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1289غزل شماره ، دیوان شمس، مولوي

دلی کز تو سوزد، چه باشد دوایش؟ 
چو تشنه تو باشد، که باشد سقایش؟ 

چو بیمار گردد، به بازار گردد
دکانِ تو جوید لبِ قندخایش

تویی باغ و گلشن، تویی روزِ روشن
مکن دل چو آهن، مران از لقایش

به درد و به زاري، به اندوه و خواري
عجب چند داري برونِ سرایش؟ 

مها، از سرِ او چو تو سایه بردي
چه سود و چه راحت ز سایه همایش؟ 

چو یک دم نبیند جمال و جاللت
بگیرد ماللی ز جان و ز جایش

جهان از بهارش چو فردوس گردد
د ثَنایشزبانی بگویچمن بی

جواهر که بخشد؟ کف بحرخویش
فزایش که بخشد؟ رخِ جان فزایش

جهان سایه توست، روش از تو دارد
ز نورِ تو باشد بقا و فنایش

منم مهره تو، فتاده ز دستت
از این طاسِ غربت، بیا درربایش

بگیرم ادب را، ببندم دو لب را
که تا راز گوید لبِ دلگشایش
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کنممیشروعموالناشمسدیواناز1289غزلباراامروزحضورگنجۀ برناماحوالپرسیوسالمبا

1289غزل شماره ، دیوان شمس، مولوي

چو تشنه تو باشد، که باشد سقایش؟ دلی کز تو سوزد، چه باشد دوایش؟ 

وعملشوفکرشکهدلش،انسانمرکز:کهگویدمیزندگیبهخدابهکندمیروانسانهاۀ همجانبازموالنا

باواستآمدهدردبهتوازجدایییاتونبودنعلتبهتودوريازیاتواز،گیردمیسرچشمهآنجاازاحساسش

بهمجددپیوستنبهمااشتیاقواستذهنیمندردهايشاملدردهااین. هستیمآشناخوبیبهمادردهااین

دوبارهمامرکزوبشویمزندگیجنسازاینکهجايبهاً موقتولی،هستیمهماآلنوایم دهبواولازکهآنچهیاخدا

.استجهانیاینچیزهايیااستهستیجهانیا،استفرمجهانباشدگیهاهویتهم،باشدخدا

. دهدمیتوضیحرابگیردصورتبایدکهکاريوانسانفعلیوضعیتبیتهمینباموالنادوبارهکهبینیدمیپس

يهوشیارماچون،بودهخودشاول،بودهخدااول،مرکزش،دلش؟باشدتواندمیچهدوایشبسوزدتوازکهدلی

بهچسبیده،شدهجهاناینواردولی،خداستامتدادکهگرفتهمیخودشازراخردوعقل.خدائیتیمهستیم

وذهنیمننامبهآیدمیبوجودذهنیفردیکوآوردمیدرحرکتبهراآنهاذهنتغییروبیرونیچیزهايفکر

بهگرفتهخودشراذهنیمناً اشتباهکهذهنیمناینطریقازيهوشیارو،داردماديمرکزذهنیمنهمین

.کندمیجستجوبیروندررادواو،کندمینگاهجهان

،آیدمیشدگیهاهویتهمهماناز،چیزهاستباشدگیهویتهمازکهمادردهايدوايکنیممیفکرما

بعد،متعلقاتمان،مانمقام،پولماننظیرهستندجهانیاینچیزهاي،شدیمهویتهمآنهاباماکهچیزهایی

حسادتوسفأتحس،اضطراب،نگرانی،ترسنظیرآنهاازحاصلدردهايبعدوفکرهاوباورهایعنیفکرهایمان

یکی:داردمعنیدوسوزشاینواستسوزشحالدرمامرکزو. استدرداینها،چیزهاجوراینونظريتنگو

دواو،باشدموقتیخیلیبودقرارکه،استزندگیازشدنجدامعادلسوزشایناینکهدوم،داریمدردمااینکه

بشرکهاینطور،باشدمحیطتغییراتیادردهایمانیاپولماننظیرشدگیهاهویتهمکردنبیشترازتواندنمی

.کندمیتصور

این.آیدنمیبیرونازنه؟آیدمیبیرونازشمادردهايدواي.داریددرداً حتمشما،شماازکندمیسئوالدارد

همسرتان؟شودمیحلدردتانبپرسدرااحوالتان،بزندتلفنشمابهتانبچهمثالًآیا،بکنیدخودتانازراسئوال

بهاگر؟ شماستدردهايدواي،بشودبرابردهپولتان؟ شودمیحلبخریدراخانهفالن؟ شودمیحلشودعوض
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کنیدایجاددردهمباز،کنیدفکرشدیدتراگر؟شودمیبیشتریاشودمیحلمشکالتتاناً واقع،برسیدمقامفالن

بهشمااولمصرعهمیندرخواهدمیموالنا.شودنمینهیا ؟شودمیحلدردهایتانوتانمسائلومشکالتتان

.کنیدتوجهچیزهااین

لحظهایناتفاقیعنی،شویممیتسلیموقتیدانیممیماوآیدمیتوطرفازکههستیمآبیۀ تشنماگویدمیبعد

مااستجالب.شودمیماوجودواردشودمیرداً دائمکهآبیاین،قضاوتازقبلپذیریممیشرطوقیدبدونرا

،هستیمآباینۀ تشنماوبشودردماازآباینتا،برسانیمصفربهرالحظهاینمقابلدرمقاومتخواهیمنمی

اینکاذبخوشیهايگرفتنیاچیزهاکردنبیشترۀ تشنماپس،هستیماوۀ تشن،باشدتوۀ تشنچو:گویدمی

،مانخانهکنیممیدعوت،نداردخانهاصالًکسی،بزرگۀ خانیکداریمچیزيیکاگرمامثالً.نیستیمجهانی

اینو،نداریدشماوداریمماکهاستخوبچقدرگوییممیما، نداریمماولیداریدخوبیۀ خانچهگویدمیخوب

.باشیدداشتههمشماء اهللاشاان ،شودمیبزرگماذهنیمن

نیستمااندازهبهعلمشبینیممیکهراکسییاهامقایسهبقیهوکنیممیکاذبخوشیاحساسیکماولی

وگیریممیتایید، مانذهنیمنمشخصاتازیکیبخاطرگیریممیتوجهماکهمواقعییانیستخوبوضعش

جالبمابراي،شودمیگفتهکهجالبیچیزهر،گویندمیمابهجالبیچیزيیک،کنندمیتشکرشماازمردم

.شدنمیجالبگرنهو،کندمیبزرگراماهايشدگیهویتهمازیکیحتما،است

سئوالداردوآیدمیاالنهمین،آیدمیورآنازکههستیمآبیتشنهبلکه،نیستیمچیزهااینتشنهماپس

پس؟جهانایندرباشدتواندمیکسیچهاش ساقی، سقایش،اشدهندهآبتوستآبتشنهکهدلیکندمی

استزندگییاخداستبلکه،نیستتانپول،نیستندبیرونمردمان،نیستتانبچه، نیستهمسرتانشماساقی

منشماکهاستهمینشرطش.کردیمرایگانبعدگذاشتیمشرطاولگفت،نگذاشتهشرطهمزندگیوخداو

. استاینفقطشرطش،برسانیدصفربهرالحظهایناتفاقمقابلدرمقاومتیا،برسانیدصفربهراذهنی

یک،استتوهمونداردوجوداصالذهنیمناینکهبشویدمتوجهجایییکدربایدشماکهاستاینهمعلتش

وضعیتتغییردهدمینشانراتغییراتهمعموماو،آیدمیبوجودفکرهاچرخشازکه،ایناستذهنیباشنده

ازشماکهحالیدر،هستآیندهوگذشتهدریعنی،کندمیزندگیزماندرذهنیبافتاینودهدمینشانراها

زیاداینشدنمتوجهو،استابديزندهوهستزندهلحظهایندرکههستیدخدابینهایتوابدیتجنس
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دستخودتانتابرسانیدصفربهرالحظهایناتفاقمقابلدرمقاومتشمادوباریکیاستکافی،نیستمشکل

.رااولبیتفهمیدیمپس،گویدمیچهموالناکنیدتجربهاول

دکانِ تو جوید لبِ قندخایشچو بیمار گردد، به بازار گردد

ذهنماندرمابهفکرصورتبهراخودشهرچیزي،چیزهافکربهچسبدمیآیدمیيهوشیارکهاستمعلومپس

بهکهداردراتواناییاینيهوشیاروایم دهچسبیهاآنفکربهیعنی،هویتیمهمهاآنفکرباماوکندمیارائه

همماحالکندمیتغییرهاآنفکروقتیکهطوريبه،بدهدجانچیزهافکربه،چیزهامفهومبهیعنی،چیزها

. آیدمیوجودبههیجانشودمیاعمالجسمرويوقتیفکرکهچرا،کندتغییر

باماودهدمینشانزمانبرحسبراماجسموراهاوضعیتتغییراتفکر. کنندمیکارباهمهیجانوفکراین

شدگیهویتهمبدونولیزمانازاستفادهباتوانیممیما. ایننیستدرستکههویتیمهمتغییراتاین

باشدگیهویتهمپس،بگذارداثرماروياینقدرهاوضعیتتغییراتنداردلزومی،بگیریماندازهراتغییرات

آنهابرحسب،بینیممیراجهانآنهابرحسبماوگیردمیقرارمامرکزبشویمهویتهمچیهربااینکهوچیزها

بیمارآدماین،شودمیبد،شودمیخوبحالمانمثالیعنی،کنیممیپیداهیجانآنهابرحسب،کنیممیفکر

.روانیذهنیبیمار،شودمیبیمارحتما،است

خرد،حیاتآب،زندگیآبهمیناالنواستزندهخداابدیتوبینهایتبهلحظهایندرکهنیستبیمارکسی

کندمیمقاومتکسیهر.نیستبیمارآدماین،استتسلیمدائماواستتماشاگراووشودمیرداوازپرزندگی

دکتردنبالبازاردررودمی،باشدبیمارکسیهرخوب .استبیمارلحظهایناتفاقمقابلدریالحظهایناتفاقدر

بایدسرآخرنتیجهدر،کندمعالجهراشماتواندنمیخوبدکترخوب ؟شناسیدمیخوبدکتر، دیگردواستو

.کندپیداراتودکان

اگرشودمیشماوجودوارددواشوخداستدکانلحظههمین،استلحظهاینخدادکان؟ کجاستخدادکان

استسازگارمامزاجبرکهچیزيتنها،داردجوندهقندیعنی،داردخاقندلبانسانولی،بشویدتسلیمشما

جهانازکههاییخوشیباتوانیمنمیمایعنی،استزندگیلطافت،استزندگیخرد،استزندگیاصیلشادي

،باشدشیرینشمادهانبایددائما،داریدخاقندلبشماپس،ایمکردهزندگیحاالتاکه، کنیمزندگیگیریممی

حرف،بزنیدخوبخالقیتیک،بزنیدنیکییکحرف،بزنیدخردحرف،بزنیدزیباییحرف،بزنیدشیرینحرف

داشترواگذردمیذهنتانازکهفکرهایی،بداریدروا،بیافرینیدخوبیچیزیک،بکنیدنیکفکر،بزنیدنیک
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همههااین،شمابهدهدمیزندگیکهچیزيآن،باشدسالمتی،باشدخودتانبه،باشدمردمهمهبهزندگی

همشماعملوبکندخوبفکرهايبایدشمافکروبزندخوبحرفبایدهمیشهشمالبپس. اندنیکچیزهاي

سازیدمیبیروندرکههمچیزيآن،کنیدعملشما،حضورآنبهبیداریدکهحالیدربیدارانهباشدنیکباید

،نیستخواهزهرمالبپس.استکردهموالناکهکاريمثل،استماندگار،ندارددردیعنیاستنیک. استنیک

وکنیمقضاوتییکرسیممیکسیهربه،بگیریمرامردمهايایراد،کنیمغیبت،برویمراهماکهنیستاینطوري

.بدهیمدارفرمتوجه

تعیینارزیابیاینواستقضاوتباتوامارزیابی، ارزیابی:استچیزتاسهاینمعموالذهنفضايکنیدتوجه

راکاراینبایدشخصاین،کنیممیارزیابییکماکنیممینگاهکسیهربه،باشدبایدچیبعديکارکهکندمی

ارزیابیفضايپس،بدهیمانجامبایدراکارهااین،هستچیزهاسريیککنیممینگاهکههمخودمانبه.بکند

.دیگرانازیاخودمانازیاخواهیممیچیزيیکهمیشهما. استخواستنفضايواستدادنانجامفضاي، است

ورسیدمیکسیبهیاتانبچهبهاگرشما،استنخواستنتوجهوشرطوقیدبیتوجهحضورفضايکهحالیدر

اوبهنه،کنیدمیقضاوت،کنیدمیارزیابینه،لحظهآندرخواهیدمیچیزينهیعنی،دهیدمیفرمبیتوجه

.استخواهیقنداین،بکنیراکاراینبایدتوگوییدمی

،گویدمییانویسدمیچیزهاسريیکودیگرانبهکندمیمنعکسراخودشنواقصوکندمیقضاوتکهکسی

راکاراینبایدمنفامیل،بکندراکاراینبایدمنبچه،بدهدانجامراکاراینبایدمنهمسر،داریمچیزهزارتاما

اینواستدارفرمتوجهاین،بشومخوشحالمنتابکندراکاراینبایدملت،بکندراکاراینبایددولت،بکند

.خوردنمیدردبهولی،مواردبعضیدرداردراخودشجاي

خدائیت،هستیميهوشیارماکهبودهاینطوريماخلقتاولازداریمقندخالبکهبدهیمتشخیصبایدما

:گویدمیدارد،استذهنیمنمالزهرهااین،نیستدیگريچیزشاديوآرامشجزخدایاخدائیتو،هستیم

مکن دل چو آهن، مران از لقایشروزِ روشنتویی باغ و گلشن، تویی 

ابدیتحسواوبینهایتدرواقع،بشویمزندهاوبینهایتبهمالحظهدرایناگر.خداستیعنیاوستگلشنوباغ

البته.نیستجهانایندراوگلشنباغ،اوستوسعتواستباغاین،آرامشحسوسبببیشاديبیانواو

جهانتوبهاراز:گویدمی،گویدمیپایین.شودمیدیدهزیباجهان،شویممیزندهاوابدیتوبینهایتبهماوقتی

توثنايهرلحظهمنوجودذراتو؟شودمیبهشتجهانببین،بشوزندهخودتبهمندربیاتو،شودمیفردوس



Program # 696گنج حضور696برنامه شماره 

7: صفحه

ناظرحضوربعنواناینجادربایدشما.استشدهجوريچهوباشدجوريچهبایدکهبینیدمیپس،گویدمیرا

،بیافرینداوبگذارید،باشیدتماشاگرشماوکندعبورشمااززندگانیآبوزندگیخرداینوکنیدنگاهراذهنتان

وباغدرشماکهکنیدمیحسو،کندمیارتعاششاديبهو،استانرژياینقدرشناسشماوجودذراتتمامو

.بینیدمیزیباشماو،زیباستچیزهمهو،داریدوسعت،هستیدگلشن

شبدراآلنماۀ همکهچرا.هستمشبدرمنبشويغایبتو،روشنروزتوییبینممیدارمتونورۀ بوسیلمنو

پس،بینیممیراجهان،ماديشدگیهايهویتهمبرحسب،مامرکزشدهشدگیهاهویتهماینکهبراي،هستیم

میلاگر،برسدصفربهمقاومتاگر،باشیمذهنمانتماشاگرفقطاگر،بشویمزندهحضوربهاگر،بیایداو.بینیمنمی

راجهانایناونوربا،بشویمهویتهمجهاناینآفلچیزهايباباشیمنداشتهمیلاگر،باشیمنداشتهقضاوتبه

برحسبنبایدشماواستروندهازبینیعنی،استآفلدهدمینشانذهنکههرچیزيجهاندراین.بینیممی

.ببینیدراجهانآنها

آفلهیجان،استآفلاستکاراساسکنیممیفکرماکهفکر،استآفلتنایناستآفلمقاماستآفلپول

هايآمدنبدوآمدنخوش،شماهايتلخیاوقات،شماترسهاي،شماهیجاناتتمام،شماهايخشمیعنی،است

، شمافقط،اوفقط؟نیستآفلچیزيچه. استآفلهمهاینها، ماتجربیاتۀ هم، همهاینها،شماقضاوتهاي،شما

صفربهلحظهایناتفاقدرمقابلشمامقاومتوقتی؟ شویدمیزندهکی.شویدمیزندهاوبهوقتیهستیداوشما

.استذهنخوابازبیداريمعادلاینو،ماندمیصفرورسدمی

، شدهشبببینمراجهانماديمرکزاینبرحسبمناینکهمحضبهیعنی، هشدشبنباشیتو، روشنروزتویی

نیستآهندلشخدا، آهنچودلمکن. بینممیراجهانهاجسمعینکازپشتچون،نداردنورچشممدیگر 

.بفهمیمماکهگویدمیرااینخوب .نکنآهنرااین،توستمرکزهممرکزاین، نکنآهنرامندلاین:گویدمی

وچیزهاباشویممیهویتهموقتیکه،خواندخواهیممثنويدرامروز، نکنیدسنگنکنیدآهنرادلتانشما

قضاوتخیلی، کسی کهداردمقاومتخیلیاتفاقاتمقابلدرکهکسی. شودمیآهناً واقعمادل، مانیممیخیلی

اشهمهکهکسی، خواهدمیچیزبیرونازاش همهکهکسی، کندقضاوتچیزهمهبهراجعداردمیل،دارد

دیدارولقااینو، لقایشازمران، خدادیداریعنیلقا، اودیدارازشودمیراندهواستآهنمثلدلش، خواهدمی

زندگی،خواهدمیخدا.استيهوشیارتکاملایننیستماحقاصالً،ماستحق،استطبیعیکامالًخدا

.بشویمزندهاوبهکهآمدیمهمینبراياصالًاستاینماسرنوشت،خواهدمی
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بساز،کردیمزندگیذهنتويماکهبسازاینکهبراي؟ آیدمینظربهبعیدوآیدمینظربهمشکلکاراینچرا

ماکارهايو، ذهنیمنۀ بوسیلمنظورمذهنۀ بوسیل، کردیمعملکردیمفکرذهنۀ بوسیلوبودیممحرومماکه

روش، راماهدفیعنی، استکردهباطل، بودهذهنیمنفکرهاي،بودهذهنیمنهايراهکهماهايراه، را

کردهذهنیمنباراکاکدامشما، شدیمناامید،نرسیدیمهیچیبهماوکردهفاسد،کردهباطلهدفبهرسیدن

؟ کارکدامرسیدیدخوبۀ نتیجبهکهاید

عملوفکرزندگیۀ بوسیلکهبیندمیآدمموقعیخیر، خیرببینیاهللاءشاان،ببینیخیرگویندمیداریمفارسیدر

اآلن.ندیدیمخیرکشیدیمزحمت، کهندیدیمهمماوبیندنمیخیرذهنیمنبا، بیندنمیخیريگرنهوکندمی

، باشدذهنیمنبااگرماعملکه،کنیمپیدارااشتباهمانما، موالناراهنمائیهاياینازاستفادهباکهاستموقعی

. کندمیفاسدرامانیکهدف

اولهمانولیبودهجهانآبادانیوبودهاصالحاتفکرشان،اندآمدهدولتهاچقدر،اندآمدهپادشاهانچقدر

هدفشان. رفتندبینازخودشانسرآخر، نرسیدندنتیجهبههیچ، مردمۀ شکنج،مردمکشتنبهکردندشروع

خردنگذاشتندموقعهیچ، نبودندتسلیمموقعهیچ،بودهذهنیمنخوبولی،بودهخوبشاننیت، بودهنیک

ونود،استدرصدصدذهنیمنشکست. خوردندشکستهمینبراي، شناختندنمیراتسلیماصالً، بیایدزندگی

اگرو،رسیدنخواهدنتیجهبهشودمیانجامذهنیمنباکههرکاريیعنی،استدرصدصد، نیستدرصدنیمونه

.کنیمعبادتروزوشباینکهولو،شدخواهیممحرومخدادیداریعنیلقاازما، داریمنگهآهنرادلمانما

یکتوانیمنمیما. بگیردخداراجایش، دوربشودانداختهبشودکندهبایدماماديمرکزاین. ماستمرکزاصل

نیستیدشمااصالً، کندمیتسخیرراشماوجودکلخدا، برسیمهمبهکهنیستجسمهمخدا،داریمنگهراجسم

.استجادارگشاستفضاآنوزیباستواستلطیفآنوشودمیآن،دیگر

شویدپا. لحظهایناتفاقباکنیدمیستیزهچقدرکهکنیدامتحانشما، بگنجدچیزهمهبحرایندربحرایندر

بببنید،ببینید، ریموتاینبابزنیدهیپائینباالراتلویزیون، ببینیدرااتفاقاتبرداریدکاغذقلمیکبیفتیدراه

