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1814مولوي، دیوان شمس، غزل شمارة 

عشقِ تو آورد قَدح پر ز باليِ دلِ من
براي دلِ من: می می نخورم، گفت: گفتم

داد میِ معرفتش، با تو بگویم صفتش
و خوش، همچو وفاي دلِ منتلخ و گُوارنده

آمد و ما مست چنیناز طرفی روحِ امین
دلِ مندم که ببین کار و کیايپیش دوی

اي سرِّ خدا، روي به هر کس منما: گفت که
بهرِ لقاي دلِ منشُکرِ خدا کرد و ثَنا

خود آن نشود، عشقِ تو پنهان نشود: گفتم
چیست که آن پرده شود پیشِ صفاي دلِ من؟

عشق چو خون خواره شود، رستم بیچاره شود
من؟کوه اُحد پاره شود، آه چه جاي دلِ 

شاد دمی کان شه من آید در خرگه من
باز گشاید به کرم بند قباي دلِ من

من و پژمرده شديگوید کافسرده شدي بی
پیشتر آ، تا بزند بر تو هواي دلِ من

گویم کان لطف تو کو؟ بنده خود را تو بجو
دلِ منکیست که داند جزِ تو بند و گشاي

شويحد و اندازهنی تازه شوي، بی: گوید
تر از نرگس و گل پیشِ صباي دلِ منتازه

اي داده دوا، الیقِ هر رنج و عنا: گویم
نیست مرا جز تو دوا، اي تو دواي دلِ من

هست گواي دلِ اومیوه هر شاخ و شَجر
روي چو زر، اشک چو در، هست گواي دلِ من
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کنممیشروعموالناشمسدیواناز1814ةشمارغزلباراامروزحضورگنجبرنامهواحوالپرسیباسالم

1814مولوي، دیوان شمس، غزل شمارة 

براي دلِ من: می می نخورم، گفت: گفتمعشقِ تو آورد قَدح پر ز باليِ دلِ من

اوامتدادماکهخدابهزندگیبهکنیممیرو،هستیمخدائیتوهوشیاريجنسازکهانسانعنوانبهماپس

وریختهمبهرامندلیعنی،بودمندلباليازپرشرابایناما،آوردشرابتوعشق:کهگوییممی،هستیم

منتودلاینکهخاطربهیابخورشرابمندلخاطربهکهگفتیمنبهتووخورمنمیمیمنکهگفتماولمن

.بکنمتودلراخودموکنمعوض

مینشاندردهاستوفکرهادرگمشدگیکهرابشرفعلیوضعبیتیکینهمدرموالنابینیدمیکههمینطور

توضیحبشودتبدیلبایدآنبهوکندتغییربایدکههمراانساننهاییمحصولو.گویدمیهمراشعالجودهد

وقتیوفرمبیهوشیاري،هوشیاريصورتبهجهاناینبهایمآمدهوهستیمخداجنسازمااینکهاول.دهدمی

ازهنوزکهحالیدر،ایمشدههاآنعاشقودهدمینشانمافکرکهچیزهاییبهچسبیدیم،شدیمذهنوارد

.داریمرااوعشقوهستیماوجنس

بکنیمآنهاازرامانهویتوآنبهبشویمآگاههوشیارانهبایدچسبیدیمکههربهمااینکهیعنیداریمرااوعشق

رويیاخودمانرويبرگردیمدوبارهو،برسانیمانجامبهراآزادياینهوشیارانهونیستیمشماماوییمبگوهاآناز

یعنی،استخودبیکهخودي،داریمخودمانبهعشقواقعدر،داریمءمبدابهماکهعشقیاینوبایستیمزندگی

.دادهدخوانشانمابهمختلفهايصورتبهراخودشالخرهاب.نیستفرم

هوشیاري:کهگویدمیداردمابهومرکزیعنیدل،رابشرفعلیدل،دهدمیتوضیحموالناکهبینیدمیولی

میتجربهراجهانخودحستاپنجوسیلهبهوگرفتهیادراکردنفکروشدهذهنوارد،جهاناینبهآمدهوقتی

اوبهکهراهرچیزو.استگرفتهیادجامعهازهمراجشسناینوسنجدمیفکرهایشباذهنشبهبردمی،کند

یادلششودمیچسبدمیکههرچیزبهوشودمیهویتهمآنهابایاچسبدمیآنهابهاستمهمگویندمی

درکهراچیزيآنوکندمیسازماندهیآنهابرحسبوبیندمیآنهابرحسبراجهانآنازپس،مرکزش

،بودهزندگیخود،بودهخداخودمرکزشاول،داردفرقبودهاولازکهچیزيآنباشودمیادایججدیداًمرکزش

ومرکزششده،چسبیدهکهچیزيهربهوچیزهابهچسبیده،شدهجهاناینواردکهاالنولی،بودهبودنخود

.کوتاهیمدتبرايبودهالزممرکزآنوبریزدهمبهبایدمرکزوآنکردهپیداراآنهادید
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ازبشودآزادوبرودانسانیهوشیاريجهاناینازبایدکههوشیاريتکاملقانونوتوعشقکهگویدمیبنابراین

بهعشقکه،بشودمنطبقهوشیاريرويهوشیاريیابشودقائمخودشرويوشدههویتهمايهچیزاین

زندگیبرکتهمانشراباین،دهدمیمابهراشرابینازندگییاخدالحظهبهلحظه.وردآشراب،برسدنتیجه

همکسیچهباکهشناساندمیمابهو، استکنندهبیداربرکتیک،صباباد:گویدمیموالنااوقاتگاهی،است

شماماگوییممی،کنیممیالواندازیممیراآنهاما،پذیرفتنوشناساییباپذیریممیماوشدیمهویت

.نیستیم

تغییرایچرخشوچیزهابهچسبیدناثردر،استجسمجنسازکهماستفعلیدلباليشراباینبنابراینپس

چونو،هستیمآنکنیممیفکراشتباهاماکه،آیدمیدبوجوذهنیتصویریک،یدآمیبوجودمنییکفکرها

هماینازکههستیمنگهباندائماًما،آوردمیبوجودراذهنیتصویراینمامرکزهاشدگیهویتهمهمین

وحدتوآیدمیخداصحبتکههمموقعهرو،داریمنگهراذهنیمنبنابراین،کنیمحفاظتهاشدگیهویت

انجامراکاراینخواهیممیچیزهاآندیدبایعنیجسمیهوشیاريبا،آیدمیهوشیاريبرگشتوآیدمی

واستمنماديدلباليکهدهدمیاالنمابهشرابیتوعشقپس.رسدنمییجهنتبهاستباطلاینوبدهیم

. خورمنمیگفتماولش؟بودهجوريچهشراباینبامنبرخوردولی،مراماديدلاینریختخواهدهمبه

از،هیمبخوازندگیبیروناز،کنیمنگاهبیرونبهکهکندمیایجاباالنماجسمیمرکزکهبینیدمیشما

زندگیوشدیمهویتهمآنبابودهمهممابرايکهچیزيهرشدیمهویتهمکهچههربامانپولازهمسرمان

،آمدخواهدبدستزندگیآنهاکردنزیادباکنیممیفکروکنیمزیادراآنهاخواهیممیوخواهیممیآنهاازرا

کهاستهویتییاخوشییا،آنهاستکردنزیاد، یاهاستچیزهمانمنظورمان،گوییممیزندگیکههمچیزي

.هستیمماخودزندگی،نیستزندگیاینهاو،دهدمیمابهجهانایندرچیزهاکردنزیاد

گفتیمماوبدهدمابهخواستهمیشراباینزندگیلحظههرشودمیماوجودواردلحظههرکنندهزندهانرژيو

شدنهویتهمۀادامبا،قضاوتباولحظهایناتفاقبهمقاومتبا؟خوریمنمیگوییممیجوريچه،خوریمنمی

.یجهاناینچیزهايوفکرهاباشدگیهویتهموقضاوت،مقاومت:چیزتاسهایناريدنگهوگذراچیزهايبا

کنیمزیادشوکنیمحفظاراین،گرفتهقرارمامرکز،هستمادلدرکهراچیزيآناستاینماذکروفکرتمام

خوشبختیا،کردخواهیمامنیتحسیا،رسیدخواهیمزندگیبهکهکنیممیفکرما،شودمیزیادآنوقتیو

.استغلطواستذهنیمندیداینوشدخواهیم
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زندگیازماراپیغاماینحالهربهیا،گفتهمابهخدایعنی،گفتیمنبهتوولی،خورمنمیمیگفتماولش

خودم،راماديدل،بریزمهمبهرادلاینخواهممیمناینکهبراي،مندلخاطربهبخورکه،جوريیکگرفتیم

.بدهمقرارتومرکزدرهستمابديزندگیحسوهستمبینهایتبهکه

هرزندگی،کردهیداپماديمرکزانسان،استافتادهاتفاقیچهکهدهدمیتوضیحراانسانمسئلهکهبینیدمی

گرفتیمرابرکتاینجلويوخورمنمیمیگوییممیوگذاریمنمیماوبریزدهمبهرااینکندمیسعیلحظه

واردتواندمیوشرطقیدبدونوقضاوتازقبللحظهایناتفاقپذیرشیعنیتسلیماثربرلحظهبهلحظهکه

برايبخورمیگویدمیمابهلحظههرهمزندگیولی.خورمنمییمگوییممی،گذاریمنمیما،بشودماوجود

؟استدرست،بشوممرکزتخواهممیمناینکه

پیمودهشمابهمیاینبگذارید،کنیدآشتیلحظهایناتفاقباکهکنیدمیشناساییگیریدمیتصمیماالنشماو

باهمکاريباکنیدمتالشیراماديمرکزاینتا،رفکخوابازبشویدبیدارتاشودمیچهکهببینیدو،بشود

از،خداستجنساز،نیستجسمجنسازاستعدمجنسازمرکزاینو.کنیدپیداجدیديمرکزیکوزندگی

.استبرکتبیانِقدرتازپر،استآرامشازپر،استشاديازپر،استزندگیازپر،استزندگیجنس

درخواندخواهیمهاییبیتتککهکنمپیشنهادخواهممیمنو،دهدمیتوضیحغزلایندرموالنااالنکه

شمادرمعنااینتاکنیدتکراربارهاوبارهاو،کنیدداشتیادرااینهابرداریدکاغذوقلمیکشماکه ،برنامهاین

میاشارهخودشانورايبهولی،اندهشددرستکلماتازکهاستدرستهابیتاینازکدامهر،بشودروشن

لحظهچندبرايحداقل،بدهندنجاتلحظهایندرگرفتاريازراشماکهدارندرااینتوانابیاتاینیعنی.کنند

شماو،بچشاندرازندگیمزهشمابهونهایتبیویکتاییفضايگذاشتیمرااسمشکهفضاییآنبهببرندراشما

مناینضمندر.نیستذهنیمنمحدویتونظريتنگوخشمواسترسوگرفتاريشاهمهزندگیکهببینید

درزندگیدلشماابديدلاینوکندمیکارآیندهوگذشتهبایعنی،کندمیکارزماندرکهگفتیمبارهاذهنی

.استلحظهایندرهمیشهاستلحظهاین

داد میِ معرفتش، با تو بگویم صفتش
و خوش، همچو وفاي دلِ منرندهتلخ و گُوا

میلحظهاینوضعیت،لحظهایناتفاقبابینیدمیشما،نکنیممقاومتکهگیریممییادداریممااالنخوب

کهراذهنیمنعلمودانشاین.دانمنمیبگوییدوکنیدصفررامقاومت، کنیدمیمقاومتمقابلشدرجنگید
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میبشودوجودتانوارداوشناساییمیتا،لحظهیکبرايحداقل،لحظهایندر،بیاندازیدکارازراداردمنیت

شما،بشودشمابعدچهاروارد،بشودشماوجودوارداگرکهبرکتیآنکهخرديآنکهمیآنیعنیمعرفت

همجنساز،نیستیدجسمجنساز،هستیدزندگیجنسازکهکنیدمیشناساییحداقللحظهیکراخودتان

میگویدمیاالن،کنیدمیتجربهلحظهیکاستهوشیاريکهراتاناولیهجنسیعنی.نیستیدشدگیهویت

.بدهدخواستهمیهمیشه،بدهدگذاشتممنچوندادمنبهرامعرفتش

دیگریکیاستنهایتبیصفتشیکدانیدمیشماقبالراصفتش؟چیستگویممیشمابهراصفتشاالن

عمقوداريریشهنهایتبیبهلحظهایندربشویمزندهاوصفتبهمااگریعنیبینیدمیرادوتاایناستابدیت

که،استابديلحظهاینبهآگاهیولحظهایندرشدنقراربرولحظهاینبهآمدنمعادلاینوشویممیزنده

.کردخواهیمتکراربارهدوهامثنويوغزلاینطولدر

نیستیمماکههاییچیزيآندهدمینشانمابهاینکهبراي؟چرا،استتلخچشیممیرااومیکهبارولیناولی

فکرمااستآوررنجقبولشاوالً.بیندازيبایدرااینها،داريرنجشتاصدتوکننگاهمثال:کهمابهگویدمیو

وقتی،هستیمکاملیوسالمآدمما،کنیمنمیغیبتما،نداریمکینهنداریمدرد،نداریمرنجشاصالکردیممی

باهویتهم،هستیممانبچهباهویتهم،هستیمپولباهویتهمما،نهکهبینیممیآیدمیاوشناساییمی

مانباخوشگلی،هستیممانجوانیبا،هستیممانجنسیتبا،هستیمهمسرمانبا،هستیممانخانهوسایل

میشناساییپذیریدمیوقتیولی،استتلخ،استسختخیلیقبولش،هستیمآیندهدرزيچییکباهستیم

میرااترنجشیکوقتیاندازیدمیوقتی،استآورشادي،شودمیخوشاندازیدمیوپذیریدمیکنید

راجهانکنیدمیسعیمرتبیعنیاستگوارندهو،شودمیآزادافتادهتلهبهزندگیو،شويمیزندهاندازي

.کنیدتماشا

میهمینماندمیمیمثل،شودمیآسانترشناساییاینهضمیعنی،نیستغذامعنیبهاینجادرگوارنده

خورديکهغذاییو،زندمیتمثیلدارد،شودمیشادانسانشودمیمستبعدش،استتلخاولشکهمعمولی

رادردهاما،کنیمیهضمش،اندازيمیرادردت،راردتدکنیمیشناساییاستاینمنظورشکنیمیهضم

بعد کنیدمیاز شما جذب انرژيغذاکههمینطورشما آن چیزي که در کهشودمیموقعیهضم،کهنکردیمهضم

جذب،کنیدمیآزادراافتادهتلهبهانرژي،دردهاآناز،هارنجشآنازهمشما،کنیدمیدفعرااش بقیه

.دوراندازیدمیرااشبقیهوکنیدمیخودتان
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ازکندمیشناساییاالنمادل،مادلوفايمانندکهبینیدمیواستخوشوگوارندهوتلخاومیاینپس

کندمیوفاکهرفتهرفته،شودمیزندهاوبهوبودهخداهمینجنساز،بودهالستجنسازبودهزندگیجنس

میجدااوازوقتی،استپرسیدهزندگیاولروزماازخداکهدانیدمیتانهمهکهراالستعهد،عهدآنبه

جنسازکهراخودمانوراخداشناساییقدرتمایعنی،بله:گفتیمما؟هستیمنجنسازتوکهپرسیده،شدیم

ایمداشتههمیشههستیماو

ازما،هستیمهوشیاريماگوییممیاولیههوشیاريآنبهمکنیمیوفاوقتی،کنیموفاخواهیممیعمالهماالن

اینوشویممیمبدلاونهایتبیبهوشودمیبازمانسینهاینیواشیواش،نیستیمهاشدگیهویتهمجنس

خردازپرهم،استلطیفهم،استبخشآرامشهم،استآورشاديهم،استبخشلذتهمبلههاخوشی

،نهایتبیبهشودمیتبدیلرودمیمادیاتآن،شودمیمتالشیمامرکز،مادل،استحلراهازپر،است

،نهایتبیبهشودمیتبدیل

دهانبگشایدذرهآنناگهانهنانذرهیکیدرآفتابی

کمینازجستچونخورشیدآنپیشزمینوافالکگرددذرهذره

.خورشیدهم،شویممینهایتبیهم،شویممینهایتبیبیرونبیاییم،مافتادیذهنتويذرهصورتبهماپس

.شودمیجامادرهستهستیدرکهچههرتماموزمینایناستوسیعاینقدراینگویدمیو

مدرانیدگریبانمرتسیدمرتسیدبگنجدچیزمههحبرایندرحبرایندر

:کهگویدمیانمخومیبرایتان1826شمارهغزلازبیتچند

1826مولوي، دیوان شمس، غزل شمارة 

ز مه ابر چگونه وا شود: هر که بگویدت

باز گشا گره گره بندِ قبا که مهچنین

ماهجوريچه،گرفتهراماهجلويذهنیمنابرواالنهستیمماکهچهاردهشبماهرويازکهپرسیدمیشما

رودمیکنارچطوريابرماهجلويازکهبپرسدکسیهرکه،گویدمیداردرااین؟بیرونآیدمیماچهاردهشب

،پوشیدهقبامثلذهنیمناین.ماستقبايبندواقعدرکه،کنبازراماهايشدگیهویتهماینگرهگرهبیاتو
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کاراینخوبنطوريایاینطورياینطوريبگوکهمردمبهبدهنشانوبیرونبیاربیرونبیارتواینازراما

.کندبازرابندهااینزندگیکه،استلحظهبهلحظهشماتسلیممستلزم

بگو کشته عشق چون بُوَد: هر که بگویدت

عرضه بده به پیشِ او جانِ مرا که مهچنین

هرببینمبگوبگویدکسیهر:گویدمیدارداصالکردراکاراینشودمیجوريچهکهپبرسیدمیشماحاال

وبدهنشاناوبهرامنجانبیاتو؟شودمیجوريچه،بشودیکیهوشیارانهخداباوبمیردذهنیمنبهکهکسی

.اینطوريکهبگواوبه

شماازمیاین،کندعبورشماازبرکتاینبگذارید،بشویدتسلیمبایدعمالشماکهدهدمینشانابیاتاینهمه

گرهاینجوريچهزندگیکهکنیدنگاهونکنیدمقاومتونکنیدقضاوتوباشیدتانذهنناظرشماوکندعبور

دانستیدمیسرمایهراهارنجشاینقبالجوريچه؟شودمیعوضشمادیدجوريچه؟کندمیبازراشماهاي

همسربافرزندباپولباشدگیهویتهمجوريچه؟ اندازیدمییکییکیرااینهاوشدهعوضشمادیداالن

میمتوجهوبینیمیدیگرجوريیک،هستیدیگريچیزيجنسازشماکهشويمیمتوجهاالن،بودغالب

بلنددهیدنمینشانواکنشدیگرشما،شودمیدارداثربیداردعقلش،میردمیدارداتذهنیمنکهشوي

میکوچکداردمنچههر،شودمیکوچکداردمناینودهیدنمینشانمنیت،دانممیمنبگویدشویدنمی

.اینطوريگوییدمیوعمالمیریدمیشماوشمااصلیدل،شودمیبزرگترشمابزرگدلورآنازشود

بمیرذهنیمنبهنسبتشمایابدهنشانراموالناجان،موالناستمثلجانیک،بدهنشانگویدمیرامنجان

اتچهاردهشبماه،کندبازخداراتوقبايبندبگذار،بمیربگوجوريچهگویدمیسیهرکیا،اینطوريبدهنشان

.جوريچهببینبیایدبیرون

جان ز بدن جدا شود، باز درآید اندرون

هین بنما به منکران خانه درآ، که مهچنین

آنازاستذهنیمنتن،استکردهدرستتنوچیزهابهچسبیدهاالنکهماجانهوشیاريکهبینیدمیپس

دیگرشماپس.یکتاییفضايبهخداپیش،توپیشیعنیاندرون،یکتاییفضايبهآیدمیدوباره،شودمیجدا
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بیرونبهدرونازکهشویدمیمتوجهشمااستدرونبهبیرونازکهکنیدنمیفکرشما،کنیدنمینگاهجهانبه

،درونبهبیرونازنه،رودمیبیرونبهشدهنهایتبیاالنکهدلاینازردخاینوزیباییاینوبیاناینواست

شودمیجداآنازچسبیدهکهچیزيآنبهماهوشیاريماجانپس.استبودهدرونبهبیرونازمادیدحاالتا

.روناندهبدوبارهآیدمیو

ذهنیهايمن؟هستندکسانیچهمنکران،هستندقضیهاینمنکرکهکسانی،آدرخانهمنکرانبهبنماتوحاال

کتابیدانشآنازمقداريکهراماديذهنیمناینبایددانیممیگویندمیودارندقضاوتودارندمقاومتکه

درراایزديمیکهکسیهر.هستندمنکرهااین،لحظهایندرنداریماحتیاجایزديدانشبهومیکنحفظاست

،استمنکرآدماین،خواندمیراچیزهاذهنشازودانممیگویدمیوکندمیمقاومتوخوردینملحظهاین

فرصتبایدشمازندگیبهبلیخوب،گویدمیکردهزندگیبهرو،همچنینکهآدرخانه.خواندمیچیزهرحاال

قائمخودشرويگرددبرمیارهدوبشودمیجداشدگیهاهویتهمازجوريچههوشیاريگوییدمیشما،بدهید

.اینچنینکهبفهمیدشماتا،زندگیکندپیادهشمارويبدهاجازهخوب؟شودمی

ازبرکتاینبدهیداجازهودیبپذیررالحظهایناتفاقلحظهایندرکهکندمیتشویقداردراشماابیاتاینهمه

دهندمیگوشحضورگنجبهکهکسانی،شویدمیآزادیواشیواشکهتدریجبهایدهدیدشماوکندعبورشما

.استکردهبیدارراآنهاموالناابیاتاین،داردفرقخیلیشانپارسالباشانامسال

ایهر طرفی که بشنوی ناله عاشقانه

قصه ماست آن مهه، حقِّ خدا که مهچنین

کهاستانسانیناله،نیستذهنیمننالهعاشقانهناله،شنویدمیعاشقانهنالهشماکهانسانیهراز:کهگویدمی

انجامطریقازکهداندمیوکردهاعترافخودشناتوانیبهواستزندگیجنسازکه،شمامثلفهمیدهواقعاً

عبوروتسلیمبوسیلهفقطکهداندمی،برسدخدابهتاذهنشبوسیلهکهبکندکاريیکاینکه،فقطنیستدادن

.بشناسدراخودش،بشودزندهخودشبه،برسدخدابهتواندمیکهاستبرکتآن

چراشدکمپولمچرا،جهانیاینچیزهايخاطربهنیستذهنیمنزاريعاشقانهناله،کندمیعاشقانهنالهپس

اینها،ندادندمنبهراشخصاینچرا،دادمدستازراپولهمهاین،کردمخبطچرابخرمنتوانستمراخانهآن

نهایتبیتجربهواستبودهزندگیبهشدنزندهجهاناینبهآمدناصلیمنظورشناختهکهاستکسی.نیست
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کندنبراي،کشدمیهوشیارانهدرد،شودمیتسلیم،کندمیعاشقانهناله،کندمینالهبنابراین،زندگیابدیتو

.کشدمیهوشیارانهدردجهانازخودش

پس.استاینخداحق،خداحقیقت،خداقانونکه،کنندمینقلراانسانۀ قصعاشقانههاينالههمهدگویمی

حسبانه،ذهنیمنشکایتوزاريوگریهبانه،روندمیاینچنینکهگویندمیمابهدارندعاشقاننالهاینهمه

باوکنیمحفظراجداییولی،بکنیمخوبلیخیذهنیمنبنظرکارجورهزارماشودنمی،جداییحفظوجدایی

زندگیعقلوکنیدعملزندگیعقلباوکنیدرهاراذهنیمنعقلبایدشمالحظهایندر.بکنیمخودمانعقل

میاتفاقچهببینباشتنذهناظرلحظهاین،بپذیرراآنافتدمیاتفاقچهببینلحظهاین:کهگویدمیشمابه

هايدادنانجامکهدیدخواهی،عللموقوفنه،استفیکونکناوکارکهدیدخواهیوباشناظر،آندرافتد

موازيوهستیدتسلیمشماوقتییعنی،شودمیوباشگویدمیاوکاربلکه،شماستتغییرعلتکهنیستشما

،المکانیدرهممکانتدرهم، شودمیوباشگویدمیزندگی، بشودردشماازانرژيایندهیدمیاجازههستید

.کندمیدرستوراستراتانبیرونکارهايوهمکندمیتروسیعراشماهم

المکانومکاناندردویممیفکانکنحکمهایچوگانپیش

اوکنیممیحرکتزندگیخردبانداریماختیارهستیمتسلیملحظهایندراالنکههستیمگوییمثلمایعنی

،بدهیمگوشعاشقاننالهبهکهستااینخداحقپس،کندمیدرستزندمیچوگانشباراماالمکانرامانمکا

.گویدمیراماقصه،کنیممیگوشداریمماوموالناستهمینکردهنالهکهعاشقانازیکی

وجهاناینبهخدائیتنآمدانسانۀ قص، گوییدمیراانسانۀ قصآنشما،کنیدمینالهاصیلاگرهمشما

رويبهشدنقائمهوشیارانهبطوروبرگشتنوآنهاشناساییوانداختندرکشیدنرنجوچیزهابهچسبیدن

حالیدررسدمیوحدتبهوشودمینهایتبیخودشرويشودمیقائموقتیاستانسانۀ قصاین،استخود

.کندمیزندگیتناینتويهنوزکه

بنده به حق کجا رسد؟: گوید اوکوری آنکه
در کفِ هر یکی بنه مشعِ صفا که مهچنین

نمیهمهیچکس، بینندمیراخودشانعقلفقط،بینندنمیخوبدارندذهنیمنکههاییانسان:کهگویدمی

منعقلیعنی،هستهمیکدرجهواستزیادخیلیمنعقلکهگویدمیکسیهر،استکممنعقلکهگوید

ذهنیمنکهآنها،کهگویندمیهمه،دارنداشکالدیگرانگویدمی،دارماشکالگویدنمیهیچکس،اشذهنی
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منازاگرنیستندبخشسامانهاحرفاینکهدانیممیماولی،بدهیدگوشمنهايحرفبهبیایید،دارند

