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441مولوي، دیوان شمس، غزل شمارة 

بنماي رخ که باغ و گلستانم آرزوست
بگشاي لب که قند فراوانم آرزوست

اي آفتابِ حسن برون آ، دمی ز ابر
کان چهره مشَعشَعِ تابانم آرزوست

بشنیدم از هواي تو آوازِ طبلِ باز
باز آمدم، که ساعد سلطانم آرزوست

را، بروبیش مرنجان م: گفتی ز ناز
بیش مرنجانم، آرزوست: آن گفتنت که

برو شه به خانه نیست: وان دفع گفتنت که
وان ناز و باز و تندي دربانم آرزوست

هاستدر دست هر که هست ز خوبی قُراضه
آن معدنِ مالحت و آن کانم آرزوست

وفااین نان و آبِ چرخ چو سیلست بی
من ماهیم، نهنگم، عمانم آرزوست

زنموار وااَسفاها همییعقوب 
دیدارِ خوبِ یوسف کنعانم آرزوست

شودتو مرا حبس میواهللا که شهر بی
آوارگی و کوه و بیابانم آرزوست

زین همرهانِ سست عناصر دلم گرفت
شیرِ خدا و رستمِ دستانم آرزوست

جانم ملول گشت ز فرعون و ظلم او
آن نورِ رويِ موسیِ عمرانم آرزوست

پرشکایت گریان شدم ملولزین خلقِ
هاي هوي و نعره مستانم آرزوستآن

گویاترم ز بلبل، اما ز رشک عام
مهرست بر دهانم و افغانم آرزوست

گشت گرد شهردي شیخ با چراغ همی
کز دیو و دد ملولم و انسانم آرزوست
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ایم مانشود، جستهیافت می: گفتند
تنشود آنم آرزوسآنکه یافت می: گفت

هر چند مفلسم، نپذیرم عقیقِ خُرد
کانِ عقیقِ نادرِ ارزانم آرزوست

ها از اوستها و همه دیدهپنهان ز دیده
آن آشکار صنعت پنهانم آرزوست

خود کارِ من گذشت ز هر آرزو و آز
از کان و از مکان پیِ اَرکانم آرزوست

مان و مست شدایهگوشم شنید قص
مانم آرزوستچشم؟ صورت ایکو قسمِ

یک دست جام باده و یک دست جعد یار
رقصی چنین میانه میدانم آرزوست

مردم ز انتظار: گوید آن رباب کهمی
دست و کنار و زخمه عثمانم آرزوست

من هم ربابِ عشقم و عشقم ربابیست
هاي زخمه رحمانم آرزوستوان لطف

باقیِّ این غزل را اي مطربِ ظریف
ر که زین سانم آرزوستشمازین سان همی

بنماي شمسِ مفخرِ تبریز، رو ز شرق
من هدهدم، حضورِ سلیمانم آرزوست
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.از دیوان شمس موالنا شروع می کنم441با سالم و احوالپرسی برنامه گنج حضور امروز را با غزل شماره 

441مولوي، دیوان شمس، غزل شمارة 

بنماي رخ که باغ و گلستانم آرزوست
لب که قند فراوانم آرزوستبگشاي 

پس موالنا از جانب هر انسانی این آرزو را می کند که معشوق خودش را به ما نشان بدهد، چرا که ما می خواهیم 

و همین طور می گوید لبت را بگشا، یعنی از طریق . باغ و گلستان یعنی زیبایی ها رنجش ببینیم و زیبایی بیافرینم

رفهاي تو را بزنم، خودت را از من بیان کن، که من آرزوي شیرینی و شادي فراوان من حرف بزن، من می خواهم ح

ما یکنفریم او هم یک نفر دیگر است، معشوق وقتی خودش را به ما نشان می دهد ما نباید فکر کنیم که .دارم

می شویم خودش را زنده، وقتی او یا ما به اوبلکه رخش را وقتی ما تبدیل می شویم وقتی به او تبدیل می شویم

نشان می دهد، اینطور چیزي نیست که من یک نفرم او هم یک نفره، این طرز تصور مال من ذهنی است و غلط 

. است

بشود، درست آرزوست ختم می کند یعنی آرزوي هر بشري است که به خدا زندهاینکه موالنا همه ابیات را به 

می خواهد که به او زندههر بشري آگاهانه یا ناآگاهانه. است که می گوید آرزو ولی سرنوشت بشر همین است

یعنی او خودش را به ما نشان شود، تمام کارها چنان طرح ریزي شده که هر انسانی هوشیارانه به او زنده بشود، 

بشویم یا آرزویمان این است یا سرنوشتمان این است معنیش این اما این که ما می گوییم می خواهیم زنده.بدهد

نه تنها . است که االن خودش را به ما نشان نمی دهد و خودش را از ما بیان نمی کند، ولی این کار امکان دارد

اي به یک فکر کننده حرف زنندهامکان دارد اصالً ما براي همین آمدیم اینجا، منتها ابتدا افتادیم به پارازیت ذهنی 

.که در سر ما حرف می زند

گذرد، بارها این طرز عد فکر من ذهنی است یا بافت ذهنی است که از سرمان میپارازیت ذهنی همین فکر ب

علت اینکه ما او را نمی بینیم یا ما به او زنده نشدیم در این تشکیل من ذهنی را اینجا توضیح دادیم ولی مختصراً 

ما و وجود من ذهنی لحظه و روي او قائم نشدیم و او خودش را از ما بیان نمی کند، حرف زدن من ذهنی در سر

زدنحرفاین،داردادامهماسردرکهحرفهاییاینوباشدموقتیذهنیمنکهاستبودهبراینقرارولی. است

.بزنیمحرفزندگیمنبعوحضورمنبعازبلکه،نزنیمحرفذهنیمنمنبعازیابراساسمایعنی،بشودمتوقف

کهینکسابرايولیگیرد؟نمیصورتاینچراکهکنیمبررسییمخواهمیامروزوگیردنمیصورتاینولی
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ازما،هستیمخداامتدادجنسازما:کهبدهمتوضیحشنوندمیاستباراولینوبرنامهنایهباندهنکردگوشاصالً

باراولینوذهن،فکر،نامبهکنیممیفعالراابزاريیکشویممیجهاناینواردوقتی،هستیميهوشیارجنس

همعینفکردوتانایهکشویممیمتوجهبعد.گیریممییادرامنۀ کلمبعدشنویممیفکربصورتراماناسم

. استمنمالآنوگیریممییادرادیگرفکریکبعدازآنو کنیممییکیباهمرااینهاواست

بهراچیزهاخیلی،منمالفکراینطریقازواستمنمالیامناسمبهمتعلقچیزهابعضیکهشویممیمتوجه

منگذاشتیمرااسمش،کنیممیدرستذهنیبافتیکذهنیچیزیکیواشیواشو،کنیممیمربوطخودمان

يهوشیار،داردراچیزهاعقلو،آیدمیبوجودچیزهاباشدنهویتهمیاچسبیدنباذهنیمناین.ذهنی

خوديیکداریمکنیممیفکرماوشودمیبافتهاینیواشیواشوداردجسمیيرهوشیایعنی،داردراچیزها

اسمشکههستیمدیگريمنیکمااینکهازغافل.هستیمآنماکهکنیممیدرستیمنیککنیممیدرست

آب،ستابافتهمینگلدرواقع.داریمگلوآباصطالحما،ماادبیاتدرو.استخدائیتآنواستفطريمن

.استهوشیاريدوباره

وآبآنهنوزولیکنیممیدرستذهنیمننامبهذهنیبافتیکماکهاستدرستکهاستایناشمعنی

،شمادروندريهوشیارآن،آبآن،شنویدمیشماوخوانیممیرااشعاراینوقتیمثالً.هستدرماهوشیاري

اً موقتبلکه،زندگییاخداازدایهنشدجداکامالًشماپس،آیددرمیاشارتعبهوراحقیقتاینکندمیشناسایی

وجودنیستیمذهنیمناینماومایهکرداشتباهمااینکهشناساییامکانوذهنیمننامبهبافتیدچیزيیک

.دایهکردراکاراینشماودارد

،زندمیحرفذهنیبافتاینونیستیمذهنیبافتاینمابدانیمماکهاستمهمیبسیارشناسایییک

ماکهاستچیزهاییبهمربوطهمه،استبیرونبهمربوطهمهحرفهایش،نیستماحرفهايهمحرفهایش

راهویتشیعنی،بدهدهویتچیزهابهکهداردهمراتواناییاینيهوشیاردرضمن.شدیمهویتهمباهاشون

باو،استافتادهاتفاقهمانکههستماینمنبگویدوکندمیتجسمفکرۀ بوسیلکهچیزهاییبهکندتزریق

.شودمیبزرگچیزهاکردناضافهباشودمیکوچکچیزهارفتنازبین

کوچکما،بگویندرامابدکنندانکار،شودمیبزرگذهنیمناینیعنی،شویممیبزرگماکنندتائیدرامااگر

ماخواهدمینفریکاینکهمحضبه.هستشدهشرطیکهدارددفاعیهايانیسممکذهنیمناینو.شویممی

میتهپروبههاموقعبعضیمثالًما،کردندفاعبهکنیممیشروعما،شویممیخشمگینمثالًما،کندکوچکرا
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تجسممثالًیا،خودمانتعمیربراي،خودمانکردنبزرگبرايزندمیسرماندرغریبیوعجیبفکرهايورویم

مندارددشمنودوستدرضمن،ماستدشمنآنورودمیبینازشود،میورشکستداردیکیکنیممی

.نیستیمآنماواستتوهمیبافتیک. کندمیتعمیرراخودشهاتهپرووهاتجسماینباو،ذهنی

این،گذردمیشودمیردصندوقآنبهصندوقازاین،مرتبسرتاندرکهحرفهاییدایهکردشناساییاینکه

.نیستیدآنشماوزندمیحرفشمااصلبهنسبتخارجیذهنیبافتیک،زنیدنمیحرفشما،نیستیدشما

زندهاوبهما،بشویممعشوقمایا،ببینیمرامعشوقماکههستاینمانعاوحرفهايیعنیاوپارازیتهايپس

اینمنظورتان،کنیدمینگاهراتلویزیونشمااآلن،چیهدانیدمیشماهمارازیتپ.بزندحرفماازاوو،بشویم

رويمعوجوکجخطهايوبیایدبرفکمرتباگرولی،بشنویدرابندهصحبتهاي،ببینیدرااشعارن ایهکاست

همینهممامورددروسیگنالازکنیداستفادهتوانیدنمیدیگرشما،بشودزیادمقدارشوبشودظاهرتلویزیون

.بزندحرفماطریقازتواندنمیزندگیکهاستزیاداینقدرذهنیمنپارازیتهاي.استافتادهاتفاق

رااینمادريهوشیار،مادرآبآنمدتییکازپس،کردیمدرستکهراذهنیمناینماکهبودهبراینقرار

آزادماوبیفتدماازپذیرشوشناساییباشدگیهاهویتهمکهبدهداجازهتسلیمطریقازوکندشناسایی

کندمیدرستگلستانوباغگویدمیدارداآلنکهد؟کنبیانراچی.کندبیانماازراخودشزندگیکهبشویم

اطرافمانکههاییزیبایی،استزندگیآرامش،استزندگیشاديشیرینیاین.کندمیدرستفراوانشیرینیو

طریقازاوبدهیماجازهاگر،کندمیایجادزندگیرانهاایهبل،کنیممیجادایهکنیکیساختارهاي،کنیممیجادای

.کندفکرماطریقازاو،بزندحرفما

بیانمنازراخودت،بشوجاريتوکنممیمنکهعملیهربه،کندرستتورامنفکرهايیعنیلببگشايپس

نمیهایشپارازیتوذهنیمنکهکردمهمراشناساییاینونیستمذهنیمن،منکهکردمشناساییمنوکن

براي،زدنخواهیحرفمنطریقازتو،زنممیحرفذهنیمنعنوانبهمنکهزمانیتا.بزنیحرفتوکهگذارد

اینمااصلیمنظور.استاصلیمنظوریک،استسرنوشتیکنیستآرزوولی،داردهمراآرزوحالتهمین

بیرونبهبگذاریمقدمذهناز،بیرونبهبگذاریمقدمفکردنیايازبعد،فکردنیايبهبگذاریمقدماولکهاست

یکیاستبینهایتیکیداردخاصیتدوتاهممعشوقکهدانیدمیشما،اوبهشویمزنده،یکتاییفضايبه

،شویممیبینهایتمابدهدنشانمابهرااشرخوقتیپس،هستندهمماخاصیتهاي،خاصیتدوتااینو،ابدیت

زندگییعنیابدیت.اوابدیتبه،ریزدمیفرودردهاتمام،رودمیبینازترس،ابدیتبهشویممیزندهما
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لحظهاینزندگی،هستیدلحظهاینجنسازکهکنیدمیشناساییکامالًشویدمیمتوجهشمایعنی.جاودانه

هستیدآگاهاوازشما،استلحظهنایههمیش،استجاودانهلحظهاین،هستیدلحظهاینجنسازهمشما،است

می،ترسیممیمرتبما،شدیمهویتهمآفلچیزهايباچوناآلنولی.میریدنمیشماواوبههستیدزندهو

رامامنفیهیجاناتبقیهوترساینویاوریمنبدستراچیزهاآنیابدهیمدستازانباشتیمکهچیزهاییترسیم

دردهايباشدیممواجهمابرعکسشودنمیبیانمااززندگیشاديوآرامشوشیرینیبنابراین.گذاردنمی

می، بعد گذشتهبهنسبتتاسفحس،آیندهازنگرانیمثلحسادتمثلخشممثلشدگیهاهویتهمازحاصل

:گوید

ن آ، دمی ز ابراي آفتابِ حسن برو
کان چهره مشَعشَعِ تابانم آرزوست

طلوعماچه. کنیممیطلوعمابریزدفروبشود،شناساییذهنیمناینکهمحضبه. هستیمماحسنآفتابپس

بهگویدمیاوبهانسان؟گویدمیکیبه،زیباییآفتابايگویدمی. استیکیدوهرکندطلوعاوچهکنیم

وچیزهاباشدیمهویتهممابساز. ذهنیمنابرهمیناز؟ابرکداماز، ابرزدمیآبرون. دگویمیهمخودش

لحظهیک. دیگرصندوقتويرویممیوبندیممیراصندوقدوفاصلهبیرون،آییممیصندوقیکازلحظههر

ضخیمیابروقفهبیوسریعگويوگفتپسابر،نایهگرفتکیپ. دیگرصندوقرویممیدوبارهوهستیمتوآن

.هستیمابرزیرما. کنیمطلوعماگذاردنمیکهاست

یکاستابريآسماندیدیدنکنید،پرراجایشانشماوبریزندجاهابعضیدرهاشدگیهویتهمایناگرولی

زندگیوقتیپس. تابدمیفتابآهاابرمیانازالبالي،ازبینیدمیپارهپارهابرهايیا،آنجانیستیکدفعهابرتکه

پذیریدمیوکنیدمیشناساییشمادهدمینشانرادرديیکدهد،مینشانشمابهراشدگیهویتهمیک

میظهورواقعدرشمانیستکهايهتکآنازسوراخ،آناز،کنیدمیشناساییراآنبودناضافهافتد،میآنو

شماچهرهیعنیاشچهرهکند؟میبیانجوريچهوکندمیبیانراخودشاودهدمینشانراخودشاو.کنید

. تابانودرخشانیعنیمشعشع،استمشعشع

گذاردنمیذهنیمنابراالنولی،استدرخشانوتابدمیدائماکهخورشیديمثل،دائماتابدمیمااصلپس

کهاستهمینجهانایندرانسانبودنازرمنظوانسانخواست،انسانسرنوشت،انسانآرزوياست؟درست

.آیدنمیدرفکربهکهچیزهاخیلی؟تاباندمیچیوشودتابانمشعشعاشچهره
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دلزخیزدترمجانهزارانصدسجلوایماغیرونطقغیر

وایماازغیر،استزدنحرفمثلچیزهمهکنیممیفکر،شناسیممیرازدنحرففقطمازدن،حرفازغیر

بازدروناز،انسانشدهبازمرکزازانسان،شدهنهایتبیدلازجورهزارنصدسجل،نوشتن،ازغیرواشاره

هايحرفازشدهدرستابراینکهبراي،نیستیمدرخشاناگراالن.درخشانیمدائماماواستتابانانسان،شده

شناساییوبشویدآرامبشویدآرامبشویدآرامنزنید،حرفاگرشما.فتهگرراآفتابرويما،ذهنیپارازیتما

بوخ.صندوقآنبهصندوقازین،کنممیفکراتفاقاتوبیرونیچیزهايبهراجعدارماش همهمنکهکنیدمی

چرا؟نیستبیروندرمننجاتکهکردمشناساییاالنمن

بهوبیایدطرفآنازبایداوبرکتاوخرداو،بهبشوموصلباید،بشومساکنبایدمنزندگی،کردندرستبراي

درددارممناست،دردناكمیفکرهااینازبعضیوکنممیفکرتندتنداینکهبدهد،سامانمنبیرونیزندگی

گذارمنمیوکنممیمقاومتبیشتردارم،کنممیدرستابربیشتردارمشوممیگیجبیشتردارممنآفرینممی

حلبراي. کنمحلتوانمنمیهمرامسائلمپس.دهممیدستازراامتابانیبیاید،زندگیخردوزندگیبرکت

. استطورهمینهمجمعمسائلحلبرايحتی،بیایدبرکتآنبایدگویید،میشمامن،مسائل

بیروندرکارهاابر،زیر،زیباییتابآفیاحسنآفتابگذاشتهاسمشکهنزندحرفانسانمرکزدرسکوناینتا

میحلبیروندرشانمسائلبشوندخشمگینوکنندفکرتندتنداگرکهکنندمیفکرمردم. شودنمیدرست

این. هستیمزندانیذهنیمنتوياینکهبرايکنیم،نمیحسراگرمااینچراما. شودمیبدترشودنمیشود،

.ببینیدرابیت

2726ن شمس، غزل شمارة مولوي، دیوا

نگشتیبرونتنهخانکزخورشیدزایهنگشتگرمزان

هنوزواستسالمانشصتبیاییم،بیرونسالگیدهسالگیهشتهفتدرذهنی،منیعنیتنخانهازبودقرارما

راخداییآرامشورازندگیاديشرازندگیبرکتگرماياینبراي. گویندمیطورياینبزرگاننیامدیمبیرون

،هستیخشمگینمثالکهکنیمیافتخاربرعکسو،نیامديبیرونهنوزتنخانهازاینکهبراي،کنیمنمیحس

بایدبیشتربشویدوصل،کنیدپیدادسترسیمعشوقبهشمااینکهبراياما.تونیامدياینبراي. هستیدردازپر

هستیمماکهآنچهاست،نطوريایههمیش،نیستیمماکهآنچهشناساییباواقعدر. بشناسیدراذهنیمناین
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ذهنوسیلهبهزندگی،خداییتهستیمماکهآنچه. گویدمیراهمینهمغزل.دهدمینشانمابهراخودش

. نیستفرمازغیر،مکانازغیرشناختبهقادرماذهن. شودنمیشناخته

ما. نیستیمچیکهکنیممیشناساییماداریم،کهگلیوآبهمانباپس. بشناسدواندتنمیرافرمیبیفرم،

نیستیمشنویم،میبینندمیهاحسبقیهکهچیزيآن،نیستیمبینیم،میچشممانباکهچیزيآندانیممی

نایههمازپس. تیمنیسافتدمیاتفاقکهچیزيآن،نیستیمآنکنیممیفکرکهچیزيآن،نیستیمباورهایمان

روندمیبینازوقتیوشویدنمیخوشحالآیندمیوجودبههااینوقتی،کنیدمیآزادراخودتانشماها

. شویدنمیغمگین

هستیدکهچیزيآن،آنانکاربا،نیستیدآنشمادهدمیعذاباآلنراشماچیزيچهکنیدمیشناساییتا

با؟دهدمینشانشمابهرارخشجوريچهرخ،بنمايگویدمیهمینبراي،دهدمینشانشمابهراخودش

همچیننیست،گرفتیماورخرافکرهایمانما. نیستاورخآیدمیفکرتانبهکهچیزهایینایهاینکشناسایی

. چیزي

اینکهمثلاستسادهخیلیهاغزلاین. کنیدتوجهبرایتانخوانممیکوتاهغزلتاسهبشناسیماینکهبراياما

معنیوسوسه. زندمیحرفوسوسهبهراجعولی،نیستتوشهممشکلیلغتهیچ،زنیممیحرفعاديطوربه

هاآنبه،شدیمهویتهمبیرونازدهدمینشانفکرمانکهچیزيآنیعنیماديجهانباماکهاستایناش

سويبهکشندمیراماهاآنوشدیمهاآننسجازیعنی،کردیمپیداجسمیيهوشیارودادیمهویت

گیرمابهتوانندمی،هستمادرجنسآنازاینکهبراي،دارندايجاذبهنیرويوکنندمیتطمیعوخودشان

مثلکارمانمثلهایمانبچهمثلپولمثلبشویمکشیدههاآنسويبهکهشدیمشرطیمالحظههروبدهند

.کشیدیمزحمتخیلیبرایشماکهچیزيهر

وباشدتانبچهبهحواستانبایدشمالحظههر،هستکنیجذبتوجهومهمکارخیلیبودنمادروپدرمثال

هویتهمکارشباآدماینکهاحتمال،استزیادخیلی، بشودهویتهمچیزينوهمچیکباآدماینکهاحتمال

میلحظههرکهاشزیباییباتنشبااینکهاحتمال.استیادزخیلیاشحرفهبا،دهدمیانجامهرلحظهبشود

. استزیادخیلی،بشودهویتهمبدنشقیافهوشکلاشجوانی،اشبدنیقدرتباداردکاروسرباهاشبیند

هوشیارمادادندگیرمابهاینهااگریعنی،شویمنمیوسوسهاینهاۀ بوسیلوکنیممیشناساییمارااینهاپس
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ۀ دفع.اندازیممیوکنیممیپیداخودماندرراجنسییتآنو،نیستمتوجنسازمنندهگیرکهبگوییمهستیم

:گویدمی،شمابهبدهدگیرتواندنمیافتدمیآنکنیممیشناساییوقتیبینیدمیبعد

2727مولوي، دیوان شمس، غزل شمارة 

جوشیزبدانشویدهافسرگوشیبهدهیرهوسوسهگر

هرپرد،میدیگرصندوقیکبهفکريصندوقیکازکهکسیدارد؟وسوسهکی.دادیمراهوسوسهمابوخ

ازمااشتهايو.استباوریکبهمربوط،استاتفاقیکبهمربوط،استبیروندرچیزيیکبهمربوطصندوقی

بیرونچیزهاياینکهمااشتهاي،قضاوتباجوحیانداستهستیادتان،دیگرصندوقبهصندوقیکازپریدن

،ايمراقبهبصورتولیناظربعنوانکنیدتماشارافکرهایتاناگرشما.استزیادخیلیکنیمقضاوت،ببینیمرا

آنهنوز،هستیدآنشماکهچیزيآن،شمايهوشیار،شماآبقسمتاین،نکنیدقضاوتیعنیچی؟یعنی

.دشومیفعال،هستید

اماکنیدتماشاراذهنتان،رافکرهایتانبیاندازید؟بکارکنیدفعالخودتاندرراخدائیتخواهیدمیجوريچه

،نکنیدقضاوتهیچرویدمیباالبهپایینازگرفتیدراکنترلراتلویزیون،ايمراقبههمینطور،نکنیدقضاوت

گوییمنمی،نمیگوییمچیزيولی،هستنامیهابعضیعادتهکهمینطوري،پائینباالبرویدايهمراقبهمینطوري