شمادرچیزهاآنجنسازپس،کنیدمیمقاومتدیدیداگر؟ کندنمییاکندمیمقاومت؟ گویدمیچیذهنتانکه

رويکارفقط،نیستخودمانرويکارازترمفیدجهاندرچیزيهیچ، کنیدکارخودتانرويبایدپس،هست

مننبایدما،استباطلدیگرانرويکار. والسالمخداستبرايواستجهانبرايوخودمانبرايمفیدخودمان
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منآدمکهاستهمیناعمالکردنفاسدراهیکغالبا. کنیمکاردیگرانرويبرویمبعدباشیمداشتهذهنی

.کندکاردیگرانرويبرود،نکندکارخودشروي،باشدداشتهذهنی

عجب چند داري برونِ سرایش؟به درد و به زاري، به اندوه و خواري

دردچقدر، ماداریمدردچقدر،بدهیمتوضیحنیستالزمدیگردانیدمیشما، نهیاافتادیمزاريودردبهمابوخ

روزشبانهکهببینیدبگیریداندازهبروید؟جهاندرداریمدردچقدر؟،خانوادهدرداریمدردچقدر؟اًفردداریم

مصرفبخشآرامشهايقرصچقدر،شودمیمصرفمخدرموادچقدروشودمیصرفالکیمشروبچقدر

ایجادذهنیمنکهدردهاییخردهیکبتوانیممافقط،شودمیصرفموردایندردالرمیلیونچند،شودمی

.بدهیمتسکینراکرده

شکم،بپردازیمدیگر کارهايبهکنیماندازپسپولتوانیممیچقدربرسیمحضورگنجبهمااگربینیدمیشما

دردولی؟کنیممصرفمخدرموادیا؟بخوریممشروبیا؟بخوریمقرصماداردلزومیچه،کنیمپرراگرسنگان

بهرسیدندردهماندردایناستدادهنشانمابهراخودشدیگرجوریکدردایندانیدمیاالنشماو.داریم

.خداست

اینقدرموقعآنبعد،نیستکهدانندمیو،گیرندمیهابعضی،بگیرمدوا،بگیرمآبمخدرموادازتوانممیمن

چیزیکبرايکندگریه،کندتنزلدرجهاینبههایشخواستهکهبشودپست،بشودذلیل،بشودخوارانسان

غصهاینقدر،نشوندفقیراینکهترسازهاانسانکهدیدخواهیمامروز.برودغصهبارزیرقدراینوکوچولو

.کشندمی

منیازدهشده،پانزدهیاچهاردهشدمیبایدکهمنة نمربرايکهزدهتکس،بزنممثالنیستبد،ايبینندهیک

نمرهاصالآدمخوب ،نمرهداردارزشیچهرآخ،استجوانحاال،استدانشجو،کنممیگریهاستروزچنداالن

تمیزراخیابان،کندمیتمیزرامردمخانه،کندمیکاريیکجایییکرودمیبالخره،نخواندهمدرسنگیرد

باشداینطوريبایدچرارآخ،نمرهبرايکندگریهآدمکهبشودپستبایدچقدر.کهمیردنمیگرسنگیاز،کندمی

؟ پولبراي

روزشبانه،کندگریهکهببردغمزیراینقدرراخودشآدم،بشودظاهرنگرفتننمرهآنآثارحاالاینکهازقبلو

،کندمیتعجبموالناو. نکندهمآن،هفده،شانزدهبکنرامننمرهاینکهبگویدوکندالتماسوباشدنداشته

نداردهمارزشیاصالوگرفتهقرارمامرکزکهچیزهاییبخاطرکه،نیستیمموضوعاینمتوجهماچطور، عجب
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بینیمنمیچراپسداریمشعورماآخر ،توکنینمیبیدارراماچطورآخر :گویدمیخدابهوشدیمپستاینقدر

بیرونچرا،توپیشبیاییمباید،بشویمیکتاییفضايواردبایدما،سرایشبرونداريچندعجب؟ راچیزهااین

،گویدمیمابهراداريچندعجب؟ بیرونبمانیمچقدر،دیگرتوبیاییمماکنبازرادرفقط؟ايداشتهنگهرامادر

.نیستیممتوجهما، کهنداشتهنگهیکتاییبیرونراماکهخدا

ذهنشدرانسانکه،داردوجودذهنیمنکهبفهمدانسانیعنیمردمتاکشیدطولسالهزارچند، عجب

دیگر کهبودا، آمدهبودا،بگوییدحاالشمااالن، حضورنامبهداردوجوددیگريشیاريوهیک،کندمیزندگی

آمدهآیههمهاین،آمدهقرآن،آمدهرسولحضرتآمدهاسالمبعد،آمدهمسیحبعد،راموضوعاینکردهکشف

خواهیممیکیپس!عجب،چطور، زدندراحرفهمینشانهمهاینهافردوسیحافظمثلبزرگانیآمدهموالنابعد

.آفلپولوهیچچیزهايسر؟ چیسر،استآهندلمانوایستادیمسرايبیرونکه،بفهمیم

بگویدمسیحیابگویدقرآنیابگویدمابهموالناچقدر؟شدهقضاوتعدمصحبتچقدر؟شدهآفلصحبتچقدر

ایناستذهنیبافتیکذهنیمناین،نشویدهویتهمهاآنباندهیدقرارمرکزتانراآفلچیزهايبابا:که

حالبهنسبتقدرتیگذشته،شدهتمامگذشته،بگویندچقدر،نیستیدآنشما،استمجازي،استکاذبمن

قوتوالحولالبگویندچقدرواستقدرتتنهاخداقدرتوهستیدزندهاالنهمینشماوخدا، حالوندارد

شمااضطراب، نیستهمآینده،نیستنیروگذشتهپس،لحظهایندرخدانیرويازغیرنیرویینیست،...اال

.نیستهمپول،نیستهمنمره،نیستهمشمااندوه،نیست

زندگی،نداردوجودايگذشتهاصال،دیگرشدتمامبابا، استسالسیکندنمیولدادهدستازراپولشیکی

یکییاشما، ذهنیمندستدادیدبهانهاگر،بشناسیدرامالمتباید،بشناسیدراذهنیمنابزاربایدشما.کن

،کندنمیرها، استذهنیمنابزار،بشناسیدراپشیمانیوافسوسحس. نیستکنولاین،کندمالمترادیگر

کنرهابگوییدبهش،کنیدنگاهتانذهنیمنبهباشیدتانذهنناظر،عقببکشیدشیاريوهعنوانبهشمامگر

خواهیمیچقدرآخر رامادرموپدرراکیراهمسرم،کنیمیمالمت،گوییمیچی،خواهمنمیراتوکلاصال

؟هستیچیتوآخر ، کرديبزرگراخودتخوديبیچرا؟بروممسئولیتزیرمنگذارينمیچراکنیمالمت

.شنوينمیمگر،خوانینمیمگر

چهافسوسیچه، گوییمیچهتوپس،نیستدیگرينیرويدیگر، لحظهایندراستزندگیزندهنیرويتنها

چههرخواهدمی،باشمنگرانخواهمنمیاضطرابیچه. خواهمنمیدهیمیمنبهچرا،سفیأتحسچه، پشیمانی



Program # 696گنج حضور696برنامه شماره 

11: صفحه

،ماندیمسرابرون، شدیمتركزهرهترسازاالنماترسیممیازشکهبیفتداتفاقآناینکهازقبل.بشودبشود

فهمیدهکههماالن،راموضوعایننفهمدبگذردسالهزارانکهنبودهاینانسانحق.ماندیمبیرونزیاديیعنی

. بیندازدگوشپشت

چه سود و چه راحت ز سایه همایش؟مها، از سرِ او چو تو سایه بردي

شداعمالشوفکرهامنشاوافتادسرشذهنیمنۀ سایوساختذهنیمنرفتانسانوقتی،خدایایعنیمها

باالبیاییممنصورتبهکهداشتیماصرارما، برداشتیممانداشتهبراو، برداشتیاوسرازرااتسایهتویعنی

ردش،ندهیمراه، بگیردقرارمااختیاردرتواندمیلحظهایندرکهرازندگیخردبنابراینودانممیمن:بگوییم

؟ انسانبرايهماۀ سایازآیدمیراحتیچهوسودمنديچهبرداشتیراسایهاینتوانسانسرازگویدمی.کنیم

قدرت؟داردفایدهچهجهاناینشاهی.شودمیشاهانسان،ماادبیهايقصهطبق،بیفتدانسانسرهماۀ سای

.هستهمدرست؟نیستتوۀ سایوقتیداردفایدهچهزیادثروت/داردفایدهچهجهاناین

وباشددردهامرکزتان، باشدذهنیمنمرکزتان، باشیدنشدهتبدیل، نباشیدلحظهایندرناظروحاضراگرشما

چیزضررجز، شماقدرتشماپول، ببینیدراچیزهمهآنهابرحسبوباشیدمشغولفکريیکبههرلحظه

برايوهستمخودمبرايسودمندچقدر، راحتچهوسودچه، سودچه:گویدمیهمینبراي، ندارددیگري

ایجادناراحتیبلکه. هیچی؟ کنممیایجاددیگرانبرايراحتیچقدرودارمراحتیچقدر. هیچی؟ هستمدیگران

.کنندزندگیدیگرانگذارممینه،کنممیزندگیخودمنه، دیگرانبهوخودمبرايکنممی

خوب ،سودمندم،راحتم؟ کنممیزندگیاً واقعمنبگویید،بسنجیدراخودتانشمااً مخصوصکنیددقتخوب

اینسالمتیدر؟ هستمخودمبرايسودمند؟ دهممیانجامکسیچهبرايکاريچه؟ سودمندمکیبهسودمندم

بهدادمتغییرراخشمم؟ کنممیلطیفرااحساساتم؟ خورممیخوبغذاي،کنممیورزش؟ کوشممیجسمم

ازاین؟ کنممیایجادراحتیخودمبرايفعالبطورآیا،بردمبینازرارنجشهایم؟بردمبینازراترسم، لطیفحس

توينهیا؟ کنممیخرجمردمبراي؟ کنممیخرجهایمبچههمسرمبه؟ خرممیخوبغذايیکروممیپولم

پیدااستممکنبديجوابهاي؟ هستمخودمبرايسودمندچقدر.بدهجوابولیبپرس؟ مصرفبیماندهبانک

.کنید
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بگیرد ماللی ز جان و ز جایشچو یک دم نبیند جمال و جاللت

جان،استجابینیدمیچشمتانبهکههرچیزيمکانیهرجور، استجامابدن،استجاياین، فرمیعنیجاي

مالکهاصلیماجان،دهندمیتشکیلشدگیهاهویتهماینراماجان،هویتیمهموقتیکهماستجانکههم

انساناگرلحظهیک،دمیک:گویدمیولی،گویدمیراهمینداردو،اآلنکنیمنمیحسراآن،استزندگی

توبینهایتولحظهاینبهنیاید،نباشدتوجنسازونباشدتسلیملحظهایندریعنی،نبیندراجاللتوراجمالت

.اوستبزرگیوعظمتاوجالل،استجمالشدیدناینکه،باشدنشدهزندهاودر

چیزهمهکهنکندحسراخدافراوانیانساناگرلحظهاین.اوستبزرگیهماوستدیدارهماوبینهایتپس

پشتازو،نیستممیرامن،هستمزندهمنوهستماوبهزندهمنواستعدالترويازچیزهمهواستفراوان

گرفتگیدل،ماملولیپس. گیردمیدلشمکانشهروجانشازصورتایندر، نبیندراجهانخداهمینعینک

درونازماملولی،نهکنندمیملولرامامردمیادوستمانیاهمسرمانیاداریمکمتريپولماکهنیستاینما

.اوبینهایتاووسعت.بینیمنمیهمراشابزرگیبینیمنمیراخداکهآیدمیآنجاازآیدمیمادیدازآیدمی

ۀ همبراي،کسهمهوچیزهمهبرايکنیدمیبازجاشما، بگنجدچیزهمهبحردراینبحردراین:گویدمی

یکهمیشهذهنیمنگفتماآلن، بینیدمیعشقروياز،بینیدمیزیبا،شمابهدهدمیدیداوجمال، اتفاقات

بایدراکارهااین:گویدمی،کندمیردیفراچیزهایکسريوکندمیقضاوتکندمیارزیابی،خواهدمیچیزي

اینها،بینیدمیرااووسعت،رااوبزرگیوجمالوقتیولی. شودنمیراضی، بشومراضیازتومنتابدهیانجام

رااوبزرگیکنیدمیگشاییفضاحس،کنیدمیعمقحسشماوقتی. استتئوریکچیزاینکهنهاستعملیچیز

،داریممینگهراخدااحترام، نمرهبرايکنیمنمیذلیلراخودمانماوقتی،کنیدمیعملبزرگوقتی. بینیدمی

.دنیااینچیزهايبراي،شویمنمیخم،کنیممیبزرگیحس،داریممینگههمراخودماناحترام

عمري، ندیدیمراخداجاللوجمالاستعمري، ماندیدیماستعمريماحاالدمیکگویدمیموالناببینیدحاال

، گرفتهمکاناز، گرفتهدلمانآدمهاازبینیممیهرمکانیازبینیممیهرچیازگرفتهدلمان،گرفتهماللماناست

کسازهمهاستگرفتهچیزهمهازدلماناینکهبراي، نرویممسافرتگویمنمیمن؟ مسافرترویممیچیمابراي

ماگیردمیقرارمامرکزچیزهاوقتی.هستگفتاولکهبیماريهمین،استدرونیاشکالاین، استگرفته

پیشروزسه؟ کنمنگاهچیبرايهمسرمبهمنپس، فرمدرجهان، فرمجهاندرمنتها،گردیممینويدنبال

دیگر رفتاریکنوبهنوبچهاین؟ کنمنگاهچراوکنمنگاهجوريچهامبچهبه، دیگر استآدمهمان، دیگر دیدم
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،معناستآتشفشانهرانسانی، شودمیبیانداردهستزندهزندگییک،کندمیکاريشیرینیک،کندمی

ازهستیدملولشمااگرپس، بینیدمیرامااشکال.ببینیدرابیان، همینطورهمشما، کندمیبیانداردهرلحظه

.کنیدعوضرامرکزتانباید، کنیدکارخودتانرويباید، جاوجان

&&&
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زبانی بگوید ثَنایشچمن بیجهان از بهارش چو فردوس گردد

چمندرکنیدنگاهکهچمنبهو،شودمیبهشت،شودمیفردوسمثلجهانآیدمیکهبهار:گویدمیزندمیمثال

همما،هستندراضی،کنندمیراخداستایش،گویندمیراخداثناي، ولیندارندزباناینها،استچیزهاخیلی

آدمکردخواهیدتعجبشما،شودمیبهشتجهان،آیدمیمابهارشویممیزندهاوبهوقتی،هستیماینهاازیکی

درببینددرخودشرامردگیهرکسی،بینیدمیرازندگیهاآدمدرکهچرا،بعداًبینیدمیدیگرجوريیکراها

مرکزاین،بیندمیهاآدمتمامدررازندهمرکزآن،شدهزندهمرکزشکسیهر،بیندمیرامردگیهمدیگران

.ایناستنوبهنوتغییرات،کندمیایجادتغییراتدائماًزنده

جسددرنمایدمیمستمريرسدمینونوجويهمچونعمر

دلکردنعوضیا،استحضوربهشماشکوفاییبهارشما،بیاوردبوجودراشمابهارزندگیبدهیداجازهشماپس

،شمابهمربوطچیزهر،شماعضالت،شماهايسلولجملهاز،روئیدهشماچمندرداریدکهجزئیهرتا،است

همهاینها،شودمیردزندگیآباینو،هستیدتماشاحالدرشماوقتیهمهاینها،شمابعدچهار،شمافکرهاي

.موالناگویدمیاینطوري،گویندمیراخداثنايوکنندمیارتعاششاديبا،شمااجزاي

کنیمدركبایدمااینکهبراي،گویندمیناسزا،کنیممیستیزه،داریممقاومتلحظهایناتفاقمقابلدرماکهاالن

اول؟راخودمانکنیممریضبایدچرا،اندازیممیخطربهراخودمانوجودياجزايتمامما،بکنیمبایدکارچه

وشدگیهویتهمبیمارياینولی،داریمشدگیهویتهمبیماريماکهاستدرست،گرددبیمارچوگفتهغزل

هماالن،گفتنخواهدثنابشودبیمارجسماینگویدمی،شدخواهدمنجرهمجسمیبیماريبهمقاومتوستیزه

:کهداردالزمکهانرژيازرابدنماناینیماکردهمحرومما،بگویدثنادهیمنمیاجازهما،گویدنمی

ناسزاسترااومرحیوانیقوتخداستنوربشراصلیقوت
بازراراهبایدشماوشودمیرداالنکهخرديهوشیاري،آیدمیورآنازکهاستنوريبشراصلیغذايیعنی

جهانازهمما،چردمیبیرونازحیوانکه،گیریممیبیرونازکهغذایییاکهقوتی،مقاومتعدمباکنید

.نیستسازگارمامزاجبا،ناسزاستمابرايآن،چریممی

فزایش که خبشد؟ رخِ جان فزایشجواهر که خبشد؟ کفِ بَحرخویَش
دیگرچیزتاهزار،زندگیبرکت،زندگیخرد؟چیستارزشباچیزهاي؟شمابهبخشدمیکیراارزشباچیزهاي

کف،استیکتاییفضايدریا،دریاستدرمروارید،دریاستدرجواهر،استجواهراینها،آیدمیورآنازکه
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بخشنده،استاندیشفراوانی،استخُويدریازندگیکفپس،خُویشدریایعنی،خُویشبحراستدستیعنی

.راچیزبهترین؟راچی،بگیریمتوانیممیماکهاياندازهبهشرطوقیدبیبخشنده،است

1208بیتاول،دفترمثنوي،مولوي،

دل زخیزدترمجانهزارانصدسِجِّلوایماءغیرونُطقغیر

دلاینازچیزجورهزارصد،سجل،نوشتنواشارهوءایماازغیرزدنحرفازغیر،رابیتاینایم دهخوانبارها

همیشهشماازباشیدتسلیماگرشما،هستندجواهراینها،جهانبهرودمی،شودمیبیانوخیزدبرمیماعدم

پس.استارتعاشبصورت،آیدنمیدرگفتهونوشتهصورتبهچیزهااینازخیلیو،شودمیصادرخوبچیز

باشدیادمان،هستیماوجنسازهمماچون،باشیمداشتهبایدهمماپس،داردخُويبحرکفیعنیدستزندگی

خداخُويبا،خواندنمیزندگیخُويباحسادت،دیگرانبهزدنلطمه،نداشتنروا،نظريتنگ،فراوانیعدم

برمشکلبه،نکنیدشکاصالًباشیدمطمئن،راآنشبیهچیزهايوبکنیدراکارهاآناگرشمایعنی،خواندنمی

.خوردخواهید

،رسندنمیجاهیچ،کنندایجادگرفتاريمردمبرايدارنددوستهابعضی،رسدنمیجاهیچبهنظرتنگانسان

کسیگوییدمیشما،شدخواهدایجادشمابرايگرفتاريهمان،کنیدایجادگرفتاريمردمبرايشماچقدرهر

چیزيیکسطحایندر،خداستیعنی،استآنخالاین،استخالیمابدندرصد99/99ببینید،بیندنمی

فیزیکداناندرصدش99/99،کنممیفکرکهمنانسان،منگوییممیکهواقعدرما، ماشویممیجوشدمی

،دهدمینشانذهنکهچیزيآنوباشیدشماکهنیستچیزياینچنینپس،استعدم،استخالگویندمی

،شماآگاهفکرایننه،سازدمیراشماهستدرونازکهچیزياین،نه،نبیندکسیوبشویدقایموبنشیندگوشه

.استمحدودخیلیماآگاهفکر

جانرخ،فزایشجانرخفقط؟بخشدمیکیراشمانهایتبیعمقیاشمادرونگشودن،بخشدکهفزایش

،بشودتسلیمکسیهر،شودمیدیدهتسلیمبالحظهایندراورخ،ببینیدرااورخبایدولی،اشدهندهافزایش

ازکهکندمیهوشیاريآنجنسازراشماشرطوقیدبدونقضاوتازقبللحظهایناتفاقپذیرشیعنیتسلیم

رخذهنیمن.بشویدتبدیلبایدیعنی،بشویداوجنسازبایداورخدیدنبراي،بیندمیرااورخپس،بودیداول

االنکهراتاناصلاودیدنبراي،ببینمتوانمنمیمنچرا؟کجاستبابابگردیدنیاییدشما،ببیندتواندنمیرااو
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باشماشدنتبدیلازپس،بکنیدخودتانیااوبهتبدیلیواشیواشبایداستذهنبااستجهانباهویتهم