یعنی؟رسدمیکجابده ببینمنشانمنبهبرسدیارسدنمیحقبهبندهکهگویدمیذهنیمن.آیندمیذهنی

قسمتکهگفتیماالنهمینحاال،دادنشانذهنباشودمی،بدهینشانذهنبا،برایشکنیتصویرخواهدمی

.کنیددخالتنبایدشماولی،شودمیبشو،شودمیبشو،شودمیزندگیقانونبامافرمیبیومافرم

نشاناوبهشماخواهدمییاوشودمیزندهخدابهانسانکهنیستمعتقدآدمآنکهآنکوريبهگویدمی

یک،بنهنابیشمعیکشاندستدریعنیآنهاهمهکفدر،بلديتو،خدا،زندگیبیاتوحاال،ذهنبابدهی

.ینطوريابگوآنهابهوکنزندهخودتهوشیاريبهیعنی،بدهراخالصهوشیاريشمعیعنیپاکیوصفاشمع

شودمیجوريچهبپرسیدهیذهنتونایستید،برویدتغییراینزیربایدعمال،عمالشماکهشودمیمعلومپس

؟بدهمانجامراکارکدام؟کنمکارچه؟رسیدشودمیکجا؟رسیدخدابهشودمیجوريچهآخر

بایدکارچه؟بکنمبایدکارچه،استدادنانجاموشدنبهمعتقد،استمعتقداینطوريذهنیمنکهکنیدتوجه

بشودتسلیمبایدکهکندنمیفکراصال؟بکنمدرستخودمدربایدراچیزچه؟بکنمتوجهبایدچیزچهبهبکنم

عشق،استذهنیهمماعشق،استذهنیهمماعشقحتی،دهدمیانجامذهنشباهمراهادادنانجامآنو

بچه،بدهیمعشقخواهیممیمانبچهبهمامثالوقتی،زندگیوبودنبراساسجوريیک،داردذهنیجوريیک

بروشوپا،فرمشودادنانجامبراساستوجهیکی،کنیدتوجهاوبهتوانیدمیجوردوشما،استکوچکمان

.استمیفرتوجهاتاینها،بخواب،کنتمیزرالباست،نرويماشینزیر، مواظب باشبکنراهمورکت

بهدهیدمیتوجهوکنیدمیارزیابیوکنیدمیقضاوتکهجاهر، هستیدمواظبش،خریدمیلباساوبراي

،استعشقیتوجهکهاستدیگرتوجهیکاما،استذهنبهمربوطتوجه،استفرمیتوجههمهاینهاتانبچه

فرقدیگرکسهربهیاتانبچهبهکنیدمیتوجهوهستیدبودن،هستیدسکونجنسازشمالحظهایندروقتی

جورهرلحظهاینوکنیدنمیقضاوت،هستیدحاضرلحظهایندرتاندوستبههمسرتانبهتانبچهکندبهنمی

هستگاهیتوجه،نیستمشروطتوجههمسرتانیاتانبچهبهتوجهاین،خواهیدنمیچیزي،داریدقبولهست

.لحظهایندراستچیزينخواستنووشرطقیدبیوجهتبلکه،نیست،نیستگاهی

خیلیماکهچیزي،کنیدمیشناساییتانبچهدررابودن،بودنبصورتشماکهاستاینازعبارتتوجهاین

حاضرلحظهایندرمادريیکوقتید،بشوشناساییزندگیبلحاظ،بودنبلحاظخواهیممی،هستیمآننیازمند

پاشو،بخوابشوپاکهنیستاینبخاطرولی،دهدمیاشبچهبهتوجه،استساکن،استنبودجنسازاست
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میتوجهکندمینگاهفقط.خواهدنمیرااین،بکنیاستالزمراکاراین،بکنراکاراین،بزنمسواكرادندانت

وبودنشناساییعشقپس،کندمیشناساییاودررااو،اوزندگیاوبودنکهبینیدمی،خواهدنمیهیچی،کند

کنیدتوجهشانفرمبهبخواهیدشمااگرهابچهودهندمیپاسخآنهابالفاصلهواستدیگراندرخودزندگی

دررازندگیچراکهگویندمیورنجندمییواشیواشاینها،نکنیدتوجهآنهابهزندگیبلحاظولی،بدهیدتوجه

.کنیدنمیشناساییما

انجامتانبچهبرايمادریاپدربعنوانکارهمهاستممکنشمانیستکافیدادنانجامکهدیدخواهیدماشو

شخص،بشودانباشتهدیگرشخصدریا،بشودانباشتهتانبچهدرناآگاهانهوپنهانرنجشیواشیواشوبدهید

میکهراچیزيآناتفاقا؟خواهیمیچیزهچکهدادمچیزهمهکهمنکهکنیدتعجبشماوبشودانباشتهدیگر

می،مابصورتزندگیامتداد،جهاناینبهبیایدخواهدمیکهزندگیکلیبطورخواستهمی،ندادیدخواسته

اینمن،زندگیبعنوانبدهیدتوجهوکنیدنگاهمنبهوکنیداعترافشماخواهممیمن،بشودشناساییخواهد

.بخریدبرایشراچیزهااینکهنه،دارداحتیاجاینبهچیزهمهازبیشترمابچه،دارمالزمچیزهمهازبیشتررا

شما،نه،بکندخواهدمیکاريهر،بکندخواهدمیکاريهربچهوبچهبهبدهندعشقکنندمیفکرهابعضیو

بکندبایدراکاريچه،بکندبایدارکاريچه،بکندنبایدکاريچهواستخطرناكچیزيچهکهبگوییاوبهباید

بصورتدادنعشقدیگرحوزهیکدرولیاستدیگريحوزهیکاصالواستالزمهادادنیاداینبدهدیاد

لحظهاینپذیرشولحظهایندرچیزينداشتنانتظار،لحظهایندرچیزينخواستنوشرطوقیدبیتوجه

،کنممیشناساییتودرارزندگیمناینکهوهستکههمانطوري

دررازندگیوسکون،هستیمزندهلحظهایندرزندگیسکونبهوقتیهستمادستدروقتیصفاشمعاینو

صفاشمعاینبایدروزدرشما،هستندشماحرکتاینشناسقدربالفاصلهدیگرانوکنیممیشناساییدیگران

واقعموثرچطورکهدیدخواهید،کنیدشناساییهمهدر،ناظرحضوربصورت،بچرخانیدوبگیریدتاندستدررا

چه؟رسدمیکجاخدابهبندهببینمبگوبیااینکهخشمگینوکنندهاعتراضومنکربصورتاگرولی،شویدمی

.بگویمجوريچهذهنبا؟رسدمیجوري

بوی یوسفی چشم چگونه وادهد؟: گفتم
که مهچنینچشمِ مرا نسیمِ تو داد ضیا

شدبازهایشچشمرسیدیعقوبمشامبهیوسفپیراهنبويوقتیکهیوسفداستانازشنیدممنگویدمی
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چهرایعقوبچشمیوسفبوي؟وادهدچگونهچشمیوسفیبويگفتم، استممکنچیزيهمچنینچطور

گفت،کردبازرامنچشمان،ددانورمنهوشیاريچشمانبهوزدمیتوسويازکهنسیمی،کندمیبازجوري

میلحظهایندرکهزندگینسیممعرضدرراتانهوشیاريچشمراتانچشمشماکهاینستشرطش،اینطوري

دخالتش،شودمیصفرذهنیمنعقل،تسلیمواقعیعملدر،استمیسرتسلیمبااینهاهمه،بدهیدقراروزد

اینهاهمه،شودمیصفرمنشماشدنبلندو،شودمیصفرقضاوتش،شودمیصفرمقاومتش،شودمیصفر

بهتا،کندزندهراشما،بوزدشماجانبهآیدمیورآنازلحظههرولحظهاینکهزندگینسیمکهشودمیسبب

.کردیدمقاومتحال

آمد و ما مست چنیناز طرفی روحِ امین
دلِ منپیش دویدم که ببین کار و کیای

بهوقتی،نیستباشندهیک یاانسانیکبصورتواقعاًجبرئیل،جبرئیلیعنیامینروحیکطرفازیدگومی

رسانیخبروسیلهاینوفرستدمیخبرمادلبهزندگی،مادلبهآیدمیوحیشویممیزنده،زندگیبینهایت

.جبرئیلگذاردمیرااسمشرا

می.نیستدرستاینوهااینوهستکجا،دیدشودمیراجبرئیلیناکهبیاوریدفشارذهنتانبهنبایدشماو

،شدهبازمندرونیعنی،مستاینچنینماوشدمخداپیغام،شدمخودمدرخردجوششمتوجهیکدفعهگوید

بیمنمرکزیعنیببینرامندلکیايوکاربیاتوکهاوپیشدویدموشدمزندهخداصفتبهشدهبینهایت

قدرتصاحبمنیعنی،ببینیدبایدعملوبزرگیمعنیدرشماراکیايوکاروشدهعدمجنسازشدهایتنه

توجه،عملبهشودمیجاريدارداینوبینهایت،یکطرفبزرگیاینوقدرتاینوشدممعنويقدرت،شدم

.اندهنشدبزرگپس،استیمعقبزرگیاینآناندرندارندعملکهکسانی،بزرگیبههمعملبههمکنید

زندهخدابهکهکنیدتجسمیعنی،بشویدنایلذهنیکیايبهشماکهاگرکنیدنگاهراعملششدهبزرگموالنا

انرژيبشودهماگر،نشودجاريتانعملبهچیزينکنیدعملیعنی،باشیدعقیمباشیدنازااستممکن، شدید

.باشدذهنیمنهمین

فکرباید، بگیریدالهامزندگیازباید،کنیدتکرارراگذشتهفکرهاينبایدشما،بیاوریدخبرتوانیدببایدشماپس

آرامشوشاديمستکهحالیدرمن:گویدمی،کنیدتقلیدنباید، کنیدخلقخودتانلحظهایندرراخودتان

شدممتوجهمنیعنی،کهدویدماوپیشودیدمراجبرئیل،آیدمیپیغامکهدیدمیکدفعه،بودمخداییوابدي
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دارداینوداردفرقخیلیقبلبا،دیگريدلیکبهشدهبزرگمندل،شدمیزرگمن،کردمپیداقدرتمنکه

قدرتوبزرگیپس.آمدمدرحرکتبهبعدمچهارهردر،آمدمدرحرکتبه،کنممیعمل،بیروندرکندمیکار

وجهاناینبهآوریدمیخرديچهکهشویدمیمتوجهخودتانپیشزندگیپیشاشمیعنیببینیدراعملو

:کنیدنگاهبله،عملتانوفکربهریزدمیخرداین

دلزخیزدترمجانصدهزارانسجلوایماءغیرونطقغیر

مرکزاینازوآیدمیدگیزنطرفازبرکتجورصدهزار،نوشتنواشارهوایماءازغیروزدنحرفازغیریعنی

،بزرگیعنیکیا،انسانکیايوکار،کندمیاشارهبزرگیوعملبهپس.جهاناینبهرودمیوشودمیبیانما

قدرتداردقدرتکهکسی،استکارانجاماستعدادتوانباشدیادمانقدرت،عملوقدرت،عملوبزرگی،بزرگی

منبگویدوبنشیندیکجاشودنمی، کندمیهمعملحتماجهاناینبهخردآوردنقدرت،معنويقدرت،واقعی

.شودنمیچیزياینچنینهستمقدرتمندخیلی

اي سرِّ خدا، روي به هر کس منما: گفت که

بهرِ لقاي دلِ منشُکرِ خدا کرد و ثَنا

منذهندرکسییک،شوممیمتوجهخودمراچیزهااینمنواقعدر،گفتمنبهجبرئیل، گویدمیجبرئیل

همینخداراز،خداسرّپس.بودمخداسرّواقعاًمنکهآیدمیمنهوشیاريبهآگاهیاینجوريیک،نویسدمی

سرّاي:گفتمنبهجبرئیلگویدمی،جهاناینبهایمآمدهخداامتدادصورتبهوباشیمماکهکهاستخدائیتی

.ندهشاننکسیهربهرارویتتوخدا

منومردماینکهبراي،کنیدپنهانراخودتانبایدکارابتدايدرکهآنضمنشماکهگویدمیداردموالناببین

ببین.نشدیمقويوقتی،کنندفلجراشماتوانندمی،بگیرندراشمادلشدنبزرگجلويتوانندمیذهنیهاي

راخداشکربعدوندهنشانکسیبهرارویتتوکهگفتمنبهجبرئیلاول،گویدمیراهمینداردغزلایندر

راخدامندلاینکهخاطربه،بودشدهزندههوشیارانهخدابهانساناینکهبراي؟چراوکردراخداستایشوکرد

،بودشدهانسانمرکزبودآمدهخدایا،بوددیده

دراستچیزهمهعالقهمورد،بشودزندهزندگینهایتبیبهاي هباشندیککهانگیزشگفتپدیدهاینپس

چهکهگویدمیپاییندر.نکنفاشهمهبهراسرّاینوهستیخداسرّتوکهگویدمیجبرئیلببین،جهان
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،شودمیزندهتوبه،شودمیصافنفریکوقتیوشودمیفاشداردخودشاینکه،نکنمفاشتوانممیجوري

نشانیعنی،کنیدنمیکسیبهرارویتانعملدرشایدشماپس.بگیردراآنجلويتواندمییکسیاچیزيمگر

ریشهازراشمانتوانندمردمکهبشویدعمیقاینقدرکهجاییبهبرویدتا، ایدهشدزندهزندگیبهکهدهیدنمی

.بیاورنددر

بهمنآقابگوییدکسیبهنیاییدشمااستعمقکمتانریشههستیدضعیفدهیدمینشانواکنشهنوزاگر

کهچیزيهرکهبینیدمیوامشدهاینطوريمن،جهاناینبهورمآمیدارمراخردمن! هاامشدهزندهزندگی

.کنداستفاده،شودمیصادرمادلازکهبرکتیهزارانصد،ماترجمانهزارانصدازخواهدمیجهانایندر

نهایتبیبهوزندگیسکونبهشماوقتیگفتماالنهمینالبته؟کننداستفادهتوانندمیمهدیگرهايانسان

اینودیگراندرراخودشکندمیشناساییوهستشمادرنهایتبیاینبرویدجاهر،بشویدزندهزندگی

.استعشق

دررازندگیوزندگیبهکنندمیارتعاشآنهاومردمدردوستدر،بچهدررابودنکندمیشناساییبودن

خیلیمنکهگفتهجبرئیلهمینبراي،دهندمیانجامچیزهمهوجاهمهدرراکارهمان.شناسندمیخودشان

جنسازوبودهخداجنسازکهشناختانسانبالخره،بشودزندهخدابهتوانستهانسانکه،خداازسپاسگزارم

هموگذاشتکناررااشذهنیمنعقل،گذاشتکناررامقاومتوستیزهیعنی،داداجازهوبودهاونهایتبی

کهآزاد،شدآزادودهدگذراستمینشانذهنکهراچیزيهروفهمیدگذاشتراگذراچیزهايباشدنهویت

.شدنهایتبیشد

&&&
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خود آن نشود، عشقِ تو پنهان نشود: گفتم

شِ صفاي دلِ من؟چیست که آن پرده شود پی

،منعدممرکزاز،مننهایتبیمرکزازاین؟توانممیمنمگر،ندهنشانکسیبهراخودتتوگوییمیمنبه

خواهندهمه؟بشودپنهانشودمیمگرتوعشق؟کنمکارچهمن،بیرونرودمیداردترجمانهزارانصداین

راماندلصفايجلوياستچیزيچهجهاندر.کنمغایبرانایتوانمنمیمن،امشدهزندهتوبهمنفهمید

.بگیردرابرکتاینبیانوصفاوپاکیجلويتواندنمیچیزهیچیعنی؟ بگیرید

توانستهزندگییعنی،استشدهعمیقخیلیحقیقتاانسانکهوقتی؟تواندنمیکی،بگویدرااینخواهدمی

تعدادکهآمدهبوجودشناساییکافیازهاندهب،داردآزادارادهیکانسانوکندزندهخودشبهراانساناست

ودنبدهقرارلحظهایندرزندگیکنندهزندهنسیممعرضدرراخودشانوبشوندتسلیمانسانهااززیادي

بهآنهابانشدهویتهموباورهاانباشتنداشتنبا،رسیدنخواهندجاییبهذهنیمندادنانجامباکهبفهمند

بگیرندرستگاريذهنیمنحفظباانسانییکازمکانییکازدارندانتظارمردماینکه، رسیدنخواهندجایی

.گرفتنخواهدصورتچیزيهمچون،کنندپیدانجات

؟شودپردهآنکهچیست،ماندنخواهدپنهانتوعشق،نشودپنهانتوعشق،نداردامکانیعنی،نشودخداگفتم

.بله،مقابلشدربشودپرده،خداستصفايواقعدرکهمندلصفايپرده؟شناسیدمیراچیزهاییچهجهانرد

عشق چو خون خواره شود، رستم بیچاره شود

کوه اُحد پاره شود، آه چه جاي دلِ من؟

و،افتدمیچاهبهنفریکیبتعقدراسبشباسرآخرهنرنماییهمهآنباالبتهکهاستشاهنامهپهلوانرستم

ذهنمبگذاریعنی،بدهنشانمنبهراخودت:گویدمیخدابهموسیوقتیکهاستطورکوهبهاشارههماحدکوه

ترینسفتشدنمتالشینشانگربلیکمسهمبازاینهادويهرو.شودمیمتالشیوشودمیپاره،ببیندراشما

اوعشق،شودمیخوارهخونتوعشقوقتیگویدمی،جهاندراستذهنیيهامنترینمحکموترینسختو

شماازنسیمایندهیدمیاجازهانتخاببانرمشبااطاعتباشمایاداردراهتادوکهشودمیخوارهخونوقتی

اینو،کندمیاكپراشماهايعیبوآوردمیدرتوازنوتعادلبه،راشمازندمینسیماینواقعاوبشودرد

.شویدمیتسلیمتوانیدمیچههرشمایعنی،استراهترینخردمندانه
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ادامهرادانممیمنگوییممیاینکهو شدنبلندوقضاوتومقاومتوستیزهاینماکهاستاینهمراهشیک

تاکشیممیدردوسرمانبهزندمیچماقبازندگیلحظههرکهخواندخواهیممثنويقصهدرامروزو.دهیممی 

خونکهاستاینراهبهترینحالهربه،کندمتوجهرامادرد،بکشیمدردنبایدبفهمیمکهبکشیمدرداینقدر

کهنسیمیاینکهبینیدمی،کنیدتجربهتانذهنبهبودنناظرواطاعتومیلوانتخابباشماراعشقخوارگی

باید،راقضیهایندادهطولهمزیادوچسبیدهکههرچیزيبهبایدهوشیارکهزندگیقانوناینوآیدمیآنوراز

بشودیکیزندگیبادوباره،اصلشبهبرگرددبایدانسان: گوید کهمی،بشودقائمخودشرويهوشیارانهبرگردد

.استعشقاین

،خداستباوحدتحسعشق،استندیگرایاخودزندگیشناساییعشق،راعشقگفتیمجورچندامروزدیگر

کهمندلاالح،کندمیپارهراکوههم،کندمیبیچارهرارستمهم،بریزدخونخواهدمیوقتیعشقگویدمی

.کندمقاومتتواندنمیعشقخوارگیخونمقابلدر،استشدگیهویتهمتاچند

عشقبکندراکارشعشقبگذاریدشمااگر،بشودمتالشیتواندمیآسانخیلیمادلکهاستاینآنمعنی

االن،بشویمزندهاونهایتبیبهتاخوداصلبسوي،اوبسويبارهدوکنیممیحرکتمااینکهجزنیستچیزي

تمامبابشودمتالشیبایدمحدودیتاین،استمحدودیتتوينهایتبیایناالن،کردیمگیرمحدودیتتوي

،استذهنیمندید،استذهنیمنمالاینها،استکمچیزهمه،استمحدودچیزهمهاینکه،خصوصیاتش

ازکسیخواهمنمی،کنممیمقایسهراخودم،هستمناراحتمنبشودموفقکسیهر،هستمنظرتنگمناینکه

.کنممیگاهندیگرانبهمناینکه،دیگرانباسنجممیازهاندهچببینمکنممیمقایسهلحظههر،بزندجلوترمن

اوازپرزندگیواستزندگیموازيکهکسیحتییعنی،کنیممیتهیراخودمانکنیمنگاهدیگرانبهکهگفتم

مااینکهو،شودمیقطعدیگرکسییکرويبگذاردراحواسشههم،کندمیعبورزندگیخرد،کندمیعبور

رویممیداریموایمنرسیدهثمربهگذشتهبهنسبتمااینکه،هستیمحسودوهستیمخسیسمحدودیتاثردر

اینوکنیممیگناهاحساس،کنیممیخبطحسمااینکه،هستیمزماندرمااینکه،برسیمثمربهآیندهدر

درکهاستدردهاییاینهاهمهضررهابهواشتباهاتبهنسبتخوردنتاسفوخبطاحساسوگناهاحساس

.بشودمتالشیباید،شودمیتالشیماینها،ماستمرکز

ذهنیمندیدبااالنما.دردوشدگیهویتهمبه، کندنمیرحمیعنی،استخوارهخونکهاونسیممقابلدر

بشودجدیددیدمابهوبشودرداونسیماینکهمحضبه،دارندارزشمادردهايوشدگیهویتهمکنیمفکرمی
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،دیگرانباماستمقایسهمبنايهايشدگیهویتهماین.روندمیدارنداینهاکه شویممیخوشحالاصالما

دارمپولچقدر،دارمچقدرمنکه،کندمیفرقچهخانم،کندمیفرقچهآقانکنیدمقایسهدیگرشماوقتی

کجا؟کندمیفرقچهاستچقدرمنسنندارمیادارمبچهاصالدارمبچهتاچند،ندارمیادارمهمسراصال

؟داردفرقچهاینهاندارندیادارندقبولرامنمردماستکوچکیااستبزرگامخانهکنممیزندگی

راآدمکندمیردخُبکنیدمقاومتشما،کندنمیرحمخداکندیعنینمیرحمعشقکندنمیرحماینهابهعشق

عشقکنندهزندهنسیمنهخوارگیخونبگوییمقابلمدرمادلپس.کنیدنگاهتانگذشتهبهشما،ایمشدهماو

:گفتیمبیاییددرشماو،بیاییددرتوآنازشما،بریزدفرواین،بدهیداجازهشماباید،بشودمتالشیتواندنمی

دهانبگشایدذرهآنناگهانهنانذرهیکیدرآفتابی

ذهنیمناینباباکهگوییدمیشماموقعنآ،شودمیخورشیدیک شدنهایتبیکردبازرادهانشوقتی

.نبودنهایتبیجايمحدودیتاین،نبودنهایتبیجاي،نبودمنجاي؟بودمنجايچهمحدود

باز گشاید به کرم بند قباي دلِ منشاد دمی کان شه من آید در خرگه من

این،منبزرگچادرایندر،منخرگاهایندربیایید،زندگیوخدایعنی،منشاهکهيالحظهآنحالبهخوشا

یکما،کندمیبازخودشکرمبارامنقبايبنداینیکییکی،آیدمیکه وقتیوشودمینهایتبی،منخرگه

رااینها، داردهمزیاديهايگرهوبستیممحکمواستلباسیک،ذهنیمنیکبعنوانایمپوشیدهقبایی

تسلیمباید،استنهایتبیشماچادر،شماچادربهبیاییدخواهدمی،کندبازخواهدمیشاه،کندمیباززندگی

