

. کنندکارچهاآلندانندنمیهاخیلی، کنندکارچهاآلنکهدانندنمیو، کننداستفادهزندگیخردازکهنیستند

هندسهکهآنهاییمعموالًو. خوردمیدردبههندسهۀقضیمثلاشموقعبهکنندحفظاگرراابیاتاینولی

.خواندندمیراقضیهتاچندیا، خواندندمیراهندسهۀقضییکمثالًدانندمیخواندند

یواشیواش، کرديمینگاهاینکهازپس، کنیحلتوانستینمیاولرامسئلهاین، دادندمیمسئلهیکبعد

و، شدقضیهآنبهتبدیلکهدیديمی، کرديمیکاريیکیا، کرديمیمماسدایرهبهيانقطهیکازمثالً

کاردرریاضیاتینیستکاردرياهندسهولیمعنويۀهندسقضایايگفتیمعلتاینبه. شدمیحلمسئله

زبانبهیکدفعه، شودمیمفیدلحاظیکبهاینهااستخطرناكکنیدتوجه، نکردهاختراعهندسهموالنا، نیست

. خوانممیدوبارهخواندیمقبالًرابیتاین. نه، نهکرده؟اختراعهمهندسهموالنا، موالناۀهندسکهبیفتد

140مولوي، مثنوي، دفتر دوم، بیت 

نشنود یزدانِ پاكوز کَرَم میدعاها کان زیان است و هالكبس 
کردندرستدرو، کندمیدرستذهنیمنرودمیجهاناینبهآیدمیهشیاريوقتیکهدانیدمیشمااآلن

شودمیشعارشودیدشوعینکششودمیچیزهااین، جهانیاینچیزهايباشودمیهویتهمذهنیمن
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ازچیزهاییذهنیمن. استذهنیمنبوسیله، خداازدعاهایشیعنیهایشخواستهبنابراین، بهتربیشترهرچه

یکبااینکهبراي. استضررشبههمیشهذهنیمندعاياصالًیعنی. استضررشبهحتماًکهخواهدمیخدا

راچیزيتصوريخدايیکازدارد، نیستخداجنسازکهتوصیفیوتصویريتصوريذهنیِمنیک، بدانرژي

ازامبچه، بشودبهتراتومبیلم، کنبزرگراامخانه. استدنیاییاینچیزِیکهمیشههمچیزآن، خواهدمی

ازاینقدردیگر موقعهابعضیدعاهااینواستذهنیمندعاهاياینها، بشودمهربانترهمسرم، بشودقبولکنکور

، استچیزهادیددیدش، استغلطفکرشکهذهنیمنوسیلهبهپس. شودمیخرافیکهشودمیخارجواقعیت

. نکنیددعاشما، استآنهاکردنزیادو

و، شویممیتسلیمماوقتیکهداردوجودخواستجوریک. شنودنمیرامادعاياینکهاستخدالطفاینو

، شودمیایزديخواستماخواست، بینیممیاوچشمباو، هستیمزندگیجنسازبینیممیو، کنیممیبازرافضا

کسیهر. کندمیذهنیمنکه، زندگیکاردراستفضولیمادعاهاياوقاتبیشترولی، ندارداشکالیدعااینو

هر، استمعتقدالْمنونریببهکسیهر، بودهمامروزکه، استمعتقدقضاقانونواستمعتقدفَکانکُنبهکه

.استمعتقداودمبهکسی

کههستیمماتنهاوبدهدمابهراکَرمشبهترینخواهدمیلحظههرواستکریمخداکهداندمیکسیهر

ذهنیمنباوذهنیمنداشتنجايبه. کنیممیعملدیگرجوریک، بیایداوکَرَمگذاریمنمیوکنیممیمقاومت

امتدادکهبدهدشمابهخواهدمیخداراچیزهابهترینکهبدانیدشمااگر، شودمیتسلیمآیدمی، کردندعا

کمراقضاوتوستیزهکنید؟میکارچهشما، گذاریدنمیقضاوتومقاومتوستیزهباشماو، هستیدخودش

. استذهنیمنوسیلهبهدعالغزشجايپس. زندمیتانذهنیمنکهاينسنجیدههايحرفجايبه، کنیدمی

1456مولوي، مثنوي، دفتر چهارم، بیت 

شمع اندر شب بود اندر قیامهین قُمِ اللَّیلَ که شمعی اي همام
روشنشبدرراشمعو، بزرگوارانسانايهستیکائناتشمعتوکهبرخیزشبدر، باشآگاهیعنی، هین

، استقرآنآیهکهاللَّیلَقُمِاینجادرپس. عیاريوشوروشب:داشتیمغزلدرامروزکنید؟میتوجه، کنندمی

بلنددفعههشتهفت، ششساعتصبحتابخوابیمیازدهساعتماکهنیستاینمنظور، دهممینشاناآلن

ذهندرهوشیاريعنوانبهمایعنی. دبشوبیداربایدذهنخواب، دنیااینخوابدر، گویدنمیراایننه، بشویم

کهماحضورشمعاینکهکنیمگشاییفضا، بشویمتسلیم، بشویمتسلیماینقدرو، فتیمابیراهعیارانه، شویمبلند
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شبدرراشمعو، بشودروشن، کندمیپخشکائناتبه، کندمیپخشدنیابهرابرکتجورهزارآنوسیلهبهخدا

. بفهمرااین، بزرگوارايکنندمیروشندنیااین

مقاومتدارد، بخوابمخواهممیمن، کنمکارتوانمنمیمن، استخوببگویدوبدهدادامهراذهنیمنکسیاگر

امروزکهاو؛نهایتبیبهماکهاستزدهرقمطورياینراماسرنوشتکهفَیکونکُنوقضاقانونمقابلدرکندمی

. استنهایتبیشمع، شمعاین، کندزایمانخواهدنمی، کنیمزایمان، هستیمحاملهگفت

1216بیت، اولدفتر، مثنوي، مولوي

دلزخیزدترجمانهزارانصدجلسوایماغیرونُطقغیر

هویتهمو، استشدهاشکالهاجسموسیلهبهفعالکهمامرکزازاینکهبرايبشویم؟شمعخواهیممیچرا

ذهنوسیلهبهکه، بفرستدکائناتاینبهبرکتجورهزارانزندگییاخدااستقرار، استشدهاشکالشدگیها

کنید؟میتوجه، هستندچیآنهادانیمنمیمااصال

، شناسدمیرااینهافقطذهنکهنوشتنازغیر، کردناشارهازغیر، زدنحرفازغیر: سجِلوایماغیرونطقغیر

بیرونیحستاپنجکار، استذهنکاراینها، نه. اشارهوایما، هستیاللاگرنهیابگویا، بنویسیاگویدمیذهن

جهاناینبهمربوط، کنیممیبیانداریمزدنحرفواشارهوایمااینباراتوصیفاتما، استتوصیفکار، است

قیامموقعاآلنو. فرستدمیجهانبهمامرکزازراگفتگوهاوبرکاتگویدمیجورهزارانخدااینهاازغیر. است

:استاینآنازیکیوهستندقرآنهايآیهبهمربوطاینهااما، استخداشمعصورتبهشماکردن

2و 1، آیه )73(قرآن کریم، سوره مزَّمّل

)1(یا أَیّها الْمزَّمّلُ
اى جامه فکرت بر خود پیچیده،

)2(إِلَّا قَلیلًاقُمِ اللَّیلَ 
شب ذهن را بیدار و هشیار بمان، مگر اندکى را

ساعتیکدردیگرعبارتبه، بخوابیدکمییکوبخیزیدبرهاشبدریعنی، آوردهاینجاازرااللَّیلَقُمِاینیعنی

بینفاصلهبهچقدرگذشتهساعتیکدر، بودیدزندهخدابه، بودیدتسلیمچقدرکهبیاوریدیادبهشماگذشته

، گذشتهساعتیکدربیشترشماکهگویدمیآیهاینشدید؟بلندفکرصورتبهچقدروبودیدزندهفکرتادو

ازدقیقهده، خوابیدیدمیراآنازدقیقهده، شدیدمیزندهفکرتادوبینفاصلهبهبایدراآنازدقیقهپنجاهمثال

. بودیدمیبیداربایدراآنازدقیقهپنجاهولی، ندارداشکالی، شویدمیبلندهیجانوفکرصورتبهراآن
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بهبیشترمنآیندهساعتیکایندرمثالآیااست؟جوريچهوضعتانکهببینید، راخودتانکنیدارزیابیو

ازپوشانم؟میوفکرآنبهپرممیفکراینازنهیا، بودخواهمزندهاستهوشیاريفضايکهفکرهابینفاصله

یکواردمالحظههر:گفتموالناباشدیادتاناگرپوشانم؟میرافکرتادوبینفاصلهوفکرآنبهپرممیفکراین

ورآناز، استنونوکنندهمستیعنی، استمسکرنونوصندوقتادوفاصله، بیرونآییممی، شویممیصندوق

ايکنندهمستیکلحظههردرصندوقتادوبینفاصله. آخربیتدر، داشتیمنوهوشیاريهمامروز. آیدمی

این، نخوانیفکرهایتوحستاپنجوسیلهبهتواگرگفتبودغزلدرهمامروزو. شودمیعوضهیکهاست

کنید؟میتوجه، بخوانیراازلیلوحتوانیمیلحظه

ازخیلیتوجهاوال، کنمعرضایشانخدمتبه، خوانیمیراقرآنهايآیهاینچراگویندمیکهکسانیآن

یادتوانیدمیهمشماو، بگیرندیادتوانندمیهستخوبیچیزاگردوماً، شودمیجذبهستنددینیکهانسانها

