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1839غزل شماره ، دیوان شمس، مولوي

ام الیقِ لطف و آفرینبدیدهايواقعه
صورت خوابِ من ببین، معبِّرُالزَمان، خیز

چیست قمر به خواب در؟، ام قمرخواب بدیده
اولینزانکه به خواب حل شود آخرِ کار و 

آن قمري که نورِ دل زوست گه حضورِ دل
تا ز فروغ و ذوقِ دل روشنی است بر جبین

کَهرَةٌ ضاحفسم ذئومد چنانیوب
بود چنینناعمۀٌ لسعیِها راضیۀٌ

.آنچنان می شود که چهره هایی در آن روز درخشان و شادند

.تازه باشند و از کار خویشتن خشنوداین چنین می شود که چهره هایی در آن روز 

تا نکشند هوش را، دور کن این وحوش را
آن و اینپنبه نهیم گوش را از هذَیانِ

چند خیالِ بوالهوس، ماند یکی دو سه نَفَس
خانه مساز بر زمین، نیست به خانه هیچ کس

خبرخیز مخسب بی، شب بگذشت و شد سحر
دین؟بی خبرت کجا هلَد شعله آفتابِ 

حامله شد ز کین افق، و سویرُقتَتارجوقِ
بزاید این جنینبوکه، گو شکمِ فلک بدر

چند تَتار و ارمنی؟، رو به میانِ روشنی
چند ز جیب و آستین؟، تیغ و کفن بپوش و رو

رادر شبِ شنبه اي که شد پنجمِ ماه قَعده
ست و هم هست چهار از سنینششصد و پنجه ا

ست زلزلهاین که شده، وِلوِلههست به شهر 
شهرِ مدینه را کنون نقل کژ است یا یقین
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زلزله جهان نگر، رو ز مدینه درگذر
عجبترینبر نَمطی، جنبش آسمان نگر

بحرِ کبودرنگ بین، نهنگ بین، بحر نگر
موج نگر که اندر او هست نهنگ آتشین

یونسِ جان گرفته بین، شکلِ نهنگ خفته بین
کانَ منَ الـْمسبِّحین، پیش از اینیونس جان که

خارجِ شش جهت کنم، بحر که می صفت کنم
ست پیش از اینبحرِ معلّق از صور صاف بده

ست چشمِ ماخیره شده، تیره نگشت آن صفا
از قطرات آب و گل وز حرکات نقشِ طین

اودست حدث پرست، گردنِ آنکه دست او
بزنیم هین و هینتا ، تیره کند شرابِ ما

هست سزا و داد او، چون نکنیم یاد او
خبري است دفعِ کینبی، کینه چو از خبر بود

عاشقی از معزِّمی، ايخواست یکی نوشته
زیر زمین بکن دفین، راگفت بگیر رقعه

لیک به وقت دفنِ این یاد مکن تو بوزنه
زانکه ز یاد بوزنه دور بمانی از قَرین

که رفت او تا بنهد دفینه راهر طرفی
صورت بوزنه ز دل می بنمود از کمین

آه اگر تو خود بوزنه را نگفتیی: گفت که
یاد نَبد ز بوزنه در دلِ هیچ مستَعین

راتازه مکن تو ریش، گفت بنه تو نیش را
خواب مرو حسامِ دین، خواب بکن تو خویش را
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.کنممیشروعموالناشمسدیواناز1839غزلباراامروزحضورگنجبرنامهاحوالپرسیوسالمبا

1839غزل شماره ، دیوان شمس، مولوي

صورت خوابِ من ببین، معبِّرُالزَمان، خیزام الیقِ لطف و آفرینبدیدهايواقعه

و خداخردلطفیا، خداستآفرینوخدالطفسزاوارکهماهکردتجربهرااتفاقی، راياواقعهمنگویدمی

خوابصورتبگومنبهوروزگارخوابتعبیرکنندهايبرخیزیعنی، معبرالزمانخیز.خداستآفریندگیخاصیت

اینچیزهايباکههوشیاريلحظهایندرکهاستاینانسانبرايقیامتواستقیامتهمانواقعهه؟چیمن

بلندیعنیقیامتپس.ستدیباپایشرويوبرخیزدوکندرهاهوشیارانهراآنهاشدههویتهمذهندرجهانی

زندهمعنیبه، نیسترفتنبینازوبردنیاشدنویرانمعنیبهوایستادنهوشیاريپايرويوکردنقیامشدن

می زنده، خداستابدیتونهایتبیهاي خاصیتکهخودشاصلبهانسانکه.استلحظهایندرزندگیبهشدن

.شود

خوابازبشودبیداربایدهوشیاريبعنوانانسانیعنی، گویدمیداردمابهخیزمعبرالزمان:گویدمیوقتیولی

اگرکه، برنخیزیمهوشیاريبعنوانماتایعنی، بشودتعبیرظاهرصورتدرخوابآنتا، بربخیزدودردوذهن

فضايیک، مادرزندگیشدنزندهیا، حضوریا، بودنبنام، داشتخواهیمآراموساکنقسمتیکبربخیزیم

یعنیفیزیکیبعد، گفتیمبارهابعدچهاراین، بعدمانچهار، مانفرمهمیکی.استلحظهایندرزندهوآرامش

ایستادهاستحضورکهمامعنويبعدرويماهرچهاربعدکه.ماستجانبعدوهیجانیبعد، فکريبعد، مابدن

.هوشیارانهستندیاببایدیا، اند

هرانسانوگرفتهصورتبودهانسانبهازحیوانهوشیاريتبدیلکهبزرگاتفاقآنکهگویدمیموالناواقعدر

ستدیابهوشیاريیاخداۀ پایبرتواندمی، دادخواهدتوضیحامروزکه، بخواهدمتعهدانه، بخواهدجداًکهلحظه

درذهنانسانبصورتآمدیم، هستیمخداامتدادوهستیمهوشیاريمااگرپس.باشدزمانبهمتکیاینکهبجاي

زندگیماهاي آویزشوها شدگیهویتهمازماکهحالتاین، استشلخیلیچسبیدناین، چیزهابهچسبیدیم

.استشلوسطحیبسیار، خواهیممیامنیتحس، خواهیممیخوشبختی، خواهیممیهویت، خواهیممی

، بدهیمتوضیحبکنیمبایدکارچهوهستیمکیماکهراها حالتاین، راهاهپدیدایناگرکهکندمیفکرموالناو

منازهوشیارانهکهاستلحظهایندرقیامتانسانبرايپس.کنندمیتمرینراقیامتو، فهمندمیها انسان

کهخداستلطفسزاوارپدیدهاینو، بیرونآیدمیآنتويازوشودمیمتالشیذهنیمنوندکَمیذهنی
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ماهمخوابتعبیرکنندهپس.کاربهکندمیشروعمابوسیلهاوآفریندگیواوعشقواوخردواورحمت

اینستخوابحاال.کنیمتعبیرراخودمانخوابتوانیمنمینشودقیامتتا، بربخیزیمبایدکه، هستیمخودمان

خوابکهبرویمدیگريخوابیکبه، بشویمرهاآناز، دوربیاندازیمراجسمیهوشیاريلحظهایندرماکه

اینهاسریعخیلیبدهیمتوضیحخودشجمالتبابدهیداجازه. کندمیتعریفخوابجوردوپس.استحضور

وها آویزشاینچرخشازگفتیموفکربصورتجهانیاینچیزهايبهچسبدمیرودمیهوشیاريیکیکه، را

جسمیک، استذهنیبافتیککهذهنیمناینبههرکسیگویدمی، آیدمیبوجودذهنیمنها چسبیدن

.استترخوابدراوباشدبیدارتر، استفکرازشدهساخته

یکی، استجسمیخوابکهخوابیممیگیریممیشباینکهیکی:داریمخوابجورسهکهبکنمعرضدوباره

بهچسبیدهیعنی، استذهنخوابدرزنیممیحرفهمینطور، هستیمبیدارماکهحالیدرهوشیارياینکه

برنامهراجهان، اندشدهمامرکزآنهااینکهبرحسبو، بیندمیراجهانشدگیهاهویتهمعینکپشتاز، چیزها

ایندیگرخوابیک.استذهنخواباین، کندمیعمل، کندمیخلقرافکرهایش، بیندمی، کندمیریزي

تويماباالخرهاینکهبراي، استخوابیکهماین، برویمحضورخواببهبشویمبیدارذهنخوابازکهستا

.کندمیصحبتموالناراخوابدوهرو، هستیمجسم

می، خوابآنبهرودمیشودمیبیداراستذهنخوابکهخواباینازانسان، ماقیامتافتدمیکهاتفاقیپس

به.رسیدنخواهدسامانبهکاراین، نشودبیداراوبه، نرودخداخواببهدومیخواب، نرودخواباینبه:گوید

حیوانبهنباتازنباتبهجمادازجمادبهافتادههوشیاريصورتبهماشدهشروعمبداازهوشیاريدیگرعبارت

سطحیخیلیآویزشاینوچسبیدهذهنیچیزهايبهشلخیلیانسانیذهندرانسانذهنبهپریدهحیواناز

بیدارگویدمیهرکسیبنابراین.دیگرخوابیکبهبرود، بپردبایدخواباینازو، استسبکیخواباینواست

.استتردرخواباوذهنیخواببهاست

409بیت ، دفتر اول، مثنوي، مولوي

از خوابش برت، هست بیداریشتراو در خواب، هر که بیدارست

ازگیردمیصورتذهندرکهبیدارياین، استذهنخوابواقعدراو، ذهنبهاستبیدارلحظهایندرکسیهر

.استبدترشبخوابیدن
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ماچو دَربَندان، هست بیداریچون به حق بیدار نبود جان ما

مابیداريصورتایندر، هستیمآگاهخدابههوشیارانهکهباشیمنداشتهحضوربعدیکمالحظهایندراگر

واقعهباکهامروزو.گیردمیزندگیبهراماوصلجلويکاراین، استزندانمثلاینواستذهنیمنبوسیله

هیچانسان:دیگرابیاتوخواندخواهیمغزلدرکههمهمینطور، کهبگویدخواهدمی، موالناکندمیشروع

خواهدباطلفکرهایشوشدخواهددرددچاراینصورتدر، بدهدادامهذهنخوابدرتواندنمی، نداردياچاره

نمیکسیاینبنابر، شدخواهدخراببدنش، شدخواهدفاسداعمالشنتیجه، شدخواهدباطلاعمالش، شد

تکاملکهزندگیمنظوراینبهبایدمازودترچههرنشودقیامتجنسازلحظهایندرکهبگیردتصمیمتواند

اینبهآمدنازمامنظور، داردامکانتنهانه.داردامکانکاراینوبشویمزندهوبشویمآگاه، استهوشیاري

.استهمینجهان

بهرودمی، نیستخوابآندردیگر، شودمیبیداردنیااحوالازپس، شودمیبیدارذهنخوابازکهکسیاي

خوابدمیدنیااحوالازاینصورتدر، شودمیقائمخودشپايرويهوشیاريبهشودمیهوشیارخدائیتخواب

.استمفیدبخوانیمتوانیممیراشعراین

393بیت ، دفتر اول، مثنوي، مولوي

ربچون قلم در پنجه تَقلیبِخفته از احوال دنیا روز و شب

وصلواقعدر، استمنطبقهوشیاريبرهوشیاريکه، استحضورشکهداردمعنويبعدیکانسانیچنینیک

بیرونیاتفاقاتبنابراین، کندمیتعیینرااواعمالزندگی، کندمیدرسترااوفکرهايزندگی، استزندگیبه

نهخوابیدهدنیااحوالازلحظههرهمیشهیعنی، شبوروزدنیااحوالازخفته.کنندنمیتعیینرااوعملوفکر

ایندرهم، کندمیعملهم، کندمیفکرهم، نه، کندنمیفکر، دنیاکارهايبهدنیااحوالبهپردازدنمیاینکه

ازنه، ترسازنه، گیردمیبودنازراعملش، رافکرشولی، دهدمیانجامسازندهکارهايخالقکارهايدنیا

.ازکینهنه، خشمازنه، حسادتازنه، ذهنیمندردهايازنه، خبطحسازنه، نگرانی

نویسدمیخداآنبوسیلهو، خداستدستدرقلممثلآدماینپس، استذهنخوابمالآنهاکنیدمیتوجه

الزمیچیزیکقیامتکهشویدمیمتوجهشماحاالپس، شودمیتعییناوبوسیلهعملشوفکرهایشیعنی
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نکنیدقیاملحظهایندرهوشیارانهشمااگر، خواندخواهیمامروزکهچرا، کرددوريآنازشودنمیاصالًکهاست

.بکنیمتوانیمنمیمادیگريکار، شدخواهدباطلشمااعمالوفکرهاتمام، ستیدیناتان پایرويو

به جنبش از قَلَمپندارد ، فعلآنکه او پنجه نبیند در رَقَم

میداردخودشداردقلمکندمیفکرنبیندرادستکسیاگر، نویسدمیدستییک، نویسدمیداردقلموقتی

هوشیاريگوییممیاینکهو، بشویمزندهحضوربهماکهاستاینماحالتبهترینکهدانیدمیشماولی.نویسد

هستیمآگاهفکرهایعنیها جسمازفقط، داریمجسمیهوشیاري، داریمذهنیمنکهاالنمایعنی، بشودتبدیل

عمل، فکرها، شودمیتعیینزندگیبوسیله، قدروقضابوسیلهمافکرهايهماالنحتی، نیستیمآگاهبعدآناز

انسانبهحیوانازماتبدیل، نیستبزرگتبدیل، تبدیلاینو، بشویمتبدیلمااینکهجهتدرشودمیتعیینما

وبیندنمیسختیخیلیکارموالنارااین، بشودحضوربهتبدیلذهنیمنازآدماینکهولی، بودهبزرگخیلی

نمیکهبودیماگرحیوانما.کنیمکارآنرويو، کنیمدركراموضوعاینتوانیممیماو، استآساناین

.دادهانجامهوشیاريتکامل، خدااین را، بودنییکرااین، کنیمتبدیلانسانیتبهراحیوانیتتوانستیم

واستمهمیغزلواقعاغزلایناینکهبهتوجهبااما، بله، بگذریمایمخواندهقبالکهاستابیاتیاینهابله

دیوانمختلفجاهايازشواهديکنممیسعی، خوانممیکهرابیتیهرمن، هستندمهمبسیارهمابیاتش

ولی، کنیددقتخوباگر، بشودزندهشمابهترشایدو، بشودواضحبیتمعنیکهبیاورممثنويیاشمس

، بخوانیدسرهمپشت، ابیاتاینازجداراغزل، فهمیدیدرابیتمعنیشمااینکهازپسکهکنممیپیشنهاد

درماقیامتاگراینکهبهتوجهبااالنو، بشودزندهشمادرغزلخودبگذارید، بخوانیدراغزلاینبارهاوبارها

؟شدخواهدجوريچهیمبایستخودمانپايرويهوشیاريبعنوانشویمبلندماوبگیردصورتلحظهاین

چهکنیدمینگاهخودتانبهوقتی، کردخواهدکمکشمابهبینشدرتوضیحاتاینودهیممیذهنیتوضیح

:کهگویدمی.بفهمیمماذهناًحداقل؟شودمیجوريچهبشودقیامتاین، هستیمچهمااصالً، بینیدب

3772بیت ، دفتر دوم، مثنوي، مولوي

ایگندهنی چو مرغ خانه خانهایبر خشک و بر تر زندهتو بَطی

بودنقسمتیکهمو، داریمجسمهم، هستیمجهاندرهم، هستیمخشکیتوهمکههستیمآبیمرغمثلما

هوشیاريبرهوشیاريیعنی. شدخواهیمآگاهاوبر، بشودقائمخودشرويمادرهوشیاريوقتیکهداریم
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نشانشمابهراخودششماعملوشمافکرهايزیردرزندهوآرامشفضاياینهمیشه، شدخواهدمنطبق

یکتاییفضايدرهم، هستیممرغابیمثلما:گویدمیبنابراین.هستیدآنکردخواهیدحسشماو، دادخواهد

ذهناینوببندیمرامانمعنويبعدفقطنه، خشکیدرهم، هستیمي یکتاییدریادرهم، خشکیدرهم، هستیم

؟چهیعنیگندهخانه، کثافتخانه، کنیمکثافتخانه، خانهمرغمثلرا

اینمردمانازخیلیزندگینتیجه.اندکردهمردمبیشترکه، بکنیماستدردکهآنآثاروشدگیهویتهمازپر

یکواقعدرکه، استآنازحاصلدردهايواندانباشتهکهچیزهاییوچیزهاوباورهاباشدگیهویتروزگارهم

آنجاهمراکثافتش، خانهتورودمیخانهمرغ، استخانهمرغخانهمثلولیکنندمیزندگیآندرکهمحیطی

فهمیمنمیماو، کندکثافتنبایدنشیندمیکهآنجافهمدنمیاووکندتمیزراآنجابایدمرغصاحبو، کندمی

نباید، باشیمنگراننباید، کنیمحسادتنباید، کنیمانباشتهکینهنباید، برنجیمنباید، کنیممیزندگیکهجایی

نآاینکهبراي، کندنمیراکاراین، دریاستدریکتاییفضايدرکهکسی، توآنریزیممیرااینهاولی، بترسیم

.بشودانجامنبایددیگرآنهاقبالًکردهمیکهکارهاییاینکهشودمیمتوجهواستشاد، استزندهبعد

زندهخدابهماواقعهایندرکه، هستیمايواقعههمچنینیکشایستهما، هستیمبزرگماکهگویدمیموالنااما

هیچیعنیبشویمشاه، نشویمجهانبهوابستهما، بشویمشاهماوبشودزندهخودشبهمادرخدایا، بشویم

.داردنگهخودشدروکندجذبراماتوجه، بیاورددرکنترلزیررامانتواندجهانایندرچیزي

کهاستاینشبیهانسانیهروضعیت؟نیستیمیاهستیمقیامتآمادهماکهببینیموخوانممیبیتچندپس

یابگیردصورتقیامتکهخواهیمی:گویدمی، آنجادادهفشاروگیرآوردهدیوارکنجسهیکدررامازندگی

؟خواهینمی

نمیاگر:گویدمیاینکهبراي.خواهممی:گوییممی، باشیمهوشمنديآدماگر.خواهیمنمیگوییممیماو

نیستیحاضرتو، داشتنخواهیکیفیتبازندگیجهانایندر، کنممیفاسدرااعمالتوفکرهاتماممنخواهی

خلقراتواینبراياصال، بشويزندهمنبهخواهینمیتو، بگیريعهدهبهلحظهایندرراهوشیاریتمسئولیت

وداريتشخیصشعورکهدادمخرديیک، بگیريتصمیمبتوانیارادهآنباکهدادمآزادارادهتوبهمن، کردم

زیرهمرامنمنظوروکنیزندگیگندۀ خانیکتويخواهیمی، هستیمنجنسازتو، دانیمیراچیزهاخیلی

.شودنمیاین؟بگذاريپا
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هم به خشکی هم به دریا پا هنیبنی آدم شهیتو ز کَرَّْمنَا

:گویدمیقرآنآیهاینکهازتوگویدمیخواندیمبارچندینراآیهاینو

بشودمنجنسازاوگذارممییعنیشوممیزندهاوبهیعنیداشتمگرامی، داشتمگرامیراانسانمن

تومنپیشهم، کندزندگیفرمتوهم، کندزندگیخشکیتوهمکهدادمفرماوبهو، کردمبزرگ، هوشیارانه

.دهدمیتوضیحبعدیکتاییفضايیعنیدریا، دریا

از حَمَلْنَاهُمْ علی الْبَر پیش رانکه حَمَلْنَاهُمْ علی الْبَحْرِ به جان

:کهگویدمیآیهآنگویدمیکهترتیباینبه، زندگیکندمیآسانراقیامتپس

مالحظهایندریعنیاستهوشیاريمرکباینوکنممیمرکبیکنممیاسبسوارخشکیدرراشمامن

کندمیآنسوارزندگیراماکهآیدمیبوجودهوشیاريیک، بکنیمآشتیلحظهایناتفاقباوبشویماگرتسلیم

بهکردنزندهبهما راکندمیشروعلحظهایندریعنی.استلحظهاینکه، قیامتتابردمیذهنیمنایناز

. خودش

پسبله.هستیسوارشکهبروييهوشیارآنبا، بشويتسلیمبایدبلکه، برويتوانینمیذهنیمنباشماپس

است؟درست، کندمیایجاداوکه، شویممیيهوشیارسوارهمخشکیدر، هستیمآنسوارمادریادربنابراین

نرسیدیمبحربهفعالًکهخشکیایندربروم؟جوريچهگوییدمیشما، کردهدرستذهنیمنآمدهاآلنانسان

این، استيهوشیارکه، آیدمیبوجودشماتسلیمازآنکهکندمیاينقلیهۀ وسیل، راشماکندمیمرکبیسوار

بعنوانماومابودنیعنی.هستیممرغابیما، کندشنااستبلددریادرکههممرغابی.گذراندمیخشکیاز

.کنیمشناهستیمبلد، يهوشیاردریايدريهوشیار

دراوبهشدنزندهکهراواقعهاینتوانیممیییهاهراچهازو؟هستیمکیکهبشویممتوجهماخوانممیرااینها

.خواندیمبارهاکههستآیهاینو؟دربیاوریمعملۀ مرحلبه، هستلحظهاین

70آیه ، )17(سوره اسراء، قرآن کریم

کَثیرٍ ممّنْ خَلَقْنَا تَفْضیلًٰ◌ الْبرِّ والْبحرِ ورزقْنَاهم منَ الطَّیِّبات وفَضَّلْنَاهم علَىولَقَد کَرَّمنَا بنی آدم وحملْنَاهم فی 

مراد روانه داشتیم و به ایشان از ] بر مرکب[به راستی که فرزندان آدم را گرامی داشتیم و آنان را در خشکی و دریا 

.ایم چنانکه باید و شاید برتري بخشیدیمبسیاري از آنچه آفریدهها روزي دادیم و آنان را برپاکیزه
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رویممیقیامتبهذهنیمناینازماجوريچه، داریمذهنیمنما فعالًکههستاینایندرمطلبمهمترین

مابهرانورپاكغذايحالتدراینوآیدمیبوجودتسلیماثربرخشکیایندرکه، شویممیيهوشیارآنسوار

حیوانبهمامثالًکهبینیدمیشماو، بله، خوریمنمیجهانازدیگر ، خوریممیرايهوشیارهمین، دهدمی

:گویدمی، گویدمیخودشاآلنکه، داریمبرتري

آگاه نیست، جنسِ حیوان هم ز حبرراه نیست، مَر مالیک را سوی بَر

، انههوشیاربشودیکتاییفضايواردتواندنمیحیوان، استحیوانشناسیممیماکهباشندگیۀ درجآخرین

پس، شودمنطبقتواندنمیيهوشیاربريهوشیارحیواندر، کندتجربهراقیامتمامثلتواندنمیحیوانیعنی

اینبهبیاوردراآفرینندگیورازندگیلطافتورازندگیعشقورازندگیخردتواندنمیانههوشیاربنابراین

ذهنشبهتواندنمیحیوان، کندانتخابتواندنمیحیوان.نداردمامثلآزادة ارادحیوان.توانیممیماولی، جهان

آزادجهانازراخودشو، بیندازدراشدگیهویتهمو، بپذیردو، بدهدتشخیصراشدگیهویتهم، کندنگاه

.دارندوجودهمفرشتگاناما.کند

جنسازانههوشیارتوانیممیکههستیمايباشندهتنهاماپس، مامثلدربیایندفرمبهتوانندنمیاما:گویدمی

.کنیمتجربهراجهانهمفکرمانوحستاپنجبا، کنیمکارهمجهانایندر، باشیمهمفرمایندر، باشیمخدا

تاپنجحاال، بیندازدبکارراماحستاپنج، کندبارداررامافکربیایدتواندمیزندگیخردآنورازببینیماآلنپس

میانتخابآزادمانة ارادباما.باشدانههوشیارزندگیخدمتدرتواندمیماعملومافکرهايماذهنوماحس

.باشیماینطوريکنیم

ذهنتويبخواهدونپذیردکسیاگر، اآلنخواندخواهیم، یک، مانداریمقیامتازغیرايچارهفهمیدیمپس

اعمالشتماماینکهبراينیستزندگیبرايقبولقابلاین، کندتلفوقتوبدهدادامهرادردهااینوکندزندگی

، گیردنمینتیجهکارشازکندمیکار، خوردنمیدردبهکندمیبزرگبچهمثالً، شودمیفاسدفکرهایشو

رابعدشچهارهرورافکرشهمرابدنشهمدردهااین، کندمیایجاددردزیاديمقدار، ماندنمیسالمبدنش

عنوانبهیعنی، کندتجربهگویممیراقیامتوقتی، کندتجربهراقیامتبایدکهبشودمتوجهتا، کندمیفاسد

دارندهماکثریتکهانسانهاازايعدهیکاما.بایستدخودشپايبهشودبلند، نباشدمتکیجهانبهيهوشیار

،نه:گویندمی، گیرندمیکشتیخدابا، موضوعاینازنیستندآگاهو



Program # 694گنج حضور694برنامه شماره 

11: صفحه

:گویدمیخوانممیبرایتاندوبارهخواندمگذشتهۀ هفتکهچهاربیتیو

3305بیت ، دفتر اول، مثنوي، مولوي

بیش، مَنِه از حدّاَ اَ پا ولی در حدِّ خویش، نازنینی تو

باید، بگذریمحدازتوانیمنمیولی، انسانهاۀ هم، هستیمنازنین، داشتهگرامیراماخدا، هستیمگرامیبلهما