غزلازکنیدنگاهبله.بیرونبیاییدتوآنازشماوکندبازراشماقبايهايگرهلحظهاینبگذاریدباید،بشوید

:خوانممیبیتچند1833شماره

1833مولوي، دیوان شمس، غزل شماره 

جان عفو منا و درگذر از گنه و عِثارِام به عذر تو ای طرب و قرارِ جانآمده

فیزیکیچیزهايوباورها،فکرهاباشدگیهویتهممتوجهاالنکهشما،بزنیدتوانیدمیراحرفاینببینیدشما

حتیایدهدادکششمهخیلیواند، هداشتنگهذهندرراشمااینهاکهدانیدمیو،ایدهشددردهاوجهاناین

لحظهایناالنمنکهبگوییدتوانیدمیوبخواهیدعذرهستیدحاضرحاال،شدههمتانسالشصت،پنجاه
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تومنجانآرامشیعنیقراروشاديیعنیطربکهدانممیمنو،ماکردهکهکارياینازبخواهمعذرماآماده

.استزندگی،خداستیعنی،هستی

گناهدیگرشماکهگذردمیدروکندمیعفوموقعی، عفو نما و درگذر،ذر تو اي طرب و قرارِ جانام به عآمده

یکییکیونشویدهویتهمجدیدچیزبابعدبهلحظهاینازنکنیدایجادجدیديدردبعدبهلحظهاینازنکنید

،نستیزیداتفاقیهیچبااي هلحظهیچدر،نباشیدتسلیمبدوناي هلحظهیچ،کندبازاورابندهاکهبدهیداجازه

آگاهیمن،هستماتفاقاینگیرندهبردرفضايمن،افتدمیمنبراياستاتفاقبهتریناینبگوییدلحظههردر

من،هستمساکنمن،بیافتماتفاقخودتوانمنمیمن،نیستماتفاقخود،هستماتفاقایناطرافهوشیاريو

من،باشمذهنیچیزیکتوانمنمیمن،استذهنجنسازاتفاق،استوضعیتاتفاقو،تمهسروانساکنهمین

بدآیندیاخوشایندجنسازتوانمنمیمن،باشمقضاوتجنسازتوانمنمیمن،باشمگذراجنسازتوانمنمی

در،ماگناهازگذردمیدروکندمیعفوکهاستموقعایندر.باشمدردیاهیجانجنسازتوانمنمیمن،باشم

.بشودشماوجودواردلحظهایننسیمشبدهیداجازهشماکهگذردمیوکندمیعفوصورتی

یعنیگناه،کهبینیدمیراماعثارهمینکهزمینافتادنولغزشیعنیعثار، جانعفو نما و درگذر از گنه و عثارِ

دچارهم،ایمشدهگرفتارهوشیاريبصورتما،افتادنکلهباافتادنولغزیدنیعنیهمعثار،شدگیهویتهم

لفظاستجالبو.چیزهاستباشدنهویتهموگناهاثردرافتادنولغزشاینکه،ایمشدهافتادنولغزش

،استنزدنهدفبهوزدنوگرفتننشانواقعدرآنمعنیواقعدرانگلیسردS,I,N.استSINگناهانگلیسی

اسمشاین،زندمیبیروندرچیزيیکبه،بزندزندگیبهاینکهبجايگیردمینشانهلحظهبهلحظهانسانییعن

میشناساییراماديچیزیک،کندشناساییخدابصورتراخودشاینکهبجايلحظهایندریعنی،استگناه

.استگناهاینوهستممناینگویدمیوشودمیهویتهمباآنوکند

باشددرد،باشدفیزیکیجنس،باشدباورجنسازچه،هستممناینگویدمیوشودمیبلندانسانکهلحظههر

شما.استگناه،لحظهایندرهستمخشممنگوییمیشويمیبلندکهشدنخشمگینیعنی.استگناهاین

انسان،نداردمعنويقدرتکهینخشمگانساندانیدمیقدرتمایهدانیدمیافتخارراشدنخشمگیناصال

نهاستمعنويقدرتکیا،کیاوکارگویدمیکهآن، نداردمعنويقدرتدارددردکهانسانیهرد،ندارهمترسو

اینواستمعنويقدرتقدرت،کهنیستقدرتآن،داردسیاسیمقامیککنفرضکه،جهانیاینقدرت

.آیدمیستبدخدانهایتبیبهشدنزندهازقدرت
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ماکاربهدیگرچیزجورهزاروعشقوخردقدرتآنازوبزرگیآنازوقتیاستکارآنکاروکیاوکارگفت

.افتادیموکردیمپیدالغزشوکردیمگناهماهمهولی.استدرستیکارآن،نیستگناهآن،کندمیپیداجریان

مگر،آوردنخواهیمبدستراآرامش،قرارکهراامنیتحسوراشاديماکهکنیممیشناساییلحظهاینولی

خواهیممیعذراالنماو،گویدمیراهمیندارد،مامرکزبهبیاییداوو،ماماديدل،بشودمتالشیمادلاینکه

ابشوممیتسلیممنوخواهممیعذر،نفهمیدم،ببخشید: بگوییدخدابهکنیدروشما،خواهیممیمعذرت

کنمنمیستیزهلحظهایناتفاق

نیست به جز رضای تو قفل گشای عقل و دل

نیست به جز هوای تو قبله و افتخارِ جان

اگرلحظهاینشما.شکر،رضا،رضاگویدمی،کندمیبازکلیديچهراقفلتانکهببینیدخواهیدمیشماپس

،لحظهایندرنداریدشکایتوزندگیدرستیدهراضیشماوقتی،زندگیازهستیدراضیوشویدمیتسلیم

پر،هستیدخشمگین،کنیدمیشکایت،هستیدناراضی،هستیدناشکرشما.استراضیهمشماازخداهمواقعاً

ازهستمراضیکهوقتیمن:گویدمی.شودمیترمحکم،شودمیترقفلداردتانقفلپسهستیددرداز

آن،هستمتسلیممنوقتیکهاستموقعیچهآنکنممیشکرحسوکنممییترضاحسلحظهایندرزندگی

دلوخرددیگريچیزتورضايازغیرو،منکمکبهآیدمیتودلوعقلگشايقفلتوکلیدکهاستموقع

.گرداندنمیبازمنبهرامناصلی

جانافتخاروتوستقبلهبهحواسمۀ همنم،آیدمیتوطرفازکهنسیمییعنیتوهواي،توهوايجزبهنیست

یعنیاوهوايپس،توهوايجزبهنیست،بدهمقرارتوکنندهزندهنسیممعرضدرراخودمکهستااینمن

.تونسیمشدنجاريوتوبهرسیدنآرزوي،توبهآرزومندي،توخواستنهواي

ستیزهیعنی،استقضاوتازقبلوشرطوقیدبدونلحظهایناتفاقپذیرشکهبشویدتسلیمحقیقتاًاگرشما

لحظههرمنیعنی،شویدمیآیدمیورآنازکهنسیمیمتوجه،کنیدمیپیداراقبله،لحظهایناتفاقبانکردن

اگرکهبکنیدتوجه،خواستیممیرابیرونچیزهايماحاالتا.بخواهمتوانمنمیدیگريچیز،خواهممیراتو

بیروندر،کنیدجاريعملتانوفکردر،شودمیعملتانوفکرواردلحظهاینکه،رازندگیخردوانیدنتشما

درستراجهانشودنمیاینهاوتخریبودردایجادودردوترسوخشمبا،بیاوریدبوجودتوانیدنمیسامان
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راجهانبخواهید،شدهبنادردهارويکهذهنیمنعقلباوببندیدرازندگیخردراهشمااگر،ترساندنبا،کرد

.بفهمیدبایدرااین،کردخواهیدخرابراجهان،کنیدآبادان

شدنزندهآروزيماموقعهر،توبهشدنزندهآرزوي،توبهرسیدنآرزويیعنیتوهواي،توهوايجزبهنیست

،اوهوايپس،آیدمیاوهواي،ایمشدهتسلیمامکهستااینآنمعنی،شودمیرداونسیمداریمرااوبه

،جهاناینبهبیاوردرازندگیخردکهاستاینانسانافتخار.استمنجانافتخاروقبله،اونسیمواوخواست

کهنهمگر،جهاناینبهبیاورددانیمنمیماکهرابرکتهزارانصدآن،جهانبهبیاوردرازندگیلطافتوعشق

قفلذهنیمندربیشتررامردمم،کنیعرضهجهانبهراهاواکنشم،دارینگهراجداییم،دارینگهراهنیذمن

این،اینجابکنیمراکارهااینایمنیامدهخداامتدادبعنوانما،نیستافتخاردیگرکهاینکنی،مسقروکنی

.دیگرنیستافتخار

شمادرمعنانکنیدتکرارتا،بفهمیدخوبکهرامشابهابیاتوبخوانیدرابیتاینبارسیصد،دویستتوانیدمی

زیاداگر،آنجابهببردراشمااستقادر،استرسیدهغیبجهانازواقعاًابیاتاین،دادنخواهدنشانراخودش

راکاراینخودمونچمن،کهداردنمنحالبهکهنفعیبخوانیدزیادگویممیکهمن،دانیدمیخودتان،بخوانید

.کنممیپیشنهادشمابهدارم،گرفتمنتیجهوکردم

تو سبز شد دی بدهد سزای اوباغ که بی

جان که جز از تو زنده شد، نیست وی از مشارِ جان

توازوبشودزندهذهنیمنبهکهجانیو،رسدمیراحسابشزمستان،بشودسبزتوبدونکهباغیگویدمی

ایمآمدهماکهکنیدمیتوجه.شمردنبایدهاجانوجز،گذاشتاصالنبایدجانحساببهرااین،نشودندهز

استخوبخیلیمردهستممرد،مانجنسیتباچیزچهباایمشدههویتهمایمآمدهوهوشیاريبصورت

باماندانشبامانپولبامانگلیخوشبامانجوانیبا،باشداینطوريبایدزناستزن،باشدبایداینطوري

.استسبزاالنماباغهستیمهویتهمآنباداردارزشجامعهدروآوردیمبدستکههرچه

تادو،دارمهمسر،استسبزباغمگویدمی،باشدبودهموفقچیزهاانباشتندراگر،استسالشسیکهکسی

بودنازخبريولی،بهبهاستسبزچهباغکهبینیدمی،دارمنسبیز،دارمعقل،دارمدانش،دارمخانه،دارمبچه

خواهدراحسابشزمستانوخزانبزودي،استدلشهاانباشتگی،هاآوردنبدستیاهاموفقیتهمین.نیست
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،استسطحی،بکندخوشبختیحسو،هاشدگیهویتهماینباکنددرستباغتواندنمیهیچکس. رسید

.ریزدمیهمبههمهشودمیکشیدهستونییکو،استوقتیمخیلیخیلی

شما.شودمیپارهپارهکوهشودمیبیچارهرستم،شودخوارهخونچونعشقگذاردنمیگفتمابهامروزو

ولحظهایناتفاقپذیرشاثردروتسلیماثردرمنکهجوانیخاطربهنکنیدکوششوکنیدسبزراباغنیایید

وگذردمیوقت،راکارایننکنید،بشومقائمخودمرويبرنگردم،راهایندرگذاشتنپولحتی، اشتنگذوقت

تخریب،استکنندهتخریب،شودمیساطعباغاینجورازکهانرژيوشودمیهویتهمبیشترآدمرفتهرفته

میمچالهرااینزمستانبزوديو،خداستبا،هستهمهبااستاشبچهبا،استهمسرشباآدمرابطهکننده

. کندمیمجازاتیعنی، تو سبز شد دي بدهد سزاي اوباغ که بی.گذردمیوقتوکند

انباشتگیهمینجانمان،ذهنیمنبصورتمایاذهنیمنجان، جانشمارازوينیستشدزندهتوازجزکهجان

جان،بریزهمبهخودتخوب.بروددستمازاینهانکندگوییممیترسیممی،لرزیممیآنبرايکه،استهایمان

،کنیممیکیفنگاههستمرکزماندرکهچیزهاییبهموقعهر،شدهزندهچیزهابهکه، نشدهزندهخدابهما

.استزندهآنهابهماجان

نمیحساببهاصالنجااینهاجانشماريرسدر،نشمارنگذارجانحساببهاصالًرااینگویدمیموالناولی

.بشودزندهمعناتابخوانیدموالنازندمیحرفجوريچهکهببینیدپساینکه،نیستزنده،استمردهاین،آید

پیشرت آ، تا بزند بر تو هوای دلِ منمن و پژمرده شدیگوید کافسرده شدی بی

کهگیریدمییادشماگفتگواینازو،دهدیمرامانجوابهماووگوییممیراسخنانمان،زندگیبهداریمما

شماچرا؟نیستیکتاییبصورتچرا؟شدهخرابچرارابطهاین،داردوجودزندگیوشمابینيارابطهجورچه

:گویدمی؟کجاستاشکاالتو،همبازندمیحرفجداچیزتادوچرا؟نیستیدیکیوزندگی

باغکهچرا،ذهنتدرمردي،ذهنتدرشديپژمردهیعنیشديافسرده،شديافسردهتوگویدمیمنبهزندگی

کهاستاینتوجانافتخار،کنیمیافتخاراینهابهتووشدهشکوفااینها،شدگیهاستهویتهمبراساستو

وهویتگرفتنخوشیولی،داريهمرادردهاتماموترسیمیواي هگذاشتمرکزتدرواي هکرددرسترااینها

پولاینقدرکهکنییادآوريخودتبهرااینهاخواهیمیلحظههر. گذاردنمیچیزهااینازخوشبختیحس

بهرااینهاهماً بعضوهویتمهمهمشانهمهبادارمراآندارمراآندارمراایندارمبزرگۀ خانیکدارم
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انرژياینبهکرديبسنده.کنندمیتحسینراشماهمآنهاوکنیمیبودنبرتريحسودهیمینشاندیگران

.شديافسرده،توجهوئیدأتانرژي،دهندمیتوبهمردمکهبد

رهارااینهادوبارهوقتی؟شويمیاوباکی،شديزندگیبی،شديخدابیشديمنبی،شديپژمردهومنبی

ما،اونسیمبدون،اوبدون،شديپژمردهومنبیشديافسردهکهگوید،شويبزندهاوبهگرديبرمیکنی

داریمقبولراخودمانذهندروشدگیهاهویتهمبصورت،شویممیشکوفاکهاستدرست،شویممیپژمرده

نداریدآرامش،نیستیدشادشما،نداریدزندگیرمقشماکنیدتوجهدرستاگرولی،کنندمیئیدأتهمدیگرانو

میحملخودتانباراثابتناخوشیجوریک،دنکنمیپژمردهراشمااینها،داریدهنیذدردهزارجورترسیدمی

.نیستخوباینباشیدناراضیاگرگفتامروز،نارضایتیجوریک،کنید

غلطدیدذهنیمن.گیردمیرازندگیشاديوخردعبورجلوي،استناشکراستناراضیلحظهدراینهرکسی

توجهباالخره،خداازبشودطلبکاروکندشکایت،کندنالهاگرکهکندمیفکر،استاییجدبراساسچون،دارد

بلکهخواهممیزیاد،کندفکرمیاینطوري،دهدمیدالرهزاردهاقالً،خواهیممیدالرصدهزارماحاال،کندمی

خشمگین،کنیشکایت،کنینالهوباشیناشکروباشیناراضیشما.نیستچیزيهمچون،بدهدراکمحاال

دیدباولی.استعجیبذهنیمنبراي،ایناستعجیب،گیردمیداريکههمراآن،دهدنمیهیچیباشی

راامفراوانیاینخواهممیمن،امفراوانیجنسازمن:گویدمیخدااینکهبراي،نیستعجیباصالًزندگی

بینهایتوفراوانیهم،دارينگهرامحدودیتهمتوانینمی،کنیرهارامحدودیتاینکهشرطیبه،توبهبدهم

وکنیافراطودارينگهراآناگرحاال.دهمنمیراایندارينگهراآن،بگیررااینکنرهاراآن،بگیريرامن

زندگیروزبهروزمن،کنیمنفیفکرهاي،بدهینشانواکنشوبشويناراحتوکنیشکایتوکنینالهبخواهی

توکهدهدمیزیاددرد، زیاددردطریقازشودخوارهخونچوعشقکهاستهماناین،کنممیکمراات

بزرگانراراه؟هستچیراهنفهمیدياصالًیا،کنینمیتوجهاشکالبهودارياشکالکهبشويمتوجهباالخره

.دهندمینشانمابه

جمعآیندهوگذشتهازیعنیبیاجلوتربیاجلوترگویدمیگویدمیزندگی،مندلهوايتوبربزندتاآپیشتر

نزدیکخداپیشداریم،لحظهاینبهآییممیشویممیجمعماآیندهوگذشتهازهرچی،لحظهاینبهبیابشو

.استلحظهیناجنسازواستلحظهدراینهمیشهزندگیبراي،لحظهاینبهآییممییواشیواشو،شویممی

توهمیمنیکوهمانبودنزماندروباشیدزماندرنبایدشمااینکهبهشویدمیآگاهداریدیواشیواششما
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صفرهمذهنیمنلحظهاینبهمآییمیشویدمیجمعکهزماناز،هستزماندرتوهمیمن.همانبشودبلند

،شودمیبزرگترهرچقدر،باالآیدمیذهنیمن.شودمیبازاصلیمنآنورازشودمیصفرذهنیمن.شودمی

بزندتاآپیشتر.شودمیصفر،شودمیجمعمابینهایتوشویممیمحدودترماآنوراز،شودمیزیادتردردش

بهآییمیبیشترشويمیترتسلیمهرچه،بیاجلوترتوکهگویدمیشمابهخدا،زندگی،مندلهوايتوبر

منمسمومهوايحاالتا، مندلهوايتوبربزندتاآپیشتر،بلهتوبهزندمیزندگیدلهوايلحظه،اینسوي

.بخوردمابهزندگیوخداهوايبلکهبرویمجلوتر،خوردهمابهذهنی

1830مولوي، دیوان شمس، غزل شماره 

در عجبی فتم که این سایه کیست بر سرم؟

ن است، آنِ منفضلِ توام ندا زند، کانِ م

گفتیمباشدیادتان،کندکارمادر،شودمیوباشتدریجبهوبشویمتسلیموبخواهیمعذرمااگرلحظهاینو

وپذیریدمیشماونیستمااختیاردر،افتدمیلحظهایندرکهاتفاقیهریعنیقضا،کارکندهمقدروقضا

بیروندرکارهایتان،شودمیبازدارددلتانکهشویدمیتوجهمیواشیواش.شویدمیآنة دربرگیرندفضاي

و؟استسرمبرکیۀ سای:کهآیدمیپیشسئوالاینوشودمیبهترزندگیتان،کندمیپیداسامانیواشیواش

که،گیرممیتوازپیغامییکمنیکدفعه،زندمیندامراتوفضلیعنی،زندنداتوامفضل،زندمینداتوفضل

،رفتنجلوتروتسلیمهمیندراثر،افتدمیماسربرخداۀ سایبتدریجیعنی،استمنمالاستمنمالسایهاین

:کندمیقدروقضاصحبتدادمتوضیح689ۀ برنامدرکههمینطورموالنا،کنمیادآوريدوباره

،فهمدمیافتادنبعداز،افتدمیتفاقیاچهلحظهاینکهبزندتخمیننیستقادرذهنیشمنباانسانیعنیقضا

یادآنازوبپذیریدشما.استاتفاقبهترین،لحظهایندرشمابرايآوردمیپیشزندگیخردهراتفاقیولی

.کندمیکارفیکونکن،استاتفاقبهترینکهبپذیریدرااتفاقاگرگفت.باشیدآنة دربرگیرندفضايوبگیرید

المکانومکاناندردویممیفکانکنحکمهایچوگانپیش

درستراشمافرموکندمیبازراشمادلنتیجهدروپذیریدمی،افتدمیاتفاقکهچیزيهمینیعنیکهمکان

چیزیکحالبهتاانسانبرايخداکهکنیدتوجهکند؟میراکاراینداردکیکهکنیدمیتعجبشماوکندمی

رسیدخدابهشودمیکجاپرسدمییکیگویدمیموالنا،رسیداوبهشودمینهاصالًکه،هبودانتزاعیوذهنی
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حرفهااینگویدمی؟رسیدشودمیکجاببینمبدهنشانیا،شودنمیچیزيهمچون،رسیدخدابهشودمگرمی،

بهمربوطواستحقیقیواستعملیخداياین.کندکمکشمابهلحظهایندرعمالًتواندمیخدا.نزنیدرا

بینهایتبدهیداجازهباید،استپنهانشمادرونیستشماخودغیرازخداکهشویدمیمتوجهشما.استبودن

ایناتفاقبا،کنیدمیانتخاب،گیریدمیتصمیم،ذهنیمنبادهیدمیتشخیصشماکهزمانیتا.شمادربشود

.دافتیمیمنفیعجبدر. کنیددرستراتانالمکانوانمکتوانیدنمیشما،ستیزیدمیلحظه

اینکهبراي،کندمیخرابقدروقضاکند؟میخرابکیراماکارهايآقا:گویندمیمنفیعجبدرهاخیلی

قضاکهلحظهایناتفاقبااینکهبراي،کنیمیقضاوتاینکهبراي،کنیمیستیزهاینکهبراي،کنیمیمقاومت

ذهنیمنیکاینکهبراي،دهیمینشانواکنش،کنیمیشکایت،پذیرينمی،جنگیمیآوردمیپیشانبرایت

گماینکهبراي،داريذهنیخدايیکوهستیذهنتدراینکهبراي،کنیحفظخواهیمیوداريعیارتمام

.خودتکند؟میخرابداردکی،دهینمیتشخیص،ذهنتتويشدي

طلسمبهراجعشماکهگویندمیالبته،بدهمجوابسئواالتاینبهنبایدمنکهکنندمیئوالسمنازهاخیلی

چندبارهیهستمخانمییکاستسالمچهلمثالًمنگوید؟میچیموالنا؟گوییدمیچیبختبستنو

!شديطلسمتوبستندرابختتگویندمیهمه،رفتهگذاشتههمبعدشوآمدهخوششاولشوآمدهخواستگار

راذهنیمنخوداصالً،استطلسمخرافیباورهايبااً مخصوصباچیزهاشدنهویتهمبله؟استاعتقاداینآخر

ذهنیمنایندهیمنمیتشخیصوکردیمگیر،افتادیمتلهبهذهنیمندرمااینکه.طلسمبگذاررااسمششما

،استطلسمبلهبگوییدتوانیدمیبوخ،بینیمنمیاینکهبراي،نیستدستمانحضورشمعاینکهبراي،چیه

حرفبهنیامدم،کنمکارخودمرويدممنیامنکهگویینمیچرا؟گرديبرنمیجبرانقانونبهچراشماولی

بختکردندطلسمگوییمیچرا،ببرمباالرادانشم،کنمخردورزيیا،کنمتحصیلنیامدم،بدهمگوشبزرگان

؟استدرستاینآیا،بشودبازبختمکهبگیرمدعارومب،رامن

آیدمیکندازدواجشماباخواهدمیمردي،استرسیدهجایییک،دارددانشیباالخرهکهکسیبوخ

شما،هستیدحسودشما،داریددردشمامعتقدي،خرافاتبهشماکهبیندمی،کندمیصحبتشماباچهاردفعه

رويشماکهکندمیایجابجبرانقانوناین،رودمیگذاردمیخوب ،نظریدتنگشما،کنیدمیمقایسههی

بهروندمیآنموقعبعد؟استدرستاینآخر، شدیمطلسمماگویندمی،کنندنمیکارمردم،کنیدکارخودتان

کهاستدلشکهیذهنمنومحدودیتیکآدمشودمیآخر،بگیرنددعایا،کنندلمسراآنجاکهجاهابعضی
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میدرستاینبگویدکهبگیردکاغذیکجایییکازبرودداردنگه،استشدگیهویتهمازپر،استدردازپر

؟رامنکند

حرفهاي،شودمیمنعکسبیرونشمامرکز،شودمیمنعکسبیرونرويکهشماستدلاینکهگویدنمیمگر

آلودگیخواندخواهیماآلن،بیرونآیدمیاستدرد،استذهنیمناگر.آیدمیمرکزتانازشماعملوشما

میکثیفخیاباناندازدمیراپوستشخوردمیموزکهکسی.ماستمرکزآلودگی،محیطآلودگی.کندمیایجاد

ارخیابان،کندنمیتمیزرااشخانهکهکسی،استآلودهمرکزشاینکهبراي،آیدمیمرکزشازآدماین،کند

،ستاآلودهمرکزشاینکهخاطربه،آنجااندازدمیراآشغال،کندمیآلودهرادریاساحلرودمی،کندنمیتمیز