حاالتاکنی؟میعملقرآنآیهبهمثال، هستممسلمانحاالیاکهگوییدمیکهشویدمیمتوجهشماسوماً، بگیرید

اي؟فهمیدهاي؟خوانده

بیداردلمولیخوابدمیحسم، خوابدمیچشمهایممن:کهاستفرمودهرسولحضرتکهدانستیدمیتاحاالشما

بیشترذهنشبدرقَلیالً؟االچییعنیاین، گویدمیکهاللَّیلَقُمِ، چییعنیاصالاینچی؟یعنیاصالایناست؟

. یعنیگوییدمیشما، بفهممخواهممیمناصال؟چییعنیاین، بخواباندکیمگروبمانهوشیاروبمانبیدار

. استچیبفهمیدبایدکنید؟میتوجه

گفتارماکهبخواهیماگر. ببریدسوديبزرگانگفتارازوبزرگکتابهايازتوانیدنمیاستچینشویدمتوجهاگر

کهبگوییم، توآنبگذاریموبدهیمفشاراصطالحبهو، کنیمتفسیرمانذهنیمنچوبچهارهمیندررابزرگان

راخدا، فکریعنی. بشناسیمرازندگیتوانیمنمیما، توصیفیزبانبهکهفهمیدیمامروزهمماو، گویدمیرااین

. بشناسدتواندنمیراشمااصلفکر، بشناسدتواندنمی

کند؟میصحبتچیبهراجع، بدزديفکراینازچیزيیککنیخاموشرافکراینباشمواظبگویدمیموالنا

ذهنیمن، اندافتادهذهنبهمامثل، جهانبااندشدههویتهمآمدندبودندانسانهاازايعدهیککنیدتوجه

موالناهمینهمیکی، شدندزندهخدانهایتبیبه، اندکردهمتالشیراذهنیشانمندفعهیک، کردنددرست

، گویندمیچهبفهمیمبایدما، کنندمیگزارشبایدمابه، بینندمیزندگیدیدبا، زندگیعینکباآنها، است

، ایمخواندهقبالهمراابیاتاین، بله. نیستهمدیگرجورواستدرستگویممیمنکهاینکهبگوییمتوانیمنمی
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وکردخواهیمبرسیراابیاتازبرخی، بودهمینطورهمگذشتهجلسه، ماامروزوایمخواندهراابیاتاینهمه

. کردخواهیمپیداهمرالغزشجاهاي

530مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت 

ضرورت گر خوري، مجرم شويبیمفتیِّ ضرورت هم تویی: گفت
:بعديبیتو

531مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت 

ور خوري، باري ضَمانِ آن بدههست، هم پرهیز بهور ضرورت 
خیلیمابینندگانازبرخیو، ایمخواندهمفصلکهششمدفتردراستداستانییکازگیرينتیجهبیتدواین

: استاینداستانخالصهوبیتدواینبهاندکردهتوجه

، استشدهپنهانصیاديیکآنجاو، هوشیاريصورتبههستیممامرغاینو، شودمیجهاناینواردمرغییک

عنوانبهمایعنی، استصیادیکاینجاشودمیمتوجهمرغولی، استدرآوردهدرختهاشکلبهراخودش

یکآنجاکهشویممیمتوجهو. استدنیااینهمصیادو، استصیاديیکاینجاکهشویممیمتوجههوشیاري

. استدانهمقدار

مرغو، هستآنجادانهمقداریک، استصیادیک، استمرغیککهشودمیشروعترتیباینبهقصهیعنی

واستنشدهگذاشتهاینجابیخودهادانهاینباشمواظب:گویدمیاوبهدنیاصیادو، استهادانهاینبهحواسش

هربه. شودمیزیاديهايبحث، صیاداینبابحثکندمیشروعمرغ، گویدمیزبانیبیزبانبه. نخوررااینها

کههاییصحبتهمهاینباهمماکههمینطور. بگذردهادانهازتواندنمیمرغسرآخرهابحثاینازپسصورت

گوییممی. بگذریمنقش، مقام، دیگرچیزهردانهاز، فرزنددانهاز، دانشدانهاز، پولدانهازتوانیمنمی، ایمکرده

، راانسانیکگوشتحتیتواندمیباشدمضْطَرکهکسیهرقرآنآیهطبق، دارماضطرارمنصیادآقايببینکه

:گویدمیصیاد، بله. کنیممیلهادانهاینازمابفرماییداجازهشما، هستممضطرمنوبخوردرامردهیک

530مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت 

ضرورت گر خوري، مجرم شويبیضرورت هم توییمفتیِّ : گفت
اینآیاکهبدهیتشخیصبایدتوهوشیاريايیعنی. هستیتوهمضرورتدهندهفتواودهندهتشخیصگفت

مجرمبخوريضرورتبیاگرندارد؟یاداردضرورتتوبراياین، بشويهویتهمخواهیمیآنباکهچیزي

خواهدعوضراتودیدشدگیهویتهماین، شدخواهیهویتهمیعنیبشويمجرماستواضح. شدخواهی
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تلهبهدانیممیما، مرغآنجادر. گوییممیداریمانسانمورددر، کردخواهدذهنیمنجنسازراتوو، کرد

، بگذرهادانهاینازنیستضرورتاگرکهگویدمیتلهصاحبوگذاشتنددانه، گذاشتندتلهیک، افتدمی

خواهدمیموالنابخوري؟هادانهاینازداريالزمواقعاآیاگویدمی. گذاشتمتلهگویدنمی، افتیمیتلهبهگویدنمی

چیزها؟بابشویمهویتهمماداریمالزمآیابپرسدشمااز

زندگیتغییردرکردنداستفادهبیتدواینازانگیزيشگفتطرزبهزدندزنگباردوحاالتاکهايبینندهیک

ایندرماداردضرورتکهپرسیممی، یکیسرپشتکنندمیغیبتبینیممیآییممیماگفتندمیمثال، خودشان

، بکنرافالنیغیبتاآلنگویدمیمانذهنیمنبینممی. رویممیشویممیبلند، نهبینیممیکنیم؟شرکتغیبت

. نهدارد؟ضرورتبدهمپزخواهممی. نهدارد؟ضرورتاینگویممی

لغزش. نداردضرورت، نهبینممیدارد؟ضرورتآیاپرسممی، بکشمشمارخبهراخودممایملکازیکیخواهممی

ضرورتدهندهتشخیصودهندهفتواکهدانندنمی، کنندمیتقلیدراضرورتکهاستاینبیتایندرمردم

منکهچیزياینآیاکهبدهندتشخیصفضااینباوکنندگشاییفضاباید. هوشیاريصورتبه، هستندخودشان

ندارد؟یادارد؟ضرورتمنبرايچیزاین، استبلعیدهرامنتوجهکههستمدنبالشاآلن

پیدادیگريرابطهیک، مردوزن، هستايرابطههرحاال، بگیریدرانفردوحاال، دارنددایمیرابطهیکهابعضی

مسئله، شدخواهیمجرمبخوري، باشدنداشتهضرورتاگر. هستیخودتآنمفتیدارد؟ضرورتآیاشودمی

گویدمیوقرآنآیهبهکندمیاشارهمرغایناینکهبراي، بگوییخودتراجوابشبپرسیباید، کردخواهیایجاد

احتیاجواقعاکهاستانسانیمورددر، نیستتومورددرآیهاینگویدمی، بخورمتوانممیمنآیهاینطبقکه

خواهی؟میواقعارااینبراضافه، داريکهتو، میرينمیکهتو، میردمیگرسنگیاز، میردمیدارد، دارد

داممنگویدمیصیاد، گویدمیصیادکردي؟دقتراضررهایشدارد؟ضررهاییچهخواهی؟میچراخواهی؟می

. توبهکردمپهن

اینجاکههاییدانهاینکهگویدمیمابهروشنخیلیزبانبهولیاستکردهپهندامهوشیاريبرايجهاناین

مفتیگوییممیهمماپس. گویدمیمرغآنبه، داريبررااینهاکهنداردضرورت، کنیدنگاهخوبشماگذاشتم

، استلغزشجاي، بدهمتشخیصراضرورتکه، کردنخواهمتقلیددیگرانازواجتماعآینهازمن، هستمخودم

:گویدمیاینجادر. هستممقلدمنچون، ضرورتبهکنندمیمجبوررامندیگران
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کهآوردمیفشارذهنیمن، داريذهنیمناستممکنتوگویدمییعنی، بهپرهیزهم، هستضرورتور

. کنیپرهیزاستبهترهمبازولی، هستضرورتکهذهنیتمنبادهیمیتشخیصهماگر، بلههستضرورت

شدگیهویتهماینعهدهازباید، بدهیپسبایدهمراآنتَقاصصورتایندرخوردينکرديپرهیزاگراما

ضررتوبهدیداینوشدخواهداینعینکتشديهویتهمآنبایعنیخوردياینکههماینکهبراي، بیایی

بیشترچیهرهیکهشدخواهدسببدیداین. بدهیهمراخسارتشبایدخوب، استماديدیداین، زدخواهد

. گویدمیمرغبهداردآوردي؛ورآنازکهعقلیآن، دادخواهیدستازراعقلتشماوبهتربیشترچیهر، بهتر

خودتان؛بهآوریدمیشماراداستان، گوییممیراداستانداریم

این، برويبپريتوانیمی، داريکهآزاديآن، دارياآلنکهعقلیآنبخوريرادانهاگرکهگویدمیمرغبهصیاد