.هستیدیکیخداوشماشناختترینعمیقدر،نداردفرقیهیچخدا

ز نورِ تو باشد بقا و فنایشجهان سایه توست، روش از تو دارد

،کندمیادارهراجهانکهتوستخردیعنی،آیدیمتوازاش کنندگیادارهاصولوتوستسایه:گویدمیجهان

ایجادکهفرمیآنپس،استخالیچیزهمهدرصد99/99اگرگفتماالناستمشخصکههمتوستسایه

بدستسایهشدنخاموشوروشن، بزرگوکوچک،گویدمیکهسایهباشدیادمان،استآنسایهواقعا،شودمی

.رودمیبینازسایه،باالآیدمیآفتاب،انداختهسایهچیزيیک،استآفتابمکان،استآفتاب

بقابه،مانیممیباقیما،برودبینازکاملبطورذهنیمنسایهاگرما،استهمینطورهممامورددرحاال

مثلدرستچیزهاتورفتیم،بودیمخدائیتآمدیممایعنی،شویممیتبدیلکامالً،رسیممیاودیداربه،رسیممی

آبهمهبدهدفشارشخدابگذار،اسفنج،خودشتويکشدمیراآبشویندمیظرفایددیدهراهااسفنجاین

قائمگویندمیرااین،شودمیقایمشماآبرويکندمیجذب،کندمیجذبیواشیواشراآبیا،بیایدبیرون

اینچیزهايیعنیتواندنمیذهن،کندجذبراشماتواندنمیذهنآنازپس،حضورگویندمیرااین،بودنبذات

واکنششمابینیمییکدفعه،نیستیبیرونچیزهايجنسازهیچبعدبهآنازآنکهبراي،توانندنمیجهانی

قبلیاتفاقاتآنبینیدمی،جهاناینازشویدمیآزادیواشیواش،کنیدمیتعجبخودتان،دهیدنمینشان

االنشدیدمیخشمگینخیلیقبالً،دهدنمیراشماپولکسییک،زندمیراهاحرفهمینهمسرتان،افتدمی

آنباهویتهماینکهبراي،نیستیدخشمگیناصالًدیگرولیبگیریدراتانپولخواهیدمی،نهدیگرکهبینیدمی

.نیستمهمقدراین،نیستهممهمتازه،نیستید

اونورجنسازکامالًتوانیممیما،هستیماونورجنسازچقدرداردبستگیماشدنفانیوماندنباقیپس

بینازسایه،شودمیالسایه،منسربااليباالبیاید،داریمسایهایم دهایستااالن،باالآیدمیکهآفتاب،باشیم

روشاالن،بگیریداوازراخودتانروشتمامو،کنیدالتوانیدمیراذهنیمنسایههوشیارانههمشما،رودمی

رامنسوادچیزيچه؟کندمیبیشتررامنپولچیزيچه،آیدمیشانذهنیمنازمردمازخیلیزندگیاداره

دائماً؟هستیمهمیآدمتوبگویندمردمبکنمکارچه؟کندمیبیشتررامناهمیتچیزيچه؟کندمیبیشتر

.رودمیبینازحالتاین،کنممیمقایسهراخودم
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ازچیزهايچیزازو،هستیمجاودانگی،هستیمبقاجنسازماکهشویممیمتوجه،دهدمیمابهجدیددیداونور

.میریمنمیدیگرآنازپس،اوبهشویممیزندههوشیارانهواندازیممیهوشیارانهراآنهاو ،نیستیمروندهبین

تمرکزخودتانرويزیاديمدتشمااگر،نداریدجدیددردایجادبهمیلمدتییکازپسدیدخواهیدشما

موردراهرکسیخواستهمیچون،بودهذهنیمناینو،نداریددیگرانرويتمرکزبهمیلدیدخواهید،کنید

.استداشتهکار،کندمقایسهمبنايیعنی،بدهدقرارمقایسه

بایدمن،منبعدچهاردر،شودمیبیانآیدمیمندروناززندگی،استخودمبهحواسممنگوییدمیشما

اصرارآیندمیمردمحاال،دارممردمبهکارچه،دارمهایمبچه،دارمهمسرمبهکارچه،باشدخودمبهحواسم

خودمبهحواسممن،کارتدنبالبروبابامگوییمی،بدهیادعقلمابه،کنراهنماییراما،مابهکنتوجهبیادارند

.کنعوضراخودتبروتو،توانمنمیمنکنمعوضراتوبیایم،خودمدارممشکلتاهزارمن،است

منبرايشدنخودمانمثل،بکنیمخودمانمثلخواستیممیچرا،کنمنصیحتتمنبیابیا:گفتیممیقبالًولی

خاطرجمع،بودیمناایمنمادرونازاینکهبراي،کنندمیفکرمنمثلهاخیلیاینگفتمی،داشتفایدهذهنی

من،یعنیمنمثل،نداردوجوداصالًمامثلگوییممیاالن،کنیمزیادراخودمانمثلخواستیممی،نبودیم

جوريچهرااین،زندگیبرکت،استجاريبیرونبهچشمهبصورتمنازکهآبیاینکهببینمخواهممی

تغییرراخودمبایداول،بدهمتغییراینطوريباید،بدهمتغییرراجهانبتوانماگرمنوکنمزیادشتوانممی

استممکناوآیدمیزندگیطرفازکهايچشمه،بشودجاريچشمهاین،کردمتغییرخودماینکهازبعد،بدهم

.میرممی،شوممیفانیبمانمذهنیمنتوگرنهو،بمانمباقیاینطوريو،خواهندمیکهکسانیبرايبگذارداثر

:گویدمیراهمیناالن

از این طاسِ غربت، بیا درربایشمنم مُهره تو، فتاده ز دستت

ولی،جهاناینتوي،طشتیعنیطاساینتويامافتادهمن:کهگویدمی،اندازندمیرامهرهدیدیدرانردتخته

بشوشش،میآمیجفتدو،آیممیچیمنببینم،بیاندازيبایدتولحظههریعنی،هستمتودستمهره

توگذارمنمیامکردهگیرکهاالن،هستمتودستمهرهمن،توستدستمنفرمیبیومنفرمیعنی،آورممی

استهمینقدروقضانخواهیبخواهی،اندازدمیوبیاندازدراماخواهدمیلحظههرمهرهمثلزندگی،بیاندازي

بیرونهايعلتبهچونما، عللموقوفنهاستفیکونکناوکار: کهخواندیمچقدرقضابهراجعخواندیمچقدر
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خداراشمامهره،باشیدکاملتسلیمشماوقتی،بیاندازدرامهرهخداگذاریمنمی،ایمگرفتهسفتداریمتوجه

اندازمهرهبهترین،اندازدمیخوبو،آوردمیدرخوبوآوردمیدرچیزيیک،اندازدمیلحظههر،اندازدمی

.هستیمتسلیمماوقتی،خداستهمین

ایمگرفتهمحکمماجهاناینطشتدر،طشتیعنیهمطاس،جهاناینیعنیغربتطاس،غربتطاسدرولی

خدابهاالنشما،اندازیممیخودمانما،بیاندازيبرداريتوانینمیمهرهبعنوانراماگوییممیخدابهراچیزها

هر،هستمتسلیملحظههر،بیاندازتو،اندازيمهرهازدادماستعفاءدیگرمن،برداررامنمهرهبیا:گوییدمی

قضاوتهیمنذهنیمناین،افتندمیاتفاقاتاندازيمیمهرهتوکهجوري،پذیرممیرالحظهایناتفاقلحظه

:گویدمیآخربیتدرکه،نزنحرفتوکهبگوییدذهنیمناینبهتانذهنناظر،ناظربعنوانهمشما،کندمی

اولحظهاین،استزشتزدنحرفخداپیش،امشدهمودبدیگرمنبگوییدذهنیمنبه،راادببگیرم

:بله،کنمادبیبیخواهمنمیاالن،کردمادبیبیتاحاالبزندحرفخواهدمی

که تا راز گوید لبِ دلگشایشبگیرم ادب را، ببندم دو لب را

رااتفاقاتقدروقضاطریقازوبزندحرفخواهدمیلحظهاینکهکلخردپیش،کنممیرعایتراادبرسم

بدگویدمیکندقضاوتذهنیمنایناگرو.کنممیخاموشراذهنمیعنی، بندممیرالبمدومن،بیاوردبوجود

خاموشنزنتوحرفبیااینکهذهنیمنکردنخاموشیعنیکشیدندرد،کشممیدردحتیوکنممیصبر،است

منمدارممن،نزنحرفاصالًتوگفتمچهببینرفتپولتهان.باشخاموشراخودم،کنممینگاهدارممن،باش

جمعبینیدمیجاهر،کنیداستفادهآنازشماآیدمیپیشمنکردنکوچکفرصتجاهر،کنممیکوچکرا

حرف،ندهیدشودمیبزرگتانذهنیمن،کندمیتاییدراشماجمعبدهیداگر،دانیدمیراسوالجواباست

، نزنید

او،استصفرمقاومتم،هستمتسلیم،هستمزندگیموازيمنصورتایندرکه، رالبدوببندمراادببگیرم

حرفاواگر،استگشايدلکهاوستلب، و گشایشدللبگویدرازتاکه. کندمیبیانمنطریقازراراز

،نویسدمیوجودتانذرهتو،نویسدمیتانذهنتوهستیدساکتشماکهموقعی؟زندمیحرفجوريچهاو،بزند

راآدمماذهنیمناین،شودمیبازآدمدلزندمیوقتی حرف،استدلگشايلبش،نویسدمیبعدتانچهاردر

کدامشما،شودمیبازمادل،زندمیحرفزندگی،شودمیبستهمادل،زندمیحرفماذهنیمن،کندمیدلگیر

؟خواهیدمیرا
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،گیردمیدلتان،زنیدمیحرفشما،نکنیدخاموشراذهن،نبندیدرالبدو،نکنیدرعایتراادباگرکنیدتوجه

کاراین،شدهچیجافالنواخبار،بگویدخواهدمیچهذهنیمن،رازيچه،گوییدنمیهمراز،نکنیدراکاراین

بایدورآناز،آیدنمیورآنازکهاینها،استقصهکهاینها،زدهراحرفاینکسیچه،شودمیاینطوربکنیمرا

.بیایدورآنازبایدلحظهایندرمامشکالتحلراه،بیاوردچیزي

وشودمیشروع1507شمارهبیتازکهبخوانمبرایتانپنجمدفترمثنويازقسمتییکبدهیداجازهاینجادر

ذهنیمنمعیوبکاالياینوجهاناینبهآمدیمهوشیاريوخداییتبصورتماوقتیکهدهدمیتوضیحموالنا

.استبهتربشویممتوجهزودترهمقدرچههروشدیممتوجهزودخوشبختانهولی،شدیممغبونخریدیمرا

1507مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بیت 

واقف شدمشُکر کز عیبش پِگَهمعیوب خبْریده بُدمۀکال

راذهنیمنمعیوبکاالياین،استزودعنیبه ماینجادر،زودیعنیهمینطوروزودصبحیعنیپگاهیعنیپگه

کهکنیمشکرلحظهایندرماهمه.شدمواقفزوداستبیماريکهاینعیبشازکهشکرراخدا،بودمخریدهمن

چیزکنیممیفکروایم دهشغبونموایم دهخریراذهنیمناینوداریمذهنیمنکهحقیقتاینبهشدیمواقف

.استخوبی

کهدردهایی،استخوبیچیزاینداشتنراباورهاایناینکه،باورمنديباورهاباهستمهویتهممناگرمثالً

خوبنهشوممیمتوجهاالنولی،هستندخوبیچیزهاياینهاخشموکینه،رنجشمثل،کردمایجادآنبوسیله

بهوشناختمهم من راآنهاهاآدموچیزهاازداشتهتوقعجورهزارمعیوبکااليیعنیذهنیمناین،نیستند

.شودمیچیببینیمحاال،رساندمصفر

عاقبت معیوب بیرون آمدیی                       پیش از آن کز دست، سرمایه شد

ازکهموقعیعاقبتو،بردمیبینازوبلعیدمیذهنیمناینراامسرمایههمهاینکهازقبلشدممتوجهزودمن

زندهحضوربهجهاناینبهآمدیممااینکهبراي.رفتممیبیرونمعیوب،مردممییعنیرفتممیبیرونجهاناین

بعنوانداردراذهنیمنعیبکسیهر.دیگرمردیمهممعیوببمیریمذهنیمنبااگرولی،برویمبعدبشویم

.استمعیوبهوشیاري
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مَعیبۀمال و جان داده پی کالمال رفته، عمر رفته، ای نَسیب

یعنیهممعیب،هستیمخداامتداد،هستیمخدائیتکههستیممانسیبازمنظورواصیل،نژادهیعنینسیب

تماموایم دهداراعمرکهکنیدتوجه،رفتههمعمرمان،رفتهمانمال،ذهنیمنهمینیعنیمعیبکاله،دارعیب

نداریمراچیزي،ایمشدههویتهمآنهابااینکهبراي،اینهااندشدهفاسدیاواقعدر،ایمدادههمرامانمتعلقات

.نداردچیزيواقعاً،داردذهنیمنکهکسیاالنما

آگاهخودشاز،باشدشدهقائمخودشروي،باشدخودشبایدیاهوشیاري،هوشیاريبعنوان،نژادهاي،نسیباي

.استکیفیتایناصل،نیستمهماینکهچیزهاجوراینوپول،داردهمچیزهایییکوببیندراذهنشو،باشد

.کندمیافتخارهمآنبهوگرفتهراذهنیمناینفقطودادهراجانشومالوکشیدهزحمتکهکسیولی

مناینکه،بفهمید،کنیدتوجهکنممیخواهشخوبشما،دهدمیتوضیحرااتفاقایندقیقچقدرموالناببین

هستچیاینواقعاًوهستچیکنیممیفکرماوکردهارائهراخودشجوريچه،شدهدرستجوريچهذهنی

.استتقلبیچیزیک

شدمشادِ شادان سویِ خانه میرخت دادم، زرِّ قلبی بِسْتَدَم

راتقلبیسکهاینامدادهراچیزمهمه،رختگفتندمیمتعلقاتچیزهمهبهقدیم،راچیزمهمهیعنیرخت

راذهن،ذهنۀ خانبسويروندمیهمیشهوهستندشادشادهمذهنیهايمنهمهوگرفتمیعنیبستدم،گرفتم

ستیزه،استقضاوت،استارزیابیمحلذهن،گفتماالنهمین،نه؟استخوبیۀ خانذهن،دانندمیخوبیۀ خان

.استآفلچیزهايباشدگیهویتهم، استآمدنبدوآمدنخوش،هستمقاومت،است

،هستهمشمادشمن،نیستشمامالدیگر آنشديهویتهمکهچیزيهربا،اتفاقاگویدمیراهمیندارد

خواهیمناراحتحتماًبگیرندماازاگر،هستهمماضعفنقطهوبینیدمیراجهاناوعینکپشتازاینکهبراي

،رفتخواهدبینازواستآفلاینهاودادهتشکیلرامامرکزکهماداریمراچیزهایی،کشیدخواهیمدرد،شد

همشانهمه،هستندآفلهمشانهمه،داردچیزتاصدآدم.کندمیتهدیدراماداردخطريچهببینیدشما

امدادهراچیزمهمهوباشیبایددرديچهزیردبببین،روندمیبینازدارندیکییکیاینهاواندشدهمرکزش

.رفتممیخانهسويشادانوشادوامگرفتهتقلبیزریک
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پیش از آنکه عُمر بگذشتی فزونشُکر کین زر، قلب پیدا شد کنون

همهبراي،شدآشکارمنبراياالن،دارمزريچهکردممیفکرکهذهنیمنیعنیتقلبیزراینکهشکرراخدا

پایینهايبیتدرالبته.گذشتمیاینازبیشترشماعمرآنکهازقبل،کنیدشکرراخدا،شدآشکارهمشما

.افتادمیاتفاقاینشدیمنمیمتوجهاگرولی،استبهتربشودمتوجهآدمزودترهرچهگویدمی

حیف بودی عمر ضایع کردمنقلب ماندی تا ابد در گردمن

درابدتا،تقلبیهمیکی،مامرکز،ماقلباینیکی:داردمعنادوقلب،تقلبیچیزیعنیقلب،تقلبیچیزاین

بهبیایدآدمنیستحیف.بودحیف،شایدهمینطورهمبعداًوجهانایندرکردنضایععمروماندمیماگردن

راعمرش،کندزندگیسالنود،سالهشتاد،مرگازبعدگوییمنمیرابعديهايجهانآنماحاالجهاناین

نژادهواصیلچیزکهحالتیدر،استاصیلچیزیکاینکندفکر،کنددرستاولهمانراچیزیکوکندضایع

.اشذهنیمننه،شدگیهاستهویتهمنه،استخودش

پایِ خود زُو واکَشَم من زود زودتر قلبیِ او رُو منودچون پگَه

؟چهیعنی،فهمیدممیراذهنیمنبودنتقلبیزودتراگر،زودتریعنیوبشودهمتربگهتوانستمیهمترپگه

این،باشدحواست،هااستتقلبیزراینکهبدهیمیادمانیهابچهمانیهاجوانبهباید،نفهمیدیممااگریعنی

رها،کشممیترعقبذهنیمناینازراخودمپاي،بفهممهماالن،فهمیدممیزودتراگر،نیستاصیلسکه

.راخودمکنممی

رافرعونبشناسیمماکه؟زندمیحرففرعونبهراجعاینقدرچرا؟دهدمیتوضیحراذهنیمنموالنااینقدرچرا

دانیدمیشمادیگر.استذهنیمناینبدانیدشما،کردنفکروکردنکاربهکندمیشروعوقتیکهراذهنیمن

.کندمیصحبتخشمشاز،کندمیصحبتاش کینهاز،کندمیصحبترنجششازآیدمییکیوقتی

کهکسی،ترسدمیکهکسی، داردتاسفحس،کردمنمیراکاراینمنکاشاي:گویدمیشماپیشآیدمیکسی

،شناسیدمیشما،کندمیصحبتداردذهنیشمن،کندمیغیبتکهکسی،استحسودکهکسی،استمضطرب

شمابرايشماذهنیمنتنهانهکهبگویدخواهدمیاالنو.گیریدنمیجديهمراخودتانمال،گیریدنمیجدي

:گویدمیداردراهمین،استخطرناكشمابرايهمدیگرانذهنیمن،استخطرناك
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و رَشکِ او بیرون زندحِقدگَرِّیارِ تو چون دمشنی پیدا کُند

شروعرادشمنیشوقتیکه،استخودمانذهنیمنخودماندروندرخودمانیاریکی،داریمیارجوردو

این،ماستذهنیمنهمینمایار،هستیمهوشیاري،شماذهنیمنیعنیشمایار،گفتیماالنهمین،کندمی

نباید،ماستضرربه،استفاسدکندمیکاريهروگویدمیچیهرو،درماستهمشیطاننماینده،ماستدشمن

ماوماستحرفهایشحرفوماستدوستوماستیاراینکردیممیفکرحاالتاولی،بدهیمگوشحرفشبه

.استفروختهمابهدنیامعیوبکالهاین،نیستیماینمابابانهوهستیماین

عیبمعنیبهاینجادروکچلییعنیدانیدمیگروکردندشمنیبهکندمیشروعدرونازکهمایاراینولی

اگرمادرونییاراینپس،زندبیرون،اوحسادتیعنیاورشکواووزيتکینهعیبیعنی،اوحقدگر،است

دارد،بودمنکردهراکاراینکاشاي:گویدمیشمابهآیدمییاکندمیدیگریکیبهنسبتدوزيکینهدیدید

؟بودجوريچهاش ذهنیمن،شمابهکندثابتجوريچهرااش دشمنی،کندمیدشمنیدارد،کندمیوزيتکینه

.منبهکردثابترااش دشمنیمنیاراینبگوییدشما،شمابابکندبایدکارچه

دارمبیروندر،استتاندوستبهترینکردیدمیفکرشماوداشتهذهنیمنکهایدداشتهدوستیحاالتاشما

،خریدیدخانه،گرفتیدمدركکردیدازدواجمثالً،آمدپیششمابرايموفقیتیموقعییکوقتیولی،گویممی

شماپس،دیگربوده،نداردراشمادیدنچشم،کندمیراشماغیبترودمی،کندمیحسادتآدمنایدیدید

نشانوقتی،دهدمینشانمابه،کندمیروراهایشعیب،دشمنیبهکندمیشروعماتقلبییاروقتی.بشناسید

.ذهنیتانمنبااول،بدهیدادامهراتاندوستینباید،ببینیدشمادهدمی

خویشنت را ابله و نادان مکنافغان مکناو تو از آن اِعراضِ

دوستیاالنوايشدمتنهانگو،نیاندازراهفریادوداد،درونیدوستوبیرونیدوستگرداندنرويازگویدمی

اینراشانغیبتروندمی،توزندکینه،حسودندشانتقلبیدوستانایندانندمیاینکهوجودباهاخیلی،ندارم