دونفریکیو.استخرافی،استحقیر،استآلودهمنمرکزگویینمیچرا؟بستندرامنبختگوییدمیشما

.نیستند

جادو،شدهبستهبختممنکهنپرسیدمنازکنممیاهشخوکندمیگوشرابرنامهاینکهکسیببخشیدکهمن

تلفراوقتسالسیکسییک،نکرديکارخودترويکهاستجبرانقانونهمینجادوچیه؟جادو،شدم

رافیلماین،کندمیتماشارایکیآن،کندمیتماشاسریالاینبهراروزهی،کندمیتلفداردهماآلن،کرده

خیلیهماشقیافههمبعد،شودمیسالشسی،خواندنمیکتاب،کندنمیکارخودشرويکندمیتماشا

،دارددرستیمرکزنه،استبلدکارنه.کندارائهجامعهبهراخودشخواهدمیو،زنچهمردچهاستخوشگل

توجهاوبهچکسهی،کندمنعکسمحیطبهخواهدمیراآلودگیشو،استدردوشدگیهویتهمازپرمرکزش

.بوخبستیخودت،شدهبستهبختت.استشدهبستهبختمگویدمی،کندنمی

موالناۀ مطالعازاینها؟چیستشدگیهایتانهویتهمببین،بشناسرامرکزت،بیندازبرسرتراخداۀ سایبیاشما

هستندآدمهاچقدر.آیدنمیدستبههمحالیبیوتنبلیبا،آیدمیدستبهخودترويکار،آیدمیدستبه

شمابزرگی،کردیمکیاوکارصحبتامروز،نه،نکنندکارولی،کنندگوشراشعرهااینبایدکهکنندمیفکرکه

کهگرفتییادکهچیزياینببینی،کنیکاربرويباید،شودمیمشخصعملدر،شودمیمشخصکاردر

چالشوقتی؟کنیمداراتوانیمیمردمبا؟ریزدمیکارتبه،استدستتحضورشمعوشدهصافمرکزتان

کندنمیبرخوردکسیباآدمبنشینیخانهخوب ،بنشینیخانهتوياینکهنهکنی؟حلتوانیمیآیدمیپیش

.باشدخوبهمحالشاستممکنآنجا
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کنیدعوضرامرکزتانشماهکخوانیممی،نکنیدکارهیچوبدهیدگوششماکهخوانیمنمیماراچیزهااین

،بیرونآیدمیخرداینکهچالشهاستحلدر،کنیدحلراچالشها،بشویدروبروچالشباعملدربیرونبروید

اینکهمگر.باشدمرکزشدردردازپرذهنیمناینکهمگر،نشدههمجادوونشدهطلسمهیچکسبنابراینپس

بیرونیچیزیکدرنجاتکهاینهابیشترونداردحقیقتیهیچکهافاتخرسريیکباکهداشته باشدذهنیمن

.باشدشدهدچار،استآدمیکدر،است

میتسلیماثردرزندگینسیماینازفارغواستبیرونیآدمنفریکدستشمانجاتکهکنیدمیفکرشمااگر

باوريچنینباشدههویتهم،هستیدآنمعتقداگر،هستید،کندمیزندهراشماجانوشماجانبهآید

شمابهمکاننه.بیرونبیاییدتوانیدنمیسحرایناز،یداهشدجادوآرهکهبدانیدبایداینصورتدر،هستید

ذهنبااستممکنشماکهچیزينه،دهدمیپولنه،دهدمیشخصنه،دهدمیزماننه،دهدمیزندگی

رااینبتوانیدذهنتانباشماکهچیزيهیچ،دهدمینجاتراشما،بشویدهویتهمباهاشوکنیدتجسم

.ذهنیمنازکندآزادراشماتواندنمیو،دادنخواهدزندگیشمابهکنیدشناسایی

طلسمرامنآمدهکسییککهنگوییداینهاخواندنازپس،کنیدتوجهخوبخوانیممیرااینهاداریمامروز

.شدخواهدمنعکسبیروندرمرکزتان.کنیدنگاهمرکزتانبه.بگیرمزنیاکنمپیداشوهرتوانمنمیمنکرده

دربرکتنوعصدهزاراناین،باشدخداجنسازمرکزاگر.گرفترامرکزانعکاسجلويشودنمیکهگفتامروز

وباشددیگرانسانهايوزهاچیازگرفتنکمک،باشدخرافاتباشدگیهویتهممرکزاگر،شودمیپخشجهان

عوضرامرکزتانباید.بگیریدتوانیدنمیراآنجلويشما،شدخواهدمنعکسبیروندرهماینباشددردها

:رااینهاایمگفته،باشیدذهنتانناظرباید،بشناسیدبایداول،کنید

توکردارپاسخدمهربینیتوهوشیاروباشیقبامرگر

وشودمیمنعکسبیروندرواستخرافیتومرکزکهشويمیمتوجههرلحظه،کنینگاهراذهنتاگریعنی

.دهندمینشانواکنشدارند،انعکاسآنبهمردم

آمدنقیامتنایدحاجتترسنگیریوباشیمراقبچون

،باشیناظروبوزدزندگینسیمبگذاريوبگیريراطناباینوبپذیريوکنیشناساییوباشیذهنتمراقباگر

لحظهایندرتوقیامت،کنیصبرقیامتتانیستالزمدیگر،بگذردزندگینسیمبگذاريباشیتماشاگرفقط
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شماکهطنابیاین،الهامربراستصبررسناین:گفتوشويمیترزندهلحظهبهلحظهداريمرتبهی،است

ناظرششماوافتدمیاتفاقلحظهایندرکهچیزياین،قدروقضابهخداامربهشماستصبراینگیریدمی

میاتفاقآناطراففضايوپذیریدمی،استبداینگوییدنمی،کنیدنمیستیزهوکنیدنمیقضاوتوهستید

شوید

تا چه شود ز لطفِ تو صورتِ آن جهانِ مناز تو جهانِ پربال مهچو هبشت شد مرا

،دهدمینشانخوب ،دهدمینشانراچیزهاذهنتانبراینکهعالوه،شویدمیزندهبودنبهلحظهایندروقتی

مییکدفعهدارید،بعددوتاپس.هستیدزندههمیتانهوشیارقسمتآنبه،همروانساکنبه،همبودنبهولی

اینطوريهستمربالپجهاناینتويمنگویدمیحاال.کنیدمیتعجب،شدبهشتبرایتانپربالجهاناینبینید

ماروياتفاقاتهستیمجهانایندرکهماباالخره؟شدخواهدچی،بشوممنتقلجهاناینازکهببیناگر،است

.استشدهبهشتاینوصفباولی،گذارندمیاثرمارويمااطراف،گذارندمیاثر

آن جهانِ منتا چه شود ز لطفِ تو صورتِ از تو جهانِ پربال مهچو هبشت شد مرا

تنبهبمیرنداینکهازقبل،شوندمیزندهزندگیبینهایتبهکهانسانهاییکهدانیدمی،منجهانآنصورت

کهگویدمیموالناکه،ترسندنمیمرگازاینها،اندهکردنقلاینها

امدزدیدهراکهمالازکجامنازکجاحبسامآرامیدهچاهدریوسفانرضایهبر

یوسفانرضايبخاطرمن،بیندازدذهنزنداندررامنکهنشدمهویتهمباچیزي،نیستمحبسدرمنیعنی

شانیوسفیتبهرایوسفان،کنمکمکمردمبهکهماندماینجامنیعنی،هستمجهاناینچاهایندرکهاست

کنید؟میتوجه،بشناسانمآنهابهرایوسفانیوسفیتو،بشناسانم

ازترسیمنمیمایعنی،شدخواهدچهمنجهانیآنصورتکهببینید،بریزدفرماین،داریمفرمماهرحالبه

.ترسیممیما،هستیمذهنتويهنوزکهما،ترسدنمیایشانالبته،مرگ

در برت آن چنان کشم کز بر و برگ وارهی
تا مهه شب نظر کنی پیشِ طرب کنانِ من

مدتییکازپس،باشیدآرزومند،باشیدداشتهرااوهوايولحظهبهلحظهبشویدیمتسلوبدهیداجازهشمااگر

ودهدمینشانذهنکهچیزيهربرگوبر.شویدمیآزادبرگوبراینازکه،خداکشدمیبردرچنانراشما
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یعنیبر.چسبیدیدیاشدیدهویتهموداردجهانیاینارزششمابراي،بشویدتوانیدمیهویتهمباهاششما

، چون که نوایعنیبرگبلهوبله،نوایعنیهمودرختبرگهم،همبرگ،میوه

شدمرگویافتیباقیجانشدبرگچونراتوبرگیبیبرگ

،باشدتونوايبینوایینواياگرگویدمی،آیدمیبینواییازکهنوایییعنی،کندمیبرگیبیبرگصحبتموالنا

.استدومدفترمال،شدمرگویافتیباقیجان،رودمیبینازمرگوکنیمیپیداباقیجانینصورتادر

کساییآنبهفقطبکنینظرجهانشبیعنی،کنینظرشبهمهتا،در برت آن چنان کشم کز بر و برگ وارهی

دریعنی،کندمیایجادشاديجهانایندروبدهمتوبهتوانممیمنکهچیزيآنتمامبهیا،کنندمیطربکه

.دارددردهمراهششدگیهویتهمهرکهکنینمینظرشدگیهاهویتهمبهتوجهاناینشب

کنیازدواجخواهیمیشماهستندآدمهاهمینیکیش.داشتخواهددردبشویدهویتهمهرچیباشمایعنی

هویتهماین،برودمبادابگیرمبایدسفترااینمنبگویی،نترس،نکنکنترلنشوهویتهممقابلطرفبا

،دادنعشقگفتم،نشوهویتهمفرزندبا،نشوهویتهمپولبا.بشودایجاددردکهشدخواهدباعثشدگی

،بخواهیدچیزياینکهبدون،شرطوقیدبیتوجه،دهیدمیتوجه،دهیدمیعشقیکیبهشما،گفتیمامروز

،کندمیارتعاششناساییاینبهوکندمیشناساییراایندیگرکسیابچهواستبودنبهبودنتوجه

،منکنانطربپیشکنینظرفقط،جهاندرشبیعنی،شبهمهتا، در برت آن چنان کشم کز بر و برگ وارهی

مینظرآوردیمدردکهکسی،دردیمجنسازچون،آورانغصهپیشماتابحالکنید؟مینظرچیبهشماببینیم

اینهاۀ هم.کنیممینظرشدگیهایمانهویتهمبهاصالً،کنیممینظربیشترشدگیهايهویتهمبه،کنیم

اینبهشاديکهانسانهاییبهفقطشماشودمی،کهکنندنمیطرباینها،کهآورندنمیطرباینها، دردآورند

؟کنیدتوجهآورندمیجهان

میمنهمضمندر.کنیدتوجهبزرگانۀ بقیبه،کنیدتوجهحافظبه،کنیدتوجهفردوسیهب،کنیدتوجهموالنابه

اینطوري.بگیریدایرادوکنیدارزیابیرااینهابیاییدذهنیمنباشماکهنیستاینمعنیش،کنیدتوجهگویم

کهکنیممیتوجه،کنیممینگاهموالنابهما.بسنجیمراموالنا،محدودمانذهنیمنعقلبابیاییمماکهنیست

اشتباهولیبگوییدتوانیدمیالبته،توانیدنمیشما.کنیمتنظیمراموالنااینکهنه،کنیمتنظیمراخودمان

،گفتهخوبیچیزهايهمموالنااینکهمثلگویندمیهابعضی،ماگیریممیایرادبزرگانبهوقتیدرخواهدآمد
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توانممیامذهنیمنبایعنیچی؟یعنی،خوردنمیدردبهاصالًچیزهایشبعضی،استخوبچیزهایشبعضی

است؟حرفیچهاین!بخوردزمانایندردبهاً واقعباشدخوبیچیزآندراگر.بسنجمراموالنامثلبزرگییک

زندهزندگیبینهایتبهکهاندهبودینکسا.افتیدمیعقب،شودمیاشتباهبگوییداگر،نگوییدشما،نگوییدشما

راماکهاي هخانوادیک،جاهاییتويافتادیمهمما،کنیدتوجهپیغامهااینبه،بیاورندپیغاماندهتوانستواندهشد

هموشدگیهویتهمدردهاييتوشدیمگموشدیمگیجهمما،انداختندشدگیهاهویتهمودردهاتوي

،شویممیکوچککنیممیفکر،شویممیبزرگکنیممیفکر،هستیممگفکرهایماندرما،شدگیهاهویت

.گوییممیناسزازنیممیتلفنیکیبهداریمبرمیکنیممیفکر،بردنمیخوابمانکنیمفکرمی

شمااگر،کجاستایرادتدهدمینشانشمابهموالنامثلآدمیخوب .گیریممیهویتفکرحرکتازچرا؟

میاشتباههمموالنا،کنممیقبولردیگخوردمنبههرچیببینمبخوانمحاالکهکنیدشروعیدهااینبابیایید

.کنیمدرستراخودمانکنیممیگوشمانه،کند

ای، مستِ ابد کنم تو رابر تو زمن یگانه
تا که یقین شود تو را عشرتِ جاودانِ من

باشويمیواحدکهزنممیجوهريیک،زنممیتوبهاي هگانییکمن:گویدمی،گویدمیخداوزندگیزباناز

لحظهاینبهآییمی،شويمیجمعآیندهوگذشتهاز،شويمیجمعتفرقهاز،شويمییکتاشويمییکیمن

وزندههمینطوريومنبهبشويزندهلحظهدراینکه،کنممیآگاهابديۀ لحظاینازراتووشويمیبینهایتو

بعنوانمنخودودهممیتوبهکهزندگیکه،منزندگیکهتوبهشودمییقینکهاستآنموقع. بمانیستم

،هستیمزندگیازجنس،هستیممرگیبیجنسازما،استجسمبرايفقطمرگ،هستیمجاودانهزندگیوخدا

.نداریمیقینولی

وسطحبهآمدیمما،استزندگیاینزیر،استطحیسذهنیبافتیکذهنیمناینکهبراينداریم؟یقینچرا

زمینهزیراین،هستیمزندگیخود،هستیمزندگیعین،بشودمتالشیچسبیدیمکهچیزيآنرهاکنیماگر

شویدمیتسلیمشماکهبتدریج.استذهنیمنکههستروکهچیزياین،زمینهرواینزیرشدهپنهاندرواقع

وراسطحیچیزهايهمین،راشدگیهاهویتهمکنیدمیناساییششما،شودمیشماوجودواردخرداینو

.شویدمیخداابدیتمستداریدیواشیواش،اندازیدمیورادردها
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خدا،ابدیت،خداستابدیتازآگاهیدرواقعابديۀ لحظاینازآگاهی،ابديۀ لحظاینازآگاهییعنیابدمست

یقینولی،هستیمزندههمیشه،میریمنمیهمما،استزندههمیشه،میردنمیداخکه،خداستدیگرصفت

شاديمعنیبههمعشرت،منجاودانعشرتراتوشودیقینکهتا،دانیممیراایناً ذهن،موضوعاینبهنداریم

.استزندگیمعنیبههماست

&&&
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اینها،خوانممیراشمسدیوانومثنويابیاتاینمنابیاتبینگفتمکههمانطور،1814غزلبهبرگشتیمبله

کههربیتیو،بکنیدتکرارتوانیدمی،کنیدحفظتوانیدمی،بنویسیدتوانیدمیشما،نیستندبیشتردوبیتیکی

دوباره،نکنیدگمشوبنویسیدکاغذروي،کنممیخواهشکندمیارتعاششماباونشیندمیشمادلبه

بخوانید

گویم کان لطف تو کو؟ بنده خود را تو بجو
دلِ منکیست که داند جزِ تو بند و گشاي

بازکی،راذهنیمنبندیعنیرابنداینوافتادیمبندبهاینکهکهشویممیموضوعاینمتوجهانسانبعنوانما

کجاست؟لطفشکو؟تولطفکهگویممیزندگیبهمنگویدمی.راکاراینبکندتواندمیزندگیفقط،کندمی

مقاومتاینکهبرايشود؟نمیماوجودواردچرا.نه؟نیایداولطفکههستاي هلحظاصالً.آیدمیهرلحظهلطفش

قضايآورد؟میبوجودچیرالحظهایناتفاق،لحظهایناتفاقدرمقابلکنیم؟میمقاومتچیدرمقابل،کنیممی

بشوگویدمی،فکانکنبا،کنیمبایدتکراررااینهاکند؟میکارمارويزندگیجوريچه،عنییاوقدروقضا،او

اتفاقباوقتیدهید؟میاجازهکیلحظه،ایندر،دهیدمیاجازهشماکهوقتی؟بشودبشوگویدمیکی،بشود

.کنیدمیآشتی

کهشما،جویدمیاوراخودشة بند،بدهیدازهاجشمااگریعنی، بنده خود را تو بجوگویم کان لطف تو کو؟

کهکیستکه.پیداکردیماآلنماراآگاهیاینو،بیروناینجاازکشدمیشماراآیدمیاو،هستیداوة بند

بشوم؟آزادتوانممیجوريچهگیراینازوامافتادهگیرجوريچهمنداندمیکیتوبجزیعنیتو؟جزداند

،مندلة گشایندومندلة کنندگرفتاراصطالحبهوبندندهیعنی. مندلگشايوبندتوجزداندکهکیست

.هستهمدرست،هستیتوفقط

سالمانپانزده،شدسالمانده،ماشدیمبزرگوقتی،نهکردید؟درستذهنیمنآمدیدجوريچهدانیدمیشما

دردزیاديمقدارفکريذهنیمناین،شدهدرستفکرزاذهنیمناین،داریمذهنیمنمادیدیمیکدفعه،شد

برگردیدتوانیدنمیشما.مامرکزشدهشدگیهاهویتهمودردهااینو،هویتیمهم،همدردهاباما،کردهایجاد

فعالًحاالآوردند؟منسرچرارابالاین،کردندراکااینچراکهکنیدمالمتراجامعه،کنیدمالمتراپدرومادرتان

کهمالمتبدونکنیدقبولبایداستچطوريتانوضعیتکهشویدمیمتوجهکههرلحظههستیداینطوريشما
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شمارابنداوداناییواولطف،بدهیماجازهبایدبعدبهلحظهازاین.نداریمکاريدیگرماکردهکیباکرده؟کی

.تواندمیاوهمفقطو،بازکند

شمادل.بخواهیدنجاتمکانفالنازدانمنمیرویدنمی،بشویدمتوجهخوبراشعراینشمااگرکنیدمیتوجه

.کننددعاشمابرايمردمازنخواهید،کندنمیبازکسیدعاي،کندنمیبازکسفالن،زمانفالن،مکانفالنرا

زندگیونکنیدآشتیلحظهاینبااآلنچراشمابوزد؟برجانتانلحظهاینزندگیة زندنسیمگذاریدنمیچرا

مکاناصطالحبهاینکهبراي،هستیمبیرونبهرومااینکهبرايچرا؟راشمادلبندنکندبازوداردراکلیدش

یک.دهدمینشاناینطوريماذهنبیاید،بایدبیرونازگوییممیکمکاینکهبراي،دانیممیبیرونرانجات

پذیرشش،بیایدتواندنمیچیزيبیرونازکهشویدمیمتوجه،بببنیدزندگیعینکباوبشویدتسلیمشمالحظه

.استکردهنگاهبیرونبهبساز،ذهنیمنبراياستسخت

.بوزدجانتانبهزندگینسیمبدهیداجازهبایدکهبشویدمتقاعدشماتاموالناازخوانیممیراشعرهااینماحتی

بهدانشنمی دانم من،نخریدمخانهمن،نیاوردمدستبهکافیپولمن،نکردمپیدامسرهمندارندبهانهمردم

جمعکشیدمزحمتمن،دادمدستازرامالممن،دادمجریمهمن،دارندگلهونشدمموفقمن،نیاوردمدست

بدبخت،شددهمکیقیمتشیکدفعهخریدمراچیزفالن، نمی دانمکردمخبط،گرفتندمنازاي هیکدفعکردم

.ایناستغلط،داندمیخودشخوشبختیمانعرااینهاخواهدمینجاتچیزهاازچونذهنیمن. شدم

ازشاديۀ چشمتا،نکنیدپیداعمیقۀ ریشیا،نشویدبینهایتشماونکندبازراشمادلبنداینزندگیتا

حسآن،راامنیتحسآن،راآرامشآن،رااديشآن،راطربآنشما،نشودبازتا،نیایدباالدرونتان

کهچیزيازنیایید،بخواهیدچیزهاازنیایید.کردنخواهیدرابودنزندهحس،رابودنجمعحس،راخوشبختی

نگرانچراهستید؟ناراحتچراپس،خواهمنمیمنگوییدمیشما،بخواهیدآنازدهدمینشانذهنتان

میکهچیزيآنیابدهید؟دستازداریدکهچیزيآناینکهازترسیدنمیمگر؟ترسیدمیازچی؟هستید

اثريشماشاديدرشمازندگیکیفیتدرنیاوریدیابیاوریددستبهکهبدانیدشمانیاورید؟دستبهخواهید

هستکههمترس،ودبربینازترس.آیدمیدستبهترراحتچیزآنکنیدپیداراآرامشایناگراً اتفاق،ندارد

ترسبدهید،ازدستترسیدمیهرلحظهچون،کنیداستفادهآنازتوانیدنمی،آوریدمیدستبهراچیزآن

.استذهنیمنواکنشترینعمدهواستبديچیزخیلی
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حد و اندازه شوينی تازه شوي، بی: گوید

تر از نرگس و گل پیشِ صباي دلِ منتازه

میتازه،شويمیتازه،شديکهنهاآلنتونه،گویدمیمنبهخدازندگیگویدمیشود؟میآشکارترازاین

سرخگلونرگسازترتازهو،هستماندازهحدوبیمن،شويمیزندهمنبه،شويمیاندازهوحدبیوشوي

شمابهرامنپیغامارددآن،ببینرابویش،ببینرالطافتش،باغچهتويکننگاهسرخگلبهبروتو.شويمی

.کندمیعرضه

،ببینیتوانیمیمندیدباهمشما،کندمیتشبیهنرگسبهراچشمبله،،بیندمیقشنگیاینبهکههمنرگس

،بدهیقرارزندگیدلیعنیمندلبادصبايمعرضدرراخودتکهشرطیبه،دیدخواهیاي هتازچیزهايیک

ازکهکنیمیاقراروقتیشما،رامنکنیمیانکار،آییدرمیمنبانوكبهنوكتو،وزانممیصبابادمرتبمن

اینشويمیهویتهمچیزيباشما؟استسادهچقدرکنیدمیتوجه.کنیمیانکاررامن،هستیجسمجنس

وبشودماشواردزندگیصبايگذارينمیوکنیمیمقاومتوهستیشدگیهویتهمکهکنیمیاقرارلحظه

بويشما،کندزیبا،کندتازه،کندبینهایت،کنداندازهوحدبیراشماو،کندشکوفاراشمانرگسوراشماگل

.ببینیدرست،جهاناینبهبیاوريراجهانآن

اوستدیدآناستدیدهچشمشآنچهپوستوگوشتباقیواستدیدآدمی

همآنبادیدهچشمشکهراهرچیزياست،مرکزشدرکههرچیزيبا؟بیندمیجوريچه، استدیدفقطآدمی

نه، اگر،استتازهدید،استاودیدتان،استمرکزتاندراگرخدا.استآندیدپس،بیندمیراآن،شدههویت

آنکهاستهمانیدیدشما،کنیدزیادراآنکهبینیدمیجوريیکشما،استآنبرحسبدیداستجسم

جهاندرراآنسم،گذاریدمینمایشمعرضبهراآن،کنیدمیحرکتاوسويبه،هستیدآنجنسزاهستید

.بکنیدراکارایننباید،کنیدمیپخش

نیست مرا جز تو دوا، اي تو دواي دلِ مناي داده دوا، الیقِ هر رنج و عنا: گویم
زندگیدیدباکهباشیدکردهتمرینراتسلیماینمدتهااً واقعبایدپسبزنید؟حرفاینطوريتوانیدمیشما

بهخداپس،رنج،سختی،دردیعنیعنا،درديورنجهربرايدادهدواکهکسیاي:گویممیمنگویدمی.ببینید

رالحظهایناتفاقوزندگیباشویدمیموازيشماموقعهرو،استدادهدوا،ایمکردهایجادماکهدرديوهررنج
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،آنمطابقاستکینهاگر،آنمطابقاسترنجشاگر،شودمیوجودتانوارد،دردتانآنالیقدواآنپذیریدیم