صیادحرفبهمرغالبته. هاافتادخواهیتلهبهبشودعوضدیدتگویممیتوبهدارممن، دادخواهیدستازرا

اجازهکههمشماداردضرورتکهاستاینماتشخیصحاالگویدمیبخوردراهادانهپردمیودهدنمیگوش

قرآنهايآیهبهکندمیشروعداستانبقیهو. افتدمیتلهبهو، خوردشودمیهمشمااجازهبدون، ندادید

. تلهدرافتاديکهاآلننه، خوانديمیراهاآیهاینبایدتلهبهافتادنازقبلکهگویدمیصیادو، خواندن

***پایان قسمت سوم *** 
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موارديدر، بکنیدتکرارشمااگررودمیانتظارکهموالنابرگزیدهابیاتیامعنويهندسهابیاتبهدهیممیادامه

. دادخواهدنشان، کنندمیپیشنهادبزرگانکهرادرستیعملوفکرالگوي، هستیدذهندچارکه

1258مولوي، دیوان شمس، غزل شمارة 

داد ازو بستان، امیرِ داد باشغمی آید، گلوي او بگیرگر
جهانچیزهادیدباو، مبدهیدستازرازندگیخرددیدو، بشویمذهنیاقالمباهویتهماگرکهدانیدمیشما

شما، ناگوارحوادثازمخصوصا، آیدمیغموقتیپس، آمدخواهدپیشدرد، آمدخواهدپیشغم، مببینیرا

وعقببکشیدباید، آیدمیغموقتی. نکنیدراکارایندیگر، برنجید، بشویدخشمناك، کنیدشکایتاستممکن

هویتهمیکازحتما، آیدمیشدگیهویتهمچهازکهببینید، کنیدنگاهغمموضوعبه، کنیدنگاهغمبه

. آیدمیشدگی

کنشناسائیو. بخوردتکاننگذاروکننگاهآنبهلحظهایندرخداقدرتوناظرعنوانبهیعنی، بگیراوگلوي

آنازرااتهویت، رااتهوشیاريیعنی، بستاناوازداد. استشدهغماینسببشدگیهویتهمکدامکه

، نشویدجسمجنسازو، بشویدخداجنسازشماکههستاینلحظهایندردادیاعدلاینکهبراي، بیرونبکَش

، نیستعدلاینکهبودخواهیداجسامجنساز، باشیدداشتهجسمیهوشیاري، باشدجسمشمامرکزدراگرو

. رودمیزندگیقوانینبهورودمیداردشمابهکهاستستمیاین

بایدما، باشدموضعشدرچیزيهریعنیچه؟یعنیعدل، باشدموضعشدربایدچیزيهر، عدلگویدمی

دادامیر، نیستعدلآن، بیایدغموباشیمجسمیهوشیارياگر، جسمیهوشیارينهباشیمحضورهوشیاري

میشکایتمنآمدهغمکهبگوییدنبایدشما. باشیدبایدشمالحظهایندردادیاعدلکنندهاجرایعنی، باش

مینگه، ذهنیمنعنوانبهمنیا، بدهدنجاتغماینازرامنبیایدذهنیخدايیک، شوممیناراحت، کنم

چیزيهمچون، بدهدنجاتمراذهنیخدايیا، بدهدنجاتمرابیایددیگرذهنیمنیک، راذهنیمنایندارم

. دادنخواهدرخ

راکارایننباید، کنیممیشکایت، کنیممیگمراخودمانبدترما، آیدمیغموقتیکهاستاینلغزشجايپس

وقتیچون، کنیممیبیشترراظلم، هیچیشویمنمیکهدادامیرما. استذهنیمنرفتارودیداین، بکنیم

بیشتر، کنیممیبیشترراغماین، دارددوستذهنیمنکهکنیممیکارهاییو، ترسیممی، شویممیخشمگین

. نیستعدلغمکردن
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1258مولوي، دیوان شمس، غزل شمارة 

در جهانِ کهنه نوبنیاد باشاینست اي برادر، چون فلکحاصل 
بنیان، لحظهایندر، فیکونکنقانونمانند، آسمانمانند، زندگیمانند، منبرادراياستایننتیجهگویدمی

ساختهچهپیشساعتیکببیندکندنمینگاه، آفرینشبرايلحظهایندرخدایعنی، نیستکهنگیبهایجادش

مینو، بیرونآیدمینوچیزمرتبیکتاییفضايازاینبنابر، کندخلقدوبارهراآن، دیگربدهدادامهراهمان

منشماوعملشمافکراساسیابنیانوقتی، نکنتکرارراگذشتهشمااینکهیعنیمامورددرحاال. بیرونآید

، بشودعوضهمفکرهایشذهنیمناگر، داریمذهنیمنوقتی، کنیدمیتکرارداریدراکهنگیشما، استذهنی

همجامعهتغییر، مانخانوادهتغییر، خودمانتغییردراین، آوردخواهیمبوجوددیگرصورتیکبهراچیزهمان

. استصادق

کلیبهراآنهاهماساسیباورهايکه، هستباورهاییتعدادیک، ايجامعهیکدرآییدمیموقعییکشما

، دوربریزیمرااینها، بودیمهویتهماینهاباقبالگوییدمی، آوریدمیدیگرباورهايسريیک، کنیدمیملغی

بوجوددیگريبصورتراچیزهماندوبارهآدمهااین، بشویدهویتهمگویممیمنکهجدیدباورهاياینباحاال

باید، کنیمعوضراجامعه، کنیمعوضرامانخانواده، کنیمعوضراخودمانبتوانیممااینکهشرط، آوردخواهند

. نگفتیمحاالتاکهبگوییمچیزيیعنی، بنهیمنوییبنیانیک، ریشهایناز، لحظهایندریکتاییفضايایناز

یعنی، بخوانندنگَرداازاینکهبدونلحظهایندر، خردمندانیعنیدیوانگان: کهگفت، بودهمغزلدرموضوعاین

ازتوانیدمیشماو. استمشخص، بله. خوانندمیازلیلوحاز، کنفکرچهکهبگویدآنهابههاوضعیتتغییر

هوشیاريیکاز، فضاگشائییکازکنممیعملوکنممیفکرمنکهچیزياینلحظهاینکه، بپرسیدخودتان

کنم؟میتکراردارممنراکهنهرفتارهايیاراکهنهفکرهاي، راکهنهچیزهايهمانیاآید؟میدیگري

بنیاناگر، بودخواهیدکهنههمیشه، دهیدمیادامهشماراکهنگیاگر، دهممینشانراقبلیهايواکنشهمان

بوجودداریدجدیديچیزشماپس، آیدمیجدیدفکرهايشدهبازفضايایناز، کنیدمیبازرافضا، داریدنویی

، داردارزشچیزيچهالهیبارگاهدرکهبدانیمتا، خواندیمقبالبخوانمهماین. آوریدمی

:گویدمی
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1323مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بیت 

اندرین حضرت ندارد اعتبارجز خضوع و بندگی و، اضطرار 
لحظهایناتفاقاطرافدررافضاآنو، کندمیکاریعنی، دارداعتبارخداپیشچیزیکفقطلحظهایندریعنی

واژههمفروتنیحتی، هستفروتنییعنی، هستخضوعو، هستتسلیمنشانفضااینکردنبازکه، کنیدباز

جستجوراشدهگشودهفضايدانشوعمالاستصداقترويازاینودانمنمیگوییممیماوقتی، نیستخوبی

میماواقعدر، استبندگیوضوعخاین، شویممیتسلیموقتی، شودمیصفرمانذهنیمنوقتی، کنیممی

. دانممیتوبهمحتاجراخودممنلحظهایندرو، دانیمنمیما، خداهستیمتوة بندگوییم

هروبیرونودیگرانوجهاناینکهامفهمیدهواقعامنیعنی: کهشودمی، بخوانیداضطرارو، بدانیداضطراراگر

بهاینکهباداردفرقبودنجوراین، دارماحتیاجفقطتوبهمنو، کندنمیکمکمنبه، شدنهویتهمچه

بارگاهدرکه، نباشیدجنساینازهمبودننظرازو، ندهیدانجامعمال، بگوییدذهنافقطرامطالباین، توصیف

. استموثر، آیدمیکاربه، داردارزشاضطراروبندگیوضوعخفقطخدا

، استمتاسفجوريیکلحظهایندرکسیهریعنی، اعتذار، خواهیمعذرتیعنی، ذالدبا، بخوانیداعتذاراگر

، کندنمیاضافهخودشبهجدیديشدگیهویتهم، خداازخواهدمیعذروقتیدیگراینکهاز، ذهنیمنبانه

عبادتهمهاین، طلبکارممن: کهچیزهابقیه، داردارزشخدامقابلدرخضوعوبندگیواعتذارواضطرارپس

طبقو، آیدمیذهنیمنازهمهاینهاوندادي؟رااینچرا، بکنیراکاراینبودقرار، بدهکاريمنبهتو، کردم

.نیستموثراصالرفتارهایشوذهنیمن، فرمولاین

ندارد؟نتیجهچرا، کنیدمیکارخودتاننظربههمهاینکهایدکردهتعجبشاید، یداکردهتجربهرااینشماپس

یعنیخضوعوبندگی، استنارضایتیجوریک، استطلبیافزونجوریک، استطلبکاريجوریکاینکهبراي

خودماصال، دارمقبولتنهانه، دارمقبولمنآوريمیبوجوداتفاقیهروگوییمیاآلنتوچههرودانمنمیمن

