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3مولوي، دیوان شمس، ترجیعات هفتم، شماره 

دویدشب گشته بود و هرکس در خانه می

ناگه نمازِ شام یکی صبح بردمید

جانی که جان ها همگی سایه هاي اوست

آن جان براي پرورشِ جان ها رسید

حبس و تنگناتا خلق را رهاند زین

بر رخش زین نهاد و سبک تَنگ برکشید

از بند و دامِ غم که گرفتست راه خلق

هر دم گشایشی است و گشاینده ناپدید

بگشاي سینه را که صبایی همی رسد

مرده حیات یابد و زنده شود قَدید

کنی، به سوي باغ رو، ببینباور نمی

کان خاك جرعه یی ز شرابِ صبا چشید

سته بر دلِ تو جفا قفل کرده اگر زآنک

زنند که آمد تو را کلیدنَک طبل می
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زنند بر اومید عاشقانور طعنه می

دریا کجا شود به لبِ آن سگان پلید؟

عیدیست صوفیان را وین طبلها گواه

ور طبل هم نباشد، چه کم شود ز عید؟

بازار آخر آمد، هین چه خریده اي؟

گوهري خریدشاد آنکه داد او شَبهی، 

رابشناخت عیبهاي متاعِ غرور

بگزید عشقِ یار و عجایب دري گزید

تو که داري، بخور حاللنادر مثلّثی

ابد، خنک آن کاندرو خزیدۀخمخان

نوهر لحظه یی بهارِ نُوست و عقارِ

جانش هزار بار چو گل جامه ها درید
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کنممیشروعموالناشمسدیواناز3شمارهترجیعباراامروزحضورگنجبرنامهاحوالپرسیوسالمبا

3مولوي، دیوان شمس، ترجیعات هفتم، شماره 

دویدشب گشته بود و هرکس در خانه می

ناگه نمازِ شام یکی صبح بردمید

ذهندرهنوزولیآمدهبوجودانسانحتیونیامدهبوجودانسانکهزمانیتاراهستیجهانخلقتدرواقعموالنا

وهایشانخانهروندمیدوندمیهابعضیتندتندشبموقعمردمکههمینطور.کندمیتشبیهشببه،است

کسیهریاهرچیزيکهاستاینتمثیلشامنمازواستتمثیل،خوانندمیشامنمازکنیممیفرضحاالآنجا

.روندمیدارنداوسويبهعالمموجوداتتمامو.کنندمیراخداعبادتناآگاهانهیاآگاهانه

وبودتاریکوبودذهندرهنوزیعنیبودشبحالیکهدرکهآمدبوجودانسانبنامايباشندهیکیکدفعهحاال

شامنمازناگه،شدزندهاوبهانسانییک،بودشدگیهاهویتهمتاریکیدروبودفرمجنسازوبودهویتهم

دروانسانبهپریدهحیوانازيهوشیارکهوقتیازانسانآمدبوجودانسانکهاوالًیعنی،بردمیدصبحیکی

.شدگیهاستهویتهممشغولاً اشتباهولی،داردراخدابهشدنزندهفعلبهنزدیکة قو،افتادهذهن

علفهاي،بودسبزهازپوشیدهزمینابتدادانیدمیکههمینطور.شدزندهخدابینهایتبهانساناولینهرحالبه

تاکشیدطولمدتهاوباشدتواندمیهرزعلفشدنزندهحضوربهدرواقعگل.شدپیداگلیکیکدفعه،هرز

دومینیاانساناولینکهوقتیوخداستبههستیجهانروزنانسان.همینطورهمانسانمورددر،گلدومین

زندگیآفتابیعنی،آمدبوجودصبح،شدندزندهلحظهایندرخداابدیتوبینهایتبهاً بعدانسانسومینانسان

شعريچنینیککهباشدکردهراتجربهاینخودشبایدموالنا،موالنامثلتابیدنآدمهااینازکردشروعخدایا

.گویدمیرا

رادرونوبشویمزندهلحظهایندرخدابینهایتبهکهداریمرااستعداداینشماوبندهجملهازانسانهاۀ همآیا

فکرومنفکربااولوآمدهيهوشیار،گفتیمهمبازبارهااینکهبه؟مشغولیمکاريچهبه.بله؟کنیمبینهایت

و،بخشیدههویتحس،گرفتهیادرامنبعدازآنوبودهاسمشکهفکريیکبهیعنی،شدههویتهماسمش

منبنامکنددرستچیزيیکفکرازکهداردرااستعداداینيهوشیارومنمالنامبهگرفتهیادهمدیگريفکر

فهمدمیواستاشسایهگویدمیاآلن،خودشازکندمیمنعکسچیزيیک،استيهوشیارانعکاسوذهنی
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انسانمدتهاواستيهوشیاراستخدائیتاصلشولیدنیاستشناختجوریکاین.استخبرچهدنیادرکه

يهوشیارتنهافکرهایعنیجسمیيهوشیارکردمیفکروبودشدههویتهمباورهابابودساختهذهنیمن

منوفکرييهوشیار،نهکهاستفهمیده،شدهزندهحضوربهانساناولینوقتی.باشدداشتهتواندمیکهاست

متوجهشماواستدمیدندرحالهمشماصبح.بردمیدصبحیککه،بگویدرااینخواهدمی.نیستاوذهنی

بهداریديدیگريهوشیاریکشمااستجسمیيهوشیارکهذهنیدارمنيهوشیاربرعالوهکهشدخواهید

آگاهیاخودشبهشدهزندهخدائیتاینشمااصلولی،باشیدآگاههردوبهتوانیدمیحالعیندرکهحضورنام

باشدگیهویتهمهمینطورودردهاوشدگیهاهویتهمۀ مجموعکهذهنیمنآنوشماستدرخودشبهشده

.شناسیممیداریمتدریجبه،نیستیدشما،دردهاستآن

لطافتایزديخردایزدينوروشدپیداهستیجهانسويبهزندگیسويازگفتیمبارهاروزنییکبنابرابنپس

میکمکدیگرانسانهايومابهبرکتجوراینبوخ، جهاناینبهتابیدنبهکردشروع،ایزديرحمتایزدي

یاذهنیمنجنساز،هستندچیجنسازبدانندکهبشناسندراشاناصلیيهوشیارکهههلواولیندرکند

:گویدمییادآوريبرايفقطخواندیمبارهاکهخوانممیراشعرآندوبارهونیستندجسم

استکردنروزنبندهایدیناصلاستروزنبیکانخانهآناستدوزخ

حضورشبعدآنوکندمیبازيداردشدگیهاهویتهمباوکندمینگاهذهنبههنوزکهيهوشیاربنابراینپس

بازدرواقعدیناساسودینۀ ریشیعنیدیناصلونداردروزناینکهبراياستجهنمآنگویدمی،نشدهزنده

درسته؟استزندگیبسويهستیجهانروزنتعریفبنابهانسانکهاستروزناینکردن

جانی که جان ها همگی سایه هاي اوست

آن جان براي پرورشِ جان ها رسید

،ابدیتاشیکی،استبینهایتاشیکی،داردعمدهخاصیتدوتاخداگفتیم،زندگیبهشودمیزندهکهجانی

درببیندفکرهایشکردنتماشابهکندمیشروعاولونیستذهنیمنکهشودمیمتوجهيهوشیاروقتی

مدتییکازپس،شدنفعالبهکندمیشروعبعدآنکه،موضوعایناستمهمخیلی،گذردمیچیذهنش

استزندگیخود،خداستخوددرواقعاین،شودمیزندهپس،نیستاوشدگیهاهویتهمکهشودمیمتوجه

.استاشیکیموالناکه،انسانآنطریقازکندمینگاهجهانبهناظربصورتکه
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انساندرآنة شدزندهاینکهیاواستزندگی،خداستجانآن،استآنۀ سایجانهاۀ همکهجانیگویدمی

ۀ بوسیلانسانجانکهشودمیمعلومپس.بدهدپرورشرادیگرجانهايکهآمدجانآنگویدمی.است

.دهدمیپرورشداردراشماجاناآلنموالنا.کندمیپیداپرورشاندزندهحضوربهکهانسانهایی

شمااززندگیخرداینلحظهایناتفاقپذیرشاثردرکهبدهیداجازهوبفهمیدکامالًراموضوعاینشمااگرحاال

بزرگ،جانآن،استادآندهدمیپرورشراشماهم،افتدمیبکارشمادرخداییجاناصلی،جان، بشودجاري

میضررمثالوقتیداریمشدههویتهمجانمااولشگوییممیکههمجان.رادیگرجانهايشماطریقازهم

کند؟میدردجانکدام،کندمیدردجانمانشویممیناراحتکنیم

جان،استهوشیاريجاناینوکنیممیپیدادیگرجانیکشویممیجداوقتیولی،ذهنیمانمنجان

یاداندمیاو،شودمیزیادیاشودمیکمپولتانشماکهنیستمهمبرایشخداییجان،زندگیجان،هوشیاري

ماهمهوماندنمیشمابرايفرمهااینازکدامهیچورویدمیریزیدمیرااینهاهمهکهدانیدمیاوبعنوانشما

روزنراخودتانشما،استروزنانسانگفتیم،بشویمتبدیلروزنهمینبهکهآمدیمفقط،هستیماینجاموقتا

اگر،کنیدمینگاهجهانبهاستبستهاگر؟استبستهیااستبازروزنایناآلنکهاستاینسوالحاال.بدانید

.کنیدامتحان،کنیدمینگاهزندگیبهاستباز

بر رخش زین نهاد و سبک تَنگ برکشیدحبس و تنگناتا خلق را رهاند زین 

اسببریعنیرخشبر،کندبرهاذهنتنگنايوفشردگیبهموزندانیعنیحبساینازرامردمتاگویدمی

روينشست،بریدرانافبنددیگر،باشدجهاناین بهمتکیوبنشیندذهنروياینکهبجاي،نهادزینزندگی

نشانواکنشجهانیاینچیزهايووسوسهبهکهاینکردمتوقفدیگروهوشیاريروينشستهوشیاريزندگی،

رويبرهوشیاري،زندگیروينشست.جهاناینبهآنطرفیزیباییوعشقوخردآوردنبهکردشروع.بدهد

.بروکهکردشلرااسبدهنهوبودسوارهاشدگیهویتهماصطالحبهرويهوشیاريقبالهوشیاري،

اشعارخواندن،خوانیممیما،آوردهجهاناینبهخردوگفتهشعرهمهاینزندگیبهشدزندهوقتی،موالنامثل

بشودزندهدرمااصلیاستادبدهیماجازه،نکنیمستیزه،لحظهایندرنکنیممقاومتماکهشودمیسببموالنا

راتنگنایشانهمآنهاوکندکمکهمدیگرجانهايبهشایدمابوسیلهبلکه،تنگنااینازبرهاندماراتنهانه

ذهنیمنکردندرستجهانیاینچیزهايباشدنهویتهم،نیستزندگیجايذهنکهبدانند،بشناسند

.استپوستهیکبهشدنمشغول



Program # 689گنج حضور689برنامه شماره 

7: صفحه

میجاريوکندمیپریکتاییفضايازسطلبهسطلرازندگیبرکتمرتبفعالیتبهکردوشروعافتادراهیعنی

.کندآزادذهنتنگنايوحبسازاینراانسانهااولکند؟چکار،دیگراستایناشمعنی،جهاناینبهکند

از بند و دامِ غم که گرفتست راه خلق

هر دم گشایشی است و گشاینده ناپدید

بهشودمیذهنواردوقتیهوشیاريعنوانبهآیدمیانسانگفتیم،دردهایمانیعنیغمتلهوزندانازگویدمی

بودهدرستیدید،بودهخداییدیداولدیدش.ذهنیمننامبهبافدمیچیزيیکفکرازودهدمیجانفکرها

:گفتیمهستیادتانشوددمیعوضشدید،مرکزششودمی،شودمیهویتهمآنهاباکهچیزهاییاینبعد

اوستآنچیزاستدیدهچشمشهرچهوپوستگوشتباقیواستدیدآدمی

وقتی،کندمیایجادتوقعمثال،کندمیایجاددردبینیکجاین،شدعوضدیدشدلششدچیزهاوقتیپس

غموشویممیهویتهمهمغمباکنیممیایجادغمبینیممیراجهانآنهابرحسبومامرکزشودمیچیزها

،حسادتمثل،کینهمثل،رنجشمثلهاییدردغم،غمدامبند و درافتیممیپس،مرکزمانگذاریممیهمرا

دارندکجاخلقاندگرفتههمراخلقراهواندگرفتهمارادارندداماینها،هستنددرداینهاترسمثل،خشممثل

بصورتاولبرگشته،اصلشازشدهجداکهموقعیازهوشیاري.یکتاییفضايسويبهروندمیدارندروند؟می

راجلویشذهنیهايغمهمینولیذهنشدرانسانبصورتبعدحیوانبصورتبعدنباتبصورتبعدجماد

.استلحظهاینیکتاییفضايخانهبرودخانهبهتواندنمیگرفته

میشدنیبازدمهر،آیدمیکلیديدمهر،استگشایشیهردمکندآزادراماآیدمیبرکتلحظههرگویدمی

باالراذهنیمنعقل،کنیممیستیزهماچونولی،برهاندغمازراشماخواهدمیاستادیکبصورتزندگی،آید

میهمرازندگیوبینیممیراجهانآنهابرحسبوداریمراذهنیمنانتظاراتودانممیگوییممیآوریممی

.کندبازرامابندگذاریمنمی،بینیم

کنیآشتیلحظهایناتفاقبااآلنشماناپدیدگشایندهپس،ناپدیدگشایندهستاگشایشیهردمگویدمی

وکردنعبورشماازکندمیشروعبخششفابرکتاین،کندمیشروعخردایننکنیمقاومتونکنیستیزه

کندمیکارفیکونکنهمانبراساس،شودمیردشماازکهبرکتیافتدمیکهاتفاقاتیکهدیدخواهیمامروز

مینگاهذهنتانبهناظرعنوانبهشماشود،میپسباش،شودمیپسباش،شودمیپسباشگویدمییعنی



Program # 689گنج حضور689برنامه شماره 

8: صفحه

نهومقاومتنهکنیدمیستیزهنهولی،افتدمیذهنتاندرکههستیداتفاقاتیتماشگرناظرعنوانبهشماکنید

درست است؟.کندبازبگذارید.کندمیبازداردگشایندهوقضاوت

کهخواندخواهیمرباعیومثنوي،شمسدیوانازابیاتی،غزلابیاتبیندرامروز، بخوانمرباعییکبدهیداجازه

موالناکهببینیدکنیدنگاهمختلفجوانبازمختلفسوهايازگیریدمیکهرامطلبییکشماکهامیدوارممن

باهمرانگاهجوردوسهاگرگویدمیموالناکهآنیواقعاکنیدمیدركگیریدمیشماوگوییدمیکهراآنچیزي

ذهنشباآدمابتداچون،گیریدنمیدرستیاگیریدمیدرستکهفهمیدخواهیدآنموقعکنیدبهماهنگشما

:گویدمی.کندمیدرك

3مولوي، دیوان شمس، رباعی شماره 

تنها نگذاردت میانِ سودارا نقش کند او تنهاآن کس که تو 

،استکردهدرستاوفقط،زندگیاست؟کردهدرستکیکلیبطورراما،مارافرمیبیورامافرماینبوخ

فقط،گذاردنمینه؟راماگذاردمیتنهاآیا،آندردهايوشدگیهویتهم،سودامیاندردهامیانماافتادیم

همههادانممیاین وانتظاراتاین،استاینانتظارم،استاینطوريودانممینگوییم،مابدهیممااجازهباید

.استتوهم

،قدروقضاهمین، قضاستخواندیمبارهاهمیناسمشکهاستمهمخیلیکهخواندخواهیمامروزهمچیزيیک

اتفاقیحتماولیدانیدمیافتادنازپسشدخواهدچیلحظهایناتفاقدانیدنمیشماکه:گویدمیوقدرقضا

راشماوکندمیکارهمشمارويدارد،کندمیادارهراکائناتتمامکهبزرگعقلآن،داریدالزمشماکهاست

یک کهو دردها نمی گذارد، منتها شما آگاه باشید و باور کنید توکل داشته باشیدهاشدگیهویتهمایندرتنها

گوشه اي این طوري نیست که ول کرده شما را یک . اي بزرگ یک خرد بزرگ دارد روي شما کار می کندباشنده

، او هم نمی آید او یعنی زندگی، خدا  کس به سراغ شما نمی آیدبیفتید و هیچ 

بر رویاند دو صد حریفِ زیبادر خانه تصویر تو یعنی دلِ تو

ما خودمان درست کردیم، در االن در خانه تصویر ما، یعنی دل ما من ذهنی ماست، اینها تصویرهاي زشتی هستند

خانه تصویر تو یعنی دل تو، در خانه تصاویر تو یعنی مرکز تو که االن همان هم هویت شدگی ها شده مرکز ما، این 

هم باشد و با آن هم هویت بشویم آن می شود مرکز ما، را بارها گفتیم دوباره عرض می کنم، هر چیزي که براي ما م
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، بوسیلۀ می بیند ولی شما فقط با چشم نمی بینیداین چشم یک جور.بعد از آن بر حسب آن جهان را می بینیم

.ما بر حسب مرکزمان فکر می کنیم و جهان را می بینیم و قضاوت می کنیم. فکرها می بینید

من ذهنی را به شما می شناساند شما با پذیرش اینها را می اندازید، و در آنجا آید این تصاویر زشتپس او می

حریف زیبا در آنجا درست می کنند، لحظه به لحظه حریف زیبا درست می کنند، یعنی ،تعداد زیادي تصویر زیبا

ورد و از آنجا به یعنی مرتب زیباییش را مرتب خالقیتش را و هزار جور برکتش را در مرکز شما می آمصاحب زیبا 

. بیرون می تاباند

قدیدشودزندهویابدحیاتمردهرسدمهیصباییکهراسینهبگشای

مناگراستذهنیمناستکهنهاستپوسیدهاستفرسودهدرماکهچیزيآنوفرسودهپیرکهنهیعنیقدید

نداریمانرژيدیگرماهمخودپوسیدهمامرکزهستیمکهنهباورهايباشدههویتهمماوماستدلذهنی

لحظهبهلحظهزندگی. استکهنهاستقدیداینهستیمغمازپرکنیممیجداییحسسررفتهمانحوصله

تجربهرانوییشماوشودمینولحظههر، دهدمینشانشمابهنوییچیزیکوشودمینوپاییندیدخواهیم

.کنیدمی

قدیدشمامرکزکهبدانیدببینیمچیبرايدیگرودیدیمبارهزاروبینیدمیکهنهراچیزهمهدیگراآلنشمااگر

صبا،رسدهمیصباییکهراسینهبگشايبگشاي،رادلترا،درونگویدمی،کنیدنوبایداستشدهکهنه،است

ایندررازندگیطرفازبرکتوانرژيآمدنتشبیه،کندمیبازراگلهاوزندمیآیدمیصبحصباستبادکه

وزندگیبادهملحظهبهلحظه،کندمیبازراگلهاآیدمیصباصبحکههمانطورکندمیتشبیهصبابهلحظه

آنازبعدکندمیبازاولراشمارزگلاینزندمینکنیدستیزهباشیدوتسلیمشمااگروآیدمیزندگیبرکت

،بگشارادرونفضايیعنی،کنبازراسینهگویدمیشمابه،کندمیایجادشمامرکزدرزیباتصویرجورهزار

.بپذیررالحظهایناتفاقشما

وبیافتیاتفاقکهاتفاقنه،باشلحظهایناتفاقدربرگیرندهفضايباشلحظهایناتفاقاطرافآگاهیشماپس

میهمهکهکنیفکروبگیريجديرافکرهایت،بگیريجديراچیزهمهوسفتراخودتبگیريوبترسی

بگشايآناطرافدررافضاافتدمیلحظهایندرکهاتفاقیهرکنفضاگشاییپس،بزنندصدمهشمابهخواهند

:گفتبشودبازاتسینهبگذارو
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دهانبگشایدذرهآنناگهانهنانذرهدریکیآفتابی

بیاندازهبهبشویمخارجذهناینازوقتی،شدیمجمعکوچولوجايیکدرکههستیمآفتابیمثلمایعنی

بگشارااینگویدمی،هستیمفضانهایتبی،هستیمهمفضاگشاییوفضاداريبینهایتپس،شویممینهایت

مارز. کندبازرااینخواهدمیبکندرااینکارکهآیدمیازآنوربرکتاینکهبراي.داردآمدنکشاستعداداین

باورهاي،هاستپوسیدگیآنمامرکزوقتی،شودمیزندهمردهکهشویممینهایتبی،شودبازماگل،بازشود

بشودزندهتواندمیهمفرسودهوکهنه،همقدیدوبشودزندهشودمیمردهگویدمی،دیگرردیمماستکهنه

درسته؟

می،بشودشمابعدچهارواردصبااینلحظهایناتفاقپذیرشبابدهیداجازهشمااستخوبیخبرهاياینهابوخ

شماازآیدمیآنوريصبايودانمنمیگوییدمیکنیدنمیقضاوتهستیدذهنتانمراقباالنهمین،شماتوانید

.هستیدذهنتانقضاوتبدونتماشاگروناظرهمانهمشماوشودمیشماوجوديسیستموارد

کان خاك جرعه یی ز شرابِ صبا چشیدکنی، به سوي باغ رو، ببینباور نمی

کهبینیمیزمستانببین،راطبیعتکاروباغبهبروبیاتوکنینمیباورنداريقبولمرااگرحرفهايگویدمی

گلهاي،خاكروياززندگیکنندهزندهنیرويوزندمیبادصبااینوآیدمیبهارهمینکهشدهخشکجاهمه

کندمیتعجبآدم،بیرونزندمیدرختانسفتپوستهتويازبرگهالطافتاینحتیوآوردمیبوجودرنگارنگ

ازنتواندشمااصللطافت،شمالطافتچطور،بیرونزند میسفتپوستهاینازجوريچهلطیفچیزیکاینکه

بروبوخ،بیرونآوردمیشماراوشکافدمیراذهناینۀ پوستزندگیبیرون؟بیایدذهنسفتآنقدرنهۀ پوست

.کندمیچکارببینطبیعت

ستیزهشماآیا.استچشیدهصبابادشرابازجرعهیکبهار،درشودمیرنگارنگاینقدرکهخاکیاینگویدمی

گلهايو،شودمیشود؟نمییاشودمیشماوجودواردصباآن،لحظهایناتفاقدرمقابلنکنیدمقاومتونکنید

ایمشدهگرفتارماغمهاتويزدنپاودستوجداییحسورمقیبیودرکهنگیبساز،کندمیبازهمراشما

. کردزندهرامابشودکهشودنمیباورمان

کینه،دارمزیاديرنجشهاي،دارمجسمیدردهايبدهد؟نجاتغمهااینازراماکسیشودمیگوییممیما

.زندگی:گویدمی؟ دهدنجاتگرفتاريازاینرامنتواندمیکی،ببینمتوانمنمیايعدهیکازمتنفرم،دارم
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میاجازهشماابیاتاینخواندنبااآلنزندگی،بهشدهزندهبودهجانیکهاندآمدهموالنامثلانسانهاییگفته