ما،آیدمیماشناساییبهکههرچیزيکهنیستالزمکهکنیممیشناساییهمرااینواستخوبیااستبد

.نهکنیمقضاوتبایداً حتمبینیم،میآنهارا

گوشاگرکهگویدمی.استمهمیخیلییشناسایاین.کنیدمیکمراوسوسهداریدکنیدکمراقضاوتشمااگر

هرپس.شدیمهمافسرده،کندمیافسردهراتو،تودربیایدجوشبهکندجوشاینوبشنودراوسوسهتو

بیروندرچیزيدیدیدموقعهر،صندوقآنبهصندوقاینازکنیدفکرتندتندشماشودمیسببکهچیزي

نباید،کندمیوسوسهراشماداردهستشمادرجنسآنازکهاستایناشمعنی،کندمیجذبداردراشما

. بروید

خواهیدنمیچیزيیکشیرینییکغذایکحتیباشیدموضوعاینناظراگرموضوعنایهببشویدهوشیار

اندتونمیدیگر،رفتبینازاثرشکهبینیدمی،باشیدوسوسهاینناظرفقط،کندمیوسوسهولی،بخورید

.بکشد
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نوشیشکلِوزهرستنیشداریکهراچشمگرمیِآن

چشمخوشی،بیندمیهمچشمتگویدمیذهنت،استخوبچقدربینیمیاآلنشماکهراآنگویدمی

عسلکهآیدمینظربهولیاستزهرنیشاستزهراینگویدمی،داريکهراچشمگرمی،آیدمیخوشش

آیدمینظربهگیریدمیبیرونازشماکهخوشیهر؟کنیدمیتوجه،عسلیعنینوش،استنوششکل،است

!نشووسوسهباشدحواست،استزهرنیشاینگویدمیولی،استلطفگرمی،استچشمگرمینایهک

؟موشیکورگرفتخشمگرچیستزیانراعیمنَانبار

چهانباراینگویدمی.بگیریمیکتاییفضايازراایزدينعمتنتوانیمماکهشدخواهدسببکاراینگویدمی

شودمیوسوسه.کندمیقهراستذهنیمنانسانکورموش؟بشودخشمگینموشکوریکاگرکندمیزیان

قندگفتهستیادتان،فراوانیآناز،استخودشذاتدرکهاصیلشادياز،بیرونیچیزهايسويبهرودمی

.هستیمماکهچیزيآن،مادروندرما،درکجاست؟فراوانی،فراوان

دهانبگشایدذرهآنناگهانهنانذرهیکیدرآفتابی

ذهنازذرهاینناگهان،استذهنمحدودیتدرهمآنوافتادیمکوچولوچیزیکدرهستیمآفتابییکمایعنی

وسوسه،تويافتادیمماحاال،استبرکتآفتاب،استنعمتآفتاب.استآفتابوشودمیبینهایت،بشودآزاد

آن،کندپیدادستانباريیکبهنتواندکوريموشیکاگرحاال.استکردهکورراماخشم.هستیمخشمگین

.کنیمضررمیمانه،شودمیناراحتانبار

اگر،کنیمآشتیلحظهایناتفاقباداریموظیفهما،بشویمتسلیمداریموظیفهماکهکنیممیاساییشنداریمما

ودهدمیخرجبهابتکاروکنددرازرادستشکهکسیاولینکنیمآشتیآناتفاقولحظهاینباخواهیممی

،کنددرستراماکارهاي،بدهدهمپول،بدهدنجاترامابیایدخدابگواینجانشینشما،هستیمما،انههوشیار

:هستهمغزلدر،نکنیدشکایت،نکنیدگریه.نیستچیزينهمچودارمقبولموقعآنراخدامن

ملولشدم،گریانپرشکایتخلقزین

رکاایننکنیدخواهید،میبیرونیچیزازراخدانعمتکهاستاینبرايانتظارات.استانتظاراتبخاطرشکایت

.نشویدموشکور، را
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؟رفروشیکَشِازمگسدویکبیفتداگرزیانچهآخر

.ندارمشکرمناستنگفتهروزیک.دهدمیشاديیعنی،شمابهدهدمیشکرهمهمیشهخداستشکرفروش

راخودشیعنی،دهدمیشادي،دهدمیشکرشمابهکنیدقبولرالحظهایناتفاقبشویدتسلیمشماهرلحظه

میذهنیمندرکهچیزيآن.استفراوانیماجنس،دهدمینشانشمابهراشماجنس،دهدمینشانشمابه

شماکهخوانیممیرااینها. نیستیمماآن،استذهنیمنخساست،استنظريتنگاستمحدودیتبینید

وجوداآلنمادرهماگر.نیستیمما،خواستنرامردمبد،نظريتنگ،گیريسخت،حسادتکهکنیدشناسایی

.هستمپستیآدمچهگوییمنمی،اندازیممیکنیممیشناساییما.کشیمنمیخجالتمادارد

،نیستید،نیستیدآنشماکهشماستذهنیبافتوشدگیهاشرطیجزوآنهابینیدمیشماکهآنهاییچون

ناراحترودمیشکرفروش،کندقهرشکرفروشازمگسدوتایکیاگرپس.بیندازیدشتوانیدمیراحتبنابراین

.کردیمقهرخداازما،کردیمقهرماوشود؟می

راکردنقهرماواستکردهقهرخدابا،لحظهایناتفاقمقابلدرداردمقاومت،ستیزدمیلحظهاینباکهکسی

،کنیمآشتیبابا،بدهمچیزيیکحاالکردهقهرایندگویمیخدابکنیمقهراگرکنیممیفکر.داریمدوست

دراوبرکتبایدبشوددرستشمازندگیباشدقراراینکهبراي.گیردمیداريکههمراآن،نیستچیزيهمچون

؟راشماکنددرستجوريچه،بستیراراهکنیمیستیزهکرديقهر.بشودجاريشما

دوشی؟شیرشکستدیگگرقصاننُچهراشیرۀ ناقرمَ

هماالنجاهابعضیشایدخوردند،میراشیرشوجوشیدندمیقدیمکهدهد،میشیرکهشتريیعنیشیرۀ ناق

میراشیرکهخانمیآندوش،شیراگرکهرسدمیضرريچهرادهشیرمادهشتریعنیناقهگویدمی. کنندمی

با؟جوريچهلحظهاینکی؟دوشیممیشیرصورتبهرابرکتزندگیازمانییع؟بشکندرادیگشدوشد

خردوزندگیبرکتیعنیمقوي،مادهعنوانبهشیررسد،نمیمابهشیروکنیممیستیزهاگرحاال. تسلیم

.شناسیمنمیماکهدیگرچیزهزارتاوزندگیآرامشوزندگیشاديوزندگی

رادیگذهنیمنکردندرستباماواقعدر،بشودجمعآنجادیبیاکه،باشیمداشتهحضوربایددیگ،حاال

بدوشید،شیرنیستیدبلدشماکه،بخوردغصهبرودشیردهناقه. مانیستیمخوبیهايدوششیر. مایهشکست

خواهید،نمیشماحاالاستگذاشتهمااختیاردررافراوانیلحظهنایهکخدابدهد،خواهدمیراشیرشآنکه
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رامقایسه،خواهیدمیراحسادت،خواهیدمیرانظريتنگ،خواهیدمیراخساست،خواهیدمیرامحدودیت

کهگویدمیذهنیمنکهالبتهدونید،میبهترالبدشماکنیدحفظراذهنیمنبافتخواهیدمیخواهید،می

بهفکریناازیعنیذهنیپارازیت. نبودذهنیهايپارازیتایندانستنمیبهترذهنیمناگر،دانممیبهترمن

منوکندفکرمنطریقاززندگییاخدانیستالزمودانممیبهترمنکهاستایناشمعنیپریدنفکرآن

.بفرمایید. کنممیخودمخودم،ذهنیمنبارافکرهایم

هوشینبودسریهیچدربودندخفتهزمانهوبودشب

زندگیبهماديجهاننایهدریچ،خواندخواهیدهمامروز،انسان. انسانازقبلکی؟.بودتاریکجاهمهگویدمی

نبود،هوشیسريهیچدرو،بودندخفتهبودعالمدرکههرچهوبودتاریک،بودشبجاهمهگویدمی. است

بهذهندربیهودهاالنانساندروانسانبهپریدحیوانازيهوشیارتاشد،پیداانسانروزنتانبودهوشی

کنیممیفکرکهاستنایهاشتبا.دهندمینشانمابهرااشتباهاتایندارندموالنامثلبزرگانیوافتادهاشتباه

فکرما.رسیدخواهیمزندگیبهماذهنیمنکردنبزرگوآنهابهدادنهویتوهاشدگیهویتهمانباشتنبا

استآیندهدرهمهمیشهورسیدبهشتاکردزیادشبایدکهاستبیرونیچیزهايهمیندرزندگیکهکنیممی

روزننایهآمدوجودبهانسانگویدمی.استغلطاین.داشتخواهیمزندگیبیشتر،کنیمانباشتهبیشترهرچهو

. استانساندرحضورهوشاینوشدهپیداهوشیسريدراالن. بشودبازمادي،جهانبهخداطرفاز

خروشیبزداودرورنایسُبرداشتلطفرویِزشاهآن

یکخودشدمبایعنی،دمیدوبرداشتراسرناجهاننایهبلطفومرحمتروياززندگییاخدایعنیشاهآن

آفتابتواندمیانسانکه،شودزندهاوبهتواندمیانسانکه.شدپیداانسانکرد،ترهوشیارراماديفرمدرجه

. استفعلبهنزدیکخیلی؟بیاوریدفعلبهخواهیدمیداریدراقوهاینواستعداداینشماحاال. شودحسن

پوشیرویبهروزانپسزینمبانیاگر،خودیخوندر

درذهنیمنیعنی،استزمانخونش،استزمانخونشکردیم،درستذهنیمندیم،کردرستخودآمدیمما

. شناسدنمیرالحظهاینزمان،و. ایمزندهلحظهایندر،هستیملحظهاینجنسازکهماوهستآیندهوگذشته

ماواستیتبینهاوخداستجنسازکهرالحظهاینداردجسمیيهوشیارواستفرمجنسازچونذهنیمن

تواگرگویدمی.نیستیدچیکهبشناسیدشماکهخوانیممیراچیزهااین.شناسدنمیهستیم،اوجنسازهم
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،هستآیندهدرزندگیجايبهترینکهذهنیمندرکنیتصوراینطوريتواگربمانی،خوديخوندروبیایی

وروزنواستلحظهاینواستزندگیکهرادوقصندوتاۀ فاصل،نیستزندگیاالنهستآیندهدرچیهمه

من؟ موالنابگویدترسادهایناز.هستیروپوشدرجهلاینازوغفلتاینازکهبدان،بپوشانیشماستاصل

اینیعنیروپوشماندي،روپوشدرکنیمیحفظراذهنیمناینکهازیعنیروآنازکهبدانکنیحفظراذهنی

آنزیرهمخدا،هستیمآنزیرماکهکندمیایجادايالیهیکصندوقبهصندوقازفکرحرکتاینیعنیابر،

.استروپوشاین،مافکرهايهمینزیر،است

مخوشیهم،عشقناطقهمتربیزمشسعشقزماییم

ممکنشماالخرهاب. استحسنآفتابهمینتبریزشمستبریز،شمسعشقازانسانکهگویدمیکنیدتوجه

طلوعآفتابی.ماآید؟میدرچیبشود،پاشیدههمازبریزدفروشناساییاثردرماذهنیمننایهکبپرسیداست

تبریزشمسنایهکعشقیازما. بودهجنسآنازهمتبریزيشمسو،استتبریزشمساسمشکهکندمی

داریمخاموشقسمتیکهملحظهاینپس.خاموشیمهمناطقیمهمماکند،میایجادآفتاباین،کندمیایجاد

شبیهوخداشبیهسکونوخاموشیازهاندهبچیزهیچ.خدایعنیسکونیعنیخاموش،خاموشیبهوصلیمکه

.کندمیدیگربیانیازندمیحرفماطریقازدارد،زندگیباشدنیکییعنیعشقهمو،نیستمااصل

حسراتانخاموشیقسمت،ایدناطقفقطشمااگر. داریمبعددوواحدآندر،خاموشهمناطقیممهماپس

مردمکاراشکال.شناختراآنفکروسیلهبهشودنمیکرد،حسشودمیراخاموشقسمتفقطکهکنیدنمی

خاموش. بشناسندراخاموشقسمتخواهندمیاستاصلاینکنندمیفکرکهفکرشانوسیلهبهکهاستاین

.بشناسندراخاموشیتوانندنمیفکرها،شوندمیبلندآنازفکرهاکهاستجایی

وبرگرددتواندمیاستمادهاستفرمکهموسیقینتاینشوند،میبلندخاموشیازموسیقیهاينتاین

. کنیدحسشبایدنکنیدراکاراینشماپس. بشناسدتواندنمیبشناسد،راخاموشی

ماباعاديزبانبادارد موالنااینکهمثلهستندسادهخیلیهااینبینیدمی1557کهخوانم،میرادیگرغزلبله

.اصالً الزم نیست ما اینها را معنی کنیم.زندمیحرف

:می گوید
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1557مولوي، دیوان شمس، غزل شمارة 

دهان چرا نبستم؟وز لقمهیا رب، توبه چرا شکستم؟

خدایا مگر من شناسایی نکرده بودم که نباید بروم از چیزهاي بیرونی زندگی بخواهم، مگر توبه : گویدشما می

یادمان باشد حضرت آدم توبه .ام را چرا شکستمنکردم، مگر باز نگشتم، مگر این شناسایی را نکردم، این توبه

توبه کرد یعنی چی؟ یعنی فهمید که زندگی در بیرون . ایما شکستهکرد، ما هم که فرزندان آن هستیم توبه او ر

نیست، فضاي درون را باید باز کند، زندگی در لحظه است با این لحظه ما یکی هستیم، و چیزهاي بیرونی که 

خودشان را بوسیله ذهن به ما ارائه می کنند، اهمیتشان گذرا و نسبی است، آن چیزي که مهم است اصل ماست 

. درون ماست، اینها را فهمیده بودفضاي

ام را شکستم، مگر قرار نبود من خدایا من چرا توبه: االن شما اینها را می دانید، ما داریم به خودمان می گوییم

بیرون نروم، مگر قرار نبود من خشمگین نشوم، مگر قرار نبود به چیزي که از فکرم می گذرد واکنش نشان ندهم و 

آید، اینها لقمه آید مثل تأیید و توجه و انرژیهایی که از بیرون مینی هر چیزي که از بیرون میهاي بیرواز لقمه

چرا دهانم را نبستم، یعنی چی؟ اگر تا حاال شناسایی نکردم بعد از این، . است، به هر چیزي که مرا وسوسه می کند

.این کار را خواهم کرد

در پیچش او چرا نشستم؟گر وسوسه کرد گِردپیچم

یعنی به اصطالح پیچاند ما را، می گویند فتیله پیچ، ما به خودمان می گوییم، شما به خودتان بگویید، گرد پیچ

کشتی گرفت وسوسه با ما، توجه می کنید ما از جنس خدا هستیم، ما از جنس این لحظه هستیم، قدرت این لحظه 

یعنی جذب چیزهاي بیرونی . قدرتش خیلی است بیشتر از وسوسه استرا داریم، هوشیاري حضور در این لحظه

قدرت هوشیاري و شناخت شما و پذیرش شما و سکون شما خیلی بیشتر از .که می خواهند به ما خوشی دهند

ولی وسوسه ما را زده زمین، ما در فکرها و دردها گم شدیم، اگر . گویدوسوسه چیز بیرونی است دارد این را می

وري شده سئوال می کند خدایا مگر تو قرار نیست به من کمک کنی؟ مگر سعی نمی کنی که زودي به خودت اینط

کنی، من چرا شناسایی نمی کنم که بگذارم تو این کار را بکنی، چرا هر لحظه خودم کار خودم را خراب می زنده

نشینم براي این که توانایی بلند کنم؟ در پیچش او چرا نشستم؟ معنیش این است که من در پیچش او نباید ب

. گویدشدن از پیچش فکرها و دردهاي حاصل از آن را دارم، این را می
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صد بار و هزار بار رَستَمموضِعآخر دیدم به عقل 

، من محل قرار گرفتن همهیعنی وقتی تسلیم شدم، موازي شدم با تو، عقل تو آمد عقل کل آمد حتی یک لحظه

ام به آنها احتیاج چیز را در زندگی دیدم، دیدم چیزهاي بیرونی وضعیتها هستند، من براي ادامه زندگی مادي

ازة معقول از آنها می خواهم ولی آنها مهم نیستند، من آنها را دیدم در کجا هستند، پس آنها نمی اندهب. دارم

ولی الزم دارم، ،ودم و نباید بشوم، آنها را می خواهمشده بمن دیدم با آنها هم هویت.توانند در مرکز من باشند

.مرکز من باشندآنها جزوالزم نیست هم هویت بشوم 

آخر دیدم به عقل موضع، یعنی اخر یا سرانجام به یاري عقل تو جایگاه هر چیز را دیدم و شناختم و دریافتم که 

هم نیستند، و نباید مرکزم قرار دهم، و وقتی این من نباید این چیزها را که فکر می کنم مهم هستند زیاد هم م

پس چطور من ادامه نمی دهم، براي همین می گویم شما .موضوع را شناختم صد بار و هزار بار آزاد شدم از آنها

که نیستید شناسایی کنید بیندازید، نگذارید من ذهنی شاء اهللا همه آن چیزهاییباید ادامه بدهید متعهدانه تا ان

شما توان بلند شدن از پیچش هم هویت شدگی ها را دارید، چرا؟ براي این که شما . دپیچش شما را نگهدارددر گر

هر . شما را هدایت می کند. عین نیروي ایزدي هستید، براي اینکه با تسلیم عقلش را در اختیار شما می گذارد

ل کند اجازه بدهید فکر زندگی عمل کند، تا لحظه باید اتفاق این لحظه را بپذیرید بجاي این که فکر من ذهنی عم

.سر و سامان بدهد هم به زندگی معنوي شما و هم به زندگی مادي شما

زیرا که به جان گلوپرستماز بندگی خدا مَلومل

گلوپرستم یعنی حریص هستم، پرخور هستم، یعنی مرتب چیزهاي زیادتري را می خواهم در بیرون بدست بیاورم 

نجا اضافه می کنم به مرکزم، در نتیجه نمی ایهآنها هم هویت بشوم و آنها را بخورم، هر چه می بینم می گیرم و ببا

بنده خدا در این لحظه توکل به خدا دارد و تسلیم است، موازي با زندگی است یا با اتفاق . توانم بنده خدا بشوم

.اش و در این لحظه ملول نیست، شاد استفکرش و عملاین لحظه آشتی است، اجازه می دهد خرد او بریزد به 

. چرا ملولیم ما؟ براي این که گلوپرستیم، براي اینکه نمی گذاریم خرد خدایی در این لحظه وارد چهار بعد ما بشود

چرا ناسالم هستیم؟ چرا اینهمه مریضیم؟ براي اینکه نمی گذاریم سالمتی او، خرد او، برکت او، شادي او بریزد به

بارها گفتیم چهار تا بعد داریم یکی این بعد جسمی ماست، یکی بعد فکري ماست، یکی بعد هیجانی .چهار بعد ما

این چهار بعد ما .ماست که از اعمال فکرها روي فیزیک ما بدن ما هیجان ایجاد می شود، یکی هم جان جسمی ما
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یعنی روي آن واایستادیم ما، باید اجازه بدهی اش خدا است اش حضور است، پیباید روي، در غزل هم داریم پی

ن چهار بعد، اگر ستیزه کنی آن چیزي که در سطح درست شده به عنوان من ذهنی اگر عقلش را ایهآب بیاید ب

اعمال کند و بگوید من و بلند شود پوشیده می شود آن، قطع می شویم، در نتیجه بی رمق و ملول و بی حال 

. می خواهد بگوید بندگی خدا چیز خوبی است. هستیم، بنده خدا نیستیم

ولی بنده خدا هر لحظه تسلیم است، بنده خدا خشمگین نیست، بنده خدا تنگ نظر نیست، بنده خدا ملول نمی 

شود، نمی ترسد، محزون نمی شود غصه دار نمی شود، چرا؟ براي اینکه بینهایت او در درون بنده خدا یواش یواش 

اند، اینها ستیزه دارند، اینها مقاومت دارند، اینها اجازه نمی که توي قبر من ذهنی مردهکسانی. ایجاد می شود

. موالنا اسمشان را می گذارد گلوپرست. دهند برکت این لحظه وارد چهار بعدشان بشود

&&&

1557مولوي، دیوان شمس، غزل شمارة 

فظِ رسول خوانده استماز لمُومِ هَمّاًخود مَنْ جَعَلَ اهلُ

:گویدمیرااینحدیثاین،امنکردهعملمتاسفانهام ولی می گوید من این حدیث را از حضرت رسول خوانده

حدیث

…همومِ هماً واحداً کَفاه اهللاُ همّ دنْیاهمنْ جعلَ ال

.میان می بردهر کس غمهایش را به غمی واحد محدود کند، خداوند غمهاي دنیوي او را از
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تبدیلش،کنیممیجمعراهمهآنآناینغم،بچهغمدانمنمی،پولغم،رابیرونیچیزهايغمهايتماممایعنی

یکفقطمن،دارمغمیکفقطمنکهگوییدمیشما.استزندگیبهشدنوصلغمآنوغمیکبهکنیممی

تسلیملحظهایندرکهاستنایهبحواسمتوجهتماموییمبگاینطوري.استنایهبحواسمتماممن،دارممنظور

رهامنراموضوعاین.استنایهبغمموهمفقط،کندعبورمنازبرکتشوزندگیة زندانرژيبگذارمو،باشم

حلجوريچهرااممسئلهفالنمثالًکهببینم،بگردمذهنتويخودمدانمنمیبروم،راظریفۀ نکتاینکنمنمی

اینمنگویدمی،استمهمخیلی.کندحلراآنهابرود،عقلاین،برکتاین،انرژياینگذارممیمن.کنممی

.امنکردهعملیانفهمیدمیا،امخواندهرسولحضرتازراحدیث

وصلخواهممیمنلحظهایندربگوییدباشیدداشتهغمیکفقطکناربگذاریدراهایتانغمتمامشماشودمی

لحظهایندراستنایهبحواسمتمام،برسانمصفربهرامقاومتخواهممیمنلحظهایندر،باشمزندگیبه

لحظهایندر،نکنمقضاوتکهاستنایهبحواسملحظهایندر،نکنمستیزهچیزهیچباکهاستنایهبحواسم

باودارممسئلهخیلیمنکهاستدرست،استنیروهۀ همازباالترزندگینیرويکهدانممیدارمتوکلمن

توانمنمیخودمذهنیمنباخودمرامسائلمکهدانممیمن. کردخواهمحلرامسائلماینمناوعقلواوبرکت

مسئلهدوبارهمنذهنیمنکهدانممیمن.آوردمبوجودرامسائلماین،خودمذهنیمنبااینکهبرايکنمحل

.نشناسمراتمرکزیک،راغمیکاینمناگر،آفریدخواهد

چون زود چو گَرد برجنستم؟چون بر دلِ من نشسته دودی

کهشودمیسببرفتنتندتندورفتنصندوقآنبهصندوقایناز،دودگویدمیحاال،نشستهدوديمادلبر

هویتهمفکراینازومقاومتوستیزه، بینیمنمیستدرمایعنیکندزایلرامابیناییدودوشودبلنددود

می.مندلبرنشستهدوداینو،شودمیابریاشودمیدودایجادسببرفتندیگرة شدهویتهمفکربهشده

ازايهجرقمثل؟برنجستمدوداینازسرعتبهیعنیردگَچو،سرعتبهزودچرامناستاینطورياگرکهگوید

چهکهکنیممیشناساییمیدار.داریمرادوداینازجستنتوانماشودمیمعلومپس. بیرونجهمبدودتوي

تسلیموبمانیملحظهایندرنکهایهبکنیمنمیعملاینکه،وسوسهگفتیم.داردمینگهدودایندرراماچیزي

دلبر، زندگیة عهدبهمبگذاریرابقیه،باشدماکارتنها،کوششاین،منظوراین،غمنایهکبدهیماجازهوباشیم