دهدمیشمابهدانشیوباشندگیجوریکاینهاهمه، دانمنمیمناینکهبراي، دانمنمیاینقضاوتبرمحقّرا

،گذاردمیاثرشماباورهايدرو، شمارفتاردرکه

:بعديبیت
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567مولوي، دیوان شمس، غزل شماره 

خمش، کوته کن اي خاطر که علمِ اول و آخر
چو پیشِ شاه ال باشدبیان کرده بود عاشق 

، بزنیحرفتونیستالزم، باشخاموشکهدهیممیدستورذهنمانبههوشیاريعنوانبهما، ذهنیعنیخاطر

، کنیمیبیانراآخرواولعلم، زدنحرففکرباوتوصیفباکنیمیفکر، زنیمیحرفوقتیتواینکهبراي

استعلمهمانهمآخرعلمو. داشتیمدانشیاخردبصورت، شدیمجداخداازوقتیماکهاستعلمی، اولعلمِ

زندهمادرعلمآندوباره، رودمیبینازذهنیمنمحدوددانشآنوشویممیرهاذهنیمنازاینکهازپسکه

. خداعلمیعنی، شودمی

دفعهاینشویممیخداجنسازمادوبارههمذهنیمنازپس، بودخداجنساولچون، آخرواولعلمگویدمی

خداعاشقعنوانبهمنو، باشیخاموشتوکهشرطیبهفقط، شودمیبیانآخرواولعلماین، هوشیارانه

. شوممیالمننزنیحرفتواگرولی، دارممنوهستمخداعاشقمن. باشمصفریعنیباشمال. باشمالپیشش

میعلمآنبهبشومفنامناگر. شوممیفنا، نیستمیعنی، شوممیصفریعنی، شوممینهیعنیشوممیال

تو، گویممیراآخرواولعلمدارممنکهبگوییمنبهبزنیحرفتونیستالزم. شوممیزندهعلمآنبه، رسم

کنید؟میتوجه. گوییدمیذهنتانبهشمایعنی. بگوییراآخرواولعلمتوانینمی

عنوانبهاگرهمما. بشودخشکترسشاز، ببیندراشیريیکيابرهیککهبفرماییدفرضمثال، بودنال

چقدرمافکرهايآنوماحرکاتآنوذهنیمناینکهفهمیممی، بشویمآگاهخدابهلحظهیکهوشیاري

بجا، نیستحرفهایشحرف. زندنمیحرفدیگر، زندمییخماذهنیعنی، شویممیمنجمدماوبودهمذبوحانه

. استتقلیدهایشحرف، نیستیقینجنساز، نیستزندگیجنساز، استذهنجنساز، استتوصیف، نیست

همآنبادانیممیکهراچیزيآنهمهما. استتقلیدوتوصیفییعنیوصفیگرفتیمیادماهرچهباشدیادمان

جانمانمثل، ماستمالکنیممیفکرشدیمهویتهمآنباوقتیکهاستعجیب. گرفتیمدیگرانازایمهویت

. شودمیبیانخودشآخرواولعلمبشوندالهاایناگر. داریمدوست

میزبانبهراآخرواولعلم، ذهنیتوصیفاتوفکربهتوسلبا، جدلوبحثبامردم: بیتایندرلغزش، لغزش

کهچیزهاییاینیعنی. خداستعلم، استخداحقیقتا، فکرهاآنیعنیذهنیتوصیفاتآنکنندمیفکر. آورند
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علمکدامهیچهااین، بگوییم، بخوانیم، بنویسیمتوانیممیماکهراچیزيهر، بنویسیمتوانیممیودانیممیما

. باشدتواندنمیخدا

226مولوي، دیوان شمس، غزل شماره 

بلی: الست عشق رسید و هر آن که گفت
 بلی هست صد هزار بالگواه گفت

ماازخداو، هوشیاريبصورتایمشدهجداخداازمایکبار، استبودهالستییک، مایعنیرسیدعشقالست

ما، انسانذهنبهایمرسیدهتایماگفتههیرابلهاینو، بلهایمگفتهماهستم؟توخدايمنکهاستپرسیده

میذهنیمناین، ایمکردهدرستذهنیمناینکهبراي، شدهمتوقفبلهانسانذهندر، هستیمهوشیاريهمان

قضابهگفتننه، هستهمخدابهگفتننه، لحظهایناتفاقمقابلدرگفتننه. نه: گویدمیاآلن، دانممیمنگوید

ذهنبهرسانیدهدادهتکاملوکردهدرستراماخداکهگویدمی. استقضابهگفتننهنشدنتسلیم. هستهم

آنبهاآلنوبشویمزندهاوبینهایتبهماوکندیکیخودشباوکندمتولدانسانذهنازخواهدمیوانسان

. ایمرسیدهمرحله

حاال. گوییمنمیراآخربلهبشویمزندهاوبهبایدکهموقعیحاالبله، بله، بلهایمگفتهحالبهتاگویدمیحاال

بگوییوبشنويراحرفایناگرگویدمی. گفتمبلهمنخوبخیلیکهبگوییدبشنویدذهنبهاستممکنشما

، فکريلحاظازمنوضعیتاین، منبرايآوردمیبوجودقضاکهاتفاقیبهمنلحظهاینیعنیچی؟یعنیبله، بله

ذهنمبه، دهمنمیقرارسوالموردراایناصالمن، هستهرچه، جانیلحاظاز، هیجانیلحاظاز، جسمیلحاظاز

. گویدنمیبلهآدماین، کندمقاومتوکندستیزهوکندشککسیاگر. استبلهاین، کنممیبازرافضا، رومنمی

. باشدداشتهشاهدبایداین، بلهبگوییدذهنتانبایکدفعهبشنویدراحرفاینشمااگرگویدمیولی

ومرامراینجاکهشدخواهدمتوجهبالفاصله، شدههویتهمچیزهاباحتماچونبشودواقعیبلهکسیاگر

دردیعنی، دارددنبالشبالهزارصدو، استشدههویتهمچیزهزارصدباواستهاشدگیهویتهمشناسایی

هااینهمهازبایدواستهویتهم، زیادچیزهايیعنیهزار، زیاديچیزهايباکهبیندمیکسیهر. هوشیارانه

دروغینبلیبقیه، گویدمیبلهواقعاآدمآن، هستهوشیارانهدردیعنی، هستبالهااینازکدامهروبشودجدا

. گویندمی
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میسطحیهمینطورياینکهیاکنم؟میبازرافضاگویم؟میواقعیومحکمبلیمنآیا:بپرسیدخودتانازشما

هویتهمچیباکهفهممنمیاصالو، کنممیمقاومتدروندرولی، بلههماآلن، فهمیدمراهااین، بله، بلهگویم

. کنممیادبیمعنیوخوانممیرابیتاینفقط، امشده

ریشهبصورت، ثباتبصورت، بشومزندهاوبینهایتبهمنکهرسیدهآنموقعلحظهاینیعنیرسیدعشقالست

اینهمیشهیعنیالست، الستمعنايضمندر. استعشقالست، بشومزندهاوبهبینهایتعمقبصورت، داري

، فرم، استبودهلحظهاینهمیشهکهاستاینالست. قدیمخیلییعنیکهنیستاینالست، استبودهلحظه

. استبودهلحظهایندرهمیشهولیتغییر، تغییر، تغییربهکردهشروعوجودبهافتاده، وجودبهافتادهمکان

ایندرهمیشه، ایمکردهدرستذهنیمنوایمشدهجهاناینواردوایمآمدهدنیابهماکهوقتیازکنیدتوجه

است؟شدهعوضچی. ایمبودهلحظه

لحظهایندرهمیشه. باالرودمیماسن، شویممیپیرداریمجسمیبصورتما، ایمشدهعوضفرمبصورتما

لحظهایندرهمآگاهانهکسیاگر. هستیملحظهایندرولیکندمیتغییربدنهی. کندمیتغییربدن، هستیم

بسیاراشمعنیالستپس. استالستجنسازآدمآن، کندنمیتغییراوولیکندمیتغییربدنشببیندوباشد

وابدوازل. آیندهبینهایتکهنیستاینهمابد. نیستگذشتهبسیارهمازلکنید؟میتوجه، نیستگذشته

متوجه، باشدخوردهراخداییشرابیکبارلحظهایندرکسیهرو. لحظهاینیعنیچی؟یعنیهااینهمهالست

بلهاینکهمحضبه. گویدمیبلهواستاوجنساز، استعشقجنساز، استلحظهاینجنسازکهشودمی

کدامهرواستهویتهمچیزتاهزارانباکهشودمیمتوجهبالفاصله، بگویدواقعیبله، بگویدمحکمبله، بگوید

. بله. بکشددردخوردهیکبایدراهایندروبشوندمتالشیبایدهاایناز

26مولوي، دیوان شمس، غزل شمارة 

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

شمعیکهمخداهستیمشمعیکماکهنیستطورياین، هستیمخداامتدادیک، هستیمجانیکماپس

رامنشمعآیدمی، استشمعیکهمخدا، هستمشمعیکمنکهکنیدفکرنبایدشما. استدوییاین، است

ذهنیمنیک. استشمعاینکهبگویدوکرددرستذهنیمنیکشودنمی. استتوصیفیاینکند؛میروشن

نوریک، استچیزیک، نهکند؛میروشنراشمعاینآیدمیخداآنحاال، خداستهمآنذهندرهمبزرگ
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کی، بشویدزندهاوبینهایتبهوبشویدزندهحضوربهاگرشمایعنی. استشمعیک، استهوشیاريیک، است