رادردتانوکنیدمینگاهذهنتانبهشماوبوزدبعدتانچهاربه،بوزدجانتانبهزندگیصبايبادکهدهید

.نیستمرنجشممنولی،دارمرنجش،دارمدردمنگوییدمیپذیریدمی،کنیدمیشناسایی

همغزلتوياینکهبراي، بیندازمرااینهامنکهکندمیکمکدارددهدمیشناساییمنبهکههوشیارياینو

. استگرفتهرامنجلويکهاین، برومیکتاییفضايسويبههوشیارانهبایدمناندگرفتهرامنراهاینهاگفت

نمیماوکندمیبازداردراهاگرهاینلحظههرولیشودنمیدیدهاستناپدیدکههستايگشایندهگفت

:گویدمی، 31شمارهرباعی، خوانممیدوبارهرباعییک. گذاریم

31شمس، رباعی شماره مولوي، دیوان

خاص از پی تو پای گشادم دل رابر رهگذرِ بال هنادم دل را

معرضدرراذهناینوبشویمجداناظربصورت، باشیممانذهنتماشاگرلحظهایندربیاییممایعنیبالرهگذر

انتخابقدرت، دهدمیانداختنقدرتودهدمیپذیرشقدرتودهدمیشناساییمابهداردکهصبابادهمین

خاص، توخاطربهخاص،گذاشتمزندگیصبايباليمعرضدرراشدگیهاهویتهماینپس. بدهیمقرار، دهدمی

بشومزندهتوبینهایتبهخواهممی، بشومزندهتوبهخواهممی، خداپیاز، زندگیپیازکی؟پیاز، توپیاز

هر؟ کنیدمیبازرادلپايجوريچه، رادلگشادمپايتوپیازخاص. بیرونیچیزهايبراينهفقطکاراینبراي

وکنیدمیشناساییراشدگیهویتهمهر، اندازیدمیکنیدمیشناساییرادرديهر، کنیدمیبازکهايگره

اآلنکنید؟میکارچییعنی. کنیدمیبازرامرکزتان، رادلتانپايدرجهیکشما،نیستماینمنگوییدمی

آنکنیدمیکوچکرامنهرچی. شودمیبزرگآن، کنیدمیکوچکرامنخردهیک،استاینقدرمابزرگی

توهینشمابهکسی، دهیدنمینشانواکنش،شویدمیکوچکذهنیمنبهنسبتهرچی. شودمیبزرگترفضا

تائیدانتظار، نداریدآفرینانتظار، نداریدقدردانیانتظار، دهیدنمیجوابشما،بدهجواب:گویدمیذهنکندمی

میکوچک، کنیدبزرگراخودتانبشویدبزرگگربهمثل،شویدنمیخشمگین،نداریدتوجهانتظار،ندارید

، بشویدزندهاوبینهایتبهخواهیدمی، اوپیازخاصشودمیبزرگترفضاآنشویدمیکوچکهرچی، شوید

کنیدبازخواهیدمیرادلپاي
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آن به باد دادم دل رانۀشکرااز باد مرا بوي تو آمد امروز

بويکهکنیدمیبو، آیدمیآنوراززندگیشراباینوهستیدذهنتانناظرشماوقتی، ایناستسادهخیلی

بويآن. آشناستبواین، هستمچیجنسازمنکهآمداینبوي، آمدخدابوي،آمدعشقبوي،آمدزندگی

.بودشدگیهاهویتهمبوي، نبودخودمبوي،بودبدبوي، غمودردورنجش

بوي. نیستبینیاینبهبویش. کردمحسراتوبوي،آمدمیغیبفضايازکهبادياز، شدمتسلیمکهامروز

درزندگی، شویدمیشادترشما،شویدمیآرامشماوشودمیبازدرونداردبینیدمییکدفعه، استشادي

، نیستیدمردهکهبینیدمی، شویدمیترزندهدارید،کنیدمیحسششما، تپدمیداردشماوجودذرات

.نداریدانتظاريمردمازشماآمدکهشاديایندیگربینیدمی، افتدمیداردرنجشهایتان

همدلآنتمامگویدمی، کردنشکربخاطردهیدمیشماکهچیزيیعنیشکرانهنه؟یااینداردشکرانهآیا

همدلچراایدکردهشناساییکهشمابدهید؟حاضریدشمايآ. رفتدادممنشکرانهبعنوانراشدههویت

؟ دهممیشکرانهمنآیا:بپرسیدخودتانازبایدمرتبداشتید؟نگهراجهانیاینچیزهايودردهاباشدههویت

اضافهمنبهچیزيیکهرلحظهکهدارمانتظاربیرونجهانازودارمذهنیمنهنوزنهیاچیه؟شکرانۀ من

. نیستدرستاینواست؟اینطوري، بدهدمنبهچیزيیک، منآگاهیبهآیدمیهرکسی، بشود

ستگر زآنکه بر دلِ تو جفا قفل کرده ا

زنند که آمد تو را کلیدنَک طبل می

گفتیممامنی؟جنسازتوپرسیدهاز ماخدا، ازلروزالستروزدانیدمیشمااینکهیعنیوفا. وفاستعکسجفا

هوشیارانهبشودادابایدهملحظهاین، بلهگفتیمماکهبلهاینوهستیمتوجنسازکهشناسیممیمایعنی، بله

میکندمیدرستالهیقانونکندمیدرستقدروقضاکهلحظهایناتفاقبهشماوقتیلحظه،ایناتفاقبه

.هستمتوجنسازمنکهکنیدمیوفاداریدشما، بلهگویید

آوردمیباالراذهنیشمنعقلکند،میقضاوتکند،میمقاومتکند،میستیزههرکسی. استعکسشجفااما

جفاداردآدماین، شودنمیاتفاقاطرافآگاهی، شودنمیدربرگیرندة اتفاقفضايیاکند،میانکاررازندگیو

راجفاهمین، جفابخاطرخدااگر:گویدمی.آوردمیبوجوداوگویدمیراقفلواستقفلشجفااینوکندمی

وبزرگانگفتارهمینطبل. آمدکلیدگویدمیطبلگوید؟میچیطبل، زنندمیطبلدارنداآلن، کردهدلتقفل
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گویندمیگویند؟میچیاینها. زنیممیراموالناطبلاآلنداریمما.استاینطبل، فرستندمیآنهاکهانرژي

جفاست،عینکهفکرهایشوذهنیمنباتوانیمنمیما. بخوریدتکانتوانیدنمیشما، گذاشتهتودلبرقفلجفا

در، کنیممیانکارراخدامانیستیمخداجنسازماگوییممیداریممالحظهبهلحظهیعنی، استانکارعین

.شماکنیدرهاراباورهیوداریمقبولراخداماگویندمیمردمباورهادرها،نهباورها

می، داریدخشمدارید،ترس، شدیداتفاقجنسازولحظهایناتفاقباداریدستیزهلحظهاینعمالً دراگرشما

عدم،جفاستخداانکار، کنیدمیانکارراخداداریدشما، داریدمسئلهلحظهایناتفاقباودانممیگویید

.وفاستتسلیمومقاومت

لحظهاینکهاستاینکلیدچیه؟کلید. آمدهکلیدکهچیه؟طبلمعنی. زنندمیطبلموالنامثلبزرگانیحاال

گویدمیباشدیادتانکنامرآن، هستوبودهشمادرهمیشهکهرابعديآن، باشیدذهنتانناظرومراقبشما

منباشعصبانیآدمیکباشاینکهنهباش،آنهستیهماآلنوايبودههمیشهکهچیزيآنیعنیباش، باش

کاراین، باشمنجنسیعنیايبودههمیشهکهچیزيآنباش، ذهنیمنجورآنذهنیمناینجور، ذهنی

، حضوربعدآن، باشبعدآن، شویدمیذهنتانناظروذهنتانازشویدمیجداشماوقتیحاال، وفاستمستلزم

شماکلیداست،همانشماکلید، نیستفکرجنسازبعدآندارد،خردبعدآن، شودمیفعالشماخدائیتبعد

بشودردصبابادبگذاریدنکنیدمقاومتباشیدذهنتانناظرکهاستاین

جهانازانتظار،باشیدنداشتهتوقع،نکنیدستیزهشمالحظهایندرکهاستاینشرطشولیکندمیبازصباباد

غمدارددردکهکسی.جفاست،شمارويسیاهابربصورتبیایداگردرد،باشیدنداشتهدرد،باشیدنداشتهمادي

میرحمبهشخدابکندنالهکندمیفکر،راخداکندمیانکار.جفاستآدماین،کندمیناله،داردغصهدارد

بازراهشصبابادآنبشويتسلیمهرچه.کنینالهبایدبیشتربکندنالههرچه،استذهنیمنتوهماتاینها،کند

فعالبعدآن،کندمیشروعصبابادآنباشیاطرافشفضايوبپذیريرالحظهایناتفاقبیشترچیهر.شودمی

.خوانممیمثنويازبیتیک؟درستهشودمیفعالشمادر،کندعوضراچیزهاتواندمیکهشما

2034مولوي، مثنوي، دفتر چهارم، بیت 

دستبهزندانشمفتاحوانگهیاستاندرزندانبهجانکهعجباین

همکلیدوهستیمذهنزنداندريهوشیاربصورتمایعنیماجانکهاستعجیبخیلیاینکهگویدمی
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اینکلید،لحظهایناتفاقپذیرشبالحظهایندرخدابهشماستتسلیم،کلید؟نیستعجیب،استدستمان

هیچ،دانممینگو،باشذهنتمراقبکناستفادهکلیداز.بشودشماچهاربعدواردصبابادبدهیاجازهکهاست

یعنینپذیریمولحظهایناتفاقمقابلدرکنیمقضاوتدانیممیبگوییمماکهنیستاینازترزنندهضررچیزي

باشدوقتاهللاءشااناگر،کنممیتکرارراهمهمنهمامروزکههستنکاتازبعضیکهبینیدمی.نشویمتسلیم

.دهندمیهمدستبهدستاینهاکه

،تسلیم:دو.هستیدزندگیجنسازهستیدخدائیتجنسازهستیدخداجنسازکهبدانیدشمااینکهیکی

.آوردمیبوجودقضارالحظهایناتفاقکهقدروقضا:سه.بپذیریدرالحظهایناتفاقشرطوقیدبدونهرلحظه

کاريتوانیدنمیشماوآوردمیبوجودرااتفاقاینشماوضعبهتوجهباکههستبزرگیخردیکیعنیقضا

فیکونکنیافکانکنهمینبگوییمرااشیکیحاالهماشبقیهخواندخواهیمامروزهمرااشبقیه،بکنید

همراشمافرمیبیهم،راشمافرمهم،آن،بشودردشماازصبااینبگذارید،باشیدذهنتانناظراگرشما،است

. کندمیتعییناو،باشدجوريچهفکرتان،باشدجوريچهبدنتاناینکههمرادرونتانفضاي

اصطالحییک.کندمیکارچیزهااینباکلید.شودنمیدیگرجور،لحظهبهلحظه،شودمیپسباشگویدمیاو

کندمینقشراشمادارد،لحظهایندرایزديقلم،صنعقلم،قلمیعنی،القلمجف،خواندخواهیمامروزداریمهم

.هستیدسزاوارکهصورتیبهکهايدرجهبهرافرمتانهمراتانفرمیبیهم،راشماکشدمییعنی

مییعنی،لحظهایندرهستیمزندگیباموازيکامالًکهوقتی؟هستیمترینشایستهوسزاروارترینماکی

زندگیلحظهاینکهراهیباماکهداریمقبولواستدلمانتهاز،استحقیقیدانمنمیاینودانمنمیگوییم

ایناگرونشویمخشمگین،دانممینگوییم،نکنیمشکایت،نزنیمهمحرفهروبرویم،کندمیبازماجلوي

ببینیمرااینهانکنیمفرارخودماناز،نیستیممااینهاکهبدانیمایمکردهذخیرهخودماندررامنفیهیجانات

.کنیماستفادهکلیداز.بیندازیمخودمانانتخابباکنیمشناسایی

دریا کجا شود به لبِ آن سگان پلید؟عاشقانزنند بر اومیدِ ور طعنه می

پیدانجاتغمهاتنگنايازانسانکهداریدرااینامیددارید؟چیامید،داریدامیدشماوموالنامثلعاشقانی

خرابهمرازمیناینوبردنخواهندبینازرادیگرهمانسانهاورسیدخواهندحضوربهانسانهاۀ هم،کردخواهد

.استعاشقانامیداین،کردنخواهندویران،کردنخواهند
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حضورفضايدرهاخانوادهتمامکهرسیدخواهدروزي،شدنخواهدخانوادهدرتلخیاوقاتشدنخواهدجنگکه

درنیشاهابچهدر،باشدعشقفضاي،فضاآن،باشندرسیدهوحدتبهدروندرهردوشوهر،زن،کنندزندگی

.کنندارتعاشزندگیبه،ببینندرازندگیهمدیگر

جزوهمشما،گفتهشمسدیوانغزلهمهمهایننوشتهمثنويجلدششکهموالناستمثلعاشقانیامیداین

تعدادولیبوخ،بشویدزندهاونهایتبیبهکهکنیدمیکارخودتانرويکهاستاینامیدتانوهستیدعاشقان

پیشهراجفاومشغولندخشموترسوغمبه،کنندمیانکارراخداودهندمینشانواکنشروزهرکهآدمهایی

بابابرو:گویندمی،زنندمیطعنهعاشقانامیدبهکنند؟میچیکاراینهاکنندمیانکارراخدالحظههروکردند

،اینطورنیست،اندظالماً ذاتاصالًاندظالممردم،جفاستاصل،استانکاردردهاستهمیناصل،کارتدنبال

.استشکوفاییبهنزدیکخیلیهمشانخدائیتواندخدائیتجنسازانسانهاکهدانندمیعاشقان

میعاشقانبهدارنداندازندمیراهجنگکنندمیستیزهدانیممیگویندمیکنندمیخودنماییکهآنهاییولی

بود؟شادشودمیمگرچیزي؟همچونشودمیرمگکنی؟میچیکارگویندمیکنندمیمسخره،خندند

؟بخوابدصبحتابالینبهبگذاردراسرششبآدمشودمیمگر؟داشتآرامششودمیمگر،گویندمیيراینطو

بایدهمروز،بخوردخوابقرص،بیایدیادشاشقبلیفکرهاي،باشدناراحت،بشودبیداردفعههشتهفتباید

زندگیتواندنمیوگرنهبخوردالکلیمشروبکندمصرفمخدرموادبرودبایدخوردنمیقرصاگر،بخوردقرص

.کنیمیاشتباه،کنندمیمسخرهدارندچیه؟خداییآرامشچیه؟خداییشادياین،کند

خواهدمیکهخداة اراد،یکتاییدریاي،عاشقانامیدبهزنندمیطعنهکنندمیمسخرهچندنفراگرگویدمی

يهوشیارتکاملقانونکیگذرد؟میقصدشاززندگیکیشد؟خواهدپلیدکجا،کندزندهدرانسانهاراخودش

توانیممیهمماپسعاشقان؟امیدبهزنندمیطعنهوسطاینذهنیمننفرچنداینکهبخاطرشودمیمتوقف

میکارجهانایندرذهنیمننیرويازبزرگترخیلینیروییکهباشیمامیدوارتوانیممیهمما،باشیمامیدوار

درفعالًاینکهولوکندبینهایتراانسانهادرونوبشودزندهخودشبهانسانهادرکهخواهدمینیروآنوکند

.داردصبراوکهگویدمیخواندخواهمدیگرکوتاهغزلیکاً اتفاق.داردحوصلهآنبرندمیسربهغفلت



Program # 689گنج حضور689برنامه شماره 

16: صفحه

عیدیست صوفیان را وین طبلها گواه

ور طبل هم نباشد، چه کم شود ز عید؟

ایندرکههرکسی،داردمثبتبسیارمعنیاینجادرصوفی. اندرسیدهحضوربهکهانسانهایییعنیصوفیان

صدايآنهاشاديصدايیعنیهاطبلواستوعیدشاستصوفی،شودنمیذهنشجنسازواستحاضرلحظه

. استگواهآنهاطریقاززندگیبیان

کسیاصالًنباشدهمطبلاگر: گویدمی،شاهدیعنیگواه،استاینگواهغزلزیاديتعدادومثنويجلدشش

شادي،استمهمانی،استعیدانساندرونکهاستگفتهخداحالهربه؟شودمیکمچیعیدازنگویدهیچی

.بشودبایدانسانمرکز،استآرامشواستشاديفضاي،است

.اندکردهبیان،شودمیبیانولی،کهشودنمیمنسوخکهایزديقانونایننکنندهمبیانشايعدهیکحاال

رااینهاخوانیدمیکهشما،زنندمیطبلدارندمابزرگانبقیهواینهافردوسیعطارموالناحافظمثلبزرگانی

عدهیکنبینیمبوخبینیمنمیما،خدانظرازاستشاديروزهممنزنیاگرولی،زنیدمیراجشنطبلدارید

.دانندنمی،بکنندکنندمیمسخرهزنندمیطعنهاي

شاد آنکه داد او شَبَهی، گوهری خریدبازار آخر آمد، هین چه خریده ای؟

ازمایعنیراموضوعکندبیانبیشترکهخواندخواهیمچیزهاییموردایندروشودمیتمامداردبازارگویدمی

پنجاهاستسالتشصتدیگر، کردخواهیمتركراجهاناینهمروزيیکوشدیمجهاناینواردکهصفرثانیه

کمییککهسیاهسنگاینباید؟مابخریمبایدچی؟ايخریدهچیزيچهشودمیتمامداردبازاراستسالت

بخریمگوهریکاستدرخشانولیاستسیاهدیگراینیعنیهبشَ،بدهیماستذهنیمناسمشداردنورهم

.خداستبینهایتبهشدنزندهاستحضورگوهرگوهراین

چی،هاشودمیتمامداردبازاراستسالتشصتاستسالتپنجاهاستسالتچهلگویدمیشمابهاآلن

زنده،جهاناینبهآیندمیکهانسانهاۀ هممنظوراولیندانیممیماو؟شدهتلفنهیا؟خریديچیزيخریدي؟

لحظهاینبهشدنزنده،وآیندهگذشتهازشدنجمع،استشدنروزن،اندبودههمیشهکهاستحضوربهشدن

بهوقتی.استاصلیمنظوراین،استدردخوابازاستذهنخوابازشدنبیداریاآیندهوگذشتهبهنرفتنو

خواهدمییکی،استبیرونیمنظورهايکهدارندهمفرعیمنظورهايیکشدندزندهانسانهاهمهاصلیمنظور
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یکجسمشاین،دارندفرقباهمکارهااین،کارآنبهبریزدخواهدمیآن یکی،کاراینبهبریزدراآنوريانرژي

دیگرجوریکآن یکیواستسالمتجوريیکاین،استدیگرجوریکجسمشیکیآنواستجوري

.اندسالمهردو،استسالمت

داشتهبعددوبایدماواحدآندرگفتههمقبالوبکنیدزندهراتانخدائیتبعدآنشماکهاستآنگوهرپس

ماست،ذهنبعدکهداریمهمبعديیک،زندگیباماوحدتبعدماعشقبعدماسکونماحضوربعدیکی،باشیم

.آیدنمیآنطرفازشرابنشویمزندهاینبهآن،بهریزدمیاینازانرژيولیبینیممیراهمجهان

&&&

گویدمیخوانممیحافظازبیتیک

473حافظ، غزلیات، غزل شماره 

جهد کن که از دولت داد عیش بستانیکام خبشی گردون عمر در عوض دارد

حضوربهشدنزندههمینکامبهترینواقعاوگیریممیکاماگر،گذردمیعمرجهاناینبهآییممیمااینکه

راعمر،لحظهایندرماهوشیاريکیفیت،زندگیکیفیت،استزندگیخود،استزندگیشاديازاستفادهواست

همین،نیکبختیدولت،دولتازکهکنکوششگویدمی؟گیريمیچی.بگیريچیزيبایدتوعوضدرگیردمی

. بگیريبگیريتوانیمیکهچیزيآنتودولتازکهکنجهد،خدابهشدنزنده،حضور

معنیزندگیچه،کنیدمعنیشاديبهچهعیش،بشویدزندهحضوربهشماکهاستاینعدلکهدانیدمیشما

میدمدمیشماوجودبهراسبببیشاديلحظهاینزندگیکهاستاینعیشداد،استدرستدوهرکنید

دهیممیراعمرماکهاستحیفاین،نیستعدلاینغیر،بیاورددرارتعاشبهشماوجودذراتدرتمامخواهد

ما،استشدهپوسیدهذهنیمنآنسالگیشصتدر،داشتیمذهنیمنسالگیدهدر.گیریمنمیهیچورودمی

؟ایمآوردهبدستچی،شدیممیبیداربایدگذشتهکهراهاثانیهاین

دیگرانباراخودموامشدههویتهمآنهاباوامکردهجمعدنیامالزیاديمقدارمنبگوییداستممکنشما

شدهمرکزت،استشدهدلتهاشدگیهویتهمآناتفاقا.نیستعشقداداین،برترممندیدمامکردهمقایسه

. نخریديراگوهرولیاسترفتهعمرت،کنیزندگینگذاشتندآنهاو

ذرهازکهاستشماخورشیدهمانگوهرهستچیگوهراینببینیمخواهیممی، مثنويازخوانیممیدوباره

شمابشودردشماازصبااین،برکتاینبدهیداجازهوباشیدذهنتانمراقبشمااینکهمحضبه.آیدمیبیرون
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بیرونازکهچیزهایی.بیندازیدراهایتاندردوهایتانشدگیهویتهموراذهنتانکنیدشناساییهوشیارانه

راحقوقآن،رانصیبآن،راقسمتآن.نخواهیدرابیرونیخوشیومردمتاییدومردمتوجه،نخواهیدراآیدمی

قدرچطورشماخوبمخیلیرآخمنبدانیدمراقدرکنیددانیقدرازمنآقا.نخواهیدوکنیدکمرامستمريآن

.نگوییدرااینها،دانیدنمیرامن

1860مولوي، مثنوي، دفتر چهارم، بیت 

شودش دُر گردد و او یَمآن شَبَهشاد آن صوفی که رزقش کم شود

کههاییهمینمردمتاییدوتوجهمثلآیدمیبیرونازکهرزقیکهشمابحالخوشاصوفیآنحالبهخوشا

آنورازوبشودکوچکبشودکوچکاشذهنیمناینکهبطوري، بشودخوشحالاوولی،بشودکمدادمتوضیح

شبهآنگردددراششبهآن.دریایعنییمبشوددریابهتبدیلوبشودبزرگ،بشودبزرگگیرندهبردرفضاي

نهایتبیهماناین،استنهایتبیتابدمیاستخورشید، دریاستدرولیبشوددرسیاهشسنگیعنیاش

.گرفتراآنودادرااینکهکسیبحالخوشاگویدمیموالناکهشودمیمعلومپس.شودیماو،خداست

شدگاهاو سزای قرب و اِجْریخاص هر که آگاه شدزان جِرایِ

ایننخواهدراآیدمیبیرونازکهخوشیهاییوتوجهوتاییداینوببردرادنیانافبندکههرکسیگویدمی

دهدمیمنبههمسرم،دهدمیمنبهامبچه،دهدمیمنبهاممال،دهدمیبهپولمگویدمیکهخوشبختی

کهزندگیبرکتآنطرفیازو.نخواهد،دهدمیمنکهایمنیحس،دهدمیمنبهکههویتیدهدمیبمنمقامم

ازکهخاصیمستمريومواجباینازکههرکسی،خاصبرکتاینازکههرکسی،بگیردراآنآیدمیآنوراز

برکتمنبعخودشوشودمیخدابهنزدیکیشایستهوسزاواراوصورتایندر،بشودآگاهآیدمیخداطرف

بشوید؟دریاتوانیدمی؟ بشویدتوانیدمیشماببینیدشدگاهاجري،استآرامشمنبع،استشادياست منبع

هستید؟خدابهشدننزدیکیعنیقربسزاوارشمابشوید؟گاهاجريتوانیدمیبشوید؟نهایتبیتوانیدمی

بشویدآگاهخاصجرايآنازباید

جانش از نقصان آن لرزان شودزان جِرایِ روح چون نقصان شود

کهروحجرايایناگر،گیردمیبرکت،گیردمیشادي،گیردمیحقوقگیردمیمواجبآنورازکهکسیحاال

بعدوهستیدذهنتانناظراآلنشما،ازشبشودکمیعنیبشودنقصان،دارددوستراآنفقطماهوشیاري
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برکت،زندگیزیبایی،زندگیآرامش،زندگیشاديآنورازوداریدزیاديخیلیعمقوکردیدفعالراحضورتان