.منباربردهآمدهمنبردبار
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آن وقت نبشته بود دستمها که نبشتم از ندامتاین

،شدیدمتوجهشماوخواندیماآلنکهراچیزهااینونوشتماآلنکهراچیزهااین،پشیمانییعنیندامتگویدمی

نویسیممیرااینهاورسدمیمافکربهکنیممینگاهرافکرهایمانوناظریموحاضریمامکهموقعیچیزهااین

صورتاشتباهیچهوغفلتیچهکهشویدمیمتوجهشما،استخوبیپشیمانی،پشیمانییاندامتاینولی

داشتهغمهزارتاخواهمنمی،بمانمدوداینتويخواهمنمیدیگرمنکهشناساییوتصمیماینواینجادرگرفته

راشناسایینایهگذشتدر.هستلحظهایندرخدابهاتصالهمآن،باشمداشتهغمیکخواهممی،باشم

،ببرمبکارراجهدموجدۀ همخواهممیکهاستدرستاآلن،پریدممیغمآنبهغماینازنتیجهدرنداشتم

فهمم؟میکجااز،کنمعملزندگیخردباخواهممیولی

بدونو،گوییدمیشما.کردخواهمبازفضاهمیشه،بردنخواهمبکارراستیزهومقاومتمنوضعیتیهیچدر

ولحظهاینبرايشناختمکهحاالبعدبهحاالازگوییممی،استگذشتهبطالتبهماعمرکهبخوریمتاسفینکها

خوانممیهمدیگرسادهغزلیکبله.بردخواهمبکارراهاشناساییاینمنعمرمۀ بقیدرلحظهنایهدوبار

اینباو؟کنیممیدرستابرهرلحظهچرابتابدماابرزیرازآفتابکهگذاریمنمیماچراکهببینیمبرایتان

مینجایگزینراآن،افتادشدگیهویتهمیکیعنیابرازايتکهاگر.کنیدنمیدرستابردیگرشما،شناسایی

یکاینودلتانبگذاریدوبشویدعاشقکهچیهربه.اندازدمیراشماشدگیهايهویتهممرتبزندگیکنیم

خودمانبهگیردمیوقتیو،راکارایننکنیدکندمیزایلگیردمیشماازراآن،باشدزندگیازغیربیرونیچیز

چشمیچهاروبرودترسیدممیوکردممیکنترلشنمکهشخصاینچراشد؟خرابرابطهاینچراکهبیائیم

رفت؟منپهلويازبخوردتوانستنمیتکانوپاییدممی

شماکهچیزيهر.باشدشمامرکزتواندنمیچیزهیچ.بودگرفتهقرارخداجايبه،بودشدهشمامرکزاینکهبراي

قضیهاین،کنیدجایگزیننبایدافتاداگرویدبیاوردرشبایدشماستمرکزوکنیدتجسمتوانیدمیفکربا

یکبوخدارم،غصهخیلیتوانمنمیرفتههمسرمکنفرضشما.استمرسومروانشناسیدرکردنجایگزین

.کنیمیعادتیواشیواش،کنجایگزین،بگیردیگرهمسر

همسربا،داريکنترلحس،يدارترسهماآلن،کرديمیکنترلشبوديهویتهمهمسرتباشماکهگویدنمی

:گویدمی،آوردخواهیبوجودرامسائلهمین،کردخواهیراکارهمینهمجدیدت
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1572مولوي، دیوان شمس، غزل شمارة 

ره یافتگانِ کوی یاریمگر گمشدگانِ روزگاریم

ومانشدههویتهمفکرهايرد،فکرهایماندرما.کندمیمشخصرامافعلیوضعیتاولمصرع،کنیدتوجه

تنهااما،شدیمگمروزگاردرکهاستدرست.شدیمگمهادیدنکژوشدگیهاهویتهمازحاصلدردهايدر

کسانیچهجهاناین، جهاننایهبخداطرفازهستیمروزنمایعنی. کوي خدا هستیمبهیافتهرهة باشند

ذهنیهايمنوهستند،حیواناتهستند،نباتاتهستند،تجامداهستندهامادههمهجهاناینهستند؟

میزندگیدارندغریزهرويازهاآنندارند،دریچههاآننداریم،خبرماهستکههمدیگريچیزهروهستند

.بشویموصلخدابهتوانیممیانههوشیارهستیم،دریچهماولی.هستندوصلاوبهمستقیمغیرطوربهکنند،

. شودبستهنبایدروزن. دایهبستراروزنهستید،روزنشماپس. هستیمجهاننایهبخداروزندریچهبراینبنا

آورد،وجودبهدیگرحرکتیکخودشدمبایعنی، دمیدسرنايدروآمدخدانبودسريدرهوشیهیچگفت

استعلتنایهبهستیدمریضشمااگرم،گرفتیرااودمیدنجلويمقاومتبادمد،میمادردمد،میداردهنوز

دودصحبتکرد،ابرصحبتامروزکردید،درستضخیمیبسیارعایقیکولحظهایندرکنیدمیمقاومتکه

.استکردهخلقروزنراهاانسانهمهشود،نمیقائلتبعیضخداشود،نمیشماوجودواردبرکتآنوکرد

انسان،بهپریدیمحیوانازآمدیم،کهاولازاماشدیم،گمفکرماندرکهاستیاریم، درستکويیافتگانرهپس

راروزنمننگوییدشما. ببندیمنبایدفقطآنجاست،روزننهکنیم؟میدرستماراروزنآیا.بودیمروزن

باکهنباشیدمعتقدشمااگرکنید،قطعیابیاوریدپایینراذهنیپارازیتشمااگراستبازروزنکنم،بازچطوري

راجعببینید. بشویدموفقوکنیدحلراخودتانمسائلکنید،آبادانراجهانتوانمیشدههویتهمفکرهاي

کردیمصحبتروزنبه

699مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت 

استپوشیدنسخناظهارعیناستروزنآنبسنتگفنتحرف

.هستهویتتوشوهستشدهشرطیمعموالوگیردمیصورتذهندرمازدنحرف، مازنیممیکهحرف

چیزيآنروزن؟کدام.استروزنآنبستنزدنحرفجوراینونباشدهویتتوشکهمازنیممیحرفکمتر

.استسادهخیلیدیگراستآنپوشیدن، سخنکردناظهارعین. هستیمماکه
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2404بیتسومدفتردرخواندیمهمقبالکهگویدمیدیگرجايیکدربعد

2404مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بیت 

اصل دین، ای بنده روزن کردن استدوزخ ست آن خانه کان بی روزن است

کدام،استروزنبیکهايهخانآنگویدمی. کنیمبازراروزنماکهاستایندیناصلگوید،میچیکنیدتوجه

داشتیممانغزلدرکه،استبستهذهنیپارازیتاینراروزن، هستندروزنبیذهنیهايمنمتماخانه؟

، آفتاب

کان چهره مُشَعشَعِ تابامن آرزوستای آفتابِ حُسن برون آ، دمی ز ابر

خانههماندوزخگویدمی؟شودمیجاییجورچهخانهآنکیپ،داردنگهابروکنددرستابرکسیاگرولی

،آیدمیبرکت،آیدمینورروزناز.نداردروزن،کنیممیزندگیدرشکهماستذهنخانههماندوزخ. است

ماآیدمیمااز.داریماحتیاجماکهآیدمیدیگرچیزهزارتا،آیدمیزیبایی،آیدمیعشق،آیدمیهوشیاري

کنیدفرض. ماهستیمروزنچونما،بهدارنداحتیاجهکهاییآنهمهبه، جهانبهرودمیهستیمآفتابمثل

بستیم،بستیمهستیم،ماروزن. توبیایدنورآنجاازباشدداشتهبایدروزنیکواستخانهیکجهاناینتمام

.خواهندمینورماازکهشدیمچیزهاییآنمحتاجرفتیمموقعآن

مینجاتمکانیکازروندمیمردم، مکانیکاز، بیروندرمیجسیکاز،پولتانازفکرهایتانازرویدمیشما

ازايهآمد،هستیخداروزنتوهستی،روزنتوگویدمیکندمیمسخره،خنددمیشمابهمکانآن. خواهند

رسولحرفبهتو،کرديدرستدود،کرديدرستابر،بدبختشديپیچیدهخرافاتدرتو،خواهیمینجاتمن

آنباشداشتهغمیککناربگذارراغمتهزارتاکهنکردمگوشآنبهولیخواندمرااینمنگفت.نکرديگوش

راغماینکسیاگرولی. کنولشرااشبقیهباشداشتهرااینفقطاست،لحظهایندرمعشوقبهوصالغمهم

آنازنبایدشماوکنندمیزندگیجهنمدرمردماکثرکهکندمیزندگیجهنمدر،باشدروزنبیباشدنداشته

. کنیدتقلیدها

کنندمیقهر. نکنددعواکهکنپیداشوهروزنیکشمادیگر،کنندمیدعواخانوادهدرهمهبگوییدنبایدشما

بازروزنشکهکسی.استعاديغیربستنروزناین،استعاديغیر. طورایننیست، هاآنمثلماهم، دیگر

درداو،کندنمیستیزه،کندنمیمقاومت،کندنمیقهر،کندنمیدعواآنآن،بهزندگیطرفازیایدبنورباشد
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کردنبازدیناصل،دینریشهگویدمی. کندمیاستفادهنورآناز.شناسدمیهمدردهایش، کندنمیایجاد

کردنبازبرايدین؟استبازمننروزبگوییدبپرسیدخودتانازهستید،حقیقیداردینشمااگر.استروزن

کهنیستاینطوري،کهنیستبودنجانببهحقوباورهاسريیکباشدنهویتهمکهدینوگرنهاستروزن

. استکفربقیهواستحقیقتهااینکنماعالمهمهبهمرکزمدربگذارمراآنها، کنمانباشتهباورسريیکمن

دردهزارتاوشومدورخداازشدهسببکه،مرکزمگذاشتممنکهیزهاییچهمین. استدرستهااینفقط

استمنباحق،استمنباحق،استمنباحقکهگویممیدائماوباشمداشتهترسجورهزاروباشمداشته

.نیستدینکردنبازروزناما،استدیناین

اتصالبهاینکهجايبهحواسمدائماهستمجوییتقامانازپرهستمترسازپرهستمخشمازپربستم،راروزن

باحقکنمثابتخواهممی.کندمیاشتباهجوريچهآنببینمکنمثابتخواهممیباشهمعشوقبهاتصال، باشه

یک ،استدینییک ،استجمعییک بیرونهستکسییکاو. گویدمیغلطاوگویممیدرستمناستمن

، شنیدماما،نکردمگوش:گویدمیرسولحرفبهپساستاینمنکارولی.هستچینمیدانم،استمذهبی

کردمجهنمراذهنخانهنتیجهدر،گرفتمراغمهزارتا،کنارگذاشتمراغمیکاینوتمرکزیکاینولیشنیدم

گویدمیحاال. نکردمبازهمروزنو

1572مولوي، دیوان شمس، غزل شمارة 

مگماریاوبردلآتشگرماچونروزگارگرددگم

خدابامانیستالزمواقعدر.استعشقآتشاینوهستآتشییک،هستروزنمامرکزدرمادلدرگویدمی

استمصنوعیجداییاین. بدهیمادامهوکنیمتثبیتراجداییکهبکنیمکارهایینبایدماهستیم،ماشویمیکی

. شدندمهمباورهاشدندمهمبیروندرچیزهاکهآمدهوجودبهعلتنایهبجداییاین،استموقتیجداییاین

کیبدانیمامامایهشدگمروزگاردرماگویدمی. هستندظریفمنتها،هستندمادههستندچیزجنسازباورها

کهاست؟چقدرارزششانکجاست؟انموضعشبیرونیومااطرافچیزهاياینداریم ووضعیتیچهوهستیم

اینمااگرشوندمیگمچیزهاهماننه،باشند؟مامرکزدارنداهمیتانقدرآیادارنداهمیتمازندگیدرچقدر

بعضیبهیابده،نجاترامن:گوییممیخرافهرويازرویممیهامکانبعضیکهمایعنی.بدهیمآنهابهراعشق

باورهابعضیبهرود،میهامکانبعضیبهبده،نجاترامنکهرودمیهاآدمبعضیبهسانرویم، انمیهاآدم
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رادلآتشبنددمیراروزناینموقعآن بعد.هستمادهاینهاکند،میتکرارهیرودمیحرفبعضیبهرودمی

بهداردبده،نجاترامنیگویمیرفتیکهکسیارفتیکههمانجاگویدمی.خداستبرکتدلآتشبندد،می

مستخواهممیمنبشناسم،توانممیراخودمتوطریقازمنمحتاجم،توبهمنبابا:گویدمیزبانیبهزبان

.خداسويبههستیروزنتوهستی،دریچهتوپسبشوم،

کهدانستیمیانسانايتو. بنددمیرادریچهداردخرافهنایهکدانیتو می!خواهیمینجاتمنازآمديتو

شود،میگممستیازروزگاربکنیماعمالآن بهببریمکاربهاوبهرادلآتشاگر،هستیجهاننایهبخدادریچه

.ماستمنتظرخداست،جنسازهماوفهمدمیشود،میمست

خباریمرافتنهرسَماگررااوعقلنه،ماندسرنی

هرهستفتنهریزد،میهمبهراذهنیمنتشکیالتکهچیزيهمانعشق،یعنیآشوبآشوب،یعنیفتنه

باشددیگرجوراگر،باشدبایداینجاآن باشدبایداینجانایهکماچیدناین،راپاركنظمآن ،فعلینظمکهچیزي

اگرگویدمی.کندمیمسلطراجنگلنظمبهم،ریزدمیراپاركنظم. بهمریزدمیرااینهاشوم،مینگرانمن

یکیاوباقبلازکهبشویمآگاهوحدتبهاگربشویم،آگاههستیمکهچیزيآن بهیعنیبخاریم،رافتنهسر

.عقلنهماندمیسربرایشنههستجهاندرکهچههربشویمآگاهبودنروزنبهاگرمایهبود

ماندمیعقلشنهوماندمیسرشنهوشودمیمستکهچیزياولیننه؟یاهستاینطورهمذهنیمنآیا

افتد،میاتفاقیچهگلنایهبببینید،کنیدزیادراآبآن بخاریدرافتنهسرشما.استخودمانذهنیمنهمین

اندازید،میکنیدمیشناساییاندازید،میوکنیدمیشناساییشمانیستیدکهراچیزيآنفوراًکهدیدخواهید

میشناختهدردآید،میدردوقتیقضاوتبدونشماتماشايبااندازید،میبینیدمیرادردياینکهمحضبه

تبدیلشما،افتادندهمهشمادردتمام،شماهايکینهتمامبیندمیهعیکدف.شودمیکمدردافتد،میدردشود،

ماکهچیزيآنشناسایییعنیگوییممیکهالالههمینخوداصالً،خدابهشویدمیزندهشوید،میخدابه

.کشدمیطولولینیستیم،

میمقاومتاینکهکند،برقرارماوجوددرراآشوبشخدابدهیماجازهبایدبخاریم،رافتنهسرباید،یمنککارباید

این،چیدندگلیمذهنشاندررازندگیشانکهجوريآن هابعضیو!هانخورندتکانموقعییکچیزهاییکنید

کاراین،استمنمالاین،استمندوستاین،استمنفامیلاین،استمنهمسراین،استمنفرزندجایگاه
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نمیما.بردمیبینازرامااینکارریزد،میبهمرااینهااینطورياینهاشده،چیدهاستمنفالناین،استمن

میبهمشاههمتوانستنخواهید،کنیدمیرااینکار،هستیدجوانشمااگراریم،ندچارهکنیم،مقاومتتوانیم

زندگیخردلحظهایندربدهیداجازهکهاستنایهرابهترینبنابراینماند،نمیهیچیریزدمیبهماشهمهریزد

بکارشمادرراخودش،زندگیگشاییفضااستعدادوتواناییزندگیعشقزندگیبرکتزندگیساماندهردخ

.بیندازد

درکهراچیزيآن بیاییدشما،هستمادرعدبآن افتد،میبکاربعدآن کنیدتماشارانیتافکرهااینکهمحضبه

میکهچیهر،نگیریدجدي،کنیدتماشامراقبهطوربه،نکنیدقضاوتهیچ،کنیدتماشاافتدمیاتفاقداردذهن

اینفکريهیچ.کندمیشناساییدارداستزندگیهمانکنندهتماشانایهکدیدهیدخوا.کنیدتماشافقطگذرد

آن ،هستیدزندگیجنسازشما،استزندگیجنسازنایهاینکبرايبکشد،خودشبهتواندنمیراکنندهتماشا

نفسهوشیارانهکهددیخواهید،کنیدنگاهتاننفسبهموقعآن ،هستیدلحظهاینجنسازکهدیدخواهیدموقع

.تابدمیداردبخششفانیرويیکناظراینازوشادید،آرامید،یدهستریلکس،کشیدمیعمیقیبسیارهاي

چیزآن چیزاینباباگویدمیشمابهدارد،دهدمیتسکینراشمادردهايداردشماستتابانآفتابهمیناین

ذهنیمناینبرايماندمیعقلنهبنابراین.استاتصالهمینمهم.تنیسمهماصالًاینهاناراحتیبابتشکهاین

.اوشودمیهمعقلوسرسر،نه،مایاما

نداریمغموکنیملقمهیکاوستلقمهخلقکهمرگاین

باشدنهویتهمیعنیاستدراجاستدراج،خوانیممیدیگرۀکلمیکامروزوذهندرمرگیعنیمرگاین

.مردنوشدنرمقبییواشیواشوذهندرجهانیاینچیزهايبهمربوطفکرهايیعنی،جهانیاینچیزهاي

مریض،اندانرژيبیاندهحوصلبهاندرمقبیهمهدیگر،اندهمردهمهخورد،میرامردمکهمرگنایگویدمی

یواشیواش،کنیمبازدروندررافضایواشیواشیعنیبخاریم،راعشقفتنهسراگرماهستند،اولقمهخلقاند،

مرگاینوشودمیبازمادروندرفضانایهکبینیممی،کنیمآشتیلحظهایناتفاقبا،اوبابشویمموازيبیاییم

یکدم یایکدفعهبخوابمخواستممیمنخورد،میرامادردهاقبالً،خوردمیرامامرگقبالً.خوردمیداردرا

خارجیچیزذهناصالً،استخارجیچیزیکاین!باباذهنایندفهممی.بردنمیخوابمدیگر افتادمیفکري

اینگویدمی.انداختششودمی،دشومیخوباست،مریضییکمثلاستخارجیچیزیکذهنیمن.است
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مثلاینکهاستیکیدوهرکهکندمیتماشاراماذهنکهناظرحضوراینوشودمیبازمادروندرکهفضا

خیالشعینواصالًکند،میلقمهیکرامرگکند؟میچکار.تابدمیازشبرکتجورهزاروتابد،میآفتاب

،فتدامینیستممناینگوییدمیپذیریدمیکنیدمیشناساییشمامرتبیعنی.نداردهمغمینیست

نمیخجالتکنیدمیهمبدومنفیفکرهايوقتیو.فقطاستکرفیکاینپذیریدمیکنید،میشناسایی

نایهباین ،شودمیتولیدداردآنجادرفکراینحاالکنممیتماشادارم،زندگیمجنسازمنگوییدمیکشید،

نشاناین.کنممیشناساییدارمرااینمن،دارمشدگیشرطیاین،دارممنشدگیهویتهماست کهعلت

لحظهاینمهم.نیستمهمً اصالندندادیانددادعشقمنبهافتادهاتفاقیهرگذشتهدرو،بدممنکهنیستاین

.تابدمیداردآفتابنایهکهست

ماریمقُاینگزاروامماماریقُاینوامِغرقهتو

زندگییکآناساسبر،اندهکرددرستذهنیمنیکمردمکهاستاینقمارهست،قماريیککهگویدمی

و.نباشددستشانچیزيدیگربیندازند،وبدهنددستازراذهنیمنایناینترسندمی،اندهکرددرست

همامروزبازاردرمااینکهمثلکنی،بازيبایدماند، ولیمیقمارمثلآمد،خواهدچیزيیکبدهندرانایهاینک

میبرابرصدیاشودمیدهمیکیاسهامیکدفعهخرید،میسهامرویدمیشماماند،میقمارمثلدانیدمی

شرطداریداندازید،میکهدرديهربرود،بدهیمراذهنیمنکنیمبازيبایدکهاستاینقمار.استقمارشود،

مثالًبازاربهواردآدمیکیاصادداناقتیکباشمااگرولی.گویدمیدرستزندگیکهکنیدمیباوروبندیدمی

مادي عالمدردیگر،خریدمیرویدمیراسهامآنباالخرهداندمیصددرصددیگرنایهکبدانیدکنید،مشورت

.استهمینهماینجا

منتواقعاًواندازد،میراهایششدگیهویتهممرتبدهد،میراوامشمرتبکههستکسییککهگویدمی

کنید،میشناساییداریدشماکهاستایناشخالصهیعنی.کندمیشکرراخداواندازدمییعنیاست،اینردا

ومقاومتتوانمنمیمننه:گویدمیترسد،میهمنفریکاست،اینطورينفریککنید،میشکراندازید،می

میبدبختشود؟میچهکنمولراهااین،کنمرهاتوانمنمیراهایمشدگیهویتهممنکنم،رهاراستیزه

کنیبازيبایدهست،قماريیکاینجاولیبندازد،خواهدنمیکههست،غرقهآدمآنهست،آدمجوردو.شوم

بکنمعرضولی.بگیريتوانینمیرایکیآنندهیرااینتا:کهگویدمیموالنا.استزیادخیلیبردشاحتمالو
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بخشیدمرااینمنخدایا:بگوییدببخشید،رارنجشتانیکمثالًنبایدکنید،عملذهنبایدنباشماکهشمابه

حالتهماناین،استغلطایناندازیم،میهمراهایکیآندهید،میدیدیماگرمابده،چیزيیکحاالدیگر

االنکهباشیدواماینگذارواموبیندازیدراهاشدگیهویتهمتمامبیندازید،راهمهبایدشما.داردرااول

:گویدمیکندمیمعنیخودش

برگزاریموبدهیمراجانواماینرهنستماندهجانی

شماپس.استذهنیمنجانهمآنوخدابهداریمبدهییک،داریموامیما.شودبدادهبایدذهنیمنجانبله،

عذابوناراحتیدبینیدمیرسدمیضرریکوقتی.راجاناینکنیداضافهودبشویهویتهمآییدنمیمرتب

؟هستیدشماهوشیاريوهستیدشماکهروحیآنجانیاذهنیمنجانکشد؟میعذابجانکدام،کشیدمی

یدستهشاهمثالًشما؟شدهکمیاشدهزیادپولتانشماکهاستمهمبرایشخدائیتآنهستیدکههوشیاريآن

گویدمی.راجانآنخواهیمنمیمااست،مهمکهشماستماديجانیکیاینبراي. نیستنهنه،هستید؟گدایا

فریبرامادردهایشباذهنیمنایننکنید،رهاکارهنیمهبدهید،ادامهبایدگویممیچرابدهی،بایدماندهجانی