وجودشماییکردهدرستذهنیمنزندگیامتدادکههماآلنحتیو. خداخود، زندگیخودشود؟میزندهدارد

ذهندرکهچیزياینکهباشیدآگاهاگرشما. شمابصورتاستهاشدگیهویتهممشغولزندگیامتداد. ندارد

ذهنیمنبهدیگر، راخداامتدادپوشیدممنو، استپوششذهنیمن، استذهنیمناین، زندمیحرفمن

. کنیدنمیاصراریادهیدنمیادامهخیلی

دود، کردهعوضرامرکزش، چیزهاباشدههویتهمچوناآلن، هستشعلهمثل، هستخداییجانیکپس

کهدانیممینه، بینیممیراجهاننهآینهمثلما. کندنمیروشنیعنی، استبیشترنورشازدودشوکندمی

بدماهايعینکچههر. ترسیممیهمینبراي. هستیمجسمکنیممیفکر، هستیمکیدانیمنمی. هستیمکی

محکمشدگیهویتهموباشندزیادیماشدههویتهم، یمازدهجانمانچشمبهکههاییعینکاین، باشند

ازهافکر، کنیممیفکر، کنیممیایجاددرداشهمهیعنیکنیممیدود. استبیشتردودوکمترنور، باشد

.نداریمهمنوري، استدوداین، آیندمیدردهاوگذرندمیذهنمان

کمتردود، اندازیممی، شناسیممیراهاشدگیهویتهمهوشیارانه، مانوضعیتازبشویمآگاهاینکهمحضبه

. استتاریکیشاهمهبنابراین، شدنخواهدنوريماخانهدردیگراصال، بگذردحدازدوداگرگویدمی. شودمی

حاال. آمدنمیبیرونچیزيسیاهیازولیبودروشنشمع، شدمیسیاهشیشهکردمیدودولیبودچراغقدیم

:گویدمی

26مولوي، دیوان شمس، غزل شمارة 

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

وشناسیدمیراهادردباشدگیهویتهم، اندازیدمیرادردهاشماشود؟میکمترچجوريدود، استواضح

واندازیدمیچههر، باورهایتانبا، متعلقاتتانبادانمنمیبا، پولبااندازیدمیراهاشدگیهویتهم، اندازیدمی

هویتهماین، راهادوداینداریدشما. آیدمیزندگیخرَد، شودمیبیشترنورشودمیترگشودهفضااین

اینفَیکونکُنبازندگیخود، کنیدنمیستیزهومخالفتفقطشمایا. کنیدمیپاكزندگیامتدادازراهاشدگی

، کنیدمیبازرافضافقطشما، اآلنآوردمیبوجودرااتفاقییکقضاقانونبازندگییعنی. کندمیداردراکار

، دادیمتوضیحکامالامروز، کندمیراخودشکارشدهگشودهفضاياینخرد، کنیدمیشکر، هستیدراضی
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هویتهم، ایدشدهسبککهبینیدمیشمایکدفعه، دزددمیاوازراچیزيیک، بنددمیراذهنیمنچشم

میتقلیدکمتر، کنیدمیتريخالق، کنیدمیبهتريفکرهاياآلنکهبینیدمی، شدبیشترنورتان، افتادشدگی

. بله، کنیدمیسوالکمتراصال، پرسیدمیدیگرانازکمتر، دهیدمیگوشآنواینحرفبهکمتر، کنید

شعلهنورازیا، شويمیبرخوردارشعلهنورازکنیکمرادوداگریعنی. برخوريشعلهنورازکنیکمتررادودگر

می، حضورت، اتفرمبیجهانآنیعنی، شودمیروشنجهانآنهمشمعایننورازبطوریکه، خوريمیمیوه

ذهنیمنجنساز، هستیمخداجنسازفهمیممیماشودمیبازترفضااینوقتیمرتب، هستیکیفهمی

میشناساییداريهنوز، داريشدگیهویتهمهنوز، نهکهبینیمیمرتب، شودمیروشنسرااینهم. نیستیم

.اندازيمیداريهنوز، کنی

، شوندمیبهتر، کنندمیتغییربیروندرهافرم، شودمیترگشودهفضا، اندازيمیراشدگیهویتهموقتی

دیگرانبههمکاري. استخودرويتمرکزمستلزمکاراین. بینیمیرابیرونتغییر، کنیمیبازرافضامرتب

. بشویددیدهنبایدخودتانرويکنیدمیکاروقتیشما. عیاروشوروشبگفتامروز. باشیمداشتهنباید

567مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت 

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

568مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت 

فکرَت شویدگوش و بیحس و بیبی
تا خطابِ ارجِعی را بشنوید

طرفازندایییکلحظههرکهگویدمی. شودزندهمادراشمعنیبخوانیمبایداینقدرواستمهمبیتدواین

یعنی، فکروحستاپنجبایا، استبازسرمانگوشماچونولی، برگردمنسويبهکهگویدمیوآیدمیزندگی

همینبصورتصداآنکنیممیفکر. شنویمنمیراصداآن، کنیممیکارداریمتوصیفیفضايیکدر، ذهنیمن

زبانبهبایدصورتییکبهبیرونخدايیکیانفریککهکنیممیفکرما. شودمیشنیدهمعمولیصداهاي

. نیستچیزيهمچینبرگرد؛منسويبهبگویدو، کندصداراماانگلیسییافارسی

ذهنیچیزهايباهویتهمهمهوشیاري، استماهوشیاريگوشِماجانگوشِ، ماجانگوشبهکهگویدمی

هویتهمبازهمفیلترهايهمگوشش، داردراشدگیهویتهمعینک، داردعینکچشمشبنابراین، است

می، کندمیزیادراهاشدگیهویتهمواستجسم، استتوصیفبصورتکهچیزهاییتنهایعنی، داردشدگی
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خداوقتی. برگردمنسويبهگویدمی، راماکندمیصداداردخداکهبشنودتواندنمیبنابراین، جهانازشنود

هوشیاري؟بصورتباشیمماکهخودشامتدادبهیاگویدمیذهنیمنبهبرگردمنسويبهگویدمی

ماهوشیاريهمین، توگویدمیوقتی، داندنمیموجودراذهنیمنموالنا، توگویدمیوقتیکهکنیدمیتوجه

، ماسرگوشاینکه، گویممیدارمموالناقولاز، بفهمیدتوانیدمیراپدیدهاینهوشیاريعنوانبهشما. است

اینتا. بکنیممانحسگوشتويراپنبهبایدبشنودماجانگوشکهخواهیدمیاگر. استماجانگوشِآنپنبه

اینواقعااینکهنه، شدکرحسیگوشاینکههمین. استکرماباطنآن، نشودکرماشدگیهویتهمگوش

. نیستکرمامنظور، کندمیکارخودشاوجدرهمحواساینرسیممیحضوربهوقتی، هابشودکرگوش

بلکهنشنویمفقطاستفکربصورتکهتوصیفبرحسب، هاآنکردنزیادوشدگیهویتهمبرحسبمایعنی

، شودمیخاموشوقتیذهن، گفتامروز، شودمیخاموشذهنوکنیممیبازرافضاوشویممیتسلیمماوقتی

نیرویییکوکشدمیراماداردنیروییکهشویممیمتوجهماموقعآن. شودمیکرموقعآنهمماحسیگوش

و، شویممیکشیدهسویییکبههمشویممیزندههمکهشویممیمتوجهما. فرستدمیمابهالهاماتییکهم

بی حس یعنی پنج تا حس و بدون فکرِ هم وحسبیگویدمیهمینبرايکنید؟میتوجه. نیستجهانسوآن

وقتی من ذهنی در . بشنوید، تا آن ندا را که از آن طرف می آید، بی هوش و بدون فکر می شود. هویت شدگی

به صورت یک دانشی که در ، صورت الهامات قلبیبه ، شما این ندا را به صورت کشش، لحظات تسلیم از کار افتاد

:بله می گوید. خواهیم فهمید، بینشیک، مرکز شما ایجاد می شود

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! اي جان آرام گرفته واطمینان یافته

.گرد
جان آرام گرفته و ، و اطمینان یافته، می گوید اي جان آرام گرفتهبارها خوانده ایم این را، این هم آیه اش است

که نمی گذارد ما آرام براي این که چیزي . هشیاري است که از هم هویت شدگی آزاد شده است، اطمینان یافته

امروز می گفت . این ابیات می تواند به غزل هم خیلی مربوط باشد. همان تغییر هم هویت شدگی ها است، باشیم

بنابراین شب . قرار گرفته است، در کنار یک چیزي که می گَردد، یک ریشه داري، که انسان به صورت یک ثَبات

هم . شب و روز موقعی است که ما گفتیم هم هویت بشویم، ذهن باشدوارد آن گَردنده نمی شود که؟چرا. ندارد

. می شود شب، کم بشوند، می شود روز، هویت شدگی ها زیاد بشوند
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براي این که . آرامش گرفته است، این جانی است که حس امنیت می کند، پس اي جان آرام گرفته و اطمینان یافته

نمی گوید من ارزش دارم براي . امنیت و حس ارزش را از زندگی می گیردحس . از زندگی می گیرداآلنآرامش را

زندگی نمی ، دیگر از آن توصیفات. حس ارزش را در دلش از زندگی می گیرد، خانه دارم، اینکه این قدر پول دارم

کلید . ز گَردبا، حاال می گوید به سوي پروردگارت در حالی که از او خشنود هستی و او هم از تو خشنود است. گیرد