.لرزیدمیشد؟چیفهمدمیجانتانفورابشودکمکمییکاگر،آیدمیزندگی

شودکمواضافکمییکحاال،دارددردخروارصدداردذهنیمنکهآنکسی، شودلرزانآننقصانازجانش

راآنمنبهبدهراایناستبیرونبهچشمششاههم،فهمدنمیاصال،استشدهحسبی،نیستخیالشعین

چرا؟زنیدنمیتلفنچرا؟پرسیدنمیرامنحالچرا،ماندمتنهامن،کنتوجهمنبهکنتاییدرامنمن،بهبده

کنیدنمیتعظیمتانهمهچرا؟بریدنمیمجلسصدربهرامنکنیدمیدعوتراچرامنکنیدنمیدعوترامن

به.نخواهیدبیرونازراکنندهرمقبیهايانرژيآنشمااستذهنیمنمالاینها.استادگوییدنمیمنبهچرا

ازتانکنیدراکاراین،باشددیگرانباشمامقایسهمبنايکهندهیدقرارمرکزتاندرراچیزي،ندهیدپزچیزي

.بیایدمستمريآنور

رضا آشفته استزارکه سَمَنپس بداند که خطایی رفته است

میناراضیوقتی،هستندراضیلحظهایندرلحظهاینازرضایتیعنیرضازاریاسمندرانسانهااینگویدمی

،اندشدههویتهمچیزيبااندرفتهدوبارهکهاستاینخطا؟چیستخطا.اندکردهخطاییکهفهمندمیشوند

دوباره.استشدهجدياآلنافتادهیادشاندردیکدوباره.مرکزشاناندگذاشتهشدهمهمبرایشانچیزيدوباره

جوراین،اندنکردهاستفادهکلیدایناز،اندکردهمقاومتدوباره،اندداشتهموقعیتیازیاکسیازچیزيتوقع

.اندکردهخطاخودشانکهفهمندمیفوراآدمها

بچهکنم،زندگیگذاردنمیهمسرمکهبگوییدنبایدشما،درشماستچیزهمهکهگویدمیداردموالناببینید

،استبدواحوالاوضاع،نمی گذاردسیستمگذارند،نمیمردم،گذارندنمیهمسرمفامیلهاي،گذارندنمیهایم

شماهاوضعیتومحیطتغییربا.ایدشدهخشکهمینبراي،نداریدزندگیطرفازمستمريشما!نیستاینها

گوشرابرنامهاینمدتهاست،هستیدآنهاجزوهمشماکهشخصیچنینیکوقتیو.برسیدآنجابهتوانیدنمی

فهمیدمی،شودمیقطعآنورازبرکت،شودمیقطعآنوريحقوقاینوقتی،داریدمستمريآنطرفازکنیدمی

اینکهکردممقاومتکجا؟کردمچکارمنگوییدمی،کنیدنمیمالمترااطرافتانآییدنمی،کردیدخطاخودتان

کهبودخدانهایتبیدر،بودذهنیمنشبهشدمعلومپس؟استدرست؟ استشدهآشفتهاآلنرضاگلستان

رااینهاببینید.آیدمیآنورازماشاديمستمري،هستزندهمادربعدآنکهزمانیتاودرخشدمیآفتابمثل
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یاکنیدمیقبولکنیدمیهضموگیریدمیشماخوبرامطلباینآیاکهتوجهخوبمثنويازدوبارهخوانم می

؟نه

1215مولوي، مثنوي، دفتر دوم، بیت 

مُغتَنَم دارد، گزارد وامِ خویشای خُنُک آن را که او ایامِ پیش

حافظبقولکهشودمیمتوجه،شنودمیراحرفهااینکهلحظهاینیعنیگذشتهایامدراوکهکسیبحالخوش

ذهنیمنهمینوام؟چیستوام. کردهپرداختراخودشوامودانستهغنیمتراوقتوعمرولیگذشتهعمر

منآنهاکهبکوشیمفرزندانمانتربیتدربایدماکهگویدمیمابهبیتاین.بیاندازیدوکنیدشناساییبایداست

:کنیدنگاهرابعدبیت،استقويانسانسالگیدوازدهدرسالگیدهدر،دننکنپیداذهنی

صحّت و زورِ دل و قوّت بُوَداندر آن ایام کِش قدرت بُوَد

دارددركداردگشاییفضا،داردآمدنکشتوان،داردبدنی،داردروحیقدرتاستجوانآدمیکهایامیآندر

داردقدرتاوکهایامیآندراستسالشدهسالشههشتسالشهنه،نشدههویتهمکامالباورهااینباهنوز

هستیدجوانکهشمادارند،هابچه،دروندرگشاییفضاتواندلتوانیعنیدلزور.دارددلزورداردسالمتی

استجوانمادرپدروکهکسی،بهترزودترهرچه. کنیداستفادهوقتازبایدحقیقتاشنویدمیاستسالتانسی

وبدهدیاداوبهرامطالبهمین،نکنددرستذهنیمنکهبدهدپرورشجوريچهرابچهاینکهکندتوجهباید

.کندرعایتهمخودش

بردیوارزنیمی،دمانمیتوپمثلاستجوانآدموقتیداردقوتودارددلزور، بودقوتودلزوروصحت

.پایینافتدمیتلپیدیوارزنیمیماندمیآجرمثلرودمیباالسنشوقتی،گرددمیبروجهدمی،گرددمی

باوکنندمیکارخودشانرويسالههفتاد،سالهشصتآدمهايبینیدمیشمااآلن.شودمیچراشود؟نمیآیا

.کنندمیبازفضاراوکنندمیارتعاشمطالباین

دردناكذهنیمنآنهاکهکنیمکوشش،کنیمیادآوريهابچهبهوجوانانبهداریموظیفهماکهگویدمیموالنا

نیستشماپیشهجفاوزنیدنمیوطعنهداریدامیدوهستیدعاشقانجزوشمااگرکهباشدیادماننکنند،درست

عصبانیراهایمانبچهنبایدما.کنیدوادارواکنشبهراآنهانباید،برسندحضوربهآسانترمردمکنیدکمکباید

دارندسالمتیاینها:گویدمیچهموالناببینیدپس،فهمندمیچهاندبچه،دانندنمیاینهابگوییم،برنجانیمکنیم



Program # 689گنج حضور689برنامه شماره 

21: صفحه

چهما.هستندمعناآتشفشان،زندگیبهنزدیکترند،دانندمی،دارندفضاگشاییخاصیتدارندقوتدارنددلزور

مرکزتبگذار،بشوهویتهمباهاشوبگیررااینها،کنممیتحمیلتوبهراباورهااینگوییممی؟کنیممیکار

؟استدرستاینآیا! امافسردهکهبشومنمثلدرست

یاهستممشتريواقعامنآیاکهکنیدسوالخودتانازشماخواهممیمنبرایتان، خوانممیششمدفترازحاال

:گویدمی،خوانیدمیموالنایاکنیدمیگوشبرنامهاینبهرفتهسرتانحوصلهاینکهرويازیانه؟

834مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت 

جونیست آن کس مشرتی و کالهخواهد ز تومیاز ملولی کاله

گویدمیببیندراپیراهنبرودفقطخواهدمی،بخردخواهدنمیولیخریدبازار برودخواهدمیکهکسییک

اینبخرید؟راحضورخواهیدمیشما.دیگرمغازهیکدوباره.ممنونخیلی،اینقدرگویدمی؟استچنداینآقا

میگوشبرنامهاینبهکهنداریددیگريکارورفتهسرتانحوصلهشما.بدهیدراذهنیمنبایدبخرید؟رادر

هرچقدر؟داریدتعهدچقدر،بپرسیدخودتانازهستید؟حضورکااليخریدارواقعایاخوانیدمیموالنایادهید

متعهدکنید؟میکارخودتانروينیمودوساعت،دوساعتروزيآیا،شودنمیباریک؟کنیدتکرارمیروز

؟بودهخدانهایتبیاینبهدراینبهشدنزندهجهاناینبهآمدنازشمااصلیمنظورکهدانیدمیآیاهستید؟

.داریمامیدماهستید؟آگاهآیاکردید؟تلفوقتچقدر

شماباشیدکهدنیاهرجاي.ببینیدراحتشماهاکهآورممیاینهارا،گذارممیوقتاینقدرچرامنکنیدفکرشما

میتکرارشمااینکه. کنیدتکرار،بنویسیدرااینهابنشینید،خودکارهمدانهویکخواهیدمیدفتردانهیک

مشتريشماکهدارداینبهبستگی،داردشمابهبستگی،کنیدمیتاملوباردویستصدبارراابیاتاینکنید

حضورکاال،اندخریدهراکاال،اندخریدهولی،باالستهمسنشانبینیدهستندمشتريکهآنهایینه،یاهستید

مینهیابشوید؟زندهخدابینهایتبهخواهیدمیهستید؟دنبالشهستید؟جوحضورومشتريشما.است

برویمپاشیمنکردهدعوتکههمکسینداردبرنامهکههمتلوزیون،نشستیماینجاحاالندارمکاريکهمنگویید

دارد این را می گوید. نداردفایدهاینبوخخوانندمیراموالناآنجاحاالکهمجلسییک

او؟ پیمود بادپیمودجامه کی کاله را صد بار دید و باز داد

کردیدحسرااینبعدتانچهاردرشماوآوردهتاندهانبهرااشمزهورساندهحضوربهراشمازندگیصدبار
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دفعاتبهیعنی،دهدمیکثرتمعنیصد،نپذیرفتید،دادیدپسشماولی،دادهنشانشمابهراحضورخدابارصد

یکدفعهیک،کردیدزیباییحساسدفعهیک،رفتیدطبیعتبه،بودیدصندوقهابینفاصلهازجنسشمازیاد

فکرهایتانزیردرکهکردیدحسدفعهیک،کردیدخوبیاحساسیکدفعهیکآمد،شمادلدرسبببیشادي

همشمادادهنشانشمابهراکاال،هستمآرامچقدرمنمی گویید،کردیدحسراآرامشآن،هستآرامشییک

ببینممنبدهیدراهاپیراهنگفتهمغازهتاسیازرفتهبخردخواهدنمیپیراهن،خواهمنمیگفتیدودیدید

نپوشیداونخریدجامهاوپیمودکیجامه. بخردپیراهنتواندنمیاو،بگیرممنونخیلی؟استچندکنمامتحان

.بادپیمود،کردبیهودهکار

رويکنیدتامل،واقعااستکلیدتکرار،کنیدتکراررامطالباینبایدکهبدانیدشماکهخوانممیرااینها

،کردیدانباشتهدردزیاديمقدار،کردهخرابذهنیمن،شدهخرابخانوادهدرتانرابطهکهببینیدشما،خودتان

خودماندانمنمیبگوییم،بشویممتواضعحقیقتاباید،بیاوریمدرادانبایدما،بپردازیدپوستهبهنبایددوبارهشما

ازوبودنراستینازبودنمشتري.هستممشتريبگوییموبدهیمقرارزندگیکنندهزندهبادایندرمعرضرا

.کنیممیکارچقدر،شودمیمعلومکارماازومابودنمتعهد

مقدارشیکوکنیدمیگوشرامقدارشیکگریختهوجستههمآنکنیدمیگوشبرنامهیکايهفتهاگرشما

همهاینواقعاآیا.بکشیدزحمتبایدکهبدانیدبایدنیستزحمتآننیستجوییکالهآن، کنیدنمیگوشرا

رامنمادرموپدربودهبدماخانواده،بگوییمگناهکار،راکسیکنیممالمتاینکهبدون،نه؟بودهالزمزحمت

آگاهفقطکنیمنمیمالمتکردهظلمجامعهیاکردهظلمخیلیمنبههمسرم،منبهکردندظلم،کردنداینطوري

نوراینکهجزنداریمايچارهودردهاوچیزهاوباورهاخیلیباشدیمهویتهمما،شدیمشرطیماکهشویممی

.کنیمکارخودمانرويوکنیمروشنخودمانرويراافکن

کارتنهانه،بیاوریدحساببهراخودتانبایدشما،کنیدرعایتراجبرانقانون،هستممشتريمنکهبگوییمو

خیلیراخودتانبیاوریدحساببه،اً واقعکنیدکمکبرنامهبههمماديازنظر،هستممشتريمنبگوییدوکنید

بایدرسیدمیکههرجاشما،بیاوریدحساببه،کندمیفرقیچهگویندمی،آورندنمیحساببهراخودشانها

چهبوزانماینجارازندگیصباي،زندگیبادآنخواهممی؟باشممفیدتوانممیجوريچهاینجامنبگویید

کهنیستاینطور،کنمبرعایتبایدراجبرانقانونبکنم؟بایدچیکار؟استساختهمنازسرویسیچهوخدمتی

میهمینطورينکنید.کنمنمیمن،باشمخوشمنکنیدکارشمابگویموبایستمکناراینمنکنندکارهمه
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اینکلید.نه؟استکلیداین؟مثالًشودمیچی،کنیدمالمتراگذشته،کنیدمالمتبیاییدحاال،دیگرمانید

.باشیمتسلیمباشیمذهنمانناظرلحظهاینکهاست

آنوبرکتآنوانرژيآنراهرچیزيوبشودردانرژياینبگذارید،خواهممیمنبگوییمباشیممتعهدواقعا

خودممنراگرفتاریهایمراغمهایمتماماستمنجزواینبپذیریدوبشناسید،شناساندمیشمابههوشیاري

نورافکنوکنممیصبر،کنممیکارخودمرويگیرممییاددارم،دانممیاآلن،دانستمنمیآنموقع،کردمایجاد

ازبیشتربسیاربسیارلحظهاینقدرتکهدانممی،ندارمکارهمگذشتهبا،ندارمکاريکسیبا،استخودمروي

گذشته،خداستقدرتلحظهاین،بگیردراجلویم،داردنگهخودشدررامنتواندنمیگذشته،استگذشته

وشدگیهایمهویتهموخداقدرتبهکنمشناساییتوانممیمن،نداردقدرتاینقدرمنذهنیمن،استتوهم

.اممشتري،بیندازمرادردهایم

بگوییدنیایید،هستیدمشتريشمااگردرضمن،شودنمیکنیمشکایتبزنیمغرهینگذاریداگر،بگذاریدراکار

راسوادمانسطحبایدما.استپائینماسوادسطح،بابانوشتهساده،نوشتمیترسادهکمیکموالنارااینهاکه

شما،پولبرايبخوانیددرسفقطشماآقا،گفتندمیمابهکهبودهغلطهمسیستمآن،باالبیاوریمراماندانش

.بشویدمهندسبروید

ادبیاتآقا.بودیماینطوريمانهمه،دربیاوریمپولبیشترکهبشویممهندسبرویمبایدکردیمفکرمااولش

.استفردوسیموالناستشعرتوي.هستادبیاتشتويفرهنگیکلطافتبابا؟چیهبزرگانحرفآقا؟چیه

معلم،خواندیدریاضی،خواندیدپزشکی،خواندیدچیشماکندنمیفرق.خوانیدمیشعرشمازنندمیطعنه

هستیددارخانهبرود،بایدباالبرود،باالتانفرهنگیآشناییوادبیاتتانسطحبایدشماهستیدفیزیک

اینهابنشینیدبایدشبکندنمیفرق،باالاندازیدمیآجرهستیدبنا،هستیدتاکسیة رانند،داریدسوپرمارکت

.بخوانیدرا

گفتهساده؟استنگفتهسادهرااینهاچراموالنا،استکافیسوادممنبگوییدپائینبکشیدراموالنانبایدشما

؟نهیابگذاريپشتشراکارخواهیمی؟نهیاهستیمشترينها.بکشیدزحمتبایدخردهیکباید،گفتهساده

:گویدمیخوانممیبرایتانچهارمدفترازببینیدبله

2377مولوي، مثنوي، دفتر چهارم، بیت 
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بگذرد او زین سران تا آن سرانگاو در بغداد آید ناگهان

سرآنازوبودهتوشچیزهمه،قدیمزمانهايدربودهآباديشهربغداد،شودمیواردبغدادسراینازگاويیک

ایندرراخودشناگهان،بیرونآیدمیمادرششکماز،سازدمیذهنیمنآیدمیانسانییک.شودمیخارج

ماازایزديانرژيتواندمیوزیباستخیلیاستآبادانیازپراستشاديازپرجهاناین.کندمیپیداجهان

ببیناما، نیستخودشدستشودمیخارجهمناگهان،ناگهانشودمیجهاناینواردذهنیمناین.بشودبیان

:موالناقولبهگاواینبیندمیچی

او نبیند جز که قِشرِ خربزهاز مهه عیش و خوشیها و مزه

همه؟هستچیبهحواسشهمه،بشودخارجخواهدمیدروازهآنازوآمدهبغدادة دروازاینازکهگاوياین

پوستیعنی،انداختهراپوستش،رامغزشخوردهراتوشیکیریختنکجاکه،استخربزهپوستبهحواسش

درراخودشناگهانبیایدانسانکهاستحیفچقدرکهدهدمینشان.استهمینطورهمذهنیمن،استخور

کهبگویدشاههم.بگرددشدگیهاهویتهموپوستدنبال،استخدائیتجنسازکهنداندوکندپیدااینجا

وبمیردناگهانتاهستمپوستدنبال،کنمدرستپوستکنمپیدامن؟کجاستشدگیهویتهمکجاستپوست

.بشودخارجآنوراز

،خالقیت،سبببیشادي،يهوشیارکیفیت،زندگیة مزوخوشیهاوعیشاینهمهازآیا.کنیممینگاهخودمانبه

؟ایمفهمیدهچیزيما،جهاندرآنهاپخشوآنهاۀ تجربوجهاناینبهایزديبرکتایزديچیزهزارتاآوردن

؟خودمانازکنیممیسئوال؟کردیمکاري

بگزید عشقِ یار و عجایب دُری گزیدرابشناخت عیبهای متاعِ غرور

استقرآنیاصطالحغرورمتاع،دهدمینشانمابهرادنیاکهراذهنیمناینعیبهاي،شما،يهوشیاراینیعنی

بیدار،هستیدمراقب،شویدمیذهنتانتماشاگرجنسازوقتیشما.شناختراعیبهایش،دنیامالودنیایعنی

وهستجهانیاینچیزهاي،هستدنیا،شدهمرکزتانکهذهنتاندریامرکزتاندرکهشویدمیمتوجه،هستید

آنهااز،کنیدمیافتخاراینهابهدانیدمیاینهابراساسشما،دهندمیغرورشمابهکههستندمتاعیاینها

ماديمرکزیکچون،استخرابهمزندگیتانۀ همولی،هستیددیگرانازبرترآنهابخاطر،خواهیدمیزندگی

من،خواهمنمیرااینهاعشقمنگفت،اآلناست خودشعیبهايکهغرورمتاععیبهايشناختوقتی.دارید
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ودرونشدرفضابازکردنبهکردشروعآنموقعو.استزندگی،خداستاستمعشوقیار. خواهممیرایارعشق

تبدیلجسمیيهوشیاریکدفعه،استحضور،شمادرخداستبینهایتهمینانگیزشگفتردیعنی،ردعجایب

واششاديوبرکاتشاآلنآمدمیبیرونازبرکاتشخودشقولبهوخوشیهاقبالً.شدحضوريهوشیاربه

کهگویدمی20ۀ آیحدیدة سوربله.آیدمیزندگیازاشآرامش

20، آیه )57(قرآن کریم، سوره حدید

وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ… 

و زندگى دنیا جز متاعى فریبنده نیست…

:گویدمیخوانممیبرایتانشمسدیوانازبیتیکدوباره

3مولوي، دیوان شمس، غزل شماره 

اندر جهان هر آدمی باشد فدای یار خود

یارِ یکی انبانِ خون، یارِ یکی مشسِ ضیا

رااویعنیاوفداي،اوستفداياستشدههویتهمباهاشکهداردیاريیکآدمیهرجهاندرگویدمی

کیسهیکیکییار.ذهنیمنیعنیدردهابزرگۀ کیسیعنیخونانبان.استخونانبانیکییار،کردهمرکزش

بعد،استزندگیبهشماشدنزنده،استزندگیتابانخورشید،تابانخورشید،نورخورشیدیکییار،استدرد

.استمرکزتانکهشماستذهنیمنخونانبان،شدهزندهکهشماستحضور

شدنعوضامکاناستخونانباناگربوخ؟عمالًشماستیاریکیکدام؟اآلناستمرکزتانیکیکدامحاال

شمااینکهمحضبه.کنیممیصحبترداینبهراجعحاال.نکنیددردانباناینفدايراخودتانشما.داردوجود

کهايآئینه،آئینهیکشویدمیشما،شودمیتمامیاشودمیکمذهنة ستیز،بشویدزندهحضوربعداینبه

:گویدمیافتد؟میاتفاقیچهآنجاکندمینگاهذهنبهکهاستذهنتماشاگر

2862مولوي، دیوان شمس، غزل شماره 

مهه دل گردی و بر گفت زبان نستیزیمهچو آیینه شوی خامش و گویا تو اگر

میشناساییذهنبهکنیممینگاهآیدمیصبابادکههمین،شناساییبابیندازیدراشدگیهاهویتهمشمااگر
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ازاستعدمجنسازکهدلاین،شویدمیدلهمه،شودمیبینهایت،شودمیبازشمادل،اندازیممیکنیم