،آنمطابقنظریدتنگاگر،آنمطابقداریدگناهحساگر،آنمطابقحسودیداگر

نیست مرا جز تو دوا، اي تو دواي دلِ مناي داده دوا، الیقِ هر رنج و عنا: گویم

پس،هستیمندلدوايکهکسیاينیستدواییتوازغیر.نداریماوغیرازدواییماکهشودمیلوممعپس

بیتاینباشما. گرفتیمدوارادیگرچیزهايماولی،باشدتواندنمیدیگريچیز،زندگیجز،مادردپرازدلدواي

،رادیگرشدگیهايهویتهموپولوهمسرهابعضی؟دانستیدمیدواحاالتاراچیزهاییچهکهکنیدملأت

بعضیکنید؟میایجاددردچرادانیدنمیدلتاندوايرادردهااگرشما.دانندمیخودشاندواي،حتیرادردها

اینهااینها؟هستنددوا،ستادواحسادت،ستادواترس،ستادوادردکشیدن،ستادواخشمکنندمیفکرها

برایتاناآلنموضوعاینبیانبهراجعچندبیتحاال.شودنمیوجودتانوارددوانکنیدبازارراهتاشماو،دردند

.خوانممی

1834مولوي، دیوان شمس، غزل شماره 

الیقِ تو کجا بود دیده جان و دید من؟جور کنی وفا بود، درد دهی دوا بود

جوراینکهگویدمی،کندمیارزیابیرالحظهایناقاتفشماذهنوقتییعنی،وفاستاینکنیمیجورتووقتی

شمابهخواهدمیهرلحظهخدایعنی،وفاستاینکهببین،باشاتفاقاطرافآگاهی،بپذیررااتفاقشما،خداست

اگرولی،ندارددوستتومنکهاستدرست،آورممیبوجودرااتفاقاینمنوهستیمنجنسازتو:کهبگوید

.کنیمیوفاهمتو،کنیآشتیآنبا

انکاررامنجنسکهحاال،بشويمبدلمنجنسبهبایدتو،هستیمنجنسازتوکهگویدمیشمابههرلحظه

اتفاقاتپس،بشويبیداروبگیريیادتوکه،آورممیبوجودشمابرايراوضعیتاین،راحادثهاین،کنیمی

اتفاقاگر.هستندمابیدارکردنبراي،نیستندمابدبختییاخوشبختیبرايقاتاتفا.هستندماکردنبیداربراي

این،دهیمیدردتو.استنیامدهشمابهظلمبراي،استآمدهوفابراياین،استبدگویدمیشماذهن،استبد

ذهنیدیدومنفعلیجانیعنی،منذهنیمنچشمایناینکهبرايچرا؟،بینممیدردمن،دواستنیستدرد

دیدراجانچشمجوريچه، مندیدوجانة دیدبودکجاتوالیق، کهنیستتوهايبخششدیدنالیق،من

بهبرممیراشنیدنودیدنمثلراحستاپنجۀ نتیجوحسمتاپنجبامنبینم؟میجوريچهمن،منحسی
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رامنپولچونچرا؟استبداینگویممی،کنممیوبخوبد،شدمهویتهمآنباکهباورهاییآنبا،ذهنم

وبکنمکنترلرااومن،بشومهویتهماوبامنوبماندبایداینکردمفکرمیمنرفتهشخصاین.کندنمیزیاد

.ناراحتممن؟رفتهچرام،بترساً دائم

ازتوکهاینويهوشیاراینورلکنتاینوترسایندانینمی؟چیستجریاندانینمیاصالً،خوابیتويتو

بیدار،کنیملأتتوکهآوردمیبوجودزندگیرااتفاقاینپس.استغلطهمهاینها،خواهیمیزندگییکی

واستخوببگو،استخوبهرچیوکنخوبوبدوببرراحستاپنجوبینیممیماکهاینطوريپس.بشوي

مامیلمطابقاتفاقاتهماً غالب،بکنستیزه،بکنقضاوتیعنی.استطغلاین،بستیزآنبااستبدچیهر

.افتدمیبدهمیشه،کردهپیشرفتخیلیماذهنیمندیگروقتیاتفاقاتاینکهبراي،نیست

ببینیدکنیدنگاه.کردیمزیادرادردهممادیگرکهاً بعدو،رامابکندمتوجهکهافتدمیبدیواشیواشاولش

همهبهشدگیهویتهموداردخودشجنسیتبادانمنمیداردچیزهاباداردپولباشدگیهویتهمنفرکی

،استرفتهخواببهفکرهاودردهاتويو،شدههویتهمهمدردهاباواستکردهایجاددرداینها،داردچیز

ودورحتی،بیندمیمانعراکسهمهیاراچیزهمه،استدردآورکندمیهرکاري،کهبیندنمیاصالًاینخوب 

اگرحتی،کندمیزندگیجهنمتوي،برسمزندگیبهمنگذاریدنمیشماگویدمی،بیندمیدشمنرابرش

غلطکاراین،بدهدزندگیاوبهاستممکنکه چیزيبهرسیدنبرايکندمیپلهرااتفاقاینافتدمیهماتفاقی

میخدابهمداری،کهنیستتوالیقذهنیجاناینودیدجوراینبراي اینکه ،استغلطیددجورایناصالً،است

آزاددردوباشدانههوشیار،کشیممیاآلنکهدرديوبپذیریمرااتفاقبایدماکهدهدمینشاناینها،مگویی

.باشددردهاوشدگیهاهویتهمازشدن

نمدم نزم مخش کنم، با مهه رو تُرُش ک

منتا که بگوییم تویی حاضر و مُستَفیدِ

رارویموزنمنمیدم،کنممیخاموشراذهنم،انسانمنگویدمی،گیرندهفایده،کنندهاستفادهیعنیمستفید

،هااستتمثیل،کنممیاخمپولمبه.چیزهمهبهکنممیاخمیعنی،کنمروترشهمهبا،گردانمبرمیچیزهمهاز

میعوضفکرهایموزنممیحرفتندتندمنچرا،شومنمیهویتهمامبچهبا،شومنمیهویتهمهمسرمبا

کنمروترششدگیهاهویتهمبهاگر.پرممیشدگیهویتهمیکبهشدگیهویتهمیکازاینکهبرايشوند؟
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.شوممیزندهصندوقدوتاۀ لفاصبه.صندوقآنبهصندوقایناز،برومنیستالزمفکرآنبهفکراینازدیگر

کندحرکتکمترذهنتانوبشویدترساکتچقدرهر،شویدمیترساکن،بشویدترساکتچقدرهرشماپس

اخمهمهبه،کنمروترشهمهباکنمخمشنزنمدم.شویدمیخودتانبیشتر،تریدشبیهخدابهاصلتانبهبیشتر

اآلنتوکهبگویدشمابهبیایدخدایعنی،منمستفیدوحاضرتویی:کهگوییبمنبهباالخرهبیاییتوتا،کنممی

،کسهمهبه،چیزهمهبهنسبتهستیعبوس،کرديترشرارویتچوندیگرلحظهاین.هستیمنحاضراآلن

میفادهاستبیرونازقبالً،هستیمنازبرندهاستفادهاآلنو،هستیمنبهحاضرپس،خواهیمیرامنپس

ومتعلقات،گرفتیمیاستفادهآنهاازخندیديمیآنهابههمتووخندیدندمیتوبهکهآنهاییبهقبالً،بردي

.استجزوشهماینهاوفیزیکیچیزهايوپول

هاکندئیدأتبیایدزندگیتازندگیبهحاضرباشیدگویدمیوکنیدروترشآنبهدهدمینشانذهنکههرچیزي

از،شويمیبرخوردارمنشادياز،شويمیبرخوردارمنخرداز،گیريمیمنازراتااستفادهوحاضريناآل

میراکاراینکنممیسعیمنگویدمیاینقدر،شويمیبرخوردارمنبرکاتاز،شويمیبرخوردارمنحضور

بایدلحظهایندرعمالً. بشودجاريشماازایدبعمالًگویدمیجوريچهها،بگوییرااینمنبهبیاییتوکهکنم

.کندمیتماشاداردراذهنشحاضراستکهکسی،حاضرباشید

هرکسی،پائینآیدمیسرعتش،شودمیخاموشذهنشمدتییکازپسکندتماشابتواندراذهنشهرکسی

خوب راکاراین،گیردمییتهوفکرحرکتاز،فکرکندمیحرکتوقتیکهبیندمیکندمیتماشاراذهنش

از،رودمیکجافکرشکندمیحرکتجوريچهکهاستآگاهکندمیتماشاراذهنشهرکسی،بوخکندنمی

.چیزآنبهبردمیچیزاین

دیگرچیزآن،کنممیآنازراهویتمیعنیکنممیچیزاینبهروترشکنممیچیزاینبهروترشمنگویدمی

،آنبهکنیدمیاخمشماخنددمیشمابهپولتان.دیگرهمینیعنیکردنروترش،بدزددرامنوجهتتواندنمی

،بخنديمنپولبهدیگرنداريحقتوگوییمیبخنددخواهدمیذهنتانبینیدمی،هستیدذهنتانناظرچرا؟

توانمنمیدیگرولی،کنمتدرسراامزندگیوضعیتهاي،جهاندراینکنمخرجاینکهبرايدارممنراپول

قرارحاشیهدرکناربروید،شودنمیبعدبهحاالازبوديمرکزمحاالتا،خواهممیمعذرت،بدهمقرارمرکزم

.بینممیهمراپولم،بینممیهمراشما،بگیرید
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یعنی،اوبرحسبمنهکنداردرااینارزشولیداردارزشچقدرپولمکهبینممیهستمذهنمناظرچوناً اتفاق

.بدهماجازهتوانمنمیدیگرکاريهمچون،بنشیندخداجايبه،بگیردقرارمنمرکزدرببینمراجهانپولآن

بهخدا،کندمیزندهرامااونسیموماستدلدوايخداکهگوییممیکه،آیاکهببینیمخواهیممیحاالبله

:گویدمی؟باشدداشتهاتیمشخصچهبایدشخصآن،بدهددواکسی

1400مولوي، دیوان شمس، غزل شماره 

من مهگی درد شوم تا که به درمان برسمو دوامرضی حَبّهیچ طبیبی ندهد بی

،مریضممنبگوییدبایدشما.دهدنمیدواشمابه،مریضممنبگوییدشمااینکهبدونپزشکیهیچگویدمی

دردکجایتان،استچه چیزتانبپرسدهمشماازوبدهددواشمابهوکندنهمعایراشمادکتر،دکترمطببروي

؟کردهمریضراشمامرکزتاندرشدگیهاهویتهمایندارید؟دردکهکنیدمیاعترافاآلنشماآیا؟کندمی

شاديشما؟یدبینمیرااصلتانآنهابرحسب،بینیدمیراخداآنهابرحسب،بینیدمیراجهانآنهابرحسبشما

شمادهند؟میشمابهبیرونازچیزهاکهآرامشیبهچسبیدید،کردیدرهارازندگیاصیلآرامشوزندگیاصیل

میصحبتذهنیهمینطوري،شودنمیخوبراحتیبهاینکهبراي؟استمریضیجوریکاینکهبینیدمی

.نیستمهویتهمبعدبهحاالازدیگروچیزهاازشودکندهتانهویتشماکهنیستاینطوري،کنیم

یعنیحب،دهدمیحب،دهدمیدواشمابهخدا،زندگیطبیبوهستیدمریضکهکنیدمیاقراراولشما

من،زندگیشئوناتدرتمام.استمریضمنوجودکلگویممییعنی،شوممیدردهمگیمنبنابراینپس،قرص

راگلیمگلهاي،استکردهدرستگلیمییکذهنیمنهرکهاستاینسرصحبت،کنممیاقراراول.مریضم

سواديباآدم،هستمعادلیآدم،هستمدینیآدم،هستممعنويآدممن.استکردهتصویرآنرويذهنیبطور

گلهايهمهاینها،خواهممیراکسیبدنه،کنممیغیبتنه،دارمدوستراهمه،هستمعشقیآدم،هستم

.ندارمهمدرديهیچ،دارمدوستعشقباراامبچهراهمسرم،نیستمهویتهمهمکسیبا، نداگلیم

،داردذهنیمنهرکسی،نه.نیستیدمریضکهشمابدهد؟راچیدوايخدا!نداریدالزمهمقرصشماپس،عجب

میبدوبیندمیراجهاندلآنبرحسبو،استدلش،ذهنیمنوشدگیهویتهمودردوکردهایجادهمدرد

میایجاددردآدماین،داردکینهآدماین،داردرنجشآدماین،داردخشمآدماین،داردترسآدماین.بیند

.استدردجنسازاینکهبراي،کند
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حب.هدبددواوحبشمابهخداتاگویدمی،برسیددرمانبهتاکنیداقراروهستمدردپرازمنبگوییدبایدشما

شما.گرفتخواهدصورتلحظهایناتفاقپذیرشاثردروزدمیشماجانبهکهنسیمیسويازهمدوایشو

چهکهبینیممیوعقبيهوشیارصورتبهکشیدمیشویدمیتسلیموقتی.باشیدذهنتانناظربایداً دائم

.هستیدذهنتانرناظشماچیستبینیدمیرافکرهایتانشماوقتی.کنیممیفکرهایی

شد رخِ من سکه زَر تا که به میزان برسمآن شه موزونِ جهان عاشق موزون طلبد

چقدرچیزيچهازداندمییعنی،استموزونخداوندگویدمی،ماستموالنايامروزدرسبهمربوطهمهاینها

چیزهمهمه،استشتهگذاسرجایشراچیزهمهیعنیجهانموزونشهآن.استخوبیآشپزیکبردارد،

آیدمیکهبرفگویندمی،طرفهاآنوژاپنهمانیعنیشرق،شرقدرهستاصطالحییک.افتدمیسرجایش

. هستکهباشدبایدهمانطور،افتدمیاتفاقهرچیزيیعنی،افتدمیخودشجايسرهرکدامبرفهايتیکهآن

. باشیمموزونبایدهمما،استونموز،شاهپس. بیندمیاشتباهکهماستذهنیمناین

یکیآنواستمتریککهکنفرضدستشیککههستبدنییکمثلدرست،نیستیمموزونذهنیمندرما

شفافآمدممنپس. نداردهماهنگیباهمدیگرنیست،هماهنگ،نیستموزون،استاینطوري،استمترسه

کهاستکسییعنی، زردزردیعنیزرسکه. گذردمیمناززندگینوریازندگینسیمیعنیزندگیبهشدم

میهمپوستشاززندگینورحتییعنی،کندنمیمقاومتلحظهایندرزندگیمقابلدرواقعدرواستعاشق

پس،نداردزندگیمقابلدرلحظهایندرمقاومتیهیچیعنی،استنوربهشفافهمپوستش،بیرونبزندتواند

. کندمیموزونهمراماموزونشاه

وشودمیزندگیدید،ذهنیمندیدجايبهمادیدتدریجبهبشود،عوضمادیدکهشویممیموزونموقعیما

،نداریمترازواالنما.ترازو،معیاریعنیمیزان،کنیممیپیدامعیارما،شویممیموزونما،مارسیممیمیزانبه

چقدر. داریمبرچقدرچیزيچهازماديزندگیدرحتیدانیمنمی،استلطغچیواستدرستچیدانیمنمی

میهستموقعییک. دانیمنمیهمراهااین،بخوریمغذاچقدر،خوبهبدنبهتوجهدانمنمیچقدر،خوبهپول

وسنهايدمآبهوبگویمخودمبهمنحاال،ةازاندهب،شودنمیسیرماچشمولی،طلبدنمیمابدنکهبینیم

کمترهرچه.شویممیهمترسالم،خوردنمیتکانآبازآبهیچراغذایمانکنیمسومیکواقعاخودم،سال

این،خواهدمیچشماینولیخواهدنمیبدنکهاستموقعییکولی. استبهترچقدرکهبینیممیخوریممی
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،نداریمترازووشدیمخارجموزونیازطوريهمینو،بخورهمباز،همبازبخورگویدمیذهن،خواهدمینفس

میچهشودانباشتهمثالًپولسالگیهشتاددرحاال،استسالشهشتادکنیدفرضکسییک.شئوناتتمامدر

زندگی. نیستمعلومخواهدمیچیبراي،خواهدمیبازهمنداردمیزانچونولی،بکنیخواهیمیچکار،شود

.استذهنیمندیدازغیراستدیگريدیدزندگی،دید. راماکندمیموزونودهدمیمیزان

خاکی و مرحوم شوم تا بَرِ رمحان برسمرمحتِ حق آب بود جز که به پستی نرود

وزندگیبخششوزندگینسیموزندگیآباینولحظهایندرخدارحمتکهاینگویدمی. خدایعنیرحمان

می،هستندصفراصطالحبه،شودمیصفردارند،پایینذهنیمنکهکسانیبهفقط،شودمیجاريزندگیبرکت

هرچقدرمن،گوییدمیشویدمیبلندچقدرشمالحظهاینیعنی،رودمیپستیبهفقط، بودآبحقرحمت.رود

)Dao De jing(یا) Tao Te Chin(چینیخردکتابگفتیمهمبارها.استجاريبیشترحقرحمتباشیدکوچکتر

میخاکیدره،بهرودمیشودمیجاريزندگیآبیعنیدره،کوهنهباشیدکائناتدرهبیاییدشماکهگویدمی

.شوممیزمیننزدیکیعنیشوممیخاکی،شوم

مرحوموخاکی،آیدمیایزديرحمترسیده،ایزديرحمتبهیا،رسیدهرحمتبهیعنیمرحوم،مرحوموخاکی

کوچکبایدلحظهایندانیدمیاالنشماپس. برسمخداپیشتا،شوممیکوچک،ذهنبهمیرممییا،ومش

،ذهنیمنبهنسبتباشدکوچکقدتان،تسلیماثردردانیدمیکهآنجاتابایدلحظهاین،شویدبزرگتاشویدب

واکنش،باشیمداشتههمخشمو،نمدامیمنگوییممیبشویمبلنداینکهمحضبهبرسد،ایزديرحمتتا

اگرراهااینکنممیخواهش،زمینهایندرخواندخواهیمهمبیتچند. شودمیقطعحقرحمت،باشیمداشته

.کنیدتکرارخودتانبرايوکنیدیادداشت،دانیدنمی

3210مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بیت 

آجنا رودهر کجا فقری، نواهر کجا دردی، دوا آجنا رود

آدمآن،رااوکندمیدرمانزندگیدوايوداردذهنیمنکهبداندوبدهدتشخیصراخودشدردکسیهر

راچیزيهردوايتو. توییفقطدواگویدمیغزلامروزبنابراین،دارددرد،داندمیآدمآن. شودمیتسلیم

باشیدناراضی،باشیدخشمگین،کنیدشکایتظهلحایندرشماشودنمی.رسدمیآنبههمدواپسداري،

.برکتنوا،،برگهمانهمنوا.بیایدنواوبیایدایزديرحمتوبیایددواباشید،ناشکر
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راهویتشلحظهایندرحداقلیانباشدهویتهمچیزيبالحظهایندریعنیباشد،فقیرهرکسیفقري،هرکجا

اینعینهمبیتیک. رودمیآنجابههمزندگیرحمت،همزندگینوايشدباتسلیمباشد،کردهزندگیجنساز

گویدمیداریم

1939مولوي، مثنوي، دفتر دوم، بیت 

هر کجا پستی است، آب آجنا دودهر کجا دردی، دوا آجنا رود

دیوانجايبهجادرهم،کردهتکراراین را سومدفتردرهم،دومدفتردرهم،موالناکهبودهمهمچقدرببینید

میزندگیطرفازدوا،داریددردکهکنیدمیاعترافشماپس.هستهمموالناامروزدرسموضوعکهشمس

نمیسرباالییبهکهآب،رودمیآنجاآبباش،کائناتدرهشماگفتکه،استپاییناست،پستیکجاهر. آید

.رودمیپستیبهآب،کهرود

دانمنمیگوییدمیشماموقعهر.استجاريدرهرلحظهدائمازندگیخردزندگیشرابکهشودمیمعلومپس

مطمئن،شودمیشماوجودواردهمزندگیآب،شودمیصفرلحظاتیاحتماال،آیدمیپایینتانذهنیمنقدو

میمحروم،آیدنمیزندگیشراب،شویدمیخشمگین،شویدمیبلند،دانممیگوییدمیموقعهر. باشید

میستیزه،کنیدمیخوبوبدکنید،میقضاوتکهببینید،باشیدتانذهنمراقبلحظهبهلحظهشما. شوید

واکنشناراحتید؟شمااستگذراواستآفلکهچیزيیکمورددراالنهمینآیا؟کنیدمیمقاومتکنید،

بهموازي؟چیزيبهدادیدگیرکنید؟میفکرضوعمواینبهراجعرنجاندهراشماکسیدارید؟کینهدارید؟

میراآفلچیزشما. نیستخبريآبازباشدطورياین،استطورياینکهشویدمیمتوجهباشیدذهنتان

:استجالببسیارهمبیتاین. خواهیدنمیراحیاتآب،دیگرخواهید

3201مولوي، مثنوي، دفتر دوم، بیت 

جهد کن تا از تو حکمت کم شودکم شودگر تو خواهی که شقاوت

دردهایتوشودکوچکذهنیتمنخواهیمیاگربدبختی،یعنیشقاوتبیاید،پایینتابدبختیخواهیمیاگر

راهاشدگیهویتهموهادردماکهآیدمیجاآنازبدبختیچون،بریزدهمتابدبختیبریزد،شودبکم

بدبختکاراینبلکه،نکردندهمجادونکردندطلسمماراگفتمکردند،بدبختراامهااین،دادیمقرارمرکزمان

وفکرواردزندگیخرد،گیردمیرازندگیة کنندزندهآب، حیاتآبجلويلحظهایندرکهکسیهر. راماکرده
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وباالبیایدوبجوشددرونشازشاديچشمهدهدنمیاجازهکهکسیکند،نمیخوبراحالش،شودنمیعملش

بدخواهیمی. باشدداشتهپولدالرهامیلیوناینکهوول،استبختبدآدماین،کندنمیحسراآنآرامش

راکاراینتوانیمی،شودکمتوحکمت،شودکمذهنیتمنعقلکهکنجهدصورتایندرشود،کمتابختی

گویممیفرشتگانمانندندارمعلمیاالنمنخدایا:وییدبگشماگویدمیکهخواندیممعروفبیتآندربکنی؟

.دهیمیمنبهتولحظهایندرکهعلمیآنازغیر،ندارمعلمیمن

عَلَّمْتَنَا تودستبگیردتالَنَاعِلْمَلَاگومالئکچون

دهی،میمنبهتوحظهلایندرکهعلمیآنازغیرندارمعلمیمنبگوفرشتگانمانند:گویدمیاستقرآنآیه

.دانممیکهنکناصرار،شودمیکمحکمت

هست گواي دلِ اومیوه هر شاخ و شَجر

روي چو زر، اشک چو در، هست گواي دلِ من

کنید،نگاهانسانیهربهگویدمینتیجهدرشاخ،بهودرخت،یعنیشجرکنید،نگاهدرختبهشماکهگویدمی

درکهدهدمینشان،استتلخشامیوههستدرختییک.هستچیمرکزشدرهکدهدمینشاناومیوه

تواندنمیلبخنديهیچ،کندمیایجاددردرودمیراه،استخشمگینهستانسانییک.هستچیمرکزش

کارشبخورد،ضرر،بشودفلجهمهکاردارددوست،بکندخواهدنمیکمکیهیچکسهیچبه،کسهیچبهبزند

. استمرکزشنشانگراستشامیوهکهدرداینخوب .استدردشامیوهخوب ،استدیگرانباخودشۀ سمقای

. استدردمرکزشدرپس

چه،بینیدمیآلودگیبیروندرگفتم.بیرونببینیدرااشمیوهاستجنسیچهازمرکزشکهایندلیلوشاهد

تويبروید،ببینیدرامردمزیستمحیط. استآلودگیازپرفردیاجمعآندلکهبدانیدفردي،چهجمعی

سواحل،راسواحلشانراهایشانخیابانوراهایشانخانهمردمکهببینیدمختلفممالکتويبرویدوشهرها

وخداییدلبهانسانوقتیگویدمیاما. کندمیمنعکسراهاآنمرکز؟دارندمینگهجوريچهرادریاها

یعنی.درشتمروارید،مرواریدماننداشکوکندمیپیدازرچورويصورتایندر،شودمیزندهخدابینهایت

استنوربهشفافیعنیاستزردعاشقرخ. دیگردادیمتوضیحرازردیگرامروز،استنوربهشفافیعنیچی؟
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وآیدمیزندگینسیموگیزندپیغاملحظهاینپس. استصفرزندگییاعشقخورشیدمقابلدرمقاومتیعنی