که وقتی ما ، قبال ً توضیح دادماین را. یا زندگی قائم به خود یا زندگی آگاه از خود است، در این جا همین حی قیوم

وابسته به ، ما به صورت زندگی می شویم که این زندگی یا هشیاري، ذهن خاموش می شود، تسلیم می شویم

. متکی به جهان نیست، جهان نیست

به آن خرد اولیه دسترسی پیدا کرده . براي این که روي خودش قائم است؟این چگونه می فهمدمی گوییم پس

آن که دیده می شود یک نفر می ، آن که می بیند، بگوییدفاعل و مفعول اگر، تا زمانی که ناظر و منظور. است

براي همین . ا یک نفر هستنداین دو ت. در این جا گفته استناظر و منظور و راضیه و مرضیه؟درست است، شود

بدون دلیل بیرونی حس ، بدون دلیل بیرونی شاکر است، است که انسان بدون دلیل بیرونی خشنود است

بدون این که از ، بدون دلیل بیرونی، بدون دلیل بیرونی قدرت دارد، حس امنیت می کند، خوشبختی می کند

یک چیزي در . وهدایت جهان رشَد دارد یعنی هدایت داردبدون دلیل بیرونی ، باورها کمک بگیرد عقل دارد

که می تواند به این هشیاريِ به خود آمده و آگاه شده از خود است. توجه می کنید، درونش او را هدایت می کند

. می خواهد این را بگوید. سوي خدا برود

یعنی زندگیِ قائم به ، یکی بشوند، ورلغزش آنجا است که انسان ها بدون این که ناظر و منظ؟لغزش کجاست، حاال

اشتباه ، به سوي او می روند و این غلط استنداي ارجعی را شنیده، در حالی که هنوز من ذهنی دارند، خود بشوند

براي این که متوجه می . دچار صد هزار بال می شود، امروز گفت هر کسی واقعاً بله بگوید. این درست نیست، است

از دید آن فضا به زندگی تان . شما بله واقعی بشوید یک لحظه فضا باز بشود، هم هویت استشود با چند تا چیز

من اقالً با پنجاه تا باور اساسی در ذهنم هم هویت ، من اقالً پنجاه تا رنجش دارم، می بینید اي بابا، نگاه کنید

تا به حال فکر می ؟کار باید بکنممن چه. و من عینک هاي این ها را دارم. هستم که این ها شده است دل ما

.بله. نداریدکردید که هیچ اشکالی

:این را هم بخوانم
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3624مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بیت 

آید از دریا، مبارك ساعتیخدمتیعلّتی، بیرحمتی، بی
خدا و زندگی آنجا است و هر موقع پاي خدا و زندگی می یعنی پاي ، توجه می کنید وقتی موالنا مبارك را می آورد

با قضاوت و بلند مقاومت، با ستیزه. حتماً فضا گشایی کردیم، و باز می شود یا مال ما باز می شود، آید به سوي ما

می گوید که وقتی ما تسلیم می شویم ذهن ساکت می شود . آن نمی تواند مبارك ساعت باشد، شدن ما می دانیم

لحظه مبارکی است براي اینکه این فضاي گشوده . این ساعت مبارکی است، دراین لحظه، فضا باز می شوداین 

فقط فضا ! نه؟رحمت خدا می آید، که بگوییم من این کار را کردم، و بدون علت هاي ذهنی. ما هستیم وخدا، شده

این ، گویید من این همه عبادت کردممی، بدون اینکه شما خدمت کرده باشید، بدون علت بیرونی، را باز کردیم

پول به آنجا دادم حتما این ها باعث شده است که در این ساعت مبارك رحمت خدا ، آن کار را کردم، کار راکردم

. می خواهد بگوید که رحمت خدا بستگی فقط به تسلیم شما دارد! نه؟بیاید

دلیل ذهنی می گویید که به این دلیل ذهنی خدا به بستگی به هیچ کار ذهنی شما ندارد یعنی شما اگر به وسیله 

محکم می گوییم و هم هویت شدگی موقعی است که ما بله، مبارك ساعت. همه اش توهم است، من لطف دارد

و این جهنم ما ساکن می شود ، حق قدمش را می گذارد به جهنم ما:می گوید، هایمان را می بینیم و قبالً هم گفت

تا ستیزه کنیم پایش را می ، ذهن ما ساکت می شود. جهنم ما خاموش می شود، ا پایش را گذاشتت، از کُن فَکان

. دوباره ما به آن حالت برمی گردیم، گذارد بیرون

3087مولوي، مثنوي، دفتر دوم، بیت 

اي ز غم مرده که دست از نان تُهی است
چون غفورست و رحیم، این ترس چیست؟

خودشان را ارزیابی می کنند و خودشان را به صورت یک من تصویري یا ، من ذهنیانسان هایی که به وسیله 

و چون باور پرست هستند از خدا هم یک من ذهنی توصیفی ، ذهنی یا ساخته شده از فکر و توصیف در آورده اند

این چیز وند کهو متوجه می ش. و بنا براین از او چیزهایی را می خواهند که ذهن می تواند تجسم کند. ساخته اند

از . من ذهنی شروع می کند به نگران شدن. رود و شروع می کنند به غم خوردناز بین میها را یا نداده یا این ها

می . ولی این غفور و رحیم در ذهن باز هم یک توصیف است، طرفی دیگر کلمه غفور و رحیم را به زبان می آورند

براي اینکه اگر او غفور . فایده ندارد، به صورت توصیف، ا که خدا هستخواهد بگوید که این غفور و رحیم گفتنِ م

؟این ترس هایت براي چه چیز است، هم این را درك می کنیو رحیم است و تو
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درد تو را درمان می کند و همان طور ، پس او در این لحظه بخشنده است. مگر نمی گویی که او غفور و رحیم است

، حس گناه دارند، ناراحت هستند، اضطراب دارند، پس کسانی که می ترسند؟ترسیپس چرا می . ادامه دارد

ولی با باورها هم هویت شده . و لو این که باورهاي زیبایی دارند، این ها از جنس من ذهنی هستند، حسود هستند

. ولو این که کارهایی می کنند که به نظر خودشان عبادي و معنوي است. اند

هر کسی توکل داشته باشد در این لحظه ؟وصیف غفور بودن و رحیم بودن خدا وند را داریم یا نهپس ما تجسم یا ت

خدا غفور بودن و رحیم بودنش را نشان می دهد و همین ، فضا را باز می کند از این فضاي باز شده، تسلیم می شود

، و عقل هم هست. هستحس رشَد و هدایت هم ، حس قدرت هم هست، طور در این فضا حس امنیت هم هست

. بنابراین ترس وجود ندارد هر کسی می ترسد ایمان ندارد

به ذهن ، این که ما به زبان بگوییم. هر کسی می ترسد به هیچ وجه ایمان به غفور بودن و رحیم بودن خداوند ندارد

ن است که ما حقیقتاً این نشانِ ای، رحیم است و بترسیم، غفور است، رحیم است، بگوییم و بشنویم که غفور است

شما می . اثر می گذارد روي شما، یم و این بیت مهمی است اگر رویش مراقبه بکنیدااین موضوع را درك نکرده

و می خواهد مرا آزاد کند از ، بایستی بگویید که من که توکل دارم و خدا هم می دانم غفور است و رحیم است

می گذارم خرد زندگی از این فضاي گشوده شده ، تسلیم می شوممن فقط هر لحظه، دردهایم و از گرفتاریهایم

. روي من کار بکند

خرد ، یعنی هرچه این فضا بازتر می شود، هر فضاي گشوده شده معادلش در بیرون مکان یا فرمها هم هست

می بهتر، بیرونِ من هم دارد درست می شود، از این فضاي گشوده شده، زندگی به فکر و عمل من جاري می شود

بله این را . باالخره از بین خواهد برد، کم، کم، ترس شما را کمهمین کار، نمی ترسم، نگران نیستممن دیگر، شود

. هم بخوانیم

1378مولوي، مثنوي، دفتر دوم، بیت 

جان باقی یافتی و مرگ شدبرگ بی برگی ترا چون برگ شد
برگ . خوانده باشم ولی این ها همان ابیات کلیدي مثنوي هستند، تکرار کرده باشمممکن است قبالً این ابیات

هایمبچه، استهمسرم، استهایمپولهمینسرمایه من، وقتی من ذهنی داریم می گوییم نواي من، یعنی نوا

برگمعنیبهبرگ، استمنبرگشدمهویتهمچیزهربا.چیزهااینجورواستمقام، استامخانه، است

برگگوییدمیوقتیشماکه، برگیبیبهرسیممی، بردیمبینازروهاشدگیهویتهموقتیاما. نیستدرخت



# Programگنج حضور767برنامه شماره 767

64: صفحه

همینمننوايگفتیدوقتی. شدهجاروتانمرکزازهاآنآنکهبراي،افتیدنمیهاآنیادبهدیگرهستچیمن

ناهار،باشیدفقیر، باشیدنداشتهچیزهیچشماکهنیستایناشمعنیبرگیبینوايکنیدتوجهاستبرگیبی

و،نباشیهویتهمهایتداشتهباهوشیارانهتوگویدمی. گویدنمیراایننه، بخردبایددیگریکیهمراشما