.کنیدنمیستیزه،گذردمیذهنتانازکهچیزيآنیعنیزبانگفتبه،خداستجنس

بهکهفکريیعنیزبانگفت.ذهنماندرفکرهاحرکتبه؟کنیممیمقاومتچیبه؟کنیممیستیزهچیبهما

،ندهینشانواکنشفکرهاحرکتبه،نستیزيزبانگفتبهاگرگویدمی.آیدمیمازبانبهاً بعدآیدمیماذهن

مقداروشماهویتنبایدفکرحرکت،بگیريهویتنبایدفکرحرکتازونیستیفکرتشماکهبکنیرادركاین

مینشانراجهانواستخاموشکهايآیینه،شویدمیآیینهمثلاینصورتدر،بدهدتغییرراشماوجودي

.باشیداینطوريبایدشما،دهد

راذهنیمنیعنیراتابانسیاهسنگیکراشبهیکحاضریدآیاشماکهکنیممیصحبتاینبهراجعداریم

بینهایت،خداستباشدهیکی،استآرام،استساکن،استخاموشکهبگیریدراگرانبهاییگوهریکوبدهید

زندگیخردبا،بیندمیراچیزهمه،نداردهیجانی،ندارددردي،نداردترسی،خداستابدیتبهزنده،خداست

هستید؟مشتري؟بخریدراگوهراینحاضرید،بیندمی

ابد، خنک آن کاندرو خزیدۀخمخانتو که داري، بخور حاللنادر مثلّثی

،ماندهسومشیکوشدهبخاررفتهسومشدوکهبطوريداشتهپختسهکهگیراشراب،شرابیعنیمثلث

شراباینیامثلثاین.آیدمیآنورازشماتسلیماثردرلحظهاینکهاستشرابیمنظورواستمثلثاسمش

،ابدۀ خمخان؟چیهاسمش،حاللبه،باشدحاللتبخورداريتوکهکمیابیشرابگویدمی.استانسانمختص

.خداابدیتبهشدنزندهیعنیابدۀ خمخان

بایدما،کندمیتعیینهمراماجنسخاصیتدوتااین.بینهایتابدیتداردخاصیتدوخداگفتیمهستیادتان

روزناینگفتامروزواستاینجهاناینبهآمدنازمامنظوروبشویمآگاهخدابینهایتوابدیتبهانههوشیار

یعنیابدۀ خمخانپس.هستیمماآنوتابدمیآفتابکهداردصبحیکجهاناین.استصبحاینگفت،است

میزندهلحظهاینبهعمالًبلکهفکرتانبانهشماکه،آنبهبودنزندهولحظهاینبههمیشگی،ابديآگاهی

ساکن،آیندهوگذشتهبهرویدنمی،لحظهاینازخوریدنمیتکانکهبطوري،مانیدمیآنازآگاهوشوید

همشمابینهایت،لحظهایندربودنمستقر،بودنثابت،بودنساکناینلحظهایندرسکونتاین،هستید

ایناز.هستهملحظهاینیکتاییفضاياسمش،فضااینتوافتادخزیدکهکسیبحالخوشاگویدمی.هست

میتجربهخوردمیرااینانسانکه،استانسانمختصکهآیدمینادريشرابیکلحظهاینیکتاییفضاي
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لطیفهیجاناتش،شودمیخالقفکرهایش،جسمینظرازراآدمکندمیسالمت،کندمیچهاربعدشواردکند

میبینهایتاشاندازه،استزندگیمالکهشودمیزیبایی،شودمیشاديشودمیعشقجنساز،شودمی

.استحاللشراباینوکشدنمیدرددیگرجانش،شودمیزندهجانش،شود

ها دریدجانش هزار بار چو گل جامهنوهر لحظه یی بهارِ نُوست و عقارِ

شرابواستنوبهارهرلحظهبرایش،یکتاییفضاياینتويخزید،خوردسرکهانسانیهمانشخصهمانیعنی

میکثرتمعنیهمبازهزار،هزارباراوجانکهگویدمیوکندمیتجربهنوبهنورازندگیلحظهبهلحظهپس،نو

میتا.نشدههویتهماستآورشاديکهلحظهاینفرمباموقعهیچیعنی،استدریدهراجامهگلمثل،دهد

.کنددرستهویتآید

هم،اصالًشودنمیچیزيهمچوناین،گفتمغزلیعجببهبهبهگفتهگفتهوقتیآیاگفتهراغزلاینموالنا

شمایعنی،دریممیراجامهاینهزاربار،خودمانرويکاربهکنیممیشروعاآلنکهماتنهانهو.نه؟شدههویت

همباهاشکهکنیدمیپیداباوریک.هستدیگرلباسیکیکدفعه،دریدمییااندازیدمیکنیدمیرالباسیک

کههستشمادرایدهویتهمکهکنیدمیپیدادردیک،کنیدمیپیدادیگرباوریکساعتیکبعدازایدهویت

.شویدمیزندهاوبینهایتبهتا،دیگردردیکدوبارهکهببنیدمیروزیکازبعد،نیستکردیدمیفکر

به،جهاناینبهآوردمیراصبابادآنوشویدمیشادشویدمیخالقشویدمیزندهاوبینهایتبهوقتی

؟کنیدمیدرستلباسیکدوبارهاستادآنازهستیداستادشمابگویندشمابهآیا.کنیدمیکمکهمدیگران

اشعاريدوبارهحاال.دریدمیراهاجامهبله.نه؟پذیریدمیکنندتوجه،نه؟پذیریدمیراشماکنندتائیداگر.نه

:گویدمیبخوانمهمرااین،خواندخواهیمشمسدیوانومثنوياز

1145مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت 

جسدمناید در مستمری میرسدعُمر، مهچون جوی نو نو می

کهدیدخواهید،لحظهایندربیداروهوشیاروباشیدمراقباگرشما.رسدمیتازهبهتازه،لحظهبهلحظهزندگی

ولی.استجدیدزیبایییک،استجدیدشاديیک،استجدیدزندکییک،استجدیديهوشیاریکلحظههر

مثلچیزهمهیکنواختزندگیکهآیدمینظربه.پوشانیدمیرازندگیشماصندوقآنبهصندوقاینازوقتی

.ایدنخریدهراگوهرشماشودمیمعلومپس،شماجملهازاستتغییردرحالچیزهمه.استهم
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نظربهزندگیپساستیکنواختشمازندگیاگر.بخریدراگوهروبدهیدراذهنیمنکهکنیدمیکوششدارید

الزمعمقبهشما،نیستیدمستقرلحظهایندرشماپس،بینیدنمیدرستنیستدرستآن،آیدنمیمستمر

کلیدمنتظرشماپس.شماستدستکلیدیکگفتهامروز.کنیدمیکارخودتانرويعالجش،ایدنشدهزنده

ازساختمانهاازداریدنجاتانتظاررویدمیآنور،رویدمیاینورشمااینکه.بدهدنجاتراشمابیایدیکینباشید

ناظربودنباشماکه،دروندرخداغیرازهیچکس.استتوهمهمهاینها،زندهآدمهايازگذشتهآدمهايازقبرها

بهاتفاقات.کندنمیکمکشمابهدیگرکس،بگیریدکمکاوازتوانیدمیلحظهایناتفاقپذیرشوذهنتانبه

.کندنمیبدبختیاخوشبختراشمااتفاقات،شماستکردنبیداربراياتفاقات.کندنمیکمکشما

نیستاینبراياتفاق.باشیداتفاقة دربرگیرندفضاي،باشیداتفاقاطرافآگاهیوبیداريويهوشیاربایدشما

من؟منبرايافتادهاتفاقاتاینچراگویندمی.هستنداتفاقاتقربانیمردم،بکنیدبدبختیحسشماکه

شمامکنزندگیمراگوییمیدداریاآلن؟چیاآلن،استگذشتهنهاآ، آیدمینوبهنوزندگیشوبیدار، امرنجیده

راکارفالنفالنیشد؟چراظلممنبهچقدرافتادهاتفاقاینپیشسالبیستچراگوییدمیوگیریدمیرااین

:گویدمیببینیدبله.نیستفالنیدستشمازندگیکند؟می

18دیوان شمس، غزل شماره مولوي،

گر قالبت در خاک شد، جانِ تو بر افالک شد

گر خرقه تو چاک شد، جانِ تو را نبود فنا

آسمانبهرفتوشدآزادتوجانصورتایندرخاكبهرفتوافتادشماستقالبکهذهنیمناینگویدمی

نگرانشدپاره،شدچاكتوذهنیمنیعنیتوخرقهایناگر.شدخاكبهقالبتوشدیدبینهایتشمایعنی

پذیرفناکهايکردهپیداجانی،نباشنگران،انداختیراتوقعاتتهمهاگر،انداختیراشدگیهویتهماگرنباش

.نکنحفظراقالب.کنیدپارهبایدراخرقهپس.شدیدزندهزندگیبهشما،نیست

سودل از جهانِ رنگ و بو گشته گریزان سو به 

نعره زنان کان اصل کو، جامه دران اندر وفا

یعنیبوورنگجهان.شویممیهمتنبیهوداریممینگهراجفاماوجفاستعکسوفاگفتمهستیادتانببینید
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اعمالاینبهفکرفکر،بصورتآیدمیزندگی،استزندگیفکريهراینکهبرايفکرهاباشدههویتهمجهان

هویتهمرنگبایککهشویممیشرطیداریمهیماپس.شودمیتولیدهیجانیعنیبو،تناینبهشودمی

هرطرفشما،استبورنگجهاناین،بشویمهویتهمهیجانشبایاهمدردشبایعنیهمبویشباوبشویم

ذهنبوورنگجهان،استذهناین. آوردمیبوجودشمادراحساسییکبینیدمیهرچهوکنیدمیحرکت

بوورنگجهانایناز، خدائیتعنوانبهمااصلیدلبینیدمیاآلنشماواستشدهشرطیفضايذهن،است

.شودمیگریزاندارد

مینگاهکهسوهربهیعنیسوبهسو،ایمشدهگریزانما،بوورنگجهاناینراماکردهبیچاره،دادهدردچقدر

صدتااینها،نیستیدهیچکدامداریدرنجشتاصدشما. هستمبونه،رنگمایننهمن،کنممیالمنگویممیکنم

کنیدمیشناساییشما،نیستیدهمفکرششما،هستپشتشفکريیکحتما،هستهمرنگشحتما،استبو

.اندازیدمیهمرافکرش

جنسآنازهمذهنتويحتی،بودیمخدائیتجنسازمااولازاصل؟کدام، کواصلآنکهزناننعرهشمادل

باشاین.ذهنیمنبییاذهنیمنباهستیوايبودهکهآنچهباش:گویدمیکهباشدیادتان،باشامرآن،بودیم

ذهنت،بینیمیرابوورنگجهان،هستیذهنتناظروقتیی،ذهنتناظرکهوقتی؟افتدمیاتفاقموقعچه

هرموقع.شدمهویتهمفکراینبامنپس،شوممیناراحتدفعهیککنممیرافکراینمنباباگوییمی،است

؟کواصلآنکهزنممینعرهدارممن،خواهمنمیمن، شودمیتولیدمندردرداین،آیدمییادم

لحظههر،استنگذاشتهبوورنگجهاناینکهبودهمندرهمیشهمناصل،بودهاولازاستنهایتبیمناصل

اصل،فکرتادو،صندوقتادوفاصله،خبربیصندوقتادوفاصلهازصندوقییکبهفکريیکبهرویممی

میوفا،هستیمخداجنسازماکهکنیممیاقرارآید،مییادمانماکهوفااندر،وفااندردرانجامه.ماست

دردهاوهاشدگیهویتهماینجنسازپسهستیماوجنسازمابکنیمخواهیممیوفاعهدبه،بکنیمخواهیم

.استکردهگمرااصلشکهاستاینة نعرهایشنالهآنداندنمیاگرهمانسانیهرواقعدر.نیستیمرنگهاو

باکهدانیمنمیمازنند،میطعنهگفتمیهمآنجا؟کومناصلگویدمیداردناآگاهانهشایدزبانیبیزبانبه

توجنسازماگوییممیخدابهلحظههر،زنیممیطعنهعاشقانامیدبهداریمبوورنگجهاندرزندگی

یعنی،اصلمانبهبکنیموفاخواهیممیماوبودهجفاازاینهاکهشدیممتوجهاآلنولی. گویمنمیبلهمن،نیستیم

.گذاردنمیشدگیشرطی،گذاردنمیبیرونجهانکشش،گذاردنمیوسوسهبله،لحظهایندربشویماصلمان
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جبرانقانونباکاراین،کنیصبروباشیذهنتناظربایدوباشدخودتروينورافکنبایدگوییممیهمینبراي

ذهنتانناظرشمالحظهایندربوزدصباباداینوبدهیماجازهرانسیماین،گیردمیصورتمزرعهقانونو

نیستشماجنسازبوییورنگهرکهشویدمیمتوجهوکنیدمیصبروکنیدمیصبرکنید،میصبر،هستید

مراقبوباشیدبیداروباشیدآگاهکهاستاینشماوظیفهوکندمیکارشمارويداردزندگیکهدانیدمیو

.باشیدنداشتهدیگرانباکاريوباشیدخودتانبفکرهمیشهوباشید

مسئولیتدیگرماکهکنندمیفکرهابعضی،خودتانرويتمرکزوباشیدخودتانفکربهگوییممیاینجادرحاال

وقتی.نیستچیزيهمچنیناصال.داریمنداریمدیگرمانخانوادهمانبچههمسرمانلمقابدرراخودمان

بچهمقابلدرشماوظیفهکهشویدمیمتوجهتازه،شویدمیمسئولتازهشودمیحضورجنسازشماهوشیاري

کنیدآگاهخطرهاازرااوهستیدمسئولبکوشیدشاپرورشدر،کنیدتامینرااوزندگیوسایلباید،چیستتان

بکوشیدتحصیلشدرکنیدمطلعشخطرهااز،کنیدمطلعشاستمقدورکهآنجاتاوبرسانیدبلهجایییکبه

میقبولمسئولیتهستید،مسئولبرسدسالگیبیست،نوزده،هجدهبهاوتابیاوریددرپولوکنیدکاربروید

.کنید

افتدمیاتفاقیچهتانبچهبراياینکهبهدیگرهستخودتانرويتمرکزوقتیشماکهگویدنمیموالنا

مناینکهکنرهارااینهادیگرشودمیچیتاناجتماعیوظایفشودمیچیتانهخانوادشودمیچیهمسرتان

ازشهروندیکاصالکارمندمادر،،پدرمثلاجتماعیهاينقشبعنوانماوظایفشناختنومسئولیت.استذهنی

شمابهزندگیوبکنمبایدچکارببینمبایدمندارمسرویسگیريجهتمنگوییدمیشما،آیدمیحضورفضاي

چهوداردنیازمابهلحظهایندرچیزيچهببینیمکهاستبازهایمانچشموگوشهایمانماآنموقع،گویدمی

.کنیمدرستبایدجوريچهوکنیمدرستبایدراوضعیتی

&&&
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خواهیممی،خواهندخواهمبرایتانمثنويبیتچندهمابیاتشبینوخوانممیبرایتاندیگريکوتاهغزلیک

دروجهیچندبینشیککه،کنیمجمعتوانیممیجایکباهمرارباعیاتومثنويابیاتوغزلهااینکهببینم

:می گوید. ببینیملحظهایندرراوجسممانمانهوشیاريمختلفهايجنبهکهبدهدبمالحظهاین

675مولوي، دیوان شمس، غزل شماره 

چو خاشاکی میانِ باد باشدتو شاد باشدهر آن دهلا که بی

گشودههنوزحضورشانبعدیعنیهستندشادولینیستندزندهتوبهلحظهاینکهدلهایییاکهدلیهرگویدمی

شادچیبهپس،هستندشادولینیستندآگاهتوازیعنیاينکردهمستقرآنهادرراخودتهوشیارانهتوونشده

بادیعنیهستندبادمیانخاشاك، کاهبرگشبیهدلهااین،هاشدگیهویتهمبهبیرونیچیزهايبه؟هستند

وافتندمیاتفاقاتیعنیاتفاقات،هاچالشبادحوادثباد؟چیهبادبردمیآنوروبردمیاینوررااینهاآیدمی

.هستیتوماریشه، ندارندریشهاینکهبراي؟چرابرندمیآنورواینورکاهبرگمثلرااینها

رویممیدائماًوشویممیقطعزندگیازکنیممیدرستذهنیمنیکآییممیجهاناینبهماکهباراولینپس

مهممابرايهمچیزها. بینیممیراچیزهاوکنیممیپیداجسمیهوشیاريوصندوقآنبهصندوقایناز

که.کنیممیخاشاكبهتبدیلراخودمانشویممیشادآنهاشدنزیادباماومامرکزشوندمیوهستند

میمثالچندتااآلنواستبداینکهبگویدخواهدمی.نهاست؟خوباین،بردمیآنوربهاینورازرامااتفاقات

گویدمی.زند

استاد باشدچو شاگردی که بیچو مرغِ خانگی کز اوج پَرَّد

گاهیولیخوردمیدانهدائما،نداردپروازتمرین،نپریدهمرغاین،کندمیتخمکهمرغیهمینخانگیمرغ

طبقهبیستساختمانبااليببرنداگر،عقابمثلکند،پروازتواندمیکهبرسدخیالشبهاستممکناوقات

لحظهاینبپریدخدابسويتوانیدنمیذهنیمنباهمشمابپردنباید،میردمیوافتدمیبپرداگر،بپربگویند

.کندمیمستقردرماراخودشوکندمیهدایتمارااوهم

خانگیمرغمثل،بشویمشادآنبهوبدهیمقرارمرکزماندررابیرونیچیزهايوباشیمداشتهذهنیمنفقطاگر

.استمرغاصالکهرفتهیادشوخوردمیدانهدائماخانگیمرغکهبازهمخواندخواهیماآلنکهشویممی

شاگرديمانندواستجسمنوعیک،نیستواقعیانسانواقعااستانساناسمشذهنیمن،استمرغاسمش
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ذهنتانناظرونپذیریدرالحظهایناتفاقلحظهایندرشمااگریعنیچی؟یعنی.استاستادبدونکهشودمی

خداستیااستزندگیهماوکهجهاندراستنفریکاستاد،نکندعبورشماازاوراهنماییواوانرژيونباشید

میشاگرديجورچهاینبوخ.ندارداستادکههستیدشاگرديمثلکنیدمیمقاومتوکنیدمیستیزهشمااگر

یادریاضیاتجوريچهماباشیمنداشتهمعلمونیایدمعلماگراولکالسرویممیماکهمدرسهدرحتیشود؟

یادموسیقیجوريچهنداردموسیقیمعلمکهشاگرديیک؟بگیریمیاددرساصال،بگیریمیادفیزیک،بگیریم

بگیرد؟

زندگیمعلمحرفبهآیادانممیگویدمیکندمیمقاومتکندمیستیزهداردذهنیمناالنکهشاگرديیک

منخواهیممیذهنی،منشودمیشود،میمامثل،نهکند؟میگوشدهدمیبهشاطالعاتدارددرونشازکه

.هستیمکیماکهاست1537غزلازکهکنیدتوجههماینبهکنیمتعریفراذهنی

1537مولوي، دیوان شمس، غزل شماره 

که جز صورت ز یک دیگر ندانیمچرا شاید چو ما شه زادگانیم

استزندگیجنسازخداامتدادهستیمخداامتدادیعنیایمشاهزادهیعنیایمزادهشهماکهاستشایستهچرا

راصورتفقطکه، ندانیمیکدیگرزصورتجزکه، بیندمیصورتفقطاماببیندرازندگیبایددیگراندرپس

شناسیم؟میراصورتفقطچرا.بشناسیمدرهمدیگر

راهایتانبچهراهمسرتانشما،ماستمرکزدرذهنیمناینکهبرايهستیمصورتجنسازاینکهبراي

براينیستشایستهاین؟ذهنیتصویریکصورت؟بینیدمیچیکلیبطوررامردمرافامیلتانرادوستانتان

بایدکنیدارتعاشزندگیبهبایدببینیدرازندگیبایدخدافرزندخداجنسیعنیزادهشه،ایدزادهشهشمااینکه

.بیاوریددرارتعاشبهآنهادررازندگی

بهرااوزندگیقسمتوبینیدمیزندگیجنسازرافرزندتانباشیدزندگیجنسازشمااگرکهگفتیمبارها

میزندهحضوربهحدوديتاکنیدمیگوشبرنامهاینبهوقتیشماکهاستهمینبراي.آوریدمیدرارتعاش

شماتانسالهده،تانسالههشتفرزند،شماازگیردمیگیرد،می،کندمیارتعاشموجآنبافرزندتانشوید

مگر؟نکنراکاراینکهنگفتهموالنامگر،کنندمیآوريیادشمابهآیندمیفرزندانتاناینگوییدمیخودتان

مگر؟ نگوعیبنگفتهمگر؟نبینعیبنگفتهمگر؟کنصبرنگفتهمگر؟نکنعجلهنگفتهمگر؟نکنغیبتنگفته
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میاینقدرچرا؟مترسکهنگفتهمگرمشو؟خشمگیننگفتهمگر؟نکنمقاومتنگفتهمگر؟نکنقضاوتنگفته

میزادهشهجنسازشماکههمین،گویندمیشمابهآنهاکهگوییدمیشما.گویندمیفرزندانهمین؟ترسی

شدیمخانگیمرغماامابینیدمیآنهادررازندگیشوید

چه شد دریا چو ما مرغابیانیمچینیمچو مرغِ خانه تا کی دانه 

هویتهمباهاش،کنیمافتخاربهشوکنیمبزرگرادانمانچینهوبچینیمدانههیبایدکیتاخانهمرغمانند

یم،بدهراذهنیمنبدهرااششبهاینگفتشد؟چییکتاییدریاي؟کیتا؟بخواهیمزندگیآنهاازوبشویم

اینبدهراآنبدهرااینهیخانگیمرغمانندکنیم؟نمیرهاراآیدمیبیرونازکهچیزهاییآنماچرا.بشود

تا.بگذاریداحترامبمن،رامنکنیددعوتشماهم،بدهراهمدانیقدرآن،بدههمرااحترامآن،بدههمراتوجه

کندمیپروازدریامرغ،هستیمدریامرغمانیستیم؟آبیمرغمامگرشد؟چهدریابچینی؟خواهیمیدانهکی

.خوابدمیآبرويهمشب،آیدمیخشکی

اگرزنیدمیحرفییکذهن،آییدمیخشکیآییدمیباشدالزمکنیدمیزندگییکتاییفضايتويهمشما

شهشبیهنیستمااصلشبیه،خاموشیوسکوتشبیهچیزهیچ. هستیدخاموشزنیدنمینباشد،باشدالزم

.نیستزاده

زاد باشد؟بدان شاهی که حوریچه مانَد صورتی کز خود تراشی

راماناسمورامنفکراولگفتیم؟گفتیمتراشیممیجوريچه،تراشیممیخودمانازماکهراصورتیگویدمی

بعد،گیردمییادرامنمالفکربعداستفکرهممن،استفکرهستهرچهماشاسم، مادرمانازشنویممی

تصویریکچرخاندمیواوردمیدرذهنیتصویرصورتبهرااینهاودهدمیهویتچیزهابههوشیارياین

چطورياستشبیهجوريچهیعنی؟ماندچه.تراشیممیما،هستیمآنکنیممیفکرماوآیدمیبوجودذهنی

؟استشبیه

بیوشودمیزندهتودرکهخداییآنبهحضوربهیعنی،شاهیبدان،تراشیمیخودتازکهراذهنیتصویرآن

یکشماازخدازندگی،زاییدهزندگییعنیزادحورياستزادحوري،استحوريشبیهزادشکهاستنهایت

زندهاوبینهایتبهاین.باشدزندهاوبینهایتبهولی،باشدفرمدرتواندمیکهکردهدرستفرديیکهوشیاري

وچشمسیاهزنیعنیحورياینکهبهنرویدشماحاال،کردهدرستزندگییعنی،زادحوريگویدمیرابودن
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شماازنسیماینبدهیداجازهشمااگرکههستیممااینوزیبا،حوريشبیه،زندگیزادهیعنیزادحوري،نهاینها