خردحالیکهدر، دانممی:بگوییمذهنیمنباشویمبلنداآلنماشودنمی.داریمنگهراخودماناحترامخداپیش

دانممیمن.بدهمادامهراذهنیمنفعالًدهممیتشخیصمن، بکنددیگرکاریکخواهدمیکلعقلوزندگی

پاخودتحداز، بخداراتو، مبادایعنیاهللاهللاکهگویدمیهمینبراي.کنمستیزهلحظهایناتفاقبابایدکه

.مگذارفراتر

وچیزهاباشدیمهویتهمآمدیمما.گذاشتیمفراترخیلیخودمانحدازراپا، خدابرايهستیمگرامیکهما

ماگوییممیداریم، بیاوریمجهاناینبهرااوخرد، بخواهیمآرامش، بخواهیمشاديخداازکهاینجايبهآمدیم

میراجهانآنهاحسببروشدهمامرکزآنهاوشدیمهویتهمآنهاباکهفکرهاییبراساسخردمندیمخودمان

رفتهکجاشمااصلیجنس، شماتشخیص، شماشعورکهگویدمیخدا.کردیمایجادذهنیخدايیکحتی، بینیم

منقدروقضامگر؟بشويمنباموازيبشوي؟تسلیمنبودقرارمگرگذاشتی؟فراترخودتحدازراپاچرااست؟

میتعیینمنراتوعملنویسم؟میمنراتوفکر؟کنممیتعیینمنرااتفاقاتکهدانینمیمگر، دانینمیرا

.گویدمیرااینها، شديزندهجهانبهرفتیتو، بشومزندهتوبهبایدمن؟لحظهدراینکنم

شماخدااینکهاستداللبر، داشتهگرامیراماراخداخالصه، نازنینیمخیلیماکهاستاینهممااستداللحاال

اً بعد، منبگوییشويبلندودانممیبگویی، باشیداشتهذهنیمنتوانیمیسالدهتادیگرداشتهگرامیرا

:گویدمیبله، بدهیتشخیصباید

زیر آردت، در تگِ هفتم زمینتر از خودتگر زنی بر نازنین

راتوزمینهفتمۀ طبقزیر:گویدمی، خداستیا، استکاملعارفیککهخودتازترنازنینبابگیريکشتیاگر

هر، خداستخالقیتولطفسزاوارقیامتاین، شدهقیامتکهفهمیدیمحاالتاپس.شدیمماکه، کندمیچال

قبولرامسئولیتاینوبروداگر.بروددرقیامتدستازتواندنمی.بکندتجربهراقیامتلحظهایندربایدکسی

میلحظهایندرچونولی، ماهستیمخداگرامیکهاستدرست، شودمیفاسداعمالشوفکرهایش، نکند
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هاي الیهنتیجهدروخوریممیزمین، گیریممیکشتی، شویممیخداشریکوشویممیبلندودانممیمگویی

بینازوریزندمیوشوندمیشناختهها الیهاینشویمتسلیماگر، هستیمفعالًآنزیرکه، کردیمایجادمختلفی

تبدیلبودیمحیوانماچی؟یعنیقیامتخوانممیکهدوبیتیاینباکهشویدمیمتوجهشماحاالپس، روندمی

داردراقیامتفعلبهنزدیکة قو، آیدمیبوجودکهانسانیهروآمدهبوجودانسانکهوقتیاز، شدیمانسانبه

:گویدمیموالناهمینبراي

3309بیت ، اولدفتر ، مثنوي، مولوي

مجله انسان را بِکُش از هبر هُشمجله حیوان را پیِ انسان بِکُش

بیاییتابکشراحیوانیخاصیتهايۀ هم، زندگیهوش، خداهوش، کندمیتعریفخودشیعنی، هوشیعنیهش

همینبودنانساناینجادر، رابودنانسانوراذهنیمنۀ هماما.بشويانسان، کنیدرستراذهنیمنهمین

.کندمیتعریفخودشراهوشحاال، هوشبرايبشودقیامتبگذارببرازبینیعنیبکش، استذهنیمنانسان

هُش بُوَد اما نَژَند، هوش جُزویهُش چه باشد عقل کُلِّ هومشند

میچراکهشویممیمتوجهاآلنپس.کندمیادارهراکائناتتمامکهاستکلیعقلهوش؟چیههوشگویدمی

کلعقل، خودتانبهبشویدزنده، يهوشیاربراساسشویدبلندشمااگرلحظهدراین.بشودقیامتخواهد

عقلکهجزويهوشاینو، انههوشیارگیردمیقرارشمااختیاردرکندمیادارهراکائناتاینتمامکههوشمند

، استخردبیوعقلبیوافسردههوشایناما، استجسمیهوشبلهاستهوشهماین، استذهنیمن

اجازهشماکهاستاینواقعه؟چیهواقعهکهشویممیمتوجهمااآلنپس.شدگیهاستهویتهمبرحسبدیدش

.کندزندهخودشبهشماراوکندمتالشیراشدگیهاهویتهماینزندگیبدهید

چیست قمر به خواب در؟، ام قمربدیدهخواب

زانکه به خواب حل شود آخرِ کار و اولین

حلدرخواباینکهبراي؟چیهببیندراماهدرخوابآدمتعبیراینکه.دیدمراچهاردهشبماهخوابدرگویدمی

، بودخدائیت، بوديهوشیارمااول، بودیميهوشیارجنسازمااینکهیعنیچی؟یعنی، کاراولوآخرکارشودمی

بهانههوشیارونشودبیدارذهنخوابازتا، ذهنبهافتادهپیمودهرايهوشیارتکاملآمده، بودالستازجنس

پس.شدنخواهدحلانسانۀ مسئل، رسیدنخواهدسامانبهماکار، زندگیکار، نشودبیداراولیهعنصرهمان
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میحلجوريچهماۀ مسئل، اولینوکارآخرشودحلخواببهکهزان، بدهدادامهراکارذهندرنبایدانسان

خواببهیا، بشودهوشیارخودشبه، نیستچیز، استچیزه نکهاولینچیزآنکهاستاینآخرکارما؟شود

داردعبارتیبه.شدمقمرکهدیدمخواب:گویدمیپس.بگوییماینطوري، برودخداخواببهیا، بروديهوشیار

، برويفروزندگیخواببهبرويفروخوابیکیاینبهبشويبیدارذهنخوابازاینکهمحضبهکهگویدمی

.بیایدفعلبهقوهازیعنی، بشودتعبیرمادربایداینودرخشیدنبهکنیمیشروعچهاردهشبماهمثل

، رفتیمفروزندگیخواببه، بیدارشدیمذهنخوابازودرخشیدنبهیکدفعهکنیمشروعهستیمماهکهاگرما

می، بشودزندهخودشبهفرمدرتوانستهاینکهبراي، رسیدهنهایتبه، رسیدهسامانبهخداويهوشیارکار

، هستیميهوشیارهمآخر، بودیميهوشیاراول، شدهیکیآخرواول، فرمدربشودزندهخودشبهخواسته

ما، هستیمماخوابة تعبیرکنند، معبرالزمانخیزگفتبربخیزیمایناگرشدمعلومپس؟استدرست، آگاهانه

اینبههموقتهیچ، بمانیمباقیزندگیوخوابآندروبدرخشیمقمرمثل، يهوشیارعنوانبهبلندشویمباید

، تیزبسیارلحظهایندرهستیحضوريهوشیاریعنیهستیدینشمشیرتوگویدمیآخردربیت.نرویمخواب

.بله، نروفروذهنخواببهنروفروذهنخواببهتو

راتازه مکن تو ریش، گفت بنه تو نیش را

خواب مرو حسامِ دین، خواب بکن تو خویش را

بکنخواب، نکنایجادجدیددرد، بیندازرادردهایت، نکنتازهرازخم، بیندازرادردهایتاینتو:گویدمییعنی

، رفتیزندگیخواببهوقتی، دینحساممروخواب:گویدمیبعدو، بروفروزندگیخواببهیعنی، راخویشتو

اینتاخوانیممیبیتچندتا؟استدرست، نروذهنخواببهدیگر، هستیلحظهدراینتیزحضورشمشیرتو

:گویدمی، بشودمشخصبهتر

1725غزل شماره ، دیوان شمس، مولوي

در این سراب فنا چشمه حیات منمجا که آشنات منمنگفتمت مرو آن

ونخواهزندگیجهانیاینچیزهايازوذهنبهنروکهنگفتممگرانسانتوبه:گویدمی، گویدمیزندگیزباناز

در.هاستتوهمسراب، نیستآبیاً واقع، بینیمیآبیعنی.فناستاستسرابتورفتیکهجاییاین، نخواهآب

ومردمتوجهومردمتائیدازحاصلخوشیهاي، هستزندگیپولماندر:گوییممیمامثالًها توهمسراباین
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میباورهایمانازکهيهوشیارآنیا. استآبایندهدمیخوشیمابهمانمقامیامانبانکیحسابدیدن

، گیریممیآنازکهعقلیآن.مامرکزشودمیآن، بشویمهویتهمهرچیزيبا.هستندمرکزمانکهگیریم

توبه:گویدمی، گویدمیزندگیزباناز، نیستخرداین، نیستآباین، استشدننیستجوریکدرواقع

هستم؟منزندگیآبۀ چشمفناسرابایندر، آنجانرونگفتم

منمبه عاقبت به من آیی که منتهات وگر به خشم روی صد هزار سال ز من

کهاستچندهزارسال، استرفتهوگویدمیانسانبه، ذهنتويسالصدهزار، برويخشمبهاگر، کنیقهراگر

ایجابيهوشیارتکامل.برگرديمنبهبایدعاقبتت، استکردهقهرخداازیعنی، ذهنتويرفتهخشمبهانسان

رفتی، قهرکرديتوحاال، بشويمندوبارهانههوشیارلحظهایندربرگردي، هستیمنجنسازتوکهکندمی

نمیتونیستی؟متوجهچرابشود؟چیکهجمعیهمفرديهم، کرديانباشتهکینههمهاین، شديخشمگین

هستیماوجنسازاینکهبراياوست؟مامنتهايچراهستم؟منمنتهایتکهبرگردي؟منبهبایدآخرسرکهیدان

اینوبشود؟چی، جهاندراینکنیممیتلفوقتداریمخشمبهماحاال.بشویماودوبارهنههوشیاراستقرارو

.استعقلیبی

کهگویدمیفردوسیکه، راقیامتبکنیم؟تاکیدراچی، خواندیمبارهاکهبخوانیمفردوسیازدوبیتدوباره

زندهاوبهانههوشیاربایداستلحظههمینکهآخردروهستیتوهمفطرتآخرینوهستیتوفطرتنخستین

.بشوي

گفتار اندر آفرینش مردم، آغاز کتاب، شاهنامه، فردوسی

اندبه چندین میاجنی بپروردهاندتو را از دو گیتی برآورده

شروعابتداازوفرمیکداریمخدائیتیکما، فرمیبیجهانیکیفرمجهانیکیآوردندگیتیدوازراما

:گویندمیاینطوريمابهاآلن، اندپروردهذهنیمن، حیوان، نبات، جمادیعنیمیانجیچندینبهکردیم

تویی خویشنت را به بازی مدارخنستین فطرت پسین مشار

بهوکردنبازيبهکرديشروعشما اینجاحاال، هستیتوآخریندربهترینوشدهجداخداازکهفطرتاولین

اعمالبه، مردمي هاهگفتبه، کردیمدرستذهنیمنوذهنتويرفتیمخدائیتبعنوانمایعنی، مشغولیبازي

يهوشیار، کنیممیبازيواکنش، واکنش، واکنشاشهمه، دهیممینشانواکنش، گویدمیچیاخباربه، مردم
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تو، کنممیحسادتمنگوییمیچیتو، شوممیخشمگینمن، پرممیمنگوییمیچیتو، کندمیبازي

کهيهوشیاربعنوانماماموریتبراينیستکم، اینخدائیتبراينیستکمآیا، رنجممیمنکنیمیچیکار

دوبارهکنیدتوجهبله.بشویممشغولبازيبهنبایدپس، بشویمزندهاوبهانههوشیاراستمامنتظرماة آفرینند

.گفتنرابیتهاجوراینکندمیشروع1560بیتدومدفتردرموالنا

1560بیت ، دفتر دوم، مثنوي، مولوي

جز مر آنرا کو ز شهوت باز شدغلط انداز شد، این جهان تن

اً حقیقتکنیممیفکرمامثالً.اندازدمیغلطبهراما، استاندازغلطشدگیهاهویتهموذهنجهان، ذهنیمن

میماراپول، بدهندخوشبختیمابهتوانندمیماۀ بچ، همسرماکنیمفکرمیما.هستزندگیبیرونجهاندر

غلطبهاینها، زندگییعنیموفقیتخوداصالً، کندخوشحالتواندمیماراجهاندرموفقیت، کندخوشبختتواند 

بعضیفکربهيهوشیاربصورتآمدیماولماکه، شودمیدیدهاینطوريعلتاینبه، استيهوشیارانداختن

مادل، مامرکزشدهآنچسبیدیمهرچیبه، دارندارزشآنهاگفتهمابهجامعهکهچیزهاییآن، چسبیدیمچیزها

هویتهمکهوقتی، داشتهشعورخودش، استنبودهچیزيبهمتکیمادل، بودهخدااولمادلدر ، شدهعوض

ما، مادیدشدهآندید، ماعقلشدهآنعقلوشدگیهاهویتهماین، مامرکزشدهآنها، چیزهاییباشده

چهکهکردیمپیداراههاییتازه، بینیممیغلط، کردیمپیداجسمیيهوشیار.بینیممیراجهانآنهابرحسب

.رسیدخدابهشودمیجوري

شهوتازکهافتدنمیغلطبهکسیآنفقط.استاندازيغلطذهنیخدايخود، کردیمدرستذهنیخدايیک

تواندمیودارددرماراشاجنسهرچیزياینکه، چیزهاعشقیعنی، اینجاداردکلیمعنیهمشهوت.بشودباز

چیزهمهبهراجع، دهندمینشانواکنشوکنندمیتوجهچیزهمهبهمردمبببنیدشما.کندجذبماراتوجه

کنید؟میقضاوتچیزهمهبهراجعشماچیبراي، اندهویتهمچیزهاخیلیباشودمیمعلوم.کنندمیقضاوت

براي، باشیدداشتهپولتوانیدمیشمابشویم؟هویتهمبایدماچرااصالًبشوید؟هویتهمچیزهمهبابایدچرا

بابودنتانبا، بشویدزندهبودنبه، کنیدبرخوردعشقباتان بچهباتوانیدمیشماآن؟بابشویدهویتهمچی

میدرارتعاشبهراآنوبشناسدتان بچهدررازندگیوراحضور، شماحضور، شمابودن.بگیریدتماساوبودن

.داردالزمرااواصالًماۀ بچ.بدهداوبهانتظاربیودرخواستبیوعلتبیتوجهیک.آورد
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فرمینیازهاياینها، دوستماننیازبهداریمتوجهمانبچهنیازبهفقطکهاستاینماهاي اندازیغلطازیکی

ومادربهترینخوب :گوییممیمادروپدرنقشبعنوانما.کنیممیبرخوردآنهابهنقشعنوانبهما.است

، خردمیاتوموبیل، آورددرمیپول، خردمیهایشبچهبرايخوبۀ خانیککنند؟میکاره چپدربهترین

، بگیردمدرك، دانشگاهبرودبعد، بشودموفق، بخواندرادرسشبچهکههستحواسش، گذاردمیمدرسهبهترین

.استفرمفقطاینها، نیستکافیاینها، بخردخانه، بشودپولدار، بشودمهندس، بشوددکتر

افتادید؟غلطبهکههستحواستانشماآیادادید؟آنهابهتوجهیبودنتانبراساسشدنتانزندهبراساسشماآیا

درستکارها، جسمینیازهايبهتوجهۀ بوسیلدادنهاانجامباکندمیفکرذهنیمن، دادنهاانجامآننبودهکافی

.شودمی

بهشماعملوفکرهاوبیایدبوجودشمادرقیامتبایدکهگویدمیشمابهموالناامروزکهجاهاآنازیکیاًاتفاق

نمیآنهابهزندگیة زندتوجهولیکشیممیزحمتماکهاستهایمان بچههمین، رسیدنخواهدمطلوبۀ نتیج

دارمپدرينقشبعنوانمنگوییدمیشما.ایننیستکافی، کنیممیشانمادينیازهايبهتوجهفقط، دهیم

وپدربعنوانشما، متاسفانهنشدیمچیزهااینمتوجهماموقعبه، نیستکافیپدرينقشنه، کنممیبازينقش

ۀ بچیامردمجسمینیازهايفقط، کنیدتوجهموضوعاینبهنداریدبچههنوزاصالًیا، بشویدمتوجهجوانمادر

.نیستکافیولی، داردراخودشجاياستالزمآنها، استالزمکهنیستشما

، آنهادر، آنهادرشودمیانباشتهناآگاهانهرنجش، زندگیبصورتهایمان بچهشناساییعدمبعلتیواشیواش

تاحاال.استناسپاسیۀ بچچه، استناسپاسیدنیايچهکهکنیمیتعجبهمبعد؟بکنیخواهیمیکاره چ

براي، ندانستندرامنزحماتقدر، اندناسپاسمردمکهبگوییدسرآخر، کنیدخوبی، بکشیدزحمتشماشده

خواهدنمیزندگی. استکردهفکرشماذهنیمن، عمل کردهشماذهنیمن.کردیدفرمبراساستوجهفقطاینکه

، ایناستمهمخیلی، شماۀ بوسیلکندعملوکندفکرخواهدخودشمیزندگی، کندعملوکندفکرذهنیمن

.بله، رااینبدانیدشما

1567بیت ، دفتر دوم، مثنوي، مولوي

وز خنست آگاه شد، از هنایتیَنْظُر بِنورا شدشیخ کو 

استجسمیيهوشیارکهاستذهنیمننور یکی:داریمنورجوردو، بیندمیخدانوربالحظهایندرکهانسانی



Program # 694گنج حضور694برنامه شماره 

17: صفحه

این، شودمیایجاددرد، بیندمیهرجوراینکهبراي، نیستنوراین، درواقعخداستناراینگویدمیموالناکه

گفتامروز، داریمجزوييهوشیارماکهاستدرستکه، بگیریدیادهمراناراهللاشماکهاستجالبهماصطالح

همذهنیمنۀ بوسیلانساندید.استبد، استپوسیده، استغمگین، استنژنداما، استهوشبلهجزويهوش

.استدردآفرین، استخطرناكبسیارولی، استدیدبلهبله

ایناتفاقبالحظهدرایناگرشماوببیندحضورنوریعنیخدانورۀ بوسیلکههرانسانی، شیخ کو ینْظُر بِنوراهللا شد

براساسنه، ببینیدراجهان، ببینیدراچیزهمهحضورنوربازندگینوربالحظهیکتوانیدمی، کنیدآشتیلحظه

نخستاز.شویدمیجنستانمتوجه، بودهچینخستوچیستبینهایتکهشویدمیمتوجه، شدگیهاهویتهم

شویدمیآگاههمنهایتازهستیدخداامتدادجنسازهستیديهوشیارجنسازکهفهمیدمیشویدمیآگاه

.استمننهایتاین، بشومزندهاوبینهایتبه، بشومزندهاوبهاً تمامانههوشیارکهاستاینمننهایتگوییدمی

همعملیوفکراینونیستانساننهاییمحصولاین، ذهنیمنبعنوانآوردیمبوجودماکهمحصولیاینپس

دردآفرینعملوفکربلکه، نیستانساننهاییمحصولعملوفکر، استمتداولجهاندر، کندمیاآلنکه

.است

&&&
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1568بیت ، دفتر دوم، مثنوي، مولوي

گشاد اندر سَبَق، چشم آخِرْبینببست از هبر حق، چشم آخُرْبین

اینتوانیدمیلحظهایندرشمایعنی، حقخاطربه، خداخاطربه، بنددمیرابینآخُرْچشمآدمیچنینیک

به، قیامتخاطربه، اصلیمنظورخاطربهزندگیخاطربه، ببندیداستجهاناینآخُرْکهراجسمیيهوشیار

، جهاناینبهآمدناززندگیمنظوربهکردنعملخاطربه، بشودقائمخودشرويشمادريهوشیارخاطراینکه

همینشما، توانیدمیشماويهوشیارهمینیعنیسبق، يهوشیاردرکنیبازرابینآخرچشمو، خداخاطربه

متداولترینوخواهیدمیچیزيجهانازوکنیدمینگاهجهانبهوقتیکهشویدمیمتوجه، بخوانیدزیادراها 

سیستمهاي، سیستمهااز، دوستاناز، دیگرآدمهاياز، زمانهااز، مکانهااز، مانبچههمسرمانازانتظارآنها

.خواهیدنمیچیزيدیگرآنهاازشمااجتماعی، سیاسی، حکومتی

میانجام، شودبازبینآخرچشموشودبستهبینآخُرْچشمکهاستموقعیراکارکردشانبهترینهمآنهاالبته

خواهدبینازدیگرکننددرستراشمازندگیآنهااینکهشماانتظارولی.دارندراخودشانجايهمآنها، دهند

گذاشتهرااسمش، تسلیمباشوممیيهوشیاراسبسوار، گفت، خشکیایندردارممنکهگوییدمیشمارفت

الزمهرموقع، کیگویمنمیذهنمباالبته، دادخواهدرخمنقیامتزوديبه، زندگیسويبهروممیوسبق

.کیدانمنمیاماکنممیراکوششمتمام، استمزرعهقانوناینوکنممیصبر، باشد

1580بیت ، دفتر دوم، مثنوي، مولوي

بدهجهل را خارِقپرده های شدهیَنْظُر بِنوراچشم او

هاي پردهجهلهاي پردهازخیلی، شمابینیدمیخدانورباوقتیوبیندمیخدانورباانسانیچنینیکچشم

کهحضوريهوشیارنوربهخدانوربهلحظهاینفهمیدیمپس.شکافندهیعنیخارق، دریدمیراشدگیهویتهم

ازخوشیاینازوشویدمینورهمینسواروبینیدمیگیردمیقرارشمااختیاردرلحظهایناتفاقپذیرشاز

اولهمانشماآخرکهدانیدمیولی، کیگیریدنمیاندازههمذهنباوگذریدمیذهندردپرفضاياین

قیام، لحظهاینقیامتدروشدخواهیدهوشیار، بودیداولازکهجوهريآنبهانههوشیارشمازوديبه، شماست

.بودنخواهیدجهانبهمتکیدیگروایستادخواهیدپاهاروي، کردخواهید
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آن قمري که نورِ دل زوست گه حضورِ دل

تا ز فروغ و ذوقِ دل روشنی است بر جبین

ازوقتیکهماهی، حضورماهیعنی، کنممیصحبتماهیآناز، کنممیصحبتقمريآنازمن:گویدمی

درخشیممیماهمثل، رویممیزندگیخواببه، شویممیبیدارذهنخواباز، شویممیبیدارجسمیيهوشیار

میاینکهمعنیبهذوقو.داردذوقهموداردروشناییهموگیردمیقرارمامرکزدردرخشدمیکهماهیآنو

از، داردراکاراینذوقوریزدمیجهاناینبهوداردبرمیراشاديوزندگیسطلسطلیکتاییفضايبهرود

.استبخششاديکاراین، بردمیلذتکاراین

لحظهاینبهاشتوجهلحظهاین، استزندهحضورگنجبهیعنی، دارددلحضورواستمرکزشدرقمراینکهاز

میانجامکاريیکیا؟دهیدمیانجامکهاستکاريآنبهحواستانشمالحظهایندرکهببینیدشمااً واقع.است

بهیااستمنبهحواستانتمام، کنیدمیگوشمنبهاآلنشما؟استدیگرجايیکماحواسزیرآندرمادهیم

میمالقاتیکیبافرداگفتممثالًکه، کندمیدیگريفکرهايیکداردزیرآنهمکسییک، کنیدمیگوشمن

دلحضوراصالً.نداریددلحضور، دهیدمیگوشمنبههمشمازندمیحرفآنجادارد؟بگویمچیاوباکنم

.هستیمهمیندنبالمااشهم، حضورگنجیعنی

بعدیکاآلنماکهاین، حضورگنجاینپس، دلذوقوفروغزتا، آن قمري که نورِ دل زوست گه حضورِ دل

یکبعالوه، ماستشدناینوبکنیمعملوبکنیمفکرماکهاینکه، ماشدنهمیکیوباشیمداشتهساکن

یکایناز، استزندگیبهماشدنزنده، ماستداريریشه، ماستسکونکه، باشیمداشتههمثابتقسمت

ماپیشانیبرایننوروکاريیکبرايماداریمذوقییکو، واقعدراستحضورفروغاینکه، هستفروغی

مانعملهم، بینیممیرافکرمانهم، داریمحضورة قوچراغمثلیعنی، کهنداردنورکهماپیشانیاً واقع، هست

.دهیممیانجامکهاستکاريهمینبههمماحواستماموبینیممیرا

هستیدحاالواینجادرلحظههمین، کنیدمیکاره چدانیدمیکهلحظهایندرداریدحضورة قوچراغیکشما

میکاریکشما، کندنمیکارپشتآنخودشبرايواقعدرتان ذهنیمن، ذهنتان، کنیدنمیدیگريکاردیگر

، خردشماازیعنیداشتنروشناییجبینبر.نیستدلحضوراین، کندمیکاریکخودشبرايهمآن، کنید

اینوخرداینآوردنذوقموالنا، ببینیدراموالنا.داریدراکاراینذوقشماوتابدمیجهانبه، تابدمیبرکت