حاالدیگر،انداختیراهاشدگیهویتهماینازدرصديچهلسییکباالخرهکهشماحاالگویدمی.دهدمی

.شویمنمیزندهوگرنهبرود،بدهیمبایدراهمهبرود،بدهیمبایدراهمهطوري،ایننیستشود،میچهببین

هماین،بکنیدرعایتراجبرانقانونکنممیاصرارچیبرايباشید،داشتهتعهدکنممیاصرارمنچیبراي

بایدرابیرونیچیزهايباودردهاباهاشدگیهویتهمتمام،برودبدهیمبایدراذهنیجان.استجبرانقانون

،بدهیبایدپولشدنبالاومدهگرفتیوامبانکازرفتیانگار.کنیدپرداختیعنی،بگذاریدراوامتانوبندازید

،گیردمیصورتتدریجبهبدهی،بابدراذهنیمنجان.شودنمیهکدهمنمی!دهمنمیکنی،فرارتوانینمی

خواهدوادیگرکاریکبهراشما،کردخواهدسردراشماگرفتخواهدراشماجلويذهنیمناینجایییک

.بشویدمشغولآنبهبرویدشماکهآوردخواهدپیشايمسألهیک،داشت

شدنوصلاینباشی،وصلکهکنرعایتراموضوعاینفقطبگذارکنارداريمسألهتاهزارگفتخواندیمامروز

.گیردمیصورتذهنبهرفتنوقضاوتازقبللحظهایناتفاقپذیرشوتسلیمباشما
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باز آمدم، که ساعدِ سلطامن آرزوستبشنیدم از هوای تو آوازِ طبلِ باز

موالنابارهاواینجاآمدیم،شدیمبلندشاه،خداساعدازکههستیمعقابی،هستیمبازيمثلماکهدانیدمی

میجتتماغذايوکردهقیچیرامابالهاي،گرفتهراماهايناخنآنوپیرزنییکۀ خانتويافتادیم،دادهتوضیح

خودمانوضعیتاینازشناساییبابایدماودهدمیشدگیهویتهمچیزهاهمیندهد،میبدغذايیعنی،دهد

.بگیریمیادخوبراتسلیمبایدما،هانیمبررا

میرالحظهایناتفاقماکهشودمیایجادموقعیخداهواي،زندگیهوايیعنیاوهوايتو،هوايازگویدمی

همازهوشیاريبعنوانبایدماکهکنیممیشناساییبکنیمبازکهفضاکنیم،میبازفضاخردهیکوپذیریم

مدیمآکهموقعیاز.شودمیزدهبرگشتطبلداردمرتبوبرگردیمبایدجهاناینچیزهاياینباشدگیهویت

.بیندازراچیزهاآنومنبسويبرگرد،برگرد،برگرد،شودمیزدهبرگشت طبلِ،ذهنتويافتادیموجهاننایهب

هستیخالصهوشیاريتوکهبدان،نیستیچیبشناس،نیستیتوآنهاداديهویتکهچیزهاییآنبهیعنی

.خدا،شاهساعدرويبنشیندوباره،بیرونبیاذهنازاالن

استاینمتسرنوشیااستاینمیآرزواینکهبراي،شاهبسويآمدمبازوکردمشناساییاالن،آمدمباز:گویدمی

اینبینهایتبهکهرگشتبخواهیکامالًموقعآنشما.بنشینمشاهساعدرويدوباره،بشومدریچههدوبارکه

دعوتهايجورنایهبدهیممیپاسخذهنیمنبامامتاسفانهولیبکنید،پیدا زیاديعمقیادبشویزندهلحظه

:گویدمی،گویدمیراهمیناآلنوخدا

بیش مرجنامن، آرزوست: آن گفتنت کهبیش مرجنان مرا، برو: گفتی ز ناز

اینازبیش:کهگوییمیتو،آیممیتوسويبهذهنیمنبامنوقتیودارينازتو،داريتفاخرتوگویدمی

میلگدخدائیتمانبهواقعدر،زنیممیلگدجانمانبهکهلحظههرمایعنی؟چییعنی.برو،ندهرنجم،نکناذیتم

ازبیشگوییمیمنبه،آیمیمتوطرفبهذهنمبامنکهلحظههرتوکهاین.زنیممیلگدخدابهداریم،زنیم

بهلحظهزندگیپس.کنممیآرزو،خواهممیرا،نکنراکارهااینوشوشیاروهوشوبیدارومرنجانمرااین

درداینقدرچرا.نکناذیتراخودتیعنیمرنجانمرااینازبیش،مرنجانمرااینازبیشکهگویدمیمابهلحظه

نمی،هستیاینکنیمیفکرکهذهنیبافتاینباکهکنینمیشناساییچرا،منیهمتو،تواممنکشی؟می

دارممنهستیبازمثلتو،بجهدوداینازجرقهمثلبیندازرااینگویممیتوبهدارممن.بیاییمنبسويتوانی



Program # 688گنج حضور688برنامه شماره 

28: صفحه

امروزآیی؟میمنيبسوهاشدگیهویتهمباچراتو. بشويرهاهاشدگیهویتهماینازتوکنممیکمک

شناساییفهمندنمیهابعضیهمذهنبارااینها،نفهمیدنحتیباور،عدمحتیتوکل،عدم،ترسرويازگفتیم

.گیردنمیصورتبیدارينتیجهدر،کنندنمی

لحظهایناتفاقبهدادنفضا،لحظهایناتفاقباآشتی،کنیمآشتیلحظهایناتفاقباخواهیممیمالحظهایندر

باشدنیکییعنیشاهباآشتی.استشاهباآشتیواقعدر،لحظهایناتفاقگرفتنآغوشدربودن،یکیحسو

راچیزهااینشودنمیفکرباآن،کردنحسوآنتجربهوهستیدیکیاوباشمااینکهکردنحسیعنیاو

منبصورتدانممی:گویممیمنشودنمی.کنیمزدراآشتیبرايرادستمانشیارانهوهبایدمااینکه.فهمید

.داردتفاخرگیردنمیراذهنیمن،بگیردراذهنیمننیاکنددرازاولرادستشخدابگویم،بشومبلندذهنی

دیگرچیزخواهیمیکههستیجهلتوياینقدرهنوزاگر،بیاییتوانیمی،بشوياگرمنجنسازگویدمیدارد

کنممیسعی،دارممنهی،آییمیرويمیهی،کنیمیاذیتم،رنجانیمیرامنداري،منبسويبیایی،بشوي

دهممیپیغامهزارجورتوبه،آورممیبوجودرااتفاقاتمن،فرستممینشانهدارممنهی،دهینمیگوشتو

.استبیرونبهاشهمهحواست،شنوينمی

785مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بیت 

هیچ نندیشم جبز دخلواهِ توخُسپم هم برین درگاهِ تو: فتگ

چیزدیگرتولخواهدازغیربهوتودرگاهدرخوابممی،توباشوممیموازيمنگوییدمی،گوییدمیرااینشما

نایههمیشکهلحظهاینمن.بگیراختیاربهرامنعمل،بگیراختیاربهرامنفکرهايبیاتو.اندیشمنمیيدیگر

میکاريهرتو،تودرگاهبرخوابیدمپس،بمانمباقیتوبهوصلکهاستموضوعاینرويتمرکزم،استلحظه

توانیدنمیکندمیادارهراکائناتاینتمامکهخرديبهچطورشما.صددرصدتوکل،دارمتوکلبکن،خواهی

اینچیزهايعقلبراساس،شدگیهاهویتهمبراساسکهذهنینمعقلنایهبموقعآن،باشیدداشتهتوکل

بی،بودنملول،جداییحس،نظريتنگ، شبیهخشمشبیه دردهایییعنی،شدهتشکیلدردهابراساسجهانی

،بکنیدتوانیدنمیاعتمادکندمیادارهداردراچیزهمهآنکهبهولی؟کنیداعتمادتوانیدمینایهببودنحوصله

میاوکههرچیو؟اوباهمیشهباشیدموازي؟بخوابید؟بخسبیداودرگاهدرتوانیدنمینیست؟عجیبنای

.توانیدمیهاشناساییاینباتوانیدمیچرابیاندیشید؟اندیشد
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برو شه به خانه نیست: وان دفع گفتنت که

وان ناز و باز و تندي دربانم آرزوست

صورتجوريچه،نیستخانهتويشاهبروکهمازدنواپسیامازدنپسیعنی،توگفتندفعآن:کهگویدمی

میستیزهماکهلحظههر.هستیماوجنسازما.ماستمرکزدرخداکجاست؟خداکجاست؟شاهگیرد؟می

خانهبهشاهگوییممیداریمگوییم؟میداریمچی،ذهنیمنبعنوانشویممیبلندوکنیممیمقاومت،کنیم

درستاینآیا.نیستیمشاهجنسازماگوییممیداریم،هستیمشاهجنسازما.نیستماۀ خاندرشاه،نیست

است؟

آنوآمدي؟توهمبازکهگفتنو،تونازآن،کندمیبیداررامنچالشهااینوهایتگفتندفعاین:گویدمی

تنديو،بیاییتوانینمیذهنیمنبایا،بیاشوخالصاريشیوهیا:گوییمیکهتومنشیبزرگآنوتوتفاخر

دربانآمدي؟همباز:گویدمیدربان،دربانتندي،کشیممیماکهاستدردهاییهمیندربانتندي،دربان

ذهنیمنتاولی، شویدمی وارد،استبازخدادر،شما.نیستدربانبریزدفروذهنیمن،استذهنیمنهمین

راتوناز،رادرباناینکنممیشناساییچالشهااینبادارممن:گویدمیگذارد،نمیدرباناین،شودمیبلند

زمانیتادانممیمنکنم،نمیذهنیمنتقاضايتوازکنم،نمیشکایت،کنمنمیدیگرناله،کنممیشناسایی

.بشومزندهتوبهتوانمنمی،دارممنکه

نشانمنبهرااترختودانممیمنلب،بگشاي،رخبنمايگفتکهکردیمشروعآنجااز؟ماکردیمشروعکجااز

بایدمنراشرایطبعضی.دارينازچون،کنینمیبیانمنازراخودتتو،شومنمیزندهتوبهمن،دهینمی

همکاريتوبابایدمن.بکنیالشیمتتوبگذارمیابکنممتالشیراذهنیممناینبایدمن،بیاورمجابهشیارانهوه

بروبروبیا،بیندازرااتمنبرونگفتممگرآمدي؟توهمباز:گویدمی،شوممیمواجهدربانتنديباوگرنهکنم

،دانممیگوییمیشويمیبلندشماهرموقع.گیردمیصورتماکارهايۀ بوسیلدادنشدفعولی.دهدمیدفع

میمواجهدربانتنديبا،بزندحرفآنگذارمنمیمننیست،دلدرخداکهگوییمیداريگویی؟میداريچی

،استخوببشودشروعدردها.استکنندهبیدارهماینهاشوي،میمواجهدردبا،شوي

کهآوردمهممثنويبیتچندمن،غزلمهمابیاتازهرکدامببینید،بخوانممثنويازبیتیکبدهیداجازهبله

: می گوید. باشدیادتانوبخوانیدتوانیدمیشما
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839مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بیت 

در جهان، وَاُ اَعلَم بِالسَّدادجهدِ بی توفیق خود کس را مباد

.خداوند به راستی و درستی داناتر است. الهی که در این جهان، کسی گرفتار تالش بیهوده نشود

میصورتذهنیمنۀ بوسیلکهاستجهدياینوموفقیتبدونونتیجهبیکوششیعنییقتوفبیجهدیعنی

زندهبرايکنیدکوششوباشیدداشتهخودتانباهمرادردهااینودانممیمنبگوییدونشویدبلندشماگیرد،

شناساییعدموگاهیآعدمازتوفیقبیجهدکهکندمیدعاموالنا.استتوفیقبیجهداینخدا،بهشدن

درستیوراستیبهکههستخداکهدانیممیماو.جهاندرنکندکسهیچقسمتخداآید،میوجودبهاوضاع

پساستداناتراواگر،تسلیمبهدهدمیهلدوبارهراشما،استداناتردرستیوراستیبهخدااست،داناتر

. ندهیداهمیتآنهبشما،آوردمیتوفیقبیجهدذهنیمندانش

کشیممیزحمتسالبیستماببینید. استتوفیقبیجهدذهنی،منعملوذهنیمنفکرذهنیمندانش

ذهنیمنباکنیممیعبادتهمهاین.توفیقبیجهدرود،میوکندمیتلخیاوقاتماباسرآخربچهیکبراي

نگرانیازپرومایهمقایسازپرحسادتیمازپرخشمیمازپرترسیمازپرهنوز،رسیمنمیجاهیچبهحضور،بدون

نتیجهبهسالهدویایکبایدباشددرستمامعنويراهاگروگرنه. توفیقبیجهد،هستیمغصهازپر،هستیم

توفیقیبجهدازشما،دهدمیشمابهموالناکههاییشناساییبارسدمینتیجهبهموالناراهکهبینیدمی. برسد

. کندمیتنديچرادرمانکهدانستخواهیدو،یافتخواهیدنجات

براي،کاریممیپوكبادامهی. کنیممیتلفراوقتمان،کنیممیتوفیقبیجهدماکهآیدنمیخوششخدا

بادام،کاریممیباداماودانشیااوخردبخاطریااوبهشدنزندهیارسیدنمنظوربراينه،دنیاییاینمنظورهاي

منسموذهنیمنبرکتیبیودانشعملمانبهوفکرمانبهماکاریم،میذهنیمنباراپوكبادامما. پوك

ببینید.ریزیممیراکنترلسم،ریزیممیراحرصسم.ریزیممیراذهنیمنهايتیرگیوخشمسم،ذهنی

چقدر. رابطهاینذهنی،منتادوبوسیلهشودکوبلگدبایدچقدر،آیدمیدرشوهرهاوزنبینرابطهاینپدر

راپیغامماوشودمعنويرابطهبهتبدیلرابطهنایهکمختلفءانحابهکندمیکمکداردزندگیکنممیفکرمن

. گیریمنمی
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هاستدر دست هر که هست ز خوبی قُراضه

آن معدنِ مالحت و آن کانم آرزوست

چیزيآنغراضهذهنی،هايتکهاین،خوبیازاندهگرفتشاندستچیمردمببینیدبرویدرادنیاشماگویدمی

زیبایی،معدنکهدانندنمیمردمگویدمی.استمهمایناستخوباینگوییممیوگرفتیمذهندرماکهاست

نایهبمنکهگویدمی. معدنیعنیهمکانوبودننمکینیعنیزیبایییعنیهممالحت،زیبایییعنیخوبی

اینذهنم،دربگیرمخوشیاوازوکنمتجسمراچیزينکهایهن،دارمعالقهزیباییمعدننایهبیکتاییفضاي

. گردممیمعدندنبالمن،استغراضه

ما سطحدراینکهواستدسترسقابل،ماستفکرهايزیردرکهعشقمعدن،زیباییمعدنشودمیمعلومپس

یاهايتکهیعنیهاغراضهها،غراضهبهوکردیمدرستابروشدیمهویتهمذهنلحاظبهخوبچیزچندتابا

گوییممیذهندرکهماجوانی،ماجوانیکنفرضمثالیعنیطال،یعنیاینجادرنقرهوطالهايریزهاصطالحبه

این،بلدمخوبراحرفهاینیاکنیدنگاه،نشمداپرچقدر،خردمندمچقدر،هستمزیباهستمجوانچقدربهبه

،نیستندزیباییمعدنهااینولیگیردمیقرارمامرکزشود،میمهمکهايهغراضهرالبتهکه.استغراضهها

.شماستشدهبازدروندرزیباییمعدن

آرزوستمن ماهیم، نهنگم، عمانموفااین نان و آبِ چرخ چو سیلست بی

طورهمیناینکهمثلهااین.دهدمیمابهماديچرخنایهکچیزيهر. استآفلچیزهايهمینچرخآبونان

واستطورهمینمازیباییاستطورهمینماجوانی.هستندآفلهستندوفابی،شودمیردآیدمیسیلکه

تواندمیکهاستمهموآیدمیذهنتاندرکهيچیزهروهستندهمینماهايبچهگفتم،استهمیندنیامال

استفادهآنازوبخوریدتوانیدمیشماکهچیزيیکهمنانو.استچرخآبونانهااینبگیردقرارشمامرکز

.بخوریمتوانیممیماوآیدمیبیرونازکهچیزيآنوهوشیارياینیعنیهوشیاريهمآب،کنید

هاایناستبیرونیچرخآبوناناینها ذهن،محتوايودهندمیمابهفکرها،دهندمیمابهباورهاکههوشیاري

مافرمبیهوشیاري.هستمماهیمن،کنمشناتوانمنمیتنگناایندرمناما.آفلند،روندمیوآیندمی

،کندمیشناتایییکفضايدرکهاستاینماهی،استخالصوشدهرهاهاشدگیهویتهمازکههوشیاري

مینهایتبییکتاییدریايیکمنوهستمنهایتبیخودممنیعنی.هستمنهنگ،نیستمهمماهیبلکه
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پس.استیکتاییدریاي،استیکتاییفضايرمز،هستایرانجنوبدرعماندریايهمینکهعمان،خواهم

اینرويتمرکزماناما.بگیریمیادنیستالزم،ماهستیمبلدهمراکردنشناوهستیدماهیمثلاصلدرشما

جسمیهوشیاريکههوشیاريودهدمینشانمابهذهنکهمحتواییهریاکهچیزيهراست،چرخآبونان

آمدیدشما.گذرندمیفوراهستندگذراخیلیهااین؟هستندچیهااینودهدمینشانمابهذهنواست

دریايدرونهنگوماهیبشوید؟چیبیرون،بهفکرهاازبگذاریدقدمبعدفکرهاتويبیفتیداولکهاینجا

.کردنشنابهکنیدشروعیکتایی

خودبهراماومابراياستمهمچیزهاییچهببینیدشما،بزنیممثالچندتاوفاییبینایهبراجعبدهیداجازه

:گویدمی. افلیمغبودنماننهنگازماوکردهمشغول

782مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بیت 

خلق، اژدهاستۀو آن قبول و سجدمال، مار آمد که در وی زَهرهاست

توجهوتاییدوقبولیاشوندهویتهمآنباکههستندداشتنیتعلقچیزیکیا،هستندمالدنبالیامردم

ید مال مثل مار است که زهر است تویش، هر هم هویت دارد می گو. که به آن سجده بکنند، احترام بگذارندمردم

باهاشکههستندداشتنیتعلقچیزیکهستندمالدنبالیامردم. شدگی با چیز تعلق داشتنی درد تویش دارد

.بگذارنداحترام،بکنندسجدهاوبهکهمردمتوجهوتائیدوقبولیا،بشوندهویتهم

،داردتوشدردداشتنیتعلقچیزباشدگیهویتهمهر،توشاستزهرکهاستمارمثلمالگویدمیدارد

تائید،خلقنداحتراموخلقندة سجدوخلقندقبولدنبالمردماینکه.رامازدخواهدنیشکهاستماريمثل

می.نه؟گردیدمیاژدهاوزهرورمادنبالاً واقعشما.اژدهاستهماین،فالندانمنمییااستادبگویندکهخلقند

یکشدیمهویتهمذهنبا،کردیمپیداجسمیيهوشیارماوقتی.چرخوآبوناناینبشناسیم؟چیخواهیم

:گفتمهمبسیاربیتآنهستیادتان،هستندآفرینمسئله،نیستندمهمنهاایهکاستمهمبینیممیچیزهایی

دهواممفلسبهیهسرماوسوددهدشنامراتوبستایدکههر

وذهنیمنهمینیعنی،استستایشدنبالکهاصلشبنابراین،بدهفحشبهشکندستایشراتوکسیهر

نه،خواهدمیتعظیمنهخدائیت.خوردنمیتودردبهببرد،ذهنیمنبهبدههماین،استخلقتعظیمکهسودش
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ماچراوچیست؟چرخآبونانو؟چیستآفلبدانیدشماپس،خواهدمیرامردمتائیدنهخواهدمیسجده

:کنندمیراکاراینآیندمیآدمهاکه؟شویمنمییکتاییدریايواردچراو؟شویمنمینهنگ

731مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بیت 

که خوشیم و از درون بس ناخوشندکه التفاتِ خلق سوی خود کشند

می، همهبهبهمگوییمی،شدجلبوقتی،کنیمجلب،کنیمجذبرامردمتوجهکهستااینماذکروفکرتمام

الطفاتکه،بدهندگوشماحرفبهخواهندمیمردم،هستیمخردمندچه،هستیممهمیآدمچهماکهگویند

است،ناخوشدرونشانولی،گذردمیخوشخیلیمابهخوشیمخیلیماگویندمیبعد،کشندخودسويخلق

.هستذهنیمندردهايوذهنیمنمرکزشدرکهکسیهر.هستذهنیمندرونشاندر

شما. کردخواهدبدتر، نکردنخواهددرمانرااینخلقتوجهخلقالطفات،داریدشمااگرباشیدداشتهتوجه

!!ها،گذردمیشخوخیلیمابه:مردمبهنگوییدبکنیدظاهرحفظاینکهبرايبیهودهوبیخوديهمینطوري

ببینیدمردمآي،گذردمیخوشمابه:گویدمیهستمرکزدرکهآنمواظبکیفی؟چه،کنممیکیفاینقدر

.باشگذردمیخوشمابهچقدر

&&&
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441مولوي، دیوان شمس، غزل شمارة 

دیدارِ خوبِ یوسف کنعانم آرزوستزنمیعقوب وار وااَسفاها همی

ايهکگفتمییعقوباینکهبراي،دریغااي،دریغااي:گویممییعنیزنممیاسفاهاوایعقوبنندماگویدمی

اجازهوبکندبازيبرودخواستمی،کندبازيبرادرهایشبارفتیوسف،رفتیوسفگذاشتمچرا،دریغاايدریغا

ذهنیمنکهبزرگترهایعنیبرادرهایش،گذاردمیجهاننایهبقدمکهانسانی.بودندحسودبرادرهایشولیداد

فرزندش،یعقوبخالصه.فکرچاهاندازندمیچاهبهکنند،میخودشانمثلرااواً فور،حسودنداینها،دارند
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که،ماستخدائیتهمینسمبلیوسفو،استیوسفمانداراییتنهاکهمایعنی،بودعشقفرزندکهرایوسف

.دریغااي:گوییممیاآلنوشدههویتهم،مکانبهرفتهگذاشتیم،استینهایتبواستهوشیاروزیباست

دوبارههمالفو،مصیبتاواگویندمیمثالًوااین،گریه،نوحهبرايشدهاضافهاولشوا،تاسفاندوهیعنیاسف

اسفاهاوااینیعنیاسفواوخالصه،استانگیزيتاسفبسیارکارنایهنکایهبتاکیدبراي،شدهاضافههمینبراي

میتاسفودریغانههوشیارنایاانههوشیارحااللحظهبهلحظهانسانیهریعنی.دریغهمسرپشتخیلییعنی

دانیدمیو.ببینمانههوشیاردوبارهرایوسفمخواهممیمن:کهگویدمیداردواست؟رفتهیوسفمچراکهخورد

:است84ۀ آییوسفة سورازهمنایهبل،اینجادادیمتوضیحرباچندینرایوسفداستانکه

84، آیه )12(قرآن کریم، سوره یوسف

یوسف وابیضَّت عینَاه منَ الْحزْنِ فَهو کَظیمٰ◌ علَىٰ◌ عنْهم وقَالَ یا أَسفَىٰ◌ وتَولَّى

.از غصه لبریز بود دو چشمش از اندوه، سپید شدو در حالی که ! دریغا بر یوسف: و از آنان کناره گرفت و گفت