.نداردذهنیتصویراینبهشباهتیهیچکهکندمیدرستزادحوريیکشماازبگذرد

زندهباشیدشماکهشاهآنبدهیداجازه،کنیدحفظتراشیدیدخودتانازکهراذهنیتصویرایننیاییدشماپس

میزندهبهشهملحظاتی،هستیدشاههمانشما،بشویدزندهاوبهشما،بدهدنشانشمابهراخودشوبشود

ببینید،ببینیدراذهنیتصویراین،کنیدنگاهذهنتانبهناظرحضوربصورتحداقلیاشویدمیزندهوقتی،شوید

میبدآنازشودمیبزرگگویندمیخوبآناز، شودمیبزرگشودمیکوچکهی،ایناستتصویریککه

آیدمیخوششگویندمیراچیزهابعضیشودمیعصبانیگویندمیراچیزهابعضیشودمیکوچکگویند

موقعهابعضی،آیدمیخوششکردنبزرگازآیدمیخوششتاییدازآیدمیخوششکنندمیتعریفازش

استزندهکندنمیتغییرزادحوري.هستیدزادحوريشما،استصورتاین،نیستیدشما،شودمیخشمگین

خواهیممی،دهدمینشانواکنشدائماصورتایندهدنمینشانواکنشوداردعمق،استخردازپر،زیباست

.بشناسیدهمراخودتانبشناسیدراذهنیمنشما

2مولوي، دیوان شمس، غزل شماره 

هاهای غیب بین هر دم ز تو تِمثالدر دیدهها یقیندر ال اُحِبُّ افِلین پاکی ز صورت

خواندیممرتبهدههاکهاستقرآنآیهبهمربوط.ندارمدوستراگذراچیزهايمنکهفضایییعنیال اُحبّ افلین

میایندفعهیککهبینیدمیذهنیستارهیکهوشیاريعنوانبهشمایعنی،دیدراايستارهخلیلابراهیمکه

روشنايستارهیک،استخشماینشودمیروشنايستارهیکگویدمیچیزيیکشمابهکسییک، گذرد

ندارمدوستراآفلینفضايدرمنکهگویدمی،رودمیهیبعدوروشنايستارهیک،استخوشحالیشودمی

یعنی،هستیپاكیقینصورتهاازباشیفضاایندراگرتوگویدمیاستلحظهاینیکتاییفضايفضااینهستم

.رفتهشدهشستهاینها

بهذهنت،شودمیدیده،شودمینمودهذهنتدردهدمینشانذهنتانکههرچیزيکنیددركشماکههمین

میشمااگرفضاآن،نیستتوجنسازاستگذراکهچیزي.استگذرا،استآفلاین،دهدمینشانشماشما

دوستیانکارتمامالحظهاینیکتاییفضايپس،هستندارمدوستراآفلینمناسمشراگذراچیزنایبینید

فضاآنبوخ.بینندمیغیبکهچشمانیدروهستیپاكهاصورتازتوفضاایندردیگر،استگذراچیزهاي
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اگر.نیستآفلچیزهايچشم،نیستذهنیمنچشم،خداستچشم،استزندگیچشم،استغیبیچشم

بینغیبدیدهیاچشماینترسیدمیشماکنندمیتغییرگذرندمیاینهاهیباشدشمامرکزگذراچیزهاي

میزیباییهايصورتوهاتمثالزندگی گویدمیخداازهردمشودمیحضورآنچشمشماچشمولی.نیست

درست.هستیدندارمدوستراآفلینمنفضايدرچونشویدنمیهویتهمشماهمصورتیهیچباوآنجادمد

؟است

پوالد باشد؟به مششیری که از مششیرِ چوبینچه مانَد هیبتِ

گویدمیاست، ذهنیمنهمینخوانیممیهمشعريیکاآلنکه،چوبینشمشیر،عظمتشکوهیعنیهیبت

این، استچوبینشمشیراینولیوزیباستچهوداندمیراچیزهمهماذهنیمنگوییممیماکهاستدرست

پوالدینشمشیرپس،نیستندشبیههمبهاینها،کردمقایسهشودنمیپوالدینشمشیرباراچوبینشمشیر

نمیواقعاچوبینشمشیراینکهکنیممیشناساییمدتییکازپساستچوبینشمشیراول،شماستحضور

بیاییدشاديبیرونازکردممیفکرمنکهچیزياین،کندنمیحلمارامسائل،کندنمیحلراهاچالش،برد

کردممیفکرکهمننیستاینهابیاییدخوشبختی،بیایدامنیتحس،بیاییدهویت،بیاییدآرامشمنبراي

.نکردکاربودهغلطاطالعاتاین،بودهچوبینشمشیراینکندمیخوشبختمراهمسرم

رامنروابط،کندمیبازفضا،داردحلراه،بیندمیکهلحظهایندرتیزحضوریعنیفوالدینشمشیربااین

اینگیردمیراجلویشیکیاین،نیستمقایسهقابلاصالآوردمیجهاناینبهرابرکتوعشقکندمیدرست

خوانممیفوالدینشمشیروچوبینشمشیربهراجعدیگرجاهايازبیتتاچند.کندمیبازراجلویشیکی

شمشیربانکنیدافتخارچوبینشمشیربهوبرداریددستچوبینشمشیرازشماکهبشودباعثکههللاءاانشا

.کردنخواهدحلکنید،حلراتانمسائلنخواهیدنرویدچالشهامصافبهچوبین

27مولوي، دیوان شمس، غزل شماره 

عشق جمازی را گذر بر عشقِ حقست انتهاها مشر کز کوی عشق آمد ضرراین از عنایت

هايشدگیهویتهمبهرسدمیآسیبوآیدمیضررخداطرفازآیدمیضررعشقکويازاینکهگویدمی

بودهگذراچیزیکبهمربوطمسئلهاینوهستیدمسئلهتوياآلنشمااینکهبدانایزديتوجهاتازرااینهاشما

جزوشمارااینرفته،یارودمیبینازداردایناآلنوکنینمیرهاهنوزوهستیهویتهمآن باشماو
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ماوحدتعشق، ضررآمدعشقکويکزشمرهاعنایتازاین.استایزديتوجهعنایت،بدانایزديتوجهات

ایناینکهمحضبه،استعشقاین،شویممییکیاوباشویممیزندهخدانهایتبیبهماکهوقتیخداستبا

خداباذهندرمااآلنآیاهستیمموضوعاینمتوجهماهوشیارانهاینکهمحضبه، ایناستافتادهکهبیافتداتفاق

هر،گذاردنمیبیرونوسوسه،خواهیمنمیمااینکهبراي؟ دهدنمینشانراخودشچراپس،بلههستیم؟یکی

جلببیرونیچیزیکماراتوجهلحظههر،هستیمهاشدگیهویتهممشغوللحظههر،بیرونبهرویممیلحظه

کهچیزيهربهگویدمی.کنیمنمیکشفدرخودمانراخداوماندنمیخودمانرويماتوجهنتیجهدرکندمی

حقعشقدرگذررامجازيعشق،بدانراقدرشاستایزديتوجهاتجزواینگیردمیازتوخداراآنبچسبی

منباوداریدذهنیمنشماوقتیدیگرانسانهايوچیزهابهماستعشقکهمجازيعشقیعنی، انتهااست

میتماماشدورهوکندمیعبورمجازيعشقگویدمی.استمجازيعشقاینشویدمینفریکعاشقذهنی

درستبرسیدوحدتبهاوباوکنیدتمرینشماکهبودهاینبرايمجازيعشقاینو،برسیخداعشقبهتاشود

.کنیممیصحبتفوالديشمشیروچوبینشمشیربهراجعداریم؟است

دهدبه دستِ پورِ خود مششیرِ چوبین میغازی

تا او در آن اُستا شود مششیر گیرد در غَزا

شمشیراشسالهدهپسردستبهاستجنگجوکهکسییکگویدمی، جنگجویعنیغازي،جنگیعنیغزا

میزخمراپایشدستبردمیبدهدفوالديشمشیراگر،کنتمرینچوبیشمشیراینباگویدمیدهدمیچوبی

فوالدینشمشیروجنگمیدانبهبرودتواندمیشداستاداواینکهبعداز، بشودداستاتازندمیآسیبکند

منیعنیچوبینشمشیر،هستیماوفرزندکهدهدمیچیمادستاولگویدمیهمخداپس.بگیردبدست

بهکندمیشروعذهنیمن،کندنمیکارروابطوشودمیدیگرذهنیمنیکعاشقذهنیمن. دهدمیراذهنی

مکانهاازخواهدمیخوشبختیدیگرذهنیمناز،استهویتهمآفلچیزهايبااینکهبرايکنترلوترس

. افتدمیدردبهانتهادر،دهدنمی،خواهدمیخوشبختیاتفاقاتازخواهدمیخوشبختی

بازيماتادهدمیمادستزندگیراذهنیمناول،دهدمیچوبینشمشیرجنگجوکههمینطورگویدمیپس

پنجاهاستسالشچهلکهکسیکهاستدرستاتفاقا؟شماشدیداستادجوريچه.بشویمداستاوکنیمبازي

مثال،بردنمیچوبیشمشیراینکهاستگرفتهیادراچوبینشمشیربابازيولی،شدهدیرکمییکاستسالش
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باشدآرامشباشدشاديخانوادهدرکردهمیآرزوکههمهرچه،بیاوردبوجودهمسرشبادرستیرابطهنتوانست

تويرويمیذهنیمنبا.نشدباشدداشتهباهمسرش،باشدداشتهاشبچهباخوبیروابط،باشدعشقمحیط

. بردنمیواستچوبیشمشیر، بیرونآییدمیوکنیدمیدعوابیاندازیدراهراکارتانخصوصییادولتیاداره

ة خانوادیک.افتدمیراهکارشکندمیبرخوردآدمهمانبارودمیحضوربافوالديشمشیربادیگريآدمیک

شمشیراینکهبراي،استعشقیرابطه،استعالیهابچهوهمسربارابطههستشاديفضايهستعشقدیگر

وقتیاآلنبردنمیکهدیدهوکردهامتحانراچوبیشمشیرکهکسیآنحاال، هستحضوریعنی،هستفوالدي

چوبینشمشیراینکردمتلفراعمرمسالپنجاهمنباباگویدمیکندمیقبولکامال،شنودمیراحرفهااین

بجاییکشیدمزحمتگذاشتموقتهمهمهاین،داددردسرآخر،بودپوكبادامکردمشروعکههرکاري،نبرید

.نرسید

واستهویتهمآفلچیزهايباکندمیایجادراکمبودبیروندرداردوجودکمبودحسمرکزشدرکهکسی

،کندمیخرابراروابطترسوکنترلکند،میکنترلترسدمیوقتی،ترسدمی،بیندمیگذراراچیزهمه

راعیبش.استزیادخیلیخیلیراموالنامطالباینکندقبولاینکهاحتمالپساستدیدهرااینهافهمیده

.استزیادخیلیببیند

عشقی که بر انسان بود مششیرِ چوبین آن بود

آن عشق با رمحان شود چون آخر آید ابتال

،استچوبیشمشیردیگرانسانیکبهذهنیمنعشق،استچوبیشمشیرانسانبهاولانسانعشق:گویدمی

کنیممعنیتوانیممیجوردو،آمددردیعنی،آمدابتالآخرگویدمیوقتیولی،دیگردادمتوضیحاآلنهمین

جهانباروابطتانتمامدیدیدشماوقتی،دردمعنیبههماستامتحانمعنیبههمابتالآمددردیعنیآمدابتال

کهفوالدینشمشیربهبشودتبدیلبایداآلنبودهچوبینشمشیراینکهگوییدمیبوخانجامیددردبهبیرون

.دیگرخدایعنیرحمان،خداستبهمنعشق

یاشودمیتمامدردهاوقتیکهکنیممعنیتوانیممیابتالآیدآخر،ابتالآیدآخرچونشودرحمانباعشقآن

وکردیدامتحانوقتی،دهدمیرامعنییکاشهمه،آیدمیبوجودامتحانوقتی،آیدمیبوجوددردهاوقتی

دارندفوالدینشمشیرهمهکهجنگمیدانبه برودچوبینشمشیربایکی،بردنمیچوبینشمشیرایندیدید
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کنندول،بهشکنندرحماگرآمدهمینبایداینباکهفهمدمیشودمیقطعوسطازچوبیشمشیرزنندمی

چالشهامصافبهتوانیمنمیچوبینشمشیربابیافوالدینشمشیربابروبرگردرسدنمیعقلتشایدبروبگویند

شمشیرباکهباشیدمطمئناستخرابتانخانوادگی،تانعشقیرابطهشمااگر؟درسته؟استدرستبرویم

؟گذاشتخواهیدکنارراچوبینشمشیرراحتیبهآیا،کنیدمیکارداریدچوبین

بپذیرمرالحظهایناتفاقبیایممن.دیگرکندنمیکاراینچوناستآسان،بلهبپذیریدراموالناهاينصیحتاگر

یعنیفوالديشمشیریکچوبیشمشیرسوختنتوياز،بسوزاندراچوبیشمشیروبیایدزندگیازبرکتاینکه

رویدمیشمشیراینباکهدفعهاین،کندمیدرسترامنروابطواستبرّاناینکهشودمی ایجادمندرحضور

آیدمیچالش،کندمیایجادچالشیهراطرافدررافضاکهبینیدمی،شوندمیحليزودچالشهاکهبینیدمی

حلراهفقط،کندمیحلراچالشاینآیدمیفضاآنازحلراهفورا،شویدمیدربرگیرندهفضايشماولی

چیزهاستباهویتهمکهکسیآن.استجديخیلیفضاي،استشاديفضاي،استپذیرشفضايیکنیست

،هیچیشد؟چیشد؟چی،مردماآلنواايگویدمی،استجديخیلیهستترسدروقتیکسیوترسدمی

.بسوزدچوبینشمشیربگذار،رفتخواهداشهمه،رفتافتادبوديهویتهمباهاشکهچیزيیک

بیافتدجاامیدوارماستمهمبسیاربخوانیمهمبازچوبینشمشیرهمینبهراجعمطلبییکبدهیداجازهبله

مختلفزوایايازکهبینیدمی،کنیدنگاهچوبینشمشیرهمینبهمختلفزوایايازکهگفتممیهمینبراي

بینشکهبینیدمیکنیدمیهماهنگباهمرادیدهااینکنیدمینگاهوقتیولی،شودمیدیدهمختلفجورهاي

اگرببینیدمستمربطوراستکافی.بینیدمیراذهنیمنراذهنیتصویرآنواقعا،آیدمیبوجودشمادرحقیقی

میشروعونشیندمیذهنتانرويوآیدمیباالدردتانوقتیاستکافی.بدهدفریبتواندنمیراشماببینید

دردفضايوشمااستدردفضاياین،استخارجیجسمیکاینکهبدانید،کردنمنفیفکرهايبهشماکنید

.شماستمالفکرها،بگیردبکاررافکرهایتاننگذاریدوباشیدناظر،باشیدبیدار،باشیدمراقبباید،نیستید

بیرونۀ وسوس،استوسوسهاسمشاینگیردمیبکاردرداگربگیردبکارزندگیبایدلحظهدراینرافکرهایتان

چیزهاياینهاشماهايترس،شماهايخشمشماهايکینهشماهايرنجشاستبیرونیچیزیکدرد.است

.بیرونازشوندمیهاییفکرایجادسببوهستندبیرونی

ایننویسدمیچیزيیکشماذهندرزندگیلحظهایندرهستیکی، رسیدیماگرخواندخواهیمهستجوردو

تشخیصکهباشیدبیدارومراقباینقدربایدشما،نویسدمیدردهمیکیاستآنورازپیغاماستوحیاسمش
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حتما،داریدمنفیهیجانهايمخصوصاداریدخشم،داریددرد،داریدهیجانوقتی،استیکیکدامبدهید

.شودمیشناختهبودنناظرومراقبتبااستبیرونیچیزیکحتمااستوسوسه

3430بیت مولوي، مثنوي، دفتر اول، 

نیست بالغ، جز رهیده از هواخلق، اطفال اند، جز مستِ خدا

خدابینهایتبهکهآنکسی؟ خداستمستکسیچه.خداستمستکهکسیازغیر،اندطفلمردمهمهیعنی

خواستهوذهنیمنهايخواهشوذهنیمنهوايونفسهوايازکهکسیآنفقط:گویدمی.استشدهزنده

حاال.اطفالندهمهکهباشداینطوراگربوخ،فقطاستبالغاورهیدهذهنیمنهايوسوسهوذهنیمنهاي

.چوبینشمشیربرنکناصرار. کندبیدارماراخواهدمیکندنمیتحقیرموالنا

کودکیت و راست فرماید خداو مشادنیا لَعب و هلو است: گفت

رادنیاهمذهنیمنومشغولیدذهنیمنبه.هستیدکودكهمشماواستبازیچهدنیاکهگفتهخداگویدمی

.دهدمینشان

بی ذکاتِ روح کی باشد ذَکی؟بیرون نرفتی، کودکیاز لَعِب

یعنیروحکردنپاكبدون. هستیکودكنرفتیبیرون،ذهن،بازياسباب،بازیچهیعنیلعب،بازیچهازگویدمی

خردهمین؟کندمیپاكچیزيوچه.شودپاكهوشیاریتروحت،بیافتدبگذاريوکنیقربانراذهنیمناین

توروحکردنپاكبدون.شودمیانجامهوشیارانهکه،انداختنوپذیرششناساییهمین،آیدمیکهخدایی

زرنگکهنیستذهنیمنپس،هوشیاروتیزهوشیعنیاستمثبتاینجادرزکی،شوينمیزرنگتیزهوش

.اوستخردمندوتیزوتیزهوشوهوشیارشویممیزندههوشیاريبهوماریزدمیذهنیمنوقتیبلکهاست

باشدنداشتهصبرواستزرنگ،نکندرعایتراجبرانقانون.زرنگممنگویدمیوباالآیدمیذهنیمنهرحاال

گران،بخريارزان،بگذاريکالهراسرمردمباشیزرنگبایددربازارکهبیندمیاینرازرنگی. استزرنگ

هاآلودگیاینازراهوشیاریتراروحتبایدشمانهگویدمینه،استخوبخیلیاین،استزرنگیاین،بفروشی

.کنیپاك
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بشوییدغبارهازحکمتآببهجانودل

مناندخاکدانسویحسرتتادوچشمهله

میآنورازتسلیماثردرلحظهاینکهحکمتیآبباشدگیهویتهمغبارهايازراجانتانودلتانبیاییدشما

بهحسرتتدوچشمباشآگاههله. بیاندازیدکنیدشناساییبیندازیدیعنی،بشویید،هوشیارانه،گونهبیدار،آید

. بودصحبتشکهاستهمانهماینبله.نمانددنیااینبهیعنیخاکدان

20، آیه )57(قرآن کریم، سوره حدید

…ولَاداعلَموا أَنَّما الْحیاةُ الدّنْیا لَعب ولَهو وزِینَۀٌ وتَفَاخُرٌ بینَکُم وتَکَاثُرٌ فی الْأَموالِ والْأَ
ان شما و فزون خواهی در و بدانید که همانا زندگی دنیا، سرگرمی و بازیچه و آرایش و مایه فخر فروشی در می

…دارایی ها و فرزندان است

منکههرکسی.کودکیدومشغولیدبازیچهبهشماواستبازیچهدنیااینگویدمیخداکهگویدمیراایندارد

.استکودكنیستبالغداشتهنگهراذهنی

3435مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت 

مغز و مُهانمعنی و بیمجله بیجنگِ خَلقان مهچو جنگِ کودکان

شوهرهاوزنچهکشورآنباکشوراین،جنگندمیباهمجمعیدستهچهخلقانهمه،افرادبینجنگگویدمی

منهايجدلوبحثاینهاپردازندمیوجدلبحثبهوخیزندبرمیستیزهبههمبابیروندریاجنگندمیباهم

معنیبیشانهمهوکنندمیدعواباهمپوچوهیچچیزهايسرکودکان،استکودکانجنگمانندواستذهنی

وستیزهپس، شدهکردهخواریعنیمهان. استخواروذلیلواستپایینسطحبسیارواستخردانهبیو

بازرافضاکهاستکسیمالاینها،اندذهنیمنمالاینهاهستند؟چیاینهاوبحثوجدلوجنگومقاومت

.کندنمی

آهنگشانمجله در ال یَنْفَعیمجله با مششیرِ چوبین جنگشان

،هیچکهنداردکسهیچبهسوديکهکندمیکارهاییذهنیمن،نداردکسهیچبهسوديهیچیعنیالینفعی

،جنگندمیچوبینشمشیرباشانهمه،نداریدنگهراچوبینشمشیرپس. استضررهماشهمهداردهمضرر
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سودمندهیچکارشانیعنی،ستاالینفعیشانهمهقصدیعنیشانهمهآهنگوجنگندمیذهنیمنبایعنی

.کنیممینگاهخودمانبهماحاال. استمشخص،کسهیچبراينیست

پی ایماست یا دُلدُلکین بُراقِمجله شان گشته سواره بر نی ای

هابچه. سوارندچوبینهاياسببرهمه،کودكعقلیازنظرولیبالغسنینظرازخلقاینهمهگویدمی

اسباینکهگفتندمیو)دوپایشانبین(، اینطوري می گرفتند شدندمیسوارراچوبییکروستاهادرمخصوصا

.کندمیآنبهتشبیهراذهنیمنوماست

براقاینکهگویندمیاستذهنیمناینکهگویندنمیولیهستندذهنیمنبرسوارمردمهمه:گویدمی

ایندربرودمعراجبهبخواهداگرهرکسییعنی،رفتهمعراجبهرسولحضرتکهاستاينقلیهوسیلهبراق. است

.برودحضورهوشیاريبابایدلحظه

سواروشماست اصلکهبدهدنشانشمابهراخودشحضورهوشیاريمقداریکوبشویدتسلیمشمااگریعنی

ولی،معراجبهبردمیوداردبرمیراشمااین،هاآننههستماینمنبگوییدیعنیبشویدآن برسوار،بشویدآن

.برویممعراجخواهیممیاینبایعنیاستبراقماذهنیمن:گویندمیاینها

کهگویدمیصورتهربهوبودنددادهرسولحضرتبهاسکندریهحاکمکهبودهاستريدلدل، همانپیدلدل

منذهنیمننژاد،اندشدهسواربزرگانکهاستاينقلیهوسایلهماناینکهگویندمیراشانذهنیمنمردم

کردادارهرازندگیشودمیهم،رسیدخدابهشودمیهماینبا،هستهمبراقورسدمیدلدلنژادهمینبه

اندگرفتهدستباپایشاندوتابینکودکاناینکهاستچوبییککهحالیدراستچوبینشمشیرکهحالیدر

.استاسبواقعااینکهکنندمیفکرو

تادو؟بردمیرااوکیواقعدر،شدهنی،شدهچوبیناسبسوارکهکسیکهزندمیتمثیلدارداآلنبوخ

میهمراچوب،کشندمیهمرانیپادوتادوندمیدارنددوپایش.دودمیدارد،شدهخودشدوپايسوار،پایش

اسباینولیماستحضورآنمااصلیپايولیداریمذهنیمنکهاستدرستماشودمیمعلومپس. کشند

پايکهحالیدرماستاسبهمچوبوماستشمشیرچوبینشمشیراینگوییممیگرفتیمراچوبگرفتیمرا

.بله، بگویدخواهدمیراایناآلناستحضورمااصلی
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3441مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت 