ماندوست،اندداشتهنگهراآنهاهنوزباشندنداشتهدوستیموقعییکاینکهترسازولی،کنندمیورآنوور

.کنیزندگیتوانینمیچرا،میکنزندگیتوانمنمیکهتنها،استمانفامیل،است

کهاینستتواصلیکارهستیخدائیتتو،نکننادانوابلهراخودتقدراینومکنافغاناودوريازتوگویدمی

بایدتو،بشودمنطبقهوشیاريبرهوشیاري،بایستدخودشرويخواهدمیخدائیتاین،بشويزندهخدائیتبه
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توذهنیمنببیننیايشما،ببینرااش دشمنی،کندمیدشمنیذهنیمناین،بشويخالصاتذهنیمنشراز

نکنندتاییدت؟شودمیچینکنندتوجهتوبهمردم،شويمیفقیر،شويمیدوستبی،االنکردخواهدتهدیدرا

رااینها؟شودمیچیندهنداهمیتمردمنشويحسابیآدماگر؟شودمیچینکنندتشکراگر؟شودمیچی

.نیستمتونادانوابلهدیگرمنکارتدنبالبروبابا.گویدمیذهنیمن،بسنج

او کَهُنکه نگشتی در جَوالِشُکرِ حق کن و نان خبش کُنبلکه 

،استمعیوبکااليذهنیمناین،داریدذهنیمنشدیدمتوجهشمااالنخوبنان بخش کن یعنی احسان کن، 

توبهرااش دشمنیعلناًاو،کردیدگوشاوهايحرفبه،هستیداوکردیدفکرمدتها،استرفتهکالهشماسر

شما،استانداختهخطربهراشمامعنويحتی،استانداختهخطربهراشماماديمنافعجاهاییدر،کردهثابت

راهآنازراشما،کردیدمیگوشايبرنامهیکبه،خواندیدمیموالنا،بشویدزندهزندگیبهبرویدخواستیدمی

.کناحسانوبکنراخداشکربرو،االنشديمتوجه،بله،استبرگردانده

یعنیکنبخشنان،دادندمینانايخانههربهوپختندمینانتاپنجاهیکمردم،تنوروبودنانددانیمیقدیم

اوۀ کیسیعنیاوجوالدراینازبیشترکه،بدهشکرانه،بدهچیزيیک،کنلطفهمهبه،کنلطف،کناحسان

.نمانديذهنتوي

تا جبُویی یارِ صدقِ سَرْمَدیآمدیاز جَوالش زود بیرون

آدمخودمالکندنمیفرقهیچذهنیمنببینید.آمديبیرون،ذهنیمنبیرونیدوستآنوذهنیمنجوالاز

کههاییآدمباداریددوستشما،استجوریکهمحضور،استجوریکاش همه،باشددیگریکیمال،باشد

یکشانهمه،ببینیخودتدرچه،ببینیبیروندرچه،بشویددوستهستندمعنوي،بشویددوست،حاضرند

اندیشمحدودیتهمه،هستندکوچکهمه،نظرندتنگهمه،حسودندهمهذهنیهايمن.دارندخاصیت

گوعیبهمه،هستندجوعیبهمه،هستندبینعیبهمه،هستندکنندهانتقادهمه،دارندنمیروا،هستند

شانهمه،دارنددردشانهمه،دارندرنجششانهمه،دارندکینهشانهمه،هستندکنغیبتهمه،هستند

همه،هستندبینآیندهشانهمه،اندنرسیدهبثمرکنندمینگاهکهگذشتهبهنسبتشانهمه،هستندخشمگین

دارنداضطرابشانهمه،ترسندمیشانهمه،اندمردهذهندر،اندمردهشانهمه،ترسندمیمرگازشان

.نیستندسودمندهیچکدام،نیستندراحتهیچکدام
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،ندارندکسیازکینه،ندارندرنجشهیچکدام،راآنهاکنیدعکس،اندرسیدهحضوربههايانسانآنبرعکس

منکهچیزياین،استمنباحقگویدمی،بنددمیرافضایکیآن،کنندمیبازفضا،دارنددوستراهمه

خدایکماهمه:گویدمییکیآن،نه،یکیآنولی،استکفرشمامال،استدینایندانممیمنوگویممی

هايتفاوتاینموقعآنو،بشوندزندهاوبهتوانندمیهمهو،هستهمهدروندر،استیکدانهخدایک،داریم

زیباموقعآنو.کندایجادتفاوتتواندنمیودهدمیدستازرااهمیتشوراارزششدیگرباوريسطحی

کمکهمبهبایدما، کندارتعاشخدائیتبایدهمهدر،هستندخداجنسازهمه،هستندانسانهمه،شودمی

.رودمیبینازهادشمنیآندیگر،باشدچهدینشکندنمیفرقکنیم

صادقیار،راجاودانهصادقیاریکبجستیموآمدیمبیرونزودکهشکرراخداذهنیمناینجوالازپس

بهوبیاییمبیرونخودمانذهنیمنجوالازپس،شویممیزندهخودمانبهکههستیمخودمانهمینجاودانه

،کنیممیجستجوراهمینهمبیروندر،کردیمپیداجاودانهراستینیار،بشویمزندهزندگیاصیلهوشیاري

انسانمااصلییارولی،کنیمکمکخواهیممیوکنیممیبازجاوداریمجاذهنیهايمنبرايماکهاستدرست

هست؟کیاوهمجنسکه کندمیجستجومعموالً،استشدهزندهخودشمعنویتبهکهکسی،هستندکاملهاي

:گویدمیدارداما

یاریِ او گردد سه تُوۀرشتنازنین یاری که بعد از مرگ تو

،بگیریمذهنیمنبهنسبتمرگیا،بگیریماجلمرگرامرگاینچه،رديمتووقتیکهیارينازنینگویدمی

یعنیتوسه،شودمیبهتراوضاعیعنی، شودمیچندانصدلطفشمایاراین،گرفتیمذهنیمنبهنسبتوقتی

:گویدمیخودشاالنو.سه،دو،یکواقعاًاینکهنه،استعددفقطسهوبرابرسهیعنی،زیادخیلی

یا بُوَد مقبولِ سلطان و شفیعآن مگر سلطان بُوَد شاهِ رفیع

استسلطانمقبولیا، رفیعشاهبودسلطانمگریا،خداستیا،استسلطانخودیا،استدانهیکیاراینفقط

هستیمهوشیاريماکهدبینیمیپس.استشدهزندهاوبه،استزندهحضوربهکهاستکسیسلطانمقبول

هماومقبول،استاومقبولکهکسییا،فقط،خداشودمیمادوست،شویممیزندهخدانهایتبیبهکهوقتی

.فقط،استشدهزندهاوبهکهکسی
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وجوداصیلیومرغوبکااليیکولیایم دهخریمامعیوبیکااليیک:کهگویدمیموالناکهشویممیمتوجهماو

همبارهاو،بدهیدپسرامعیوبکااليبایدشمایعنی،استهوشیاريخودهمینآنوبخریمبایداالنکهدارد

.کندبرقرارشمادرراخودشزندگیتابرودبده،استاینخریدارزندگیخودکهشدهگفته

&&&
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او دیدی عیان پیش از اجلغُرّو دَغَلو سالوسرَستی از قَلّاب

،کندمیدرستتقلبیسکهکهکسی،بازنیرنگ،کنندهقلبیعنیقَلّاب،استاجلازپیشصحبتببینید،

بهقالب،هستندذهنیمنهمهاینهاند،نزدیکهمبهمعناهایشانهمهگرحیلههمدغل،دهندهفریبهمسالوس

چرا؟کنیممیجنگاینقدرچرا،اصیلمنبعنوانفروختهمابهباصطالحراذهنیمناینکهاست قالبعلتاین

فضااگر.هستیممانذهنیمنکنیممیفکراینکهبراي؟شکنیمنمیراخودمانچرا؟کنیممیتلخیاوقاتاینقدر

رودواستگرحیله،استمکارهمیشهولی.گرفتیمنمیقرارتهدیدموردقدراین،بودیماصیلاگر،بودیمگشا

.است

آنجااینکهکما،گیردمیبکارعیببعنوانرااینموالناولی.داردفتقبادکهکسییعنیغُر،عیبیعنیغُراوغُرّ

اینجادردیدياوغُر،استیادتاندیدياورگَ،استگرفتهعیبمعنايبههمبازولیاستکچلیرگَ،رارگَ

اولازکهشویدمیهوشیاريآنجنسازوشویدمیتسلیمشماوقتی،اجلازپیشعیاندیدياوعیب:گویدمی

.بینیدمیرااوعیبفوراً،بودید

شویممیخشمگینوقتی،استعیبخشم،نیستقدرتخشمکهفهمیدیم،دیدیمرازندگیلطافتماوقتی

فکرحاالتاماچقدر، بفروشدمابهاصلجايبهراتقلبیچیزیکخواهدمی،استقالباینکهفهمیممی

نبودن،استضعفازخشم، استضعیفدانیممیمااآلن،استقدرتمنداستخشمگینکهکسی،کردیممی

خشم، استخطرناکیآدم،نیستفضاگشا،کندبازتواندنمیجااستخشمگینکهکسی،استحضوريهوشیار

. استحیوانمال

هوش؟ چیههوش، هوشبرايبکشهمراانسان،انسانبرايبکشراحیوانبیاتو:گفتمابهگذشتهجلسات

اصالًآنها،استحیوانمالکهاینهاوخشماین، ماداریمدوقسمت.کنمتکرارخواهمنمی،استهوشمندکلعقل

ذهنفضايکه،استدادنانجام،کردنارزیابی،خواستنخاصیتهاياینشاملانسانولی، باشندکناربهباید

بهدهیممیمانبچهبهماکهتوجهی.استغایببودناینکه،بودنبنامداریمدیگر قسمتیکماولی.است

دادنانجامشاملواستفرمیتوجه،استفرمبراساسهمیشه،دهیممیدوستمانبهدهیممیهمسرمان

وقتیولی.داردراخودشجاي،بکنیمبایدچیکارمااستالزمچیزيیک،قضاوتهاست،هاستارزیابی،هاست

، استفاسد، استنژندولی،استهوشهمجزويعقلگفت.استغایبهوشمندکلعقل،استغایببودن
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کلعقلاآلنماقسمتیک،هوشمندکلعقلپس، خوردنمیدردبه، استسطحی، هستافسرده، استکهنه

الزمکارهايآنمادرحالیکه، باشدداشتهمننبایدذهناً لزومواستذهنهمماقسمتیک،استهوشمند

وقیدبدونتوجههمیشه،روزدردیگريازپسیکیبشودانجامبایدکهبینیممیرامانبچهبینیممیراخودمان

درمیارتعاشبهرازندگیآن،هوشمندکلعقلاینکه،دهیدمیهرکسیبهدوستتانبهتانبچهبههمشرط

اینکهعشقیوکنیدمیانسانهابهکاراینبابزرگیخدمتشماوکندمیبیدارراآدمهابودنآن،مردمدرآورد

وجودخواستندیگرآنجاکهاستتوجهی،استقیدوشرطبیتوجه، استشرطوقیدبیعشق،دهدمیبودن

.نداردوجوددادنانجام، فقطنیستفرمیتوجه، نداردوجودارزیابی،ندارد

،استبودنمفقط،خواهمنمیچیزيمن،استشرطوقیدبدونیکی،بدهیدتوجهبایدحالدرعیندوجورشما

درواقع،دوییدرجهاناستدیگر آدمهايدرزندگیشناسایی، عشق،کنممیشناساییتودررازندگیفقط

.استعشق،دیگراندرخودشناسایی.استعشقاین،دیگراندرکنیمیشناساییداريراخودت

شناختهخواستممیبودمنهانگنجیمنگویدمیخدا:کهگویدمیمثنويآخرقسمتدرکهدیدخواهیمامروز

تواندمیاصالًذهنیمن؟ذهنیمن؟ کیۀ وسیلبه،بشومشناختهداشتمدوست،بودمنهانگنجیخوب ،بشوم

بنابراینپس، بشناسدفرمدرراخودش،خودشخواستهمیبودهنهانگنجیخدا.خودشۀ بوسیل؟بشناسد

،هوشمندکلعقلهمین،شیاريوههمینبعنوانوقتیشماولی،انساندرخودشازخداشناختهمینحضور

.استاینۀ تشنهمشماۀ بچوکنیدمیبزرگیخدمتکنیدمیشناساییدیگراندررازندگیهمانوهوشهمین

.شودمیانباشتهرنجشگفتیمگذشتههايهفتهو

ایزديقصدکه،داردرااولیهقصدهمانواستهوشیاريجنسازآیدمیجهاناینبههرکسیاینکهخاطربه

شمابه، جهاناینبهآیدمیکهايبچهبنابراین،خودشۀ بوسیلبشودشناساییخواستهمیکهشیاريوه،بوده

خودممن،کنشناساییمندرراخودت، کنشناساییرامن، کنشناساییرامن، منیجنسازتوکه:گویدمی

.کنممیشناساییتودررا

يهوشیارهمان، يهوشیارهمانبعنوانکههستانساندرمقصوداینوسرنوشتاینواشتهااینهرلحظهپس

همه،کنمشناساییتودرچه،کنمشناساییراآنخودمدرمنچه، بشودشناساییازلیيهوشیارۀ بوسیلازلی

راخودمۀ بوسیل،خودمۀ بوسیل،بشومشناختهداشتمدوستبودمنهانگنجیمنکه،استازلیمقصودآنپشت

دغل،استسالوس،استقالبکهمعیوبیکاالياینۀ بوسیل،ذهنیمنۀ بوسیل.استمشخصولیگویدنمی
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جنساز؟ دیدیمعینیبطورجوريچه، دیدیمعینیبطوریعنی،مردنازقبلدیدیمعیانماوداردعیب،است

باو،آوردمیدراداکههستفکريباشندهیکدیدیم،ذهنماندرکردیمنگاهشدیمناظرجنساز،شدیمحضور

ازشوهستیماینکردیممیفکرماودانستیمنمیماوبودهماضرربهکردههرکاريتاحاالو،استستیزدرما

رادیگرآدمهايتواندمی،نکشتهراحیوانیخاصیتهايحتیذهنیمناین،شدیممیخشمگین،کردیممیدفاع

خودشتعمیر،استخودشداشتننگهزندهکارشفقط،کنددرستمخوفیخیلیسالحهايتواندمی،بکشد

:دهدمیتوضیحبیشترموالنااآلنو،است

گر بدانی، گنجِ زر آمد هناناین جفایِ خلق با تو در جهان

هايمنبهنامرئیارتباطاتۀ بوسیلشخص، حاالتاداشتیذهنیمنوهستیيهوشیاربصورتاینجاتوگویدمی

راذهنیمنکارهايآندیگرمنبگویدوکندخالیجابخواهداگر، کندمیعملقطببعنوان،استوصلذهنی

خودتانرويوبدهیدگوشموالنابهبخواهیدشمابساچه.کنندمیمخالفتبرشودورآدمهاي،بکنمخواهمنمی

.خواندخواهیماآلنوکنندتهدیدوکنندمخالفتدوستانتان،هایتانفامیل،هایتانبچه،همسرتان،کنیدکار

.استزرگنجاینبدانیخوباگرتوباخلقجفاياینگویدمی.ترساندمیفقرازراشماهمشیطانگویدمی

نکنیمشارکتمابابخواهیاگر،بدهیخالیجابخواهیاگرشماگویندمیمردم.نکنندوفایعنی،کنندجفابگذار

راماندوستی،گذاریمنمیراحتراشماما،جهاندرداشتیمماکههاییبینشجوراینوتوقعاتوغیبتدر

،استزرگنجکنیدقتدرستاگرگویدمی.هستیدیوانهتوگوییممی،زنیممیحرفسرتپشت،کنیممیقطع

.نترس،بکنندبگذار

تا تو را ناچار رُو آن سو کنندخلق را با تو چنین بَدخُو کنند

اینباباباگویندمیدوستانۀ همبه،کنندمیبدتوباراهمهآدمهااین:گویدمیاستایزديطرحیکهماین

استجالبخیلیاینجاحاال، بیاوريخدابهروکهشويمیمجبورتوباالخرهگویدمی.استدیوانهنزنیدحرف

من،نیستمشکلکارخود، برسدحضوربهانسان،زمانایندرهستمشکلیکارچقدرببینیدکسیکببینید

دشمنمابارامردمروندمیهستندمابرودورکهمردمی،کنندمیایجادمشکالتماذهنیمنخودوذهنیهاي

قدروقضاطبقبایدگویدمیمابههمخدا،بکنیمخداسويبهروطرفیاز،بکنیمخداسويبهروماکه،کنندمی

بعد.نداریمدوستماکهکندمیهاییکاریکو،کنمدرستراتومن،بپذیري،بشويتسلیموکنیرفتارمن
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هی،سازينمیمابااصالًکههمتو،کنندمیاینطوريمابا،راماندارندقبولکهمردمگویدمیگرددبرمی

بهترپس،پسندمنمیمنکهافتدمیاتفاقکارهاییاینشوتسلیموکنعوضراآن،کنعوضرااینگوییمی

.استخوبذهنیمنهمان،ببخشید،امشدهپشیماندیگرمنکهبگویممردمبهبرومبرگردماست

بایدونکنیدتوجهمردمحرفبه،بدهیدپسبایداستمعیوبکاالاینفهمیدیدوقتیشماباشداینطورينباید

براي،بشويعوضبایدکهخواستخواهدچیزهاییتوازهمخدا،کردخدابهروراشمامردمجفاياگرکهبدانید

اینبهبشويراحتشرشازبایدوبوديخریدهرامعیوبکااليکهفهمیديتازه،داريذهنیمنهنوزاینکه

.شويمیعوضولی،بشويعوضباید،نیستسادگی

خصم گردند و عَدُو و سرکشانشاناین یقین دان که در آخِر مجله

نگاهبرنامهاینبههمباشوهروزنمثالًکهبینیممیبندرت،برسدحضوربهبخواهدهرکسیباشمطمئن

خیلیاین،کنیمنگاههمبااستخوبیچیزچهدنگویمیهمهایشدوستکندمینگاهکسییکیا،کنندمی

خوبشیطان،استعاديرفتارهايآنبرعکسچرا،کنندمخالفتمردمکهاینستمتداولشواقعدر.استثناست

.راچیزهااینموالناکندمیبیانداردهمخودشاالنکنیدتوجه،استانداختهراچنگش

منخودگذارندنمیمردم،استآسانکارخودکهکردمعرض،نیستآسانکاراینکهبدانیدراچیزهااینشما

،بدهیمدستازراماندوستاندیگرخوب،کنیممیتنهاییحسماوکندمیتهدیدراما،گذاردنمیهمماذهنی

باشمطمئن:گویدمیخودشاالنو،صبرولی؟کنمکارچه،سازدنمیماباهمخداکهالبته،نباشدهمماخانواده

.توبهنسبتشوندمیسرکشوکنندمیدشمنتوبارامردمکه

فَرْدَ خواهان از احدال تَذَرْنیتو مبانی با فغان اندر لَحَد

سازگاريشماباکههمخدا،رفتندمردم،کنیمیفغانچراگفتمکهچیزهاییهمین،کنیمیفغانتوکهگویدمی

از،نگذارتنهامراکهکنیمیرااصطالحاینبالخرهو،ذهنتويیعنیلحددر،بشويعوضخواهیمی،کندنمی

وهستیتوپناهمتنهامن،نگذارتنهارامنگوییمیخدابهتوهستزمانایندرپس،احدازخدااز؟کسیچه

توکلکهدارمایمانمن،کنممیصبر،کنممیصبرمنولی،استسختهوشیارانهدرداین،هستمتسلیممن

راخشمممن،انداختخواهمراهایمترسوهاکینهوهارنجشمن،انداختخواهمرادردهایممنکهدارم

هایمبچههمسرمدوستانم.استمعیوبکاالایندانممیمن،گردمبرنمیوکنممیصبرمن،انداختخواهم
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فردالتذرنی،استنوشتهفردشعروزنبخاطر،بودهفرداًفرداینواقعدر،نداننددانندنمی،دانندنمیهایمفامیل

.خدانگذاريتنهارامنیعنیفرداًیعنی

هم ز دادِ توست شهدِ وافیانای جفاات بِهْ ز عهدِ وافیان

توجفايکهخداییاي:گوییممیما،کندمیجفااوو،مابریدیمهمهازگویدمیوقتی،زیباستخیلیبیتاین

راذهنیهايمنوفايمن،منبهکردندمیوفاوبودندمنبرودورکهاستذهنیهايمناینعهدازبهتر

،کننداستفادهقطببعنوانمنازخواهندمیاینکهبخاطر،استچیزيخواستبخاطرکهدانممی،خواهمنمی

عسلکهدانممیمنو،بشومآنهامثلوباشمداشتهذهنیمنهنوزخدائیتبعنوانمنخواهندمیاینکهبخاطر

شدیمجدااوازوقتیمااینکهبهکنندهوفا،الستبهکنندهوفا،کنندهوفایعنیوافی،واقعیوافیانشیرینییا

.کنیموفاخواهیممیوهستیمهوشیاريهستیماوجنسهماالن،بودیمهوشیاري

بله،گویممیبلههماالنوبلهگفتمموقعآنوباشمالستجنسازوکنموفابخواهملحظهایندرمناگرو

منبرايرااتفاقبهترینلحظهاینکهخداعدلخدادادیعنی،دارمتودادبهایمان،لحظهایناتفاقبهگویممی