رفتیوسفکهافسوس،یوسفبردریغاگفتوگرفتکنارهیعقوب،یوسفبرادرانازیعنیگرفتکنارهآنانازو

ودریغاین،خوریممیافسوسودریغمایعنی.شدسپیداندوهازچشمشدوبودلبریزغصهازحالیکهدرو

همکنیمشناساییباید.بزنیمعملبهدستهاشناساییاینبابایدما،باشدجديما،باکنداثراگرافسوس

با،شدگیهاهویتهماینتويکردهگیراآلنرفتهماخدائیتمایوسف.بینداریمهستچیماشدگیهايهویت

آگاهيهوشیارازيارهوشیباالخرهوآمدخواهدمابسويوشدخواهدجمعمایوسفیواشیواششناسایی

.شدخواهد

شودتو مرا حبس میواهللا که شهر بی

آوارگی و کوه و بیابانم آرزوست

خدایعنیتوبهاهیگابدون،کنممیدارماآلنکهزندگیوفرمجهاناینبخدا:گویدمی،فرمجهانیعنیشهر

ایندروبستهراروزنوکندمیانکارراخودشبودنروزنکهکسی.استزندانمثلهمواقعااست،زندانمثل

بتابدبرکتییکبایدخاموشبعداینازاًدائمدهد،نمینشانبهشراخودشخاموششبعد،نداردبعددوتالحظه

میمنو،هستیمزندانیذهنمانتويوشدیمگموضعیتهاتويماموقعآن،وضعیتهابهشهربه،جهاننایهب

،بیابانوکوهوسیعجايیکبهبرومبیایم،بیرونبشوم،آواره،شدگیهاهویتهماینوشهرنایتويازخواهم

.بخوانیممثنويیکبدهیداجازهبیابانوکوهوآوارگیبهراجعاما
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507مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بیت 

او هبارست و دگرها، ماهِ دیشاد از وی شو، مشو از غیرِ وی

شاديفقطاواز، باشیدوصلبایدبنابراینپسبشوزندگیاز،بشوخداازفقطشادشما:گویدمیبراینبناپس

درشودمیبازفضاوقتی. دهدمینشانمابهذهنکهاستچیزهاییتمامويغیرازنشو،شادويغیراز،بگیر

شبیهاینبگیردقرارشمامرکزاگرشماذهنمحتوايودگرهاواستبهاراوشویدمیزندهاوبهشماما،درون

.ديماهیازمستانیعنیدي. استزمستان

گرچه ختت و ملکِ توست و تاجِ توستتوستهر چه غیرِ اوست، اِستِدراجِ

،ذهندرمردنوشدنرمقبیتدریجبهذهنیچیزهايباشدنهویتهمکردم،معنیطورياینمنرااستدراج

درتدریجبهکهشدخواهدطورياینبگیریدزندگیبخواهیداوغیرازاگرشما. ذهندرمردنتدریجهبیعنی

وشویدمیرمقبیدهند،مینشانذهنتانکهچیزهایییعنیاوغیرچیزهايباشدگیهویتهماثردرذهنتان

اینازدیگرباشد،توشاهیتاجواشدبتوپادشاهیقلمروباشد،توپادشاهیتختاوغیراینکهولومیریدمی

اتحرفهبراي،نشوشادبودنتشاهبراينشو،شادبشیهمشاهحتی،نشوشادهاآنبرايپس.شودنمیبهتر

.نشوشادجوانیتبراي،نشوشاد

نیستندممههااینیعنینه،،هستیمزیباوجوانچونبشویمغمگینبرویمکهگوییمنمیماکهکنیدمیتوجه

گیردمیصورتاستدراجوگرنهداردامکاننایهلحظایندربگیرورآنازراشادیت،نشوخوشحالهااینبراي

،هستابیاتایندراالناتفاقاافتد؟میاتفاقیچه.شويمیرمقبیوشويمیهویتهمهااینباتوتدریجبه

عصبانی،استگرفتار،بردنمیخوابششدهمریض،شدهاپیرهمثلبینیدمیسالهسیسالهبیستجوانیک

سالشپنجوبیستاستسالشبیستاو،دررفتهزوالبهاسترفتهبیناززندگیآثار،استپرخاشگر،است

. استاستدراجاین،است

همذهنشوايمحتباداردکند؟میداردچکاربافد،میرااشذهنیمنیواشیواشجهاننایهبآیدمیکهبچه

میرادنیاهاآنحسببردارد،کندمیمرکزراهااینوشودمیهویتهمبیشترچیهرباوشودمیهویت

دردودیدخواهدعوضیبنابراین،بیندنمیزندگیخردبرحسبدیگرکندمیایجاددردبنابراینپس،بیند

خوابخواب،اینولی،شدخواهديهوشیاربخواسببشدگیهویتهمودرداینپس،شدخواهدایجاد
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باشدشاهیتختولوگویدمی.میریممییواشیواشورویممیقوطییکتويانگار. استمرگنیستمعمولی

:هستآیهاینازاستدراجنایهبل. نشوخوشحال

182، آیه )7(قرآن کریم، سوره اعراف

تَدنَسنَا ساتوا بِآیینَ کَذَّبالَّذونَولَمعثُ لَا یینْ حم مهرِج

.سازیمدانند به تدریج خوارشان مىو آنان را که آیات ما را دروغ انگاشتند، از راهى که خود نمى

نشانهیواشیواشجهاننایهبآییممیماکهاینمحضبه،گفتیمکهچیزيهمانیعنیچه؟یعنی، میرانیممییا

وکنایجاددردکمتراستممکنچههرشو،هویتهمکمتراستممکنچههر،منسويبهبیاکهبازطبلهاي

عالیمیتمامبلکهنیستندقرآنآیاتفقطآیاتیاهانشانه.فرستیممینشانهداریمما. بشوهویتهمدردهابا

. شنویدنمیستیزهومقاومتباشماوفرستدمیشمابهلحظهایندرزندگیکه

موازيکهکسیهر.آیدنمیدانشیهیچورآنازبنابراین،دانممیمن:گوییدمیوگیریدمیرانیذهمنعقل

کهاتفاقینایهکدیدخواهیدزندگیباشویدموازيشمااگر. بیندمیرااوهاينشانه،شودمیتسلیموشودمی

اینبرايهاچالشهستند،خوبهاچالش؟هستچیبرايچالشاین؟هستچیبرايآوردمیپیشزندگی

نشانییک،استرمزيیکگرفتاري،خوبهگرفتاري. شویدآزادهاشدگیهویتهمازشماانههوشیارکههستند

چیهااین؟ناراحتیچرا؟ترسیمیچراغمگینیچرا؟شديگرفتارچراتوکه،آوردمیوجودبهزندگی،است

. زنیممیبازسراتفاقمعنیشناساییومسئولیتبارزیرازماکنیمتوجیهماولی. هستندنشانههااین/هستند

. هستیتوگوییممیما،کنیممیدفاعخودمانازما،کنیممیمتهمما،کنیممیمالمتما

میاوبهدرونازکهگرفتمیرااوهاينشانهکسیاگر،کنیممیصحبتاستدراجبهراجعداریم،بنابراینپس

میذهنشتويتدریجبهصورتایندربیند،میراهانشانهاین،باشدذهنشناظردرونازکهکسیهروفرستد

بهدستکهدهدمیآگاهی،دهدمیيهوشیارمابهاطالعاتجوراینولی،جوريچهدانیمنمیماومیرد

مواظبکهدهدمیراآگاهیاینادرهاموپدربهطورهمینو،نزنیمذهندرمردنتدریجبهیعنیاستدراج

بانکنندایجاددرد،ندهندقرارشانمرکزراهاآن،نشوندهویتهمچیزهاباتدریجبههاشانبچهکهباشند

بیستآدمیاکندمیپرخاشداردشانبچهدیدنداگر.نمیرندذهنشاندریواشیواشونشوندهویتهمدردها

.گرفتهصورتاستدراجآنکندمیپرخاشداردساله
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اندرین ره، سویِ پستی اِرتِقاستشاد از غم شو، که غم دام لقاست

. پسنددنمیذهنیمناینکهبرايتوش؟دارهغمچراتوش،دارهغماینوآیدمیپیشچالشوقتیکهگویدمی

غمواقعدرکهغمنایهک،تیهسهویتهمچیبابشناسیتوکهآمدهپیشفرصتییکاینکهبرايشوشادتو

. لقاستخداستدیدار،استمعشوقدیداردام،باشدتواندمیانههوشیار

کندبیانراخودشماازخواهدمیمعشوقیواشیواشاینکهیامعشوق،سويبهحرکتدرراهایندرگویدمی

. استبزرگیپستیجهتشدن،کوچکتجهراهایندر،بشودزندهمادرخودشاویاشویمبزندهاوبهمایا

،شدنپستمعشوق،سويبهرفتنراهدرشویممیبزرگ،شویممیکوچکوقتیذهنیمنلحاظبهمایعنی

.استبزرگی،آنکردنتماشاانههوشیاروذهنیمنرفتنآبوشدنکوچک

یک،اندهنشستنفرچهلمجلسیدر.کنیدکوچکراذهنیمنتوانیدمیانههوشیارکهببینیدشمابنابراینپس

ما. شودمیکوچک،رودمیآبذهنیمنکهاستمعلومبوخ،نیستیدبلد مثالًشماکهگویدمیشمابهنفر

توجیه،خشم،هستهماتوماتیک،افتدمیکاربهذهنیمندفاعیهايمکانیسمبکنیم؟خواهیممیچکار

میمنبهشدهفالنفالنسوادي،بیخودت،هستیطوريآنودتخ،هستیخودت.کردنمتهم،مالمت،دفاع

کوچکخردهیکشماذهنیمناینبگذاريوبمانیخاموشوندهیجوابیهیچشمااگرحاال.سوادبیگوید

ایجاد می شود و دارید بزرگ می شوید، سوي شمادرسببیبیشاديکهدیدخواهیمدتییکازپسشود

.ء پیدا کردیمپستی رفتیم ارتقا

همینطور رانندگی می کنید یک نفر یک چیز بدي به ما می گوید، ما فوراً می رویم که ما یک چیز بدتري بهش 

گوید دام دیدار ن میایهن غم را، این فشار را، کایه، واایستا همین طوري برو، تحمل کن هوشیاران!واایستا. بگوییم

د که من ذهنی شما کوچک بشود این را بپذیر، این را بگو خدایا شکر، هر اتفاقی که خدا بوجود می آور.خداست

هر کجا که واکنش بد نشان .هر چیزي که نمی توانی تحمل کنی، داري من ذهنی را کوچک می کنی که نمی توانی

و اینها بطور اتوماتیک ما شرطی شدیم از خودمان دفاع کنیم، می شوي می دهی واکنش منفی، هر جا خشمگین 

ن علت است ایهر جا شما متهم می کنید و جواب می دهی و یا حتی دست به بدتر از آن به حمله بدنی می زنی، به

ن من ذهنی ما یکدفعه ایهمثل گرب. که کوچک شدي، کوچک شدي کوچکی را نگه دار نگذار خشمگین بشود

هاي من ذهنی که براي تمام واکنش.موهایش سیخ می شود بزرگ می شود و کیف می کندخشمگین می شود 
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تعمیر و بزرگ کردن خودش است براي خودش خیلی خوب است، توجه می کنید ولی کار نمی کند این، همیشه 

البته . ضرر می زند به ما، شما بدانید که هر جا که دارید کوچک می شوید این فرصت را زندگی بوجود می آورد

تو . از این جلو نمی توانی بیایی و بدون این که عصبانی بشویمخیلی جاها ما باید به طرف مقابل بگوییم که بیشتر

. به حقّت قانع بشو، اینجا حق من است، و نمی توانی بیش از این فشار بیاري جوابش را بدهید ولی بدون پرخاش

نه، پول قرض می : بدون اینکه من ذهنیتان واکنش منفی نشان بدهد، خیلی نرم به کسی می توانید بگویید

و پرخاش اصالً نمی خواهم این کار را بکنم،ید من به تو نمی دهم، براي این که دفعه قبل دادم پس ندادي، خواه

فرصتها را غنیمت .ولی پرخاش حق شما نیست. هم نمی کنم دوست ندارم این کار را بکنم، حق با شماست

. بشمارید

رین ره، سویِ پستی اِرتِقاستاندشاد از غم شو، که غم دام لقاست

لیک کی در گیرد این در کودکان؟غم یکی گنجی است و رنجِ تو چو کان

انداختن یک رنج . یک گنج است و رنج هوشیارانه تو مثل معدن استتوجه کنید می گوید این غم کوچک شدن 

کوچک می شوي، . زندهم هویت شده مثل معدن است ولی موقع انداختن آن هزاران حرف این من ذهنی می 

، حاال واایستا شاید آمد معذرت خواست، باید حرفش را نیاید معذرت بخواهددیگر ببین هیچی نیستی، چرا آن 

ات را می اندازي براي اینکه اشتباه کردي رنجیدي، این رنجش شما را نه، شما رنجش. پس بگیرد، من نمی بخشم

شما این قضایاي بیرون را که کی چی می بشوید به خدا، رد زندهو نمی گذامن ذهنی نگه می داردسطحدر همین

من ذهنی من چی می گوید، بگذار کنار، بهش بگو من تصمیم گرفتم تمام دردهایم را رنجشهایم را کینه ،گوید

. هایم را بیندازم، تمام توقعاتم را صفر بکنم، ولو اینکه درد هوشیارانه بکشم

و من ذهنی من می . لم کرده و من کینه آن را به دل دارم، این را من باید بیندازمفالنی مرا زده، اذیت کرده، ظ

جزو مرکز توست و یک قسمت زیادي از زندگی تو روي این بنا شده، چطور شما این را بیندازي، خوب نایهگوید ن

ارانه، درد هوشیارانه حتی فشار هوشی. می گویدنیندازي من ذهنی از بین نمی رود، و این رنج تو مثل معدن است

اما می گوید این صحبتی که می کنیم براي کودکان یعنی در بچه هاي بالغ چهل ساله پنجاه . بکش، این را بینداز

. ساله که هنوز من ذهنی دارند اثر نمی کند
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دوندمجله با خرگور، هم تگ میکودکان چون نامِ بازی بشنوند

بشنوند می دوند، یعنی مثل گورخر می دوند، بچه هاي بالغ هم که هم هویت با ذهن همانطور بچه ها نام بازي 

هستند و هم هویت شدگی ها مرکزشان است، وقتی نام بازي انباشتن و هم هویت شدن با آنها و مقایسه کردن، پز 

ه برویم بیرون و دادن و حتی درد ایجاد کردن براي دیگران را می شنوند بازي این است دیگر، بازي این است ک

چیزها را مال خودمان بکنیم، و براساس آن من بزرگ درست کنیم و آن را با دیگران مقایسه کنیم، این بازي 

که چی کی برتر؟ برترین کیه؟ کودکان می گوید وقتی این را می شنود . است، برتر، دنبال تر باشم این بازي است

نا چی می گوید؟ ما چی؟ ما می فهمیم موال. مثل گورخر می دوند

آشام هاستدر کمین، این سوی، خونای خرانِ کور، این سو دام هاست

و پنهان شده این طرف دام هاست می گوید اي کسانی که مثل خران کور می دوید به دنیا و هم هویت می شوید، 

که هم هویت می شویم می گذاري در کمین، در این سوي یعنی در سوي دنیا، خون آشام ها است یعنی با هر چی

زندگی ما کجا تلف می شود؟ کو زندگی ما؟ توي همان خون .زندگی تو را می خورد. مرکزت آن خون آشام تو است

آشام ها شما باید بصورت ناظر ذهنتان را نگاه کنید، و ببینید آنجا چه خبر است؟ ذهن تان شما نیستید، نترسید، 

م نگاه کنم می ترسم چیزهاي بد ببینم، خوب ببینید، می ترسم ببینم خیلی رنجش نترسید بگویید که من به ذهن

دارم، کینه دارم، اصالً من خیلی خسیسم، من تنگ نظرم، من از شکست مردم کیف می کنم، نمی خواهم اینها را 

ها را، آنها خون شما ولی اگر شما نخواهید ببینید آن. چیزهاي بدتر دیگر هم آنجا هست، نه آنها شما نیستید. بدانم

آید یک راست می رود به آنجا تلف می شود، در این لحظه براي شما زندگی یعنی از آنور زندگی می. را می خورند

کجاست این کیفیت زندگی ما؟ . نمی ماند که زندگی بکنید

می دزدد، و اگر نمی ن موش در انبار ماست و نتیجه عبادات ما را ایهموالنا آن صحبت موش را می کند می گوید ک

ساله عبادات ما کو؟ می گوید اي جان اول دفع این موش کن، موش همین خون آشام ها هستند، 40دزدد نتیجه 

شما باید بصورت حضور ناظر که در اثر پذیرش اتفاق این لحظه می تواند فعال بشود شما باید شناسایی کنید، 

به کار می را تماشا می کنید بدون قضاوت این بعد خداییت شما دوباره یادآوري می کنم همین که شما فکرهایتان

ن را چه طوري به کار بیندازید، تماشا بکنید ذهنتان را، نترسید چیزهاي بد می بینید، ایهافتد، مهم است بدانید ک

ی ، خیلی موقع ها بصورت شرطی شدگاگر نبینید این خون آشامها آنجا قایم شدند که خون شما را می خورند
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پنهان هستند ما نمی بینیم آنها را، بلی زندگی ما را یکسري چیزها می خورند، در درون ما هستند در مرکز ما 

هاستاین سو تله: هستند، ما نمی خواهیم خر کور باشیم، حاال بعد از این همین طور نباید دوید به دنیا می گوید

است،پنهانمنتهی

رسد صد تیر شیببر جوانی میتیرها پرّان، کمان پنهان ز غیب

چیازاست،پنهانکمانشولی،شودمیانداختهتیرشود،میپریدهتیرهیگویدمیگفتم،میداشتمراهمین

ماکهوقتیازکهکنیدتوجه.اندازدمیزندگیرا؟تیرهاایناندازدمیکیاست،کردهپنهانغیباست،پنهان

حسببرودانیممیخودمانگفتارهايرا،اوگفتارهايورااوفکرهايوکردیمدرستراذهنیافتباینآمدیم

بگوییمبایداست،غلطکنممیفکرمنکنم،میفکرمنگوییممیهاموقعبعضی.کنیممیفکروبینیممیاو

.ندارماختیاريتویشهممنکندمیفکرمنذهنیمن

نگاهالگوهایشبهکندمینگاهفکرهایشبهوکندمینگاهذهنشبهناظرحضورصورتبهکهداردکسیاختیار

کندمیاستفادهزندگیخردازناظرشحضورباوکند،عملطوريآنکهنیستنفعشبهنهکهبینیدمیکندمی

هماستخودشهايدردۀ سلطزیرکهکسیولی.دارداختیارآدماین،کندمیعملهموکندمیفکرهمو

بافتاینتوندارياختیاراصالً،اینطوريگویممیمنکنممیفکرمنگویدمیاستخودشهايشدگیهویت

نهشودمیدیدهکمانشنهآید،میتیرمرتبهمغیبازتوهستیبافتاینتوچونولیکند،میادارهراتو

.کنندمیدیگرانکهکنیممیتوجیهشاههممااندازد،میکیشودمیمعلوم

غیبکمانازتیرهاشدنانداختهسببذهنیبافتاینوداریمذهنیبافتماکهبپذیریمبایدرااینمسئولیت

هايجوان،خوردمیهاجوانبهحتیتیراینصورتایندربرویمپیشطوريایناگرگویدمیموقعآن.است

خوابشسالهبیستآدمنبرد،خوابشجوانییکشودمیآخرتند،هسپیرهامثلسالسیسالبیستدرما

وجهدمیدیواربهزنیمیکهايهتازتوپیکمثلبایدآدماینآن،ونایهببپردبکندپرخاشهینبرد

.کندبازرافضاتواندنمیشدهجامدکهجوانیدارد،پذیريانعطاف،استاالستیکاصطالحبهداردسیتییستاال

،کندفکرکندعملکندبازفضااطرافشافتدمیاتفاقچیزيهرکندبازرافضاکند،بازهیبایدجوانیک

باالخرهبعدشچهار،نیاندازدبکاررافکرشاگروشودمیپیرجسمشیواشیواشپیرخوبکه،پیرينکهایهن

اگرولی،داردفرقسالهبیستآدمباآن،چیزشهمهشدهفرسودهاستسالشنودکهکسییکشود،میپیر
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.هستاینجادراشکالییککهاستمشخصدیگراین،بدهدنشانراسالهنودآدمخصوصیاتسالهبیستآدم

نایهکگفتکهآنهادادنقرارمرکزوچیزهاباشدنهویتهمهستاستدراجصحبتکهاستاینهماشکالش

جوانیبر: بخوانیمتوانستیممیکند،میرمقبیکشدمینیستمشخصمابرايکهراهیازتدریجبهراآدم

جوانماباالخرهکهدیدینشمارسد،میجوانیبریارسدمیجوانیکجوانبریعنی، شیبتیرصدرسدمی

میشدیمداربچه،کردیمانتخابهمسروقتیمخصوصاً،باشیمشادزندگیمانهايتجربهدرخواستیممی،بودیم

.باشدعشقخوشبويازپرفضاباشد،خوبۀ رابطباشد،زیباییباشدعشقآنجاخواستیم

بهجوانانبهکهاستغیبتیرهاياینهاهست،قهرهستدعواهستترسهستکنترلهستپرخاشولی

یکیعنیاشان،هبچهوهمسرشانباشانرابطهطورهمان.رسدمیزندگیشانمختلفابعدادوجوانانبعدچهار

نزدیک،بشوندمتواضعوکنندکارخودشانرويتنهاییبهشوهروزناینکهمگر،بشودتواندنمیشادخانواده

چهتواصالً،ندارمقبولراتومنکهنگوینداینطوري.کنندهمکاريهمدیگرباودانیمنمیبگویند،بشوندصفر

درکهبدانید،شمابهمختلفجوانبازآیدمیتیراگرآمد،خواهدهاتیرودردپرذهنیمنیعنیاینفهمی،می

.بیفتندبایدهاآن،دارندوجودمختلفهايآشامخونشمامرکز

توبیایدغماگرگفت،نیستیدخوشحالشمابتابدشماطریقازخورشیدمثلاوکهاستاینبراياینهاتمام

لحاظبهشویدمیترکوچکذهنیمنبهچیهریعنی،استشدنبزرگشدنکوچکراهایندر،شوخوشحال

: گویدمیدارداالنبله.شویدنمیبزرگنشویدکوچکتا،شویدمیبزرگترحضور

زآنکه در صحرایِ گِل نبود گشادگام در صحرایِ دل باید هناد

دلاینشودمیآزادذهناینازماذرهاینیواشیواشوقتی،بگذاریمدلنهایتبیصحرايدربایدپاگویدمی

منمحدوددلنایهن،هستیمشدهبازدلآنما،بگذاریمآنجابهپابایدما،شدنتروسیعبهکندمیشروعما

یعنیلگصحرايدروبگذاریمدلصحرايدربایدپاپس.استگرفتهقرارمامرکزواستلگازکهذهنی

.نیستنجاتیراهیاگشادگییاگشادذهنیمنمحدودیت

ها و گُلسِتان در گُلسِتانچشمهایمن آبادست دل، ای دوستان

بهکنندمیمراجعهاینکاربراي،بکنندامنیتحسوبشوندمطمنخواهندمیگردندمیامنیتدنبالهاانسان

گویندمی،شوندمیهویتهمباهاشگیرندمیدهدمینشانذهنچههر،ذهنمحتوايبه،هاآشامخونهمان
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رسندمیمادادبهباشیمداشتهزیاديدوستاناگرگویندمیمردم،شویممیایمنماکنیمانباشتهرااینهااگر