Program # 694گنج حضور694برنامه شماره 

20: صفحه

معنیباهماشهمه، بگویدشعرهمهاینتوانستنمیکهنداشت؟نداشتهیاداشتهراجهاناینبهيهوشیار

.است

قرارمامرکزدرزندگیخورشید، زندگیبینهایتیعنیزندگیماهکهاستقیامتهمانکهراحالتاینحاالاما

رااستتابانماازاً دائمایننوروکنیممیپیداجهاناینبهجهانآنازرابرکاتآوردنذوقماوگیردمی

قیامتجورهمینمنظورشانواندگفتهراهمینهمقرآنهاي آیه:گویدمی، قرآنهاي آیهبهکندمیمربوط

بعدکهنیستاینطوري.انسانبرايبودهلحظهایندربودهجهانایندراینهاوبودهنورتابشجورهمانوبوده

باشدمرکزتاندرماهشماکهوقتیافتدمیاتفاقچهکهبخوانمبیتچنددوبارهبدهیداجازهبله.باشدمرگاز

:گویدمی، بعدیکجايبهکنیدپیدابعددوتا، کنیدپیداسکون

3624بیت ، دفتر پنجم، مثنوي، مولوي

مبارک ساعتی، آید از دریاخدمتیبی، علتیبی ، رمحتی

نیستاینطور، نداردذهنیعلت، نداردماديعلتکهبرکتییک، رحمتییک، بخششییککهشویدمیمتوجه

اگرپس.آیدمی، شماستتسلیمۀ لحظکهمباركۀ لحظایندریکتاییازفضاي.کردیدخدمتییکشماکه

.افتدمیاتفاقاینباشیدتسلیملحظهایناینکهیاو، انههوشیارباشدکردهپیداوقوعشماقیامت

3631بیت ، دفتر پنجم، مثنوي، مولوي

مصطفی گوید که ذَلَّتْ نَفْسُهُچون طمع بستی تو در انوارِ هو

.نفسش خوار شده است: فرمایدحضرت مصطفی ، شديیعنی شیفته تجلّیات الهی، هر گاه تو در انوار الهی طمع بستی

کنیدامتحان، آیدمیزیباییآنوراز، آیدمیبرکتآنوراز، آیدمیزندگیآنورازکهدیديتواگرگویدمیحاال

این.آیدمیخالقیت، آیدمیبرکت.باالآیدمیشماوجوداعماقازسبببیشاديکهبینیدمی، شویدبتسلیم

بهاینکهجايبهشمادفعهاینودهدمیرونقبیروندرراکارهایتان، عملتانوفکرهایتانبهریزدمیبرکت

.خدایعنیهو، خداانواربهبندیدمیطمعو، خواهیدمیآنورازبخواهیدبیرونازراچیزهمهوکنیدنگاهبیرون

میرسولحضرتمصطفیحضرت:گویدمی، باشدبیرونبهدرونازوبخواهیدآنورازکهکنیدعادتشمااگر

رسولحضرتصحبتتواندمیتنهانه، برگزیدهنوریعنیمصطفیحاال.استشدهذلیلاونفسآنموقعکه:گوید

مننفساآلنکه:گویدمیشماخودبهآنموقعهمشماحضوریعنیهمشماة برگزیديهوشیارآنبلکه، باشد
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کهگویدمیشمابهدرونازمصطفی.فهمیدمیخودتان، باشیدکردهذلیلرانفساگرشما، دیگرشدهذلیل

بیرونیهرچیز. کندنمیوسوسهدیگرراشمابیرونیچیزکهبینیدمیاینکهبرايچرا؟، استشدهذلیلنفستان

.بدهدگیرخاصیتآنبهکهنگذاشتهودیعهبهشمادرراخاصیتش

وکنندجذبراشماتوجهیعنی، بدهندگیرشمابهتوانندمیمختلفیچیزهايورویدمیراهدرجهانشمااگر

چیزهايهمانة نمایندنفساینکهبراي، استنشدهذلیلنفستانهنوز، بکشندراشماوخودشاندردارندنگه

شمااگر.مامرکزشده، استبیرونیچیزهايباشدگیهویتهم، استبیرونیچیزهايکنترل، استبیرونی

.کننداسیراینقدرراشماتوانستندنمیآنها، نبودندمهموجديشمابرايو، دیدیدنمیراجهانآنهابرحسب

کهفهمیمیخودتهان:گویدمیاوبهيهوشیاردرونازیواشیواش، ببندددلهوانواربهفقطکهکسیولی

شود؟میچیآنموقع.استشدهذلیلمننفساآلن

3643بیت ، دفتر پنجم، مثنوي، مولوي

فکرتِ هر روز را دیگر اثرشادی هر روز از نوعی دگر

، بیروندرايمسئلهیکحلبراياستخالق، آیدمیکهجدیديفکرهر، آیدمیجدیديشاديیکهرلحظه

میدیگرۀ مسئلیک، ماستمرکزکه، بیرونآیدمیمادردوماذهنیمنازکهفکرياآلن.نیستآنطورياآلن

.بیروندرکنیمنمیحلرامسائل، کنیممیدرستمسئلهفکرکردندردناكوکردنفکرتندتندباما.آفریند

3636بیت ، دفتر پنجم، مثنوي، مولوي

تو بدین احوال کی راضی شوی؟هست احوالِ تو از کانِ نُوی

، خوبانرژياینوکنیدتمرینراتسلیممدتیاگر، بیایدخردآنورازاگر، راهوانوارکنیدمزهشمااگرفقط

وجودتاناعماقازاستاصیلکهراسبببیشاديشمااگر، عملتانبهفکرتانبهبریزد، بشودردشماازسازنده

دوباره، رودمیزوداثرشولی، کندمیخوشراشمالحظهچندکهبیرونخوشیجايبه، کنیدتجربه، آیدمی

کهشویدمیمتوجه، باشیدکردهتجربه، دهدمیشمابهعمقآنکهراآرامشوپایداريآنشمااگر.خواهیدمی

.شویدنمیراضیذهنیمناحوالاینبهموقعآن.بیایدنويکانآنازبایدشمااحوال
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تو بدین احوال کی راضی شوی؟هست احوالِ تو از کانِ نُوی

همبهاستممکنهرلحظهکهاحواالتیاینبهو.بیروناتفاقاتنه، آوردمیبوجودنويمعدنراشمااحوال

میآن، مرکزماندرگذاشتیمرافکرهاما، استذهنیمنبدوخوبقضاوتبهمربوطواستسطحیوبخورد

میغمگینشودمیکم، شوممیخوشمنشودمیزیاد، بشودزیادبایدمنپول، باشیاینطوريباید:گوید

تغییررانجاتراه، داردبستگیبیرونبهمناحواالت.کندمیتغییرمناحواالتوشودمیکموزیادهی.شوم

.شودمیچیکهنگرانماًدائم، دانممیبیرونیچیزهاي

اشچشمه، بیایدبجوشدبیرونبیایدشمااعماقازخردواصیلشادياگرشوید؟میراضیاحوالاینبهشماآیا

یک.نیستندمتوجهمردم، استدادهرخواقعهآن:گویدمیموالنا.بدهدرخبایدواقعهآنولی، شماستدروندر

همهاینکهبینندنمیودارندنگهمرکزشاندرراذهنیبافتاینکهدارنداصرارولی، استافتادهبزرگیاتفاق

.شویدنمیراضیهماحواالتاینبهوداریدنمینگهدیگر، بینیدمیشماکهحاال، زندمیصدمه

خاک بر احوال و درسِ پنج و شَشهین حکایت کن از آن احوالِ خَوش

خاك:گویدمیو.خوشاحوالآناز، آوريمیجهانآنازکهزیباییآناز، نويکانآنازکنحکایتشماحاال

.بدهدمنبهخواهدمیدنیااینکهدرسیاینبرسرخاكوآوردمیبوجودذهنیمناینکهاحوالیاینبرسر

لحظهاینیا.داریمدرسجايدوماپس.استجهانایننمادکهجهتششوحسپنج، دنیایعنیششوپنج

، چیستحلراه، کنکارچیگویدمیمابه، دهدمیمابهخدا، زندگیاستادرادرس، هستیمزندگیباموازي

منازرامنحتیو، شودمیدرستمنکار، آنهابهریزدمیهمرابرکتشوباشدچیعملتوباشدچیفکرت

.خواندیمرااینهاۀ همامروز، کندمیزندهخودشبهبردمیکندمیرهادردهایموذهنی

میهمرااینهاوفیزیکوریاضیاتکهششوپنجدرسالبته.ششوپنجدرسبرسرخاكگوییدمیشماو

توگویدمیداردموالناکهفکرکند، بشنودنبایدکسی، باشدبداینهاکهنه، داردراخودشجايهماینها، خوانیم

بایدحضورزیرینۀ زمینآن، زیرزمینهرويکهاستايزمینهپیشعلمولی.داردراخودشجايعلم، نرومدرسه

؟اصالًماکردیمدرستاتمیبمب، کردیماستفادهچراعلماز.کنیماستفادهدرستتوانیمنمیهمعلمازما.باشد

جایکثانیهیادقیقهچنددررانفرمیلیونچندین، کندرستاتمیبمبتوبروگفتهخدارااین؟رااینگفتهکی

بهخداکی، استشیطانیاًواقعاستفادهاین؟ایناسترسیدهمافکربهحضورباکیاین؟شدهنوشتهکجا، بکش
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تمام، استششوپنجدرساینها، مابهدهدمیدستورذهنیمنولی؟کنیدجنگهمبادادهدستورما

استجهانیایندرسهاياینها، دهیممیهمدیگرانبهوگیریممیشدگیهاهویتهمازماکهدرسهایی

بهلحظه.زندگیبابشويموازيباید، نیستدرکتابجهانیآندرس.استشدهقطعجهانیآندرسدرحالیکه

، بودخدااولتان.چیستآخرتانواولکهفهمیدیداآلنشماوشماعملوفکربرشودمیجاريخردلحظه

.بشودحلمسئلهاینمگررسیدنخواهدسامانبهشماکارواستانههوشیاراوبهشدنزندههمآخرتان

کَهرَةٌ ضاحفسم ذئومد چنانیوۀٌبییِها راضعسۀٌ لمد چنینناعوب

.آنچنان می شود که چهره هایی در آن روز درخشان و شادند

.از کار خویشتن خشنوداین چنین می شود که چهره هایی در آن روز تازه باشند و 

روزيیاروزآندر: کهگویدمیاستقیامتبهمربوطدوباره، بیتایندرکندمیاشارهقرآنۀ آیچهارتابهموالنا

درسبببیشادي، شوممیزندهخدابینهایتبهمنلحظهدراینوقتیپس، شادندودرخشانها چهرهکه

منازدیگرچیزهزارتاوزندگیعشقوزندگیبرکتوزندگیخردبیانودرخششو، شودمیظاهرمنصورت

یعنیمعنایامهعنادوممصرعاما.استشاديوروبودندرخشانبهمربوطاولمصراعپس.شودمیشروع

.استلطافتوفراوانیجنسازانسانگوییممیماکهچیزيهمان

لطیفیاباشندتازهناعمۀٌاینباشندتازههاییچهرهکهشودمیچنیناینقیامتروزیعنیروزآندرگویدمی

خویشتنکارازوباشندتازه، باشندراضیعملشانازو، خداستبینهایتبهمربوط، باشندفراوانوباشند

.باشندخشنود

استشاديشایکی.بدهیمدرتنانههوشیارقیامتبهبایدماکهاستهمینبراي.استمهمخیلیمطلبچهارتا

آرامش، استشاديجنساززندگی.رازندگیسبببیشادي، کنیممیتجربهراشادي، شودمیبیانماازکه

کاراین، بشویدزندهزندگیبهاگرلحظهایندریعنیقیامتروزدر. استشاديآیدمیدرحرکتبهوقتیاست

برسدنتیجهبهکارشانساناینکهوفراوانیوچهرهبودندرخشان، برکاتبیانهمینطوروگیردمیصورت

.یمانبودهخشنودمانعملازماکه، باشدخشنودعملشازیعنیلسعیِها راضیۀٌ

عملواقعدر.اندنگرفتهنتیجهولی، اندکردهکار، اندکشیدهزحمتايزمینههردرکهینکسابهکنیدنگاهشما

شدنزندهیعنیقیامتبراساسشمااگر:کهگویدمیداردقرآنزبانازموالنا.کندمیفاسدراهدف، وسیلهیا

ماگوید؟میچیکنیدمیتوجه، کردخواهدفاسدرااشنتیجهوشماعملخدا، نکنیدعملوفکر، زندگیبه
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بهشمااگرگویدمیدارد.نیستیمبلددیگريچیزمادیگر، کنیمعملیکی، کنیمفکریکی، فقطبلدیمکاردوتا

، شدخواهدفاسدشماعملوفکر، نباشدشمامرکزدردلحضوراینوماهاینوقیامتاینونشویدزندهقیامت

نشانبخوانمبرایتانراها آیهاینبدهیداجازه، دادنخواهدنتیجه، شدنخواهیدخشنودتان عملازشمابنابراین

.کنیدتوجههمخودتانتجربهبهوکنیدتوجهها آیهاینبهوبیتاینبهشما، استمهمبسیاربسیار، بدهم

.استقهرمنباامبچهاآلن، آمددرپدرم، کردمبزرگبچه، کشیدمزحمتسالپنجوبیستمنگوییدمیشما

، نقشبعنوانفقطما، گرفتیمنظردرراجسمینیازهايفقطماکشیدنهازحمتآندراینکهبرايچرا؟دانیدمی

راکسیاستممکنشما.نبودیمحضوربهزندهانسانما، کردیمبازينقشما، کردیمعمل، مادریاپدرنقش، رل

مردمبهکهعلمییااجتماعییاسیاسیمقامیکدرکردوقفرازندگیشتمامشخصاینکهبگویید، بشناسید

کردهخدمتکهاستدرستشخصآن، نه.بودندناسپاسیمردمعجب، ندانستندراقدرشمردمآن، کردخدمت

تادومردم، نیستندناسپاسمردم.استاینطوريکه، باشیدمطمئن، بودهخودخواهآدمآن، کردهذهنیمنبا

نمیشناسیقدر، درنیایدارتعاشبهشانزندگیآنتنتا.شانزندگیآنتنیکی، استشانذهنیکیدارندآنتن

.شدیمبیچارهخیلیمااصالً.کنند

ۀ بچ، داردذهنیمن، بله، کنیتربیتبایدرااتبچهخوب ، کنمتربیتراامبچهخواهممیمنگوییدمیشما

حرف، رنجدمیکنیمیتنبیه، باالپردمیزنیمیحرف.کندمیرشداشذهنیمن، داردسالهسیزدهدوازده

هی، بشويخشمگین، بگوییزور، کنیتنبیهخواهیمیخوب ما؟بکنیمبایدکارچی، دهدنمیگوشزنیمی

وقت، کشدمیمواد، خواندنمیدرسرودمیاینکهکهنگوییهیچی.شودمیبدتر، شودمیانباشتهرنجشها

.دهدنمیگوشکهگوییدمیکههموقتی، نگوییدچیزيشماکهشودمیمگر، کندمیتلف

.استنشدهتجربهتوبرايقیامت، گوییمیذهنیمنباکهاستاینکاراشکالچیست؟کاراشکالدانیدمی

خواهندخشنودخویشکارازاندشدهزندهحضوربهکهینکساتنهافقط:گویدمیقرآنزبانازگویدمیدارد

.کندنمیفاسدراشانخواستهوراهدفشانوسیلهکههستنداینهافقط، کارشانۀ نتیجازوشد

، کاربهکردشروعاینکهمحضبهولی.شدندامیدوارخیلیمردمآمدکمونیسموقتیکهایددیدهتاریخطولدر

بعدبهحاالازمنبگویدکهنیامدکمونیسم.نبودخداییۀ وسیلاشوسیله، پاکسازيومردمکشتنبهکردشروع

، داریمدردناكذهنیمنیکمانهگفتند.کنددرستبگذار، کندمیعبورمااززندگیخرداینجاشدیمحاضر

اینبهخواهیممیراآدمهاما، شدههویتهمچیزهايوذهنیمنبراساسپاکسازي، کنیمپاکسازيخواهیممی
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نمیراکاراین، شدنخواهندخشنودکارشاناز، دادنخواهدنتیجههیچکهدانستندمیاگر.دربیاوریمصورت

، مادرها.نیستندخشنودکارشانۀ نتیجازآدمهاکهبینیدمی، کنیدمیروشماطرفیهربهکهبینیدمی.کردند

دراینکهبراي، استشدهفاسدکارشانۀ نتیج، کنیدنگاهشماکههرکسی، دانممیچه، سیاستمداران، پدرها

به.کرداخمیعنیضمندرعبس، عبسة سورببینید، هاآیهایناما.استنبودهحضوريهوشیارمرکزشان

.شدعبوسعنییFrownedانگلیسی

42-38آیه ، )80(سوره عبس، قرآن کریم

)38(وجوه یومئذ مسفرَةٌ

.چهره هایی که در آن روز درخشانند

)39(ضَاحکَۀٌ مستَبشرَةٌ 

خندانند و شادانند

 ذئموی وهجورَةٌ وا غَبهلَی40(ع(

.هایى در آن روز غبارآلودندو چهره

)41(تَرْهقُها قَتَرَةٌ 

.انددر سیاهى فرو رفته

)42(ئک هم الْکَفَرَةُ الْفَجرَةُ ٰ◌ أُولَ

اینان کافران و فاجرانند

روزآندرکههاییآنهاچهره، بشویمهوشیاراگرمالحظهاینیعنی، قیامتروزبهراجعگویدمی38ۀ آی

، کندمیاشارهآیهاینبهداردموالنا.درخشانند

است؟درخشانشماچهرهشادانید؟وخندانشمالحظهایندرآیا. است39آیههماین، شادانندوخندانند

زندگیعشقزندگیخالقیتکنید؟میتجربهخودتانجهان؟اینبهشودمیصادرشمااززندگیبرکاتیعنی

کهکسانیحاالسبب؟بیشادانیدوخندان. نهاست؟درخشانشمااززندگیزیبایی، زندگیبرکتزندگیلطافت

.کنیدنگاهاندنکردهتجربهراقیامت

چهاشچهرهکسیچهببینیدشمالحظهایندریعنی، آلودندغبارروزآندرهاییچهرهو:گویدمی40آیه

41آیهاین، اندرفتهفروسیاهیدر.دارندشدگیهویتهمغبار، دارندغمغبارها چهرهازبعضی.استجوري
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دومیجنسازماهمهکنیددقتدرستاگر. هستندتباهکارانیعنی، هستندفاجرانوکافراناینان، است

.ماهمهتقریبا، هستیم

میتوضیحدارمرابیت، بیتهماندرآوردمیاینجاازآیهدوتا. فراگیریعنیغاشیهضمندر، غاشیهسورهاما

.آوردمیراآیهدوتااین. دهم

9و8آیه ، )88(سوره غاشیه، قرآن کریم

)8(وجوه یومئذ نَاعمۀٌ 

)8(و در آن روز چهره هایی تازه باشند

)9(لسعیِها راضیۀٌ 

)9(از کار خویشتن خوشنود

لطافتبهکندمیاشارهنَاعمۀٌایناستنواستتازهشماچهرهبگیردصورتشماقیامتاگرلحظهایندریعنی

مالکهنه، شودنمیکهنه، فضاایناستتازههمیشهکهشماگشاییفضاوشمابینهایتوشمافراوانیوشما

کامال، مسلطبسیاریعنیOver velmingبگوییدتوانیدمیانگلیسیبهکهغاشیههمینحاالدرسته؟، استذهن

زندهاوبهبایدلحظهایندر. نداریمقیامتاینجزايچارهماکهگویدمیموالناهمینبراي. آورندهدرتسخیردر

فاسدماعملوفکر، لحظهایندراوبهنشویمزندهاگراست؟مسلطچرا.مابهاستمسلطبسیاراینوشویمب

؟داریمايچارهچهمادیگر، شودمی

باهایتانبچهباتان رابطهبه.کنیدتوجهاعمالتاننتیجهبهداریدسالیوسنیکاگرشما، اینتحقیقبراي

شماحالآیا.کنیدنگاه، حالتان، حالتان؟هستندوضعیتیچهدرها اینکهبدنتانبهخودتانبامردمباهمسرتان

هرجدیدشاديیکلحظههردارداثريیکفکرتانلحظههر:گویدمیکهخواندیمچقدرامروزاست؟تازه

.آیدمیورآنازجدیدلطافتیکلحظههرجدیدزیبایییکلحظه

به88غاشیهسوره، است9آیههماین، خشنودخویشتنکارازگویدمیبعديوموالناکندمیاشارهداردپس

ايچارههیچشماکهبشودتفسیربایدصورتاینبهشماشخصمورددرقیامتاینفراگیري. فراگیربسیارمعنی

فکرهاهمهشخصیطوربهیعنیفراگیر. استفراگیرواستمسلطبسیاریعنی، قیامتبهدادندرتنجزندارید

آیا.شودمیدرستهمهبشویداگرولی، نشویداگر، کندمیفاسدراهمه، گیردمیاختیاردرراشمااعمالو

خانوادگیزندگیبههستید؟نرسیدگیثمربهازپرشماآیا؟استتان سالچندخشنودید؟کارتاننتیجهازشما
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گویدمیداردراهمینشد؟تلفمنوقتچقدررا؟منکردندبدبختزناینیامرداینگوییدمی، کنیدمینگاه

نمیاینکهدلیلبه، کردیدخودتانشما. نیستیدخشنودهمکارنتیجهاز، نیستیدخشنودکارتانازشما، دیگر

.بشویدزندهاوبهبایدکهدانستید

، هستیماوبهشدنزندهآمادهماسالگیده، سالگینه، سالگیهشت، شناسیممیراخودمانمااینکهمحضبه

راها اینهمقرآندیدمبعد، گرفتیمیادموالناازراها این، دانستیمنمیماراچیزهااین.کنیمتلفراوقتنباید

، استسورههمینازاولآیههماین. آورندمیقرآنازشاهدایشان، نوشته

1آیه ، )88(سوره غاشیه، قرآن کریم

)1(هلْ أَتَاك حدیثُ الْغَاشیۀِ

آیا خبر آن واقعهء فراگیر به تو رسیده است؟

، آیدمیاینجاازهمغاشیهاسم، استقیامتفراگیرواقعه؟استرسیدهتوبهفراگیرواقعهآنخبرآیاگویدمی

گرفته؟صورتوبگیردصورتبایدايواقعههمچونکهدانیدمیشماآیا. قیامتیعنی، استمسلطوفراگیرکه

شما. دانیمنمینه، گویدمیرااینغزلتمامبشوید؟زندهاوبهبایدزودترچههرکهدانیدمیشما. دانیمنمی، نه

وبکاریدپوكبادامبکشیدزحمتکهنداریدياچارههیچنشویداگریعنیاست؟فراگیرواقعهاینکهدانیدمی

بابرخورددر، مادروپدربابرخورددر، کردنبزرگبچهدر، خانوادگیزندگیدر. برودهدربهزحماتتانتمام

است؟رسیدهتوبهفراگیرواقعهآنخبرآیارا؟ایندانستیدمی، مردمبهخدمتدر، سیاسیکارهايدر، مردم

کهاستفرصتیلحظههریعنی، گویدمیچهسورهایناولآیهوگویدمیچهموالناکهشدیدمتوجه.رسیداالن

.بشویدزندهاوبهشما

خیلیمردم، برسیمحضوربهکهکنیممیسعیماگفت، بشودتاکیدکه، کنممیتکراردوباره، گذشتههفتهاما

، خواندیدنماز، خواندیدقرآنمذهبی؟هاي قالبدرکردیدعبادتشماچقدر.برسندحضوربهکشندمیزحمت

اینجادزديیککهگفتمابهگذشتههفتهشود؟نمیقیامتچرا؟رسیمنمیچراشده؟چی، کشیدیدزحمت

مالحظههردرذهنیمنباو . کندمیخاموشراها جرقهاینزندمیکهجرقهاین، ذهنیمننامبهایستاده

. برسیمحضوربهخواهیممیذهنیمنبا، کنیممیستیزه

مااعمالخداقرآنزبانازکهبدانیدشماکهخوانممیقرآنازدوبارههمآیهسهوکنممیتکراراستبیتچند

:گویدمی. کنیممیعملذهنیمنبااینکهدلیلبه، کندمیفاسدرا
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353بیت ، دفتر ششم، مثنوي، مولوي

در عمومِ تأویلِ این آیت که کُلَّما اَوقَدوا ناراً للْحرْبِ

أطْفَأَ ا نارَهُمْ حَتَّی انْطِفا'کُلَّما هُم اَوْقَدُوا نارَ الْوَغی

.شدخاموشکلیبهآنکهتاساختخاموشراآنانآتشخداوندافروختندبرجنگۀ شعلآنانهرگاهکهگویدمی

ماخداییتاین، ماحضوراینوبسوزدماذهنیمناینبلکهکهزنیممیجرقهلحظههرذهنیمنبامایعنی

تعهدوتسلیمرويازبایدهمصداقتروياز، نیستصداقترويازچوناینجاولی، بزرگخداییتبهشودوصل

راذهنیمناینکهنه، بزنیدجرقهبایدحضوريهوشیاروسیلهبهلحظهایندریعنی، بزندجرقهاینيهوشیارو

راستیوصداقترويازوکندمیخاموشگویدمی، بزنیداگر، بزنیدجرقهذهنیمنوسیلهبهوداریدنگه

.نیست

راچیزچندتاموالنادرسیکدرشما. هستندمربوطهمبهها قسمتایناینکهبرايخوانم؟میچرا.خوانممیتند

کهکنندمیکمکشمابههمپهلويها این، کنیداستفادهبزرگتصویریکدرها اینهمهازبگذاریدهمپهلوي

بینیدمی، بخوانیدهمباجایکراابیاتاینهمهاگر، بینیدمیشما.بشودروشنشمازندگیمختلفهاي قسمت

.کنیدعملدرستتوانیدمی، بینیدمیرابزرگتريتصویریکشما، کنندمیکمکدیگرهمبهنورهااینکه

گیردمیجرقهاینپذیریممیوکنیمنمیستیزهلحظهایناتفاقبایعنیهستیمتسلیممالحظهایندراگرپس

جنگیدندها اینگویدمیو، نه، جنگیممی، کنیممیمخالفت، کنیممیستیزهاگررویممیقیامتسويبهماو

راها جرقهخدا:گویدمیاالنبنابراین، کردیمستیزهلحظهایناتفاقبا، رفتیمجلومالحظهبهلحظهیعنی

: بوداشآیههماین. کردخاموش

64آیه ، )5(سوره مائده، قرآن کریم

… ا اللَّهرْبِ أَطْفَأَهلْحا لوا نَارقَدا أَوی الْأَۚ◌ کُلَّمنَ فوعسیا وادضِ فَسینَۚ◌ ردفْسالْم ّبحلَا ی اللَّهو.