پیشراتوصیفاتنیاوريپیشراذهنت، نیاوريپیشراهاشدگیهویتهماینهستم؟کیمنبگوییسرآخر

. نیاوري

اینبنابروشديزندهابديلحظهاینبهلحظهایندرآمدياینصورتدر،شدبرگچونراتوبرگیبیبرگ

هم. بشودشماسرمایهوبرکتونوا، برگیبیبرگکهکنیکاريبایدشماپس. رفتبینازمرگوشديجاودانه

میماوبیندمیهاشدگیهویتهمدیدبامامرکز،هستیمچیزهاباهویتهمماوقتی. شدترسهمشدمرگ

درشدیمبرگبیوقتی. نیستدرستکاراین، بسنجیمذهنمانباراخداوندبودنرحیموبودنغفورخواهیم

. کنندمیتقویتراهمدیگرهمسرپشتابیاتایندهدمیمعنیابیاتاینکهشویممیمتوجهصورتاین

لحظهایندریعنیمباركساعتدربکنیبیروندرکاريتواینکهبدونعلتبدون،خدمتبدونگفتمییکی

نمیبرکتاگرگویدمیکهبودقبلهمینیکی.بوداینیکی. آیدمیبرکتاوطرفازهستیتسلیمکهحالیدر

بازرامرکزتولی، فقطباشیهویتهماوبودنرحیموبودنغفورباتواینکهنگرانیاگر، کنیمیستیزهتوآید

نخواهدبینازمرگرفتنخواهدبینازترسگویدمیگوید؟میرااینهماآلن. آمدنخواهدبرکتاین، نکنی

شدگیهویتهمهیچجاآنکنیمیمراجعهمرکزتبهوقتیمگر، یافتنخواهیجاودانهیعنیباقیجانورفت

.بله. نباشد

1815مولوي، دیوان شمس، رباعیات، شماره

تا در هوس لقمۀ نانی نانیتا در طلب گوهر کانی کانی
و، فقطاستهوشیاريمرکزتدرشديتسلیماگراآلن، جنسیآنازهستچههرمرکزتدرکهگویدمیپس

بنابرپس، راخدایعنیبزرگترهوشیاري؟هوشیاريآنباکنیمیطلبچیزيچه،کنیمیطلبخواهیمیاآلن

،شماستمرکزدرچیزيیکباشدگیهویتهمیککهزمانیتا، یکتاییيفضایعنیمعدن. معدنیجنسازاین

هویتهمجنساز،هستینانجنسازصورتایندر، نانۀ لقماییگذاشتهراآناسم، هستیجنسآنازو

بهولو،کنیممیطلبداریمرانآوهستیمآنجنسازما، استمامرکزدرکهچیزيهرپس. هستیشدگی

خداخداهیذهنشبهولیهستشدگیهویتهمیانانۀ لقممرکزشدرکهکسی. بگوییمدیگرچیزیکزبان



# Programگنج حضور767برنامه شماره 767

65: صفحه

آیا. نانۀ لقم؟رودمیچیزيچهسويبه، نانۀ لقمجنسازهست؟چیجنسازاین. نداردفایدهاین، کندمی

.نه؟استمهمبرایشهمخدا

بهمرکزتیعنیمنافق. دیگراستهمینمنافقتعریف، استمنافقآدماینولیاستممکنذهنوگفتندر

معلومسرآخر، استآنعکسکهبگوییدیگرچیزیکزدنحرفدرتوولیبرود، برودبایدکهچیزيآنسوي

ازسرچرابرویمخداسويبهخواستیممیکهمابله. بکنیتعجبهمخودت، رفتیجسمويبستوکهبشود

. بودهدیگريچیزجنسازمرکزتاینکهبراي؟آوردیمدراینجا

1815مولوي، دیوان شمس، رباعیات، شماره 

هر چیزي که در جستن آنی آنیاین نکتۀ رمز اگر بدانی دانی
راخودشداردآنوشمامرکزدرآمدهکهچیزيهر.پسدانیمی، حقیقتابدانیتواگرراآمیزرمزۀ نکتاین

هستنایادت، هستماینمنگویدمیکنیمیجستجوهوشیاريعنوانبهراآنداردکه، کندمیجستجو

کهفهمیدوآوردمیوجودبهدرداینکهشدمتوجهوساختمراخودممثلگفتشدهویتهمآمدهوشیاري

. هستمنخدايایندرخشیمیداريساختممنرااینگفتخلیل. نیستخودشاین

اینباشدیمهویتهمماکهوقتیازولی. نیستاینهممنخداي،نیستماینمننهگفت،شدآفلدیدبعد

اینبهایناآلنو. نشدیمخلیلمثل،پرستیممیماو،استمنخداياینگوییممیما،درخشدمیوچیزها

میآندنبال، کنیممیجستجوراآنوگذاشتیممرکزماندرراچیزيمااگرکهرسیممیداریممارمزنکته

اوسويبهشویممیاوجنساز، باشدهوشیاريجنسازباشدچیزنهاگرچیزآنحاال، هستیمآنجنسازرویم

. رویممی

3152مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت 

وآن گنه در وي ز جنسِ جرمِ توست
خُو را ز طبعِ خویش شُستباید آن 

جرماینتوکهاستعلتاینبه، دارداشکالییک، کردهگناهیاستیکیبینیدمیآییدمیشما، گویدمیپس

بیاییباید، بینیدمییکیدرراعیبیکشماوقتیپس، داريراعیباینتو، داريراشدگیهویتهماینتورا

صحبتهمبارها.نیستقبولقابلماذهنیمنبرايمهممطلباین. کنیجستجوخودتذهنیمندررااین

. باشدپذیرفتنیشمابرايکهامیدوارمولیشده
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3153مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت 

که تو را او صفحۀ آیینه بودخُلقِ زشتت، اندر او رویت نمود
توخاصیتآناوکه، توستزشتهویتیهمزشتتخويانعکاس، بینیمیایراديیکیدروقتیتوکهگویدمی

، نه. استدیوانهاینگویدمی،زدشمابهبديحرفیککهبینیدمیشویدمیردیکیکنارازشما. دادنشانرا

هرپس. دادنشانراتوآیینهمثلاوو،کردتحریکاودرراخاصیتآندفعهیککهبودخاصیتییکتودر

.گردیممیبرخودمانبه. خودمانبه؟گردیممیبرکیبهماافتدمیاتفاقیهربینیممیکسیدرعیبی

کهگویدمی. بیندمیدیگراندرراخودشایرادهايماذهنیمنکهاستاینکاراشکال؟کجاستکاراشکال

اززن. شودمیتکرارهاخانوادهدرروزهرپدیدهاین. ندارمایراديهیچمنوهستندهاآنهايایرادهااین

روزنهکندکارخودشرويکسیهراگر. اوستۀ آیینمقابلطرفکهحالیدر، گیردمیایرادزنازشوهر، شوهر

. شودمیباز

1404شماره مولوي، دیوان شمس، غزل

کار مرا چو او کند، کار دگر چرا کنم؟
کنم؟چونک چشیدم از لبش، یاد شکر چرا 

ۀ همامروز، کردندودوکندنجانوزیادفشارزیرذهنیمن، دهیممیتشکیلذهنیمنوقتیکهدانیممیما

مناینمدتییکازپس، شدیمآفریدهما. بردنمیپیشازهمکاروکندمیکار.کندمیکار، گفتهراهااین

راکارهازندگیخرد، مادرکندکارزندگیخردوباشیماوموازيوباشیمتسلیمهمیشهما، بشودمتالشیذهنی

. ماستبهفشاربدونواستزحمتبیهااینودهدمیانجامآسان

دردیگرکارمن، استصفردانشم، استصفرمقاومتم،هستمموازيهمیشهمنچون،کندمیخداچونمراکار

منبهراکارهایشذهنیمنیعنی؟بکنمچراراذهنیمنکارمنپس. استنشستهذهنیمنجايبهدگراینجا

میایجاددرد، کندمیایجادزحمتخودشدیدباذهنیمن. هستیمذهنیمنکارگرواقعدرما،کردهتحمیل

کارهايکهحالتیدر، استمانذهنیمنکارهايبرايکردنتلفوقتماکارهايتمام، کندمیایجاددعوا، کند

؟شودمیانجامجوريچهکائناتکار،چیزهاۀ بقیمثلراما

میمااینکهبراينکنیم؟کاراوخردباچراماحاال. کندمیکاراوخردباچرخنُهگفتداشتیمگذشتهۀ هفت

ستیزهبااضافیکار؟کردچکارذهنیمنعقل، داریمذهنیمنعقل؟داریمرا عقلکدام، داریمعقلماگوییم

کار، منعملوفکربهبریزدزندگیخردوکندعملوکندفکرمنطریقازاولحظههربشومموازيمناگر. اش
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درشدهگشودهآسماناین، فضااینازکنمبازکنمبازرافضامنمرتباگر؟نهیاشودمیدرستبیروندرمن

واوسبببیشاديشیرینیازکنممیبازرافضامنکهوقتی. کندمیبله؟کندمیایجادبهتريفرم،بیرون

. خواهمنمیرابیرونجهانکرشدیگرمنپس. بلهچشم؟میاوسبببیآرامش

بهبه، راماکنندتاییدبیایدمردم. استمردمدانیقدروتوجهوتایید. شناسیدمیشماهمرابیرونجهانشکر

کارمالغزشجاي. نداردبیرونیشکربهاحتیاج، باشدچشیدهرازندگیشکرکهکسیهر. ماستشکرآنبگویند