.بکنیمایمنیحستاباشیمداشتهزیادبایدبیمه،رسدمیمادادبهموقعییکباشیمداشتهپول!!ها

فقطایمنینیست،طورياینآقا،یمامتعلقجایییکبههمماکهکنیمحسکهباشیمبایدبزرگیگروهیکعضو

هویتهمباهاشکهراذهنمحتوايوهاشدگیهویتهماینبایواشیواشوقتی،هستشدهبازدلایندر

شودمیبازمادرون،شودمیبازدلاینواندازیممیوشناسیممیشدیمهویتهمباهاشانکهدردهاوشدیم

.هستجاآنفقطایمنی،هستایمنیاینجاگویدمی

کنیدتامنیحستوانیدمیشماکههستموقعآنفقطشمامرکزدراومدآنشدیدزندهخدایازندگیبهوقتی

رسمبت،بکنمکنترلش،کجاستاوکهباشمآگاهلحظههربایدمنکه،آیدنمیهمسرمانکنترلازامنیتحس

کردلرکنتشودنمیرامردم،دهدنمیایمنیحسکنترل،دهدنمیایمنیحساین،بدهدایمنیحسمنبهاین

درگلستاننتیجهدرو،مهستیاوباموازيوقتی،دلهادرشودمیجاريوخردحکمتهايچشمهبنابراین

میزیباییشما،آفرینیممیزیباییشاههممایعنیزیباییآنزیباییآنزیباییاینزیباییدرزیباییگلستان

همهاانساندل،بینیممیزیباییرویممیجاهر،آفرینیممیزیباییماهمه،آفریندمیزیباییآنید،آفرین

زیباستآفرینیدمیهمچیهرو،ترسیدنمی،کنیدکنترلخواهیدنمیراکسیدیگرایمنیدهمشما،زیباست

.استگلستانرویدمیمهمانیگلستانستکارتاناستگلستانخودتانۀ ناخکنید،میندگیزگلستاندرو

.بیندمیراهازیباییاش همه

وقتیکنیدتوجه.کندمیمقایسهراشهروده.کندمیتشبیهدهبهراذهنیمننظريتنگوتنگناموالنااآلن

:گویدمی،کندبیانراآنمحدودیتوراذهناهدخومیبلکه،نیستروستابهتوهین،ده:گویدمی

517مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بیت 

عقل را بی نور و، بی رونق کنددِه مرو، دِه مرد را امحق کند

بهدهرویممیمرکزمانگذاریممیوشویممیهویتهمباهاشگیریممیرابیرونیچیزیککههمین

،کندمینوربیرازندگیعقلو. کندمیاحمقراآدمذهنکه،مروذهنبه،ذهنبهنروگویدمی،محدودیت

دررونقیهیچگونهبریممیبکارکهعقلیاینازیعنی،کندمیرونقبیو،دهدمیآدمبهجسمیيهوشیار

عملجسمیيهوشیارباهیمبخوااگر،ماهیجانینهما،جسمینهماماديزندگیدرنه،آیدنمیبوجودمازندگی
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.بمانیمذهندربخواهیماگر،کنیم

گورِ عقل آمد وطن در روستاقولِ پیغمرب شنو ای مُجتَبی

ذهندریعنیروستادروطن،انسانايیعنی،شدهانتخابايبشنو،کنگوشرارسولحضرتحرفگویدمی

.استعقلگور

حدیث

فور فَانَّ ساکنَ الْکُفورِ کَساکنِ الْقُبورِال تَسکُنِ الْکُ

.در روستا منزل مگزین که ساکن در روستا همچون ساکن در قبر است

ساکنهمچونروستادرساکنکهمگزینمنزلذهندریعنیروستادراستفرمودهرسولحضرتگویدمیبله

شوید؟میساکنذهندریاروستادرشماکی،استقبردر

درد،شویدمیهویتهمدردهایتانبا،شویدمیهویتهمباهاشدهدمینشانذهنکهراچیزيآنقتیو

.نکردیمگوشماالبته.شویدمیساکنقبریاگوردردارید،کنیدمیاضافهتانقبلیدردهايبهکنیدمیایجاد

قبرمثلذهندرزندگیونکنیدزندگیذهندرگویدمیکه؟کردیدگوشرسولحضرتفرمایشنایهبشما

است؟

دارید؟گذشتهازسفأتاظهاراینقدرچرادارید؟غمچراترسید؟میچرا؟هستیدخشمگینچراکردیدگوشاگر

کنید؟میمقایسهدیگرانباراخودتانچراکنید؟میجداییحسچراهستید؟آیندهنگرانچرا

میرادنیاآنهابرحسبچراشما؟عقلشدهآنهاعقلودادیدقرارمرکزراآنهاودایهشدهویتهمچیزهاباچرا

منگوییدمیچراکنید؟میتهدیدچراترسید؟میچراکنید؟میکنترلچرا؟کاریدمیپوكبادامچرابینید؟

ایناتفاقاطرافدرچراشوید؟نمیتسلیمچرابدهد؟علمشمابهلحظهایندرزندگیگذاریدنمیودانممی

لحظهایناتفاقباهمیشهزندگیهستید؟یکیلحظهایناتفاقباشماکهدانیدنمیکنید؟چرانمیبازفضالحظه

.استیکی

درزندگیبااتفاقآنبنابراین،زندگیآغوشدرواستلحظهایناتفاقماچیزهايتمامومابدنکنیدمیتوجه

باعقلشبابعدۀ لحظ،استآوردهبوجودخودش،کندنمیستیزهآنباخداایزندگییعنی،استیکیلحظهاین

.دهدمیتغییرشدیگرجوریک،کلعقل
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تا به ماهی عقلِ او نَبوَد متامهر که در رُستا بود روزی و شام

.ماندمیآثارشیعنی،دکننمیکاردرستاوعقلماهیکتا،بماندذهندرروزشبانهیککسیهرگویدمی

وکردنحسادت،شدنخشمگیننگوییدشما.گذاردمیاثرماروياینشویممیخشمگینماکهباریکیعنی

منروياثرياینهابیایدبوجودگوییعیبوجوییعیبوغیبتوانتقادازهک،دیگردردهايودیگرهیجانات

.دنداراثرخیلی،دنندارمنروياثريکردنقضاوت،ندارد

نمیتمامماعقلماهیکتاکنیم،زندگیذهنتويمااگرساعتچهاروبیستیعنیشبیکوروزیکگویدمی

خردباما،استتمامماعقل،زندگیبینهایتبه،باشیمزندهزندگیبهوکنیمبازرافضامالحظهایندراگر.شود

صبربایدشودنمیدرستنایهمایکتا،باشیمذهنتويروزشبانهکیاگرولی.کنیممیعملداریمزندگی

با،هایمانحرصبا،دردهایمانباهایمانخشمبا،کردیمزندگیذهنتويعمریککهماحاال.بشوددرستکنیم

چی؟کردیمزندگیمانمنفیهايواکنش

،نبردیملذتمازندگیمانازچرا.ماآوردیمبوجودمسئلههمهاینچراکهدانیدمیشمااآلن.باشیدمواظبباید

تويگذاشتیموکردیمتبدیلخرافاتبهراآنهاوشدیمهویتهمباورهاباماچرا.استرفتهسرمانکالهیچه

باورهاوچیزهاازشدگیهاهویتهمکندناین،زداییخرافهاینآیا.استزدهمابهايهصدمچهاینومرکزمان

حتی.نیستآسان،کنیمپخشرايهوشیاراینباید،کنیمکارباید،بدهیمهمدستبهدستبایدما؟استآسان

کندکارکندصبربایدهمباز،بدهدنجاتراخودشبخواهداستوضعیچهدراشذهنیمنبداندشخصیاگر

.استکردهزندگیخیلیروستادراینکهبراي،کندکارکندصبر

دهسمبلروستا،یکتاییفضايشهر،نگیریدمکانیده،هانیستدهاًواقعروستاازمنظورشبدهموضیحتدوباره

میمتوجهاگرنشدندمتوجههاخیلیبوخچیه،جریانبفهماندمابهتابردمیبکاررازبانیهرموالنا. است

آمدنمیسرمانبالهانایهکشدیم

دِه جز اینها چه دْرَوَداز حَشیشِتا به ماهی امحقی با او بُوَد

ازگویدمی،خشکگیاهیعنیحشیشباشد،دهدرروزشبانهیکاگربودخواهداوبااحمقیماهیکتاگویدمی

ازغیر،اینهااندهکهندردهايکه،دردهاوشدگیهاهویتهمهست؟چیذهندر،هستهنذدرکهگیاهانیاین

ذهنشاندرکهانسانهاییکهبکنیدتوجهکند؟میدروچیزيچهدارد؟دیگريغذايچهبخورداینهاازاینکه
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مرکزیکازنهاایهکاستواضحکامالًکنندمیصحبتوقتیهستنددردهایشاندچاروکنندمیزندگی

اینها.نداردارزشایشانحرفهباشند،بخشسامانتوانندنمیاینها،کنندمیصحبتدارندانتقامجووخشمگین

؟بخورندبودهچی،خوردندچیشدگیهویتهمودردازغیرذهنشاندروکردندزندگیذهنشاندرعمریک

توانیدمیشماکهگفتامروزباشد،خودمانرويماتمرکزتمام،کنیمروشنخودمانرويرانورافکنبایدما

هستحواسمانلحظهایندرکه،استوصلدردهمآنباشیدداشتهدردیکفقطکناربگذاریدرادردهزارتا

نمیو،استنایهبحواسمۀ هممنکندمیمنعملوفکرواردراخردشزندگی،استخودمرويافکننورچون

. کنداثرمندرمردمطغیانطورهمینوهستمندرکهامذهنیمناحمقیگذارم

همکندمیصحبتداردحرص،کندمیصحبتداردخشمپرد،میدارد ذهنیمنکنندمیطغیانمردمواقعدر

چیزیکدهد،میحلراهزندگیخرد. کندنمیصحبتزندگیخرد،کنندمیصحبتدارندهاشدگیهویت

عمریکدهحشیشازخشکیده،بعدشچهارکهکسیآن. خودشزندگیبرايحداقلآوردمیآنورازابتکاري

گویدمیفقط،کردمی شودجوريچهراکارهاداندنمیواستجوییعیبواستانتقادصحبتشۀ هموخورده

.موالناگویدمیراهااینداردباشد،بخشسامانتواندنمیاینخوبکرد،نبایدراکارهااین

روزگاری باشدش جهل و عَماوآنکه ماهی باشد اندر روستا

نمییعنی،ماندخواهدکوريوجهلدرطوالنیروزگار،کندزندگیذهندرگویدمیماهیککسیهرگویدمی

آیدمیوقتی،بلندگومثالاستمهیبیصدايوسرکهاتاقییکتويرودمیآدمکهدیدید.درستببیندتواند

ما.شنودنمیوشدهکراینکهمثلیشهاگوش،شنودمیداردراچیزهاتازهدقیقه،پنجودقیقهدهازپسبیرون

حقیقتاصالذهنیمنبرايوبشنویمتوانیمنمیراحقیقتصدايمایهماندذهندروقتی،هستیمطوريآنهم

.استخودشبقايدنبالذهنیمن.نیستمهم

می،کندرتعمیراخودشخواهدمی،داردنگهراخودشخواهدمی،استیکیذهنیمنبرايدروغیاحقیقت

وبشنودرامردمحقیقتحرفکهباشیدنداشتهانتظارذهنیمنازشما.کنددفاعخواهدمی،کندتوجیهخواهد

راموالناحقیقتاینشماآببعدآناالن،شنودمیگلوآبدري،هوشیاروآبولی،کندپیداراخودشعیب

.ناظرحضورهمینبیند،میهمراذهنیمنکوريویاحمقوحقیقتاینباشودمیمرتعشداردشناسد،می
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دست در تقلید و حجّت در زدهدِه چه باشد، شیخِ واصل ناشده

خورشیدنرسیده،وحدتبهنشده،وصلخدابهکهاستشیخیچیست؟دهگویدمی. کندمیتعریفرادهاالن

دررادستشنتیجهدر.کندمیهدایتداردهمراايهعدیکدداراستممکننتیجهدرونتابیدهاوطریقاز

فقطنیستید؟یاهستیدشدهواصلشماشهرید؟یادهستیدهشماچی؟شمااست،زدهذهنیهايدلیلوتقلید

هممنصف،کنیممینگاهذهنمانبهناظرحضورصورتبه،استخودمانرويافکننورچون.دانیدمیشما

واصلتازه.نشدیمیاشدیمواصلکهکنیممیاعترافبشویم،زندهزندگیبهکههستیممتعهدقتاحقی،هستیم

وزدیدتقلیددردستکهدانیدمیشما. ندارداهمیتکهدیگرانبرايدارداهمیتماخودبرايهمماشدن

خدابهشماوشدهپاشیدهباوریاریدباوتويفقط. ایدشدهزندهخدابهیاداریدقبولراخداذهنیدالیلبوسیله

.شدیدزنده

بسته در خَرآسچون خَرانِ چشمپیشِ شهرِ عقلِ کُلّی، این حَواس

:گویدمی. کندمیآنبهتشبیهراذهنجهانراجهاناینوچرخانندمیگاووخرکهاستآسیابیاینخراس

بشویمصفرذهنیمنلحاظبهما،نباشدذهنیمن،بپاشدذهناگریعنیچی؟یعنیکلعقلکل،عقلشهرپیش

راکائناتکهعقلیوشویمزندهخداابدیتوبینهایتبهمایابشودبازدرونفضايوبشودزندگیمامرکزاینو

.استدسترسقابلکهعقلآنپیشبشود،زندگیمامرکزکند،ادارههمرامازندگی،کندمیاداره

اینکهمحضبهیعنی. استفاصلهذرهیکبالفعلبودنبهبودنلفظازبلهاست،نزدیکخیلیگویندمیزرگانب

ایناوپیش،حضوروبودناینشودمیفعالبهش،شویممیزندهذرهیککنیممیتماشارافکرهایمانما

میشما.گردندمیچرادانندنمیچهیوگردندمیهیوهستندذهنآسیابدربستهچشمخرانمثلماحواس

هیچوشودبروزهمشبوشودشبصبحبیفتم،مسیريدربستهزبانحیوانیکمثلخواهمنمیمنکهگویید

. نیفتدهماتفاقی

بهچیزيیکبایدورودمیودهیدمیراعمرشماگوید،میحافظ، داردعوضدرعمردوران،بخشیکام

آمدیمماشوید؟میترزندهحضوربهشماگذردمیکهروزبهروزآیاگذارید؟میجایشبهچی. بگذاریدجایش

کهاستدراجبهراجعهمبیتچندبدهیداجازهبله.استکوتاههمعمروکنیمتجربهراحضورجهانایندر

:گویدمیمادرونخورشید،درخشدنمیخورشیداینچراکهگفتیم. بخوانماستمهمهمخیلی
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802مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بیت 

تا چه مستی ها کند مِعراجِ حقاین چنین مستی است ز استِدراجِ حق

همرفتیمماخداست،استدراجیعنی،استحقاستدراجکههاشدگیهویتهمازماکهطورياینگویدمی

کههاییآدم. هستیمغرورمستخوشیم،خیلیمردگیاینازماولی،مردیمتدریجبهوذهندرشدیمهویت

می. هستندذهندرمردنمست؟هستندچیمست،استخوبهمخیلیونیستمانهیچیماگویندمی

معراجحق،معراج. استآورشاديچقدراوخودبهشدنمستببین،استبخشلذتقدراینمردنشاگر:گوید

گذردمیخوشخیلیمنبهگوییدمیکهشماپس. شدنزندهاوبینهایتبهیعنیحقبهشدنزندهیعنیحق

.اوبهشدنزندهاست،جوريچهیکیآنببینیدپس،داریددوستاینقدرراایناالن،

ها داند گشود؟خوانِ انعامش چهدامش چنین مستی منودۀدان

کهآمدهخوشمانوراماکردهمستاینقدربود،دامشۀ نداهااینشدیم،هویتهمباهاشانماکهچیزهاییاین

مابهچیزهاییچه،بشودگشودهمامرکزوبشویمزندهبهشوقتیکههایشنعمتخوانکهببینکنیم،نمیرها

گذشتخواهدخوشمابهچقدرببینبشودتابانماازاوبرکتواوبهبشویمزندهمااگرواقعا.دادخواهدنشان

.شنیدیمهمرااین،بگوییمسادهزبانهب

،کنیدشلراتانچنگکمییکایدگرفتهمحکمنقدرایهکراچیزيآنشماکهشودمیسببهابیتاین

بافتیکذهنیمناین،استفکریکاین،گذراست،استآفلگرفتممحکممنکهچیزياینکنیدشناسایی

اینها،نیستزندگیاینهاتوي،چسبیدمسفتنقدرایهکهمراذهنمحتواهايآن.نیستمآنمن،استفکري

.شوممیبیداردارممنوبودهاستدراجاین،نبودهروا،ترساندهرامناینقدر

یککهنیستمگاوآنمثلکهبینممی،شوممیکهبیدار،بشومبیدارکهکندمیکمکمنبههاشناساییاین

گاوها،گرفتندمیروغنییکیاگرفتندمیکنجدروغنمثالًکهآسیابهاایندرینیدبب،چرخاندمیراآسیابی

گاوهاآنوچرخیدندمیدوروبستندمیراگاودوتا،کوبیدندمیاینطوريقدیمدرهمگندم،چرخیدندمیدور

براي،بگردنددورکهشدندمیشرطیکردندمیعادتفقط.نبینندکه،بستندمیراچشمهایشانموقعهابعضی

دامشتويما،کردهگرفتاررامادامشۀ دانکه،شویممیمتوجهیواشیواشما.دانستندنمیگردند؟میچی

هایینعمتنکهایهبشویممیآگاهداریموبیاییمبیرونداماینازکهداریمهوشیارياینقدرولی،شدیمگرفتار
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اشحسلحظهایندرهمماودادخواهدعبورمااز،زندگیشادي،زندگیعشق،زندگیبرکتبصورتاوکه

:گویدمیاستاستدراجبهمربوطدوبارهبخوانمرانایهبل.باشدکارگشاتواندمیچقدر،کردخواهیم

3040مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت 

کرد ما را مست و مغرور و خَلَقمالِ دنیا شد تَبَسُّم های حق

تاسیآدممثالًمثل،گرددمیخوبدارداصطالحباچیزهمهواستخوباوضاعوقتیکهاستمهمخیلیو

بهبناکههستندذهنمحتوايهمهخوبچیزهايآن.نشودهویتهمخوبچیزهايآنباآدم،سالگیچهل

شیرهايتبسماینگویدمیشودمیزیاددنیامالوقتی،اندمهمخیلینهاایهکاستگفتهمابهجامعه،تعریف

کهشویممیمغرور، شویممیغرورمست،کندمیذهندرپوسیدهومغرورومستراماکهاستحقیااست

.دانممیمن

،بدهندنجاتراشانخانوادههمتوانندمی،بخوانندراابیاتاینوبدهندگوشبرنامهنایهبجواناناگرهماًواقع

توانندمیهایشانبچهباباشندداشتهخانوادهدرآرامشهم،باشندجامعهکمکهم،راخودشانزندگیهم

و. کنندجایگزینراعشقپربرکتانرژيوکننددورخانوادهازرامسمومانرژيآن،کنندبرقرارخوبیۀ رابط

دارمرامشخصاتایناماینطوريمنیا،دانستنغرورواستمنباحق،دانینمیتوودانممیمناینکهمستی

نمیشاننصیبدیگر،ذهندرشدنپوسیده،پوسیدهوکهنهوژندهیعنیخلق،پوسیدنیعنیقلَخَ،پوسیدمو

درپوسیدنخطروشدگیهاهویتهموزیباییهااینآمدنبوجودة دوربهچهلتابیستبیندورهاینولی.شود

.بکندگوشبزرگانحرفبهآدمکهندهداجازهغرورویمستنایهاینکوداردراذهن

کان تَبَسُّم، دامِ خود را برکَنَدفقر و رجنوری به استت ای سَنَد

همهیچ،هستمچییاهستمکیوقتییعنیفقر،بکنینداشتنحسودانمنمیبگوییاینکهفقر،کهگویدمی

یعنیرنجوري.استفقراین،هستممقامم،هستمپولماینمننگویی،ایدنییادتذهنمحتوايباشدگیهویت

انسانايیعنیسند،سنداياستبهتربشودبلندنتواندوبشودکوچکذهنیمنایناگر،ذهنیمنضعیفی

،تیمهسجهاننایهبخداروزنما.هستیمدریچهماگفتیمامروز.هستیمزندگیسندماًاحقیقت،اعتمادمورد

تبسم،نپسنديرارنجوريوفقراگرپس.هستیماتکاموردواعتمادمورد،ماخدائیتلحاظبه.هستیمهمسند

بوجودراخوبچیزهاياینچی؟یعنیخنددمیخدا،خنددمیکهخدا،خنددمیکهشیرگفتهقبالًچون،شیر
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،نگیردغرورایناستخوبخیلی،کندمیرشدداردچیزهمهوقتیکهباشدجمعحواستانبایداًواقع.آوردمی

.بدردراشماخواهدمیخنددمی،دهدمینشانرادندانهایشکهشیرگویدمیاینکهبراي.کنیدپیشهرافقر

،رابزرگیآناینکهبراي،بشویمبزرگوبشویمهویتهمچیزهمهباآییمنمیمااستخوباوضاعوقتیپس

.بدردکهخنددمیدارد،دریدخواهدشیربزودي،راهنیذمنگندگیآن

نمیماگوییممیباالرودمیماندانشهرچی،شویممیهویتهمکمتراستخوبماناوضاعهرچیپس

،کنیمکوچکباید،کنیمرنجورراذهنیمنبایداًواقع.بکنیمکارنایهبتظاهرولیبگوییمزبانبهکهنه.دانیم

قشنگیچیزیکگذاردمیدانهیک.دریدخواهدرادامنایهباالخرشیراینکهبراي،کنیمکوچکانههوشیار

ویمهستدامتويبشویممتوجهیاداردهرادو.دامتويافتیممیبرداریمرادانهآنرویممیماو،است

خواهدرادامنهیا،بیرونبیاییمامدازماشناساییوانتخابباکندمیکمکخودش،بیرونبیاییمهوشیارانه

شویممیهویتهم،شدخواهدخوباوضاعهمیشهکنیممیفکر،استخوباوضاعیعنیخنددمیوقتی.درید

.ریزدمیفروچیزهمهکشدمیرادیرکییکیکدفعه،شویممی،شویممی،شویممی

&&&
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441مولوي، دیوان شمس، غزل شمارة 

شیرِ خدا و رستمِ دستانم آرزوستت عناصر دلم گرفتزین همرهانِ سس

مرکزشانواندکردهمرکزشانراگذراوآفلذهنمحتواهايباشدگیهویتهمکهکسانیکهگویدمیموالناپس

ازراعقلشۀ همايهباشندهمچوکهچرااستگرفتهدلش،استگذردرحالاینهاچون،ترسندمیواستسست

آرزوبنابراین.نیستجاريجهاننایهبوعملشوفکرشبهچیزيزندگیخردازو،گیردمیعنصريتسساین

علیحضرتلقبخداشیر.بشوندتبدیلدستانرستموخداشیربه،شاناصلشناساییباانسانهاکهکندمی

یعنیشیرخدا.خداستشیر،بشودزندهلحظهایندرخدابینهایتبهکهکسیهرکلیبطورآنبرعالوهواست

کههمرستمونایستادهریزدمیمرتبکهسستیروي،نیستسستعنصرشوخداستفقطمرکزشدر
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. استجریانحالدربعدچهاربهکهاستحضوريهمبازهمآنازمنظوروشناسیدمیاستشاهنامهپهلوان