و خداوند . در زمین به فساد کوشندآنان. هر گاه آتش جنگ افروختند خداوند آن آتش را خاموش ساخت…

.تباهکاران را دوست ندارد

: خوانممیدوبارهخواندمگذشتههفته

زآنکه اهلِ عزم نیستگشته ناسیعزم کرده که دال آجنا مَایست
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اینکهبراي، رفتهیادشاما، شوخداجنسازبرونایستاینجاکهگفتهدلشبه، نباشدذهنتويگرفتهتصمیم

ودانممیمن:گویدمیلحظهایندراینکهبراي، کندمیستیزهلحظهاینبااینکهبراي، استجهانبهتوجهش

. نیستدلتهازومتعهدانهعزمشنیستعزماهلهمخودش.بشوداشزندگیواردخدادانستنگذاردنمی

اینآوردندستبهاولیا؟استزندگیبهشدنزندهاست؟قیامتآیالحظهایندرمابرايچیزمهمترینیعنی

میزندههمخدابهماشدوقتاگرآنازبعدوهاستآنبهنسبتشدنارضاوهستمافکردرکهچیزهایی

.شویم

راهبابدهاجازه، ندارمراچیزهااینوقتاالن، استسالمسیمناآلنگویدمی، گویندمیاینطوريمردمبیشتر

ذرهیکهایمبچه، کنمازدواج، بخرمخانه، کنمجمعراپولفعالمن، استذهنیمنعمدتاکهبلدمکههایی

حضوروماستعبادتموقع، موقعآنسالشصتشدسنموبیرونرفتندخانهازشدندبزرگوقتی، شوندبزرگ

ایجادهاییدردموقعآنتااًاتفاق.استلحظههمین، چیزينوهمچنداردامکان. نیستاینطوري، نیست، ماست

هرچهو، نباشدممکناصالبرگشتاستممکنکه، کنیدمیایجاددردهاییباشدگیهویتهمیککنیدمی

. بهترزودترهرچه، بهترزودتر

نه، برسدبخواهدحضوربهسالگیسیدرسالگیپنجوبیستدرکسیاگرکهبیایدپیشنبایداستنباطاینو 

بامنتها، کندپیداتواندمیهمبهترراها آنهمه، کندپیداهمسرتواندمینه، رسدمیخانهبهنه، رسدمیپول

خانوادگیزندگی، آوردنمیبوجودرادردهاآن، کندنمی، کندمیذهنیمنکهاشتباهاتیآندیگر، درستشراه

، کندمیتعیینزندگیاینکهبراي، بودخواهددرستاشبچهباهمسرشبااشرابطه، بودخواهدکیفیتبااش

شدهمریضبدنش، باشدزیادخیلیپولش، باشدکمخیلییکیآن، کردنخواهدزیادراچیزيیکحدازبیش

.رودمییادشنتیجهدرنیستعزماهلآدماینخالصهگویدمی. نباشداشزندگیدرتوازن، باشد

آن بگماشتهحق برو نِسیانِچون نبودش ختمِ صِدقی کاشته

از، بکاریدصدقتخمبیاییدشماتسلیمبالحظهایندر.کاردنمیرابودنراستینوراستیوصدقتخمیعنی

همبعدلحظه، طورهمینهمبعدلحظه، طورهمینهمبعدلحظه، بشویدزندگیجنساز، بشویدزندگیجنس

، شویدمیزندهاوبههستیداویادبه، هستیداویادبهلحظهایندریاپس.برسیمقیامتبهبرویمتاطورهمین

یایعنیکنیدمیتوجه.شویدمیدچارخدافراموشیبهیاشویدمیزندهاوبهشویدمیتسلیملحظهبهلحظه



Program # 694گنج حضور694برنامه شماره 

30: صفحه

یواشیواشکنیممیستیزهنهیا، هستیمخدایادبهما، آیدمیحضورروشنایی، شویممیتسلیملحظهایندر

:گویدمیراهمینهماین. ذهنکامالدیگررویممی، خداوحضورموضوعاینشودمیفراموش

کُشدش را کفِ حق میآن سِتارهزنددل میۀزنگرچه بر آتش

میرازنهآتش، منتهااستذهنیمنبا، اوبهبشویمزنده، برسیماوبهکنیممیسعیداریممالحظههرچهگر

میرااینحقکفاینکهبراي، گیردنمیآتش، گیردنمیولی، زنیممیکشیممیکبریتاینکهمثلدرستزنیم

منراکاراین، استکارهابقیهمثلهمکاراین، نیستکارمهمترینکاراین، نیستیمصادقمااینکهبراي. کشد

:دهدمیجلوهمابهاهمیتبیبسیاربسیارذهنی

فکررامنفکرهاي، باشیداشتهرامندانشتوبایدچیه؟آفرینندگیچیه؟خردچیه؟زندگیبرکته؟چیحضور

با، بیاییدربرترباید، باشیمقایسهدربایدتو، باشیداشتهرامندید، بکنیکنممیپیشنهادمنکهعملی، کنی

دوستی، بخواهیامنیت، بخواهیزندگیبایدها آناز، شدمتشکیلمنآنهابراساسکههاییشدگیهویتهماین

.روندمیبینازدارندها آنبینیمییکدفعهولی، بخواهی

امراض، ندارداشکالیهمنگرانی، ندارداشکالیهماضطراب، ندارداشکالیهمترسگویدمیبعد

جمعوکنیجمعبایدهی، استطبیعیاین، ندارداشکالیهمنخوابیاگرشب، ندارداشکالیهمسایکوسوماتیک

میذهنیمن، استطبیعیهماین، بخواهیوباشیداشتهانتظاربایدهی، استطبیعیهماین، کنیجمعکنی

سربایدراهمه، هستندقويخشمگینهاي آدم، باشیدداشتهبایدهمخشم، هستندطبیعیغیرهمهها این.گوید

تو، باشحسود، کنندمیکمتوموفقیتازاینهاشوندموفقمردمنگذار، باشینظرتنگباید، بنشانیجایشان

.هستیتوکارياصل، جلوبروندنیستالزممردمبقیه، جلوبرو

اینلحظههر، برسیمخواهیممیهمخدابهبعداداریمنگهخواهیممیرادیداینمااستذهنیمندیدها این

همراآیهتاسهاینبدهیداجازهبله.شدخواهیمناخشنودکارمانازماوکشدمیخداگویدمیراها جرقه

. بدهیمادامهرامانغزلبعدبخواهم

22آیه ، )3(سوره آل عمران، قرآن کریم

حبِطَت أَعمالُهم فی الدّنْیا والْآخرَةِ وما لَهم منْ نَاصرِینَئک الَّذینَ ٰ◌ أُولَ

اعمال اینان در دنیا و آخرت تباه شده است و هیچ یاورى ندارند



Program # 694گنج حضور694برنامه شماره 

31: صفحه

نوشتهاینجاکهکنیدتوجهحبطکلمهاینبهشما. استمرکزشاندرذهنیمنکهاعمالیکسانی؟چهاعمال

بِطَتح ،بِطَتیاکلمهاینکههاییآیهوعملکردنوباطلکردنفاسدیعنیبطح، کردیدفاسدنییعح

شدنباطلومادردهايوذهنیمنمرکزیتبهمربوطهستندهاییآیههمانکنیدتوجه، هستمشتقاتش

:گویدمییکیاینبله، رااینخواندیمبله.مانرسیدنقیامتبهوماناخشنوديوماستفکرهايومااعمال

88آیه ، )6(سوره انعام، قرآن کریم

ولَو أَشْرَکُوا لَحبِطَ عنْهم ما کَانُوا یعملُونَۚ◌ لک هدى اللَّه یهدي بِه منْ یشَاء منْ عباده ٰ◌ ذَ

الى که انجام کند و اگر شرك آورده بودند اعمهر که را از بندگانش خواهد بدان هدایت مى. این است هدایت خدا

.گردیدداده بودند نابود مى

منشمامرکزلحظهایندربودنخداشریکوداشتنذهنیمنیعنیآوردنشرك، استکلمههماندوباره

.شدنخواهیدخشنودعملتاننتیجهازشما.شدخواهدباطلاینوبشودناشیآنازتان عملوفکروبشودذهنی

65آیه ، )39(سوره زمر، قرآن کریم

سرِینَولَقَد أُوحی إِلَیک وإِلَى الَّذینَ منْ قَبلک لَئنْ أَشْرَکْت لَیحبطَنَّ عملُک ولَتَکُونَنَّ منَ الْخَا

کنندگان به تو و پیامبران پیش از تو وحى شده است که اگر شرك بیاورید اعمالتان ناچیز گردد و خود از زیان

.خواهید بود

وکنیدزیانخواهیدمیشما. بودخواهیدکنندگانزیانازخودواستکلمههمینمشتقاتازیکیبازهم

میمنبگوییدوشویدبلندلحظهاینوبکنیدذهنیمنرامرکزتانپس، نرسدنتیجهبهوشودباطلاعمالتان

.شدمشخصموضوعکافیاندازهبهنظرمبه. نشویدتسلیملحظهایندانم

تا نکشند هوش را، دور کن این وحوش را
آن و اینپنبه نهیم گوش را از هذَیانِ

کنیدکارخودتانرويمتعهدانه، گرفتیدتصمیمواقعاشمااگرکهگویدمیشمابهیعنی، استمهمخیلیبیتاین

وکردخواهندحملهشمابهها این، دردازپردردمندذهنیهاي منمخصوصا، دارندذهنیهاي منکهکسانی

شماستقیامتهمینشمازندگیدرکارمهمترینکهدانیدمیشماو، برودپیششماکارکهگذاشتنخواهند

که،شماستسکونبعدبازشدن، شماستسکونبعدکردنپیداو، استلحظهایندرخدابینهایتبهشدنزنده

.درخشیدمیچهاردهشبماهمثلکهکرداینبهتشبیهموالنا
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دهانبگشایدذرهآنناگهانهنانذرهیکیدرآفتابی

مینهایتبیوبیرونجهدمیجااینازخورشیداینبشودماقیامتیکدفعه، نهانذهندرکههستیمآفتابیما

روشنمامرکز. کنیممیروشنرامرکزماننوراینهم، شویممیتابانهم، شویممیخورشیدهممایعنی. شود

می. نوراینبرکاتشودمیصادرمااز، نیستپیشانیاینپیشانیواقعا، نورایندرخشدمیماپیشانیاز، شود

حاال. خودتازکندورراها اینهستندوحوشها ایندارندذهنیمنواندنشدهزندهنوراینبهکهکسانیگوید

نه؟یاشماستقیامتهمیناالنشمابرايکارمهمترینآیا.کنیدکاره چ، واقعاداردشمابهبستگی

شویدمیتسلیمکشیدمیزحمتشما.نکشندراهوشتاکندورراوحوشاینگویدمی، راهوشنکشندتا

می، راهاشدگیهویتهمکنیدمیشناسایی، گذردمیچهتان ذهندربینیدمیشویدمیتان ذهنمراقب

انباشتهيهوشیارهوش، آیدمیبوجودهوش، اندازیدمی، پذیریدمی، بینیدمیرادردتان، اندازیدمی، پذیرید

هاي قسمت. بکشدتواندمیهمخودتانذهنیمنطورهمین، بکشندراها اینقادرندذهنیهاي من. شودمی

.کندورخودتازرااتمنمختلف

حرفیهرذهنیهاي منیعنیاینوآنیانذهاز، مانيهوشیارگوشبهبگذاریمپنبهیعنیراگوشنهیمپنبه

حرفداردذهنیمنمرکزشدرکسیاگر.کشندمیراهوشوخوردنمیدردبهواستیانهذجنساززنندمی

خردحرفباوشدهزندهيهوشیاربهمرکزشکسیاگر، گویدمییانذهواقعدرچیزيهربهراجعزندمی

.زندمیراخردحرفاوزندمیزندگی

آدماین، استکفراومال، استحقیقتمنهاي شدگیهویتهم، مرکزمگذاشتممنچیزيآنگویدمیکسیهر

یانذهآدماینفهمندنمیدیگرانواستمنباحقفقطگویدمیهرکسی. گویدمییانذهدارد، داردذهنیمن

بهراجعمطلبتاچند. موالناصحبتطبق، دانممیمنگویدمیشودمیبلندلحظههر، داردذهنیمن، گویدمی

گویدمی. شودمیروشنببینمدیگرجاهايازخوانیممیاین

2595بیت ، دفتر سوم، مثنوي، مولوي

صحبتِ امحق بسی خون ها که ریختچون عیسی گریخت، ز امحقان بگریز

ازگویدمی. استمرکزشانهمدرد، دارنددردکههاییآنمخصوصا، هستنددردمندذهنیهاي منهماناحمق

، شدخواهدریزيخونسبب، ذهنیمنیعنیاحمقنشینیهم. گریختها اینازعیسیاینکهبراي، بگریزها این
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هم:گویدمیاالن.شدخواهديهوشیاررفتنبینازسبب، شدخواهددردسبب، شدخواهدگرفتاريسبب

کاسهیکشما. دزددمیراآبآفتابکهطورهمان، دزددمیشماازرادین، ذهنیمنیعنیاحمقآدمنشینی

کندمیبخار، دزددمییواشیواشولی ، نماندهآبیهیچببینیدساعتیکازبعدسوزانآفتابجلويبگذارآب

:گویدمیپایینو

دین چنین دزدد هم امحق از مشااندک اندک آب را دزدد هوا

تواندمیتلویزیونیبرنامه؟استچیکنیدمینگاهکهايبرنامه؟استکیرفیقتاندوستتانبدانیدبایدشما

یواش، یواش، یواش. دزددمیهواگرمايراآبکهطورهمان، بدزددرادین، بدزددشماازراهوشاندكاندك

منکهکنیمادعاماکهنیستطورياین. کنیدمی نگاهايبرنامهچه، کنیدانتخابانههوشیاربایدشما، یواش

توانندنمیاثر، بشومرفیقتوانممیکسیهربا، کنمنگاهتوانممیايبرنامههربهمن، هستمقويخیلیچون

.هستمکلعقلمن، بگذارندمنروي

دزدد هم امحق از مشادین چنین اندک اندک آب را دزدد هوا

وفکرکهطوريبه، وحدت، حضوریعنیدین.استيهوشیار، استزندگیبهشدنهوشیارموالنانظرازدین

.لحظهایندربیایدورآنازشماعمل

1834غزل شماره ، دیوان شمس، مولوي

با مهه رو تُرُش کنم، دم نزم مخش کنم
منمُستَفیدِتا که بگوییم تویی حاضر و 

، کنمنمیتوجهکسهیچبهیعنی، کنممیترشهمهبارامارويو، کنممیخاموش، زنمنمیحرفگویدمی

منازومنیحاضراالنتوکهبگوییمنبهتوبالخرهتا، زندگیبهخدابهکی؟به، کنممیتوجهتوبهفقط

رويافکننوراینقدربایدشما، باشیدنداشتهدیگرانبهکاريشماپس. برينمیدنیاازو، بريمیاستفاده

.هاکهبگویدشمابهزندگیکهجاییتا، هابرنامهوها آدمازکنیدپرهیزاینقدر، کنیدکاراینقدر، باشدخودتان

دنیاازدیگرحاال، منیحاضرتماماتوکه:گویدمیتوبههمخدا.شدهذلیلنفستکهگویدمصطفیگفت

خاموشازاینو. برندهاستفادهیعنیمستفید. هستیدخدامستفیدوحاضر. بريمیمناز، برينمیاستفاده

.بدزدندشماازرايهوشیارخواهندمیکههاییآدمازشدنمواظبوبیرونبهنکردنتوجهوذهنکردن
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638بیت ، دفتر دوم، مثنوي، مولوي

شوداو او می، هر که در وی رفترودیک سگ است و در هزاران می

کیهربهو، رودمیهرکسیدرکه، هستشیطانینیرويیک، هستشیطانیک، هستانرژيیکگویدمی

باشدگیهویتهمودادنقرارمرکزوجهانیاینچیزهايباشدنهویت، همشیطانیخاصیتاینوبرود

میتوجه، شویدمیاوشما، بیایدشمادراگر، استآمدهشمادرسگآنکهبدانید، هستیدشمااگر. دردهاست

.کنید

پنهان گشته اندر زیر پوست، دیودان کو در اوستمی، هر که سردت کرد

درپوستشزیردرو، اوستدرشیطانیعنیدیوکهبدان، کندمیسردراشماحضوربهرسیدندرراهکسهر

فکرش.استشدهپنهانرفتارهادرفکرهادردیو، استشدهپنهان، استکردهالنهذهنشدراشذهنیمنزیر

.آیدمیآنازعملش، آیدمیآناز

تا کشاند آن خیالت در وَبالآید در خیال، چون نیابد صورت

راتوکهکندمیکوششاولیعنی.ببردبیروندرچیزيیکسويبهراتوکندمیسعیشیطاناولگویدمی

آنباشماو، بیروندرچیزيیکبهبگذاردراشماتوجه، اوبهشدنزندهوقیامتبهشدنزندهیاداز، کندسرد

می، بیاید، نکندپیداصورتاگرولی.بگیرددستبهراشمامرکزکنترلچیزآنکهطوريبه، بشویدهویتهم

اگرپس، سختی، بدبختییعنیوبال، بکشاندبدبختیبهراشمافکرآنتا.آیدمیفکرصورتبه، توخیالدرآید

.کندمیهدایتباوريیکوفکریکسويبهراشما، بیروندرکندهدایتجسمیطرفبهشمارانتواند

گه خیالِ علم و گاهی خان و مانو گاهی دُکانگه خیال فُرجِه

فامیل، همسر، بچه، خانوادهخیالگاهی، علمخیالگاهی، دکان، کسبگاهی، فرجه، مسافرت، تفریحخیالگاهی

.خیاالتاین

&&&
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بلک از عینِ جان، از زبان تنها نههان بگو ال حول ها اندر زمان

درجهاننیروییهیچکه:گوییدمیشمایعنیالحول.بگوالحولشودمیاینطوريکههرلحظهباشدحواست

بهرامنکهچیزهاییاین:کهگوییدمیخودتانبهشمایعنیوال قوه اال باهللا الحول.نیستخدانیرويغیراز

جنسازهممنوخداستآنوداردوجوددرجهاننیرویکفقط.نیستندنیرواینها، کشانندمیخودشان

اینهاکهگفتوکنندسردخواهندمیوکشندمیرامنکهاینهاییپس.برومخواهممیاوبسويمن.اوهستم

.بله، گویندمیهذیان

نفوذزیرستیزدمیکهذهنیمن.اندوحشیحیوان، اندوحشییعنیوحوش، راوحوشاینکندورکهگفت

رااینهاگویدمی، کندنمیحیوانکهکندمیکارهایی، زندمیحرف، خشم، ترسیا، زندمیحرفطمع، حرص

تا ، دور کن این وحوش را، راهوشنکشندتا.دزدندمیراهوشاینهااینکهبراي، کندورخودتاز، کندور

میکهمحیطیتحریکاتبهراگوشتتوانیمیتو.ببندراگوشهایتیعنی، پنبه نهیم گوش را، نکشند هوش را

عینازبلکه، نباشدزبانبهفقطلحظهدرهمانبگوالحولتوحاال.ببندي، کشتخواهندراتويهوشیارکهدانی

.نیرواینبهبشويزندهیعنیجانعیناز، جان

میو، بشويزندهآنبهاگر، بشويزندهآنبهبلکه، نیستخدانیرويغیرازنیروییهیچکهبگودلتهازشما

ازغیرکهبگو، کنیمیستیزهلحظهایناتفاقبادیديشماهرموقع.کندمیکارباستیزهبیشترشیطانگوید

جنسازمنپس، هستمآنازجنسمن، برگرفتهدررااتفاقایننیرواین، نیستدیگرينیرويخدانیروي

نیرو، نداردنیرواتفاقاینپس، استالحولهماناین، شومنمیاتفاقجنساز، شوممیاتفاقاین ة دربرگیرند

.هستمچیرهاتفاقآنبهمن، نیست

تواندنمیاتفاقو، کنمنمیستیزهآنبامنو، افتدمیزندگیۀ بوسیلاتفاق، کندادارهنبایدرامنزندگیاتفاق

یاونیفتادهمنکردنبدبختبراياتفاقو، شوممیقربانیش، کنمستیزهاگرچون، بکندخودشقربانیرامن

.گویممیالحولدارمیعنی، شوممیبیداروقتی.استمنبیداريبراياتفاق، منکردنخوشبخت

منبه، خواستممیکمکآنازوبودمخوابشدرکهچیزياینگویممییعنیچی؟یعنیشوممیبیداروقتی

کمکبیرونازدیگرمن، موضوعاینبهشدمبیدار.خواهممیزندگیازراکمکمهمینمن، بکندتواندنمیکمک

دانممی، بدهندسامانرامنزندگیاتفاقاتخواهمنمیمن.خواهمنمیکمکاتفاقاتازمن.خواهمنمی
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دررااتفاقهااینکهدانممی، کنمنمیستیزهاتفاقیهیچبامن.هستندمنخردگداياتفاقات.دادنخواهند

.بگیرمیادبایدراهمین.بگیرمیادچیزآنازمنکه، آوردمیبوجودزندگی

ازبایدتوکهگویدمیمنبه، حتیاستناگوارکهاتفاقیهر.بشومتبدیلاوبهیعنیبگویمالحولجانعینازکه

میناراحتتوافتممیمن، نیستیمنجنسازبدانیتوکهافتممیمن.منجنسازنه، باشیزندگیجنس

ایناطرافآگاهی، باشیبایداتفاقاینة دربرگیرندفضايجنسازبلکه، بشويناراحتنبایدبفهمیتا، شوي

همبدناین.بودنخواهیونبودياتفاقجنسازموقعهیچتو، آوردمیپیشدیگریکیرااتفاقاین، باشاتفاق

ماکهبفهمیمماباالخرهکهافتدمیاتفاقاتایناصالً.استاتفاقماچهاربعد، استاتفاقهمفکراین.استاتفاق

اتفاقاتاین، ایمشدهزندهخدابینهایتبهحالیکهدر، بجهیمبیروناتفاقاینکلازتوانیممیيهوشیاربعنوان

.کنیمتماشاهمرا

میحیاتآب، خورندمیآبآناز، شوندمیسیرابمابینهایتفیضازمابدنجملهازاتفاقاتایناً اتفاق

، دهیممیسامانرااتفاقما، بدهدسامانرامااتفاقکهنه، بشویماتفاقگدايماکهنه.گیرندمیبرکت، خورند

وگویدمیچیاخبارببینیمنشستندمردم.استهمینطورهمجهان، گیردمیماازلحظهاینراسامانشاتفاق

عوضرااینجابایدمابکنند؟توانندمیچکاربهمانیوفالنیاست؟گفتهچیبهمانی، گفتهچیفالنی، جوريچه

.آیدمیبیرونبهساماناستبیرونبهمامرکزاز، کنیمدرسترامرکزمانبایدما.کنیم

درستبایدرامرکزشبفهمدانسانکهافتدمیبداتفاقاتاینتمامگویدمی، اً اتفاقگویدمیراهمینهمامروز

رااینهاپائین، گویدمیپائین، کندمیتلفوقتانساناینکه، شودمیاتفاقاتاینسبببدمرکزاینو، کند

، بلهنکنتلفوقتاینقدرتواستنماندهبیشترنفسسهدوکه:گویدمی، دهدمیتوضیح

چند خیالِ بوالهوس، ماند یکی دو سه نَفَس
خانه مساز بر زمین، نیست به خانه هیچ کس

کهگفتمابهوموالنااینکه، کنیممیصحبتداریم

تا نکشند هوش را، دور کن این وحوش را

آن و اینپنبه نهیم گوش را از هذَیانِ

:کهگویدمی. خوانممیشمسدیوانازبیتدوو، ذهنیهاي منۀ همیعنیاینوآن
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2480غزل شماره ، دیوان شمس، مولوي