عسلکهدانممیمنو،استدادعین،وفاستعیناین،بیندمیجفامنذهنیمنکهچیزياین،آوردمیبوجود

.استمهمیبیتکنیدمیتوجه.استآمدهبدستراهایناز،همهستندواقعیوافیکهکسانیوشیرینی

گندمِ خود را به ارض ا سپاربشنو از عقلِ خود ای انباردار

،کنیمخرججوريچهلحظهایندررازندگیکهماستدستاینکهبراي،هستیمماانباردار:گویدمیمابهاالن

موازي،شوتسلیملحظهایندریعنیبکارخدازمیندر،بکارخدازمیندررااینداريکهگندمیاین:گویدمی

بعداً،بکارراتخماینبعداً،برسانصفربهرامقاومتوبودهذهنیمنمالکهراتیدانایراعقلت،زندگیباشو

پوكباداماین،نکارذهنیمناینبا:گویدمیاو،بشنوکلخردازیعنیخودعقلازبشنو،کنعملوکنفکر

.آوردمیبوجودکهاتفاقاتییعنیقدروقضابالحظههرکه،لحظهایندرببینراخدادادوکنتوکلو،کاردمی

هاییسببوبیرونیهايعملموقوف،اشفرمیبیدروفرمدرشودمیوباشگویدمی،استفیکونکنکارش

درراگندماینوکنیدمسئولیتحس،هستیدمسئولانبارداربعنوانشما،نیستبیرونیهاییعلتوبیرونی

خدازمیندهدمینشانذهنیمنکهچیزيآناستیکتاییفضايخدازمین،بکاریدخدازمینیعنیخدارضا

.استتقلبیچیزیکاین،نیست
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دیو را با دیوچه زوتر بُکشتا شود ایمن ز دزد و از شُپُش

رامازندگیکههاییآفتواستمعروفشپشهمینشپش،خوانیممیطورآنوزنشبخاطراستشپشواقعدر

بهتبدیلآیدمیورآنازچههرلحظهاین،باشدذهنیدردآورالگوهاياینشپش،کندمیتهدیدلحظهایندر

تو،دزد،شپش،کنیممیواکنشبهتبدیل،کنیممیحسادتبهتبدیل،کنیممیخشمبهتبدیل،کنیممیرنجش

دیو.گویدمیرااین.نکندفاسدراهدفوسیلهونیایدذهنیمنازعملاینتابکارتسلیمبالحظهایندربیا

.بکشزودترهرچهراذهنیمنوشیطان،ماذهنیمنیعنیدیوچه،شیطانیعنی

ذهنیمنبعدلحظهوبعدلحظهولحظهاین،بشويزندگیباموازيیعنیبشويتسلیمشمااگرکهکنیدتوجه

درچیزيیکباما،کهکندکارمارويتواندمیموقعیشیطان،افتدمیکارازهمشیطان،افتدمیکارازشما

راتاندردهايشمااگر.استشیطاننفوذحیطهدردهاوهاشدگیهویتهم،باشیمشدههویتهمبیرون

سالحخلعشیطان،بگیریدورآنازراتانداناییوراخردتانو،دانمنمیبگوییدحقیقتاًلحظهایندر،بیاندازید

.شودمیسالحخلعهمماذهنیمن،دیوچههمیناش نمایندهو،شودمی

همقبلازو،بینیدمیگویدمیاینچههرچون،تانذهنتماشايبابکنیدسالحخلعراذهنیمنتوانیدمیشما

اینبهمربوط،استذهنبهمربوط،استذهنیدردهايبهمربوطکهچیزيهرکه،دانیدمیچیزهاخیلیشما

یعنی،بکشزودترهرچهراتادواین:گویدمی،کندمیعملدیوچهاینطریقازهمشیطانآن.استدیوچه

،کندکاربایدشیطان،بکشیمتوانیمنمیکهراشیطان،نداریمکاريکلشیطانباما،بیاندازکارازیعنیبکش

هماو،بیاندازبکارراقدرتتتماموبفریبراهاآدمگفتهخدا،شیطانبه:گویدمیپاییناالن،خداستکارمند

.کنممیقطعراحقوقتگرنهو،چشمگویدمی

مهچو کبکش صید کن ای نَرّه صَقْرکو مهی ترسانَدَت هر دَم ز فقر

فقرازلحظههرراتو،دوهرشیطانوذهنیمناین:گویدمی،استقويبسیارکه،نربازیعنیصقرنره

راهاشدگیهویتهمماموقعهرکنیدمیتوجهفقر، فقربهراجعبیشتردادخواهیمتوضیحاالن.ترسانندمی

شمابگویندجمعییکدراگر،ترسیممیبشویمکوچکخواهیممیجاهر،ترسیممیبدهیمدستازخواهیممی

راایناینکهبجاي،شویدمیکوچکآنجابشویدناراحتواسترفتهمنآبروبگوییدشماوهستیدسوادبی

تجربهراشدنبزرگآن،شودمیبزرگاصلتان،اینشدنکوچکازوکنیدصبرذرهیکوبداریدنگهکوچک
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کوچکاه:گویدمیشیطان،گذاردنمیشیطاناین،هاشدنبزرگاینتوي،رااش گشائیفضا،راشادیش،کنید

وترساندمیشیطانذهنیچیزهايبهنسبتماشدنفقیرازلحظههر.شدنکم،شدنکوچکیعنیفقر،شدي

تا،بشومفقیرکهآمدماصالً،ذهنیمنبهنه،استمربوطشیطانبهنهاصالً. خواهم فقیر بشوممی:گوییدمیشما

.بفروشمتوانمنمیراتقلبیکااليوذهنیمنایننشومفقیر

اینکهبراي؟گویدمیرااینچرا،بکنیشکارراحتراکبکیکتوانیمیکههستینريبازمثلتوگویدمیبعد

فقط،داردقدرتکهاستزندگیفقط،داردوجودکهاستزندگیفقطد،بشویزندگیجنسازشمالحظهاین

شدهگفتهموارداینجوربراياین،خدانیرويازغیرنیروییهیچعالمدرنیست.استقدرتلحظهاینقدرت

داشتهمشغولخودشبهمراگذشتهجوريچهگوییدمیشماپس،نیستنیروییهیچلحظههیچدریعنی.است

دانیدنمیاینکهبراي،هستیدقوي،هستیدنربازکهدانیدنمیاینکهبراي،کنیدنمیاجراشمااینکهبراي؟است

.توستاختیاردرکندمیادارهراکائناتاینهوشمندعقلوخداقدرتکه

باذهنیمنبا،کنیمیقويراذهنیمنهمیشه،بدهیشکستراذهنیمن،ذهنیمنعقلباخواهیدمیشما

نتیجهبهکنیمیخیرکاریکذهنیمنبا.شانیخودهااز،خوريمیزمین،خوب،گیريمیکشتیذهنیمن

،کنندظلم،بگیرندگازرادستشمردم،بکندنیککارآدمچقدر،کنینمیخوب،شويمیناامید،رسینمی

،کردندهمکاروکننداصالحاتگفتندآمدندهاآدمچقدر.کرديتذهنیمنباکهنیستحواست،دیگرکنمنمی

.استنرسیدهنتیجهبهبودهشانذهنیمنباولی،گذاشتندراعمرشان

:گفت،گفتمیداشتراهمینببینبله

268، آیه )2(قرآن کریم، سوره بقره

 شَاءبِالْفَح رُکُمأْمیالْفَقْرَ و کُمدعطَانُ یفَضْلًا ۖ◌ الشَّیو نْهرَةً مغْفم کُمدعی اللَّهو ◌ۗیملع عاسو اللَّهو

به آمرزش و بخشایش خود در حالى که خداوند .شیطان، شما را وعده تنگدستی دهد و به تباهکاري فرمانتان راند

.و خداوند، وسعت بخشِ داناست. دهدشما را وعده 

راندتانفرمانکاريتباهبهودهدتنگدستیوعدهراشماشیطانبلهبینیدنمیشماولیخیلیاستمهمآیهاین

ایندریعنی.داناستبخشوسعتخداوندودهدوعدهراشماخودبخشایشوآمرزشبهخداوندحالیکهدر

لحظهایندرزندگینیرويوشودمیشمابرايداناییوبخشیوسعتاینبشویدتسلیمشمابیاییداگرلحظه

بهفوراًذهنیمنوشیطانبهکنیدمینگاهاینکهمحضبه،دهدمیوعدهبخشایشوآمرزشبهراشماواست
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کارچهقبل،حالتآنبهگردیدبرمینتیجهدروهاشويمیتنگدستهاشويمیبیچارهکهگویدمیشما

.بکنیدخواهیدمی

بسیارکهقسمتاینتیتردوبارهشودمیشروع4326بیتازکهبخوانمبیتچندسومدفترازبدهیداجازهحاال

.مکنیاگرکوچکش،ترساندمیشدنبیچاره،فقرازراماما،ذهنیمنجوريچهاینکهبهراجع،استمهمبسیار

،آیدمیقلقلکشبزرگشیطانهم،کنیمکوچکاینکهبمحضولی،کنیدکوچکراذهنیمنبایدکهکنیدتوجه

. کنمبزرگرااین،ماراکندمیتهدیدوکندمیمقاومتماذهنیمنهم

:گویدمیاستقسمتاینتیترخوانممیدارماستتیترشاین

و برتازان بر آنان، سوارگان و پیادگانت را و شریک شو با ،ایشان توانیو برانگیز به بانگ خویش هر که از 

.ایشان در دارایی ها و فرزندان و با وعده هاي غرورانگیز ایشان را بفریب که شیطان وعده ندهد جز به فریب

بگویدمابه،بترساندفقرازراماهرلحظهکهاینستشیطانماموریتیعنیکردیدتوجه،گویدمیشیطانبهخدا

،نیاندازراهایترنجشاین،نکنولرامن،نرولحظهاینبطرف،نروحضوربطرف،شودمیچهبروندتاندوستان

همدارندهرچهباکنمجبورراآنها،بتازاینطوريگفتهشیطانبه،بله،نکنکوچکرامن،نیاندازرادردهااین

اش همه،آیندهدربدهآنهابهغرورانگیزوعدهايو،شاناموالبا،شانهمسرانبا،شانفرزندانبا،بشوندهویت

میچهموالناببینحاالاستدرستبله،بفریبجزندهدوعدهشیطان:کهگویدمیآخردرخالصهوذهنبا

:گویدمیراگویدهمین

بر زند اندر هناددیو، بانگت تو چو عزمِ دین کنی با اِجتِهاد

حضوربهمنکهکردخواهمراامکوششتمام:کهگویدمی،هاصحبتاینشنیدنازپسگیريمیتصمیمتو

یعنیراچهدیوودیواینهايحرفیکدفعهذهنتدریعنی. زندمیتوسربرداديیکدروندردیواما،برسم

:گویدمیچه،شنويمیراخودتذهنیمن

که اسیر رنج و درویشی شویزآن سو، بیندیش ای غَویکه مرو 

،نیاندازراهایتشدگیهویتهم،نکنکوچکراخودت،نیاندازرادردهایت،لحظهاینوحضوربسوينرو

میکهوقتییعنیدرویشی.شدخواهیدرویشیودرداسیرباشمواظب،گویدمیشیطان،گمراهايکناندیشه

براي،داردنگهراخودشخواهدمیذهنیمناینپس،نشويهویتهمچیزيبا،هستمکسیچهمنگویی
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،دیوچهگفت،دیوچهواستشیطانپشتش.دهدمینشانواکنشهمینبراي،کندمیتعمیرراخودشهمین

.دیوچهگفتراماذهنیمن

تعهدبایدشمادیگر، شدتمامگرفتمتصمیمبگویید،بگیریدتصمیمفقطبیاییدشماکهنیستاینطوريپس

تاراذهنیمنابزارهايتمام،کنیدرعایتزحمتبلحاظراجبرانقانونباید،باشیدداشتهصبروباشیدداشته

،دردهاستبهچسبیدناستتوقع،استتاسفحس،استمالمتابزارهایش،کنیدفلجتوانیدمیکهآنجا

که من یک آدم ، استخودتانآوردنحساببهکه،استزرنگی،استزرنگی،استکردنمنفیفکرهاي

کنم، از هیچ کس تقلید نکنید، نمیخواهم زنده بشوم و من تقلیدمیاستثنایی هستم، بلحاظ این که به زندگی

.پس این حرف دیوچه را خواهید شنید شما، که اسیر درد درویشی خواهی شد، گوش نده

خوار گردیّ و پشیمانی خوریگردی، ز یاران وابُریبینوا 

واقعاً،استمهمخیلیرفتندوستقضیهاین،هاروندمیهایتدوست،هاشويمیبینوا:گویدمیذهنیمناین

ذهنیمنجنسازکهدوستیازآدمیواشیواشولی،کندولراهایشدوستتواندنمیآدم،شندکمیدوستان

خوار:گویدمیهمماذهنیمنشیطانچهیاشیطان.نکشدطولاستبهتر،کشدمیطول،ردبمی،استدردو

.منبهکنتوجه،راکارایننکنی،هاشويمیپشیمان،هاشويمیذلیل،هاشويمی

واگُریزی در ضَاللت از یقینتو ز بیمِ بانگِ آن دیوِ لَعین

،واگریزي،کنیمیفرار،بزرگشیطانهمانوذهنیمنهمینیعنی،شدهلعنتدیواینفریادودادترسازتو

همخودمهم،ذهنیمنخانمیاآقا،هاببخشید،خواهممیمعذرت:گوییمی،ذهنیمنیعنی،گمراهیبهدوباره

،یقینازخوانمنمیدیگر،خواندموکردمگوشموالنارفتمروزچندیکمن،ببخشیدمرادوستانآي،دیگران

،خواندیدراموالنا،کردیداحساسعمق،گرفتیدرازندگیپیغاملحظهاین،لحظهاینبهآمدیدبارچندشما

.استتوهمدردهااینو،استمعیوبذهنیمناینفهمیدید،خواندیدرابزرگان

و،استغلطاهاین،رسیدخواهیبثمرآیندهدرکهشیطانهايوعدهاینوبردمیبینازراشماتندردهااین

شما،کردهفاسدراتانهايهدفراتانهايخواستهذهنیمنعملکهایددیدهداریدهمايتجربهضمندر

آنهاازخواهیدنمیشما،آمدپیشجداییونشدچیزهیچولی،هاهدفاینازبعضیبهایدرسیدهایدآمده

؟بگیریدیادچیزي
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کارچه،بکنخواهیمیکارهرترسمنمیشمابهگویممیهمینبراي،گریزیمنمیدیگریقینازگمراهیبهماو

بگذار،بدهمراشانجوابخواهمنمی،کردندغیبتماسرپشت،کنمکوچکراتوخواهممی؟بکنیخواهیمی

بردندبودزیادپولشچونکهرافالنی،بنشینمپایینگذاشتندرا من.سوادمبیواقعاً،سوادمبیگفتند،بکنند

منباکارشماکهآوردمیدلیلتاهزار،کنمنمی،کنقهرگوییمیمنبهاالنتو،کردندکاريخوب،نشاندندباال

.بدهیدانجامدردآورذهنی

تسلیمشمالحظهاینیقین،یقینازگریزیدنمیگمراهیبهضاللتبه،بله.خندیدمی،کنیدمینگاهاوبهشما

،کندمیکارداردفکانکنجریانو،کندمیعبورشمااززندگیجریان،هستیدآشتیلحظهایناتفاقبا،هستید

تریقین،شویدمیتروسیعآنورازجهانایندرهم،کندمیعوضراشمادید،کندمیعوضراشمافرمدارد

.بیرونذهنیهايمنیا،کندمیایجاداشکالمرتبهمذهنیمناینو،شویدمی

وجستهمنگویدمیکهکسیگویدمیاینکه،گرفتخواهیدقرارحالتایندرشما،نیستآسانیکارپس

.هستیدخودتانذهنیمنتلیقیناتنفوذزیرشما،کنممینگاهکنموقتاگر،کنممینگاهرابرنامهگریخته

دویک،خوانممیرامثنوياینگردمبرمی،قضیههمیندر،بخوانمدیگرجايازهمبیتسهدوبدهیداجازهبله

:گویدمی،دیگريجايازبیت

961مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت 

زانند خلقحرص و اَمَلۀلقمز درویشی گریزانند خلقنَک

،بشونددرویش،کنندکوچکراشانمنخواهندنمییعنی،گریزندمیدرویشیازهمه،کننگاهببینگویدمی

بحرایندر، استنهایتبیمرکزش،ندارددنیابهاتکااصالًلحظهایندرکه،واقعیدرویش،استانسانیدرویش

ورآنازرادانایی،نداردقبولرااش ذهنیمنعقل،نیستهویتهمچیزيبا،بگنجدچیزهمهبحردراین

وصحرلقمهوگریزاننددرویشیازمردم،نیستدرویشکندمیستیزهکسیهر.کندنمیهمستیزهوگیردمی

:یمخوانددیگرجايواستمهم،هستندجنسآنازاینکهبراي،راآنهاخوردمیحرص،هستندآرزو

2205مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بیت 

زیرِ آب شور رفته تا به حلقترسند خلقآنچنان کز فقر می

مقایسهراخودشاننتواننداینها،بیافتداتفاقچیزيیکآیندهدرترسندمی،دردبهاندرفتهخرخرهتاییعن
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رانمرهایناگر،استزدهمثالکه اي، گویدمی،ترساندمیآنازذهنیمنکهفقر.ترسندمیفقراز،یکیباکنند

توانینمیرامدرك،نشديتو،شدقبولگویند فالنیمی،فالنیباراتوکنندمیمقایسه،شودمیچهنگیري

.بگیريیادرااینهابایدتو،استجبرانقانوناین کارياصل؟چیهمدرك،بگیري

همانمدرکماصالًمنکهبکنیدباور،گرفتیمفنیدانشکدهازبرقمهندسیلیسانسفوقخوبمنگفتیممدرك

،نشدالزمهیچ،نکردممدركاینازاياستفادههیچ،نکردماستفادهآنازمناصالً،گذاشتمکجادانمنمیاول

بایدراچیزيیک،استاینطوريجهانکارهمینطور.استالزمنباشیبلد،مدركنیستالزمباشیبلداگرشما

دانینمیاگري،ندارمدركبهنیازدانیمیاگر،باشیکشیدهرازحمتشباید:گویدمیجبرانقانون،باشیبلد

همدردازپرآبیعنی،شورآببهاندرفتهخرخرهاینجاشانتاوترسندمیفقرازمردم.يدارکاغذبهاحتیاج

.بترساندراشمافقرازذهنیمننگذارید،باشیماینطورخواهیمنمیما،هستندذهنتويیعنیشدههویت

بارچندینرااینهاکنممیخواهش،دهدمیتوضیحداردتفصیلبهموالنارامختلفشهايجنبهببینیدرافقر

شما،شودمیزیادتر، شودمیزیادتر،شودمیزیادترهینورش،خوانیدمیبارچندینشماکهرابیتیهر،بخوانید

.کنیدتکرار،بینیدمیآننوربا

:گوییممیگمراهیبهرفتیمیقینازراماترساندندوقتیکهگویدمیبدهیمادامهراسومدفترهمانبله

ماستراهِ دین پویم که مُهلَت پیشِ هَال فردا و پس فردا مراست: که

راکارهااینگیردمیسختوراینازکهخدا،بگذارمتوانمنمیکهکنارراهایمدوست:گویدمی،ترسیدآدمبقیه

هممردمکه،هستمبلدکهکارهاهمینبابروممنبگذار،استسالمسیاالن،نیستوقتشاالن،کنمعوضباید

پیداهمسر،بخریمرامانخانهباالخره،استآنتويحضورعدموصداقتعدمهممقداريکهدانممیوکنندمی

پیدا،کنیممیجستجوآییممیرادینراه،شدمانسالشصت،شدمانسالپنجاهوقتی،بشویمداربچه،کنیم

راشمافقرازترساندمیداردشیطانوذهنیمنحتماً.استغلطکاراین،کنیممی

راهِ دین پویم که مُهلَت پیشِ ماستفردا مراستهَال فردا و پس : که

.دارموقتسالهفتاداستسالمسی،کنمعمرخواهممیسالنودحاال
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کُشد مهسایه را تا بانگ خاستمیمرگ بینی باز، کو از چپّ و راست

بعضیحتی،کردفوتاتدایی،کردفوتعموت،کردفوتتمادر،کردفوتپدرت،بینیمی:که گویدمیبعد

.دهندمیسرشیونمردمومیرندمیمردمراستوچپاز،کردفوتهمبزرگتبرادرهاموقع

مرد سازی خویشنت را یک زمانباز عزمِ دین کنی از بیمِ جان

مناستممکن،میرندمیدارندمردم،برسمحضوربهباید،شودنمی،نه،بشويدیندارکهگیريمیتصمیمدوباره