.استسالمتیپرازوخردپرازوامنیتپرازواعتمادقابلشخصیچنینیکبنابراین

نبودنوچییعنیبودنعنصرسستهمینطوروخداشیرکه ببینیدکهبرایتانخوانممیمثنويازبیتچند

:گویدمیچی؟یعنی

752مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بیت 

وآنگهان رمحت ببین و نوش کنراستی پیش آر، یا خاموش کن

.باشخاموشیانپردازدروغهایشودروغینبافتیاباشندهیکبه،باشزندگیباموازيیعنیباشراستتو

تاباشخاموش.نگوچیزياصالًداريذهنیمنبینیمیاگریا،باشییکیزندگیباکهباشخاموشیایعنی

کهآنهایی.کنجانوشنوببینراخدارحمتتوموقعآن،بشودتبدیلزندگیتخاموشیبهخاموشینایهباالخر

بهکهرابیتیهرکنندمراجعهبهشودارندايهدفترچیکخودشانبرايوبنویسندراهابیتیتکخواهندمی

.دارندنگهوبنویسندتوانندمیگذاردمیاثرونشیندمیدلشان

765مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بیت 

بی تکرب راستی را شد غالماو چو ذوقِ راستی دید از کِرام

،بینیممیرابخشش،بینیممیایشاندرراذوقوراستیوشویممیهمدمموالنامثلانسانهاییباماوقتی

اینها.بینیممیرابینهایتفراوانییعنی،بینیممیرابینهایتخورشیداینتابشوبینیممیراانسانیتبهکمک

ایناستمشخص.شویممیغالمبودنراستوراستیبهوکنارگذاریممیرانیذهمنتکبرما،دیگربزرگند

یعنی،هستیمعنصرسستماهماگر،کنندکمکتوانندنمیمابهعناصرهاسستکهبدانیماینکهبرايومعانی

بهمتوانینمیماشودمیعوضمرتبواستهویتهمبیرونیچیزهايباکههستبافتییکمرکزماندر

.کنیمکمکدیگرانبهوکنیمکمکخودمان

راهدرشمابهباشیدداشتهانتظارعنصرسستآدمهايازنبایدشماوباشیمخاموشکهاستنایهرابهترینگفت

عامرشک،عامرشکگویدمیهستبیتییکپائینو.کردخواهندحسادتآنهابلکه،کنندکمکمعنویت

.ببینندرازندگیآرامشوزندگیشاديتوانندنمیودارندحسدذهنیهايمنیعنی
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2722مولوي، دیوان شمس، غزل شماره 

روانیچه داند قدرِ دل هر بیخداوندانِ دل دانند دل چیست

صحراراهمخواهمیدلم:گفتکه،خواندمکه،دلصحراي،بینهایتدلبهکههستندینکسادلخداوندان

میآنها.دارندوسیعدلکههستندآنهاییدلخداوندانپسبله.استگرفتهدلم،دلتنگجايایندروبگیرم

دلخداوند،بزرگنایهکبینیممیودانیممیراموالناقدرما. دانندمیراانسانهااینقدروچیهدلکهدانند

زندهروانکهکسیولی.دانیممیراقدرش،راماکندمیدلصاحبداردیعنی،دلخداونديبهراماوبوده

کهباشیدنداشتهانتظارعنصرسستازشماکهکنیممیصحبتداریم.داندنمیرادلقدر،مردهروانش،ندارد

شماکاربه،بشویدزندهخدابه،بشویدزندهحضوربهخودتانرويکنیدمیکارداریدشمایا،بداندراحضورقدر

.ندارددرستیدل،استناامنیحس،استترسازپرواستریختنفروحالدرمرکزشآن،بگذاردارج

نیابی از فالنی و فالنیز درگاهِ خدا یابی دل و بس

رالحظهایناتفاق،ذهنبهرفتنازقبلکاملبطوریعنی،لحظهایندرشویدمیخداباموازيوقتیفقطشما

فالنیوفالنیاز.والسالمکنیدپیدادلتوانیدمی،گیریدمیقرارخدایینسیموزشمعرضدر،کنیدمیقبول

هاخیلی،مانممیتنهامنکهکنیدفکرنبایدشمادرضمنبکنی،پیدادلتوانینمی،هستندعنصرسستکه

اصالًآدمکهاستاینازهتربعنصرسستدوستانبازهم.مانندمیتنها،برسندحضوربهاگرکهکنندمیفکر

ازراشماکنند،میالقاراترسوناامنیشمادر.ترسنددرحالوملولندعنصرسستدوستانولی.باشدنداشته

:گویدمیچهموالناببینیدبدانید،کنندمیدربهراه

2724مولوي، دیوان شمس، غزل شماره 

آییآن را که تو در کنارِ میگیرداز خلقِ جهان کناره می

بهکههرکسی،هستندجهانیاینچیزهايباشدههویتهم.عنصراندسستاًواقعجهانخلقبیشتراینکهبراي

موالنا.خندندمیبهش،کنندنمینظرتنگآدمهايکهکندمیکارهایی،بشودبینهایتدلشوبشودزندهخدا

ارائهمابهفراوانیهمهاین،هستتوشحکمتهمهاین،سرودهرامثنوييداستانهاهمهنایهگفتشعرهمهاین

نمیپرسندمیراآدرسیک.کهکندنمی؟کندمیراکاراینهمنظرتنگوخسیسآدمیکآیا،استکرده

لطفاینکندمیفکر،کندنمیتبسمیک،کنمصرفشمابرايراوقتمدقیقهدوتوانمنمیمنگویدمی.گوید
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سستنبایدخودمانوبترسیمعنصرسستدوستاندادندستازنبایدماموقعهیچ.استجهانبهبزرگی

پس متوجه می شویم که سست عناصرها نمی توانند به ما کمک کنند، .روي خودمان استنورافکن.باشیمعنصر

ید شما باید یک کاري بکنید که آنها دیگر خود دانید شما اگر هم دوستانی دارید که سست عنصرند ولی شما نیست

.روي شما اثر بد نگذارند

آن نورِ رويِ موسیِ عمرانم آرزوستجانم ملول گشت ز فرعون و ظلم او

یکشودمیکنید،یکیرافضااینوکنیدجمعراذهنیهايمنهمهو اگرماستذهنیمنهمینفرعون

مجبورفرعونلحظهایندراآلن.استلحظهایندرزندگیکردنتلفکشتن،رشکاجهان،ایندربزرگفرعون

چونببینیمرالحظهایناتفاقمااستزندگیکهلحظهاینازبودنوآگاهشدنمتوجهبجايکهکندمی

، ستاکردهتحمیلمابهراخودشوهستمتومن: گویدما میذهنیمنگوید،میفرعون.داردجسمیهوشیاري

میخردآنبهشدنآگاهوصندوقدوبینفاصلهاز،بشودبستهصندقدویینبفاصلهکهشودمیباعثفرعون

.مابهاستظلماین،بنددمیرادوصندوقبینفاصلهفرعونپس، بیرونآیدمیبرکتبیرون،آید

هیجانیضرر، زدهجسمیضرر، ماشبهزدهضررجوريچهکهدایهدیدتانزندگیطولدررافرعونظلمشما

اینهاداریدترسداریدحرصداریدخشماآلنولی،باشیدداشتهعشقیلطیفاحساستوانستیدمیشما،زده

کنیمزندگیلحظهایندرویموبشآگاهلحظهاینازمااینکهبجايلحظهایندرآنجاایستادهو.استفرعونظلم

، بشویماووسطحبهبیاییمباشیم،داشتهنهایتبیعمق، باشیمداشتهریشه،باشدداشتهکیفیتمازندگیو

.فرعونتعمیروتقویتدرکنیمگذاريسرمایهرازندگیمان

جرقهشقچخماسنگازوبودحاملهزنشورفتمیاشگلهباموسیوبودشبکههمینطورمن:کهگویدمیو

اوازباید،حضوربهشودمیحاملهانسانیعنیبهبودحامله.استسمبولیکهمهاینهاچی؟یعنی، پریدنمی

بدستخواستهمیهرچهکهبیندمی،سالگیچهلسندرشودمیملولکهرسدمیموقعیکوبشودمتولد

دیگراودردیگرشاديوخالقیتجرقه،کندنمیفرقینکندیا،بکندزندگی.استمزهبیاشزندگیولی،آورده

آتشیکوهبااليدردیداینکهبراي،کوهبااليرفتو.پریدنمیموسیچخماقسنگازکههمانطورپرد،نمی

،سالگیپنجاه،چهلدر،هستیمملولماکهاالنپسیعنی،نیستمعمولیآتش،آتشنایهکدیدورفتوهست

،بدهنشانمنبهراخودتگوییدمیشماکنیممیصحبتعشقازکهاالن. هستمادروندردیگريآتشیک
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وریزدمیفروهمدرشودمیمنفجرذهناین، شودمیمنفجرکوهاین،بخواهیمدلتهازباشیممتعهداگرولی

بهداریمما، شدنتابانبهکندمیشروعدرونشنورآنوشویدمیزندهخدابهجدیدشمايوجدیدموسی

.برسیمواهیمخمیدرونماننورشدنتابان

تابیدنبهکندمیشروعموسیروينورکهوقتی،کندمیاستفادهفرعونوموسیداستانازکهبینیدمیپس

موقعیک.شودمیاثربیباشدماندهاگرفرعون.ماندنمیفرعوندیگراینکهبراي، شودمیقطعهمفرعونظلم

ایندراینقدر،شودمیجمعحواسشنقدرای،شودمیعمیقاینقدرناظراینهستید،ذهنتانناظرشماکههست

اینقدروهسترواننقدرایهلحظایندرهستساکننقدرای،خوردنمیتکانلحظهاینازواستوصللحظه

. بکشدتواندنمیدیگرکندمیکاريهرذهنشده،کمذهندرهاشدگیهویتهمنقدرایبیندمیراذهن

جانتاننیافتادهاتفاقنایهکموقعیتاولی، بکندکاريتواندنمیفرعوندیگروتابدمیداردشماروينورآنموقع

.بلهشدخواهدملول

962مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بیت 

موسی اندر صدرِ خانه، در درونکشت او برونصد هزاران طفل می

اولفرعون، جهاننایهببیایدماطریقازخواهدمیزندگیبصورتکهاستهاییطفلهمینسمبلیکهمطفل

یعنیماموسی،ماذهنیمنیعنی، فرعونزندمیضررمابههمهنایهاینکوصفباولی، کشتمیراهازاده

قرار،بکندذهنیمنوبکندجهانکاريهرکهاستایناشخالصه،کندمیرشددارداوخانهدرماحضور

: گفت، غزل هم اینطوري شروع شد، درخشیدنبهکندشروعماسینهازآفتابنایهکآمدیماینبراياموهست

بنماي رخ که باغ و گلستانم آرزوست

بگشاي لب که قند فراوانم آرزوست

فقطنهکردنصحبتبهکنیمشروعوکنیمبازرالبمانبایدماآیدمیماازجهاناینآرامشووشاديقند

.هم نمادین استهاایننیستشخصفرعونوياموسااینه، درونمانموسیبیان،انیبزکردنحبتص

4، آیه )28(قرآن کریم، سوره قصص

… مهاءسیِی نتَحسیو مهنَاءأَب ذَبِّحینَۚ◌ یدفْسنَ الْمکَانَ م إِنَّه

.را، همانا او از تباه کنندگان بودو می کشت پسرانشان را، زنده نگه می داشت دخترانشان …
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هاي هوي و نعره مستانم آرزوستآنزین خلقِ پرشکایت گریان شدم ملول

میتامینراخودشزندگیخشموشکایتۀبوسیلوشودمیخشموشکایتبهمنجرتوقع، داردتوقعذهنیمن

اینشماباقرارمان، هستندشکایتوتوقعازپرینبنابرا،دارندذهنیمنعموم، خلق.کندمیتعمیرحتیوکند

نمیکهدانیممی،خواهیمنمیچیزيآدمهاِاز،برسانیدصفربهمکانهاوزمانهاوآدمهاازراتوقعتانکههشد

همانطورلحظهاین.برودبینازبایدشکایتکلیبطوربراینبنا،کنندخوشبختتوانندنمیراما،بدهندتوانند

مقابلدرکندمیستیزهبنابرایندارد،ذهنیمنکند،شکایتکههرکسیکنیم،نمیشکایت، هستکههست

ذهنیمنانرژيینابنابر،شودنمیاوبعدچهارواردزندگیخردوزندگیبرکتینابنابر،لحظهایندرزندگی

ایناز:گویدمی. کندمیملولراشماهکاستمعلوم، کندپخشدردخواهدمی،گرفتهدلشواستملولودارد

. شدمملولگریانپرشکایتخلق

ما،هستندکهبرسندعشقمستیبهبرسنددلشانمستیبهمردمخواهممی؟ خواهممیچهچیستآرزویم

ونباشیمنیستیمکهچیزيآنکهکنیمپرهیزبایدفقطما، کهکنیماختراعراچیزيیکنبایدعشقمستیبراي

یکازحتیهواحتیآدمها، هاوضعیت،اتفافاتازداشتنتوقعوجهانبهرفتنباما.باشیمهستیمکهچیزيآن

توانیممیبنابراین،هستیمخداییشراببهمست. هستیممستما. گیریممیراخداخردجلويواقعدرجایی

مستانگوريشراببهیکیداریمنعرهدوجور،انمستنعره، شادينعره، بیندازیمراهجهاندرشاديهويوهاي

مینعرهحافظ، زندمینعرهاستزندهعشقبهکهکسیولی،استذهنیمننعرهآنزندمینعرهوشودمی

.اندمستینعرههمهاینها، زندمیمستینعرهموالنا،زند

شکایتینابنابر،کندصفرراهمهوانجهازراتوقعاتشکندشناسایی،استقادرکههرکسیبگویدخواهدمی

بیاوریمبدستراچیزيیکبرویمخواهیممیما؟ چیستحرصبشود،صفرحرص،بشودصفرخشم،بشودصفر

ایجادملولیواندوهکارنایهککردیمشناساییماوبرودبینازحرص،داریمازهاندهببوخ،بدهدزندگیمابهکه

.دیگراندرهمودرخودمانهم،کندمی

خواهدمیخداوزندگییعنیاوبتوانیمکهقدرهرچه. بکشدماطریقازرااشمستانهنعرهخواهدمیزندگیو

ماطریقازعشقمستی، مستیوآرامشوشاديپسما،کند؟میایجادکیرامحدودیتکند،پخشماطریقاز

.ریزدمیجهاننایهبروزناینطریقاز
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مهرست بر دهانم و افغانم آرزوستترم ز بلبل، اما ز رشک عامگویا

میواستعاشقبالقوهانسانیهر. گویدمیراانسانیهر،گویدنمیراخودش، استبلبلازترگویاانسانیهر

جهانازآدموقعتوقتی، ماديجهانازتوقعهمین؟ استگرفتهراجلویشچیزيچه. بزندمستانهنعرهتواند

یعنی، امبستهرادهانمذهنیهايمنحسدازاما، گویاترمگویدمیبلبلاز.آیدمیآنورازبشودصفرمادي

،کندنمیبیانراترجمانهزاراو. استبستهدهانشولی،استخورشیدیکانسانیهر. استبستهانساندهان

سربدهدعشقانغفخواهدمیانسانیهرکهدرحالی.استابرزیرخورشیدش، شودنمیبیانچیزهاآندلشاز

. استشدهمهردهانشولی

راشدهنظارتچیزیعنیرامنظورجنسناظر:کهگویدمیفیزیکدرهستايهقضییکگفتیمهستیادتان

مییکیبهوقتی،شودمیمتصاعدمامرکزازبدانرژياینوحسودیموداریمذهنیمنکهما. کندمیتعیین

.زنیممیلطمهزنیم؟میلطمهیاخدابهاوشدنزندهبهکنیممیکمکآیا.ذهنیمنبینیم؟میچهاورارسیم

کهماآمدهدنیابهتازهکهايهبچیککهبینیدمی. پذیردمیاثراو،کنیممیتعیینرااوجنسداریمماکهچرا

میرااوابربایواشیواشنهیا،هستکهبشودمعناآتشفشاناوکهخواهیممی،داریمذهنیمناشهمه

.پوشانیممیابربا. پوشانیم

راايهبچیککهمادرهاپدرآیا. هستندمردمهمینیوسفبرادرانحسودند،نیستند؟یاحسودندیوسفبرادران

خواهدمییازندگیبیانبهکندوعشرسالگیدوازدهسالگیدهاوکهکنندمیتربیتدارندکنندمیتربیت

بشود؟زندانیآنزیردیگرکهبسازدابريیکوبشودهویتهمدارداوکهباورهاییهمانباتاکندمجبور

کنیمنمیکمکهمدیگربهما. کندمیبیانداردراانسانوضعیت، گویدنمیراخودشکهموالنا،بلبلزترمگویا

شروعشمااگر، شمادانیدمیبوخولیاندهکردراشانسعی،کنندکمکخواستندموالناثلمآمدندکهبزرگانی

دوستانتانکندمسخرهنگذاردهمسرتاناستممکن،شویدزندهخدابهکهخودتانرويکردنکارکنید

. دارندذهنیمننهاایهاینکبراي؟ چراهمینطور،برادرتانخواهروهمینطور

نمیرازندگیاصیلشادي. شناسدنمیرالحظهایناستآیندهوگذشتهجنسازاستزمانجنسازذهنیمن

همهچونآیا،دارندذهنیمنهمهتقریباًعمومیحسدیعنیعامرشک. عامرشکگویدمیهمینبراي. شناسد

ازبیشما، نهباشد؟طورنایهبودقراریا؟ استزندگیپسندموردیااست؟خوبداشتنذهنیمندارندذهنیمن

شماکهراچیزيکنیدآنال، کنیدالگویدمیدینچیبرايگویندمیراهمینهمادیان. مایهرفتاشتباهراهحد
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گذاشتیموشدیمهویتهمآنباماودادهنشانمابهماذهنکهچیزيآنما؟نیستیمچیزيچهنیستید؟

.کنیمنمیماو، کنالرااینگویدمیهستیمآنکنیممیفکرومرکزمان

میتشکیلمنیکجداییاساسبرزندگیازکندمیقطعراماکهچرا،شویممیحسودمابماندآنجاآنبوخ

ازهستزندهحضوربهکهکسی.بیندمیراخودشکندمینگاههرکسبهاستمقایسهاساسبرمناینوشود

بهشمادررازندگیابیاتاینبینیدمیشماکهاستهمینبراي،بیندمیرادگیزنوشودمیردذهنیمنمیان

قضاوتبهکنیممیشروعکنیممینگاهکهما.شدهردذهنیمنازموالنااینکهبراي،آورندمیدرارتعاش

،کندمیننگاهرااینجایشهستزندهزندگیبهکهکسی. استآنطورآنجاشاستاینطوراینجاش، کردن

ندارد،رشکبنابراینبیندمیاودررازندگیوشودمیردذهنیمنوسطازصاف،کندنمینگاهراآنجایش

اشزندگیبینیدمیزندگیوقتیشودمیتقویتاشذهنیمنبینیدمیذهنیمنراییکوقتی. نداردحسد

. شودمیتقویت

زندهزندگیرااینهاشویدمیترزندهروزبهروزکهاستهمینبرايکندمیتقویتدرشمارازندگیابیاتاین

همینطور.بودقرآنآیه؟ آیدمییادتان، میریدمیذهندرچطورکهدانیدنمیشماگفتکههمینطور، کندمی

.فهمیدشودنمیباذهن. شویدمیزندهجوريچهکهدانیدنمیشما

کز دیو و دد ملومل و انسامن آرزوستگشت گِردِ شهردی شیخ با چراغ مهی

آرزويوگرفتهدلم،ببینمخواهمنمی،ملولمددودیوازمنکهگشتمیشهرگردچراغباشیخدیروزگویدمی

، اوستدرندگیحالتهمدد،استباورباشدگیهویتهمدیو. استذهنیمنهمینودددیواوال. دارمانسان

دستشدرحضورچراغیکشیخایناما.کندمیملولراماکهواستدردازپر، استنیذهمنحقیقتاددودیو

زندهخدابینهایتبهبشودزندهحضوربهکهشودمیانسانموقعیانسان، بشوندانسانانسانهاخواهدمیودارد

، بشودزاییدهذهنیازمنبشود

یونانیفیلسوفوبشکهیکدریاکردمیزندگیخمرهیکدرکهدیوژنبهکندمیاشارهکهبینیدمیالبتهو

نشانهمعکسهاییاآلن،بدهیمتوضیحرااینبدهیداجازهودادخواهمنشانشمابهاآلنآوردممطلبیکهبود

میزندگیمانندبشکهیکدردیوژن،کشیدندوکردهتجسمخودشانتخیلدرنقاشانکهدیوژنازدادخواهم

دیگريچراغیکروزدرکهبودهاینمنظورش، گشتهمیروزدروکردهمیروشنکهداشتهچراغیوکرده
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بیندمیراخورشیداینفقط،بیندمیراجهانذهنیشمنباداردتوجهاشحسبهکهکسی،حضوربنامهست

خورشیدروشناییباروزدرناآلشمااایهکگفتمیو.کندمیکارهمیشهکه،هستحضوربنامچراغییکولی

.ایمکردهقبالً جستجوما،شودنمیپیدا،شودنمییافته:کهگفتندمردم؟ حضورروشناییبایابینیدمی

ایم مانشود، جستهیافت می: گفتند

نشود آنم آرزوستآنکه یافت می: گفت

ذهنشانباخواهندمیراحضورمردم،بودندنکردهپیدامردماینکهبراي؟ مردمگفتندجوريچه،گفتندمردم

کهمردمحالتهمینبنابراین.کنیپیداذهنباکنیجستجوکهنیستچیزحضورولی،کنندپیداکنندجستجو

.اندهنکردپیداکهاستمعلوم،زنندمیحرفدارند

:گویدمیکهخواندخواهمبرایتانیعسرهمامروزاستمهمبسیارکهبارهامایهخواندمثنويازمطلبییکو

بینید؟میرااینشماداریمدستماندرراگوهراینمااندهگفتواندهگرفتشاندستراحضورچراغاینانبیا

منمیاناز،بینمنمیراذهنیمنشمادر،هستمزندهخدابهحاضرحالدرمن:گویدمیرودمیراهداردموالنا

،استعشقاینوبینممیتورادرخودممنبینید؟میرازندگیآنمندرهمشماآیا،بینممیرازندگیذهنی

میآدمیکفقطما،بینیمشمامیدرذهنیمنفقطما،بینیمنمینه:گفتندبینید؟میمندرراخودتانهمشما

.شماستکوريبردلیلهمیناینبیاوردلیلگوییدمیکهحاالگفت،بیاوردلیلپسوماستمثلکهبینیم

میمعلومپسخواهدمیدلیلکهکسیونبینیمکهکنیممیکارهایییکماهستحضورکهاستاینمعنیش

اینکهبراينشودمییافتگفتندکهاستواضحنشودمییافتگفتند،گویدمیدارددیگربیندنمیکهشود

جهانایندرکهچیزيآنگفت، آرزوستآنمنشودمییافتآنکهتگف. مایهجستقبالمابودندپیدانکرده

مردمبهنگاههمینآرزوستآنم، بشودپیداکهنیستچیز، نهشودمیپیداجهانایندرحضورشودنمیپیدا

،گردندمیدنبالشدارند اندهنکردپیداکهاستکامالً مشخصذهنیهايمندارند،رشکعاموعامگفتکه

نیستجسمبصورتجهانایندرخدانه؟کردپیداشودمیجهانایندر.ذهنشانباگردندمیخدادنبالدممر

پیداتوانینمیدلیلبا،کنیحسشتوانیمی،بشويزندهبهشتووباشدتومرکزتواندمیتودلبصورتولی

یعنیکلبیکلبی،دیوژنگفتندمیبهش،ندکمیاشارهآنبهزیاداحتمالبهموالناکهدیوژننایه بل.کنی

مقامهايبهاعتنابیوگزندهطنزيدارايگویدمیدیوژن.استکردهمیزندگیسادهسگمثلگویا، سگی
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اه آیکپرسیداوازبودرفتهدیوژندیداربهکه مقدونیاسکندرکهزمانیکهچنانبودزمانهافتخاراتودنیوي