او نیست حریفِ چنربشبانگِ دَفی که صنجِ
چون هَذَیانِ کافری، درنرود به گوشِ ما

ۀ پوستاینکهاستایناشمعنی. نیستچنبرشبامتناسباشپوستهاینکهبگیریددرنظررادفیگویدمی

مثلکلش، اندکشیدهرویشپوستییک، هستیمزندگیجنسازما. نیستزندگیچنبربامتناسبماذهنیمن

چنبرروياستايپوستهاینکهبراي، داردبديصدايذهنیمن. خیزدبرمیآنازبديصدايیک، استدف

این. گویدمیهذیاناشهمهبنابراین، مابراينیستخوبپوستهاین، هستیمزندگیجنسازما. بزرگ

ۀ پوستمامنِاین، آیدمیمامنِازحرف، زنیممیحرف، ماپوشاندیمرازندگیاینکهبرايکافريهاي هذیان

. زندگیچهارچوبروي، استنامتناسبی، استنامرغوبی

میوقتی. استخودشازهمپوستش، استزندگیخودکهدفیما؟داریمدفیچهاست؟متناسبپوستیچه

کهاستدفیشبیهصدایششبیه، زندمیحرف، داردذهنیمنهرکسیپس. آیدمیدردرستصدایشزنند

. نیستچنبرشبامتناسباشپوسته

شوالمساسکهگفتمراتوعشقموسی
سامری؟زنرَمَمچونمهه؟ازنگریزمچون

بهخواهدمیمصرازرااسرائیلبنیقوموقتیموسی، شمادانیدمیراموسیداستانکههمانطورگویدمی

ما. ندادندگوشآنهاالبته، راها اینوطالمخصوصا، برنداریدخودتانباچیزيکهگفتبدهدکوچموعودسرزمین

گفتهمابه، موعودسرزمین، یکتاییفضايبهبدهدکوچفرمجهانیعنیمصرازخواهدمیکهعشقیاخداهمرا

. طالستها این، راطال، برندارخودتباهویتیهمآنباوداريدوستکهراچیزيآنکه

لحظهایندر. کنیمنمیگوشما، هستندواقعدرها انسانۀ همکهاسرائیلبنیقومکهآمدهداستاندرباالخره

سرزمینبهبرممیدارمراتومن. برندارشديهویتهمآنباکهراارزشباچیزهايکهگویدمیمابهزندگی

همفکرهاي، داریمخودمانباراهایمان رنجش. داریممیبرما. نیاورخودتباراها این، یکتاییفضايیعنیموعود

قایم، نیستهمراهمانچیزيماکهگوییممیهمموسیبه، گوییممیهمخدابه، داریمخودمانباراشدههویت

یکغیابشدر، کوهبااليرودمیموسیوقتیباالخره، کردیمقایمماکهداندمیهمخدا. جیبماندرکردیم
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یک، کندمیجمعراهمه، آريگویندمیدارید؟مالطالگویدمی، کندمیجمعرامردمسامرينامبهآقایی

. ماستذهنیمنهمینگوسالهاینوپیچیدمیگوسالهایندربادو، کندمیدرستگوساله

استمعجزهاینکهگویدمیمابهو، کردهدرسترابزرگذهنیمن، کردهدرسترااینسامري، عشقغیابدر

، کندمینفرینراسامري، گرددبرمیوقتیموسیولی! استمعجزهگوسالهایننهگوییممیماموسی؟ة معجزیا

میمابهخدا، گفتهمابهعشق، کهاستایناشنتیجهیعنی، شدنخواهدنزدیکدیگرکسیتوبهکهگویدمی

نزدیکمنبهیعنیالمساس، شوالمساس، نشونزدیکذهنیمنهیچبه. نشونزدیکذهنیمناینبهکهگوید

. استموسینفرین. مشو

چون، نشومنزدیکذهنیمنبهکهگفتهمنبهخدا، گفتهمنبهعشقوقتی، استطورياینگویدمیکهحاال

معجزهگوسالهگویدمیمنبهمرتبسامريسامري؟زنرممچون، ذهنیهاي منازنگریزمچون، همهازنگریزم

آننشدهتمامفکراین، دیگريازپسیکی، نداردپایانهمحرفش، زندمیحرفداردکهذهنیمنیعنی. است

. استفکريبافتیکاینجانبابانه. خداستة معجزگوسالهاین، پردمیصندوقآنبهصندوقایناز، یکی

.شماستقیامتچیست؟دانیدمیخداة معجز

ذوق، بیاوریدنورگفتآنورازو، بشویدزندهاوابدیتبهونهایتبیبهشمالحظهایندرکهاستاینخداة معجز

ة معجزشمانهایتبی. استمعجزهاین، بیاوریدراخالقیت. جهاناینبهبریزیدبیاوریدراشاديورآناز، بیاورید

میآندرباد، گفتمیچهسامريۀ گوسالایننیستمعلوم، ماکردنایجاددرد، مابودنسطحی، خداست

.داريخوبیصداهايعجبکهگفتمیسامري، بیرونآمدمیآنازصداهایییک، پیچید

ماپس. استگوسالهصداياین، نه. استحقیقتعینها این. استخوبچقدرماذهنیمنصدايگوییممیما

رااتمنتو:گویدمیکههرکسی، استدرستاین:گویدمیکههرکسی، سامريهموگوسالههم، اینازباید

ة عدیکبا، اندحقیقتها اینبگو، بشوهویتهمآنبابگیرراباورهااینبیاتو:گویدمیکههرکسی، باالبیاور

سامريآدماین، هرچیزيبراساس، هاانسانبینانگیزدمیبر، کندمیتحریکراجداییکههرکسی، بستیزدیگر

. است

درستگوسالهکهشودمیپیداسامريهمیشه، داریمشدگیهویتهم، داریمخودمانباطالماوقتیالبتهکه

:بفرماییدهماین. بله. کند
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97آیه ، )20(سوره طه، قرآن کریم

الَّذي ظَلْت هکٰ◌ إِلَٰ◌ وانْظُرْ إِلَىۖ◌ وإِنَّ لَک موعدا لَنْ تُخْلَفَه ۖ◌ الَ فَاذْهب فَإِنَّ لَک فی الْحیاةِ أَنْ تَقُولَ لَا مساس قَ

لَنَنْسفَنَّه فی الْیمِّ نَسفًالَنُحرِّقَنَّه ثُمّۖ◌ علَیه عاکفًا 

اى است که از و نیز تو را وعده» .به من نزدیک مشو«: در زندگى این دنیا چنان شوى که پیوسته بگویى، برو:گفت

..افشانیمسوزانیمش و به دریایش مىکردى بنگر که مىآن رها نشوى و اینک به خدایت که پیوسته عبادتش مى

:بخوانمهمبیتاین

1835غزل شماره ، دیوان شمس، مولوي

ای شهِ با وقارِ من، فتنه و شر نشسته بِهروح ز شهر رَسته بِه، چشمِ عَوام بسته بِه

رسته، غزلدرداریمهمامروزکه، ذهنشهراینازمنروحاین، بهبستهذهنیمنهاي چشمکهگوییدمیشما

!منشاهاي، منخداياي، بهنشستهذهنیمنشروفتنهاینو، به

چند خیالِ بوالهوس، ماند یکی دو سه نَفَس
خانه مساز بر زمین، نیست به خانه هیچ کس

درهمبیتاینباشیم؟داشتهمادیگرهوسازپرخیاالتوذهنیمنچقدر، نماندهبیشترنفسسهدوگویدمی

کهبشویممتوجهجمعیدستهطوربهماکهرسیدهاینوقتیعنی، جمعمورددرهم، استصادقشخصمورد

اتفاقیکاینکهازقبل، بگیردقرارها انسانمرکزدربایدحضور. بشودمتولدبایدجمعیدستهطوربهحضوراین

متوجهبایدما، بدهیمادامهخواهیمنمیماراهوسشازپرخیاالتوذهنیمندیگرکهگویدمیو. بیفتدبدي

. نسازذهنیۀ خان، زمینبرمسازخانه، نیستکسیخانهدرکهبشویم

اوامتدادماۀ همیعنی، نیستبیشترجهاندر، خداستهمآنکهباشندهیکشومتوجهتوگویدمیداردپس

، بسازمذهنیمنیکباید، شخصمیکمن:گوییممیکهاینبنابراینپس، شویممیاوبرگردیموقتی، هستیم

اینکهبراي، مسازخانهزمینرويدر! اتخانهنه، داريوجودتونه، نداردوجودچیزينهمچو، کنمزندگیتویش

یک، شخصیککندمیفکرهرکسی، استاندازغلطمنتهی، استخودشفقط. نیستزمینرويدرکسهیچ

میمتوجهکهاهللاءشاان . مسازذهنیۀ خانتوپس، کندزندگیآنتوي، بسازدبایدهمجداخانهیک. استفرد

زیبا، زنیممیمختلفهاي نقاشی، زنیممیتابلوهیهممانذهنیۀ خان، ماۀ خان، سازیممیخانهمرتبما. شوید
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دیواررويهویتیمهمآنباکهچیزهایی، ایمکردهکهکارهایی، رادانشمان، کنیممیارائهمردمبه، کنیممی

ونقشپرۀ خاناین. خواندیمکهمعروفغزلآندر، مگوهیچبروخانهاینازخیز، ذهنمانۀ خان، ایمزدهخانه

.نیستبرازندهتوبراي، نیستتومالنگار

خبربیمخسبخیز، سحرشدوبگذشتشب
دین؟آفتابِۀ شعلهلَدکجاخبرتبی

یک، بودیمحیواندر، بودیمنباتدر، بودیمجماددرما، بودشبحاالتایعنی، شدهسحروگذشتهشبگویدمی

کهبینیدمیپس، ذهنخوابازشوبیدار، شوبیدار. استسحروشدهتماماینهاۀ هماالن، بودیمذهنهممدتی

به، نماندهبیشترنفسسهدوگفتقبلبیتهمشخصیلحاظبهیعنی، نداردوجوددیگرشبیگویدمیموالنا

منگویدمی، گفتهراغزلتاریخ، غزلایندرگذاشتهتاریخحتی، موالنادهدمیهشدارداردهمجمعیلحاظ

چونهاهخاناین، مسازخانه، استریختنحالدرها شدگیهویتهمتمام، افتادهلرزشبهدنیاکهبینممیدارم

.شدخواهدهمزلزله، بشودخرابسرتتوياستممکن، شدهزلزله

ولرزیدنبهکندمیشروعاینچسبیمیکههرچهباکهاستاینمنظورش، هانیستبیرونیۀ زلزلمنظورش

براياتفاقات. بشوددیگرجنگیککهبگذاریمنبایدوکردیمبزرگجهانیجنگدوتاماکهدانیدمیو، ریختن

مخصوصاً، کنندبیداررامابداتفاقاتبگذاریمنبایدجمعیهموشخصیلحاظبههماماهستندماکردنبیدار

. آنهاستازیکیجنگکه، بدبسیاربسیارجمعیدستهاتفاقات

اگر، ذهنتدرنخوابخبربیويهوشیارعنوانبهشوبلند، خبربیمخسبخیز، سحرشدوبگذشتشب

ذهندرخبربیتوگذاردمیزندگیکیهلَد؟کجاخبرتبیصورتایندر، ذهنتدربخوابیخبربیبخواهی

نیروي، دهدمیخردتوبه، اوباباشیموازياگرمرتبیعنی، خداآفتابنوریعنیدینآفتابۀ شعلبخوابی؟

بداتفاقات، کنیستیزهبخواهیاگراما، داريشعورتوچونبشناسی، دهدمیشناسایینیروي، دهدمیبیداري

:بخوانمهمبیتدواین. بله. کندمیبیدارتبداتفاقاتباوافتدمی

383بیت ، دفتر ششم، مثنوي، مولوي

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

جاآنداوريیککهشويمیمتوجه، هستیذهنتمراقب، کنیمیتماشاراذهنتتووقتیدمبهدم، گمراهاي

میرفتارتوباانصافوعدلبایعنی، دهدمیراتودادلحظههردرمرتبکهداردوجودجاآنزندگی. هست
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داديیکاینجاپس. شودمیدرستکارتشويمیتسلیمتو. شودمیخرابکارت، آوريمیباالمن، تو. کند

دردهاياینکهبینیمیهستیذهنتناظروقتی. ببینیتوانینمی، نباشیذهنتناظراگراما، داوریکوهست

اینگویدمیشمابهو، توکنیمیدردناكفکرهايوگیرندمیکاردرراتوفکرهايوباالآیندمیتوۀ کهن

وزندگیاالن. باشذهنتناظرهمینطوري، نکندردناكفکرهاي، بیندازرااینهاکرديشناساییکهحاال، موضوع

. بدهدشفاخواهدمیرااینها. بیندازي، توکنیشناساییرااینهاخواهدمیداور

شفارااینهادارد، شودمیشماوجودواردو، شمادرشودمیظاهراالنکهشفابخشینیرويآن، کهخرديآن

کهاستایندیگردادیک.راداورهمببینرادادهم، بروپیشهمینطوري. کندمیاثربیرااینهادارد، دهدمی

، دانممیاالن، دانستمنمی. کردمایجادمنکهکنقبولرامسئولیتت، کنقبول، کرديایجادرااینهاخودتتو

، ذهنتتويبخوابیهمینطوريتوگذاردنمیدینآفتابۀ شعلگفت:گویدمیحاال. کردمشناساییاالن

کارِ خود را کی گذارد آفتاب؟را ز احتِجابور ببندی چشمِ خود 

، گذاردنمیزندگی، بخوابماینجا، بکشمدردخواهممی، نیستمربوطکسیبهکهگویدمیذهنیمنبروياگرتو

اینکهکنیمیقبول، نهیا، برويبینازوبمیريیا، ذهنیمناین، بریزدهمبهاینکهبکشیدرداینقدربایدیا

وبپذیريرااینهاشماوبشناساندشمابهراها شدگیهویتهمزندگیکهدهیمیاجازهوتوستقیامتلحظه

اینازیکیبیفتداینهاتاکنیصبر، بمانیهمینطوروبکشیانههوشیاردرد، دارددرداینهاپذیرشکهبینیمی

یافرديیا، نشويبلنداگر، شوبلند، شدهسحر، شدهتمامشبگفت. گذاردنمیگفتهمغزلدرپس، دوتا

. دهدنمیاجازهزندگی، جمعیدسته

جوراینونکنیمهمکاريمااگرو، بشودبیداربایدکهاستموقعشانسانکهکندمیحسموالناکهکنیدتوجه

ممکنبگویدخواهدمی. نداریمفرصت، نبینندراتوهمونشوندبیدارها آدمونکنیمپخشجهاندرراهوشیاري

مااصالنیستعاقالنهو، کنیمتحملتوانیمنمیمارابدجمعیدستهاتفاق. کندحالیمابهرااینبداتفاقاست

بایدچیبراياصالکنیم؟تجربهبایددیگرجنگیکچیبراياصال؟چیبراي. کنیمتجربهدیگرجنگیک

:گویدمیراها همیندارداالنکنیم؟جنگ
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افقکینزشدحامله، سویرُقوتَتارجوقِ

جنیناینبزایدکهبو، بدرفلکشکمِگو

ضربتگروهو، تاتارگروهیاۀ دستاي:گویدمیهماینجا، وحوشگفتآنجا، گویدمیانسانبه، گویدمیانسانبه

میموالنا. کردندمیعملها مغولشبیه، عثمانیتشکیالتدربودندضربتگروهیکسویرُق، عثمانیدستگاه

زبانیبهیعنی، شدهحاملهکینازافقباشدحواست، استسویرقو، استمغولشبیههرکسکهبگویدخواهد

هستیمما، ایمکردهانباشتهراکیناینما، شودنمیخشمگینخداالبته. استخشمگینخداکهگویدمیدارد

بهتوجهو، دانیممیگوییممیشویممیبلندکههستیمما، نداشتیمنگهراخودماناحترامولینازنینیمکه

، کنیمنمیخودمانقیامت

از، حضوریعنیجنیناین، کهباشد، کهبود. کنسزارینیعنی، کنپارهرافلکشکمبیاکهگویدمی، خالصه

یکی، ذهنیهاي منازحضوراینبایدزمینرويدرکهبگویدخواهدمی.بیرونبیاید، حاملهفلک، فلکشکم

وکندمیاستنباط، استاینطوريایشان. بیایدوجودبهزمینرويدرحضورگلوبشودآزادتندتندیکی

. کندمیمقایسهعثمانیدستگاهضریتگروهآنومغولقومباراانسانوکندمیاحساس

ازپر، هستدردمرکزشاندر، دارندذهنیمنمردمبیشتراوال، ذهنیهاي منۀ هم، دارندکینههمهگویدمی

یکولی، بیرونبیایدبشودسزارینکهاستبهترحضوراینو، مسیحبههستحاملههرکسیولی، هستندکینه

کهچیزيآن، مشرقمثالبهکنیدمینگاهوقتیافق، افق:گویدمیکهاستاینمطلب، گویدمیهمرامطلبی

، آیدنمیباالخورشیدگویدمی. باالبیایدبایدخورشیدآنجاازواستافقروشناییآندرشودمیدیده

وقوعبدجمعیدستهاتفاقیکباشیدمواظب، استعصبانیموضوعاینازخدا. آیدنمیباالماحضورخورشید

. نپیوندد

خواهدمیو، بودهبديۀ حادث، کندمیتاتارصحبتاالنکهمغولة پدیداینوبودهمغولزمانموالناباشدیادمان

بهنه، کندنمیتوجهبزرگانحرفبهوخودشقیامتبهانسانکههستاینعلتبهاتفاقاتاینکهبگوید

مثل، افتدمیجمعیدستهوقتیکه، استبدبسیاربسیاراتفاقاتاینو، جمعیدستهصورتبهنه، فرديصورت

داشتهتريآسانراهبایدما، بگیردصورتنبایداینوشودمیجمعیدستهبیداريسبب، جهانیهاي جنگ

چیزهاياساسبرشدگیهویتهماینکهبیداريراه، همدیگربهکمکراه، پذیرشراه، تشخیصراه، باشیم
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و، کردنستیزهآناساسبر، جداییگرفتنجدي، جداییایجاد. نیستدرستاینها، انسانباورهايمثلسطحی

درکهچیزيآنکهبفهمد، هستآگاهیهمهاین، هستکهعلمیهمهاینبااالنجهانایندرنبایدانسان

توهمذهنیمناین، استتوهماین، باشدخداتواندنمیاین، نیستخداجنسازاین، گیردمیقرارمرکزش

مننامبهشخصیتوشخصاینونیستدیگريکسخداازغیرجهانایندرکهبفهمدتواندنمیانسان. است

.استتوهماینهاسازدمیخانهکهذهنی

ازکههویتیآنوخوشیآنکهبفهمدتواندنمییعنیانسان. بفهمیمتوانیممیکنیمکمکهمدیگربهاگرما

میرااین، کندمیمراجعهکهاشتجربهبهحتی. کندنمیارضارااوو، استتوهمیخواهدمیبیرونیچیزهاي

اصال، کردهفاسدرااعمالشنتیجه، کردهفاسدرااعمالشزندگیکهبفهمدتواندنمیانسان، خودشبفهمدتواند

اینبه، رسیدهنتیجهاینبهماکه، عبادي، سیاسیهاي فعالیتۀ همشدنفاسدنشان، بزرگهاي جنگهمینخود

. بیندازیمراهبزرگجهانیجنگیکماکهرسیدهنتیجه

اشهمه، باشمداشتهدعواهمسرمبا، باشمداشتهدعواخودمبامنکهفرديلحاظبهرسیدهنتیجهاینبهو

ثمربهآیندهدربخواهم، باشمزماندراشهمه، بکنمنرسیدگیثمربهاحساساشهمه، کنمنارضایتیاحساس

االن، چیزيهمچواستممکنچطور. ندانممسئولراخودم، استمنباحقبگویماشهمه، باشمتوهمدر. برسم

. راها اینبفهمیمکنیمکمکتوانیممیهمبهمارا؟ها اینبفهممنتوانم

اینوبدریمافتادهانسانحضورکهجاییآنشکمماکههستآنزمانکهگویدمیکهبینیدمیشماهرحالبه

بودهمعتقدموالناخودتوانیم؟نمیچرابکنیم؟راکاراینکنیمکمکهمدیگربهتوانیممیآیاوبیرونبیاوریمرا

امیدوارپس، نوشتهمثنويهمجلدشش، گفتهغزلشمسدیوانهمهاینهمینبراي. کردراکاراینشودمیکه

:گویدمیدیگرجايدر. بوده

1596بیت ، دفتر دوم، مثنوي، مولوي

چُون ندانی خشم شاه؟، می ببینیبرگ روح خود زرد و سیاهچونکه 

میهرلحظه، نیستخشمگینکهخدا، کهاستاصطالحیعنی، استخشمگینشاهیعنیشدهکینازپرافق

دردذهنیمنبا، اووخودمانبینکنیممیایجادعایقو، پذیریمنمیداریممنما، بدهدمابهرارحمتشخواهد

نیستاینطوري، شدهتعبیهاتوماتیکطوربهمادرجمعیوشخصیطوربهدردایجاداینیعنی، کنیممیایجاد
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درددچاربشودانباشتهمقاومتوکندمقاومتهرکسی، نه، بکنمراکارایناالنمنبگویدایستادهباالخداکه

.شودمیوجودشواردایزديرحمت، بکندصفر، کندکمرامقاومتهرکسی. شودمی

هیجان، بدنش، حالشمثلروحشنوايکهبیندمیکسیاگرولیبگیریمیادرااینتوانیممیماجمعیدسته

کهبفهمدتواندنمیخوب، شدهافسرده، شدهپژمردهکال، کلبهاصال، استترس، استخشمجنسازکههایش

است؟خشمگینشاه

چُون ندانی خشم شاه؟، می ببینیسیاهچونکه برگ روح خود زرد و

در. دهیمیادامهراذهنیمن. استمقاومتهمبدتکار، توکرديبديکارپساست؟خشمگینشاهبینینمی

بیست، هستیدجوانشماحاال، بدانیدشما، شدیمپژمرده، شدیمافسردهکافیة اندازبهدیگرماکهجایییک

میعوضیکارپس، استخشمگینشاهکهبدانید، شدهسیاهوزردروحتانبرگکهبینیدمی، استسالتان

مرکزازاستعقلتانبردنکاربه، استتسلیمعدم، استلحظهایناتفاقمقابلدرمقاومتعوضیکار، کنید

ایندررااميهوشیارکیفیتمسئولیتمنگوییدمیشما، استنرفتنمسئولیتبارزیر، چیزيهردرمادي

. استغلطاین، ندارملحظهایندر، ندارمزمینه

زندگیسويبهتوانیدمیشما، بدهیدتشخیصتوانیدمیشما، باشعوریدشما، یدهوشیارشما، مسئولیدشما

با. استبهترباشیدترجوانهرچقدر، باشدقیامتتانلحظهاین، استسالتانبیستحتیتوانیدمیشما، بروید

، کنیدخرابراخانواده، کنیددرستبچه، کنیدازدواج، کنیدایجادرابطهجلوترنرویدمقاومتوذهنیمناین

.استخشمگینشاهکهبدانیدشویدمیترپژمردهکهدیدیدشماهرچهو، بدهیدتشخیصتوانیدمیرااینها

مهچون کتاب، کند روها سیهمیآفتاب شاه در بُرج عِتاب

کنیدمیکارچهببینیدشما. استقهربرجدراالنشاهآفتابگویدمی. هستکبابهمچونهاهنسخبعضیکه

.بودهسیاهقدیمکهکتابرويمانند. کندمیسیهراشمارويبرایتان؟آوردمیوجودبهرابداتفاقاتاوکه

چند تَتار و ارمنی؟، رو به میانِ روشنی
چند ز جیب و آستین؟، کفن بپوش و روتیغ و 

اداياینقدروبتابدرویتایزدينوربگذار، لحظهایندرشوتسلیمیعنی، روشناییمیانبروبیاتوکهگویدمی

باهرکسیکهگویدمیدارد. کندنمیصحبتجداییاساسبرموالناکهکنیدتوجه، نیاوردرراها ارمنیوتاتارها

اوقاتگاهی، گبرگویدمیمثالاوقاتگاهی. داردذهنیمنآدماین، شدهمرکزشدر، شدههویتهمباوريهر
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او، نه، استکافریا، استبدمسیحیکنفرضیا، استبدارمنیکهاستاینمنظورش، ارمنیگویدمیاینجادر

پولحرصهممغول. استوحشیهممغول. استماديمرکزمرکزش، استهویتهمخودشباورهايباهم

وباورهاباشدگیهویتهمهمینهمرودنیامردماکثر. دهدمیحرکتشنیروآن. داردسرزمین، داردزن، دارد

. استشدگیهویتهمازقدرتبهمیل، قدرت، سروري، غذا، اسبآنموقعو، پولباشدگیهویتهم

میلمثل، حرصمثل، هستندمرضیکعوارضها این، متنفریمآنهاازماکههاییخاصیتازبعضیباشدیادمان

هویتهماینمرکزتدربگویی، انسانمرکزبهبایدرفت، کردمحکومنبایدراها این، پولبهعالقهمثل، قدرتبه