کااليکهشويمیمتوجه،کنیمیانسان،کنیمیردمراخودتو،جانتترساز،نباشدفرصت،بمیرمهم

همینمرداینجا،شويمیردم،خوردنمیتودردبهنامرغوبکاالياینراه،بدهیپسبایدبوديخریدهنامرغوب

.کنیممعنیانسانتوانیممییاوزنچهمردچهجوانمرد

&&&
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که من از خوفی نیارم پای کمبر بندی از علم و حِکَمپس سِلَح

آمدن،راخدادیدن،راحضوربهشدنزندهموضوعاینمن،نه:گوییمی،خردازوعلمازداريمیبراسلحهپس

و.کنماقدامآنروياالنخواهممیوآیندهبهگذارمنمیراشدنزندهخداابدیتونهایتبیو،رالحظهاینبه

بعنوان،بکندراکاراینبایدبشودمتوجهکسیزودتراگر:گفتهمموالنامثنويقصهدراولکهفرمودیدتوجه

رامقایسهاینکهبجاي،بشناسانیمحسابیرانامرغوبکاالياینهامانبچهبهداریموظیفهماتربیتیعاملیک

کههاییچیزيآنباید،بیاییدبرتردیگراناز،بشویدموفقبایدشماقیمتیهربهمبگوییاینکهبجاي،بدهیمیاد

.گیریممییادداریمموالناازاینکهبراي،بدهیمیادمانهايبچهبهمااالن،اندندادهیادمابه

ازراهایتدوستکهترساندمیرامنذهنیمناینکهیعنی، کمپاينیارمخوفیازمنکه: گوییدمیشماپس

رويخواهممیمن.ترسمنمیاینهااز،باشینداشتهرااین،بشويفقیراستممکنموقعیک،دهیمیدست

آیدمیآنورازکهاستعقلو،موالنائیدانش،گیریدمیاالنکهاستدانشیهمشمااسلحهو.کنمکارخودم

.شویدمیتسلیممرتب یعنی

حافظکهببینمبروم،داریدنگهراذهنیمنشماکهنیستاینحقیقتاًوحکمعلم:گویدمیاینکهکنمیادآوري

اینها،گویدمیچهیکیآن،گویدمیچهنیچه،گویدمیچهدانشمندفالن،گویدمیچهفردوسی،گویدمیچه

کاراینبهقادرکسیهروبیاوریدچیزيیکطرفآنازلحظهایناتفاقپذیرشبابتوانیدشمااینکه.نیستند

برویدکهنیستالزمشما،هستکافیموالناهمینذهنیلحاظبهچیزهااینیادگیريبرايدیگرماالبته. هست

همهکهبفهمیسرآخر، بخوانیروانشناساناز،بخوانیهمنیچهاز،بخوانیهمفردوسیاز،بخوانیهمحافظاز

.بوديفهمیدهباید، گویندمیراهمینهمهکهحاال. گویندمیراهمینکهاینمثل

چییکیآنببینمموبرفهمیدمرااین؟ حاالگویدمیچیاینببینمحاال، توبکشیسرجاهمهبهچیبراي

سرجاهمهازشماکهنیستاینوحکمعلمازبربنديسلحپس. گویندمیچیفهمیديدیگر جایک؟گویدمی

، گویدمیاینطوريراچیزهمانیکیاین، گویدمیراایناین، گویدمیراایناین:بگوییبشینیهیوبیاوريدر

ذهنیمنهايکلکازهماین. بکنندخواهندمیراکاراینیشانهاخیلیمردم،گویدمیاینطوريیکیآنحاال

خودبارادانش؟ دانستنزیادداردايفایدهآخرچه. هستخوبایننندابدزیاداگرکنندمیفکرهابعضی. هست
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علم، بیایدورآنازبگذارید، بیایدورآنازچیزيیکباید، بشویدتسلیمشماباید؟ داردفایدهچهکردنحمل

. دیآمیطرفآنازوحکم

که برتس و باز گرد از تیغِ فقرباز بانگی بر زند بر تو ز مکر
بديچیزفقر، بترسفقرتیغاز،برگرد،بترس. زندمیبانگراتمن ذهنی،زندمیبانگدرونازشیطاندوباره

. دیگرترسیدنمیشما. شويمیبدبخت؟ شودمیچیبیاوريکمیکیباکنیمقایسهراخودتفرداشما! هست

تسلیمبیشترخواهممیمن. داردامکاناینو،کندعبورمناززندگیخرداینخواهممیمنکه گوییدمیشما

من، نیدابخوشمادیگرچیزدیگر ،هستاقیانوسیکموالنااین،کردمعرضناخدمتتدانشیلحاظبه. بشوم

.داردراخودشاصطالحکسیهر،خوردهیک توجهتانهی. شودمیرقیقهی،نخوانیدگویمنمی

،کنیکاربایدهمساعت8روزي، بگیريادراياصطالحاتشبیاییتا، بخوانیرادیگريبزرگییکبرویدشما

کارکهکسی، دیگرهستايحرفهکارمهندسی،بودمايحرفهخوب،آدمیکچونمن، نداريهمراوقتش

خواهدنمیکهداردنقدرآآید، میجایییکازپولشواقعاوهستبیکارکسیاگر،کهنداردوقتنقدرآکندمی

.بدهدنشانهممابه، بیاورددرراهمه، بشودمحققبرودآن خوب،کندکار

آنهامشقودرسبه،کندبزرگراهابچه،باشدداشتهبچهدوتابیابدبعد، کندمیکارساعتهشتروزياگرولی

شمانداریدوقت، راخودشهايکارهمآن، هستخانمشکندمیکاریاهستدارخانهیاکههمیکیآن، برسد

صرفراوقتتانوکنارگوشهشماگوییممی،گذاشتیمپادکست، رااینهاکردیمخالصهآمدیمماهمینبراي،که

همیشه، هستیدتنهادانمنمی،ییدآمیکاراز،ییدآمیخریداز، کنیدگوشبگذاریدرویدمیخرید، کنید

بیشتربایدآدمکه، هستمن ذهنیمکرهماین،کنیرقیقراخودتبخواهیخودتشمااگردیگر . بپردازید

ازخوردهک یمهمانیرویممی،هستمن ذهنیهماین، گویندمیچیهمهبزرگانآنمردمبدانندباید، بداند

من ذهنیمکر، بگویمخاقانیاز، هستبلدموالنابگویند، بگویمموالنا، هستبلدحافظبگویند، مویبگحافظ

. هستمن ذهنیحیله، هست

آن سِالحِ علم و فن را بفکنیباز بگریزی ز راهِ روشنی
، شديمیتسلیم، آمدمیورآنازکهفنوعلمسالحآنواز ترس،گریزيمیحضورراهاز،روشناییراهازدوباره

کردمیکارقدروقضا،کردمیکارفیکونکنو، کردمیهدایتراشماخداوکنکارچی:گفتمیزندگیدرخ

.بوديذهنتناظرشما
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توکردارپاسخهردمبینیتوبیداروباشیمراقبگر

عملتبه،کندمیخالقراتوفکرهاي، بیرونرودمی،آیدمیزندگیکهدیديمی،دیديمیراکردارپاسخهردم

اینها، شودمیبازداردمرکزت، شودمیخوبداردچقدرحالت، دهدمیپاسخبه شماخوبچقدربیرون،ریزدمی

که.دیديمیرا

آمدنقیامتنایدحاجتترسنگیریوباشیمراقبچون

دستازراشدگیهاهویتهمشماوشدمیعمیقترو،پیوستمیوقوعبهقیامتهی، بودتوقیامتلحظهوهر

من کهانسانی. شويمیکوچکداريشماغافلدلاي، راشمااندترسدوبارهکهمیدیديدفعهیک، داديمی

کسهیچباراخودتانبیاییدشمااصال.نکندمقایسهراخودش،بدهدفقربهتنکههستسخت،داردذهنی

اینگویدمی،داردمن ذهنیهممکریک. خودتانبهفقط، اصالنکنیدنگاهدیگرکسبه،نکنیدمقایسه

. کنمهدایترامردمبایدمن، هستخودخواهی

هدایترامردمبایدماکهگفتهکی؟ کنیمهدایتکههستیمکیمااصال؟ کنیمهدایترامردمبایدماچیبراي

آناجرا بکند،کنیممیکهصحبتهاییاینوبشودتسلیمکسیهراگر،هستاستادیک؟ مابلدیمکجااز؟ کنیم

بهاگرانسانها. فقط،کندمیعوضانسانهارااتفاقاتایجادوقدروقضاطریقازوشودمیپسبشوطریقازاستاد

کسهیچ. بیفتدشمابراياتفاقایندرونازکههستاینصحبتهااینتمام. بندندمیراچیزآنکنندنگاهمن

شماو. کندعوضتواندمیکهنیروستآنفقط. کنیعوضتوانینمیهمخودتحتی، کندعوضراشماتواندنمی

. برگردیدنبایدروشنیراهایناز

ایدر چنین ظلمت نَمَد افکندهایسال ها او را به بانگی بنده

شیطانتلقیناتهماینهاوهستیخودتمن ذهنییعنیدیوچهاینبانگبندهکههستسالسالهايمیگوید

زیرشهمهما،هستابریک،هستزمینرويدردهاوچیزهاباشدگیهویتهمنیرويیکهمشیطان، هست

هايسالحماکهکردهکاريحسابی. شیطاناینگیرآوردهدیوارکنجسهراماخوبهماالن. کنیممیزندگی

دوتادینیکداخلدرکهکردهکاريیک حتی،دانیممیجداراهمدیگر، بترسیمهمدیگراز،کنیمانباررامخوف

خواهرهابرادر. اندازدمیهمجانبهراخواهرهابرادر، اندازدمیهمجانبهراوشوهرهازن، متنفرندهمازمذهب

راهجنگ؟ ودمیشجوريه چموفقیت، دیگرکندکارچی. دزدندمیراهممال. کنندمیقهرهمبادنیامالبخاطر
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جنگتادو،کشتهآدمهمهاین، انداختهواندازدمیراهجنگادیانبین، اندازدمیراهجنگگروهابین، اندازدمی

.آوردهبوجودايمنطقهجنگهاي، آوردهبوجودبزرگجهانی

تمامکههوشمندکلعقلبهدسترسیوخداییتیمهمما؟ بشودموفقجوريه چشیطانخواهیدمیشمادیگر

این،نیستجهانایندرخدانیرويازغیرنیروییهیچکهراموضوعاینبلدیمما.داریمکندمیادارهراکاینات

.هستموفق، هستیمبلدهمخوب،بلدیمهمرا

هویتهمتاریکیچنیندرو،هستیخودتمن ذهنی،هستیشیطانبانگبندهتوسالهاستگویدمیخالصه

خوبیکار، ایمشدهمقیمذهنمادر،شدنمقیموشدنمستقریعنیافکندننمد، ايشدهمستقردردهاوشدگی

االنهمشما. هستتقلبیاینفهمیدمم،بودخریدهمعیوبکاالي:کهگویدمیشمابهموالناامروزولی،ایمنکرده

.بترساندراشمافقرازنگذاریدوبدهیدادامهبایدمتعهدانه، پیوستهراکار، ایدفهمیدهیافهمیدید

خواندیمدیگرجاهايوخواندیمسومدفترازبیتچندیک،بودیمکردهشروعکهپنجمدفترناهمبهآمدیمبله

، بودمخریدهمعیوبکااليگفتراکهمثنويهماندنبال

واقف شدمشُکر کز عیبش پِگَهمعیوب بخْریده بدمۀکال
:گویدمیاالن، هستقصهآندنباله

ننگ باشد که کُند کبکش شکاربازِ سلطانِ عزیزِ کامیار
عزیزمایعنی، گرددبرمیبازبهکامیارعزیزاین ،هستیمعزیز، هستیمخداسلطان هستیم، باز بازماکهگویدمی

خواندیم،گیردمیکمکآنازموالناکهراقرآنآیهاینبارهاو،داشتمگرامیراشمامنگفتهخدا. هستیمخدا

شرطبهگذرانممیذهنازراشمامن، نباشنگراناصالشما،دریادروخشکیدرکنممیمرکبسوار:گفتکه

سلطانباز، هستیمموفق، هستیمکامرواکامیاریعنیو،هستیمعزیزپس،کنمکارتورويمنبدهیاجازهکهاین

ننگکهگویدمی.هستیمسلطانبازهم،هستیمکامرواهم، هستیمعزیزهمیعنی، گیردمیسلطانازراقدرتش

. هستننگچرا. هستمن ذهنیهمینکبک؟کردهشکارراماکبککهایننیست

شان شوره بُد، سودی نداشتچون زمینْپس وصیّت کرد و ختم وَعظ کاشت

موالنامثلبزرگان:کههستاینمعنیشخوبولی. هستآندنبالهبیتاینکههستايقصهیکازاینالبته

،بودهشورهزمیناما،کاشتندراوعظونصیحتتخموکنندمیدارندکهوصیتیهمان،کردندوصیتآمدند

. باشماستتصمیم؟رانصیحتاین، گیردمییاهستشورهاالنشمازمینحاال. نداشتسودي
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بباید واعیَهپند را اُذْنیگرچه ناصح را بُوَد صد داعیَه

مثل،بدهدپند،باشدداشتهاشخاصبرايخوبآرزويصدجورهستممکن،کنندهنصیحت،ناصحگویدمی

ونگهداردوبگیردوبشنودبایدگوشیعنی،باشدداشتهگیراوشنواگوشبایدپندولی. دهدمیپندکهموالنا

تهیهدفترچهیکشما،کردمعرضهمینبراي. کنیدعملونگهداریدوبشنویدراموالناپندشما. کندعمل

حتمااینکهیکی، داردجنبهتادوجبرانقانون، کنیدرعایتراجبرانقانون، کنیدتکرار،بنویسیدراابیات، کنید

،نرویدخودنیاوردنحساببهبارزیروقتهیچهمیکی، تکرار،تکرار،تکرار،کنیدتکرار،بگذاریدوقتباید

. بگیریدتا، کنیدمالیکمک، نباشیدزرنگ

گیردمی،کنیدنمیعملراجبرانقانونوقتی، نگهداردبایدگیردمیوقتی. کندمیعملجبرانقانونطبقذهن

،هستهستیقانون، هستیونیورسالقانونجبرانقانون، نیستشمادستاین، داردنمینگهوکندمیرهاولی

هردر،کنیدکارخودتانرويخودتان، کندکارشمابرعلیهنگذارید، جبرانقانون، کندمیکارکایناتتمامدرکه

. کندرهابگیردکهایننه، نگهدارنده،اثرکننده، گیرا،مهموشنوایعنیواعیه، واعیهببایداذنیراپند، قسمتدو

پهلو هتیکند او ز پندت میدهیتو به صد تلطیف پندش می
ینذهمنهمینشورهزمین، هستشورهشازمینکهکسی،دهیمیپندلطافتونیکیصدبهتو: گویدمی

کههرکسی،دانممیگویدمیکههرکسی. دانممیگویدمیکهد،دارهمدیگرخاصیتیکمن ذهنی، هست

اگر، شنیدیدراچیزهااینشما. کردنخالیشانهیعنیکردنتهیپهلو،کندمیخالینهاشاو، کندمیمخالفت

خالیشانهکهکسی. کنیدمسئولیتحسباید، کنیدعملخواهیدمیاگر، نگهداشتیداگر،گرفتیداگر، شنیدید

، کندعوضراشماآمدنخواهدکسی، کنیمتاکیدولی،دانیدمیهمرااینشما. کندنمیمسئولیتحس،کندمی

.بیایدیکیمنتظریمهمیشهمن ذهنیعنوانبهما. هستسالتاندهولو،هستیدکاراینمسئولناخودتشما

شویممیکهبزرگ، کنندعوضرامنپسهستندچیبرايهااینپس، معلمومادروپدرگوییممیایمبچهوقتی

چهل؟ یدآمیکی، یدآنمیکسهیچ؟ کو، بیایدیکیگوییممیهستسالمانسی، دهیممیادامهراخاصیتهمین

اشکالیچهبگویدمابهبیایدیکیمنتظریمبازهم، شودمیسالمانپنجاه، بیایدیکیمنتظریم، شودمیسالمان

هستیدشماوهستیدشما، نیامدکسی، یدآنمیکسیخانم، آقا. یدآنمی،بکنراکاراینحاالبیاتو، اینهاوداریم

. نکنیدخالیشانه،کنیدقبولمسئولیت، بگیریدتصمیمبایدکه
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عوضشمابایدراشدنیعوضکارهايآنتمام،کنیدعملبروید، بشنویدشما،دهدمیپندزیادلطفباموالنا

راغذافالن، بخورکمبگویدمابهبیایدیکی،هستیممنتظرماهاموقعخیلی،خودمهممنوخودتانشما، کنید

رويبیاتو. بگویدیدآنمیهیچکس،نخورراچیزفالن، نخوربرنجدانممیچه، نخورنان، نخورزیادنمک، نخور

. بیاورحساببهراخودت، داردضررنخورراچیزفالن، داريبدعادت، کنکارخودت

، هستسالتچهلاگرشنیديباریک، موالناگویدمیدارد؟ بیاورحساببهراخودت؟گویدنمیمنبهچراکسی

یاگفتهمیمابهبایدهمسرمانیانگفتهمابهیکیگوییممی،داریمرامالمتمعموالماهمبعدا. یدآنمیکسیدیگر

. شماوهستیدشمافقط، یدآنمیکسهیچ، چیزيهمچیننیست،فهمیدهمیاو

صد کسِ گوینده را عاجز کندیک کسِ نامستمع ز استیز و رَد

همشاهستیز، کندمیستیزهوداردنمینگهگیرد و نمیوددهنمیگوشکهکسینامستمع،ندهگوشکسیک

موالنا، دانممیگوییدمی،خوانیدمیراموالناشمااگرخوب. دانممیگویدمیکه،هستجزئیشعقلبراساس

تفسیر، بدهیجاکوچیکتذهنآنتوخواهیمیراموالناشماپس، درسترااینجایش، نوشتهغلطرااینجایش

وشودمیانتخاب،موقعییککسییک،آمدهکجااز،شدهجوريه چدانمنمی،بزرگانکهکنیدقبولرااین، کنی

.جهاناینبهفرستدمیراخردشاوبوسیلهزندگی

مردم، هستالگو. نکنیدردوستیزهولی، بشویمشایدهمما،بشویمتسلیم، نیستیمشماومنچرامداننمیمن

همشما، هستدرستهمهاینها،گویدمیدرستموالنابلهبله:گویندمی،الگوباکنندمیخرابودارندالگویک

هرچی. داریمردوستیزهیعنی،کردیمباطلراشماوموالناهايگفتههمهیعنیامااین،اما، گوییدمیدرست

فردوسیدیبیاگوینده، کندعاجزراگویندهکسصدگویدمی،کهنیستدرستاینها، کنممیردمنبگویید

وستیزیممیماگویدمیهر چه، مادستازشودمیعاجز، باشددیگريزرگب، باشدحافظ، باشدموالنا، باشد

. دانیممیاصلراخودمان،کنیممیردش

ستیزههرکسی،هستقالباست، دغلچیزآنمکر هماین، هستشیطانهماین،ماستمن ذهنیهماین

شما، هستناقصهمیشهفرم. بردبینازراناجوریهاشودمیمگر، داردوجودناجوریها.ناجوریهابراساسکندمی

مافرزند، باشدداشتهوجودمامالیامورنواقص، باشدداشتهوجودجامعهنواقص، دکنیکاملرافرمتوانینمی

استممکنمنجايیک، باشمداشتهبديعادتهستممکنخودممن، باشدداشتهاشکالییکهستممکن
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اینطورياینچرا، کندمیستیزهآیدمیمن ذهنیآنهابراساس. کردکاملششودنمیراهااین، باشدناقص

تا، جهاناینبهبیاوريراخردوکنیقبولبایدراهمین،هستهمینفعال. نیست؟نیستآنطوريآن؟نیست

. بیایدورآنازخردکهاینشرطبهداریمراچیزهمهتغییرماقدرت،بدهیتغییربتوانی

کی بود؟ که گْرِفت دَمْشان در حَجَرترتر و خوش هلجهز انبیا ناصح

تواندمیکسیچهموالنااز،کسهیچ؟ دیگرهستکیتربیانخوشوترکنندهنصیحتپیغمبرانازگویدمی

ازبهترتواندمیکسیچه؟ بزندحرففردوسیازترشیرینتواندمیکسیچه،آورانپیغاماز؟ بزندحرفبهتر

دراینهادمکه،هستندترینلهجهخوشوگویانسخنبهتریناینها؟ بزندحرفازحافظ؟بزندحرفسعدي

. کردهاثرسنگ

نشد بدخبت را بگشاده بندمیدرکار آمدندزآنچه کوه و سنگ 

بدبخت، هستسمبلیکالبتهسنگوکوه، آوردندراهبهراسنگوکوهوگفتندبزرگانکهچیزيآنازگویدمی

واقعا. دانممی:گویدمیگذاشتهمرکزشراشدگیهاهویتهمودردها. هستمن ذهنیهمینبدبخت، نیامدراهبه