گوشه دامن گرفته، اسب وارسوارتان دامنمهچو طفالن، مجله

آنباوداشتندبلندهايدامنقدیممردمیعنیسواردامن.هستیدسواردامنتانهمهطفالنمانندگویدمی

مثلراتانذهنیمندامنیعنی،رادامنتانگوشهولی،هستیدذهنیمنسواریعنی،گرفتندمیراچوبدامن

.ایدگرفتهاسب

مَرکَبِ ظَن بر فلک ها کی دوید؟از حق اِنَّ الظَّنَّ ال یُغنی رسید

و مرکوب گمان، کی می تواند . آدمی را به حقیقت برساندهمانا گمان و ظن، نمی تواند: حق تعالی این پیام را به همگان رسانید

بر بلندي افالك رود؟

باشدنیکیووحدتبرايمافکرهايپس. نیستکافیخدابهرسیدنبرايفکرکهاستگفتهخداکهگویدمی

میآسمانبهکی،فکراسباینیعنی؟دویدکیهافلکبرظنمرکبگویدمیهمینبراينیستکافیخدا

اینتعالیحق.فکریعنیظن،نیستکافیظناسبکهگفتههمخداو.ماندمیزمینهمیشه،دودنمی؟دود

وبرساندخدایعنیحقیقتبهراآدمیتواندنمیفکریعنیظنوگمانهمانارسانیدهمگانبهراپیام

بینهایتبهموقعهیچبشویدذهنیمنسوارشمااگریعنی.دروافالكبلنديبهتواندمیکیگمانمرکوب

ازبرکتآناینکهگذاشتنوزندگیباشدنموازيفقطلحظهایندرشودمیمعلومپس،شدنخواهیدزندهخدا

راهبشویدآنسوارکندهدایتراشماهوشیارياین،کنیدکشفخودتاندرراهوشیاريشماوکندعبورشما

جهاندروشدهشرطیهايفکربادانممیبگوییدوبترسیدبخواهیدداریدنگهراذهنیمناگر.نداریددیگري

منظوربهشما،استفایدهبیکهبپردازیدکارهاییبه،کنیدتجسمجسمیخدايکنیدحرکتبخواهیدبوورنگ

:گویدمیاستقرآنآیههماینبله.رسیدنخواهیداستحضوربهشدنزندهکهاصلیتان

36، آیه )10(قرآن کریم، سوره یونس

...إِنَّ اللَّه علیم بِما یفْعلُونَۚ◌ إِنَّ الظَّنَّ لَا یغْنی منَ الْحقِّ شَیئًا ◌ۚ وما یتَّبِع أَکْثَرُهم إِلَّا ظَنًّا 
...بیشترشان جز گمانی را پیروي نکنند و همانا گمان، بی نیازي از حق نیارد

ببیندشماهماینداردهمعربیبیتیک
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ال تُمارِی الشَّمْسَ فی تَوضیحِهااَغْلَبُ الظَّنَّینِ فی تَرجیحِ ذا

آفتاب فروزان، هیچگونه جدالی نمی توانی بکنیولی تو هرگز درباره. از دو گمان، هر کدام غالبتر باشد، آن را ترجیح می دهند

فروزانآفتابدربارههرگزتوولی،دهندمیترجیحراآن،باشدترغالبدامهرکگماندوازگویدمی

باهمرااینهاداریدفکردوتاهستیدذهنتويشماوقتیکهاستاینمنظورش.بکنیتوانینمیجدالیهیچگونه

وقضاباکهزندگیآفتاباز،کنیمیکارداريفکرهاباوپذیریدمیداردترجیحکهراآنوکنیدمیمقایسه

چیزيچهوبدمدشمابعدچهاربهبرکتیچهوانرژيچهوبکندچکارکهداندمیراشماوصالحکندمیکارقدر

چیزيچهلحظهایندرکهداندمیخداوداندمیزندگیفقط،ندارداطالعیماذهناین،بنویسدشماذهنروي

ايخالقانهفکرچهبریزدشماعملبهبرکتوفکراینجوريچهوکنیدعملراآنشماوبنویسدشماذهنبه

.داندمیزندگیفقط،بکنیدلحظهایندربایدشما

میراداریدالزمشماکهچیزهاییآنوافتدمیداردفروزانآفتابفروزانشمساینگویدمیبنابراینپس

بنظرمگوییمیوکنیمیمقایسههمباراآنهاهستیبلدکهراآنهاییفقطشمافکرتدراما،شمابهدهد

فکرتوباکهبگویدخواهدمی. هستیاتشدهشرطیهايفکردرمحدودولی،استفکرآنازبهتراآلنفکراین

کنیمقطعراخودمانباشیمهیجانازپرکنیمستیزهماشودنمی.شودمیبدتر،کنیحلرامسائلتتوانینمی

واستچوبینشمشیراینخبکردخواهدکمکمابهافتادخواهداتفاقتواینکهفکرهاییکنیمفکر،زندگیاز

.استچوبیناسبشبیه

اید از پایِ خویشمَرکَبی سازیدهآنگهی بینید مَرکَب های خویش

میانگیزيشگفتپدیدهیکیکدفعه،بازندگیباشیدموازيیعنی،بتابدشمسبدهیداجازهوقتیشماگویدمی

ودویدهمیکهموقعآنکهشودمیمتوجهبشودبزرگکهوقتیبچه،بچهآنمثلدادمتوضیحکههمین،بینید

بودهپاهایشسوارببیندوقتی،بودهپاهایشبرسوارواقعدر،بودهچوبسوارواستمناسبچوباینگفتهمی

میموازيوقتیهمشما.اشآنموقعوضعیتبهیادیگرهايبچهبه،خنددمیبودهچوبسوارکردهمیفکرو

آنیعنی،شویدمیآنوبینیدمیراایستادهآنرويشمابعدچهارواستحضورکهاصلیپايوزندگیباشوید

زیرکهاستآنیاصلیمرکببودهمنپاياصلیمرکبباباايکهگوییدمی،شوندمیدیدهاینهاوشویدمیپایه
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فکرهااینمردمبراي.فکرهاایننههستمنبعدچهارومنهايفکرپشتکهاستهوشیاريوحضورآن،است

.استغلطاینواستاصلخربزهپوستاینوهاشدگیشرطیاینو

مهچو نی دان مرکبِ کودک، هالوهم و فکر و حس و ادراکِ مشا

ذهنکههرچیزيیعنیهمه،ماذهنیادراکاتوماحسپنجیعنی،ماحس،مافکرماوهمکهشودمیمعلومپس

:غزلمانبهبرگشتیمدوباره. باشآگاهاستکودكاسبکهاستچوبآنمثلهمه،دهدمینشان

ولیکن کی تو را آن یاد باشد؟تو عهدی کرده ای چون روح بودی

،گویدمیراالستپیمانهمین،هستمتوجنسازمنیعنیروحممنگفتیکهايکردهعهديیکتوگویدمی

کهرفتهیادماناستالستپیمانکهعهدآن،گرفتیمتراشیدیمخودازکهراتصویريگرفتیم،راچوبینشمشیر

تراشیدهخودمانکهچیزي،شدیمذهنیمناینمشغولاینقدرنیستیادماناآلناما،هستیمآن جنسازما

چیزينوهمچکهنیستهمیادمانوبینیمنمیراآنایمبودهوهستیماآلنکهچیزيآنکهتراشیدیموبودیم

میراماوسوسهاً فور،هستیمکیبدانیموبشویمصندوقدوتابینۀ فاصلازکهخواهیممیلحظههر چرابودیم

وصندوقهاستتويمازندگیحلراه،هستمانجاتراهصندوقهاتويکنیممیفکر،دیگرصندوقیکبهاندازد

آفتابیآن،استکودكمرکبکهاستنیاینهاۀ هم،استچوبینشمشیراینهاۀ هم،باشدحواستکهگفتامروز

کنندگیشتبدیلوشدباش،قدرشوقضاحلشراهشابینششاتصمیم،نیستجدالقابلنورشتابدمیکه

آیههماناینبله.شودنمیپیداجهانایندراینهاشادیشوانرژیشوهایشحلراهوکندمیتبدیلراتویعنی

گویدمیکههست

172، آیه )7(قرآن کریم، سوره اعراف

 بِرَبِّکُم تلَىۖ◌ أَلَسقَالُوا ب ◌ٰ

آرى: آیا من پروردگارتان نیستم؟ گفتند

یادمانعهداینکهگفتولیهستندخداجنساز،هستندزندگیجنسازکهدانندمیانسانهاۀ همیعنی،بله

.رفته



Program # 689گنج حضور689برنامه شماره 

45: صفحه

بدان روزی که روزِ داد باشداگر منکر شوی، من صرب دارم

.داردصبرهمخدا،دارمصبرمن،هستیالستجنسازوهستیزندگیجنسازکهشويمنکرتواگرگویدمی

روزآن،استدادروز،روزآنوبشويدردخوابوذهنخوابازبیدارشماکهبرسدروزيتاداشتهصبرخیلی

جنسازکهبشویممتوجهماکهاستروزي،رسدمینتیجهبهخداعدلکهروزي،دادروزپس.استقیامتروز

همماستنفسبتهمکهببینیمرابتوبکشیمعقبناظربصورتونیستیمبتاینجنسازهستیمخدائیت

.بلهذهنیتصویر،صورتگفتامروزگذاریدمیرااسمشهرچیحاال،ماستذهنیمن

&&&

مطالبباآنهاترکیبومهمبسیاراً حقیقتکهخوانممیبرایتانشمسدیوانومثنويازابیاتیقسمتایندر

.دهدمیدارنددردکهینکساشفابخشیبرايسادهراهیک،برنامهاینقبلی

2457مولوي، مثنوي، دفتر چهارم، بیت 

دهد هر چیز را درخوردِ اومیای عَدوتا بدانی که خَبیرست

اگروهستیمآنماوکردهاحاطهرامالحظهایندروداناستوآگاه،خدا،زندگیکهبدانیتوتاکهگویدمی

بایدکنیممیعملذهنیمنغرورباودانیممیگوییممیوشدیمسوارچوبیناسبوهستیمچوبینشمشیر

.آنۀ شایستیعنیخورددر،دهدمیجوابآنمناسبراچیزيهروستهآگاهداناستاوکهبدانیم

که ندیدی الیقش در پی اثر؟کی کژی کردی و کی کردی تو شر

ذهنیمندردهايبارادانممیآنودانممیگفتیکیدرنیامد؟پوكوکاشتیبادامذهنیمنباکیگویدمی

عملوفکراین،نیامدتوتسلیمازاینوبودلحظهایندرایزديخواستغیرازاینوکرديعملوکرديقاطی

.يندیداثرآنمطابقونشدجاريعملتو فکربهاوخردواوانرژيیااوونبودهبیدارگونه

زانکه ختم است و برویاند خداشآمن مباشچون که بد کردی برتس 

ازماکهگفتیمدومغزلدراینکهبراي،استمهمقسمتاینچراکهبدهمتوضیحشماخدمتبدهیداجازهحاال

بهماگفتنبله،هستیمزندگیجنسازماکهماگفتنبلهاینوهستیمالستجنساز،هستیمزندگیجنس

اولازکهکندمیيهوشیارهمانجنساز،کندمیاوجنسازراماکههستهملحظهایناتفاقووضعیت

.رساندمینتیجهبهرادردبیچهدردباچههستیکهآنیباشکه،راباشعملواقعدر، بودیم
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،استتسلیمدیگریکی،هستیدزندگیجنسازکهاستاینبدانیدبایدهمیشهشماکهمهممطلبیکپس

میصحبترویشداریماآلنکهدیگریکی،گوییممیرااینداریممرتبکهاستلحظهایناتفاقپذیرشتسلیم

چهآنجادرکهماستذهنتماشاي،باشیدبایدلحظهایندربیدارومراقب،گفتخواهدهماً بعدوکنیم

وآنهاپذیرشوکندمیعبور،حالچهگذشتهدرچهاتفاقاتیچهرويازمافکروماذهنوگذردمیفکرهایی

.لحظهایندربودنذهنناظروبودنبیدارومراقبیعنی.آنهاشناخت

بپذیریمرااتفاق،الستیمجنسازبدانیموباشیمتسلیممااگرلحظهایندرکهاستفیکونکنایندیگریکی

صحبتشامروزکهدرونفضايکردنبازهمومافکريوماجسمیوضعیترويهم،کندمیکارمارويزندگی

اینو.گیریممیراگهرراردآنودهیممیراذهنیتصویراینیارابتاینیاراذهنیمنمایواشیواشوبود

کهبدانیدبایدکهاستقدروقضادیگریکی،شودمیوشوتبدیلباشگویدمیلحظهایندرزندگیاینکهباکار

این،بیرونیعلتهايوافتدمیاتفاقمابرايکندمیایجابکلخردکهچیزيآن،ایزديخواستوزندگیقانون

میبیرونیعلتیعنی،تراشدمیذهنیعلتهمیشهذهنگرچه،آوردنمیبوجودبینیممیماکهچیزهایی

.تراشد

اجازهشمالحظهایندرکهخواندخواهیمکهدیگرمطلببوخ، عللموقوفنهاستفیکونکناوکار:  گویدمی

استطنابییااستریسمانیگویدمیصبر، صبر،کندکارشماروي،شودمیوباشاین،بودنمراقببادهیدمی

کهبدانیبایدکاشتیذهنیمنبااگرو.کنیدرعایتبایدرامزرعهقانونوکشدمیباالیوسفچاهازراماکه

:گویدمیکندایجاددردوبیایددرپوك از آباینکهکندمیایجابخداقانون

165مولوي، مثنوي، دفتر چهارم، بیت 

زانکه ختم است و برویاند خداشچون که بد کردی برتس آمن مباش

بهگشتبرخواهداینباشمواظب،نه،کنیوحشتاینکهنهبترس،باشمواظب،کاشتذهنیمن،کرديبداگر

کاراینمگر،رویاندمیخداکهاستتخمیاینکهبراي،رااینکردخواهیپرداختجوريیک،مباشایمنوشما

،موالنادهدمیتوضیحراآنهااآلنکهباشیذهنیمنمراقبوذهنیمنبانکاريشمادیگرکهبشودسبب
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مثلِ آن؟نیکیی، کز پی نیامدکی فرستادی دمی بر آمسان

کارزندگیدادياجازهوکرديخواستییکوکرديدعایییکوبوديمراقبوبوديناظرلحظهایندرکیشما

وزندگیازخواستیدلتتهازشماکی.نرسیدشمابهزندگیبهبود،نرسیدشمابهزندگیپیغامدنبالشوکند

:می گوید کهبله،شمابهنیامدزندگیطرفازیعنیآسمانازنیکییک

بینی هر دم پاسخِ کردار توگر مراقب باشی و بیدار تو

یعنیذهنتبهباشیناظریعنی،باشیمراقبولحظهایندرباشیبیدارشمااگر.استمهمخیلیبیتینا

کاراین.فکرهاازبیدارچی؟ازبیدار،باشیبیداروباشیذهنتمراقب،نکنیستیزه،نکنیمقاومت،نکنیقضاوت

وفکرازبیدارشماپس،لحظهایندرکنیفعالرايهوشیاربعدآن،ذهنتبهبودنناظرباشماکهداردامکان

انرژيکهشودمیسببتوکارایناوالًکهدیدخواهیکنینگاهاگر،کنیمینگاهراذهنتداريوهستیمراقب

حتی کهشدخواهد سبببودنناظراینوبدهدتغییرراتووبشودچهاربعدتواردبشودذهنتواردزندگیة زند

عکساً فور،کاردمیبدشماتخمذهنکهوقتیببینیکهشدخواهدباعثبودنناظراینو،ببینیراتغییر

.ببینیتوانینمینباشیناظراگر،گرددبرمیاز بیرون العملش

کارایناصالًاینکهدیدنوآنتماشايواستذهنازلحظاتیشدنجدا،بودنبیداروناظراینبینیدمی پس

تغییروکندمیعبورشماازبرکتاینوانرژياینکهاستاینپاسخش،زندگیطرفازداردپاسخیچهشما

وکندمیبازرافضاهمدهدمیتغییررابیرونیوضعیتهايهم،شودمیوباش:گویدمیاووراشمادهدمی

واستاتفاقاتبهتریناینهاکهگویدمیدهیدنمیقرارسئوالموردرااتفاقاتاینشماکهافتدمیاتفاقاتی

.استمهمبیت،شودمیجارياتفاقاتبهتوخردبهترینوتوانرژيبهترین

توکردارپاسخدمهربینیتوبیداروباشیمراقبگر

تخماگرکهراچیزيآنپاسخهم،بینیمیرازندگیکارهايپاسخهمبینیمیراکردارتاینپاسخهمیعنی

دردکهآمدبوجودبیروندرساختاريکهبینیمیکاريمیخوبتخم،آیدمیبدکهبینیمیکاريمیبد

شودمیترگستردهدرونفضاي،شودمیبهترمادیتزندگی،شودمیبهترروابطتکهبینیمیداري،ندارد

حالتیآنونگریستنجهانبهقضاوتبدونايمراقبهحالتیعنیمراقب.بینینمینباشیبیدارومراقبولی

کهدیدخواهیبیفتیرااتفاقات،افتدمیاتفاقاتچهآنجاکهبینیمیراذهنتوکشیمیعقبشماکهاست
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مثبتپاسخسببتوحالتاینبینیمییکدفعهوجوریهچهبیرونپاسخوکنیمیچیکارشماوخبرهچهآنجا

.شودمیدوستانت،شودمیاتبچهدرشودمیهمسرتدر

صحبتمطلعوزبدهروانشناسیکعنوانبهموالناواقعاوداردبخشیشفااثرگویممیحاالکنیمیدقتبله

براآلنکهدردهاییهمین.بشودساکتمادردهاياینباید،باشیمناظروکنیمکاربتوانیممااینکهبرايکندمی

بعضیما،کشدمیهیکه ،ماتعصباتماهايکینهمارنجشهايماخشممثلدهدمیوسوسهوهستچیرهما

.شمابعدچهاربهگذاردمیراقدمشزندگیکهبینیمی،باشیمراقبشمااینکهمحضبه،بکنیمرافکرها

شمازندگیوضعیتهايبه،بشودبازشماذهنبهخداپايزندگیپايیعنی،بگذاردراقدمشاگرزندگیگویدمی

آرامجوريچهباشیدآرامدانیدنمیشما،نشودساکتشمادردتا.شودمیساکتشمادردهاياین،بشودباز

.خوانممیبیتسهبیتدو،باشیدآرامتوانیدنمییاباشید

1381مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت 

آنگه او ساکن شود از کُن فَکانحق، قدم بر وی هند از المکان

همینبه ،شمادردفضاياینشمادردهايبهوشماذهناینبهیکتاییفضايازنهدمیقدم،خدا،حقیعنی

فکانکن،فکانکناز؟چیاز،شودمیساکتشمادردوشویدمیهوشیاریکدفعهشماوشماچوبینشمشیر

زندگیکهدهیمیاجازهوهستیبیدارمراقبشماپس.شودمیپسباشگویدمی.استفیکونکنهمین

آغازفکانکنازتغییراتو،لحظهیکبرايحداقلشودمیساکتشمادرد، کندواردراخردشبگذاردراقدمش

.شودمی

.فرمان او، آن دوزخ، ساکن و آرام می گرددعالَم المکان، قدمش را بر دوزخ می نهد و بیدرنگ بنا بهحق تعالی از 

:گویدمی،بله

82، آیه )36(قرآن کریم، سوره یس 

إِنَّما أَمرُه إِذَا أَراد شَیئًا أَنْ یقُولَ لَه کُنْ فَیکُونُ

.شودمیپسباشگویدیباش، پس م: است که می گویدچون بخواهد چیزي را بیافریند، فرمانش این 

رااسمشخدا،زندگیقدمکهندهیداجازهتا،راشماچوبیناسباین،راشمادردهايکهکنیدمیتوجهپس

باشیذهنتناظرومراقبتواگرولی،دهدنمیاجازهدرد.شودنمیدرست،بشودگذاشتهشمازندگیبه،بگذار
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واوخردواوانرژيکهشودمیسبببودنفکرهابینۀ فاصلهمینوهستیفکرهابینۀ فاصلجنسازموقعآن

.بشودمنتشرشمابعدچهاردرهموشمايهوشیار،شماجاندرهم،اوآرامشواوسکونواوشناسایی

طبعِ کل دارند مجله جزوهاچونکه جزوِ دوزخ است این نفسِ ما

تمامواستجهنمشبیهیعنیاستجهنمجزواستدوزخجزو،ذهنفضاي،ماذهنیمنمانفساینگویدمی

.داردراجهنمخاصیتهاي

غیرِ حق، خود کی کمان او کشد؟این قدم حق را بود، کو را کُشد

شدگیهویتهمازپرواستدردازپرکهشماذهنتويبگذاردکهاستزندگیخداستقدماینکهگویدمی

شماپس،آیدنمیدردهایشوذهنیمناینة عهدازهیچکساوازغیر،کندخاموشرادردوراآتشآنواست

وشماچهاربعدبهبیایدزندگینسیماینکهشودمیسببکاراین،هستیدناظرهستیدمراقبشماکهبینیدمی

شماکندمیساکتراشمادرد،شودمیبشوگویدمیاوکههمینولی،شودمیپسبشودگویدمیاوگویدمی

.ببینیدبیاییدگفتراکردارپاسخو استخبرچهنجاآببینیدکنیدنگاهراذهنتانکنیدمیپیداآرامش

حاجتت ناید قیامت آمدنچون مراقب باشی و گیری رَسَن

آیدمیورآنازکهنوريستونآنشماکهشودمیسببکاراین،باشیذهنتناظرباشیمراقباگرگویدمی

وفکرهاباویوسفمثلدردهاشدگیهویتهمچاهدرهستیم،چاهما. ریسمان،طنابیعنیرسن. بگیريرااین

اینواستخبرچهآنجاببینی،کنیتماشاراذهنت،باشیبیدار،باشیناظرباشی،مراقباگرگویدمی. چیزها

همینوکنینمیقضاوتشماونسیماینگذردمیداردهی ایناینکهبراي،استریسمانگرفتنحالت،حالت

.افتدمیاتفاقچه،هستیجریاناینتماشاگرطور

چه. دهدمیتغییرداردکندمیساکتراآتشاینتنهانهکند،میکارداردفیکونکنگویدمیاساسبرزندگی

اینولی،نیستماینمنکهپذیریدمی،کنیدمیشناساییداریدشمابودنمراقباینبادهد؟میتغییرجوري

اینکهدهیدمیتشخیصشمااینکهبرايافتدمیخودشیاواندازیدمیوکنیدمیانتخاب. استمنجزوها

الزمدیگرباشدطوريایناگرگویدمی. کنیدحملشمانباید،استاضافیخشماینترسایندرداینرنجش

بیتچندرسنبهراجعاما. شويمیزندهدارياست،توقیامتلحظهایناینکهبرايکنیدصبرقیامتتانیست

:گویدمی. استمهمبسیارکهمثنويبقیه اینبهگردممیبردوبارهبخوانم
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رَسَن صربست بر امرِ اِلهوین یوسفِ حُسنی و این عالَم چو چاه