عاشقچنانها بعضی، رودمیبینازقدرتبهمیل، رودمیبینازحرصتموقعآن، بیندازوبشناسراشدگی

. بینندمیآندررازندگی، هستندسیاسیمثالمنصبومقامیکوقدرت

راشدگیهویتهماینباماولی، هویتندهمآنبا، استمرکزشاندرمقامآن، آن، استمرکزشاندرآن

همکفن، استحضورتتیغ، رووبپوشکفنوتیغ، نیستچیزياین، بیرونبکشراهویتت، کنباز، بشناس

آستیندر. استحرصنشانهردوآستینوجیبآستین؟وجیبزچند، باشذهنیمنبهنسبتمردنة آماد

.گذاشتندمیسکهیاگذاشتندمیپولهمجیبدر، گذاشتندمیپول

لحظهایندرتو، باالببريرااتبانکیحساب، کنیپرراهایتجیبخواهیمیآیی؟میجیبباچقدریعنی

همامروز، گفتیمبارها.روشنیبیاتو، کندمیشناساییحضورتیغوبکشراحضورتتیغوبمیري، بپوشکفن

میانبهرفتن، ذهنبهرفتنازقبلشرطوقیدبدونتسلیمیا، لحظهایناتفاقپذیرشکهگفتیمباربیستشاید

جیبتفکربهاشهمهو، کناربگذارراباوروشدگیهویتهم، کناربگذاررامغولیخاصیتاین. استروشنی

. نباش

که، آنازقبلبپرسیدخودتانازشماحاال. بفهمیمرامهمبسیاربیتاینکندکمککهخوانیممیبیتچنداالن

ة آمادودارید؟دستدرهمیشهراذهنبرنظارتولحظهایندربودنیعنی، حضورشمشیر، حضورتیغشما

بیشتربگذارمدیگريچیزهايیکببینیدایدکردهبازراهایتانجیب، نهیاهستید؟ذهنیمنبهنسبتمردن

:گویدمیدارید؟حرصبیشتریا، بشومهویتهم

582بیت ، دفتر دوم، مثنوي، مولوي

در چشم او مُردار شد، این جهانبرخوردار شد، هر که از دیدار
درجهاناین، باشدحضوريهوشیارجنساز، بشودتسلیملحظهاینیا، بشودزندهاوبه، ببیندراخدایهرکس
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شدهویتهمشودنمییعنی، استنجس، دیگرزددستشودنمیکهیعنیمردار، شودمیمردارچشمش

.نیستندبرخوردارخدادیدارازهنوز، اندهویتهمکهکسانیآنپس، دیگر

584بیت ، دفتر دوم، مثنوي، مولوي

ای در گوش حرصدر نیاید نکتهصد حکایت بشنود مدهوش حرص

موالنا.داردوجودشدگیهویتهمشمامرکزدرهستید؟حرصمدهوشواقعاًآیا، کنیدنگاهخودتانبهشماولی

میماحرصازشدنرهاوها شدگیهویتهمانداختندر، حکایتجورصدگویدمی، دهدمیهشداردارد

آیا، کنیممیصحبتکههمهاینحاال. شنویمنمیهمرااشیکیحتی، رودنمیماگوشدرنکتهیکاما، شنویم

جنسازبیرون؟بیاییدکفنوتیغبانشوید؟هویتهمجهانیاینچیزهايباکهرسیدمیايمرحلهبهداریدشما

ارائهمردمبهراهویتو، بگیریمهویتهم، بخواهیمها انباشتگیازوبیشترنکنیمانباشتهنباشید؟تاتارقوم

.دیگرشویدمیمتوجهاین. باشیممقایسهدرهمیشه، بدهیمپز، کنیم

2194بیت ، دفتر سوم، مثنوي، مولوي

دستتان بگرفت یزدان از قَدَریادتان ناید که روزی در خطر

راماحیوانازکهباریک، گرفتهرادستتانخدا، قدروقضارويازمرتبیاروزيکهآیدنمییادتانگویدمی

بهخداولغزیدهپایمانوایمشدههویتهممامرتب، ایمبودهذهنتويکههمموقعیاز، انسانبهدادارتقاء

مابهزندگی. کندمیکمکخیلیکهبکنیدتوجه. دهدمینجاتراماهی، دادهنجاتراماقدرشوقضاۀ وسیل

.شخصیلحاظبهمخصوصاً، افتدنمیبدخیلیاتفاقاتنکنیماصرارما. بشویمبیدارما، کندمیکمکخیلی

2201بیت ، دفتر سوم، مثنوي، مولوي

دم به دم بیند بالی ناگهانچه بود؟ بدگمانی در جهانحَزم

مرتببخواهیشمااگر، باشدتواندمیخطرناکیجايدنیااینکهبهراجع، کنیممیصحبتداریمحرصبهراجع

مالاینگوییب، بچسبیبینیدمیخوبیچیزهرچه، بیرونبیاییطوريهمیننبایدشمایعنی، دبشویهویتهم

منیعنی؟چییعنی، باشبدگمانجهاندروجهانبهچیست؟دوراندیشیوتاملگویدمی. نکنراکاراین، من

من، دمبهدماینو. دلمشودمیبچسبممن، بیندازدتلهبهاالنرامنچیزيیکاستممکن، باشممواظبباید

. هستمها شدگیهویتهمدامبهافتادنمعرضدر
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شدگیهویتهمباليمعرضدرتودمبهدم. کننگاهکهگویدمی، گویدمیموالناکوتاهداستانیکحاال

. بشويرهاوبیندازيراهویتتاینتوکهبیاوردوجودبهاتفاقاتیخواهدمیقضا، بشويهویتهماگر، هستی

بیبه، کنیتجربهراقیامتکهآمديتو، کننگاه:کهگویدمی، موالناحرفاین، استمهمخیلیاینچه؟یعنی

اینچرادانیمیوکشیمیدردوکنیمیتلفوقتاوالداريتو. بشويزندهاوابدیتبهوبشويزندهاونهایت

است؟طوري

بهتو، کندمیآزادوکندمیهویتهمهی، کندمیخالصراتو، چیزهاییباکندمیهویتهمراتوزندگیاول

چیزهايبانشوهویتهمتوکهبگویدتوبهخواهدمی، کنیمیآزادافتیمیدردبه، کنیمیآزادافتیمیدرد

تووندارندزندگیها این، شديآزادشديهویتهمکهچندباردیگرکهبفهمتو. نیستدرستیکاراین، آفل

خداناگهانبالي، چیزهابهبچسبیاگرولی. بودتوکردنبیداربراياینولیداريراچیزهابهچسبیدنتوانایی

.راشدگیهویتهماینکنرها:کهبگویدتوبهکهآیدمی

وبیایددردهیو، راموضوعایناصالندانیدوچیزهابابشویدهویتهمبیاییدشماکهنباشدطورياینیعنی

داستاناینوکنیدجبرانایددادهدستازکهچیزهاییآنبلکهتا، بشویدهویتهمبیشتربخواهیدهمبازشما

، زندگیکاردرکنندهتاملیعنیحازم، حازِممردتصورات: هستکه. گویدمیراهمینخوانممیاالنکهکوتاهی

:گویدمی

2202بیت ، دفتر سوم، مثنوي، مولوي

تصورات مرد حازِم

مرد را بربود و در بیشه کشیدآنچنانکه ناگهان شیری رسید

برد؟میچهبراي، بیشهبهببردخواهدمیو، داردمیبرراانسانییک، آیدمیشیريیککنفرضگویدمی

.بخورد

دیناستادِایاندیشمهانتوببینبردن؟آندراندیشدچهاو

، خوردخواهددقیقهچندازپسداندمیکه، بردمیراانسانیکگرفتهدهانشتويشیرکهوقتیکهگویدمی

فکربهدیگر، کندآزادراخودشچطورشیردهاناینازکهاستاینبهراجعاشاندیشههمهاندیشد؟میچهاو

، دیگرکهنیستها آنیادبهکه، آمدهبدمزدهراحرففالنفالنی، کنممقایسهکیباراخودمدیگرودکانومغازه
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میاالنو. گویدمیشمابه، دیناستادايبیندیشراهمانتوو، نیستهایششدگیهویتهمیادبهیعنی

میوگیردمیراتو، شويمیهویتهمتوکههمینکهاستشیريمثل، قدروقضایعنیقضاکهبگویدخواهد

بکشی؟دردبایدبخورد؟بایدکند؟نتوداغبایدبشوي؟متوجهزودترخواهینمی، کندنتوداغببردخواهد

هاپیشهوکارمشغولِماجانِهابیشهدرقضاشیرکشدمی

، راماکندنوداغ، بخوردبردمی، دهانشگرفتهراماقدروقضاشیر، چیزهاباایمشدههویتهمآنقدرمایعنی

هاهپیشوکارمشغولما، کردنیمزیاددنبالمرتبمااما، فرديهمجمعیهم، کشیممیدرداینقدرهمینبراي

بتوانمکه، گرفتهمراآن، گرفتهمراآن؟کردزیادراپول؟دادرونقشودمیرابیزینساینچطوري.هستیم

چندبارونشوهویتهمتو:کهبگویدتوبهخواهدمی! بردمیراتوداردقضاشیربابا، بشومهویتهم، همها اینبا

. بگیریاد، رسیدمراحسابتکهشدي

وکنیمزیادهیخواهیممیرامجازيهستیاینوکردیمدرستمجازيهستییکماکهبگویدخواهدمیاما

نگاهخودتانبهشماکهاین، ذهنیمناینشدنضعیفیعنیفقر، فقرازترسیممیو، استآنمقایسهمبناي

فقیرآدماین، دارمدانشهمهاین، دارممقاماین، دارمپولهمهاین، هستممهمیآدمعجبکهنگویید، کنید

، نیستخوبوضعتاصال، استخوبوضعتکهآیدمینظربهداريزیادشدگیهویتهموقتییعنی، نیست

! کردنیاضافهفکردرهمبازتو، راتوبردمیدارددهانشگرفتهقضاشیر

. ناآگاهانهولی، هستیمشدنهویتهمصدددرماهمیشهکهگویدمیشمابهقصهگوید؟میچهشمابهقصهاین

باهمهایتانشدگیهویتهم، مرکزتانبگذاریدوچیزيبابعدبهلحظهاینازبشویدهویتهمنبایدتنهانهشما

یک، کندتنبیهراشمابیایدقضاشیراینکهازقبلکنیدپیدا، خودتانشناسایی، خودتانانتخاب، خودتانمیل

مراپدرمنسابقهمسرایندیگرکهنگوییدشما، رادردهایتانمخصوصا. بیندازید، بیاوردوجودبهبداتفاق

. بردمیدهانشگرفتهقضاشیر! بیندازمتوانمنمیرایکیاین، ببخشمتوانمنمیکهمندرآورده

متوجهمااینکهبراي، بیروناتفاقاتنه، کندمیاینطوريراماخداقدروقضا، کشیممیماکهدردهاییاینتمام

مثلهمخدا، کنیمشکایتوزاريونالهکنیممیفکرما، کنیممیایجاددرد، کنیممیمقاومتداریمکهنیستیم

، کنینالههرچقدر. بروددهیممیاوبه، نرسیدهاوبهچیزيحاالاستبدبختاینباباگویدمی، هاستآدمۀ بقی

ۀ شایستتوکهگویدمیبگوید؟چهخواهدمی. گیردمیتوازداريکههمراآن. شودمیبدتر، کنیشکایت
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حس، بگیرمنازراهویت، بگیرمنازراآرامش، بگیرمنازراشادي، منیشاديۀ شایستتو، منیلطفوآفرین

را؟خودتکرديگرفتارها بازیاینبهچرا. بشودبایدقیامتتو، بشوزندهمنبهتو، بگیرمنازراامنیت

زیرِ آبِ شور رفته تا به حلقترسند خلقآنچنان کز فقر می

يهوشیارزیرکه. ترسندمی، بشودکوچکترسندمیدارندذهنیمنیعنی، ترسندمیشدنفقیرازمردمیعنی

. شدهتشکیلجسمیيهوشیارودردهاازاینکه، اندرفتهخرخرهبهتاذهنیجسمیيهوشیار، اندرفتهذهنی

همین. زندگیشاديجنسازنه، ایزديخردنه، حضوريهوشیارنهشوريهوشیاریعنیشورآب.استشورآب

.هاشدگیهویتهمودردها

، مننارضایتی، مننرسیدگیثمربهحسومنمنفیهیجاناتواستخرداینگویممیمنکهجسمیيهوشیار

یکاینحلقبهتایعنی، اینجاتا، استشورآباین، کنممیحملرااینمنوکردهایجادمنبهثابتیدردیک

کهبینینمیچطورکهگفتگفت؟چهمابه. کردیمافراطاینقدرمایعنی، شودمیغرقبشودبیشتردیگرذره

هویتی؟همکهبینینمیچطورکردي؟افراطکهبینینمیچطوراست؟خشمگینشاه

در زمینگنج هاشان کشف گشتی گر برتسندی از آن فقرآفرین

ترسیدیممیاگر، شدیمنمیهویتهمکهترسیدیممیاوازمااگر، هااینترسیدندمیخداخودازاگرگویدمی

راخودتحدتوکهگفتمابه، کهگفتمنبهقبالدیگريجمالتبا، گذاشتیممیاحترامیعنیترسیدیممی، که

رااتذهنیمنتوانینمی، داردکتابحسابولی، شهیآدمبنیکرمناازتوبله، داريحدولینازنینی، بدان

، بشومزندهتوبهمنبدهاجازهولی، شاهیداشتمگرامیراتومناینکهازتو، دانممیمنکهبگوییباالبیاوري

، کنیپیداراچیزهاعقل، بشويهویتهمچیزهابابرويکهندادم، دادمانتخابقدرت، دادمآزادة ارادتوبهمن

ایندر، آفرینفقربهگذاشتندمیاحترامگویدمیاگر، مرکزتدربگذارمراگفتم، مرکزتدربگذاريراها آن

.استقرآنۀ آیهماینبله. شدمیپیداها شدگیهویتهمهمینزیردرهایشانگنجصورت

96آیه ، )7(سوره اعراف، قرآن کریم

آمنُوا واتَّقَوا لَفَتَحنَا علَیهِم برَکَات منَ السّماء والْأَرضِٰ◌ ولَو أَنَّ أَهلَ الْقُرَى...

...برکات آسمان و زمین را به رویشان بگشاییم) درهاي(هر آینه ، اگر اهل شهرها ایمان آرند و پروا پیشه سازند

.گویدمیرامطلبهمینبله
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در پی هستی فتاده در عدمشان از خوفِ غم در عینِ غممجله

ترسیممیمایعنی. شدیمغمعین، غمترساز، چیزهاباهستیمهویتهمکههاییآن، هاانسانماۀ هم

غمعینکاراینترساز. بشویمکوچکما، بشودکوچکنکردهخداي، هایمانشدگیهویتهم، مانانباشتگی

راهستیایناینکهپیدر، ذهندرهویتوحسیعنی، هستیممجازيهستیدنبالو. غمیمدردائماً، شدیم

وهستیحسوذهنیمناینشودمیبزرگترهرچه، دانیدمیدیگراالنشما، کنیممیزیادرااین، بکنیمزیادتر

.شویممینیستقدرهمانما، ذهندروجودحس

باید، هستیمخداجنسمابنابراینپسنیستکسیاینکهبرايمسازخانهزمینرويدرکهگفت، کهگفتامروز

ۀ خانساختندنبالکسییکاگر. ساختیمنمیذهنیۀ خان، شدیممیقائمخودمونرويگشتیمبرمیحاالتا

بنابراینپس، کندمیوجودحسآنچیزهايوذهنۀ خانآنبراساس، استمشغولخیلیواینجادراستخوبی

وجودکهچیزي، یعنیتوهمواقعاًاینجادرعدم، شودمیعدمجنسازبیشترراهایندرکندمیسعیهرچه

، استعاريخردازفکرهایشو، استتوهمیمرکزشکهکسی، دردشوفکرشدرشودمیگمکهکسی. ندارد

.بله. استجسمیيهوشیاروتوهمیمرکزاساسبردیدشۀ هم، اشهمه، استعاريزندگیبرکتاز

اینواقعدر، روشناییمیدانبهبیاییبپوشیکفنودستدرتیغبایدتوکهمطلباینبیاندرکهکنمیادآوري

کهگفتکهخواندیمابیاتیو، هستیانباشتگیفکربه، بیاوريپیشآستینوجیبخواهیمیچقدرو، لحظه

ضررهايازبرایشانخوانیممیکههمداستانهزارتاکههستندچیزهاازگرفتنهویتفکربهاینقدرها انسان

و، بکشدخودشبهراتواستممکنهرچیزي، جهانبهباشبدبینکهگفتو. بله، شنوندنمیرااشیکی، حرص

میبرراشماشیريمثلقدروقضاصورتآندرشديهویتهماگروهستیشدگیهویتهمخطرمعرضدر

اندیشی؟میچهموقعآنوبخوردخواهدمی، دارد

هویتهمخواهیمیدوبارهوکردنیاضافهفکربهیاکنی؟خالصشیردستازراخودتکهاندیشیمیآیا

راماقدروقضاشیر، مرکزماندرداریمشدگیهویتهممااگرکهگویدمیموالناکهشدیدمتوجهشماوبشوي؟

مخاطبراجمع، غزلابیاتایندرموالناو.باشدجمعحواسمانبایدما. بیشهبهبردمیدارد، گرفتهدهانشدر

:کهگفتودهدمیقرار

بزاید این جنینبوکه، گو شکمِ فلک بدرحامله شد ز کین افق، و سویرُقتَتارجوقِ
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انسانذهنشکمدر، هاانسانۀ همشکمدریعنی، نیستیمجنیناینشدنزادهفکربهماهمجمعیدستهبطور

وبشودزادهاینبایدجمعیطوربه، فرديطوربهتنهانهو، استحضورجنیناینوداردوجودجنینییک، ها

بیاورندزودبشکافندرااینو، بمیردحاملهشخصایناستممکن، شدهدیرحتیکهبشوندآگاهبایدها انسان

. راهایندرجمعیدستهکنیمکاربایدمایعنی. بیرون

رابچهاینشکافدمی، کندمیسزارینطبیب، شدهدیر، بزایدتواندنمیدیگراگرهستحاملهکهخانمییک

میکهایمحاملهچیزيیکبهجمعیدستهماهماالنو، مادرهممیردمیبچههماینکهبراي، بیرونآوردمی

همدیر، اینبایدجوريیککه، بشویمبایدمتوجهبایدجمعیدسته. بیرونبیایداینخواهدمیزندگیگوید

استحرصوانسانمرکزدرشدگیهویتهمتشخیصمورددرهماین. نماندهبیشترنفسسهدوگفت، شده

:گویدمی، دوباره

3697بیت ، دفتر سوم، مثنوي، مولوي

از فراقِ او بیندیش آن زمانهرچه از وی شاد گردی در جهان
به. بیندیشآنازجداییبهراجعهمانموقع، شويمیشادتوهرچهبراي، بینیمیراچیزهاجهاندرگویدمی

شخصیباشما. باشدبایدعشقیۀ رابط، رابطهکنیدتوجه، آنبهبچسبم، بردارمرااینمن، زنیمیدستهرچه

زندگیبه، بشویدزندهخودتانقیامتبهبایدیعنی، کنیدبرقراررابطهاوباعشقباباید، کنیدازدواجخواهیدمی

، منکنترلزیر، منمالاینبگوییدنه، بشویدهویتهمنه، کنیدبرقراررابطهاوزندگیباعشقبا، بشویدزنده

. ایمدیدهرااعمالمانشدنفاسدمایمان هاهبچمورددرالبتهکه، کنممیتعیینمنرارفتارش

کارنتیجهورااعمالششدنفاسد، کردهمدشاخانهدرراکنترلهرکسی، کردهبزرگکنترلباراهاهبچهرکسی

وشدخواهدجدا، دادخواهیدستازرااینکهبیندیشلحظههمان، چسبیمیکههرچهبههرحالبه. دیدهرا

، کنیممیزندگیکهشخصیباشدیمنمیهویتهمماشایداگرکهبینیدمی. کندمیکمککاراینبههمقضا

اشمعنی، همسرمانباکنیممیقهر، کنیممیدعواباماوقتی. ریختنمیهمبهرارابطهاینقدروقضااینقدر

نمیزندگی. داردوجودترسوکنترلرابطهایندر، هستیمشدههویتهمماکهاستایناشمعنیچیست؟

جهانبا، عشقطریقازبشویدزندهزندگیبهشماخواهدمی. راطورياینۀ رابطخواهدنمی. رااینخواهد

شدخواهیدپشیمانبچسبیداگرپس، همینطورهمتان بچهباوطورهمینهمهمسرتانباوکنیدبرقرارارتباط

.کردنخواهدطبیعیطوربهآنراخودشعمرو
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و مهچون باد شدآخر از وی جَست بس کس شاد شد، زآنچه گشتی شاد

سرآخر. شدندشادآنازتومثلکهبودندها آدمخیلی، شاديوچسبیمیآنبهاالنکهچیزيآنازگویدمی

. بله. رفتهبادمثلوجستهآنهاازچیزآن

از وی تو بِجِه، پیش از آن کو جبهدتو دل بر وی منه، از تو هم جبهد

همتواز، دزدیدهراتوتوجهوکردهخودشعاشقراتوخیلیاالن، بچسبیآنبهخواهیمیتوکهچیزياین

، کنیایجاددردوکنیگریهبیفتیوبشويناراحتوبجهدتوازکهآنازقبل. منهويبررادلتتو. جهیدخواهد

، چیزيیکرويکههستیمايپرندهیکمثلما. شوبلندآنرويازیعنی، بجهتووياز، استپیشتدرکهحاال

.بشوددردایجادکهآنازقبل، شوبلنداالن. ایمنشستهشاخی، ایمنشستهدرختی

 &&&
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راقعدهماهپنجمِشدکهايشنبهشبِدر

سنینازچهارهست، همواستپنجهوششصد

شنبهشبدر: گویدمی، بله، بودههجري654واقعدرکهگویدمیراغزلاینسرودنتاریخموالناکهبینیدمی

پایین، کههچیگویدمیجهاناینازوغیبجهانازرادیدشورااحساسشواقعاًموالنازمانایندروهستیم

جمعسنین.برپاستايولولهو، ریزدمیبهمداردها شدگیهویتهمهمهیعنی، شدهزلزلهشهردرکهگویدمی

.سالمعنیبههستسنه

ست زلزلهاین که شده، هست به شهر وِلوِله

شهرِ مدینه را کنون نقل کژ است یا یقین

، خوردمیاینجابههمهکهداردمختلفمعانیولولهو، کنندمیزندگیآندرها انسانکهشهريیعنیمدینهشهر

االنماکهشهريدر، انداختنراهصداوسرووحشتوترس، چیزيپیرامونسخنوبحث، آشوبوفتنهمثل

کهاستاینصحبتشاههمو، فرماستحکموحشتیوترسیک، جهانیذهنشهریعنی، کنیممیزندگی

همیعنی، استشدهزلزلهکهاستاینازحاکیصداهاوسراینۀ همواستترسصحبت، استشکایتصحبت

.جهاندرریزدمیبهمداردها شدگیهویت

بیانیاها انساننقلآیا، گرفتهفراراجهانوحشتوترسوصداستوسروشدهزلزلهکناالنکهگویدمیو

بههماالنهمینکهوحشتیوترساینازیعنی؟استیقینمرکزازیا؟استکژيمرکزیکازدوبارهها انسان

؟ترسندمیهمهچرا؟ترسیممیماچرا، فرماستحکمبشر

تنهاییبهآمریکا، دارندالزملحهساخودشانازدفاعبرايها ودولتکشورهاچقدراینکهبهکنیدنگاهشمااصالً

کشورهاوها دولتازخیلی، داردروسیههمانقدرکندمنفجررازمینباربیستتواندمیکهدارداتمیبمبآنقدر

بهکنیدنگاهاگراهبیاناینۀ هم، ترسیممیازهمما.ترسبراياینها؟هستندچیبراي، زیادیاکمدارندهم

داجهمازما، نداریماعتمادهمدیگربهها انسانما، حکمفرماستاینجادرترسکه:گویدمیداردزبانیبیزبان

میل، داریمسلطهبهمیل، داریمقدرتبهمیلما، فراگرفتهها شدگیهویتهمرامامرکزدیگرطرفازو، هستیم

همه، چیزهااینهمه، استبهترینماعقیده، هستیمبهترینما، گذاریمنمیاحترامکسیبهما، داریمجنگبه

.استولولهاینها
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جایییکشودمیزلزلهوقتی.آمدنمیبوجودها ترساینشدنمیزلزلهاگر، شدهزلزلهکهاستایننشانگراینها

در، ریزدمیفرواینکهبراي، نرویدتواینکهکشندمینواریکدورشمعموالًاینجا، شوندمیناپایدارها ساختمان

توجه، لرزیدههاهخانساختیمخانهماالبته.نیستکسیاینحادرنسازدخانه:گفت.استناپایدارچیزهمهجهان

وببردبینازخواهدمیقضاراآن چسبیمیچههربهاینکهلهزلز، هاکنیمنمیصحبتواقعیزلزلهازماکنید

برايو، دارداشکالجایییکاالنماهستیمکهاینطوريیدوگمی، دهدمینشانچیزيیکمابهداردکالً

یکازاینها، زنندمیها انسانکهحرفی، کنندمیها انسانکهبیانی، کنندمیها انسانکهنقلیکهپرسدمیهمین

:گویدمیاالن، استکژنقلاستواضحآید؟میذهنیمنکژنقلیا؟آیدمیحضوراز؟آیدمییقینمکان

عجبترینبر نَمطی، جنبش آسمان نگرزلزله جهان نگر، رو ز مدینه درگذر

همهگویدمی، گفتگوهاوها وحشتوها ترسشهردرذهنشهردر، نماناینجا، بروشوردشهراینازبیاگویدمی