، بسنجیدراشاهدرج،بسنجیدخودتاندررامقاومتاینشما، کردنستیزهوهستبدخیلیدانممیمناین

راآنها؟ کنیدمیمقاومتتاچندمقابلدرشمابرايمیفتداتفاقکهچیزيتاپنجاهازببینید،بگیریدقلمودفتر

بیشترکههستنددیگرانی؟ دهیدنمیگوشودانممیگوییدمیچقدر. بکنیدسنجیمقاومت، بنویسیدکاغذروي

همهمنکهنیستطوراین، نددانمیماازبیشترمالیاموردر،زندگیعاديکارهايدرحتی، نددانمیمااز

. مدانچیزمی

قَسْوَةًبَلْ اَشَدُّ : شدنَعتشانآنچنان دهلا که بُدشان ما و من

کهداشتندمنوماکهدلهاییاینگویدمی،دهممینشانشمابهاالنکهکندمیاشارهقرآن آیهیکبهموالنا

.گیردمیماازراهویتازقسمتیمنوهستچییددانمیکهرامن. اینجادردادیمتوضیحرامنوماچقدر

دلشانکهگویدمیقرآن است کهآیههمینویژگیشان،صفتشان،داشتندماوداشتندمنکهکسانیگویدمی

، شودمیجاريآبسنگهاازهاموقعبعضی، آمدندراهبهسنگهااینگویدمیقرآنآیهو،هستسنگازسنگتر

.کنیمکارهازمینهایندرخودمانرويبایدماواقعا. شودنمیدلهااینازولی
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74آیه ،)2(قرآن کریم، سوره بقره

وإِنَّ منْها ◌ۚ وإِنَّ منَ الْحجارةِ لَما یتَفَجّرُ منْه الْأَنْهار ◌ۚ لک فَهِی کَالْحجارةِ أَو أَشَدّ قَسوةً ٰ◌ ثُمّ قَست قُلُوبکُم منْ بعد ذَ

 اءالْم نْهم خْرُجشَّقَّقُ فَیا یبِطُۚ◌ لَمها یا لَمنْهإِنَّ مو ۀِ اللَّهنْ خَشْیلُونَۗ◌ ممّا تَعملٍ عبِغَاف ا اللَّهمو

زیرا برخی سنگ ها بر خود. پس دل هاي شما بعد از آن واقعه سخت شد همچون سنگ و یا سخت تر از آن

پاره اي از و. زهدمیدارد و آب از آنمیو پاره اي از سنگ ها تَرَك بر. گرددمیشکافد و از آن جویباران روانمی

.و خداوند از آنچه کنید نا آگاه نیست. غلتندمیآنها از بیم خدا به نشیب فرو

اشارهآنبهموالناکههاییآیهاین.هستنکردنرهاوترسیدنودادنادامهونامرغوبچیزخریدنهمینواقعه

اگر،دانستیدمیرااینهابحالتاآیاشماببینیدکهوکنیدفکرآنروي، ببینیدشماورمآمیاینجامنکندمی

هاآیهاینبهکنیدنگاههستممکن؟هستچیستیددانمیراکاربردشزمینهیا؟یداهکردعملدانستیدمی

همشایدو،ایدنکردهعملشما اینهاازهیچکدامبهبشویدمتوجهدفعهیک،باهمشودمیجمعوقتی

دفترازبیتچندیکبله، هستیددینیانساناگر،کارکنیدخودتانرويتوانیدمیخوب، اصالدانستیدنمی

:گویدمی.بخوانمبرایتانچهارم

1699مولوي، مثنوي، دفتر چهارم، بیت 

دیده گردد نقشِ باز و نقشِ زاغگر خبواهی، ور خنواهی، با چراغ
زاغنقشو،شدهزندهحضوربهانسان،کاملانسانیعنی،بازنقش، باشیدداشتهحضورقوهچراغاگرگویدمی

کههمینپس. شودمیدادهتشخیصهمدیگراز،هستدروغینولی،هستمن ذهنیجنسازکهانسانییعنی

خداجنسازناظراین، هستیمحضورجنسازباشیمذهنمانناظروقتی،باشیمذهنمانناظرلحظهایندرگفتیم

هستمتوجهراخودشحضوروبیندمیراخودشمن ذهنیتنهانه،کندمینگاهذهنبهکهوقتیوشماستو

چراغباتادواینفقط.هستدروغیناستادکسیچهوهستاستادواقعاکسیچهکهدهدمیتشخیصبلکه

. شوندمیمشخص

آموختندبازانِ سپیدبانگِ ورنه این زاغان، دغل افروختند

هستممکنشمااینکهبراي؟ خوانممیرااینچرا. کنندمیمکرذهنیهايمنیعنیگویدمیزاغاناینگرنهو

شما، هستکافیاینکردمپیشنهادوکردممعرفیشمابرايودادمقراراستادراموالنامن، کنیدتلفوقت

راخودمان، داریمحقارتآزارماازبعضی،دیکنتلفوقتمکتبآن، مکتبآنوایندنبالبرویدهستممکن
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یکیاین،ايبرمهاستادآن،هندياستادآنکنیممیفکر، ماستمن ذهنیمشخصاتازیکی،بینیممیکوچک

؟ چیهزاغکهدادندمیتشخیصفورا،داشتندحضورچراغاگراینها. اینطورينیست، بهترندخیلیاینور اینهااز

مثل،هستکاملعارف، کاملانسانمنظوروگویندمیآنبهاشبباز، هستمرغوببازسپیدباز؟ چیهسپیدباز

همراسپیدبازانبانگکنندومیاستاديادعاي، نیستنداستادکهدانندمیزاغانبعضیولی، مثالموالنا

. آموختند

رازِ هدهد کو و پیغام سبا؟بانگ هُدهُد گر بیاموزد فتی

همراهدهدراز، بگیردیادراهدهدبانگاگرجوانیک، جوانمردنوشتهاینجاحاال، جوانیعنیفتی،گویدمی

:گویدمی،زمینرويبهبیاوردپیغامخداازیعنی، بردمیپیغامباسملکهبهسلیمانازکهدانیدمیهدهد؟ داندمی

انسانهماینجادرهدهد.کهداندنمی،نه؟ داندمیهمراهدهدرازآیا، کندتقلیدراهدهدبانگجوانییکاگر

موقعهاخیلی. بشویمزندهحضوربهکهفعلبهنزدیکقوه، داریمرااینقوههمهماو،هستآورپیغامحقیقی

ویکزنندمیراخودشانحرفهايولی،نداندادهپسهنوزولی،خریدندرانامرغوبکااليکهحقیقیغیراستادان

. نیستندبلدرازندگیرازاینها،ندهگوشاینهاحرفبهگویدمیموالنا، کنندمیقاطیمقداري

تاجِ شاهان را ز تاجِ هُدهُدانبدانز بَربَستهبانگِ بَررُسته

من بانگآید، میکهبانگیلحظهاین،همینطورهمدرونتاندرشما، خیزدمیبرزندگیازکهبانگیبیاتوبنابراین

دادندستاز، نداريازوفقرازترساندمیراشماکهبانگیهر،ترساندمیراشماکه،هستوشیطانذهنی

هستوحقیقیهستاصیلبررسته،هستجهاناینبهمربوط، هستبستهبراین. هستشیطانبانگ، دوستان

، بدهتشخیصراهدهدتاج، شاهانتاجازوآید، میشمادرونازسبببیشاديکههمانطور. آیدمیحضورواز

.دارندهمهدهدان، داردکاکل، هدهدمثلشاهانتاج

بلدراچیزهااینولی،داردتاجمعمولیشاهولی،هستعارفانسان،هستاصیلانساندوبارههدهدولی

لحظهایندرشماتقلبیاستادباحقیقیاستادتشخیصبرايکهدهدمینشانشمابهبیتچنداینپس. نیست

.آیدمیبدستتسلیمازهمحضورچراغ. ببینیدحضورچراغباباید

:گویدمی،خوردمیموضوعاینبهکهخوانممیخاقانیازبیتسه
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، در نکوهش مقلدان)70(دیوان اشعار، قطعهخاقانی، 

زاغند و زاغ را روش کبک آرزوستروندخاقانی آن کسان که طریق تو می

خاقانیايگویدمی.بزرگانایندرشودمیعوضهیهاسمبلیسمکهبینیدمی،گرفتهاصیلراکبکاینجادر

دتواننمیزاغوزاغندآوري و آنها میتو پیغامکهاینبراي،بروندتوانندنمیواقعاروندمیراتوطریقکهکسانی

. هستعارفانساناینجادرکبک. برودراکبکروش

نارنج از آن خرد که ترازو کند ز پوستبس طفل کارزوی ترازوی زر کند

راتوازنما،داریمحضوروقتی، فهمدمیراتوازن، ماستحضورهمانزرترازوي، داریمزرترازوي: گویدمی

نارنجروندمیهابچهاین. نه، هستیمپوستهتونداریموقتی،هستخوبچقدرچیزيچهازفهمیممی،فهمیممی

وهستزراینگویندمیوکنندمیزردترازوينارنجیاپرتقالپوستازیندآمیو،خرندمیپرتقال،خرندمی

من پوستاز، کنندمیراکارهمینهمسالهشصت،پنجاههايبچه. هستغلطاین، سنجیدرازرآنباودشمی

دنبالبایدماپس. نیستواقعیترازوياینوکنندمیدرستمن ذهنیقالبیترازوي،من ذهنیپوستهیاذهنی

. نیستدیگريچیزحضورجزاینوبسنجدبتواندرازرهم،باشدزرازهمکه،زرترازوي

گیرم که مارچوبه کند تن به شکل مار

کو زهر هبر دمشن و کو مهره هبر دوست

برايزهرماراینکهبراي. باشدتواندنمیمارولی،بیاورددرمارشکلبهراخودشمارچوبهکهمکنفرضگویدمی

هستداشتنیدوستخیلیکهکسیبرايهستاصطالحکهدانیدمی،دوستبرايهممهرهودارددشمن

کهماستدفاعیحالتهمزهرشو،هستحضورنشانهمارمهرهپس. داردمارمهره، داردمارمهرهکهگویندمی

. کنداثر،من ذهنیدشمنهمین،مابهدشمنگذاردنمی

افتدمیاتفاقیچه،افتدمیجغدانبینوقتیکهبخوانمبازبهراجعدومدفترازهمبیتچندیکبدهیداجازهبله

کاالي،بشویممتوجهاگر،ایمخریدهمعیوبکااليماکرداشارهموالناکهقسمتیآنبهشودمیمربوطدوبارهو

شبیهآنهاوکردخواهندمخالفتماباآنهااندخریدهکههممردمبقیه،بدهیمپسبخواهیمرااینوداریممعیوب

راقدرشبایدو،هستنهانگنجمثلمردماذیتاینکهگفتمابه. کردخواهنداذیتراماو،هستندجغدها
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خداشماپناهتنهاولحظهاینبهبردمیراشما، شماازآنهاگردانیروي،هستایزديطرحجزوهماین. بدانیم

وباشیدوافیوباشیدداشتهصبربایدشما،کندمیکارشمارويفیکونکنوقدروقضاطریقازخداو، شودمی

،خوردندراهایناز،خوردندراکنندگیوفاشیرینی،خوردندشیرینیراهاینازکهالستبهکنندگانوفاتمام

، بترسندفقرتهدیداتازنباید، برگردندنبایدکهنداوشناختهنداکردهصبر، کشیدندهوشیارانهدرد، باشمطمئن

:گویدمیاالن. برگردندیا،بترسندکنندمیایجادمردمکهوگرفتاریهاییمخالفتهاازنباید

1131مولوي، مثنوي، دفتر دوم، بیت 

کرده راهبازِ کورست آنکه شد گُمباز، آن باشد که باز آید به شاه

،شنیدراچیزهااینوقتیکههستآنوخوبنیکهوشیاريپس، برگرددشاهسويبهدوبارهکهستاآنباز

جنسازوخداست، ستازندگیاینجادرشاه،شاهسويبهبرگردد،هوشیارانهدردهايقبولباهوشیارانهبرگردد

کسیاگر، هستکورباز،نکندراکاراینکسیاگر. بیاندازدرادردهاوکندرهاراشدگیهاهویتهموبشودآن

. داردمینگهپوشیدهراراهچیزهاییچهگفتیم، کندگمراراه

باز، در ویران برِ جغدان فتادراه را گُم کرد و در ویران فتاد

گمراراهگویدمی،برسدحضوربهکسیخواهندنمی،هستندجغدشیدردمندهاآنمخصوصاًذهنیهايمناین

دروغیناستادانهمینهمبازجغدان،کردندمحاصرهجغدانویرانهایندرو،دنیاویرانهدرافتادوبازکرد

،ودردمندذهنیهايمنطورهمینوزدندجااستادجايبهراخودشانکههستند

قضالیک کورَش کرد سرهنگِاو مهه نور است از نورِ رضا

باکردههویتهمبردهراماقضا،کهگویدمیداردقضاسرهنگو،کنندههدایت،مهتر، رییسیعنیسرهنگ

اجرابایدلحظههر، ستاایزديفرمان،ستاایزديخواستقضا. کندمیبازکهفهمیدیمهمخودشو،چیزها

درسرهنگ، کندنمیمخالفتقضاسرهنگباهستتسلیمکههرکسی،کنیممیمخالفتما، شودمیاجراوبشود

کارشاوبکنیدکاريهرحالهربه،کندمیهدایتکهخداقدروقضاهمیناینجاکهنیستارتشیلقبآناینجا

هوشیاري،هستیمنورماهنوز. افتدمیدیگرجوریکدینکن،افتدمیاتفاقجوریککندستیزه. کندمیرا

راضیماکههرلحظه.برگردیموبکنیموشکررضایتحسلحظهایندرتوانیممییعنی، هستیمرضانوروهستیم

. فهمدمیقضاسرهنگ، کنیممیوشکرشویممی
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پس، کندمیدیگريکاریکهمقضاسرهنگ، نه،داریمشدگیهاهویتهمبهونظرترسیممیهنوزوقتیاما

.هستاودستچیزهمهوخداقدروقضایعنیکنندههدایتورئیس،مهترشدسرهنگ

، بودگرفتهقضاگوییممیمانگوییدشما!نیستبدهمیشهقدروقضاکنیممیصحبتکهمعانیدرباشدیادمان

درستاین. بودگرفتهقضادیدي، کردهتصادفبینیممیجلوترگذردمیآید،مییکیکنیممیرانندگیمامثال

رعایتراترافیکقوانین،گرفتهسبقتکهکسیهستممکن. دارددیگريمعنییک اصالً قضا، کهنیست

. هستیمخاصیآدمیکما، نگرفتهراماوگرفتهرااوقضابگوییمکهنیستاینطوريولی. کندتصادف، کندنمی

. برویمحضورطرفبهماکهاندازدمیطوريرااتفاقاتکالًقدروقضا

دهیا،داریددالردهاالنشماکهندارداینبهکاريقضا، قضاگیردمیپیدارد راهوشیاريتکاملقانونهمیشه

شما. هستاهمیتبیخیلیاینولی،رسدمیهماینجاهابهکهگرچه. اصالنیستمهماینها، داریددالرهزار

. بشویدهویتهمنبایدبفهمیدتابیایددردتانتابدهیدازدستراشدگیتانهویتهمقضاطبقهستممکن

شمانفعبهقضاخواهیدمی.هستقانونشاین، گیردمیشماازها را آنقضا،شمابشویدهویتهمهرچیزيبااصال

. نداردکاريآنباقضا،نشویدهویتهمشمااگر. ماندمیچیزهمه، نشویدهویتهمچیزهیچباکندکار

خوب، کردمرهاراخدا،گرفتمرااینمنگوییدمی؟هستچیدانیدمیمعنیش،شویدمیهویتهمکههمین

کهراصحبتهااینو.نشدیممتوجهرااینما،نیستسازگاراصالًانسانیسیستمااین بیعنی،شودنمیاین

تکاملقانون،دیگرهستقانونییک. نیستاینطوراصال،هستدینیصحبتهاياینکنندمیفکرمردمکنیممی

شودمیهویتهموقتی، شودمیهویتهمجهاناینبهیدآمی،نیستمربوطدینبهاین. هستهوشیاري

. باشدخدامرکزشدوباره، کندرهابایدراچیزهااینخوب،شودمیچیزهااین،باشدخدابایدمرکزش

ما، کهکنیمنمیدینصحبت،کنیممیصحبتپیغبرانوخداازماوقتیلزوما،گویدمیراهمینهمدینحاال

،نیستنفعتانبهبجنگیدقضاباشماخوب، باشدباید اینطوري،کنیممیبیانراهوشیاريتکاملقانونیکداریم

مافتدامیآوردرد،فتدامیبداتفاق. فتدابینباید، فتدامیاینبرايبداتفاقاتهمهاینجنگد،میو من ذهنی

، خودمانبهراجعاصالکنیمرهارابقیهما هم، افتدمیشماشخصبرايکهبدياتفاقهر. شویمنمی،بشویمبیدار

شماکردنبدبختیاکردنخوشبختبراي،افتندمیشمابیداريبراياتفاقات، هستبیداريبراياتفاقات

ولی،هستخوشایندخیلی،افتادهاتفاقییکدیدیدشما، شمابخواهیدچیزياتفاقاتازنباید. افتندنمی

انقدرکهاین،خوشحالمنقدرایمن،شدهزیادپولمکهاینمنچرا،همبازبترسید، هستذهنیخوشایند
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نه،شویممیخوشحالماافتدمیکهاتفاقاتیتمامکهنیستطوراین،هستمهویتهممنپس،نداردخوشحالی

دوبارهگردیمبرمیهستیمهوشیاريماکه،کنیمفراموشراکارماننباید،نشویمخوشحالماگویممیکهاین

خوب، شودمیزیادپولمانحاال. کنیمفراموشنبایدراموضوعآن، کنیممنطبقخودمانرويهوشیاريبصورت

خوشحالخوبگرفتهبیستتانبچه، بشویدخوشحالخوبشودمیمتولدتانبچه، بشویدخوشحالشما

. بشودمرکزتانتواندنمی،بگیردرازندگیجايتوانندنمیاینها. نشویدهویتهمولی، بشوید

در میانِ جغد و ویرانش سپردخاک در چشمش زد و از راه بُرد

همخودش،کردههویتهمراماآوردهقضایعنی،بردهراهازقضاسرهنگهمان،ماچشمبهزدهخاكپس

.دنیاۀ ویراندرجغدهابینگذاشتهولی، کندبازراشدگیهویتهمتواندمی

کَنَندپَرّ و بالِ نازنینش میزنندجغدانْش بر سَر میبر سَری

سرشبهمنقارشانباهمجغدها، هیچکهآنکه، هستجغدهابینحاالاینکهبرعالوه، عالوهبهیعنیبرسري

کهمانبچهبا، اینجابهرسیدهتازهیکباماکهکاریستهمیناینو،کَنندمیهمنازنینشبالوپرو، زنندمی

تمام،استلطیفکوچولوۀ بچاین، بشودشناختهخواهدمیاین، رضاستوشکرنورِاین،کنیممیشدهمتولد

من،کنیدشناساییمرا، هستمزندگیمنکهگویدمیمابهاش خنده، بازیگوشیشبا، بازیشبا، آنورازپیغامش

پولباشدنهویتهمباشدنتانجدي،شدیدجديخیلیشما، بگیریدیادرابازيکه،کنممیکمکشمابهدارم

من، مرکزمان،شدهعوضمرکزتانوآنهاستازتانعبوسیوگرفتاریتانهمهاینواستمقامدانمنمیواست

.بگیریدیادچیزمناز، کنیدشناساییمندررازندگی، باشیدمنمواظب، خداستمنمرکز، رسیدمتازه

اینماداریممسئلههمهاین؟ داردخنده، خنددمی،کندمیبازي، رسدنمیاصالعقلشاینکه:کهگوییممیما

. هستیمجغدانهمانما،نیستبلد، کَنیممیراپرشوبالنتیجهدر،استبچه، رسدنمیعقلشچون! خنددمی

قضاسرهنگبا، اینجاراماآوردهقضاسرهنگ. هستیمباز، نیستیمجغدما،نباشیمجغدکنیممیشناساییولی

.بردمیراهاو، نکنیمدعوا

باز آمد تا بگیرد جایِ ماها: وِلْوِله افتاد در جغدان که

، بیایدموالنایی، بیایدبازيیکاگرمخصوصا، بگیردراماجايآمدهبازاینکهجغدانبینهستصحبتاین
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،کنندمیکارچهاستمعلومخوب ،بشودفاشآنهادروغ، هستنداستاددروغینطوربههمايعدهیک

.بکَنندرابالشوپرخواهندمی

غریباندر افتادند در دلقِچون سگان ِکوی، پُر خشم و مَهیب

پیدادشمن، کندمیپیدادشمن، موالنامثل، بودهیاوباشدراستیناستادهرکسیکهدهدمینشانهابیتاین

براي؟ کنیممیفرارچرا؟ رویممیدرماچرا، گویدمیرامااشکاالتدارداینکهبراي، دشمنیمماخوداصال. کندمی