بهاسکندر،بروکنارمنآفتابجلويازکنممیخواهشبلیگفتپاسخدردیوژنداري؟چیزيبهنیاز

دیوژنتمشدادوستنبودماسکندراگر:گفتدهندقرارآزارموردرادیوژنخواستندمیخشمازکههمراهانش

.باشم

اینازکهرالیتخیعکسهاياین.استکردهمیانسانطلبوگشتهمیچراغباروشنروزشهردراوگویند

باشیدداشتهتصوريیکاینکهبرايبله،کندمیزندگیخمرهیابشکهدربینیدمی،کشیدندیونانیفیلسوف

ازمنظورگفتیمولی.هستهمفانوسشباالعکسدراستاشخمرههمآنهستدیگرعکسیکهماین

میمردمخب،شناسدمیرافانوساینآیاکسی،گشتهمیشهردربودهحضورشچراغهمینفانوسش

مقدونیاسکندر،هستاسکندرآیاهستدیگرعکسیکدوبارهبله.کرديروشنچراغروزدرچراکهخندیدند

ممکناسکندربهکه،کشیدنداستتخیلیعکسهاياینهاباشدعکسهمینشاید،گرفتهراآفتابجلوياست

منبهشماکههستایننمادینشاید،ندارماحتیاجتوچیزهايبهنمکنارآفتابجلوازبروکهگویدمیاست

میزندگیاآلنکهرامنآفتابجلويوخواهمنمیتوازچیزيمناستاسکندرسمبلکهگوییدمیتانذهنی

.استعکسیکهماینهمینطور.نگیرتاباند

کهاستبیتهمینتوضیحواستاهمیتشلحاظبهخواندمبرایتانبارچندینخوانممیاآلنکهرامطلباین

شمایابدهداجازهشماذهنیمنیعنی،بدهیداجازهتوانیدمیشمااآلنبدانیمماکه،استمهمبسیاربسیار

بریزدفروذهنیمناینوبپاشاندراشماذهنیمننایهکبکنیدهمکاريزندگیباناظرحضوروهشیاريبعنوان

وکنیدمیتوجیهوکنیدمیدفاعازشوداریممینگهراذهنیمناگرو.بدرخشدزیرازشماخورشیدو

واکنش، بزرگترش می کنید،شویدمیخشمگینکندمیکوچکرااینکسیوقتیحتیوشویدمیخشمگین

بایدشما.شماستبادیگر،کنیدمیدیگرکارهزارتا،کنیدمیمتهمکنیدمیمالمت،دهیدمینشانمنفی

:گویدمیبشودکوچکترهشیارانهبدهیداجازهوباشیدتانذهنیمنمواظبتماشاگروناظرحضوربصورت

2715مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بیت 

استکوری، حجابِ رؤيتۀمایانبیا گفتند کین زان علّت است

توانیدنمیشماوداریمحضورمایعنیگرفتیمماندستراگوهراینمااآلننکهایهکگفتندپیغمبرانکهگویدمی
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بدرخشیدتوانیدمیخورشیدمثلشماوهستیدزندگیجنسازشمادانیممیماولی،ببینیدمادررازندگیآن

میچوننفهمیدندکهبفهمید،شودمیتانرویتحجابوگذاردنمیمرکزتاندرذهنیمناینومرضاینولی

.یاوریدبدلیلگفتند

نبینید این گُهَر در دست ما؟میدَعویِ ما را شنیدید و مشا

بدرخشیدخورشیدمثلتوانیدمیاآلنشماکهگوییممیداریمما.دیدیدراماادعايیادیدیدرامادعوتگفت

بینیدنمیرااینشماولی،شودمیوحیمابه،درخشیممیداریمهمماوبریزدفروذهنیمننایهکصورتیدر

بینیممیشمادررازندگیشویممیردشماذهنیمنمیانازما،هستیدزندگیجنسازشمادانیممیماولی

زندگیخواهیممیماکنیدمیفعالراذهنیمنیعنیگردیدمیدلیلدنبالشما،کنیمتقویتراآنخواهیممی

کنیمفعالشمادررا

گِردِ چشم هاماش گردانیمست این گُهَر مر خلق راامتحان 

میدركفهمدمیرااینهاهرکسی،گفتهراابیاتاینهمموالناگرفتیمدستدرماراحضورگوهراینگویدمی

،کندمینقد،کندمیستیزهگرددمیدلیلدنبالاگر.شدهفعالبعدشآنکهاستمشخص،کندمیعملوکند

کیاینبا،شودمیمرتعشکیببینیم،گردانیممیمااستامتحان:گویدمیحضورگوهراینپس،نهاینهاگفت

.کندمیحضوراینباجنسیهمحس

بیند گُهَر حبسِ عَماستکو منیکو گُوا؟ گفتش گُواست: هر که گوید

همدیوژناین. بیندنمیاینکهبراي،استکورکهشودمیمعلوم،بیاوردلیلوبیاورشاهدگفتکههرکسگفت

پس.نه:گفتندمی،بیندمیمندرراحضورکسیگفتمیوبودزندهحضوربهدیوژن.کردمیراکارهمین

می،کردهروشنچراغروزدرکسییکبودهحضورشچراغسمبولیکیااستبودهحضورشچراغ، چراغ

بهراشماتوجهخواهممیمن،نه:گویدمی،استابلهیآدمعجبشود،ینمروشنچراغروزدرکسیآقا:گویند

ذهنشبهکهاستمعلومبخواهددلیلکههرکسی،کنثابتذهنباحاالگفتند. کنمجلبدیگريچراغیک

پس،استبستهرانورجلويکندمیمقاومتوکندمیستیزهاستمشغولذهنشبهکههمکسی،استمشغول

. استاشکوريحبس، بیندنمیاینبنابر
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که بر آمد روز، بَرجه، کم ستیزآفتابی در سخن آمد که خیز

زندهحضوربهکه،استجدیدشمايکه، جدیديانسانیک،شودبلندخواهدمیمادرونازاآلنآفتابییک

ثابتشماحاالدارددلیلیچهبوخکهوییدگمیهمشماوشودبلندخواهدمیاو.بدرخشدخواهدمیواست

بعنوانخدایعنی، برجه،نکنستیزهکهگویدمیتوبهاوولی؟ شودمیجوريچهبیاییبیرونوقتی،ببینمکن

تومن،شوبلند،کنکمستیزهباال،بیایمخواهممی،کنمطلوعخواهممیتوطریقازاآلنمنکهگویدمیآفتاب

.هستم

ای کور از حق دیده خواه: گویدتآفتابا کو گواه؟: ییتو بگو

ذهنیدلیل؟ چیهکیست؟دلیلتشاهدت، کنیطلوعمیخواهیمناز؟ شويبلندخواهیمیآفتاباگوییمیتو

.کنچشمطلبخداازبروتو،شومبلندخواهممیآفتابممنگویدمی. کنثابت؟ چیستات

عین جُسنت، کوریش دارد بَالغچراغروز روشن، هر که او جوید 

آفتابتابیدنوحضوربهشدنزندهاالنیعنیچه؟یعنیبگرددچراغدنبالروشنروزدرهرکسیکهگویدمی

فکر،خواهممیبرهان،خواهممیدلیلگوییدمیودایهگرفتدستتانبهراذهنچراغهنوزاگر.داردامکانشما

اینخود، گردیدمیدلیلوگردیدمیچراغدنبالذهنتانباوبشومزندهخدابهاینکهبراي،ینهااوخواهممی

بهخوانمنمیدیگرکهرااشبعديهايبیتورابیتچنداهمیتکهخواندمدوباره. شماستکوريبردلیلکار

.بدهمنشانشما

قیقِ نادرِ ارزانم آرزوستکانِ عهر چند مفلسم، نپذیرم عقیقِ خُرد

نبایدکهکردیدشناساییشمااالنولی،هستیممعنويمفلسحقیقتاًهممفلس،مامفلسیمکهاستدرست

کههستیدعقیقمعدن، کاندنبالگردید؟میچیدنبالشما.استخردعقیقکهذهنیمننایهبکنیدبسنده

ارزندهوکنیدظهورتوانیدمیمعدنوکانآنعنوانبهشماقطفونیستجهانایندر،استکمیاب،استنادر

کهبگیریدهممعمولیارزانهمینمعنايبهکهاستممکنارزانالبتهاینجا،بگیریمارزندهمعنیبهارزان.است

ارزانیهمهبهزندگی،بخریدنیستالزم،نیستپولبهنایهکیعنیبگیریدمعنیآنبهاگر،استپایینقیمتش

نایهکگذاریمنمیخودمانمافقطدادههمهبهخداراارزانیاارزندهکمیابعقیقمعدناینپس.استداشته
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تبدیلمعدننایهبکهاستاینماسرنوشتولی،شدیمراضی، کردیمبسندهخردعقیقبهاینکهبراي،بتابد

.شویم

کار صنعت پنهانم آرزوستآن آشها از اوستها و همه دیدهپنهان ز دیده

.استپنهانهادیدهازاو،شودمیشدندیدهسببکهچیزيه نآنوشمااصلوزندگیوخدااوکهگویدمی

، استگفتهمابهموالناهمقبال.ببیندشودمیشدندیدهسببکهراايهقوآنتواندنمیشدهدیدهچیزیعنی

نایهزندفضايدرکردنفکر، اینهاوپیوپوستوسیلهبهنهشودمیانجامهوشیاريآنوسیلهبهدیدنگفته

درشمافکرهاي،هستیدفضاآنجنسازشماوشودمیساختهفضاآندرشمافکرهاي،شودمیانجاملحظه

برگرددندتوانمیفکر.نیستیدفکرشما،شویدمیبلندفکربعنوانشما،شودمیبلندوشودمیساختهفضاآن

،هاستدیدهازپنهانبنابراین.ببیند،استبازمامرکزدروشوندمیساختهدرآنفکرهاکهرایکتاییفضاي

بوسیلههادیدههمهولی،هستشدهساختهکهچیزي،استشدهدیدهچیزازپنهان،چشمهاستازپنهانیعنی

.استنپنهاخودشولی،استآشکارصنعتشاو،شودمیدیدهاو

باموازيوقتیشما،شودمیآشکارصنعتشولی،ببینیتوانینمیولیکنیحسشتوانیمیبنابراینپس

چه،شودمیساختهچیبینیدمی.شودمیبیانشمااززیباییشعشقش،برکتش،، خردشوقتیهستیدزندگی

آنواستخالقفکرتانچقدرکهینیدبمی،ریزدمیکارتانبهوآنکنیدمیکاروقتی،سازدمیروابطیجور

دردآندرشودمیدرستزندگیبوسیلهکهايهرابطهر.نیستتوشدرد،استنیکچقدرشدهساختهچیز

پنهانخودشاستآشکارصنعتش،هستتوشدردشودمیساختهذهنیمنبوسیلهکهايهرابطهر.نیست

. هستیدپنهانچیزآنشماولی، است

همقسمتییکوآگاهیدبهششما،استخاموشکههستیدپنهانقسمتیکشماگفتبشماالناموامروز

.هستیدزندگیروزنشماکالًدهدمیشرابودهدمیخردجهاننایهبکهدارید

از کان و از مکان پیِ اَرکانم آرزوستخود کارِ من گذشت ز هر آرزو و آز

مییعنیاستگذشتهجهانیاینآزوآرزوهرازکارشکهاستخردمندنقدرایانسانیعنی، انسانکارگویدمی

، استیکیزندگیخواستباآرزویممن،کنممیآرزوراجهانینایچیزهايمننکنیدفکرکهبگویدخواهد

گیریدبنگیر،راجلویشگویدمیشمابه،باالبیاید خورشیدیکهرکسیدرونازاالنهمینخواهدمیزندگی
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رسیدههوشیاريازايهدرجبهانسانیهرپس.گفتشودمیکهاستصورتترینسادهبهاین،شویدمیاذیت

طمعیعنیبیرونیآزوآرزوهرازکه،گذاردنمیاشذهنیمن. گذاردنمیخودش، ببیندگذاردنمیولیاست

،مکان،داردشکلکهچیزيفرمیهرازیعنیانیمکهرازوبیرونیهايمعدنازماگذشتهبیرونیحرصبیرونی

آیندهايخوش،ماهايبدآیندما،هايقضاوت، حسیمحصوالتشدهساختههايفکر؟چییعنیفرم.فرمیعنی

.هستندهمجغرافیاییهايمکاناینکهبرعالوه. هستندمکانهمهاینهامادردهايما،

بنایشزیر، خواهممیرابنایشزیرمن، شودمیارائهمنبهفکرصورتبههمهکهنهاایههمازمنگویدمی

ماذهنکهچیزآن. نیستیمماما،بعدچهاراینحتیسطحیچیزاین.هستیممازیربنایش، استهوشیاريهمین

هایمانحسمحصولمانیستیم،هیجاناتمانمحصولما،نیستیمفکرهایمانما.نیستیممادهدمینشان

آنهاپیولی،نیستیمباورهایمانما،نیستیمشنویممیکهچیزآن،نیستیمبینیممیکهچیزآنیعنی،منیستی

شود،میبلندآنازمافکرهايکههستیمجنسیازمابنابراین. شوندمیدرستآنهاکهجایییعنیهستیم،

توانیممینیستیم،آنهاماولیشودیمبلندآنازشودمیدیدهکههرچیز،شودمیبلندآنازماهیجانات

.بشویمآگاهآنبههشیارانه

مان و مست شدایهگوشم شنید قص

چشم؟ صورت ایمانم آرزوستکو قسمِ

تبدیلخواهممیحاالشده،مست،زیباستچقدر،شنیدهگوشمگفتنددینومانایهبراجعهمهاینگویدمی

گویدمی.بشومزندهخدابهخواهممی. بشومزندهمعشوقبهخواهممییعنیبشوم،تبدیلخودشبهبشوم

ۀ بوسیلامخواندهمنیعنی.راهاقصهشنیدهگوشمکو؟ببیندبگیردبایدچشممکهقسمتآنکو؟چشممنصیب

نمیببراایمانصورت. نمیببراایمانصورتخواهممیمن،اًذهندانممیراچیزهااینۀ همشدهالقامنبهفکر

میمن.باشدچیعملم،باشدچیفکرمکهبگویدمنبهلحظهایندراوخواهممیمن،اوبهبشومزندهیعنی

.بکنماوباوحدتحسعمالًخواهم

میبیانمنازراخودشدارداووهستماوجنسازمنکهبدانموببینمکهباشمداشتهخاموشقسمتیکعمالً

هریعنی.استمنراهنمايآن،استمنایمانآننویسدمیمنذهنبهوگویدمیلحظهایندراوهرچهو.کند

نباشد؟راستینآدمینوهمچیکشودمی.باشدچیتوعمل،باشدچیتوفکرکهکندمیتعیینزندگیلحظه
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چقدربیاوریم؟درذهنبهچقدربشنویم؟چقدربسهدیگر،خداستجنساز،اوستجنسازاینکهبراي،نه

.گویدمیداردراایناست؟جوريچهایمان،کنیمتجسم

رقصی چنین میانه میدانم آرزوستیک دست جام باده و یک دست جعد یار

،رابادهجامهمدستیکبهو،بگیرمرامعشوق،بگیرمرایارة پیچیدزلفدستیکباخواهممیمنگویدمی

.دیگرگفتیمبارچندینکهچیزيهمان

با.کندمیکارداردهمقسمتمیک،استساکنوهستزندهواستیکیخداباقسمتمیک،دارمبعددوتایعنی

حالتاینو.جهاننایهبفشانممیفرش،بهدهممیدستاینباگیرممیعرشازگیرممیآنورازدستیک

اینکهبراينیستمهویتهمچیزيهیچبامن،جهانایندرنیستمآویزانچیزيهیچبهمنکهدهدمینشان

بانیستیدوابستهچیهیچبهشماکهاستاینمعنایشرقصیدن.برقصمدیگرتوانمنمیچیزيبهبچسبماگر

.بخوريتکانتوانینمیوگرنهنیستیهویتهمهیچی

چیهخدانایهکببینیمکنثابتاولبگوییدنیایید،چیهخدادانیدنمیشمایعنی،هستپیچیدهکهیارجعدولی

چیهبفهمیداینکهبدونوگنگوپیچیدههمین.شودنمیاینطوري.بشویمزندهبهشباشهماباشدصالحاگرکه

نماداین،شماۀ دیگدستآنصددرصدبکنیدراکارایناگرولی،رااونکنیدولوکنیدتوکل،بشویدزندهبهش

.آوردمیجهاننایهبرازندگیخردداردفشاند،میجهاننایهبراایزديمیددار،استگونه

شما؟نیستزیبااین،کنمرقصاینطوري،باشمآزاد،کنمزندگیجهانایندراینطوريخواهممیمنگویدمی

بهبدهدگیرتواندینمچیزهیچ،راشماگیردنمیچیزهیچ،نباشیدوابستهچیزهیچبهشویدمیبلندصبحکه

نمیدیگرشما،شوندمیقالب،شمابهشوندمیوصلچیزچهارتابرقصیدخواهیدمیشماتا.داردنگهوشما

.بخوریدتکانتوانید

میرانندگیداریدکههمیشه،نه،دیگرشدتمام،پیچدمیجلویتانیکیبینیدمیرایکیآیدمیتلفنیک

سبببیشادي،داردمینگهخوبراشماحالآنکهداریدساکنبعدیک،گرفتهرااریجعددستتانیککنید

میامنیتحس،هستیدآرام،شاديبهراهمهکندمیمرتعش،وجودتانذراتتمامبهکندمیپمپرازندگی

.خواهیدنمیبیرونازراچیزهاآن،کنید
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مردم ز انتظار: گوید آن رباب کهمی

ر و زخمه عثمانم آرزوستدست و کنا

استمعلوم.بزندرامنبیایدعثمانخواهممیو،ردممانتظارازکهگویدمی،آنجاهستسازيیکگویدمی

ماخدائیتاین.استتاریا،استرباب،استساز،ماخدائیتمادل،سمبلیکحاال.استبودهزنسازیکعثمان

زنندمیبیرونازهینایهچی،بزندرامنخداخواهممیمن،مردمانتظارازمنباباگویدمی؟گویدمیچیمابه

زندگیآنوکیه؟آنوبزندرامناستزدنسازمتخصصزندمیسازخوبکهکسییکخواهممیمن.رامن

گویدمیراهمینبعديبیتاآلن.است

رحمانم آرزوستهاي زخمهوان لطفمن هم ربابِ عشقم و عشقم ربابیست

عشق.استوحدتعشق.استعشق،ماسازة زنند،ماة زنند،ماربابیوهستیمعشقسازیاربابما،ماۀ هم

همدیگراندرخودشناساییمعادلاینو.استعشقاین،خداستباهشیارانهآنحسوماشدنیکتایعنی

آن،هستشمادرکهراهشیاريآنبالفاصلهرسیدبوحدتبهلحظهایندرخداباشمااینکهمحضبه.هست

.بببنیدتوانیدنمینشدیدتا،بینیدمیهمدیگراندر،شویدمیآگاهبهشکهرازندگی

دارریشهکهحضورهشیاريآنباشمااگرولیبیندمیذهنیمنفقطذهنیمن.بینیدمیذهنیمنبانشدیدتا

دهیدنمیاهمیت،شویدمیردشانذهنیمنوسطازصاف،آدمهادر،کنیدنگاهجهانبهعشقیهشیاري،شده

براي. دیدهمیتکانرازندگی،بینیدمیرازندگی،دهندمینشانواکنشجوريچهوگویندمیچیاینها

مانرح.بزندرامنخدالطفهايزخمهکهاستاینمنآرزويگویدمی.دهدمیتکانراماموالنااستهمین

هايزخمهباخداومایهبودعشقربابماهمیشهبدانیدشما،هاي زخمه رحمانم آرزوستوان لطف.خدایعنی

.آمدهمیدردتاناگرحتی،زدهراشمالطفش

نمیدیگرکس،شویممیزدهخداۀ بوسیلفقطکهسازیممایعنی،زندمیاوهمیشه،داردپیغامییکدردتان

:گویدمیکنیددقتتوانندنمیولی،بزندراماخواستهبیرونوذهنیمنبحالتاوبزندراما،دبزنمابهتواند

هاي زخمه رحمانم آرزوستوان لطفمن هم ربابِ عشقم و عشقم ربابیست

زاآویزانماچونولیزدههمیشهوبزندخدا،راشانخدائیتسازشیارانهوهکهاستاینانسانهاۀ همخواست

میستیزهما.بشودزدهسازاینگذاریمنمی،جهانبهچسبیدیمونیستیمموضوعاینازآگاهوهستیمجهان
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اتفاقبایعنیتسلیمیدکهلحظههر.بشویدتسلیمبایدشما.گذاردنمیستیزهومقاومت.کنیممیمقاومتکنیم

ولیزندمیهمراسازتاننیستیداگر،زندمیوبیخآهنگباراسازتاناو،هستیدآشتیقضاوتبدونلحظهاین

.استخودمانسازبدآهنگمادردهاي.آیدمیدرازشبدآهنگ

شمار که زین سانم آرزوستزین سان همیباقیِّ این غزل را اي مطربِ ظریف

حاالتا.سازبطوريهمین،بگوهمینطوري،استزندگیهمانظریفمطرب،ظریفمطربايراغزلاینۀ بقی

میکندمیتمامدارداینکهبراي.نوشتندمیذهنشبهآنوراز،گفتهمیراغزلداشتهزندگیکهشدمعلوم

آرزويکهکنبیدارراآنها،نوشتینجاایهکبنویسطوريهمین،بنویسمردمدلهايدرراغزلاینباقیتوگوید

.بکندپیداادامهصورتنایهبمردمدلهايدرزندگیکهاستاینمن

من هدهدم، حضورِ سلیمانم آرزوستبنماي شمسِ مفخرِ تبریز، رو ز شرق

یککائناتتمام،کائناتتمامیعنیتبریز،استتبریزیانافتخارسببکهآفتابییعنیتبریزمفخرشمس

زندگیکهحاال،زدیمرافهاحرنایهکحاالکهگویدمی.کندمیطلوعانساندلازخورشیدآنوداردخورشید

نشانراخودتشماپس،راغزلهااینبشماردنطوريایهکاستآرزویمهممنوگویدمیغزلداردطوريهمین

.بده

دلازهمشرقوکنیدمیحسراگرمایشاآلنشماوباالآیدمیداردخورشیداینشمادلازاهللاءشاانحاال

.ماسترمزهمهدهدوخدارمزسلیمان.باشمسلیمانحضوردربایدمن،هدهدممناینکهبرايچرا؟.شماست

سلیمانحضوربهزندهآگاهانههمیشهبایدهستیمهدهدما،بلهبودسلیمانآورپیغامیابرپیغامهدهدکه 

شدهخلقکهچیزيهر.استجهانمخلوقاتۀ همافتخارسببشمادرونخورشیدکهدانیدمیشماولی.باشیم

.گرفتنخواهیمراجلویشمقاومتوستیزهبا،بیایدباالمادرونازخورشیدایندهیممیاجازهپس.است
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گنج حضور در تلگرامهاي هلینک متن کامل برنام
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