استکافريیانذهاینهاگفت، هچیکهاستگفتهرااسمش، استالتاالتاینهاگفتچیه؟گفتهقبالًگفتگوهااین

درستذهندرخواهندمیها انسانکهفاضلهۀمدینآنبهکندمیاشارهشایدطورهمینو، شوردمدینهازبیا

، بودهذهنیشهریکبنابراین، بودهآیندهدرهمیشه، کننددرستخواستندانسانکهايفاضلهۀمدین، کنند

نخواهدبوجودشهرينوهمچموقعهیچپس، شدخواهدساختهذهنیمنباکهاستایناشمعنیذهنیشهر

چیزينوهمچباشدبهشتوباشدآبادخیلیاینجاکهذهنمانباآیندهدرساختنخواهیمشهريمایعنی، آمد

.کنیمتبدیلیقینبیانبهماراکژبیاناینمگر، شدنخواهد

میداردهایشدندانگرفتهراشماقضاشیرکهگفتمثنويدیگرجايدر، نگرجهانزلزلهگویدمیهمینبراي

ازکنیرهاراخودتخواهیمییاباشیانباشتن، باشیشدگیهویتهم، باشیدکانفکربهخواهیمیتو، برد

، باشدشدههویتهمچیزهابااستممکندیناستاد؟بیندیشیخواهیمیچیدیناستادگویدمی، شیردهن

هویتهمبا آن کهخواهدمیبیشتريباورهايهمباز، بردشمیداردقضاشیر، باشدشدههویتهمباورهابا

.بشود

عجبروشاینو، نگرآسمانجنبش، کندمیکاردارددیگرجوریکخدازندگیآسماناالنگویدمیولی

سرخگلاینها انسانخواهدمیخدا، خواهدمیزندگییعنی، نجنبیدهچنانهمحالبهتااستروشترین

قبولموردفرديطوربهوجمعیدستهطوربهگرفتیمپیشدراالنماکهروشیاین، کنندشکوفاراحضورشان

.نیستزندگی
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ببین، بگذرکردخواهیدآبادذهنتباکنیمیفکروکنیمیزندگیکهشهريایناز، استمهمخیلیبیتاین

میرااینکارداردآسمان، ریختخواهدبهم، شدخواهدزلزلهبسازيکهچیهروسازيمیداريذهنتباکه

.نجنبیدهاینطوريحاالتاکهجنبدمیخاصیجوریکخدا، زندگیآسمان یعنی، کند

بکاراینها را کهاستاینبراي، گفتهموقعنآموالناشودمیاختراعداردکهجمعیارتباطوسائلهمهاینشاید

بشویمجمعهمباتوانیممیما، بیاوریمبیرونتویشازراحضورجنیناینوبدریمذهنیمن شکماینتابگیریم

جهانیانگوشبه، کنیدترجمهمختلفهاي زبانبهراموالناي هاهگفتاینواقعاًتوانیدمیشماکنیمهمکاريو

:گویدمی، بیندمیجوريه چوگویدمیچی، برسانید

بحرِ کبودرنگ بین، نهنگ بین، بحر نگر

موج نگر که اندر او هست نهنگ آتشین

دیگومیدارداالنیونسشکمشکه، استذهنیمنهمیننهنگ، ببینرانهنگ، کننگاهدریابهگویدمی

اودروکننگاهرادیگرموجیک.باشدذهنیبحرتواندمیرنگکبودبحر.ببینرارنگکبودبحربیا، شماافتاده

، بیاورددرنهنگشکمازراحضوراینو، بریزدبهمرااوضاعخواهدمیکهنهنگی، ببینراعشقآتشیننهنگ

کهببینراموجیوببینراآتشیننهنگیک، افتادهتلهبهانسانتویشکهبگیرنظردرراذهننهنگیکپس

.بیاورددرتویشازراماوبشکافدبزند رانهنگاین، بیایدخواهدمی

رامابزندتواندمی، بشویمتسلیماگرکندکمکمابهباشدماخدمتدرتواندمیآتشیننهنگاینحاال، خوب

وقت، برسیمحضوربهمااستوقتشپس، آیدمیچیبرايکهنرسدعقلماناگر، کنیممقاومتاگرببردبیناز

.ماستقیامت

یونسِ جان گرفته بین، شکلِ نهنگ خفته بین
کانَ منَ الـْمسبِّحین، یونس جان که پیش از این

گفتیمبارهاکه، کننگاهذهنتبهتوگویدمی

توکردارپاسخدمهربینیتوهوشیاروباشیمراقبگر
آمدنقیامتنایدحاجتترسنگیریوباشیمراقبچون

نهنگیک، هستماهییککهدیدخواهی، کنینگاهذهنتبهباشیمراقباگرتو، رااینخواندیمبارچندین

، بینخفتهنهنگشکل، شدهگرفتارآندرجانیونسکهاستنهنگیکیماذهنیمنیعنی، خفتهاینوهست
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آنجادر، کردهتشبیهیونسبهراجان، جانیونسو، استخوابیدهذهنیبافتیکذهنیمن، خوابیدهذهنیمن

جنسازاینازپیشهوشیاريبعنوانما، ماجان، جانیونس، اینازپیشکهجانیونساما، بینشدهگرفتار

.کندمیاشاره، بودیممسبحین

پس، بشودمشخصتاخوانممیاالنبرایتانکهبیتیتاچندویونسقصهبهطورهمینوقرآنآیهتادوبهدوباره

کشتیوارد، گریختقومشدستازکهبودپیغمبريیونسکهدانیدمی، اینجاایمگفتهبارهارایونسداستان

دیگرنفریکگفتند، انداختندرابارهاباالخره، نشودغرقکشتیتابیندازندرابارهاشدقراروشدطوفانوشد

قرعهپسگفت، داریمالزمراتوما، مابینترینیخردمندتونهگفتند، شدداوطلبیونس، بیندازیمبایدهمرا

.بلعیدرااونهنگیودریابهانداختندرااوباالخره، افتاداواسمبهبارهفتادکشیدندقرعه، بکشیم

وعجیبحرکاتاوکهطوريبه، شدتبدیلآبگینهبهخداامربهنهنگآن کهاستترتیباینبهداستانو

غریبیوعجیبحرکاتباشیمذهنمانمراقباگرمایعنیچی؟یعنی.دیدمی، افتادمیاتفاقدریادرکهغریبی

عبادتبهاو، پرداختتسبیحبهاوولی، ببینیم، توانیممیافتدمیاتفاقدارددریااینداخلایندرکهرا

فرشتگانو، رسیدفرشتگانگوشبهصدایشخداامربهیا، رسیدفرشتگانگوشبهاوصدايباالخرهوپرداخت

اینکه:گفتخداو.شنویممیغریبیجايیکازراآشناییصدايیککه، استقرآنیداستان، گفتندخدابه

ماهیدرشکمشدهگرفتارکهاستهوشیاريیاشدهگرفتارکهاستانسانیهمان، ماستدوست، ماستآشناي

.یافتنجاتیونسترتیباینبهو

وکردنمیعبادتیونساگرکهگویندمیهاهآیو، بودکنندگانتسبیحازاینازقبلیونسکهبگویدخواهدمی

.بخوانیمبدهیداجازه، موالناچیستکردنعبادت:گویدمیبعد

144و143آیه ، )37(سوره صافات، کریمقرآن 

)143(فَلَولَا أَنَّه کَانَ منَ الْمسبِّحینَ

.پس اگر نه از تسبیح گویان می بود

)144(یومِ یبعثُونَٰ◌ لَلَبِثَ فی بطْنه إِلَى

.تا روز قیامت در شکم ماهی می ماند

روشن، می خوانمموردایندرخوانممیبرایتانموردایندرکهاستبیتیچندهماینبله، یونسهمینیعنی

خیلیکهخوانممیبرایتانشودمیشروع3134بیتکهدومدفترازبیتچند.زندمیرایونسمثالچرابشود
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دریادرهمماهیاین، استماهییککه، ذهنمانشکمدرکهاالنماکهدهدمینشانولی، استسادهخیلی

چیزيآنشایدعبادت، گویدمیمابهراعبادتمعنیوکنیمعبادتبایدما، شدیمزندانی، کندمیشنادارد

.کنیدمیفکرشماکهنیست

کهاستاینازعبارتعبادت، استذهندیدنجنسازعبادت، استصبرجنسازعبادتکهدهدمیتوضیح

کهماهیشکمدرکنیدمیکاريهرپس، بشویداولیههوشیاريآنجنساز، بشویدالستجنسازشمالحظههر

اولازکهشویدمیخودتانهمانجنساز، شویدمیزندگیجنساز، شویدمیخداجنسازکه، ماهستیماالن

:گویدمی، استاینتسبیحازمنظور.استعبادتاین، بودید

3134بیت ، دفتر دوم، مثنوي، مولوي

رو منا، زین چَه و زندان بر آ وسَماخورشیدِ ، یوسفِ وقتیّ و

وچاهاینازتو، آسمانخورشیدوهستیدیوسفهمانشمالحظهاین، هستیمزمانیوسفمادیگرمثالیک

هماینازبیرونتوبیاموقعبه، شدخواهدزلزلهوشدهزلزلهیعنی، تابیدنبهکنشروعوبیابیرونجسمزندان

عبارتچاه، استچاهیکجهانکششینیرويوها شدگیهویتهماینوتابیدنبهکنشروعوها شدگیهویت

یک، بشودصرفانرژيونیرویییکباید، بیاییمباالمااینکهبرايثانیاً، بینیمنمیماچاهتوياوالًاستایناز

برايچرا؟، کندصرفانرژيوباالبکشدرامادستگاهییک، دلوتويبشینیمما، بیندازدطنابییکبایدکسی

.شویممیکشیدهچاهتهبهمااینکه

حرصهمینبراي، کشدمیرامادنیاوهستمادردنیاجنساز، شویممیکشیدهدنیاطرفبهاالنهمماو

بیاییمدنیاازو، کنیمخنثیرااینکهکنیمصرفنیروبایدبنابراینپس، ماستکششهمینماحرص، داریم

می، استماهیشکمیونسمورددرولی، اینکارشدهتشبیهزندانوچاهبهاینجاپس، یکتاییفضايبسوي

:گوید

بُد، را نیست از تسبیحمَخلَصَشماهی پخته شدیونس ات در بَطنِ

ازداردماهیشکمدرتوهوشیاريیعنیتویونس، شکمیعنیطنب، خالصییاخالصیمحلمخلص، چارهیعنیبد

چارهعبادتیاتسبیحاز، بشودآزاداینکهبرايو، شدهدیرگفت، گفتهمغزلمدرامروز، شدهدیر، رودمیبین

شکمدریونساینازپیشکهگفتخواندیمراهاهآیو، بپردازدعبادتبهکهاستایناشچارهیعنی، ندارداي



Program # 694گنج حضور694برنامه شماره 

58: صفحه

میداردخودشاالن، کنیدمیفکرشماکهنیستهمانیعبادتورفتهیادمانعبادتما، کردمیعبادتماهی

:گوید

حبس و زندانش بُدی تا يُبْعَثُونبَطنِ نُون، گر نبودی او مُسَبِّح

کنندهعبادتاواگر:گویدمی، شکمیعنیبطن، کنندهتسبیحیعنیمسبح، ماهییعنینون، قیامتیعنییبعثون

، ماندمیماهیشکمدرقیامتروزتااینصورتدر، کردنمیعبادتماهیشکمدریعنی، نبودماهیشکم در

میماستخودبهمربوطکهآگاهیمختصربا، هستیمذهنشکمتوياالنمایعنی، استمهمبیتکنیدتوجه

ازماتابگیردبایدصورتغریبیوعجیبتحولوریتغییککهبگوییداستممکنشما، بیرونبیاییمتوانیم

.نه، بیرونبیاییمیهماشکم

میبینازدارید، ماندیدآنجاجهتبیشماوگرفتهصورتغریبوعجیبتحولویریتغآن:گویدمیموالنا

توانیمی، بکشیدردهوشیارانهتوانیمی، نشويجهانیاینچیزهايباهویتهمکهبفهمیتوانیدمی، روید

وشودمیچیببینیبشینیحاال، بکندروآنبهرواینازراشمابخواهدزندگیکهنیستچیزياینها، کنیصبر

همانداختنوصبرتو، راانتخابت، راتشخیصتقدرت:گویدمیشمااگر، استاییسشناقابلاینهانه، اینها

آنجابایدیبعثونتانشناسیراشدگیهویتهمشناختاصالً، راها شدگیهویتهمشناخت، راها شدگیهویت

.قیامتتابمانی

ایدیبیکیگوییدمی، بیرونروينمیشما، کردندبازهمدرش، هستیدآنجاشماهستزندانییککهگویدمی

.باشیمسبحبایدفقط، کردهبازرادرخداگویدمیدیگربرو، استبازدرخوب، بیرونبیاوردرامن

چیست تسبیح؟ آیتِ روزِ اَلَستاو به تسبیح از تنِ ماهی جبَست

الستجنسازلحظههرکهاستآنچیست؟تسبیح، شدرهاماهیتنازعبادتیعنیتسبیحبایونسگویدمی

، استتسبیحاین، شويمیالستجنسازاگرلحظهاین، لحظهایناتفاقپذیرشهمین، تسلیمهمین، بشوید

رسانیمیثبوتبهتورابودنالستجنساز، بودناولیهجنساز، بودنخداجنسازاینکهکنیمیکاريهر

وقتیباید، باشدحضوربایدخوانیدمیکهرانمازينآشمااتفاقاً، شودمیحسابتسبیحاینلحظهایندر

.باشدتعطیلجهاناین، باشیخدابهوصلباید، باشددلحضور، شودمیشروع

حقتقلیبدستدرقلمچونشبوروزدنیااحوالازخفته
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رهپس، نیستنمازدیگراینکهبخوانیتواگر، نخوانیتو، بخواندخدا، بخواندزندگیگویدمیرانمازاینبگذار

آنجااینچون، بشويآگاه، استغلطهمبیاوريبوجودراالستاینبایدشما، عبادتبعنوانکنیمیکاري

زمانبه، کهنیستمربوطذهنیمنبهکهبودیمخداجنسازمااینکه، بودياولازکهبشويآنشماهبود، هست

بینازوشودمیدرست، شدهدرستتازهذهنیبافتیک، استحادث، جدیدیهچیزیک، ایننیستذهنیمن

؟چیبرايآخر، کنیممیتقلید، کنیممینگاههمبه، داریممینگهچرادانمنمیمامنتها، رودمی

فکرکهشخصیتوشخصاینکه، نیستکسیاینجابشویممتوجهتوانیممی، مسازخانهنیستکسیاینجاگفت

، کنیدتأییدراماگوییممیمرتبکنیممیدفاعخودمانازمرتبودانممیکهذهنیمنهستیمآن ماکنیممی

توهمیایناستادبگوییدمابه، کنیدقدردانیمااز، بدهیدتوجهمابهمرتب، کنیدتأییدراذهنیمناینیعنی

رابطههستکهچیزيآنبوسیله، کنیممیبرقراررابطهماچرااینبوسیلهنیستاگرخوب، نیستاصالًاین

.بشویمآن وکنیمبرقرار

بجايکنیممیفکرلحظهایناگر، داریمنگهراها شدگیهویتهم، داریمنگهراباورهاایناگر، شویمنمیآن ولی

میولی.شودمی، داریمآزادارادهچون، داریمانتخابقدرتماچون، هستیمذهنیمنجنسازالستجنس

طریقازآفتاباینیا، کندنمیولراخودشکارزندگی، کنیمعطلتواگراینکهبراي، شودنمیهماینکهگوید

واینبیفتیمدردبهمیکردانتخابماواندازدمیدردبهراتویا، کندمیزندهراتو، تابدمیتودلبه، تابدمیتو

.استغلط

بشنو این تسبیح های ماهیانگر فراموشت شد آن تسبیحِ جان

یاتسبیحاینصورتدر، کندمیتسبیحجوريه چانسانروح، انسانجانکهآن ، شدفراموشتاگرکهگویدمی

آن ماهی است، هر که دید آن حبر رااللهی است، هر که دید ا را

جنساز، نیستدنیاایناهلدیگر، استاللهیاین، بشودخداجنساز، خدابهبشودزندهلحظهاینکسیهر

جوريه چ، دریاایندرکندشناتواندمی، شدهماهیدیگراواینصورتدرببیندرارحبآن کههر، نیستدنیااین

.لحظهایناتفاقبانکردنستیزهباتسلیمبابینیم؟می

صَبوحیونسِ مَحجوب از نورِ ماهیّ و روح، این جهان دریاست و تن
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ماروحواستماهیماذهنیمن، ماتناینو، هستیمدریاتويمایعنی، دریاستجهاناینگویدمیببینید

یادتاناگر، استمحروم، استهپوشیدحضورنوریعنیصبحگاهینورازکهاستیونسیمنتها، استیونسهمان

:کهگفتباشد

خرببیخمسبخیزسحرشدوبگذشتشب

در، خروشکمخاموشاستنزدیکصبحکه:گفتمعروفشعرآن دراستسحروگذشتهشبکهگویدمیدارد

ذهنمتوجه، وشیمرخمیذهنبا، وشیمرخمیماچون، شدهصبحگویدمیهمآنجا، شدهصبحگویدمیاینجا

یواشیواش، باشدقیامتششروعلحظهاینتواندمی، کندارادهاگرو، استصبحانسانهاهمهیعنی، نیستیم

کندمیزندگیدرآنکهايخانهاینریزشفرو، راها شدگیهویتهمیعنیراچیزهمه، ببیندراچیزهمهزلزله

نیم مانمیزیرشماخانهاینریختنموقعدیگرعموقآن ، بریزدخانهبگذارد، بیرونبیایدخانهاینازو، ببیند

.ریختخواهدفروماسراین، شدخواهدزلزلهچون، باشیمخانهاینتويباشیمداشتهاسراراگرولی

ورنه در وی هضم گشت و ناپدیداز ماهی رهید، گر مُسَبِّح باشد

خودتدرلحظههرگفتیمشوي؟میمسبحچجوري، شدآزاد، شدرهاذهنیمنازکندعبادتاگرگویدمی

، بودياولروزازکههستیهوشیاريهمانجنسازکهبشويمتوجهبایدلحظههرو، ببینیبایدراالستنشان

فقط، گفتخواهدغزلدرهماالن، لحظهاینبانکردنستیزهولحظهایناتفاقرشیپذوتسلیمآموزشایندر

رگا، بیرونآیدمیماهیشکمازکندعبادتاگرگویدمی، استمهمخیلینشدندرگیرآنباوآنبهکردننگاه

.راآدمکشدمیذهنیمن، میردمییعنی، شودمیناپدیدوشودمیضمهآن تويدرنکندعبادت

بینی به گِردت می پَرَند؟تو منیدر این دریا پُرند، ماهیانِ جان

، باشدشمااطرافشایدجانماهی، استموالناهمینهمشایکیهستندزیادجانماهیانجهانایندرگویدمی

گردبهکهحالیدربینینمیراآنها ، نیستیشناسحضور، نیستیشناسعارف، نیستیشناسماهیتوچوناما

میدریادرها ماهیکهبینیممیماروزهااین، استجالببردهبکارراپریدناصطالحکهبینیدمی، پرندمیتو

مینگاهاینترنتتويو، پرندمیمارها، بچسبدزمینبهبایدکنیممیفکرماکهمارحتییاها ماهیبعضی، پرند

میدرختاینازمترچهلسی، بینیدمییکدفعهکههستندمارهابعضیببیندتوانیدمیهمشماومنکردم

تويروندمیآنورترمترچهلسیروندمیوپرندمیوبیرونآیندمیدریادرکهماهیانیودرختآنبهپرند
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باالبپرد، کندمیشناآندرکهذهنیدریاياینازیکدفعه، تواندمیهمانسانپسکهاندهایینشانهاینها، دریا

، بپردتواندمیمارچطور، شودبلندآنهارويازراها شدگیهویتهمهمهبشناسدیعنی، بربخیزداصالً، یکدفعه

.بپریمتوانیمنمیهوشیاريبعنوانما، بپردتواندمیماهی

مابهبیایدخدابگوییمبنشینیمنبایدمایعنی، یمرداتشخیصکافیاندازهبهماواینکارشودمیگویدمیموالنا

اینبهباشیدداشتهسؤظنگفت، باشیداضمهمردبکندتأملشماگفتامروز، کندکمکمابهیکی، کندکمک

دهاندرراشماقضاشیر، شدیدهویتهماگروبکندتهدیدراشماشدگیهویتباليلحظههرگفت، جهان

.نشوهویتهماستمقدورکهآنجاتاپس، بخوردبیشهببرد، بگیرد

فکربه، نباشآنهاکردناضافهفکربهدیگر، شديهویتهمکههمآنها بانشوهویتهمدیگرچیزيباشمااالن

میشیطانوذهنیمننگذار، بیندازتوانیمیچیهربشناسبیندازکنکمرادردهایت، باشآنهاکردنکم

هر، کندسردراشمابیایدکسینگذار.شودمیاو، برودکسیهربهو، رودمیچیزهمهدراستسگیکگوید

شدگیهویتهمانرژي، بدانرژيآن، انرژيآن یعنی، رفتهفرواوجلددرشیطانکهبدانکردسردراشماکسی

فرواودرشیطانیجنسآن ازهکبدان، استضعفایننیندازرادردفالنتفگشمابهکسیاگر، دردهاانرژيو

.شوينمیزندهخدابهوگرنه، بندازيبایدرادردهایتتمام، رفته

میذهنیمنباشیداشتهکینه:گویدمی، کندمیتعریفکینهبافقطراذهنیمن، خوانیممیداریماالناتفاقاً

پدروازگلههی، استمانسالشصت، مادرمانوپدربهنسبتداریمکینهماازخیلی، داریمکینههمهماوماند

.آنهارفتندودمردنمان خوبمادر

عیانتا ببینی شان ، چشم بگشازنند آن ماهیانبر تو خود را می

خانه، زندمیشمابهراخودشداردموالناماهی، موالنااالن هم، زنندمیشمابهراخودشانماهیانآنگویدمی

.ببینهمرادیگرماهیان، ببینهمراموالنا، گویدمیچیببینعیانتاکنبازراچشمهایت، نشستید

خارجِ شش جهت کنم، بحر که می صفت کنم
ست پیش از اینصور صاف بدهبحرِ معلّق از 

اگرگفت، افتادهتلهبه، شدهگرفتهاودرماجانیونسوهستتویشنهنگییککهکردتعریفرابحريیک

این، گویممیدارمراصفتهایش، کنممیدارمتعریفمنکهرابحريگویدمی.بیرونآیدمیآنجاازکندتسبیح

جهانیعنی، پایینوباال، جنوب، شمال، غرب، شرق:استجهانایننمادجهتشش، استجهتششخارجبحر
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وچسبیدهکهبحري، صورازمعلقبحر، نیستذهنجنساز، نیستماديبحرگویممیمنکهبحري، مادي

میتصاویراینکهتصاویرسريیکازشدهآویختهاالنمادریاي، ماستدریاياینوصورازشدهآویخته

بحريجهاناینبهبیاییماینکهازقبلیعنی، اینازپیشاستبودهصاف، کنندمیدرستراذهنیمنوچرخند

ازوبشویمذهنوارداینازقبل، بودصافاینازقبلکههستیمبینهایتی، هستیمدریاییجنسازما، بودیم

:کهگویدمیواالن، شویممیصافبحرهمانما، کنیمولراذهنایناگرمایعنی، بشویمآویزانذهن

ست چشمِ ماخیره شده، تیره نگشت آن صفا

از قطرات آب و گل وز حرکات نقشِ طین

یعنی، استصافهنوزآن ، نشدهتیرههنوز آن ، هستیمجنسآن ازماکهیکتاییبحرپاکیوصفاآنگویدمی

خیرهماچشم، استصافهمیشهآن ، خداستبینهایتکه، ایمبودههمیشهوهستیموایمبودهماکهچیزيآن 

آب، گلوآبقطراتاز، داردجسمیهوشیارياینکهبراي؟شدهتیرهچرا، شدهتیره، بیندمیبدماچشم، شده

.طیننقشحرکاتازو، جسمیهوشیاريیعنی، استقاطیگلباوهست

، چرخندمیاندشدهساختهذهندرکهتصاویري، شدهساختهفکرازکههایینقشحرکتازگلیعنیینط

هیجاناینهاو، شوندمیعوضهیاینها، آوردمیمایادراچیزيیکفکريهر، شوندمیعوضهیفکرهاچون

فکربصورت، باشدمامرکزدراینوباشیمهوبتهمکهچیزيهربا، هویتیمهمآنهاباچون، کنندمیایجادمادر

هیجانماتنبهبشوداعمالفکرشبگیریمهویتچیزيهراز، گیریممیهویتتغییراتاینازما، کنندتغییر

هوشیاريیکما، مثبتهیجاناتطورهمین، کندمیتیرهراماهوشیاريمنفیهیجاناتفکرهاي، کندمیایجاد

.ببینمتوانیمنمیاینصورتدر، ببینیمذهنیهوشیاريبامااگریعنی، خواهیممیراحضورصاف

استجسمیهوشیارياینفقط، استصافهستیمآن جنسازماکهبحرآن ، نباشنگرانکهگویدمیداردولی

خدابینهایتجنسازگفتیمما، نبین، هستیجنسشازکهرادریانآوراخودتدیداینباشما، استآلودهکه

آلودهکهچیزيآنولی، شودنمیآلوده، نیستآلودهخدابینهایتوخداابدیت، هستیمخداابدیتوهستیم

دیدیک، استجزوشهمدردهاچونو، استجسمیدید، استجسممامرکزچونهممادید، ماستدیدهست

میراجسماوالً، ببیندتواندنمیراصفاآن ، استخیرهدیداینکه، استجسمیهوشیاريواستدردباتوام