هویتهمشدگی،هویتهمعالماینوهستندزیبایییوسفهاانسانهمههستی،زیبایییوسفتوکهگویدمی

چاهازهاآدمکشیدنبرايباال،بکشدراشماکسییکبایدمی گوید ،ماندمیچاهمثلدردهاوفکرهاباشدگی

ایناما.دهدمیانجامزندگیرااینودرسته؟،باالبکشیچاهازرااینکهکنیصرفکارکنی،صرفنیروباید

میاتفاققدروقضاوکنیدمینگاهتانذهنبهناظریدبیداریدایدمراقبشماکهحالیدریعنیاستصبرطناب

رويزندگییاخداداردکهدانیمیوهستیزندگیجنسازدانیدمیحالعیندروپذیریدمیرااتفاقوافتد

دارداوکهکارهاییبهکنیمیصبرکنی،میصبر،کندمیبازداردرافضاهموهاوضعیتهمکندمیکارشما

:گویدمی. کنیدمیرعایترامزرعهقانوندرسته؟اله،خدا،امربرکندمی

شده ستاز رَسَن غافل مشو، بیگه یوسفا، آمد رَسَن، در زن دو دست

اینوباشیبیدارومراقباالنتوانیمیشمایعنیآمدطنابآمد،طناب،یوسفايیعنییوسفاگویدمیشمابه

وهاوضعیتزندگیبگذارکهحالتایندرکنصبرشماوشودردشماازآیدمیددارنوراینبگیري،راطناب

بایدرابودنناظروبودنمراقبحالتاینیعنیبگیر،محکمراایندستدوبابدهدتغییرراشماهايموقعیت

.باالاسترفتهتاسن،شدهدیر. مشوغافلطناباینازرسن،اینازوتودارينگه

فضل و رمحت را به هم آمیختندمحد لَله، کین رَسَن آویختند

وکندعبورماازصباباداینوباشیممراقبمااینکهطنابکردند،آویزانراطناباینشکر،راخداگویدمی

هموداردهمراهراایزديبخششهمهستیمذهنمانمراقبکهماحالتاینیعنیراایزديدانشوبخشش

همحالتایندریعنی،کردندقاطیباهمراایزديعوضبیبخششیعنیرحمت،دانش،فضلرا،ایزديدانش

بهشماولی، نهبکند؟تواندمیصبرذهنکنی،صبرباید.شودمیداردشماحالشاملاوفضلهم،ایزديرحمت

بینکردن،قضاوت. دیگرشودنمیذهن،رفتیکنیقضاوتکنید،صبرتوانیدمیمراقبوبیداروناظرعنوان

. استکارشرط،خواندیمامروزکهاستآفلجهانبهمربوطکنممیفکرهرچیاینکهدانشوبودنمقاومت

اینکه،کردنقضاوتودانممیکهحسکمترینولحظهایندرمقاومتکمترینکهبشویدآگاهبایدخوبشما

. شودمیرهادستتوشويمیقطعوذهنیتوي،استچقدربگوییکههمینچقدره،رحمتشوفضلواقعاخدا

پرهیزبدونومالمتبدونقصاوتبدونترتیباینبهوکنینگاهراذهنتباشی،بیدارومراقببایدطورهمین
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توبهآیدمیآنورازدانشاینمرتباینکهبرايکارينمیبدتخمدیگرتوکهشويمیمتوجه،ذهنیابزارهاياز

.کندمیکمک

عاملِ بس آشکارا ناپدیدتا ببینی عالَمِ جان جدید

باحاالتاببینیراجدیدجانعالمتو،شودنهایتبیشود،بازدرونفضاياینتابکندکاربگذارتو؟بشودچیتا

بس.شودنمیکشفوشودنمیدیدهذهنبهولیاستآشکارخیلیکهعالمی،کرديمیکارمحدودجاناین

بودهاصالکهاینگویدمیشودمیبازفضاایناستزندهحضوربهکهکسیبرايدرسته؟استناپدیدوآشکار

ولی.نهاست،ذهنشدرهنوز،ندیدههنوزکهکسیبرايولی،امندیدهرااینمنچطور،استمشخصاولاز

. استنهایتبیکهاستجانیاستذهنیجانبرعکسجدیدجان. داردوجودجدیدجانعالم

هست، بس پنهان شدهوان جهانِ این جهانِ نیست، چون هستان شده

همهمینهستکهآنی.استاینگویندمیهمه،استهستجهانشبیهاستنیستفضايکهذهنفضاياین

توشماکهاستجهانی،ذهنجهانوهستیمماذهنیبافتهمین،دردهاستوباورهاوچیزهاباشدگیهویت

میبینهایتشودمیبازدرونمانماوقتی،هستجهاننآو،شدههستانمانند.استهمین،کنیممیزندگی

بامانذهنباچون؟استپنهانچرا،شدهپنهانآنولیاستحقیقیآن،استهستاً واقعجهانآن،شویم

ببینیمخواهیممیمانحس

کندسازی میکژمنایی، پردهکندخاک بر باد است، بازی می

آن،ماندمیخاكمثلدردهااینفکرهااینهاحساینفرمهاایناینکهبرايبینید؟نمیچرادانیدمیگویدمی

همراست،گیردمیراتوچشمهايجلويوکندمیبلندرااینهمینطورآیدمیاستزندگیة زندانرژيکهباد

.شویممیهویتهمباهاشماافتدمیکهاتفاقیهر،گویدمی

میهویتهمآنهاباماچونولی،کندمیبازيآنهابا،کندمیبلندزندگیة زندانرژيیعنی،بادآنرااتفاقات

نیستیمبیدارنیستیممراقبکهزمانیتا.استزندگیکژنما،کژنمایییک،فکرعنوانبهشویممیبلند،شویم

ۀ سینة شدگشودهفضايکههستکهحقیقیجهانماو،کندمیدرستپردهکژنماآن،کندکاراوگذاریمنمی

.کندمیسازيپردهکژنمایی،هستپردهماچشمانجلويوبینیمنمی،ماستبینهایتماست
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وآنکه پنهان است، مغز و اصلِ اوستکار است و پوستاینکه بر کارست، بی

نیستبلدخانگیمرغاینذهنیتصویراین،چوبیناسبچوبینشمشیرهمیناستکاربرکهاینیگویدمی

این،دردهایشوذهنیمن،یعنیکندمیکاردارد،نداردخبرالستازکهکسیاین،استادبیشاگرداین،بپرد

گشودهفضايوآیدمیبردستشازکارکهاونی،رسینمیجاهیجبهکنیکاراینبایعنی.استبیکاروپوست

ماکهوقتیپس،اوستاصلومغز،فکرمانبا،ببینیمتوانیمنمیچشممانبااستپنهاناو،ماستسینهدرشده

خواهیدمیشما.اوستریشهومغز.باشیمخالقباشیمکارسازتوانیممیماتازهشویممیزندهخدانهایتبیبه

بابرویدبخواهیدچشمبااگر؟بشویدزندهاستپنهانکهخودتاناصلیریشهوزندگیخردبهریشهومغزبه

.نهبرویدبخواهیدفکر

هرچیکهقضاو،شودمیوبشوگویدمیاواینکهوبودنبیداروبودنهوشیارومراقببهراجعداریمامروزولی

دارداووهستیماوجنسازماکهدانیممیدایماو،کنیممیپیشهراتسلیموپذیریممیماافتدمیاتفاقکه

آنذهنمانباماولی،نباشدیگرچیز،آنباشهستیمنیعنی،هستیکههمانیباش:گویدمیمابهلحظهاین

ومغزتابگذردنسیماینبدهیماجازه.بشویمتسلیموکنیمرهاراذهنیمنوقضاوتعقلبایدما.نیستیمبلدرا

بدهدنشانبمارااصل

نژادباد را دان عالی و عالیخاک مهچون آلتی در دستِ باد

درشودمیبلندکهفکريهروماهايقضاوتوماحسپنجاینهاحساینوفکرهااینواتفاقاتاینگویدمی

درونازهماوداردبرمیراخاكوآیدمیبادکههمینطور،زندگیباددستدراستاسبابیمثلاینهاماذهن

ذهنتانمراقبوباشیدتسلیمهوشیارانهخواهیدمیشماحاال.داردبرمیوریزدمیهمبهرااینهاوآیدمی

میموازياوباوقتی،باداینپیچاندمیبدجوريکنیدمیستیزهکنیدمیمقاومتوقتینکنیدمقاومتوباشید

وعالیکهنیستذهنیمنانرژيوعقلاینکهبدانتوو،دهدمیسامانشمارازندگیآیدمیآرامبادشوید

قدرتپرآن،استعالیآنشودمیشمابعدچهارواردلحظهاینکهاستزندگینیرويبادبلکه،استنژادعالی

.استبخششفاانرژيازپرآن،استخردمندآن،است

منهمآنشدیمسوارچوبیناسبیکمابگوییمماکهنیستاینطوررسدمیخدابهنژادشیعنینژادعالی

کهاوالمنذهنیمنگوییممیدیگر،گوییممیاینطورما.رسدمیاینهاودلدلوبراقبهنژادشایناستذهنی
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نژادعالیواستعالیخیلیفکرهااینکهکنممیفکراینطوريمن.منکه گوییممی،ذهنیمنگوییمنمی

کهحالتیدرشودنمیاینازبهتر،استمغزاینواستاصلاینونویسدمیمنذهندرخدارااینهاواست

گرفتیمیادوکردیمتقلیددیگرانازمارااینها

بادبین چشمی بود، نوعی دگرچشمِ خاکی را به خاک افتد نظر

شدههویتهمفکرهايبرحسبوذهنبهرودمیکهماهايحسهمین،استذهنیمنچشمخاکیچشم

تواندنمیموقعهیچبیندمیجسمواستجسمیهوشیاريهمیشه.استخاکیچشماین،بیندمیراجهان

جنسازخودشکهبفهمدتواندنمیموقعهیچ،ببینددیگراندررازندگیتواندنمیموقعهیچ، ببیندرازندگی

.استزندگی

بلهلحظهایناتفاقبهبایدلحظهاینوهستیمزندگیجنسازمااینکهکردیمشروعالستازامروزباشدیادمان

اتفاقبهگفتنبله، بشویماوجنسازماکهشودمیسببکهگفتیماولروزکهاستايبلههمانبلهاین،بگوییم

راهمهیکجاشماوداردپشتشدرهمشرایطاینۀ هم،شویدمیداریدتبدیلعمالشمااینکهیعنیلحظهاین

:گفتخواندیممیکهمثنويقسمتآنبهبرگشتیمبوخ.کردخواهیدرعایتوگیریدمییاددارید

حاجتت ناید قیامت آمدنچون مراقب باشی و گیری رَسَن

کهتغییراتیبهکردنصبر،خداستامربهکردنصبراینگفتوگیریدمیرارسنشماکردیمصحبترارسن

میآنازپس.کنیدعجلهذهنتانباشودنمی،کنیداجراوبدانیدبایدودهدمیشمارويزندگیلحظهاین

:گوید

حاجتش ناید که گویندش صَریحآنکه رمزی را بداند او صحیح

کندمیدرستقضاکهرالحظهایناتفاقوباشیدبیدارومراقبتوانیدمیشماکهبدانیداگراستهمینرمز

اووشودمیساکتوشمادردهايوشماذهنبهشماجهنمبهگذاردمیقدمخداگویدمیکاراینباوبپذیرید

ایناگروکنیدمیصبر،کنیدنمیرهارارسنشماوکردنکاردردهااینرويپزشکیکمثلکندمیشروع

ازگرفتیدیادشمااآلن؟استدرستمبگوییزبانبهیعنی،بگوییدصریحنیستالزمدیگر،بدانیدخوبرارمزها

.موالنا
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که نکردی فهمِ نکته و رمزهااین بال از کودنی آید تو را

همینرمزونکته،نکرديرارمزونکتهفهماینکهبراياستکودنیتازآیدمیتوسرکهبالهااینگویدمی

،قبلبیتدرگفتماالنکهبودچیزهایی

فهم کن، اینجا نشاید خیره شداز بدی چون دل سیاه و تیره شد

مادلجهانیاینچیزهايوباورهاودردهاباهاشدگیهویتهماز،بديازگویدمیوقتی،گستاخیعنیخیره

کردنمجادلهوکردنمقاومتوکردنستیزهبهکردیمشروعماوشدقطعزندگیباارتباطمانوشدتیرهوسیاه

وقتی،بلهکندمیاوکنیمیتوکهخودمانازلیتئومسسلبووضعمانبهتراشیدنبیرونیوذهنیهايعلتو

شمشیرهمین،باشیگستاخنبایداینجا،ستشمامرکزچیزيهمچینیک،کنفهمشدتیرهوسیاهمادل

.کردخواهدسیاهراشماروزگار،بتهمینچوبین

جاياینجاکنفهمگویدمیباشمواظب،لحظهایناتفاقبهگفتننهباکنیمیانکارراخدالحظههرداريتو

میعصبانیکنندمیشکایتکنندمینالهبگذارخواهیمیرااسمشهرچیحاالمردمبوخ.نیستگستاخی

؟هستچیتومرکزدرکهنیستیمتوجهچرا؟کنینمینگاهخودتبهچرا.استگستاخیاینهاترسندمیشوند

آن؟نیستمخداجنسازمنکهگوییمیهرلحظههاخشمباوهاشکایتباوهانالهباکهشوينمیمتوجهچرا

؟کنیمیانکاررافیکونکنوراالستفرمان

جزایِ خیرگیدر رسد در توورنه خود تیری شود آن تیرگی

میهرلحظهکهراگستاخیتاینجزايتووشودمیتیريخودشتودلتیرگیاینوگرنهدهندمیادامهمردم

دیدهماو.دیدخواهیکنیمیمبارزهقضاباوتراشیمیبیرونیهايعلتوکنیمیقضاوتودانممیگویی

بیدارومراقب،پذیرندنمیمسئولیت،کنندمیاعتراض،کنندمینالهاندافتادهدردتويايعدهیک،ایم

ندارممسئولیتیهیچمنهستند،مندردهايموجبهمهاینهاگویندمیاندکردهپیداراايعدهیکنیستند

.دیدخواهیدگویدمیراگستاخیاینجزايشمااست؟درستاین

آالیش استنه پیِ نادیدنِور نیاید تیر، از خبشایش است

،بیندنمیتوراآالیشزندگیاینکهنهاستبخشایشازایندهدمیفرصتتوبهوخداآیدنمیتیراگرگویدمی
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:کهگویدمیاستقرآنآیههماینبله،بیندنمیتوراآلودگی

17، آیه )86(قرآن کریم، سوره طارق

فَمهِّلِ الْکَافرِینَ أَمهِلْهم رویدا

.ده حق ستیزان را اندکیمهلت

همچیزهاباماشودنمیکنیمگوشبزرگانحرفبهبایدما،مانداریممهلتخیلیکهگویدمیدارداینکهیعنی

.نداریمنهداریم،مهلتماعمرمانآخرتاکهکنیممی فکرودلماندربگذاریمرااینهاوبشویمهویت

کز پیِ هر فعل، چیزی زایدتهین مراقب باش، گر دل بایدت

گشودهدلخواهیمیاگر،افتدمیاتفاقیچهکهباشذهنناظرومراقبوبیداراینبنابرباشآگاهگویدمی

شدمشخصاآلنکاربهترینحاال،آیدمیبوجودچیزيیککنیمیکهکاريهربدنبالکه،باشیداشتهشده

بایدشمادادمتوضیحکهچیزهاییهمانباکندکارتوطریقازبتواندزندگیکهدباشیمراقبماشکه؟چیه

انرژيایناگر،آیدمیبوجودچیزيیکبریزدآنبهزندگیخرداگرزندسرمیتوازکهعملیهرکهبدانید

آیدمیبوجوددیگرچیزیکبریزدبهشذهنیمنبدانرژيذهنیمنمخرب

از مراقب کار باالتر رودافزون تو را مهّت بُوَدور ازین 

بشودنهایتبیدرونتوباشیمشتريحقیقتاکهباشیداشتهخواستباشیداشتههمتتواگرکهگویدمی

ذهنیمنآنموقعوشودمینهایتبیناظراین،شودمیآفتابیکبهتبدیلمراقباین،بودنخواهیمراقبفقط

میانداختهشودمیشناساییکندمیپیداشفاشمادردهايتمام، شودمیمتالشییاوشودمیشناختهتماما

.شودمینهایتبیشمادروندرنتیجهوشود

بهمربوطکهبخوانمسریعبرایتانخواندمقبالکهرابیتچندتاهاصحبتهمیندنبالبهبدهیداجازه،بله

هماینهاهمهواحدآنِدرکهبخوانیددفعاتبهشمارااینهاهمهکنیدلطفتواماًکهدیگرمطلبتاچندوقضاست

مراقبمنوقتیلحظهاینکهافتدمیاتفاقیچهلحظهاینکهباشیدداشتهذهنحضورهمباشدحفظتانبیتش

پذیرممیراآنهاواستمننفعبهکهآوردمیبوجوداتفاقاتی،قدروقضا،الهیقانونکهدانممیوهستمذهنم

دردهايیواشیواش،شودمیساکنمندردهاي،منجهنمبهگذاردمیقدمحقوکندمیکارفیکونکناینو
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اینفقط.بدهدتغییررااینهاتواندنمیبیروندرکسیهیچچیزيهیچکهدانممیمنوکنندمیپیداشفامن

:می گوید. بدهدتغییررااینهاتواندمیکههستغیبینسیم

1257مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت 

زور را بگذاشت، او زاری گرفتای خُنُک آن کو نکوکاری گرفت

نکوکاريهرحالبه. کنیمجداکاريازرانکوتوانستیممی.بگیرددرپیشنیکوکارکهکسیبحالخوشاگویدمی

لحظهایندردهدمیاجازهآنکسیحالبهخوشاریزدمیآنبهزندگیخردکهکاريکهیعنیکاري،نکویا

مناستذهنیمنمالزوررازورو.کندکارعملشوفکرشرويدرخردشبازندگیاستمراقبکهدرحالی

بهکردشروعودانمنمیگفتوشدصفرشدمتواضعوگذاشتکناررازور،وروممیجلووزنممیومیدانم

.کندرسترامنکارکهخدابهالتماس

هم قضا دستت بگیرد عاقبتگر قضا پوشد سیه، مهچون شَبَت

وشویممیموازيیا:داریمراهدو،گذاردنمیتنهاتوراگفت،کندمیکارمارويزندگیلحظهدراینکهگویدمی

ماوگیردمیمارادستاوهمعاقبت،کندایجاددردوکنددرستذهنیمن،بپوشانداگر،کندمیکارماروياو

؟استدرست.کندمیآزاداینازرا

کس،کندمیدرستزندگیرااتفاقلحظهاینکارکندبگذار،باشذهنتناظربگیررارسنوباشمراقبپس

؟کردمرااینکارچرا؟کردمرااینکارچراگویدمی،راخودتیارادیگرکسنکنمالمت،کندنمیدرستدیگري

منکنمدرستتوانمنمیکهراگذشته،بگیرمیادچیزيمنکهبودهاینزندگیقصدشاید،کردماینکهبراي

میشما،کنیمالمتراخودتوباشیناراحتوپشیمانعمرتآخرتابایدکرديرااینکارچراگویدمیذهنی

کهاستاینهمپیغامشداشتپیغامییک،بگیرمیادچیزيخواستممی،پوشیدآمد،بودهقضاهمایننهگویی

.خواندیماآلنهمینکنار،بگذاررازور،دانمنمیبگو،نکندخالت،بیاورمبوجودتوبرايرااتفاقاتمنبگذار

هم قضا جانت دهد، درمان کندگر قضا صد بار، قصد جان کند

دستازراچیزهاییکهبکندکاريیک،بگیردتوازراهاشدگیهویتهمبیاییدقضااگرصدبارکهگویدمی

بیت بهاین. کردخواهددرمانتوراودادخواهدجانتوبهقضااینعاقبت،میريمیداريکنیفکرتوبدهی
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بشودردنسیمایندهیداجازهباشیدتسلیموباشیدذهنتانمراقببایدشماکنیدتوجهدادنجانودرمانکلمه

بشودنهایتبیبشودبازدرونمانفضايکهکنیممیپیداجانموقعیما.شمابهبدهدجانوراشماکنددرمانو

زندبر فراز چرخ، خرگاهتاین قضا صد بار اگر راهت زند

یکبرویمجایییکخواهیممیما،برویمجلوذهنباماگذاردنمیوگیردمیراماجلويصدباراگرگویدمی

توکهبگویدبماخواهدمی.برسیمنتیجهبهماگذاردنمیوکندمیمنحرفگیردمیراماجلوي،نه،بکنیمکاري

میکنمنهایتبیتورامیخواهممنکه،نروجلوهاشدگیهویتهمعقلباوخودتدانشخودتقضاوتبا

فضااینتماماندازهبهبشودآسمانخواهدمیماۀ خیم، بزرگچادریعنیخرگاه،ببرمچرخبرفرازتوراخواهم

میزاريگرفتیمنازراشدههویتهمچیزاینچراکهکنیممیگریهما.زندمیماراراههمینبراي،مابشویم

.رنجیدیمروزگارازهمورنجیدیمبندهازهمورنجیدیمخداازهم،رنجیدیمماوگرفتهماازراچیزچندتا،کنیم

.نه؟استدرست

تا به مُلکِ ایمنی بنشاندتترساندتاز کرم دان اینکه می

میوقتیکنندمیتهدیدراهاشدگیهویتهماینوقتی؟ترسیممیماکی.ترساندمیراتواینکهگویدمی

جوانی،خودمانزیباییباحتیمثالکهبینیممیوقتی،رودمیداردچیزيیک،رودمیداردیکیکهبینیم

داردگوید؟میداردچیمابهترساندمیوقتی،ترسیممی،شودمیزایلدارداینبودیمشدههویتهمخودمان

نخواهیامنیتحسبهایمنیبه،هستندگذرااینهاکههاشدگیهویتهماینباتوببینکهدهدمیپیغامبما

پس.آورممیبوجودمنظوراینبهرااتفاقاتدارممن.بشويزندهمنبهکهشدخواهدموقعیامنیتحس.رسید

.بگیریدراپیغامشکهباشیدناظرومراقببشویدخوشحال، نشویدناراحتاتفاقاتازشما

ایندرخداگویدمیکهاستاین،هستکردیمکهصحبتهاییاینباهماهنگبا کههستایندیگرمطلبیک

یادشماهمرانکتهاینپس.کندمیتکرارراهاکهنه،استکارکهنهدرذهنیمنواستجدیديکاردرلحظه

مراقبخواهیدمیشماآیا. شمادراستجدیديچیزیکایجادمشغوللحظهایندرخدایازندگیکهگیریدمی

شماوبشودساکتشماجهنمتويبگذاردراپایشزندگیکند؟کارفیکنکنبدهیداجازه؟باشیدناظروبیدارو

قبلیکارمثلکاراینوکندمیکاريیکدارداولحظهاینکهبدانیوکنیصبر،نکنیول،بگیریدراطناباین

خردباشودمیتعیینقضابااینچوندانیدنمینه؟دانیدمیشماراجدیدکار.استجدیدکاریک،نیست
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پیداشماذهندرراهییکشایدبدانیداگرتواماًولیخواندیمهمقبالخوانممیرااینها،شودمیتعیینزندگی