.وزدمیبعدشچهارهربه

، می آیدمیقلبشازکندمیگریهوقتیانساناشککهبودندمعتقدقدیمکهدانیدمیواقعایعنی،ردچواشک

خرد،استلطافت،استعشقزیباییبیانتانشماوقتی. گویدمیراهمینداردوبیرونآیدمیچشمشازآید

راتانمیوه،تانبیرونیمحصولشماپس. استشدهزندهخدابهشمادلکهدهدمینشانصورتنایدراست

است؟جوريچهمنبامنبرخورداست؟چیمنمیوهبگویید،باشیدنداشتهدیگرانبهکارياصال. کنیدنگاه

میراهرامردمکارمردم،بهدهممیسرویس،هستممردمخدمتدرمنآیااست؟چیمنخواستحقیقتا

مناز،گیرندمییادهاآناینکهبراي،گویمنمیهمبدانم،بپرسندمنازچیزياگراندازم؟نمیراهنهیا،اندازم

مرکزدیگر. فکرهاستباشدههویتهم،استدردازپردلیکتودلپساست؟اینطوريزنند،میجلوتر

. استچیتانمیوهببینیدکنیدنگاه،شودمیمنعکسرونبیدرفرديچهوجمعیچهکهاستانسان

شویدآمادهقصهآنبراياینکهبرايآنازقبلبیتچندبدهیداجازهخواندخواهممثنويازاي هقصامروز

بهخواهیدمیکهخواستتانایندرشمااگرکهگویدمیواقعدرقصهآنو. برسیمقصهآنبهتا،سریع،بخوانم

لحظههرونکنیدکوششجانبههمهونباشیدمتعهدونباشیدصادق،بشودبینهایتدلتانوبشویدزندهگیزند

هاموقعبعضییابرسیدخدابهبخواهیددروغینذهنیمنبااگر. نداردوجودامکاناین،نباشیدفکرایندر

.شدنخواهیدموفقشما،نباشیدهاموقعبعضی،باشیدصادق

اینشماوقتیودهدمینشانمابهراصداقتبیودروغینذهنیمنازمختلفیهايشکلهمبازابیاتاینو

کاردیگرانباوهستیمخودمانافکننورزیرخودمانهمیشه. شویدمیخودتانوضعمتوجهخوانیدمیراابیات

:گویدمی.نداریم

3870مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بیت 

ای، گرچه نیینهبا شِکَر مَقرونایورِ این دم نهتو فسرده، درخ

ایزديدملحظههر. نیستیایزديدماینۀ شایست،استمرکزتدردهاواستمرکزتذهنیمنکهافسردهتو

هستینیتوکهچهاگردارد،کرشکهداریمنیشکر،نداريکرشتو،شودنمیردتوازنسیماینچونوآیدمی

لحظهاینتواینکهبراي،نداردکیفیتزندگیت،کندنمیعبورتواززندگی،نداريشیرینی،اريندشکرولی
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تواندمیکههستیمنیییابزندخواهدمیزندگیناییکههستیمنییماپس،هستینیاما،کنیمیمقاومت

،بگیریمرانیشکریا،بزندتواندمیننایینیاین. استگرهازپرولی،بشودردنسیمایناگر،باشدماتويشکر

. تاننیتويبیاوریمشکرتوانیممیتسلیمبا. نیستشکرتوشولی،هستیمنیماکهاستدرست

4115مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بیت 

حق خریدارش، که اَُ اشْتَریاند، ریزانِ فنامال و تن برف

کهچیزيهرتن.تنوباشدمتعلقتواندمیکهچیزيهرمال،،شدیمهویتهمباهاشکهچیزيهرکه گویدمی

است،خوشگلاست،پیر،استجوانکهفیزیکیتن،تناینجملهاز،شماستذهنیبدنکه کنیدمیفکرشما

.هستندبرفمثل،هستندفانیگویدمیهاایناست،سالم،استمریضاست،زن،استمرد،استچیجنسش

ازراهااینفنا،ریختخواهندصورتایندر،کندتجسمتواندمیذهنکهچیزيهر. ریختخواهدفناراهااین

اینگویدمی،استمرکزتوايهشدهویتهمکهآفلچیزهاياینبااما. بردخواهدبیناززمان،بردخواهدبین

یکبهکندمیاشارهوبگیريبهشتنیتوامیجایشبهبرودبدهیراایناگروخریدهخداواي هفروختراها

:کهگویدمیاستاینآنوخواندیمبارهاکهقرآنآیه

111، آیه )9(قرآن کریم، سوره توبه

…منَ الْمؤْمنینَ أَنْفُسهم وأَموالَهم بِأَنَّ لَهم الْجنَّۀَٰ◌ إِنَّ اللَّه اشْتَرَى

…بهشت خریده استخداوند، جان و مال مؤمنان را به بهاي 

خریدهبهشتبهايبهرادردهاوچیزهاباماهايشدگیهویتهمخداوندیعنیرامومنانمالوجانخداوند 

جایشبهوبدهیمراهاشدگیهویتهماینکهاستقرار. زنیممیزیرشاالنولی،فروختیمقبالمایعنی،است

،برودبدهیم. گرفتیممحکمفعال،برودبدهیمرفتهیادمانولی،ستالحظهاینبهشتکهبگیریمراخدانهایتبی

. شمابهدهدمیرابهشتبدهیراایناستاشمشتريخدا

548مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بیت 

عاریت باشد در او آن مونسیمونسی مگزین خَسی را، از خَسی

بهداريذهنیمنیعنی،پستیتوکهبسازراپستیک،نکنانتخابدوستیوانسبرايیعنیمگزینمونسی

ذهنیمنیکرفتیآمديبدانی،خودتمونسراموالنا،رازندگیبهشدهزندههايانسانیازندگیاینکهجاي
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اوبادائما. کردیمخودمانمونسراذهنیمناینيهوشیارعنوانبهماواقعدر. کرديخودتمونسرادیگر

،شنویدمیاالنکهشما،ببریمپیمانجنسبهبایدهستیمایزدييهوشیارما.اوبایماگرفتهانسهستیم

منیعنی،گرفتیمپستمونسیککهاالنما. هستیمزندگیجنسازماگویدمیموالناکهشویدمیمتوجه

شما. کنیمعوضرابینشمانتوانیممیما،استخودمانپستیازاین،دانیممیخودماندوستراخودمانذهنی

منکوچکیجنسازخدااست،ابدیتونهایتبیجنسازخدا،هستیدخداجنسازکهشویدبمتوجهتوانیدمی

.استقرضییعنی،استعاریتمونساین،بدانولی.نیستذهنی

فانیینا،شودمیتانمونس،شودمیمرکزتانشوید،میهویتهمشماگذراستواستفانیکهچیزيهرو

،استپایدارکهدوستیتنهااست،عاریتدوستیآن. مونسیآناودرباشدعاریترا،کارایننکنوبدان،است

مناینشماکهشودمیمیسرموقعیهممونسیاینواوستبهشدنزندهیاگویدمیخداستباشمادوستی

.کندمتالشیرااینزندگیبگذار. برودبدهیراذهنی

گر به جز حق، مونسانت را وفاست؟تو با مادر و بابا کجاست؟انسِ

،نبودندآنهاتومونسپس،نیستن،االنشدنفوتآنهاولی،بوديمونسپدرتومادرتبابوديبچهتوگویدمی

بهتر،ندارندوفادیگرهايمونس. استتومونسهمیشهکهخداستاست،زندگیآنکههستنفریکاالنولی

وفا،رفتندوگذاشتندتنهاراما،داشتنددوستراماهمهازبیشترمامادروپدرشود،نمیکهمادروپدراز

.نبنددلگذراستکهچیزيبهشماکهبگویدخواهدمی. نکردند

نمیام. باشیمصادقماکهگذاردنمیگذراهايمونساینکهکنیدملأتوبدانیدشماخوانیممیراهااینو

کنوفا،فروختیقبلازتو،استاینمشتريخدا:کهگویدمیموالنازبانهزاربه،بدهیمدستازهااینخواهیم

توازنسیم،چسبیدياینهابهچون،آیدمیزندگینسیم. بدهدتوبهرابهشتخداتابرودکهبدهمعامله،اینبه

هرمن،عنوانبهشويبلندبیایی، شماشودمیباعثچیزهااین،آیدمیایزديرحمتلحظههرکند،نمیعبور

.رسدمیتوبهایزديرحمتکمترمن،گوییمیشويبلندبلندترچقدر

میوفاشمابهکهاستمونسیکتنها،کردنخواهدوفا،استعاریتیآفلچیزهايبادوستیکهگویدمیاالنو

می؟شويزندهاوبهوبشناسیخواهینمیرااوچرا،هستیداوخودهماشماتفاقاوشماستباهمهمیشهوکند

. بگویدرااینخواهد
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گر کسی شاید به غیرِ حق، عَضُدچه شد؟انسِ تو با دایه و الال

هویتهمبهدنیا،بهکردیم،تکیهچیزيچهبهحاالتاما. کندتکیهآنبهتواندمیانسان،گاهتکیهیعنیعضد

دایهباتودوستی. باشیدمتکیتوانیدنمیکسیبهگویدمیخداازغیرشما. نکنیمراکارایندیگر،هایشدگ

تکیهشایستهکسیحقازغیربنابراینپس. اوازشدیدجدا،شدیدبزرگکهوقتیشدتمامشد؟چیالالوتان

وشماستمرکزآنو،چسبیدیدچیزيبهاگرناالشماکهکنندمیکمکشمابهابیاتاینهمه. نیستشماگاه

.دیگرخوانیممیاینبراي،نشویدآنبهمتکیوکنیدرهااصال،بشودمنگاهتکیه،آیدنمیاینکهکنیدمیناله

3595مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بیت 

مار را با او کجا مهراهی است؟دایم اندر آب، کارِ ماهی است

یکتاییدریايدردائماکهاسترسیدهحضوربهانسانیعنی،استآبدردائماکهستاماهیفقط:گویدمی

یکشمااگرپس،بشودهمراهموالناماهیباتواندنمی،استذهنیمنکهماراما،ماهیمثل،کندمیشنادارد

نمیکههستیدماريشبیه،شویدمیجهانجذبدوبارهوبینیدمیرایکتاییدریايوشویدمیتسلیملحظه

تواندمیخشکیدرفقطکهماري،کندشناتواندنمیآبدرمارکهکنیممیفرضالبته،کندشناآبدرتواند

کنیممیماريصحبتتمثیلدرولی.کنندمیشناهمآبدرکههستمارهاییدانیممیماامروزه. کندزندگی

.میردمیشودآبوارداگرکه

تويتوانیدنمیماهیعنوانبهشمااگرولی،یکتاییدریايدربشودماهیبتواندتا،بشودمتالشییدباذهنیمن

وهستشمادرماريذهنیمنخاصیتهنوزبدانیدزندگیباکنیدنمییکتاییحسیعنی،بشویدیکتاییآب

.کنیدشنایکتاییآبدرموالناهمراهتوانیدنمیداریدنگهراایناگر

1459مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت 

کم فشار این پنبه اندر گوشِ جانگر خنواهی در تَرَدُّد، هوشِ جان

مییالحظهایندراالنماجان،هوشباشد،داشتهجانتانهوشخواهیدنمیراشکاینشمااگرگویدمی

.شکیعنیتردددر،هستیمتردددرریمشیاوهذهنیمنبهوقتی. ذهنیمنبهیاباشیمشیاروهحضوربهتوانیم

شماکندمیموزونگفتهمامروزوهستیمزندگیجنسازاستزندگیدیدمادیدهستیمزندهحضوربهوقتی

راعشقواستجاريایزديرحمتاستصفرتانذهنیمنموقعآنشمادهدمینشانشمابهراخردشورا



Program # 693گنج حضور693برنامه شماره 

47: صفحه

نمی. کنیدمیایجادنیکیساختارهايجهانایندر،استخالقعملتانوفکر،کنیدمیداریدتجربهشما

گوشبهراذهنیمنپنبهاینصورتایندر،باشدشکازپرجانتانهوش،کندفلجراشماشکخواهید

باکندمیقضاوتذهنوشنودمیحسیگوشکهزمانیتاکهبگویدخواهدمییعنی،ندهیدفشارتانيهوشیار

یعنی. کردخواهدکررايهوشیارگوشراشماجانگوشاینکندمیستیزهوشدههویتهمآنباکهاییباوره

باالخره؟برومآنوریابروماینورگوییدمیلحظهایندرشما.شويفلجشکدرخواهینمیاگرنبینذهندیدبا

اصالیعنی فشارکم.جهانسويبهاالخرهبرويمی،خداازیابخواهمهویتچیزهااز. جهانسويبهرويمی

. راذهنپنبهاینجانتگوشدر،نفشار

1792مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت 

او بدین دو عاریت زنده بُوَدده بُوَدغم و خنۀآنکه او بست

ضاوتقداردفکرهایشباهاشنیدهوهادیدهبراساسلحظههر،استذهنیبافتیکذهنیمنکهکنیدتوجه

يهوشیاروداردغمشدگی،هویتهمآنازشودمیکمچیزياگر،خنددمی،شودمیزیادچیزياگروکندمی

منآدماگرو؟افتدمیاتفاقیچه،دارداتفاقاتبهبستگیماخندهوغم. استخندهوغمبستهحالتایندر

.افتدمیبداتفاقاتدائما،باشدداشتهذهنی

اتفاقاتازراهااینشمااست؟قرضیچرااست،قرضییعنیعاریتاست،عاریتدواینکهگویدمیداردولی

اینولی،کنیدمیقرضراغمش،افتدمیاتفاق،کنیدمیقرضرااششادي،افتدمیاتفاق،کنیدمیقرض

بارها، رودمیبینازافتدمی،درومیبینازافتدمی،رودمیبینازافتدمیاتفاق.رودمیبینازداردخودش

دواینولی. هستیدگیردوییایندرشمابشوداگر،بشودشماخندهوغمباعثبستهنبایداتفاقکه گفتیمهم

شماوجوداعماقازسبببیشاديچشمهوایدهزندزندگیبهکهوقتینیست؟عاریتیچیزيچه.استعاریتی

در،گیریدمیهویتهاآناز،داریدتوجهاتفاقاتبه،داریدتوجهبیرونبهشماگراپس. باالآیدمیوجوشدمی

:گویدمیبعد. آیدمیهاآنازکهبودخواهداي هخندوغمبستهصورتاین

هاستجز غم و شادی در او بس میوهباغِ سبزِ عشق، کو بی مُنتَهاست

اگرکند،میایجادرادوییمیکند،ایجادراشاديوغموستهکهذهنیبافتاینازغیریکتاییفضايایندر

شماوقتی،عشقآبادهمیشهباغ.ترندخوشمزهبسیاربسیارکهداردوجودهاییمیوهجاایندر،کنیرهارااین
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بهکنیمیشناساییراخودتوقتی،شويمییکیزندگیابوشويمیبینهایتآییمی، شويمیآزادذهناز

شويمیمتوجهودهیمیعشقهمآنهابهکنیمیشناساییهمدیگراندرراخودتوقتی،زندگیعنوان

رابودنمنتهابیاین،شويمیزندهخداابدیتبهوشويمیزندهخدابینهایتبهوقتی،استالیتناهیزندگی

شمابیفتداتفاقیککهنیستياینطورواستآبادهمیشهباغاین.کنیمیحس،داشتیمهمغزلدرکه

اودررادیگرهايمیوهتابشویدزندهباغآنبهبایدشما. شویدشادشمابیفتداتفاقییکوشویدبغمگین

. ببینید

&&&
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واستانسانمرکزدرذهنیمنکهحالیدرکهاستمربوطذهنیمنخاصیتاینبهخوانممیبرایتانکهابیاتی

بهکندمیشروعولی،داردمینگهمرکزشدررادردوشدگیهویتهمشخصاینولی،هستهمدردزاپر

خواهدختموحدتیابودنبهباالخرههادادنانجامایناینکهامیدبهمعنويکارهايدادنانجاموکردنعبادت

.نداردامکانچیزينوهمچکهبگویدخواهدمیموالناوشد

صداقتونیستیدمتعهدشمااگر:گویدمیکهکوتاهیقصهیکبرايدبشویآمادهکهخوانممیلتعاینبهو

شدنروشنجرقهوخالقیتجرقهاینلحظههر،بگذریدتوانیدنمیهاشدگیهویتهمازو،راهایندرندارید

این،بنابراینوشدخواهدودهبیهشماکارهايو.کردخواهدخاموش،استذهنیمناسمشکهدزديیکراشما

انرژينکنیمتلفراوقتماوبکندوادارخودمانرويملأتبهراماتواندمیولی،استتندخیلیکهگرچهابیات

.نکنیمتلفرا

1017مولوي، مثنوي، دفتر دوم، بیت 

دان ای کیاگوخلَنۀمهچو سبزدر حدیث آمد که تسبیح از ریا

منمرکزیعنیریارويازعبادت:کهگویدمی. استرسولفرمایشاتمعموالًحدیث،هآمدخبردرگویدمی

هايحمامرويکهلجنیرويکهاستاي هسبزمانند،کردنعبادتبهکندشروعزباندرآدمولی،باشدذهنی

کهاستاینشمعنی.رویدمیکثافترويکهاي هسبزوگلیعنی،هستروییدمیآنرويوریختندمیقدیم

. بگوییددینییامعنويوقشنگچیزهايلفظدرولی،کنیددردازپرراخودتانمرکزتوانیدنمیشما

بَد نیرزد یک تَسوبا خِصالِپس بدان که صورتِ خوب و نکو

ارزشيپشیز،بیرونآیدمیآلودگیآنازکهمرکزي،بدخويبا،بدمرکزبازیباوخوبظاهرکهبدانتوپس

بیروندرولیهستهاشدگیهویتهموهستدردهامامرکزدرآیااینکهبهکنیممینگاهدوباره.ندارد

.کنیممیمذهبییامعنويکارهايداریممادیگرانازتقلیدبامخصوصا

چون بود خُلقَش نکو، دَر پاش میرور بود صورت حقیر و ناپذیر

ظاهریا،نباشدپذیرفتنینفریکرفتاراینکهمثل،باشدناپذیرفتنیوحقیرظاهرصورتاگرولی. بمیریعنیمیر

خوبتومصاحبتبراياینیعنی،بمیراوپايدربروتو،باشدخداجنسازمرکزشولی،نباشدخوشگلنفریک
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انجامیا،ندانهدانشمخوب،هايزدنحرفصرفا. کندمیمنعکسبیروندرراعشقوخردکهاستانسانی،است

.نیستکافینمامعنويیانمایمذهبهايدادن

عالَمِ معنی مبانَد جاودانصورتِ ظاهر، فنا گردد بدان

،باشدزیباهمچقدرهرمابدنماخوشگلیماتنیا،باشدهمزیباهرچقدرماذهنیمنیعنیماظاهرصورت

ولی،باشدمامرکزوبگیردقرارشدگیهویتهمموردنبایدظاهريصورتچنینیکشد،خواهدفناباالخره

.ماندخواهدجاودانهاین،کنیعوضرادلت،زندگیبهبشويزندهوقتیعدمدلیعنیمعنیعالم

بگذر از نقشِ سَبو رو آب جوچند بازی عشق با نقشِ سَبو؟

لیواستکوزهماذهنیمنشودمیمعلومپس،وکوزهنقشیعنیذهنیت،منباکنیمیبازيعشقچقدر

آببجو،آبوبگذرهاشدگیهویتهمنقشاز،سبونقشاز:گویدمیشدیم،حبسمایعنیزندگیآبتویش

هرگلیميهانقشباآنهاينقشباایدهدادقراراگرمرکزتانکهراذهنیمنلحظهاینشماپس.کنجستجورا

طوريآنکهحالیدراستاینطوريماخانوادگیزندگییاماوضعیت،اینطوریممنکهنمایانیدمیمردمبهکهچه

واقعاًاگر،اینهاواستکیفیتوعشقشاههموهستمخوشبختهستمخوشحالهمیشهمنکهایننیست

.ندهنشانمردمبهطوريآننیستطوريآن

یکازمامرکزکهنباشدچیزياینطور.دباشهماهنگیماگويگفتومامرکزبینکهاستاینسرصحبتههم

میکهحالیدر،مردمآیندخوشبرايهمآنگوییممیدیگرچیزیکآگاهانهنایاآگاهانهماواست جنسی

خیاليتوولیاستخرابمامرکزدانیممییا،نداردوجودچیزهااین،هستیمدروغین،گوییممیدروغدانیم

ایناستاینطورياگرگویدمی کهبرسدجایییکبهموالناخواهدمیاست،مضردوهرهستیم،هپروتوبافی

انجام،بدهدانجام،بدهدانجامبایدهیکندمیفکرذهنیمنانجامید،نخواهدبودنبههادادنانجاموکارها

.برسدجایییکبهباالخرهتابدهد

،بدهیمانجامراکاراینهستیم،طوريهمانماهمهمسرمانردمودر،هستیمطوريآنماهمهایمانبچهمورددر

عشقماکهدهدمینشاناینشدسالشبیستوقتی،بکنیممانبچهبرايراکاراین،بدهیمانجامراکاراین

دادنانجام،نیستکافیدادنانجاماست،دادنانجامبهمربوطاینهانهکردیم،بزرگعشقبابهشورزیدیم

.استفرمبهمربوط،استبیرونینیازهاي،استشخصآنجسمینیازهايوظاهربهربوطم
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ۀ وظیفمادروپدرمثلهایینقش،استسبوجزودهیدمیانجامچههرجو،آبکنیدتوجهبودنبهبایدشما

کافی،بدهیدانجامالیعهمراوظایفتانوباشیدخوبیپدریامادرشماکهنیستکافیولی،داردکاربرداینها

ودیبدهاوبهداردبچه الزمگویدمیموالناکهچیزيآنحقیقتبتوانیدتا،کنیددرسترامرکزبایدشمانیست،

نظرازماکهکنیدتوجه.شدخواهدانباشتهناآگاهانههارنجشاینو،رنجیدخواهدندهیداگرو،استآنۀ گرسن

مساويبودننظرازولی،هستیممانبچهازبیشتروبزرگتربیرونیتجربهنظرازوذهنیمنعقلنظراز،جسمی

راهایمانبچهمانهمهماکهحالتیدر،استزندگیبهنزدیکتر، آناستبهترماازآنحتیبودننظراز،هستیم

ماهیکلنظراز،هستیممساويمابودننظرازکجا،ماکجااین،داندنمیچیزياینکهکنیممییاکردیمتحقیر

خواهدنتیجهبهکارآن،شدخواهددرستآنوکنیمعملمساويوباشیمبا او مساويتوانیممیما.قویتریم

.دادنخواهدنتیجهآنخوب،برتریدتانبچهبهوهمسرتانبهلحاظهرازکنیدفکرشمااگرولیرسید،

رّی گزین گر عاقلیاز صدف دُصورتش دیدی، ز معنی غافلی

آنهمماصورتلحظه،ایندرماستسکون،استبودندراینجامعنیغافلی،معنیازولیاي هدیدراصورت

،بودن.صورت استاونیازهايوبینیممیذهنمانبامانبچهازکهچیزيآن،دهدمینشانماذهنکهچیزي

،بودنصندوقتادوبینجنسازکلیطوربهیا،بودنذهنظرنا،بودنحاضرلحظهایندرزندگیبهشدنزنده

یکتاییحسهمیندر،کنانتخابرادرذهنیمنیعنیصدفاینازوضعیتاینتويشماحاال.استمعنیاین

زندهحضوربهمالحظهایندراگریعنی،شدنخواهددردبهدیگرفرم،نباشدآناگرکههستلحظهایندر

نمیبرکتآنوبزرگیآنوکیادر کارها آنهادادنانجامچون ،خوردنخواهددردبهماهايدادنانجام،منباشی

.کنیدانتخابرایکتاییدرکهبایستیمیشمالحظهایندرپس،ریزد

268مولوي، مثنوي، دفتر دوم، بیت 

هندروح را در قَعرِ گُلخَن میهندآن منافق مُشک بر تن می

ولی،خواندنمیآنهاباظاهراًهایشحرفولی،استشدگیهویتهمودردجنسازمرکزشکهکسیمنافقلیو

ظاهررفتاردرولفظدرولی،کندمیمنتشررادردهمبیروندر،استدردجنسازکسییکخواند،میباطناً

هی،خداستنامهمینمشکگویدمی،زندمیتنشبهرامشکمنافقگویدمیکند،میرفتاردیگرجوریک

دردهايوآتشدردهايهمینزیریعنیگُلخنحمام،تونتَهدربردمیراروحاما،کندمیعبادت،کندمیذکر
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ولی، دردیمماوجودماناعماقدریا،هستعایقدردهاومابین،دردیمازپرمایعنیدرست است؟ ذهنی،من