.خوردنمیبدرددیداصالًیعنی، بیندمیبدهمراجسمثانیاً، ببیندخواهد
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اودست حدث پرست، گردنِ آنکه دست او

تا بزنیم هین و هین، تیره کند شرابِ ما

بشویممشغولاالنهمینیعنی، هینوهینبزنیمتا، بشویممشغولاینکاربهزود، کنیمعجلهیعنیهینوهین

.برسیمقیامتبهتا، برسیمنتیجهبهتا، بکنیمرااینکارتندتند، هینوهین، بدهیمادامهو 

هممنظوروانسانوحیوانۀ فضلیعنیحدث، استپرستحدثدستشکهراايباشندهآن گردنکهگویدمی

وآیدمیزندگیازصافشرابلحظههر، کندمیتیرهراماشراب، آنازحاصلدردهايو، هاستشدگیهویت

وکنیمشروعهماالنهمینوبزنیمراگردنشبایدما، کندمیآلوده، داردپرستحدثدستکهذهنیمناین

مواظبمی گوید، می گویددیگرچیزیک حاالولی،ودبشمتالشیباشندهاینباالخرهتاهینوهین، بدهیمادامه

:کهمی گویدنکنوتوجهکننگاهبهشفقطذهنیمناینبا، نگیريکشتی، نکنیستیزهبا آن باش

چون نکنیم یاد او، هست سزا و داد او

خبري است دفعِ کینکینه چو از خبر بود، بی

نهاییمحصولبنابراین، دمیخورمن ذهنیبهکینهلفظاینهمحقیقتادمیکنتعریفکینهبارومن ذهنیاینجا

نسبت،دارددیگرانسانهايبهنسبت،دارددنیابهنسبتکردهجمعکه،هستکینههمینشدههویتهمانسان

این،نکنیممن ذهنییاداگرکهمی گویداالن.سته اشدکوبیدهدردهايوهاغماینوکینهاینو،داردخدابه

بایدشما.سختهکارخیلیاینمی گویدولی،نکنیمیادشکهاست اینحقشیعنیاست،اودادوسزاناهم

استفادهاوالگوهاياز، کردنپیداروراهاوبوسیلهیعنییادکردن، نکنییادشکه،باشیذهنتناظرومراقب

شماکنیممیاویادو،شویممیاوازجنسما،اندازیممیکاربهرااونیازهايازیکیماکهايهرلحظه.کردن

د، نباید با او کشتی بگیرید،اوکنییادنبایدفقطگویدمی.کنیداویادوکنیداستفادهاوازهرکاريبراينباید

.بیتایناست مهم.ودشمیقوياوکنیهرکاري،کنیستیزهنباید، بکوبینباید

فعالیتازگویدمی،خبرهازچونکینهوماندنیادشکهاستاینحقش، چون نکنیم یاد او، هست سزا و داد او

چیزيیک ،ازمردمداریمتوقعمااینکهبراي؟رنجیممیچراما.دکنمیایجادکینهآید، میکهخبرهاییوذهنی

چون، شودنمیکنیممیفکریاشود،نمیزندگیمازندگیشدنبااواینکهبرايخواهیم؟میچرا. خواهیممی

من یادکهشدباقراراگر.کنیممیذهنیمن یاد، افتیممییادشهویتیمهمکهچیزيهربا.هویتیمهمباآن
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نباید.بیندازیدا رنهاآوبشناسیدارشدگیهاهویتیاهم،بیاوریدبیادارشدگیهاهویتهمنباید،نکنیدذهنی

داستاندبای، دکنمیاشارهپایینهرصورتبهد،نگهدارخودشدروشدبکودببلعارشماتوجهبیرونازچیزي

دادناجازهولحظهایندرتسلیم. نداردامکاناین، نکنیدمن ذهنییادمن ذهنیبابخواهیدشمااگر،کهکوتاه

لحظهاین.کنیزندهخودتدرارالستنشانبایدلحظهاین.استنکردناویاد،بشویدالستجنسازشمااینکه

من ذهنییاد، ندهیوزناتفاقبهیاباشیاتفاقاطراففضاي، نستیزيلحظهایناتفاقبااگر،باشیبایدتسلیم

.او استسزايودادمن ذهنییادنکردن.کنینمی

بکنیدآنهرکاري.استکردهظلممنبهخیلیکهبرسمارمن ذهنیاینحسابخالصهبایدمنبگوئیدنبایدشما

بی. نمابمخبربیوکنمخاموشذهنم رامنستبهترهپسستخبرهازچونمن ذهنیکینه.شودمیقوي

به، رویدنمیصندوقآنبهصندوقاینازرویدنمی خبرصندوقهاياینتويشماهرچقدر، کیندفعخبریست

حقیقتاًاگرکهاول.کنیدمیکیندفع،کنیدمیاستفادهصندوقدوبینفاصلهاز، نداریداحتیاجصندوقها

.بودنناظربا.بیندازیدبایدرا  اینداریدنیدادمیوتان است باخودکهداریدياکینه

کینهاینعملوفکربهاگرگفتامروزو،دریزمیعملیهربهودریزمیهرفکريبهکههستسمیمثلماکینه

رارنجشدرخانواده، برنجیدتانهمسرازشماشودنمی.درسنمینتیجهبه، دکنمیفاسدآنها راخدا، دبریز

شودبدرستوضعو،شودبحکمفرماعشقجاآنودبرسسامانبهخانوادهاینکهباشیدداشتهانتظارونگهدارید

.دیدنخواهیدرازندگیرويهمشما.شودنمیچیزينوهمچد، کنیتربیتخوبیي هاهبچوشودبپیشرفتو

.تابیدنخواهدشمابهزندگیآفتابموقعهیچیعنی

وبشویدتسلیمباید، بیندازیدتانمن ذهنیباتانخودیدانوتنمیراکینهشما،باشیدداشتهتانخودباراکینهاگر

ببینیدکنیدنگاه. مبیندازبایدراکینهاینکه،کنیدراضیوخودتانبهبقبوالنیدباید، کندکمکشمابهزندگی

دارید؟آیاکینهشماآیا، گروهییکازسازمانییکازتاندوستازتانهمسرازتانازبچهتانمادرازتانازپدر

ازشماچیزيیک، هکردکاريیکگروهییک،داریدقومی،داریدايفرقهداریداگرشما؟داریدمذهبیي هاهکین

گویندمیوآیندمیشیطانمثلکهخبرهاییآن.بیندازیدبایدداریدکینه، شدهتانحقبهتجاوز، گرفتهزور به

کهستهتانیاد. نیستدرست،اندازمنمی، شودنمینهمی گویدآید، میکهچیزيهر. هستهممادرنیندازید

:گفت
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دور کن این وحوش را، تا نکشند هوش را

آن و اینپنبه نهیم گوش را از هذَیانِ

وبیایندماازخبربیخواهندمی، نندابمخواهندمی، گویندمیهذیانهمماکهنههاي رنجش، ماخودهاي رنجش

میهذیان،دارندنگهزندهراناوخودشبکشیمدردما،بکنندمنفیفکرهاي، بگیرنددراختیاررامافکرهاي

کیف، بکنیممنفیفکرهايوبنشیندسیاهابرمثل وباالبیایندکهنهدردهايایندهیممیاجازهوقتیما، گویند

نگاهاگرموقعآن یعنی، گویندمیهذیانودارندمینگه، دهندمیپرورشراناخودشرنجشهااینکنندمی

ا سرمموقعکهددیدی. گویدمیهذیانواقعا،کردهتبکههستبیماريشخصهذیانمثلمافکرهاي،کنید

، یمویگمیهذیانهمما، گویندمیهذیانهاهبچیاگویدمیچیزهایییکآدمدفعهکیبدهاي تب، دگیروخ

.ایندنابمتانیاد، اودادوسزاهستاویادنکنیمچون، گیریمنمیکشتیبا آن خالصه

اي، عاشقی از معزِّمیخواست یکی نوشته

را، زیر زمین بکن دفینگفت بگیر رقعه

مهرکهبدهبمندعایییککهگفتدعانویسپیشرفتعاشقییک:، می گویدمی گویدکوتاهداستانیکاالن

نامرکزشخرافاتوهستندمعتقدخرافاتبهکهکسانیکهکاريناهم.بشودزیادمنبهنسبتمنمعشوق

زیروبشودزیاددارنددوستشانکهکسییاهمسرشانمحبتومهربلکهگیرندمیدعایکیازروندمیهست

دهدمیدعایک آیدمیدعانویسآنکههستاینتمثیلشواین را، موالنامیزندتمثیلولی، بیاددرآنهاکنترل

سمبلبوزینهشدبانایادم. نباشبوزینهبیادکنیمیدفنوقتیولی. کندفن، کنچالزمینزیررااینببرکه

.خداستهمدعانویسموردایندروهستماذهني هاهنوشتتمامهمنوشتهوهستمن ذهنی

یادشبوزینه، بوزینهمدآمییادشیکدفعهد،کنچالزمینزیررادعااینکهسوهربهرفتشخصاینگویدمی

، توبهقرینتعشقیامهرودعااینکندنمیاثرصورتایندربیادیادتبوزینهاگربودگفتهمهآن. مدآمی

باچونرفتمیکهطرفهرولی،باشیبوزینهیادبهنبایدجایییککنیمیچالرااینفقط، شودنمیزیاد

هویتهموماستدردهايماذهننوشته، راذهنماننوشتهاینکهرویممیطرفهرهمما،رفتمیبوزینه

خواهیممیموقعهرولی،نباشیدبوزینهیادبهدگفتنمابهولیمکنیدفنزیرزمینبایدرااین،ماستشدگیهاي

کنیم؟نمیبوزینهیادکی. نباشبوزینهیادکهگفتهمینيبرا، شودمیباطلوافتیممیبوزینهیادبهکنیمچال
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زندگیبهفقطلحظهاینکنیدمیکارياگر،هستیمخدایادوقتی،شویممیزندگیجنسازلحظهاینوقتی

نیروییخداازغیرکهبگوکنیادراخداگفتستهتانیاد.نهذهنییادبه،هستیداویادبه،شویدمیزنده

کنیدمیآشتیلحظهایناتفاقباویدشمیواقعیتسلیماگرهمشما. جانعینازنهزبانبه،نیستدیگري

موقعآن چون، رااینکنیدچالیدانوتمیلحظهمانهکنیدنمینگاهمی شویدخداجنسازلحظهاینحقیقتا

:خالصه،شویدمیقیامتجنسازلحظهیکحداقلموقعهرهستیدوناظرحاضرموقعهرکنیدنمینگاه

نویسیدعایک ازعاشقیک خواستدعایییکیانوشتهیارقعهیک، اي، عاشقی از معزِّمیخواست یکی نوشته

.زمینزیرکنچالیارااینکندفینزمینزیررانوشتهودعارارقعهبگیرگفتودعانویس

یاد بوزنه دور بمانی از قَرینزانکه زلیک به وقت دفنِ این یاد مکن تو بوزنه

اگراینکهبراي. همن ذهنیسمبلوبوزینههمینیعنیزکسربابوزینه،نباشبوزینهیادبهدعاایندفنوقتبهاما

.مانیمیدورمعشوقیعنیقرینازودکننمیکاردعاایناینصورتدر،باشیبوزینهیاد

صورت بوزنه ز دل می بنمود از کمینراهر طرفی که رفت او تا بنهد دفینه 

زمینزیررادعااینکهرفتفکريهربایعنی، استسواست،فکرطرف، طرفیهراینجادررفتاوکههرطرفی

باشندهچهباماکهبینیدمیپس،بودجاآنهممن ذهنیبوزینه،رفتمیفکرباچونکهستهواضحدکندفن

اینها، اوباشناسیممیراخدا،اوباکنیممیایجادهیجان،اوباکنیممیعمل،اوباکنیممیفکرما،طرفیمموذي

.کندمیخرابخدارااوکارهايکهنیمابدمابایدرا

خداکنیمفکريهر،بدهیمانجاممابوزینهاینبوسیلههرفکريکهرااینهاندیماخومادقتبهوتفصیلبهامروز

کلمهیکدرشدگیهاهویتهممحصولو،شدهدرستشدگیهاهویتهمازبوزینهاینوکندمیباطلرااینها

.کارایننیستدرست،هستیممانیهاکینهعاشقماکههستکینه

کهچرا،کردمیراراخودشبوزینهصورتیکدفعهازدلش، کنددفنزمینزیررااینکهرفتطرفیهرگویدمی

کنندهتسبیح،شدبامسبحیونساین است که چارهست،هتسلیمچاره؟چیهچاره.آالنستهدلشدربوزینه

یادهدمینشانشمابهیاآوردمیبوجودراالستنشانکهچیزيهراست، الستنشانتسبیحوگفتشدبا

میراذهنتانشماوقتییعنیاست، تسبیحصبرشدبامانیادست،هتسبیحاینک ندمیالستنشانازشمارا

ونیستمربوطکسیبهاینودارمبلهگوییدمیورویدمیبارزیروداریدرنجشییککنیدمیشناسایی، بیند
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میفکروسختهخیلیپذیرشش،دارمکهبپذیرمخواهمومیهستمخودمنورافکنزیرراخودمدارمخودممن

بهمنوگرفتهرامنقیامتجلوياینوهمسرمبهنسبتدارمکینهمنفهمممیاالن،ندارمکینهاصالمنکردم

:گفتهوموالناشدنخواهمزندهخدا

ماند یکی دو سه نَفَس، چند خیالِ بوالهوس

نیست به خانه هیچ کس، خانه مساز بر زمین

اوامتدادهمه، هستخدایکفقطخانهدراین. ندارندوجودمردماصالگویندمیچیمردموییدگمیشما

شخصیتوبابدلیحیثیتبابدلیخانهدرساختندخانهیکههمه،بشوندقائمهمي روبرگردندبایدهمه،هستند

مواظب؟ویندگمیچیذهنیهايمنکهداريچیکار.نیستکسیخانهدرستهتوهمکاراین، نشستندبدلی

.استتقلیديکارهاشهمهاینکهبرايموالنا؟بوزینهویدگمیچرا، باشبوزینه

یکی،کنیممیدفاعازشهمنقدرآ،داریمدوستشهمنقدرآگرفتیمدیگرانازمانذهنباکنیممیکاريهرما

می نوعیمنمگر.شوممیخشمگینمندببرزیرسوال، می گویمناالن توهینتوهین، منعقایدبهبیایدمثال

مناین را گفتیمی، بوديآوردهطرفآنازحاال.آورديطرفآنازتومگر، کهنیستتومالکهاینهارآخ،گویم

.داريحقگفتیممیحاال، کندتوهیناینبهتواندنمیکسیآوردمطرفآنازگفتم

تلویزیوناز،گرفتیجامعهازکال،گرفتیمادرتوپدراز،گرفتیمعلماز،گرفتیآن از،گرفتیاینازبابا این را 

مالاینهامگرکنی؟میدفاعچیبراي، کنیمیدفاعازشحاال،مرکزتاینجاگذاشتی،بافتیرااینها،شنیدي

طرفآنازوشویدمیموازيلحظهایندریاشما. کندتقلیددوبارهخواهدمی، هستبوزینهمانهاینتوست؟

بوزینهیک .هستیدبوزینهبگوییدبایدکنیدمیبوزینگیوقتیحداقل،کنیدمیبوزینگییاآوریدمیراتانفکر

:گویدمیراهمیندارد ،هستیمبوزینهماکنیممیتقلیدماوقتیکه،کنددفاعتواندنمیبوزینگیازکه

صورت بوزنه ز دل می بنمود از کمینهر طرفی که رفت او تا بنهد دفینه را

ازمناینازبعدکهبگوییچیزيچهکندمیکمک. من ذهنی، دادمینانشراخودشفورا،گاهپنهانازیعنی

ازکهمنخودبه،کنندمیتوهینممن ذهنیبهدارند،منبهشدتوهینجایییک؟کردنخواهمدفاعخودم

راشانیپازیرفرشراشانخانه، راپولشانکسانیدیدماگرند،کنتوهیندننواتنمیهستمزندگیجنس

بوزینه،کنمنمیتقلیدمند،کشنمیمنرخبهراشاندخواجتماعیوسیاسیمقام،راقدرتشان،راسوادشان
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نورافکنزیرشاههممن،ستهبهترمنمالبگویم،بدهمنشانواکنشبشومبلند،بشمناراحتمآینمی،نیستم

.مهبداستعفابوزینگیازمهخوامیدیگر،کنممیکارخودمرويفقط،هستمخودم

آه اگر تو خود بوزنه را نگفتیی: گفت که

یاد نَبد ز بوزنه در دلِ هیچ مستَعین

یاريدیگريچیزازیمتواننمی، بخواهیمخداازبایدرایاريو،هستیممستعینماهمه، خواهیاريیعنیمستعین

ولی،بخواهیمیاريیمتواننمیهمدیگرانبوزینهاز،بخواهیمیاريیمتواننمیهممانخودبوزینهاز،بخواهیم

کهچیزهایییاوخواهیممییاريآنازهمیشهماد،دهمینشانمادلدرکمینازراخودشبوزینهاینوقتی

یعنی،نهادينمیمندلدریعنی، بودينگفتهمنبهرابوزینهایناولازتواگرکهگفت.دمیدهشاننبیروندر

.نبودمندلدلاینصورتدر، کنمچالاین را رفتمنمیبوزینهاینبامن

بوزینهاینکهشویممیمتوجهاالنومابودهمابابوزینهاینشناختیمرامانخودکههمینماکهکنیدتوجهولی

ماي هاهنوشتدعايهمینبراساسبوزینهاین،کنیمدفنماراهاهنوشتدگذارنمیبوزینهاینواستبودهموقتی

بوسیله تسلیملحاظبهاالندرحالیکه، وکنیماثربیمابایدوستهاثربیکلیبطورهاهنوشتاینوشدهدرست

، بتدریجیا،شدتمام، اصالنباشیمیادشدیگرو،کنیمچالزمینزیررااینیکدفعه،هستیمخداازجنستسلیم

.شدبابوزینهبیادنباید،شدبانبایدبوزینهخواهندهیاريیعنی،مستعینهیچدلدر

راگفت بنه تو نیش را، تازه مکن تو ریش

خواب بکن تو خویش را، خواب مرو حسامِ دین

بودهدینشمشیرهماوبگویدخواهدمیکه،بودهموالنایارکهالدینحسامیادینشمشیریعنیدینحسام

آن.هستیدینشمشیریکتوگویدمی.اوستحضور، انسانازمنظوروانساندینشمشیرازمنظور، است

ست،همن ذهنیزخم، زخم.نباشزخمبیادو،رانیشتوبنهگفت،بیاندازرادرداینتو:گفتبرگشتشخص

.ماستزخممن ذهنیدرمادردهاي

کینهشماکهنههاي رنجشکهوقتیکنیم؟میتازهجوريه چرازخم.نکنتازهرازخموبیاندازرادرداینگفت

باالاینهادکنمیتحریکبیرونازتریگر چیزي که یکاثردردرداینکهبینیدمیشماگفتم.باالآید میشما

ازتواندنمیودگردبرمیدرداینکنیدمیتماشاوقتی.کنیدمیتماشاد، گرفتنکاردرراتانیفکرهاودآمدن
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ریش. شودنمیتازهدردو،شودمیکمانرژیشیواشویواش،کردنمنفیفکرهايبراي، کنداستفادهتیفکرها

گویدمیهمینبراي،کنیدتازهرازخمتاننبایدشما، کنیدنمیتازهدیگررازخم. هستزخممعنیبهاینجادر

،شوزندگیازجنس،بروزندگیخواببهلحظهبهلحظه،بروزندگیبخوابیعنی، راخویشتوبکنخوابکه

.شوزندگیازجنس

جنسازکههرلحظه، الستنشانیعنیتسبیح، استالستنشانتسبیحگفتچیه؟تسبیحگفتستهتانیاد

بهتوخودودهدمینجاتماهیشکمازراشمااین،استتسبیحاینشويمیخودتجنسازیاشويمیاو

به، شدنهوشیار، زندگیبهيوشمیهوشیارذهنخواببه،خوابیمیذهنتبهنسبت، بريمیزندگیخواب

.استرفتنزندگیخواببهلحظهایندرزندگی

هستهمدینبرندهشمشیر، حضورشمشیر.هستیدینحسام، لحظهایندرحضورتیزشمشیرتوگویدمیبعد

بخوانمخالصهچیزیکشمشیربهراجع.نروذهن، نروذهنخواببهیعنینروخواببهاین،نروخواببهتوو

:گویدمیوکنیمتمامراومطلب

2863مولوي، دیوان شمس، غزل شماره 

بیزی؟تو گر میکو قراضه تکِ غَلبیرِآن قراضه ازلی ریخته در خاک تنست

الکباشدگیهاهویتهماز،هستیماوجنسازکهرازندگیما، بیزیممیماالکمثلکهاستبراینزندگیبناي

یعنیطالباصطالحي هاهبرادیعنیقراضهآن گویدمی. یعنیکنیممیجدا، بیزیممیکردنغربالباوکردن

جورخاصییکآسمانگفت، دهدمیحرکتزندگیوشدگیهاهویتهم،تندرخاكریختههوشیاري، هوشیاري

. شودمیزلزلهواست  عجیب، االنجنبدمیدارد 

آن، دهممیازدستراچیزاینبینیمییکدفعه،هاشدگیهویتهمزلزله، هانهمکانیزلزله، شودمیکههاهزلزل

قهریکیآن، دمیرمیآدماین.رودمیبینازمنچیزتاچهلکشندمیراستوناین، آورمنمیبدستراچیز

همنبایددهندمینشان، هستندزلزلهاینهاهستند؟چیاینها، کندمیخیانتمادوستاین، رودمیکندمی

.شدیممیهویت

انباشتگییکبایدکو؟توشدهصافهوشیاري، توشدهصافچیزاینبیزيمیاگر، بیزيمیداريتوگویدمی

.باشیداشته
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که دو نیمه کند او قرصِ قمر از تیزیتیغِ جانی تو برآور ز نیامِ بدنت

منکهراقمرقرصاینو،دربیاورمن ذهنییعنی،بدنتنیامازتوراحضورشمشیر، شمشیریعنیتیغگویدمی

.کنپیداراصندوقدوبینفاصله، کنجداآیندهازراگذشتهیعنی، کننیمدوبزن،لحظهایندر، هستهنیذ

، نیستماهمن ذهنی، هستماهاینکنیمیفکرتووکندمیروشنراذهنوآید، میزندگینورکهلحظهاین

اینکنیمینیمدوداري،شويمیتسلیمتوکهلحظههر، بیروندیبیازندگیآنجاازوکننصفرااینبزنتو

باکشیديبیرونمن ذهنیغالفیانیامازلحظهایندرراحضورشمشیر؟آورديکجاازراشمشیراین، راماه

.ذهنبهبودنناظربا، تسلیم

از شب و روز برون تاز چو بر شَبدیزیتیغ در دست درآ در سرِ میدانِ ابد

من ذهنیاسببهحاالتا.هستزندگیاسبست،هحضوراسباینجادر،پرویزخسرواسبواسبیعنیشبدیز

بهلحظه، همین،وایستاجاهمین.هستابدمیدانکهلحظهاینبهبیادستدرحضورتیغ.بودیمشدهسوار

ازراحضوراینکشیدي؟کجااز، گرفتیدستدرراحضورشمشیراین.کنیمیآشتیلحظهایناتفاقبالحظه

. باهاشبینیمیاالنکه،کشیديبیرونشدگیهاهویتهمآنازراخالصهوشیارياینیعنی. گرفتیجسمت

. جلوبروببینقدمبهقدم، بگیردستدرراحضورقوهچراغگفتستهتانیاد

از شب و روز برون تاز چو بر شَبدیزیتیغ در دست درآ در سرِ میدانِ ابد

قرآنآیهشدباتانیاداگر.بردمیراتودارد زندگییعنی.هستیزندگیسوارلحظهاینتوکهتازبروندوییاز

میخشکیازوهستحضوراسبهمیناسباینوکنیممیاسبسوارخشکیدرراشماماکهگفتمیهم

.کندشنادریادرستهبلدجانتانرسیديکههمدریا، گذرانیم

آبِ حیوان بکش از چشمه به سوی دلِ خود

زآنکه در خلقتِ جان بر مَثَلِ کاریزی

آب، ستهابدمیدانکهلحظهایندر، ایستاديوآمديدستبهشمشیرکهحالتایندر، قناتیعنیکاریز

، بیرونبفرستاینجاازوخودتمرکزسويبهبکشوجودتاعماقازیکتاییفضايیعنیچشمهازرازندگی

راآبتادکردنمیمربوطهمبهدکندنمیراها چاهاین، راآبقنات. هستیقناتمثلجانخلقتدراینکهبراي
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لحظهایندرکهدرحالیست،هجاريلحظهاینکهزندگیازچشمه،هستیمقناتمثلهمما.زمینرويبیاورند

میتماشاکهدرحالی، شکافآناز،کردينیمدورامن ذهنیماهاینو،هستدستتحضورشمشیروایستادي

خودش،نباشییادش، نباشیاگرکینهیاد، نباشاویاد، فقطکننگاهگفتامروزکه.هستیذهنتمراقبکنی

.هستیقناتمثلتواینکهبراي، باالبکشوجودتاعماقازراآبودمیرمی

گنج حضور در تلگرامهاي هلینک متن کامل برنام
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