کههستیمذهنیمنمسائلحلحالدردائماما، کندمیایجادمسئلهمانذهنیمن. کنیممیرامانذهنیمن

اینمااستالزمآیا،جمعیوفرديصورتبهکنیممیجنگماچقدر. بشوندایجادمسائلایننیستالزماصال

بکنیم؟راهاجنگ

الزمحتمامذاهب، ادیانبینهايجنگ، هاملتبینجنگبایدحتمامابکنیمبایدحتماهمسرمانبادعواما

عمریکبایدماکندمیایجادمسئله، کنیممیرااوکارگريما، ذهنیمن؟کندمیایجادکسیچه، نه؟است

، خواندیمقبالهمرااین. بله؟مابرايکندکاراوگذاریمنمیچراما، کنیمحلرااومسائل

14مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت 

مه فشانَد نور و سگ عوعو کند
تندهر کسی بر خلقت خود می

شمامزاحمدیگرذهنیهايمن، بیفشانیدنور، بشویدآفتاب، شویدزائیدهذهنازیعنی، بشویدماهاگرشما

همینماهو،کنندمیعوعوروستاهايسگوفشاندمییااندازدمینورماهکهطورهمانولیبودخواهند

نمیو،هستندمزاحمکهآنهائیبهتوجهبیهمشما، دهدمیادامهکارشبهوکندمیافشانراماهشطوري

دانیدمیچون، باشیدنداشتهکاريآنهاهايحرفبهوبتابانیدباید، بتابانیدرانورتانیا،بشویدماهشماخواهند

کهکسیهر، کندایجاددردخواهدمیدارددردمرکزشدرکهکسیهر، تندمیخودشخلقتبرذهنیمنکه

حس، استاطمینانبیآدمایندانیدمیهمشما، بکندخودشمثلراهاآدمخواهدمیباورهاستباهویتهم

. بکندخودشمثل، کندعوضرادیگرانخواهدمیونداردامنیتحسباصطالح، نداردیقین

اینکهبهتوجهباتاکندزیادراخودشمثلهايآدمخواهدمی، نداردامنیتحساستپرستباورکههرکسی

هرکسی، باالخرهرسیدنخواهدنتیجهبهامنیتحساینکندامنیتحس، دارندقبولراباورهااینزیاديتعداد

آنطبقبر، کندمیرفتارآنطبقبر، زندمیحرفآنطبقبر، تندمیآنطبقبرداردمرکزشدرچیزيهر
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نمیگردونسواروکنیدمینظارتراجهانوهستیدثابتنهایتبییکاآلنکهشما، دهدمینشانواکنش

ذهنیمنعوعوبهراکاراینوکندتحریکراشمانبایدهاوضعیت، کندتحریکراشمانبایدگردون، شوید

، داردقرآنآیهیکهماینبله، کردهتشبیه

84، آیه )17(قرآن کریم، سوره اسراء
ُكْم أَْعلَُم بَِمْن ُھَو أَْھَدٰى َسبِیًال «  »قُلْ ُكلٌّ َیْعَملُ َعلَٰى َشاِكلَتِِھ َفَربُّ
».تر استداند كھ كدام یك بھ ھدایت نزدیكمىكند و پروردگار تو بھتر ھر كس بھ طریقھ خویش عمل مى: بگو« 

413عطار، دیوان اشعار، غزل شمارة 

رنجی منی داري هنوزتا تو میزخم کاید بر منی آید همه
پس، خوردمیماذهنیمنبر، مامنیتبر، خوردمیکهضرريهر، خوردمیکهايضربههر، گویدمیعطارپس

استعدادمردمکهاینجاستلغزش، داریدذهنیمنپس، رنجیدمیهنوزشمایعنی، رنجدمیهنوزکسیاگر

کسی، رنجندمییا، داشتندنگهراهارنجشیا، شدهتماممانمنرسیدیمحضوربهماگویندمی، دارندرنجش

.ندارممنیمنکهبگوئیدوبرنجیدباشیدداشتهتوقعشماشودنمی، داردهمتوقعحتمارنجدمیکه

مابهموالناقبالواستپرهیزبهمربوطهمبیتسهاین، کنممیتمامشدیگروخوانممیرابیتسهاین، بله

براياساسیقانونشماآنبراساس، کنیدشیشهدررادیوتانبزرگانگفتاروهادانشاینبهتوجهبا، کهگفته

:گویدمیبیتسهایندر، کنیدپرهیزچیزهابعضیازتا، نوشتیدخودتان

2909مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت

هافکر، شیر و گور و، دلها بیشههااحتما کن، احتما ز اندیشه
دوبینفاصلهلحظههرو،پرندمیشماسرازخودبهخودکههاییاندیشهاینگویدمی، کنپرهیزیعنیاحتما

علتو،هستآندردانممیوهستآندرمنیککدامهرو، آیدمییکیآننگذشتهیکیو،بندندمیرافکر

تندفکرهاولی،دانمنمیگویممیمنگویدمیکهکسیاصال، دانممیگوئیممیماوشوندمیبلندآنهااینکه

دانیدمیپس، بخوریدغصهتوانیدمیشمااگر، داندمیاو.استبودنمنافقجوریکهمبازاین،گذرندمیتند

؟داندمیکسیچهخوریدمیغصهدانیدمیوقتی، خوردیدنمیغصهوگرنهبخوریدغصهباید

درو، ماندمیجنگلمثلدلهااینکهبراي، کنپرهیزهااندیشهاز، گویدمیحالهربه.داندمیشماذهنیمن

مابهآیدمیکهاستزندگییااستزندگیبرکتخرگوریاگوراستفکرشیر، شودمیپیداگوروشیرجنگل

خرگوراینفکرشیرفورا، بشودزندگیمابوسیلهبایدورسدمیمابهلحظهایندرکهزندگییعنی، رسدمی
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درفکربصورترااینو.خوردمیگیردمیراکنیمزندگیبایدماستمال، رسیدهمابهکه، رازندگییا، رامعنا

.بگوئیدخواهیدمیکهجورهر، شویممیصندوقواردمایا، دهدمینشانماسر

بهشدنبلندازبودیمکردهپرهیز، بودیمآگاهفکردوبینفاصلهبهکردیممیبازرافکردوبینفاصلهمااگر

بعدي، خوردمیگیردمیشدههویتهمفکر، استلطیفکه،استخرگورهمانفکردوبینفاصلهفکرصورت

منبنامياگردندهچیزیکگورخرهااینخوردناز، خوردمیهمرابعدي، خوردمیهمرابعدي، خوردمیهمرا

شیرهم،هستبیشهمثلکهانساندلدرگویدمی، هستیماوکهکنیممیفکرهنوزماوشودمیدرستذهنی

، رسدمیمامرکزبهزندگی، استهمینطورهمواقعا.خرگورهم، شدههویتهمفکریعنیشودمیپیدافکر

:گویدمیحاال، خوردمیگیردمیرسدمیآنتا، جاستآنهستیمهویتهمآنباچونهمفکرشیر

2910مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت

خاریدن، فزونیِّ گرَ استزانکه احتماها بر دواها سرور است
از، کنیدپرهیزاگرشما، کهاستاینمنظورش.کندمیزیادراکچلیخاریدنودواهاستسرورپرهیزگویدمی

دوايیکدنبالذهندر، ذهنبهبروید، ببندیدرافاصلهاگر، دواستاین، شویدزندهفکردوبینفاصلهبهفکر

دردماشودنمییعنی.شمابرايداشتنخواهدفایده، استتوصیفجنسازچونذهنیدواياین، بگردیدذهنی

عقلیبی، نیایدخرد، ببندیمرافکردوبینفاصله.کنیمحلراهادرداینبخواهیمذهنبوسیلهبعد، کنیمایجاد

، بگردیمحلراهدنبالماذهنیفکرهايبا، ذهنیابزارهايباموقعآنذهندربعدوکندایجادمسالهذهنیمن

.نیستدرستکاراین

ماوقتیاینکهبراياستسرورکنیممیدرستذهندرماکه، ذهنیدواهايبراحتماکهگویدمیهمینبراي

براي، شودمیبیشترکچلی، خاریممیهیراکچلیداریماینکهمثل، کنیممیدرستدواوذهنبهرویممی

راتوصیفیچیزیکیعنیسوال، ذهنیعنیسوال، استذهنکردنفعالسوال، نکنیدسوالگویممیمنهمین

جزاین؟داردايفایدهچه، بپرسیدتوصیفصورتبه، راتوصیفیچیزیک، بپرسیدیکیازخواهیدمیشما

می، بله؟یانهمسائلمانبرايگردیممیدواوحلراهدنبالمانذهندرما، کندمیزندانیذهندرراشمااینکه

راآنما، جهاناینبهنیامدهخردفکردوبینفاصلهازاینکهاز؟استشدهدرستچیزيچهازمسائلایندانید

، شدخواهدبدترمانمسائل، کنیمحلرامسائلفکرهایمانباوکنیمایجادمسالهکه، دواهاستسرورکه، بستیم

، شودمیبدترکچلی، بخاريراکچلیاینکهبراي
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2911مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت

احتما کن قوه جان را ببیناحتما، اصلِ دوا آمد یقین
، نشوبلندفکربصورتیعنی، کنپرهیزبیاتوو، دواستاصلیاریشهحتما، شدههویتهمهايفکرازپرهیز

ماجان، استقويچقدرتوجانببین، بیایدبرکت، شفا، خرد، دوا، فکردوبینفاصلهازبگذار، کنساکتراذهن

امنیتحسازپر، استخوببینشازپر، استقدرتازپر، استهدایتازپر، استشاديازپرخودبهخود

. استشناساییازپر، استبخششفادوايازپر، استعقلازپر، است

هاي گنج حضور در تلگراملینک متن کامل برنامه
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