.دهیممینشانمردمبهراوبخچیزهايظاهراًمانسطح

گَندها از فکرِ بی ایمانِ اوبر زبان، نامِ حق و در جانِ او

بهگندهابیروندرآن انعکاس،بیروندروجانشدراما،گویدمیمعنويچیزهايوعبادتوحقنامزبانش

میاینبراي.خیزدبرمیردهادهمانرويازبلکه،خیزدنمیبرآنحقیقیایمانازکهفکرياز،آمدهوجود

مرکزبهاولهست،مامرکزدرهاشدگیهویتهمهمچوناگرکهدیدیماگرکنیمنگاهخودمانبهاگرکهخوانیم

.بپردازیم

گل است و سوسن استبر سَرِ مَربَزگُلخَن استۀذکر، با او مهچو سبز

مثالًچاهکهدانیدمیروستاهادرقدیمروییده،حمامتونلجنکهایستسبزهمثلاوباخداذکر:کهگویدمی

میرشد،آنجاانداختمیوآوردمیراگلهاتخمبادوبیرون،طوريهمینریختندمیآوردندمیدررامستراح

هویتهمانسانمرکزدرباشدحقنامزباندرکهگویدمی.آمدمیگلواستحاصلخیزهمجاآنوکردند

.نیستخوب، و اینروییدهگلکثافتروياینکهمثلدرست،بداندرااینانسانودردهاباشدگی

جای آن گل، جملس است و عشرت استآجنا یقین، عاریت استآن نَبات

شدهمبدلعدمبهدلتانکه،استقشنگوزیباستموقعیشماعبادتوخداذکرکهبگویدخواهدمییعنی

باشدجهانیاینچیزهايودردهاباشدگیهویتهمرويشودنمیخداذکراینشما،باشید شدهتبدیل،باشد

انجامیعنی،بکنیممعنويکارهايخیلی،بکشیمزحمتخیلیاستممکنکهدانیممیمانهمهماکهحالیدر

،باشدتواندنمیکثافترويیقینگل، آنگیاه، یعنی آننباتنآگویدمیپس.باشدخرابمرکزولی،یمهبد

، این گلمجلسبرودبایدخداذکریعنیگلایناینکهبراي،استقرضیچیزیک،استعاریت،استموقتیاین

یا ،استمعنوياسمش،کنیممیماکهکاريهرکهمی خواهد بگوید. شودنمیکثافتتوي،برودمجلستويباید

مخرببیروندرهماثراتشترتیباینبهو،باشدافتهیتبدیلوشدهعدمدلباباید،هستچههریادینی

.بودنخواهد

شماودشمینبشویم،راحتهاشدگیهویتهماینشرازمابتوانیمکه،استتسلیممامعنويکارشایداولین

برَزمضمندر،استحمامتونلجنناهماهاین،باشیدنظرتنگ،کنیدغیبت،باشیدحسود،کنیدکنترل،بترسید
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سوسن،سرخگلمثالًیعنیگل،استسوسنواستگلمبرَزسربر: بودکهاینجامستراح،یعنیبعديبیتدر

اینبلهاین گل، نداردفایدهوکندمیصحبتداردکثافتیعنی،داردزبانچندسوسنکردن،صحبتبعنوانهم

.مبکنیبایدچکاردانیممیماپسبرد،مجلسبهبایدراگل

باشدحقیقیروياین،دهیممینشانخودمانبهیا،دهیممینشانمردمبهکهروییآنماکهاستمهمبسیار

کمکمابهمردمهم،خداهم،داریمدرد،داریمذهنیمن،هستیممریضکهکنیماقرارماوباشدحقیقیاگرو

یمزیرشمازباندرولی،شدههویتهمدلیکداشتنیعنیمنافق،باشیممنافقبخواهیماگرولی.کنندمی

میعدممرکزبه،خوردمیمعنويآدمبهخیلیکهکنیممیهاییصحبتونیستیماینطوريمااصالًکهزنیم

وقتخواهیمنمیکهماکنیم،میتلفوقتمابگویدخواهدمی.نیستاینطوريدانیممیکهحالیدر،خورد

.باشیماصیلبایدما؟داردارزشیهچمردمحرفکنیم،تلف

می انرژيآنپساست،زندگیدرتانریشهدیگرانازجداکههستیددرختییکشما:گویدمیاینطوريموالنا

کههستیمدرختیاگرولی،اندجوريه چدیگرهايدرختداریدکاره چشما،دیکنمیشکوفارادرختگیرید،

آمدیم،درریشهازماکهدانیممیکهحالیدربینندمیچه جوريراماهانآهستیمدیگرهايدرختنگران

.نیستصحیحکاراین،نیستیموصل

2595مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بیت 

صحبتِ امحق بسی خون ها که ریختز امحقان بگریز، چون عیسی گریخت

احمقاناینها، دارنددردناكدلاگرصوصاًمخ،استدلشانذهنیشانمنکههستندهاییآنکلیطوربهاحمقان

گویدمیاحمقمصاحبتو،رااینایمخواندهداستاندر،گریختکردفرارهاآنازعیسیکهطورهمان،هستند

هايمنبادوستیمانداریمذهنیمناگریاواستخودمانذهنیمناحمق،آوردمیبوجودناراحتیخیلی

و،کنندمیپخشرادردو،شدندهویتهمدردشانباو،هستدردمرکزشاندراینهادانیممیکه،دیگرذهنی

ذره ، همانطور که افتاب می افتد به یکشماازدزدمیرادینآدمینوهمچیکبامصاحبتاین کهگویدمیاالن

.آب و آن را بخار می کند

دین چنین دزدد هم امحق از مشااندک اندک آب را دزدد هوا
یتوانمیيزودهماحمقوبدهیگوشاوسخنانبه،بدهیگوشاحمقحرفبهاگرگویدمیاست،جالبیبیت

هویتهمیا،داردوجوددنیامالبا،داردوجودباورهاباشدگیهویتهممرکزشدرآدماینکهبدهیتشخیص
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ماکهاستاین پسین راهبهتر،شدباشمامصاحبتواندنمیآدمچنینیک،داردوجودچیزيهرباشدگی

کمکمابهزندگیخود،بگذردمااز،زندگیکنندهزندهنسیم،زندگیکنندهبیدارانرژيوباشیمزندگیباموازي

.موالنامثلانسانییاکند،

هوايکهورطهمیندزد،میماازرادینیواشیواشهانوشتهبعضیخواندنولی،کندمیاضافهرامادینموالنا

دینیاصولهیچبه،نداریممعنویتیهیچاصالًدیگرماکهبینیممییواشیواش،کندمیبخارراآبذرهذرهگرم

کنیممیي دیگرکارعملدر،هستیممعتقدماگوییممیظاهردر،هستیممنافقالبته،کنیمنمیعملماهم

که،برسیماصلیمقصودبهبرسیموحدتبهبرسیمخدابهکهمداریامیدوصفاینباولیدانیممیهمخودمان

شود،میبیانازشچیزهزارانگفتحضوراینو،برویمبمیریمبعد،بشویمزندهحضوربهاینجاآمدیم

.دلنوعاینازخیزدترجمانصدهزاران

2148مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت 

س، تا ندانی که کی انددر تَسلُّمسلمانی زِیندتا به ناموسِ
یعنیتسلسوکنندمیزندگیآنبهظاهردر،داردآبرومسلمانیچون کههستندهماي هعدیکگویدمی

رادردهاباشدگیهویتهممرکزشماکهاست این،همکردنریاوورزیدنسالوسکردن،ریاوورزیدنسالوس

کنیدوانمودگویدمی،رااصلیتانخاصیتکنیدپنهانکهمحبورید،داریدنگهنخوردهدست،رادردهابامخصوصاً

.هستیدمسلمان،هستیدشدهتسلیمانسانواقعاًکه

بادانیدمیخودتان،بکنیدقضاوت،بکنیدستیزهلحظههر،نباشیدولیشده،تسلیمانسانیعنیمسلمان

تسلیمانسانآناینکهبراي،کنیدمیزندگیداریدمسلمانیآبرويواسمبا، ولیهستیدهویتهمآفلچیزهاي

.هستیدکیکهنفهمندتاهستیدریاکاراما،کنیدمیزندگیآبروآنباظاهراً،داردآبروشده

مالند و نامِ پادشاهنقره میبر آن نقدِ تباهمهچو قَلّابان

گیرندمیتباهچیزیکسکهکنندگانلبتق،قالبانکهطورهمان، مثلکندمیدرستتقلیسکهکهکسیابلّقَ

مینگهرابدمرکزهمما،زنندمیرویشراپادشاهمهرومالندمینقرهرویشو،گیرندمیقیمتبیفلزیک

وکنیممیخداخداو،گویدمیخداستذکرهماناینکه،دهیممیطالونقرهآبطالي،یانقرهرویشوداریم

دورينآازباید،بینیممیچیزيچنیناگرو،نیستقبولقابلریاوسالوساینجور،زنیممینآبهراپادشاهنام

رساندنخواهدنتیجهبهراماکاريچنینیککهچراکنیم
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باطنِ آن، مهچو در نان، ختمِ صَرعظاهرَ الفاظشان، توحید و شَرع
کهدانیدمی.هستناندرصرعتخمشدنقاطیشبیهباطنشاما،هستدیناصولویکتاییشانیلفظهاظاهر

خواهدمی.شودمیتلخنانکننددرستآنازناناست،تلخچون،بشودآردوبشودگندمقاطیاگرصرع

هرشما،شدهقاطیصرعتخمپس،شدگیهاستهویتهماز جنسواست دردجنسازشمامرکزاگر:کهبگوید

کهاستحالتآنعکسحالتاینببینید.کردخواهیمتخریببلی. شدخواهدختلبیروندرکنیددرستکهچه

منافقانسانکهاستمتدوالبسیارحالتاینکند،میعبورمااززندگیخردوهستیمموازي،هستیمتسلیمما

بپردازدظاهريباداتعبهولی،داردنگهرادرد،داردنگهراجسمیمرکز،داردنگهرامرکزباشد،دورویعنیباشد

بسیارو،شدخواهدنانشقاطیصرعتخمکندعملکندفکراگرآدماینکهدانیممیونیستحضورآندرکه

هواوآبگفتکهطورهمینوگریختعیسیاینکهبراي،بگریزاحمقانازگفتهمباالدر.باشدمخربتواندمی

قصهاینخاطربهقصهاینسربرویمبدهیداجازهبلهدزدد،میافرادراینجوبامصاحبتهمراانسانیت،دزددمی

:کهگویدمیشودمیشروعقرآنآیهیکبهاشارهیکباقصهبودم،خوانده

353مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت 

در عمومِ تأویلِ این آیت که کُلَّما اَوقَدوا ناراً للْحرْبِ

وا نارقَدم اَوغیکُلَّما هفا'الْوتَّی انْطح مهأطْفَأَ اهللا نار
.هر گاه آنان شعله جنگ برافروختند، خداوند آتش آنان را خاموش ساخت تا آن که به کلی خاموش شد

آیهاینموالنا،جنگیعنیوغیآتشافروختندآنهاهرگاهگویدمیدارد،کنیدنگاههمعربیشبهکُلَّمااینحاال

رويازمنتهیکنیممیاقدامییک،افروزیممیآتشییکماموقعهرگویدمی،ذهنیمنزندگیبهآوردمیرا

شود،میخاموشماآتشکلیبهتا،یعنیرسینمینتیجهبه،کندمیخاموشراآتشاینخداوند،هستستیزه

ذهنیمنبهزندگیآتشاین،کنیدعملمقاومتبا،کنیدعملستیزهبالحظهایندراگرشمایعنیچی؟یعنی

کارایندرصداقتوتعهدگویدمیشمااینکهيبراگرفت،نخواهدآتششماذهنیمنیعنی،گرفتنخواهد

: استایناشمربوطآیهو،زندگیبهبشویدزندهواقعاًخواهیدنمیدلتهاز،ندارید

64، آیه )5(قرآن کریم، سوره مائده

.واللَّه لَا یحبّ الْمفْسدینَۚ◌ ویسعونَ فی الْأَرضِ فَسادا ۚ◌ ارا للْحرْبِ أَطْفَأَها اللَّه کُلَّما أَوقَدوا نَ…

. آنان در زمین به فساد کوشند. هر گاه آتش جنگ افروختند خداوند آن آتش را خاموش ساخت…
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.و خداوند تباهکاران را دوست ندارد

،پردازدمیفسادبهاست،کارتبه،داردمینگهرادرديوجسمیمرکزلحظهایندرکهکسیبگویدخواهدمی

زندگیوسیلهبهلحظهایندرعملوفکرمگر،انجامیدخواهدتباهیبه،کندمیفکريهر،کندمیکاريهر

نباشیدتسلیماگر،نکنیدکاراگرولیباشید،کردهکارمادیتانزکمررويبایدشمااینکاربراي،بشودینعت

یکیراجرقهاین،بزنیدجرقههمچقدرهرذهنیمنبا،کندربیداراشمازندگینسیم،کندکارزندگینگذارید

:استسادهخیلیقصه: بکندروشنراموضوعاینکهخواندخواهیماي هقصیکاالنو.کردخواهدخاموش

اهلِ عزم نیستزآنکه گشته ناسیعزم کرده که دال آجنا مَایست

کردهفراموشکرده،فراموشامانایست،ذهندرکهگفتهدلشبهوکردهاراده،گرفتهتصمیمانسانکهگویدمی

اینکهدانندنمیشایدمردماینکهبراينیست؟چرا.نیستتعهدوارادهوتصمیماهلاینکهبراي،راموضوعاین

هرونشویدکوچکوباشیددردازپرمرکزایننگهبانساعتهچهاروستبی،داریدنگهشماتوانیدنمیرامرکز

میاینکهولوکنیدمیراکاراینموقعهرگویدمی،ستیزهودعوابهکنیدشروع،کندمیکوچکراشماچه

خداگویدمیاالن،گویدمیهستدزديیک،کندمیخاموشراهاجرقهاینیکی،بشویدزندهخدابهخواهید

.کندمیخاموشدزداینبوسیلهمی گویدخداولی،کندمیخاموش

آن بگماشتهحق برو نِسیانِچون نبودش ختمِ صِدقی کاشته

درست راخودشمرکزاولاستصادقکیهرکار،اینتوينیستیمصادقیعنیکاریم،نمیصدقتخمماچون

حسزند،نمیزیرش،دارمدردمنگویدمیپذیرد،یموکندمیشناسایی،شودمیذهنشناظربیند،می

مناینکهمسؤلیتلحظه،ایندرراتسلیمشمسؤلیتلحظه،ایندررااشهوشیاريمسؤلیت،کندمیمسؤلیت

کرد،نخواهمستیزهلحظهایناتفاقبااینکهمسؤلیتکند،میدرستقدروقضارالحظهایناتفاقکهپذیرممی

عقلاینباخودممن،گرفتخواهدساماناوبوسیلهالمکانومکاندرمنکارکه فهمممیمنهاینکمسؤلیت

.دارمدردمنکهروممیبارزیرمنتنهابکنم،راکاراینخواهمنمیو،توانمنمیمحدودم

وضعمخیلیآقاگویمنمی،پرسیدندمردم،زنمنمیدردمزیر،رودمیآنجادوادارمدردچونگفتیمهمامروزو

بههمشماکنم،میکارخودمرويدارمگرفتارمهم من،نهگویممی،هستهمشماازبهترخیلی،استخوب

ترسیممی،داریمبدلیحیثیتداریمآبروماولی.فروشمنمیمردمبهگیرم،نمیراخودم،کنیدکمکمن
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مردمکهجوريآنواستمهممردمحرفاگراست؟مهمچرامردمحرفاست،مهممردمحرفبرود،آبرویمان

گوید،میراهمیندارددیگر،رسینمیجاهیچپس،استمهم،ببینیداینطوريدادیمنشانمایابینندمیراما

.هستیمچیبراياصالًکنیممیفراموشمایعنی،بگماشتهمابهراکاریشفراموشگویدمیخداوندیعنی

کُشدش را کفِ حق میآن سِتارهزنددل میۀزنشگرچه بر آت

زدندمیهمبهراچیزتادوقدیم،زندمیراچخماخسنگاینخواهدمیشخصاینکهاستدرستگویدمی

منبپردجرقهدنبخوربهمتادواین،بزندخودشدلبهرازندگیبزرگدلخواهدمیگرچه،پریدمیجرقه

بوسیلهکند؟میخاموشچه جوريکند،میخاموشراجرقهاینگویدمیخدا وسطاینولی،بسوزاندراذهنی

داشتننگهوذهنیمنازمادفاعهمینبوسیله،کندخاموشراجرقهبایستداینجاکهخدانیامدهما،منِهمین

.برودبینازاینخواهیمنمیماکه،آن

میکهآنجاتا،کنیدکوچکراذهنیمنکهبشوداینصرفایدبکوششتانتمامکهشویدمیمتوجهشماپس

چه فالنی،نباشیدتأییددنبالنباشیدمصنوعیآبرويدنبالانخودت،بگیریدکمکمردكازتوانیدمیتوانید

نداردییآبرواصالً،نیستچیزينوهمچرود،میآبرومدارمراعیبفالنکهکنماقرارمناگر،بیندمیجوري

گفتاالنو،داردآبروییچهاستدردازپرمرکزشکسیوقتیکه،برودکهنداریمآبروکه،برودکهذهنیمن

درکهکسیکنند،میتخریبهییعنیفسادهیدارنداینهاوندارددوستزمینرويراکنندگانفسادخدا

جهاناینبهزندگیخردآدماینازنیستزندگیباموازيآدماینکند،ایجادخواهدمیدرد،استدردمرکزش

.کردآبادانراجهانشودنمیخشمبا،کردآبادانراجهانشودنمیواکنشباآید،نمی

&&&
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: گویدمیگوید،میاینتقریردراي هقصیکبله،

357مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت 

که آتش زندهزنبرگرفت آتشعتَمَدبشنید در شب مُایشَرْفه
پاییصداي،استانسانیهوشیاريموردایندرکه،اعتمادقابلآدمیککهگویدمیهست،سادهخیلیقصه

تشه آکزنهآتشبرگرفت. هستهمتاریک،آیدمیپاصداي،نشستهخانهدریکیمثالًشب،درکی؟شنید،

اگرکهاستاشتعالقابلچیزاینیافتیلههمینهسوختسوخته،بهبگیرد،بزندجرقه،گرفترازنهآتش، زند

.استحضورشمعهمینمامورددر.بیندمیآدمو،شودمیروشن،بخوردجرقه

دزديیکاینکهمثلکنیممیحس،استفکرشبچوناست،شبهوشیاريبعنوانآمدیمجهانایندرماپس

میمرتبیعنیچی؟یعنیگرفتیدرازنهآتششماو،زدددمیرامازندگیوآیدمیپایشصداي،هستاینجا

یعنی،سوختهاینبهخوردنمیجرقهولیبپرد،اي هجرقیکبزنیدخدابزرگدلبهراخودتاندلکه خواهید

باکهبسوزدذهنیمناینازذرهیکبایدلحظههر:کهبگویدخواهدمی.بسوزدکهاشتعالقابلمادهاین

شبدرشنیدپاییصداي:گویدمیبنابراینپسببینید،بتوانیدشما،شودمیآزادآنازکهشیاريهوروشنایی

.بزندآتشگرفت،رازنآتش

کرد پستمیچون گرفت آن سوختهدزد آمد آن زمان پیشش نشست
میراهجرقطوريهمیناین،شدمیبلندجرقهوقتیو،معتمدآدماین،نشستشخصاینپهلويآمددزد

منموردایندرسوختهوقتیبنابراینوکرد،میخاموشش،پریدمیجرقهموقعهر،کردمیخاموشگرفت

ما:کهبگویدخواهدمی.سوختنمیذهنیمنپس،کردمیخاموشراآتشرفت،گمیآتشذرهیک،ذهنی

بهنشستهآنجادزديیکولی،یمکنمیعبادتو،خدایاکنیممیالتماسخیلی،کنیممیدعاکهاستدرست

آزادتویشازماوبسوزدوبگیردذهنیمنسوخته، اینبهخواهدمیوپردمیکهاي هجرقهروذهنیمننام

یعنیپسکردمیبینیمش،نمیهمماوکندمیخاموشتندتندهی،کندمیخاموشطورهمیندزداین،بشویم

.کردمیخاموش

ۀ آتش فنا تا شود اِستارانگشت راهناد آجنا سر می

.کردمیخاموشوگذاشتمیراانگشتشو،سوختهبهگرفتمییعنی،گذاشتمیآنجارويراانگشتشسر



Program # 693گنج حضور693برنامه شماره 

59: صفحه

کُشددید او که دزدی میاین منیمُرَدپنداشت کز خود میخواجه می
کنیممیفکرهممامیرد،میودگیرمیآتشمیرد،میاینخودبهخودکهکردمیفکرشخصاین،خواجهاین

یکیوایمنشستهذهنتاریکیدرهمماونشستهماپهلوياالنهستدزديیک،نهمیرد،میخودبهخودکه

چرا؟شود،میخاموشولی،گیردمیماذهنیمنیعنیسوختهبههاجرقهاینوشدکُمیراهاجرقهاینیکی

.ستیزیممیلحظهایناتفاقبااینکهايبرنداریم،صداقتمااینکهبراي

ستیزه،جنگیعنیغیو،کنندمیشروعغیبا وکهراکسانیخداکهگفتشدشروعآنجاازکهکنیدتوجه

شویممیخستهدیگرماکهکندمیخاموشکندمیخاموشکندمیخاموشانقدرکند،میخاموشراآتششان

بعنوانماکنیممیشروعجنگباغیوباکهنیستحواسمانکنیمالتماسقدرچدیگر،کنیمعبادتچقدرماکه

مراقب:گویدمیکهمراقبهبهراجع،هستبیتدوهمبازقسمتاینآخردرکنیم،نمینظارتراذهنمانناظر

.کشدمیراآتشدزديکهدیدنمیرااینبلهباش،ذهنت

رَد اِستاره از تَرّیش زودمُمیاین سوخته منناک بود: خواجه گفت
نمماذهنیمناینکهگوییممیرد،یممیآتشستارهست،هتَرچونوکشیدهنمماسوختهاینکهگفتخواجه

راخودتان،کنیدنگاهاگرناظربعنوانشمابهش،دهیممیراهوشیاريکهبساز،کشیدهنمهمواقعاً،کشیده

وباشیذهنتناظراگروگیردمیآتشاشتعالقابلمادههمانیعنیسوخته،سوختهاین،بیروناینازبکشید

،سوزدمیذهناینازقسمتییک،گیرندمیهاجرقه،باشیآشتیلحظهایناتفاقبا،نکنیستیزه،باشیتسلیم

نمی،بگیردبکارخواهدمیراتوفکرها،نشیندمیذهنتروي،باالآیدمیدردتانوقتی،باشیذهنتمراقباگر

میضعیفذرهدو،شوندمیضعیفذرهیکشوند،میضعیفدردهاآنکنی،میتماشاداري،بنشیندتواند

فعالذهنیمناین،هستیتسلیمکنینمیهمستیزهچونبینیش،میتوباالبیایدخواهدمیموقعهر،شوند

اینکهبدونراشمابکندمجبورکهبکندکاريتواندمیموقعیدزدبکند،تواندنمیکاريدزدذهنیمن،نیست

دزداست،دزدکنی،توجیهوکنیحسادت،کنیتوجیهوبشويخشمگین،بکنیدمنفیفکرهايبشویدآگاه

.استذهنیمنهمین

کُشی را پیشِ خویشندید آتشمیبس که ظلمت بود و تاریکی ز پیش

دارد،حرکتمقداریکذهنیمناینکهگفتیمبارهاباشدیادتان،بودتاریکپیشازوبودتاریککهبساز

تاریکیتويماقبلازو،رودمیکیلومترشصتسرعتباکهاستاتومبیلییکمثلذهنیمندارد،ممنتوم
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همهپیشیعنی.بینیمنمیخودمانپیشدرراشکُآتشما،استتاریکپیشازواستتاریکبساز،هستیم

میگیردمیپردمیاي هجرقهر،خیزدمیبرعباداتشازکهآتشیهر،ذهنیمننامبهنشستهدزدیکناال

ولیکشدمیونشستهپهلویشآمدهشباستدزد:گویدمی،بیندنمیراکُشآتشآدماینوگذاردنمیکشد،

.استدزدیکاینجادانیدمیایدهشنیدراپایشصدايشما

منيهازحمتبوده؟چیمنعباداتایننتیجهپسرسم؟نمیحضوربهچرامننیستدزداگردگوییمیشما

یککهخواندمابیاتیهمقبالً.اندخوبیسؤاالتسؤاالتاینکارم؟میپوكبادامشاههممنچرارفته؟کجابه

.آیدمیسرشبالییچهداردنگههنخورددستآبروخاطربهعمداًرامرکزاینکهکسی

کافر نبیند از عَمَشۀدیدکُشی اندر دلشاین چنین آتش
مرضازنابیناییازکافرچشماما،داردوجودکُشآتشچنینیکچیزهاباشدههویتهمانساندلدرگویدمی