.برودبینازدردتانوکنیدعملرااینهاکهبشود

1821مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت 

کُلُّ یَومٍ هُوَ فِی شَأن ای پسر:پسرهبر این فرمود رمحان ای 

.او در هر روز به کاري است: اي پسر معنوي، براي همین است که حضرت رحمان فرمود

فییومکلگویدمیکهخواندیمراآیهاینبارهاهستمجدیديکاردرلحظههرمنکهگفتهخداهمینبراي

چوننگفتهالبتهاستمشخصکامالبودنجدید،استجدیديکاردربگوییمتوانیممیلحظههرخدایعنیشان

ردجوياینازاالنکهآبیآن،دیگرنیستقبلیۀ لحظلحظهاین،رسدمینونوزندگیگفت،نداردکهنگیخدا

.استهماناینگویدمیذهنولیرفتهوگذشتهقبلیآباستجدیديآبیکشودمی

تا دم آخر، دمی فارغ مباشخراشتراش و میمیاندرین ره، 

نگاهراذهنتانکهکردهمراقبشمارادارداو،شناساییباخراشمیوتراشمیتومرتب هیراهایندرگویدمی

زمانیتاوبشودخراببازياسباباینتابیاندازراآنبیاندازرااین،بیاندازراآن،بیاندازرااینمرتبهی وکنید

داشتهوقتهرموقعماگویدمیکهکسیتوجهقابل.کنیدمیتوجه.نباشغفارلحظهیکنشدينهایتبیکه

واقعاتوگفتامروزکه.خوانیمنمیهمباشیمنداشتهخوانیممیموالنا،کنیممیگوشرابرنامهاینباشیم

برایتانبخوانمهماینبله. کنیمیگوشابیاتاینبهیاوبرنامهاینبهرفتهسراتحوصلهیا؟هستیمشتري

صبر،باشیدزندگیباموازي،باشیدبیدارومراقبشمااگر،گرفتیدیادهمباراچیزچندحاالشما،استاولدفتر

مراقب،باشیدلحظهایندرهمیشه،لحظهاینبپذیریدشماهمآنوبیآوردبوجودرااتفاقاتقدروقضاوبکنید

.شودمیعاجزشماذهنیمناین،برودپیشکاروبشودوبشوبگویدزندگیوباشید

307مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت 

بودوقت ایجادش، عدم مُضطَرتر بودو آن عدم کز مرده مرده

مردههممردهازکهدراینجاعدمیعنیذهنیمناینشمارويکردنکاربهکندمیشروعزندگیوقتیگویدمی

نمیکاريهیچیعنی،شودمیبیچاره،کردنایجادوساختندوبارهراشماکندمیشروعخداوقتی،استتر
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،رویدنمیدرستراراهشمااینکهبراي،هاگذاردنمیدردهایشوهایشوسوسهگوییدمیکهشما. بکندتواند

.بدهدیادشمابهموالنابخوانیدباهمراچیزچندتااین

فعلی مدانمر ورا بی کار و بیکُلَّ یَومٍ هُوَ فِی شَأنٍ خبوان

.و هرگز او را بی کار مینگار. را بخوان» خدا هر آن به کاري است«
لحظهاینیعنیمینگاربیکارلحظهایندررااوهرگزوبخوانرااستکاريبهآنهردرخداۀ آیاینگویدمی

.بله.کندکارهوشیارانهبگذاریدوباشیدذهنتانمراقبشماکندمیکارشمارويدارد

گویدمیخواندمیقبلیابیاتباکهاستبیتی1344غزلشمسدیوان،برایتانبخوانمهماین

1344مولوي، دیوان شمس، غزل شمارة 

ست، نه موقوفِ عللکارِ او کُنْ فَیَکُون بپذیردمِ او جان دهدت رو ز نَفَخْتُ

ستیزه،هستیدذهنتانگرتماشا،کردیدصفررامقاومتشما،شودمیردشماازکهاودملحظهاین:گویدمی

ۀ آیازبروتو،دهدمیجدیدجان،دهدمیجدیدجانشمابهشودمیردکهاودم،کنیدنمیقضاوت،کنیدنمی

میبشوگویدمییعنیاستنوفیککنهمین؟استجوريچهاوکاربپذیرخواندیماینجادربارهادهکهنَفَخْت

.کنیمیتصورتوکهبیرونیذهنیعللموقوفنهشود

متداولکههمعمدتا. سازندمیذهنشاندرکههستندخودشانبیرونیذهنیهايعلتقربانیمردمکنیدتوجه

فامیل،کردندمادرموپدر،بله،کردههمسرم،کردهظلممنبههمسرماینکهبرايبدبختممنگویدمیاست

شماوگرفتهدرآغوشراشمااوکهخواندیدشماامروز.هستندذهنیهايعلتاینها...و... و.. وکردندهایم

هراستانکارشکایتیهر،کنیدمیانکارداریدهستیداوجنسازکهراخودتانوجودشما،کنیدمیستیزه

،استانکارخبطیحسهر،استانکارحسادتیهر،استانکارخشمیهر،خداستانکاریعنی،استانکارتوقعی

آنهاوشدههویتهمآفلچیزهايبایعنیترسدمیکههرکسیاستانکار،تقریباترسندمیهمهکهترسیهر

بیوفراوانیجنسازاواینکهبراي،استانکارخودمرکزدرکمبودهرحس.بداندبایدرااینهستندمرکزش

حسايعدهیکاگر،کندمیمنعکسبیروندرراهمانکندمیکمبودحسمرکزشدرکسیهراستنهایت

ازپرکهجاهاییکهنیستجهتبی،کردخواهندایجادکمبودبیروندردارندمرکزشاندرکمبودحسونقص

،استکمبود،استفقرمرکزشاندراینکهبراي،استفقربیرونشانولیهستندزمینیزیرمنابعاندنعمت
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ایناینکهبراي؟نظریمتنگاینقدرماچرا.استفراوانیجنسازخدااستنهایتبیجنسازخدا.استنقصان

واستمحدودواستآفلورفتنیبینازچیزهايازمامرکزیعنی،خداستانکاربرگواهخودشنظريتنگ

مقایسهچرا.کنممیمقایسهتوباراخودملحظههرمناینکهبراي،بشويموفقتونیستمراضیمن.استترس

. کنممقایسهمجبورم،شدممنفصلاواز،دارمجسمیهوشیارياستجسمیمرکزماینکهبراي؟کنممی

چیزيآنبگویید. کنیدرها،داریدتانوغصهغمبراي،داریدخودتانناخوشبختیبرايذهنیعللاگرشماپس

اینگویممیکههاییعلتنه،کندمیایجادراکمبودهااینوهاسختیاینوراهاغمایناستمندرمرکزکه

:دهدمیمعنیدیگراآلن،خواندیمکهرااینهابله،خوردندمراحقکندمیآنکندمی

بینی هر دم پاسخِ کردار توگر مراقب باشی و بیدار تو

حاجتت ناید قیامت آمدنچون مراقب باشی و گیری رَسَن

برنامهایندرراهمهتواماکهبخوانمبرایتانهمراآنهاماندهدیگربیتچندبدهیداجازه.بلهتکرارشدهاجاین

.باشیدداشته

4796مثنوي، دفتر سوم، بیت مولوي، 

او هبشته، سر فرو برده به چاهاین جهان پر آفتاب و نورِ ماه

.چاهتويکردهراسرشوگذاشتهرااینهاداردذهنیمنکهکسییک،استماهنوروآفتابازپرجهاناین

.کندمینگاهذهنبه،کندمینگاهجهانبهکجا؟یعنی

سر ز چَه بردار و بنگر ای دَنیاست، پس کو روشنی؟که اگر حق 

نورنکنستیزه،باشموازي،باشذهنتمراقبباشمراقبگفتامروز؟پسکجاستهستخدااگرگویدمی

نگاهچاهبهکهکسی،بردارچاهتويازراسرتبوخکو؟اشروشنیپسهستخدااگرگویدمی.ببینراآفتاب

بیتچندبدهیداجازهحاالبله.استذهنیمن،دنیاینجادرپست،پستايبنگر،کهبیندنمیراآفتابکندمی

بیرونتحریکازآیدمیذهنتانتويکهفکريلحظهاینبدانیدشماکهاستمهمخیلی،بخوانموسوسهبهراجع

از،آیدمیذهناز،آیدمیبیروناز،نهیااوستخرد؟هستیداوباموازيشماآیا؟استزندگیپیغامیااست

.استوسوسهآیدمیبیرونازداریدمنفیهیجانشمااگر،داردمشخصعالمتیکحاالآید؟میدردها
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81مولوي، دیوان شمس، غزل شماره 

تا نشکنی از سستی مر عهد سالطین رازهنار که یارِ بد از وسوسه نفریبد

راتو،کندمیوسوسهکهاستذهنیمنهمینکهبدیارکهمبادا که اینطوري باشد، باشمواظب:گویدمی

منکهدارندبدیارهمهپس.نشکنی،هستیزندگیجنسازکه،بستیشاهباکهراالستعهدآنتانفریبد

شمااگر.استوسوسهاینها،شمردمکهخشمترسمثلمنفیهیجانهر،کندمیوسوسهواستشانذهنی

شماوراشماکشدمیبیرونازچیزيیکموقعهرو.استواضح،استوسوسهبشویدخشمگینوبترسید

آن،بینیدمیراجهانآنبرحسبو،گیردمیقرارشمامرکزآیدمیوآنبگیریدتوانیدنمیراخودتانجلوي

ایمگفتهماکه،استالستعهدآنواستیکیفقطعهد،شکنیدمیراعهدتشمالحظهآندرو.استوسوسه

داردهیجانیککهدیدخواهیکننگاه،نیستمتوجنسازمنکهگوییمیکههرلحظهوهستیمتوجنسازما

.کندمیصحبتداردهیجان

جوگر زخم خوري بر رو رو زخمِ دگر می

رستم چه کند در صف دسته گل و نسرین را

همرایکیآنبگو؟بکنیبایدچیکار،افتادهاشدگیهویتهماینازیکییعنی،خورديزخمیکاگر:گویدمی

منبگیرهمرایکیاین، جوگر زخم خوري بر رو رو زخمِ دگر می. کردنگریههبکنیشروعاینکهنه،بزن

اینکهبراي، بیندازمخواهممیمنبدهنشانمنبههمرادیگردردهايگرفتیرامندردآن،کردمشناسایی

جنگجوشما،کهبردنمیسرخگلونسرینگلدستهیکدستشکهجنگرودمیکهوقتیپهلوان،رستم

دفترازهمبیتیک،بله.بیاندازيوکنیشناساییراهاشدگیهویتهمشماکهاستاینپهلوانی.هستید

شمادروندریابیروندرچیزيیکباشیدبیدارومراقبخواهیدمیشماکهلحظهاینکهببینیدشماکهپنجم

.استوسوسهاین؟چیهاینرویممیصندوقآنبهصندوقاینازمرتبمااینکه.گذاردنمیکندمیجذبرا

:گویدمی

3230مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بیت 

بسته ست کَسورنه کی وسواس را وسوسه عشق است و بسپوزبندِ

یکخودتانازباشیدداشتهاختیاريیکشمابگذاردوبدهدآرامششمابهوسوسهاینکه،وسوسهپوزبندپس



Program # 689گنج حضور689برنامه شماره 

62: صفحه

میرالحظههرگرفتنگازجلويفقطاو.استوزندگیخداباشماوحدتفقط،کنیدشناسایییک،کنیدانتخابی

چه،آنهابهکشدمیماراوماستمرکزدرشدگیهویتهموبیرونیچیزهاياینکهوراوسواسوگرنه، گیرد

راپایشخدازندگیوباشیدمراقبشماراهمهگفتیمامروزکه،شودمیسببعشقاینو؟بستهحاالتاکسی

چندکنممیخواهشوسوسهبهراجعخوانممیدوباره.بشودساکتشماجهنموشماجهنمتويعمالبگذارد

.باشیمداشتهبرنامهاینتويراهمهوبخوانیمهمباهمرااینماندهبیت

3488مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بیت 

لیک ضدانند، آب و روغنندتنندمرغ خاکی، مرغ آبی هم

وآبمثل،هستندهمضداینهامرغابیوخانگیمرغمثل.استحضورآبیمرغاستذهنیمنخاکیمرغ

؟استدرست،شوندنمیقاطی،روغنند

انداحتیاطی کن به هم مانندهاندهر یکی مر اصل خود را بنده

خودشانکدامهر،اندبندهراخودشانهرکداماینها،هستیحضوریاهستیذهنیمنیاتولحظهاینگویدمی

میتعریفراخودشانهرکدام،بنویسندشماذهندرراخودشانفکرخواهندمیکدامهر،کنندمیتبلیغرا

ولیکشدمیوسوسهاینطرفازیکوبرویدزندگیبسويخواهیدمیشماطرفیکازیعنی.اینجابیاکهکنند

خیلیاینها،استبودنبیدارومراقبهمیناحتیاطاین،کناحتیاطتو،اندبندهراخودشاناصلاینهاهرکدام

واقعاً یاآیدمیزندگیازسويکنممیکهفکرياینبفهمیدلحظهاینتوانیدنمیشمایعنیهستندهمشبیه

.کنیددقتخیلیبایداستبیرونیوسوسهیک 

هر دو معقولند، لیکن فرق هستمهچنانکه وسوسه و وحی الَسْت

واقعاشماکردیمکهصحبتهاییهمه اینبابوخولی،زندگیوحییعنیالستوحی،زندگیپیغامووسوسهمثل

یکخشمییکدرديیکلحظهاینآیاوهستیدذهنتانتماشاگر،بیداریدومراقبلحظهاینکهدیدخواهید

شماگفتهچیزيکسییککشدمیبیرونازچیزيیک.استوسوسهآنصورتدر؟کندمیایجادرافکرترسی

هردیگرگفتم.اندوسوسههمهاینها؟بیروندراستکسییکعملاثردرشمافکرورفتاراین؟ناراحتید

گویدمینظربهآیدمیکههرکدام،هستفرقاینهابیناما،معقولنددوهرنیستوحیاستوسوسههیجانی

.دیگراستدرست
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ستایند ای امیررختها را میهر دو دالالن بازار ضمیر

میوکنندمیتبلیغراخودشانکااليهرکدام،ماذهن،ماضمیرمادرونبازاردر،هستندداللمثلدوهر

منازباباگویدمیوحیطرفیکاز،گویممیراستمنگویدمیوسوسهطرفیکاز.بفروشندمابهخواهند

وسوسهحرفبه،بگیریدپیغامزندگیازآنورازبایدکهدانیدمیاالنشماوبگیريمنازبایدتو،بگیرپیغام

.توکردارپاسخهردمبینیباشیبیدارومراقباگر،ندهیدگوش

فرق کن سِرِّ دو فکر چون نَخاسگر تو صراف دلی، فکرت شناس

هستیدلصرافاگرتوگویدمی،بفروشدراکاالکندمیتبلیغکه،داللخالصه،پاچهارداللهمیننخاس

درهستیمبیداروهستیممراقب،هستیمذهنمانناظروقتی؟هستیمدلة شناسندماکی،هستیدلشناسنده

یااستذهناینکهببینیمتوانیممیآنموقعهستیمدلصرافآنموقع،هستیملحظهاینجنساز،لحظهاین

دوتاۀ فاصلجنسازاین؟کندمیاختشاشداردذهنیمنیااستفیکونکناین؟آیدمیآنورازپیاماینواقعا

واقعانهیااستواکنش،رافکراینکندمیایجاددردیکرااین؟استصندوقتويازجنسنهیااستصندوق

بینبگذارفرقهستیشناسفکرتتواگرگویدمیم؟هستهستمناظروبیدارکهحالیدرمنپاسخاستکنش

فروشداللکهکسیمثالواقعاکهکسیچهارپافروشداللهمینکهکسییعنینخاسنخاس،مانندفکرتادو

،استجوريچهببینراگاواینخراینگویدمیزندمیحرفکهوقتی،بودهشناسگاو،بودهگاوخرو

.دانستهمیراخوبگاومشخصات

خردمندانهچقدرببینبخررامنگویدمیوسوسه،فروشندمیراخودشانجنسهرکدامدارنداینهاگویدمی

دردندهنشانواکنشکنبازفضاگویدمیزندگیخرد،بنشانسرجایشبدهرااینجوابگویدمیوسوسهاست

زندگیخردباشیمراقبولی،توشماندیم،استبهتراینیااستبهتراینگوییممیوقتهابعضی،نکنایجاد

دهدمیشناساییقدرتتوبهفورا

گوی و مشتاب و مرانال خِالبهندانی این دو فکرت از گمانور 

تاملونکنشتابونکنعجله، می گویدبدهیتشخیصهمازتوانینمیرافکرتدوایناگرگویدمیببینید

راخودمخواهمنمیکهگوییدمیشمایعنی،نیستدرکارفریبییعنیالخالبه.کننگاهراذهنتعقببکش،کن

توراهوشیارانهمنببینگوییممیداریمکنیم  میمعاملهداریدیعنی،دیگرگفتندمیمعاملهدربدهمفریب
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اینکهنهنیستکاردرفریبیکهگوییدمیحقیقتاشماو؟درسته،استایندانممیکهرا این ،دهمنمیفریب

.دهیممیداریمفریب؟هستیمجنسیچهازخشمگینیمماوقتیبوخ،هستیدذهنیمنبدانیددانستهوعمدا

هستیممراقب،نه؟نهیاگذاریممیکالهسرخودمانداریممابینیممیوکنیمنمیشتابوکنیممیتاملماپس

:گویدمیکهکنیدتوجهبلهنگذاریمکالهسرخودمان

393مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت 

ربچون قلم در پنجه تَقلیبِشبخفته از احوال دنیا روز و 

او،بودخواهیدخدادستدرقلممثلنشویدوسوسه،ندهیدنشانواکنشیعنیبخوابیددنیااحوالازشمااگر

ونویسدمی

فعل، پندارد به جنبش از قَلَمآنکه او پنجه نبیند در رَقَم

اوباشیدبیدارومراقبشمااگرگویدمیفیکونکنلحظهاینکهدانیدمیشماولینبیندراپنجهکههرکسی

نمیوسوسهدچارونویسدمیاوکهدانیدمیشماونویسدمیذهنتاندرراشمافکرهاي،نویسدمیرازندگی

.خالصهچرخاندمیزندگیراشماقلماینکهدانیدمیوکنیدنمینگاههمذهنتانباوشوید

قلمیعنیالقلمجفاست،القلمجفآنوشودمیمربوطموضوعاینبهکهبرایتانخوانممیهممطلبیک

ترینشایستهموقعچهما.هستیدشایستهشماکهاياندازهبهآفریندمیراشمانقشوحضورلحظهاینزندگی

ایندر،استکممادرمرکزشدگیهویتهم،استصفرماقضاوت،استصفرمامقاومتکهموقعی؟هستیم

:گویدمیکنیدتوجه. هستیمذهنمانتماشگروناظریاهستیمزندگیجنسازلحظه

3182مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بیت 

این بود معنی قَدْ جَفَّ الْقَلَمهای دم به دمفعل توست این غُصه

ذهنیمن،رااینکنیدقبولباید،توستکارگویدمیاما،کنندمیایجاددیگرانراهاغصهگوییممیکهما

از،شودمیناشیماذهنیمنافعالازخودمانبرايکنیممیایجادماکهدمیبهدمهايغصهاین.نداردقبول

جوهراصطالحبهگویدمیکهدهممینشاناالنپایین. استهمینقَد جفّ الْقَلَممعنیگویدمی،آیدمیمامرکز

،هستیمسزاوارماکهچیزيآنبهشودمیخشکلحظهایندرخداقلم،صنعقلمیعنیشدخشکقلممرکبیا
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:گویدمی،بکنیدرامقاومتکمترینباشیدداشتهراذهنیمنکمترینکههستیدموقعی،ترینسزاوارشما

کهگویدمیزندگی

نیک را نیکی بود، بد راست بدکه نگردد سنّتِ ما از رَشَد

تو،شماذهنیمنبخاطر،شودنمیخارجراستشراهاز،داریمماکهقانونیایناصطالحبهماسنتکهگویدمی

بديینیبمینیکیبکنینیکی،بینیمیخوبی،بکاريزندگیخردبااگروبینیمیبدي،بکاريذهنیمنبااگر

.بینیمیبديبکنی

تا تو دیوی، تیغِ او بُرَّنده استکار کن هین که سلیمان زنده است

توتا،استزندهخداکهبدانوبیداروباشمراقب،استجوريچهفهمیدیمامروزراکنکار،کنکارگویدمی

نالهنیاییدشماهمخوديبی،شدخواهدفراوانغصهوغم.بردمیدارداوتیغ،هستیدیو،هستیذهنیمن

.کنیمیخودتکردهآنکردهاین،بتراشیدذهنیدلیل،کنیدشکایت،کنید

از سلیمان هیچ او را خوف نیستچون فرشته گشته، از تیغ ایمنی ست

خداسترمزکهسلیمانازدیگرشما. هستیداماندرزندگیتیغازصورتایندربشویدحضورجنسازشمااگر

وهستیذهنتمراقبوبیداروهوشیاروزندگیباهستیموازيلحظهایندرشمااگر،نداریدترسیهیچ

گفتیمکهچیزهاییهمین،کندمیکارجوريچهشمارويزندگیکهدانیمیراموضوعایناستصفرمقاومتت

:گویدمیخوانممیالقلمجفدربارهبارهدو. نداریمترسیدیگر،کنمنمیتکرار

3132مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بیت 

الیقِ آن هست تاثیر و جزاپس قلم بنوشت که هر کار را

.بینیمیراجزایشوتاثیرلحظههمینکنیمیتوکههرکاريکهنویسدمیلحظهایندرصنعقلمپس

آری، سعادت زایدتراستیکژ آیدتکژ روی، جَفَّ الْقَلَم

القلمجف،داريقضاوت،داريمقاومتلحظهاین. آوردمیکژتوبرايالقلمجف،برويذهنیمنبابرويکجاگر

توستفعلگویدمیکهاینپس.آیدمیبوجودسعادت،باشیحقیقی،باشیتسلیم،باشیراستاگر،آیدمیکژ
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تقصیر،تراشدمیذهنیدلیل،کندنمیهممسئولیتحسداردزیادهايغصهکهسی، کدمبهدمهايغصهاین

:گویدمیکهاستحدیثهماینبله،داندنمیراچیزهااینکهخودشتقصیر؟کیست

.جفّ الْقَلَم بِما أنْت القٍ

.خشک شد قلم به آنچه سزاوار بودي

خسته،شدیدخستههماگرکهامیدوارم،خواندمبرایتانراشدهانتخابشعرهايوراغزلهمهخوشبختانه

کهباشیدداشتهحداقلذهنیتجسمیکتاکنیدتکراربارهاوبارهاوبارهاغزلهاهمانباراابیاتاینونباشید

ودردهاازوذهنیمنازشدنرهاطرزوزندگیکاروذهنیمنکاروشناختمورددرگویدمیچهموالنا

.ببینیدراکردارپاسخلحظههروباشیدبیدارومراقبشماکههللاءاشاان

گنج حضور در تلگرامهاي هلینک متن کامل برنام
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