بینیمیمذهنیمندیدباماکهاستاینخاطربهنابینایییاکورياین،بیندنمیدرستچشمش،بیندنمی،دید

منهم آنعینکپشتازبینیم،میآنعینکپشتازما،شودمیمامرکزبشویمهویتهمباهاشکهچیزيهر

.استخوبهمخیلینیست،دزدماذهنی

آبرويازاینکهبرايکنیممیدعواداریم،نگهرااواینکهبرايکنیممیدعوااو،برايکنیممیکارروزوشبما

ناراحتخیلیما،نیستقبولشماعبادتواقعاًکهبگویدمابهکسیاگر. کنیمدفاعمانبدلییثیتحومصنوعی

میتخریبتوکنی،میپخشرادردکنی،میغیبتتوکنی،میایجاددردتوبگویدمابهکسیاگر. شویممی

.هستیمجهانآبادانیحالدرکهمهستیآدمیمامان،ذهنیتصویرآندراینکهبرايکنیم،نمیتحملماکنی،

ای؟هست با گردنده گردانندهایداند دلِ دانندهچون منی
داناییجنسازما. هستیمزندگیجنسازچون،هستیمدانندهماگویدمی. هستندسادهدیگرابیاتاین

کند؟میتغییرداردماوجودتمامگرددمیکهچیزياینکهداندنمیاي هدانندیکطوريه چگویدمی. هستیم

کند،نمیادارهراماالمکانومکانوراماوجودتماماي هگردانندگوییممیمااگر. داردوجوداي هگردانندیک

گرداننده؟شدهاالنماذهنیمناینوداردوجودگردانندهکهپذیریمنمیچراپسشویم؟نمیتسلیمچراپس

خداوندی کی آید؟ کی رود؟بیخَودگویی که روز و شب بهچون منی

توانیدمیراشبوروزحاالرود؟میآیدمیچطورخداوندبدونخودخوديبهشبوروزکهگویینمیچرا

کهکسیآنبشوي،تسلیمبایدتوکهشوينمیمتوجهچراتوگویدمی. حضورروزوذهنشبیعنی،کنیدمعنی
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راشماداردیکیکهنیستیمتوجهچراتو. بیاوردروزبهراتوتواندمیآنیم،داشتامروزرسانده،شببهراتو

.کندادارهاواستقراروکندادارهاوگذاریدنمیچرا. کندمیاداره

عقلیِ خود ای مَهیناین چنین بیگردی ببینگِردِ معقوالت می
تونظربهدهدمینشانذهنیمنهرچه. گرديمیذهنیمنمعقوالتگرداشهمهتوحقیر؛خوار،یعنیمهین

راخودتعقلیبیچرا. چرخینمیزندگیخردگردیعنی. هویتیهمهاآنباچرخی،میآنبرودوراست،عقل

ازذهندرماعقلکنیدمیتوجهگردي؟میذهنیمنعقلگرداینقدرچراشده؟ذلیلايخوار،ايبینینمی

میمالحظهاینکه؛نیستعقلاصال،شدهاشقاطیهمدیگردردهايوترس. ستهاشدگیهویتهمعقل

راتوداردیکیشوينمیمتوجهچرا. بشویموصلآنبهببینیم،،کندمیادارهراکائناتتمامکهخرديتوانیم

.کندمیاداره

هنربنّا؟ بگو ای کمیا که بی ترخانه با بنّا بُوَد معقول
بودهبنابییاساختهبنارااینکهبگوییمببینیماست،ترمعقولاینشده،ساختهببینیراخانهیکراگگویدمی

بهاینطوريساخته،یکیراشماتونظربهداري،ذهنیمنوداريجسموآمديوجودبهتوکهاینیعنیاین؟

ندارد؟وجودبنایییاکندمیادارهداردوآوردهوجود

کاتب؟ بیندیش ای پسریا که بی ترکاتب بُوَد معقولخطّ، با 
کاتبیاصالکهیااستترمعقولاینونوشتهکاتبیکرااینزند،میمثالراماهمبازکه،شدهنوشتهخطیاگر

. هاداردفرقذهنیمنخدايآنباخدااینکهکنیدتوجهاندیشی؟نمیچراگویدمیپسرجاننداشته؟وجود

یکهاآسماندرراذهنیخدايیکو،داریدنگهراشدگیهویتهمودردازپرمرکزایندوبارهنیاییدشما

ستیزهلحظهایناتفاقباشماموقعهر. نیستخداخدا،این. کردهدرستاینبگوییدکنید،منعکسجایی

ودیدي،رازندگیخردعبوروکردي،نگاهراذهنتناظرصورتبهوشدي،موازيوکردي،آشتیونکردي،

میداردراشماکهاینمثلکهیکیشويمیمتوجهیواشیواشداريتوبودي،تماشاگرفقطونکردي،قضاوت

پاسخلحظههر:گفتدوبارهشمالحظهبهلحظه. کندمیکاردارداتفرمیبیوفرمرويلحظهبهلحظه. نویسد

جهاندرکند،میایجادتوبیروندرزندگیخردعبوراینتغییراتیچهکهنیبیمیهرلحظه. بینیمیراکردار

آیدمیندااست؟منسربرکیۀ سایاالنکنیمیسوالشماگفتبعد.شويمیبازداريیواشیواشوبیرون،

.بودهذهنیمنودردۀ سایحاالتا! منۀ سایکه
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کاتبی؟ ای متّهمبیچون بُوَدجیمِ گوش و عَینِ چشم و میمِ فَم

وگوشوچشمیعنیمیم،بهشبیهدهانوعین،حرفشبیهچشموجیم،حرفجیم،شبیهگوشاینگویدمی

داردیکیبگوید،چهمادهانبشنود،چهماگوشببیند،چهماچشماینکهیعنیآفریده،کسییکرامادهان

هماگرشماحاالبگوید؛چیزيچهکهنویسدمیاالنوهآفریدراجسمشتنهانه،کاتبییک. کندمیاداره

کهکسییعنیمتهممتهم؛ايگوید،میدیگرچیزیکنشویداگرگوید،میچیزيیکچیزها،بابشویدهویت

زمینبهکلهباولغزشوگناهوشدگیهویتهمبهمتهم؟یچبهمتهمهستیم،متهمماواقعاواستاتهاممورد

.بدهیمگوشدرستمطالباینبهاگر،نباشدتواندمیهماالنونباشداینطوريتوانستمیکهخوردن،

ای؟دانندهۀیا بگیرانندایز گیرانندهمشعِ روشن بی 

یعنیگیراننده. باشداي هگیراننداینکهبدونبشود،روشنشماحضورشمعیعنی،شدهروشنشمعگویدمی

شمع،ة کنندروشنیعنی. باشددانندهبایدگیرانندهاینوشودنمیروشنگیرانندهبدونشماشمع. کنندهروشن

هايحرفبهماحاالتا. بشویدتسلیمبایدشما. نیستدیگريکسجزخدادانندهة گیراننداینوهستهمداننده

وپریدههاییجرقهده،کرستیزهکرده،ادارهرامااو،داشتیمنگهمرکزماندرراآنوکردیمگوشذهنیمن

.نفهمیدیمماوکردهخاموشذهنیمندزدهمان

یا به گیرایی بَصیر؟'باشد اولیضَریرصنعتِ خوب از کفِ شَلِّ

یعنیگیرایییکراایناست،دقیقخیلیخوب،کاردستیمثل،بینیمیخوبصنعتیکشماکهگویدمی

نمیهمچشمانشواستشلکند،نمیکاردستانشکهکسییاکرده،درستبیناکرده،درستبصیراي هدانند

درستاستبلدکور،شلِذهنیمناینشمانظربه. استانساننهاییمحصول،ماستحضورخوب،صنعتبیند؟

.راجوابشدیگردانیدمیشمایکی؟کداماست؟بینندههموداناستهمکهخدایییا؟کند

زندمِحنَت میبر سَرَت دَبُّوسِندکپس چو دانستی که قهرت می

زندگیاینکهبراي،کردیمستیزهمااینکهبراي؟چرارا،توگرفتهخودشقهرزیرداردکهدانیمیکهحاالو

رااتفاقات. کردیمستیزهماوبدهد،رارحمتشبدهد،مابهراعشقشرا،خردشخواستمیلحظهبهلحظه

اینآیا. شدیمخشمگینمامردمازخداازرنجیدیم،خواستیم،زندگیاتفاقاتازمام،بشویبیدارماآوردبوجود
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گرزگُرز،یعنیدبوسنه؟یازدهزند،میرادردزند،میرامحنتچماقسرتبرفهمیديکهحاالبوده؟درست

مامحرومیتوستیزهصرفوکردیمستیزهمادیگر،کوبیدهنکوبیده؟یاکوبیدهسرمانرادردگرزچماق،آهنین،

شدیدداریم،دردشده،مریضذهنمانشده،مریضجسممان. انداختروزاینبهرامااوخردواودانشاز

همبازکنیم،آبادانراجهانخواهیممیمنفیهايواکنشوخشمبا،هستیمواکنشازپرخبریم،بیناآگاهیم،

خدا،کوبدمیسرتبرداردراچماقکهبینیدمیشما. داریمراهدوتاگویدمیحاالچرا؟خواهیم،میبیشتردرد

هاهمین. بشوتسلیمبیاشودنمیدیدياگر،بزنراخدابردارچماقهمتوبلدياگرکن،فراردستشازبلدياگر

.صریحخیلیکننگاهاالنگویدمیرا

ا تیری خَدَنگسوی او کَش در هوپس بکن دفعش، چو منرودی به جنگ

برایتدردوزندمیراتوچماقباخدابینیمیکهحاال. کردندمیدرستتیرآنباکهبودهسفتیچوبخدنگ

بهراکرکسچهارتاوچوبازبودکردهدرستچیزيیکبهگویندمیکه،نمرودمثلبیاتوشود،میایجاد

خواهدمی.کندستیزهخواستمیخدابابزند،تیربارااخدخواستمیآسمان،رفت،درآوردپروازبههرحال

نمرودکارهمینلحظه،ایناتفاقاتباماة ستیزبااندازیممیخداسويبهتیريیکهرلحظههمماکهبگوید

کیکاووسشاهنامهدردانیممیکههمانطور. کردسقوطاینالبته،مثلبروکنیدفعشخواهیمیگویدمی. است

. بزنتیرباراخدابروبیانمرودمثلهمتوگویدمی،بگذریمحاال،دادنجاتشرفترستموکردکاريهمچونهم

.زندمیدیگرمثالیکبله؟

انداز دفعِ نَزعِ جانتیر میبر آمسانچو اِسپاهِ مُغُلهم

بیندردانیدمی. میردمیکهکسینکندجانازجلوگیريبراي،هوابهبیندازتیرمغولسپاهمثلبیایاگویدمی

بهراتیرسپاهیان،بودکندنجاندرحالواقعاوبمیردخواستمیکسییکوقتیکهبودهرسممغولسپاهیان

شخصاینجانبیاید،بترسدعزرائیلبگیر،عزرائیلحاال. بترسدوبخوردمرگۀ فرشتبهمثالتاانداختندمیهوا

خطاتیرگفتندمیمردمیاگرو،ترساندیمتیرباماکهگفتندمی،کردمیپیدانجاتخصشآناگرو. بگیردرا

خودتبگیري،راکندنتجاناینجلويتاآسمان،بهبیندازتیربیاتومغولسپاهمثلگویدمیحاال. نخوردرفت

.بله. البتهکندمیشوخیداردموالنا. بدهینجاتکندنجانازرا
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چون روی؟ چون در کَفِ اویی گرواز وی اگر توانی برویا گریز 

تويانداختهگیرجایییکدرراماخداچونخدا،دستازکن،فراراودستازبیاتو،نکردکاراگرهمدوتاآن

بشوي،تسلیمبایدمن،بابشويموازيبایدکهگویدمی،زندمیسرمانبهچماقباوکردهمحاصرهوذهن،همین

میورنجیدیمخشمگینیم،کنیم،میشکایتکنیم،مینالهماکنیم،میستیزهلحظهایناتفاقبالحظههرهمما

. نهاست؟درستحرفهااینآیا. کندمیظلمداردمابهگوییم

کردنبیداربرايهمدردهاهمین. ببینیمراخودمانوضعیتبایدگذاشتیم،مرکزماندرراذهنیمنيدردهاما

با. نیستماکردنخوشبختیاکردنبدبختبراي. ماستکردنبیداربرايافتدمیکهدردآورياتفاقهر. ماست

می. شویدمیخالصآندستازکنیدآشتیاتفاقیهربا. شویدمیاتفاقآنقربانی،کنیدستیزهشمااتفاقیهر

.راتومحکمگرفته،بگریزيتوانینمیبگریزي؟توانییمچطوريولیبرو،بگریزتوانیمیخدادستازیاگوید

از کَفِ او چون رهی ای دستخَوش؟در عدم بودی، نَرَستی از کَفَش

جسمتويکهحاال. جااینبهآوردراماکه،بروياشکفازنتوانستینداشتی،فرمیعنیبوديعدمدرگویدمی

کهکسیوزبونوعاجزیعنیخوشدست،زبونوعاجزاي؟رويبدردستشازتوانیمیچطوريانداختهراتو

.بله. بگیردقرارتمسخرمورد

پیشِ عدلش خونِ تقوی ریخنتآرزو جُسنت، بود بگریخنت

وبشويهویتهمآنباوبرسیآنبهخواهیمیآیندهدرکهکنیدرستذهنباراچیزيیعنیجستنآرزو

آنلحظهایندرو،بدهدزندگیتوبهکهآنبهرسیدنبهرفتنبرايکنیوسیلهکنی،پلکانرالحظهایناتفاق

فرارآیندهبهیعنیجستنآرزوگویدمی. استجستنآرزواین. نبینیرالحظهاینوخداخودوببینیراپلکان

خوندرواقعکاراین.استبهتریناتفاقاینتوبرايکهاستایناوعدلاو،عدلپیشو،استبگریختنکردن،

.شدگیهویتهمازپرهیز،استریختنراپرهیزکاري

بهرسیدنبراياستاي هپلیککنیم،میاتفاقازکهاي هاستفادبهتریندیگربینیممیرااتفاقکهلحظهاینما

پرهیزکاري. تاسریختنراپرهیزکاريوتقواخونکار،این. هستتویشزندگیکنیممیفکردیگر،اتفاقیک

بایداولها،ندهیدقرارهدفشماگویدنمیموالنااین،وآینده،درجستنآرزوازپرهیز. نشدنهویتهمیعنی

هویتهمهدفمانباداریمهدفهماگروبیفتد،اینکنیم،کاررویشوبیاوریمدرلرزهبهراماديمرکزاینما
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هدفآنخواهدمیهرچهحاال. رسیدخواهیدزندگیبهرسیدیدهدفاینبهکهکنیدفکرنبایدشما. نشویم

خواهممیباشم،داشتهپولدالرمیلیوندهخواهممیمنگوییممیمثالاست،کاراست،گرفتنمدرك. باشد

باولیبرس،خوبخیلیاینها،اینها،. برسماینبهبکنم،راکارآنبکنم،راکاراینخواهممیکنم،انتخابهمسر

میراتقواخونداريموقعآنشود،نمیشروعمنزندگینباشد،اینبگوییشديهویتهم. نشوهویتهمآن

.زندگیدستازکنیمیفراروریزي

در گریز از دام ها، روی آر، زوآرزواین جهان دامست و دانه ش 

زندگیکنیدمیفکرکههویتیهمآنبااشمکهاستآرزوییهمینهماشدانهواستدامجهاناینگویدمی

کهدامیهراز. بشواوجنسازبیاور،رااورويیعنی. بیاوررواوازوکنفرارهادامازبیاتو. داردبستگیآنبه

میراشدگیهویتهمرویم،نمیشدگیهویتهمآندنبالورویمنمیدانهآندنبالورویمنمیآرزودنبال

.آوریممیباالرااوجنس. شویممیزندهاوبهشویم،میخالصدامییکازشناسیم،

چون شدی در ضِدّ آن، دیدی فسادچون چنین رفتی، بدیدی صد گشاد

بهلحظهاینازیعنیبرويعکسشاگر. دیدخواهیگشایشصدجور. دیدخواهیکلیدصدبروياینطورياگر

دیگرهابیتاین.کردخواهیکاريخرابجورصد،دیدخواهیفسادجورصدبگریزي،آیندهدرآرزویییک

. اندمهمولیبسیاروآسان

گر چه مُفتی تان برون گوید خُطُوباِسْتَفْتُوا الْقُلوب: پس پیمرب گفت

.از دل ها فتوي بخواهید، گرچه فتوي دهندگان در بیرون قلوب سخنانی بگویند: پیامبر به همین جهت فرمود

دردهندگانفتواکهگرچهبگیرید،فتوادلتانازکنید،سوالدلتانازشمافرمودهرسولحضرتپسکهگویدمی

است،مهم. برانندورآنووراینفتوابابخواهندراشمابیرونازیعنیکنند،هاخطبهوکنندسخنرانیبیرون

.ایناستمهمبسیار

گر چه مُفتی تان برون گوید خُطُوبباِسْتَفْتُوا الْقُلو: پس پیمرب گفت
سخنرانیخواندن،خطابهمعنیبههستخَطبجمعالبتههست،کردنسخنرانیمعنیبهجاایندرخُطُوب

دردهندگانفتواگرچهخودتان،دلازیعنیبخواهید،فتواهادلازفرمودجهتهمینبهپیامبرگویدمی. کردن

اصالموردایندررسولحضرتحرفبهما. یمانکردهعملسخناینبهماالبته.بگویندسخنانیقلوب،بیرون
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ازخودمان،از. بکنیمفکرراشمافکرهايکنیم،تقلیدمابدهید،مابهکنیدفکرشماگوییممیما. یمانکردهتوجه

:استحدیثاینمنظورشبله. نداریمفکريخودمان،دلمانازمرکزمان،

لْبک و انْ اَفْتاك الـْمفتونَستَفْت قَا

.از قلب خود فتوي بگیر، گرچه فتوي دهندگان به تو فتوي دهند

.استرسولحضرتفرمایشاینگویدمی

بایدشآزمودی که چنین میآرزو بگذار تا رحم آیدش

اینبایدکهاي هکردامتحانحاالتاتو. کندرحمتوبهخداتابکَن،آنازراهویتتکنار،بگذارراآرزوگویدمی

است؟درست. باشیطوري

تا رَوی از حبسِ او در گُلشنشچون نتانی جَست، پس خدمت کُنَش

تیرمانهمهکههممغولسپاهمثلنخورد،خدابهخدا،بهانداختیتیرنمرودیاکیکاووسمثلآمديکهحاال

االن. کنیمفرارنتوانستیمکنیم،فرارخواستیمبعدنخورد،خداهبنخورد،همبازکردیم،ستیزهخدا،بهانداختیم

عملزندگیيهوشیارقانونبهکهاینجزندارياي هچاروخداوزندگیچنگازبجهیتوانینمیبینیمیکه

اهاینکهحاالبشوي،قائمخودترويزندگی،ويسبهرويبرگرديکنی،رهاراهاشدگیهویتهماینوکنی

وبشوي،تسلیم،کنیسعیبایدکنیمیکههرکاريهمین،کردنخدمتبکن؛راخدمتشبیاپسفهمیدي،را

ازتا،نکندکارذهنیمنعقلوکندعبورشمااززندگیخرداینلحظه،ایندرکهباشداینغمتوهمتمام

یکتاییفضايهماناوباغاو؛باغرداو،گلشندراو،بهشتدربرويهستیمحبوسذهنیمندرکهاوحبس

.گلشنشبهبرويوبرهیتوانینمیاوحبساز،نکنیخدمتشتاپس. است

بینی و داور ای غَویداد میشویدم به دم چون تو مراقب می

بینی،میراخداهمناظر،حضورصورتبهذهنتبهکنیمینگاههستی،ذهنتمراقبشماکهلحظهبهلحظه

عینلحظه،ایندرجهان،ایندرافتدمیاتفاقکههرچهکهبینیمیرا،عدلیعنیرادادهموبینی،میراداور

. افتدمیاتفاقاینچراکنینمیاعتراضدیگرتو،برايباشدطورهمینبایداست،عدل

خدمتدارممنپس. غزدلمیمنپايپسرود،میدردسويبهدردخوبدارم،دردهمهاینمنگوییدمیشما

میذهنیمنریختنفروسببکهکارهاییواست؛خودبهکردنخدمتواقعدرهماوبهکردنخدمتکنم،می
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دراتفاقاتیچهکهبینیمیشوي،میمراقبوقتیدمبهدمگویدمی. شودمیذهنیمنشناساییسبب،شود

میمراقبوقتی. کندمیکارشمادردرويشما،ذهندردآیمیزندگیخردکهبینیمی. گیردمیصورتذهنت

فکرهايبگیرد،کاربهرافکرهایتخواهدمینشیند،میذهنترويوباالآیدمیتودردهايکهبینیمیشوي

. بکندراکاراینتواندنمیمراقبیوقتی. کندایجاددردکنیمنفی

میدردهردفعه. شودمیضعیف،رودمیگرددبرمیبیندمیباال،آیدمیدردوقتیهستی،ذهنتناظروقتی

افتاده،اتفاقاینپیشسالسیآيبکنی،دردناكفکرهايبگیري،کاربهراتوفکرهايخواهدمیباالآید

بینیمینداده،گرفتهراپولمیکیاینکرده،راکارآنیکیآننزده،زنگمنبهامبچهکرده،راکاراینهمسرم

دردورنجشدردبینیمیدفعهیک،رودمیگرددبرمیدردآنهستیذهنتمراقبوقتی. آیدمیفکرهاآن

میبیندازي،رااینتوکندمیایجابالهیعدلاست،ایندادبینیمیهستیذهنتناظرچونوقتیوراکینه

است؛اینراهشیک! گمراهايبینیمیراخداوبینیمیراخداعدلاندازي،

کارِ خود را کی گذارد آفتاب؟ور ببندی چشمِ خود را ز احتِجاب

باال،آیدمیدردتبینی،میراذهنتهستیمراقبنباشی،مراقبیعنی،ببنديراچشمتوذهندربروياگر

یعنیتجاباحذهن،بهبرويببنديراچشمتاگرولی. بینیمیراداورودادبکنی،کاريتوانینمیوبینیمی

آفتابتابد،میهمیشهاو. کندنمیرهاراخودشکارآفتابرفتن،ذهنتويرفتن،پردهورفتنحجابدر

خواهداینآفتابکاریکبمانی،آنجاوذهنبرويتواگرحاال. فرستدمیرارحمتشهمیشهخدایعنیزندگی

کند؛آزادراتوددربلکه،بکشیدردکهبودخواهداینعدلکاریاکه،بود

بهرافکرهایتگیرد،میکاربهرافکرهایتباال،آیدمیدردهاکنی،میایجاددردکهدادیمتوضیحرااینبارها

کند،میخودشجزءآن،باشودمیهویتهمذهنیمنکنی،میایجاددردکند،میایجاددردگیري،میکار

منشود،میایجادبیشتريدرددوبارهکنیمیمنفیفکرهايباالیدآمیکهدوبارهخوابد،میرودمیدرد

میوگیردمیکاربهراشمافکرهايوباالآیدمیدردکهآخردفعه. شودمیهویتهمدردهااینباذهنی

. شودمیمتالشیذهنایندیگرکنی،تحملتوانینمیکهاستزیادقدرایندردبکنی،منفیفکرهايخواهی

مردم. نیستدرستیراهاینکهدانیمیولیذهنت،بشودمتالشیکهبکشیدردقدراینکهاستاینراهیک

میبیهوشنتیجهدردکتر،ازگیرندمیقرصروندمیشود،میزیاددردشاندهند،نمیادامههمراراهاین
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. روندمیخواببهدیگر. شوندمیتربیهوشخورند،میهمقرصحاالبودند،بیهوش،بودندذهنخواب. شوند

است؟خوبکاراین. بروندبمیرندتاکنندمیارکاراینقدراین. استخبرچهفهمندنمیاصال

همامروزبودیم،خواندهرانظیرشهمقبالکه،کنیممیعملراقبلیبیتهمینما. بندیمنمیراچشممانماپس

.خواندمدوباره

توکردارپاسخدمهربینیتوبیداروباشیمراقبگر

آمدنقیامتنایدحاجتترسنگیریوباشیمراقبچون

غویایداور،وبینیمیدادشویمیمراقبتوچوندمبهدم

آفتاب؟گذاردکیراخودکارزاحتجابراخودچشمببندیور

میرارحمتششوید،میتسلیمشمایاتوبهدهدمیبیشتريدردیا. دهدمیانجاملحظههرراکارشخدایعنی

.البتهبشوید؟تسلیمبگیرید؟راخردششمانیستبهتر. فرستدمیراخردشفرستد،



Program # 693گنج حضور693برنامه شماره 

69: صفحه

گنج حضور در تلگرامهاي هلینک متن کامل برنام

https://t.me/ganjehozourProgramsText