همینبراي. استآینهیکمثل. بدهدنشانمابهراماایرادهايموالناهمهاینکنیمتحملتوانیمنمیاینکه

اوضاعیک، شویدمیذهنتانمراقباینکهمحضبهشما،پذیرشوشناسایی، پذیرشوبودنذهنناظرگوییممی

نشانشمابهراچیزهااینکهکسیآنو،موالناازکنیدمیقهرو،کنیدمیستیزهدرنتیجه، اولبینیدمیاحوالیو

.نکنیدولی، دهدمی

ایناینکهبراي؟ غریبگویدمیچرا، غریبیاموالنادلقدربیفتیدو، بشویدترسوخشمازپر، خشمنباید

بابا:کهگویدمیهرکسی. استجغداینبدانداش دائمیاقامتمحلرادنیااینکههرکسی. ساکننداینجاجغدان

یکتاییبهبایدشما، بشویدیکیزندگیبابروید، هستیديهوشیارجنسازشما، بیاییدشما، استویرانهاینجا

اینکهمحضبهاینکهبراي. کنندمیراشمابالوپرزنندمی،ایدآمدهاینبراياصال، برسیدوحدتبهباید، برسید

. داریممعیوبکااليماکهشودمیمشخص، کنیمصحبتذرهیک

!نه؟ بشودفاشخواهدمی،داردهمذهنیمن، استمعیوباستادکسییکآیا،بردمیسودماذهنیمنولی

واقعا، مارنگارنگهايگلازپرگلیماینکهکردیمفکرحاالتاهمما، کندنمیایجابمنافعشکهآن. خواهدنمی

، داریمکینه، داریمترس، داریمدرد، داریمشدگیهویتهمماکهبدهدنشانموالناوقتیاالن، استخوبیچیز

. نیستقبولقابل،کنندمیعبادتاستسالشصتاالنکههاخیلیبراياین

کینه، داشتندترسکهکنندمیاعترافسالگیپنجاه، سالگیشصتدروکنندمینگاهبرنامهاینبهکهکسانیو

شما. شوندمیعوضهمینبراي. هستندپهلوانهاایننرسیدندنتیجهبه، کردندکاروداشتندرنجش، داشتند

شماگفتموالناامروزدرضمنو.کندپیدارشدآنجاموالناگندماینکهبکنیدمرغوبخاكبایدراخودتان

ازماپس،بکاریدخدازمیندر، بکاریداهللارضدرباید، بکاریددرستبایدکاریدمیکههمخودتان، انباردارید

. کنیمحملهبزرگانبهنباید،کنندمیکوچکرامااینکهازوترساز، مهیبوخشمروي
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صد چنین ویران فدا کردم به جغدمن چه در خوردم به جغد: باز گوید

من، شمابهدادممنراویرانهاین. نیستمهمویرانهۀ شایستونیستمجغدۀ شایستمن:گویدمی؟گویدمیچهباز

.جغدهابرايگذارممی

شوممیسویِ شاهنشاه راجِعروماینجا، میمن خنواهم بود 

شیارانهوهویکتاییفضايسويبهروممی،امزندهتناینتويحالیکهدر، بودنخواهماینجامنبگوییدبایدشما

هویتهمنه، خواهممیرادنیاۀ ویراننه. بکنند، بکنندخواهندمیکاريهرجغدها. شاهنشاهسويبهگردمبرمی

بارزیرمن، ترسمنمی،بدهمدستازراشاندوستیاینکهاز. خواهممیراشاندوستینه، خواهممیراهاشدگی

،ندارمکاريهمکسیبا، کنممیکارخودمرويوکردماشتباهبینممیاالنمن،شوممیذهنممراقبمن، روممی

.برگشتنیعنیکلمهاینازهمرجع، کنندهبرگشتیعنیراجع، بله

&&&
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فکرواستذهنیمنهممعیوبشکااليوخریدهمعیوبکااليانساناینکهمطلبباارتباطدربدهیداجازه

بادیگردانیممیکهحالیدر، استآنشدنکوچکمانعوکندمیدفاعآنازدائماًوخریدهخوبیچیزکندمی

اگر، داردآنشدنکوچکبهبستگیماشدننهایتبیوماشدنبزرگو،شویممیبزرگما، آنشدنکوچک

ولیدانندمیياعدهیککهموضوعاینباارتباطدرو،دانیممیرااینهاۀ هم، شویممینهایتبیمابشودصفرآن

دستازرادوستانشانترسندمی،ترسندمیشدنفقیرازوشدنکوچکازياعدهیک، کنندنمیکاريهنوز

درو، امروزخواندیمراهااین. نکنندتاییدشان، نکنندتوجهآنهابهمردم، بدهنددستازراموقعیتآن، بدهند

:گویدمی.خواندخواهمبرایتانمثنويمختلفدفاترازابیاتیموضوعاینباارتباط

1045مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت 

را نشکافتیدُر ندیدی، حُقّهدادی زآنکه ارزان یافتیسهل 

ما، تویششکافتیممیاگرکه،استذهنیمن، منظوروگذارندمیجواهرآندرکهکوچکصندوقیعنیحقه

اینبه، نکردیمتوجهدیدیماگریا،ندیدیمراخودمانمغبونیتمااینکه. بودخودمانجواهروبودیمخودمان

اینتويدر، ندیدیمهمراآنتويدرِو. آوردیمدستبهارزانآمدهآنورازکهرايهوشیاراینماکهاستدلیل

. بیاییمبیرونتویشازتانشکافتیمراذهنیمن، راصندوقیاراحقهاینوندیدیمهمراذهنیصندوق

، بودنشستهراهسرگدایییککهگفتیم، کنیممیاجراداریمراششونودوششصدۀ برناماالنکهاولۀ برنامدر

یکگفتاوبهگدا، گذشتمیرهگذريوبودنشستهصندوقیرويوکردمیگداییوبودنشستهگذريیکدر

بازرانشستیرویشکهصندوقیاینتاحاالولی،بدهمتوبهندارمچیزيمنگفتشخصنآو، بدهمنبهچیزي

گفت،امنکردهنگاهراتویشهرگزولیامنشستهمنصندوقاینرويآیدمییادمکهزمانیاز، نهگفت؟ ياکرده

.کردهمیگداییشخصاینولی،بودهقیمتیجواهراتازپردید،کردباز! کننگاهراصندوقتوي، کنباز

عشق، داریمبینش، داریمخرد، داریمجواهرات، ذهنصندوقاینتويدردرونماندرماکهاستاینتمثیلو

رادر، گویدمیراهمیندارد،کنیممیگدایی، مردمازتاییدوتوجه، راهاآنبدلولی، داریملطافت، داریم

؟کنینگاهراآنتوينکرديبازراصندوق، ندیدي
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اوفتادزود بینی که چه غَبنَتسربسته جهلِ تو بدادۀحُقّ

راصندوق، ایدنشستهراحتخیلیو،جلوببریدقبرپايتا، نکردهباز، سربستهراصندوقاینخواهیدمیشما

، مردموقتی. نیستیماینجاسالنود،هشتادازبیشترمازوديبه، دیدخواهیدزوديبه، کنیدبازخواهیدنمی

داخلمنتهی،مابابودههمیشهعشقهمان، جواهراتهمان،خواستیممیکهچیزياونکهشدخواهیممتوجه

. ايشدهمغبونچقدرکهدیدخواهیزوديبه. کردیممینگاهبیرونما، کردیممیگداییماولی،بودهصندوق

رویی تو شادزنگی در سیهچوهمپُر لعل را دادی به بادۀحُقّ

تازه، استسیاهرویشکهکسیزنگی، زنگیمانندو. استخودماندرونکه، داديبادبهراجواهرازپرصندوق

واقعدرکهذهنیمندرکه،اوستدردهايوهاشدگیهویتهممعادلهمیشهو، کندمیهمافتخارآنبه

، مردیازنند، شانجنسیتبامردم. کنیممیافتخارهمآنهابهومشغولیمظاهريمشخصاتبا،ماروییۀ پوست

، باورهایشانباو، همسرشان، هایشانبچهیادنیامالمثل، پولمثلمتعلقاتشانو، شانزیبایی، شانبدنیقدرت

راحقهولی، هستندشاد، کنندمیهمافتخاراینبهتازه! کندمیسیاهاینهاوهویتندهم، مقامشان، علمشان

،کنندبازخواهندنمیراصندوق

خبت و دولت را فروشد خود کسی؟گویی بسیعاقبت واحَسرَتا

سالگیبیستدرراچیزهااینمنکاشاي:گوییممیاالنهمماازبعضی! دریغايگفتخواهیتوسرانجام

راشدنبیدارایناثروارزشماکهاستاینشامعنیو. استخوبگفتنواحسرتاودریغاین. دانستممی

متالشیهمتناین، شودمیمتالشیذهنیمناینکهمردنموقعو، نکندکاريهیچکسیاگرولی. دانیممی

خودشبه، کهگویدمی،گویدمی،خوردخواهددریغموقعآنونکردهکاريهیچکهبشودمتوجه، شودمی

درماحضورماچیزهمه، ماۀ سرمای، مادولت، مابختیعنی؟ فروشدمیکسیرادولتوبختآخر:کهگویدمی

.استلحظهاین

برایمخوبچیزهايکهشويمیسببتو، ببینممنشويمیسببتو،توییمنروزگفتداشتیمغزلدرامروز

بدکنممیبازخودممناگر، شودمینیککنیمیبازتواگر،منرويکنیمیبازتورواتفاقات. بیفتداتفاق

دولتوبخت، گرفتیمراذهنیمنوقتی! دیگرفروختیم؟ فروشدمیآدمرادولتیوبختهمچویکآخر. شودمی

. بگیریمپستوانیممیولی. فروختهرادولتوبخت،دادهقرارمرکزشراهاشدگیهویتهمهرکسی، دادیمرا
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1000مثنوي، دفتر سوم، بیت مولوي،

از فزونی آمد و، شد در کمیخویشنت نشناخت مسکین آدمی

محدودیتاینازتواندمیانههوشیارکهگرچه، محدودیتبهافتادهآمدهنهایتبیاز، نشناختهراخودشانسان

نهایتبیدوبارهوبیایدبیروندیداینوکمیابیوخساستایناز، بیایدبیروننظريتنگاینازو، بیایدبیرون

، راکمیابیاین، راکمیاینولی. بشویمزندهاالنهمینخدانهایتبیبهتوانیممیهممایعنی،انههوشیاربشود

اینباشماخوب .هستیممسکینیة باشندلحاظاینازو. داریمنگهخواهیممیراذهنیمندید،رادیداین

. بشناسیدراخودتان، اطالعات

که. هستیمخداما، شناختترینعمیقدر. هستهمخداشناخت، فکرهااینزیردرخودشناختکنمیادآوري

شاذهنیمناینکهنهشناختراخودش. استشناختهراخداشناختراخودشکههرکسی:کهشدهگفتهبارها

موردایندرهمبیتیکاالن! خودش؟ ماندمیچهدیگرکردالراهمهوشناختراشاذهنیمناگر، شناخترا

:اتفاقاداریم

بود اطلس، خویش بر دلقی بدوختخویشنت را آدمی ارزان فروخت

اطلس بهترین پارچه است و نماد . ارزان فروخته، اطلس است،واضح است،آدمی خودش را که خدائیت است

مثل ، که همین پوسته ذهنِ خشن است، این را برده به دلق،نماد خدائیت ماست که لطیف است، حضورِ ماست

. دهندچه بگویی دوخت یا فروخت هر دو یک معنی را می،به آنها دوخته شدگیهویتهم، دردها

3982مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بیت 

خیمه کی افراشتی؟از لُعابیداشتیعنکبوت اَر طَبعِ عَنقا

،با هر بادي. خوردآمدیم از لُعاب دهانمان یک خیمه درست کردیم که با باد بهم می، یعنی ما مثل عنکبوت هستیم

هر انسانی که در ،نهایت خداعنقا یعنی بی. نداریماً ما طبعِ عنق. تواند همه را بهم بریزداي میهر پرنده، هر زنبوري

. شود عنقاستنهایت خدا زنده میاین لحظه به بی

 من را مهمانی ، ام بزرگ بشودخانه، پولم زیاد بشود. هاي ما خیلی کوچک استخواستهمن ذهنیدر وضعیت

،من را استاد حساب کنند، من را بزرگ حساب کنند، از من بپرسند که چکار کنند من هم بگویم، دعوت کنند

، در واقع ذهن ماست. بافدعنکبوت با همان چیزهاي ذهنش می. بافدعنکبوت می. ها طبعِ عنکبوت استنای
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شما درد جدید ایجاد ، کنم که شما نگذارید دیگر ببافدبراي همین عرض می. بافدبافندة ذهن با آب دهانش می

من ذهنیهاي ها بافتهاین. بسازیدیک قصه ،یک وضعیتی را ارزیابی نکنید، شما داستان درست نکنید، نکنید

نهایت خدا زنده بشوم و از من این خرد بیان خواهم به بیاین است که من میاً طبعِ عنق. است و عنکبوت است

بله. شودببینیم در جهان چی ساخته می، بشود

4061مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت 

ماهِ جانِ من، هوای صاف یافتچون غبارِ تن بشد، ماهم بتافت

شیارانه اجازه بدهم این من وهمین که ه،نه؟ آزاد کنم، بر این دلق ام دوختهآیا خیلی سخت است من خودم را که 

دردم را ، آمدهرجا که امکان پیش،بیاندازم، ام را بیاندازمشدگیهویتهرجا که توانستم هم،کوچک بشود

. درخشیدن، کند به تافتنمیماه من شروع،دازمبیان

یعنی من براي ابد . تابدماه من می، پس  این ابر کنار برود،و االن ابر گرفته،ماه شب چهارده، ما مثل ماه هستیم

دقیقه دردهایش کس مجبور نیست که حتی یکهیچ. را نگه دارممن ذهنیمن مجبور نیستم این ، مغبون نیستم

وجود من ذهنی، وضعیتی که، هوایی که،هواي صاف یعنی هواي غیر ابري. تواند بیاندازدهمه را می، داردرا نگه

. ندارد

2078مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت 

پوزهم تو سوزی هم سَرَت، ای گَندهمشعِ حق را پُف کنی تو، ای عَجوز

بعد . از طریق ذهنبا جهان ماديشودهویت میرود هممی، آیدي میهوشیار. دیگردانیدتوجه کنید که شما می

روي خودش قائم ، ها و دردها شدگیهویتاز همکندآزاد میفیکُون خودش راي از طریق قضا و قَدر و کُنهوشیار

. کندخودش این کار را می،شودمی

شدن هویتبا هم، با قضاوت، لحظهت در مقابل اتفاق اینبا مقاوم، لحظهبا ستیزه با اتفاق این،مانما با ذهن

نه . پف کنیمخواهیم میشمع خدا را ، شدن با آنهاهویتبا شعار هرچه بیشتر بهتر و هم، باچیزهاي آفل بیشتر

،اگر شمع دیگران را هم فوت کنی:گویدمی. خواهیم خاموش کنیممی، هرلحظهمکنیتنها شمع خودمان را پف می

؟ داریدمیچرا به واکنش وا؟ کنیدچرا پف می؟ شما چکار دارید، کنداش کار مییکی دیگر دارد روي
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همه ، سوزدهم عقلت می، هم سرَت، سوزيهم خودت می، خواهی پف کنیشمع حق را میو،عجوز یعنی پیرزن

؟ یادتان است گفت ما قندخا هستیم،پوزِش گَنده است، پوز یعنی کسی که دهان ناپاك داردگَنده. سوزدچیزت می

برعکسِ ،جهان آوردنسبب را به اینشاديِ بی، یدن یعنی دائماً شادي جویدنیقندخا. یعنی ما باید شاد باشیم

؟ خواهی شمع حق را پف کنیمیچیبراي، دهدپوز که حرفهایش بوي تعفّن میگَنده

و بلندشدن ، دانمگوییم میکه مییعنی ما با این. ستیزیمقدر میبا قضا و ،ستیزیملحظه میهرلحظه که با اتفاق این

که این ، شمع خدا را، خواهیم شمع حق رامی، لحظهجاي اینلحظه بهو دیدن اتفاق این، به عنوان من و مخالفت

شما ، ارددانم چکار دحاال نمی، خدا ما را آورده به عنوان شمع اینجا روشن کند،حضور رسیده استیک انسان به

. خوب نیست،روشن بشوید؟ پرسید براي چیچکار دارید می

، بینیدروي صفحه می، کند به یک آیه قرآنموالنا این را مربوط می، بله. یک بیت دیگر هم دارد

8، آیه )61(قرآن کریم ، سوره صف

رِه ولَو کَرِه الْکَافرُونَیرِیدونَ لیطْفئُوا نُور اللَّه بِأَفْواههِم واللَّه متمّ نُو

کننده نور خویش است، اگر چه کافران را خواهند نور خدا را به دهانهایشان خاموش کنند ولى خدا کاملمى

.ناخوش آید

کنندة نور ولی خدا کامل،هاشان خاموش کنندیعنی با دهان، خواهند نور خدا را به دهانهایشان خاموش کنندمی

ما فقط به ضرر من ذهنیهاي کند و دخالتکند و کامل مییعنی خودش است که خودش را بیدار می، خویش است

، حرف موالنا را شنیدید، دانیدخودتان می، آیه قرآن را دیدید. اگرچه کافران را ناخوش آید،شودما تمام می

؟ خواهید شمع خدا را پف کنیدمی

2082مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت 

مشع کی میرد؟ بسوزد پوزِ اوه بر مشعِ خدا آرد پُفوهر ک

فوت چه، چه شمع خودمان را خاموش کنیم،توجه کنید همه ما شمع خدا هستیم،هرکسی شمع خدا را پف کند

، مزاحمش بشویم، بهشفشار بیاوریم، دردهایمان را بهش بدهیم،نگذاریم روشن بشود، شمع دیگران را کنیم

چرا که این شمع را خدائیت . میردشمع نمی،کنمام را قطع میدوستی، به حضور برسی، بهش بگوییم اگر بروي

مرد باشد ریش ،سوزدفقط پوز او می، شمعاصالًاستخودش،خدائیت ماست، کندخدا روشن می، کندروشن می
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توانند شمع را ها میخوانم که ببینید کیک بیت میدر این مورد ببینید ی. مشخص است. سوزدو سبیلش می

:گویدمی. خاموش کنند

2226مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت 

ز آشنایان و ز خویشان کن حذرکم گریز از شیر و اژدرهای نر

. گذارند انسان به حضور برسدنمیها هستند که این. بلکه از آشنایان و خویشان بترس، یعنی از شیر و اژدها نترس

،ترسانندها هستند که ما را میاین. کنندتوجهی میبی،کنیممان را قطع میگویند دوستیها هستند که میاین

شاءاهللا جلسات حاال در این مورد ان. کنندشان را دریغ میحمایت، توانند ما را حمایت کنندها هستند که نمیاین

. هیم کرددیگر هم صحبت خوا

1796مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت 

گوی توستجزو جزوِ تو فسانهجویانی تو چُستروز و شب افسانه
قصه هم براساس پوسته . سازیمقصه می. بافتن هستیم، یعنی همیشه ما دنبال افسانه هستیم. راجع به اصل ماست

چه وضعی ، تواند بکندچکار می، ما چکار کردهمن ذهنیاجع به اینکه ر، راجع به خودمان. استمن ذهنی، است

. کنیمتعریف می، دارد

از فزونی آمد و شد در کمیخویشنت نشناخت مسکین آدمی
به که انسان بیاید ، کندجهان راجع به ما صحبت میچی در اینیعنی همه، گوي اصل ماستاما جزو جزوِ ما فسانه

جهان هست و موالنا جمادات و هرچی که در این، و همه نباتات،نهایت خدا زنده بشودبه بی، حضور زنده بشود

و از آن هزاران تا چیز ،اي به خودش زنده بشودکه خدا در یک باشنده، منتظر این کار هستند، فرشتگان:گویدمی

. شناسیم کی هستیمنمی، بافیمیما هم قصه م، کنندهمه راجع به ما صحبت می. ساطع بشود

نهایت توانید بیشما می، شما امتداد خدا هستید، دانیدشما می. شناسیماالن دیگر می، شناسیمها میبا این بیت

و دنبالش هم ،به تایید و توجه مردم احتیاج ندارید، شما به تعریف و توصیف مردم احتیاج ندارید، بشوید

به ، موقعی شما را فراموش نکندتان یکبچه،دیکی به شما تلفن بزند احوالتان را بپرسدشما توقع نداری. رویدنمی

محض اینکه قبول کنیم کی به. اید که کی هستیدفهمیدهتوقعتان به صفر رسیده،خواهید شمانمی،شما زنگ بزند

. شمعآنکاربکندشروع می، هستیم
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2089مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت 

پیر؟کی کند وقف از پی هر گندهکُل دوان مانندِ تیرجزو، سوی

. رود به سوي فضاي یکتاییدارد می، یعنی هر انسانی از جنس خدائیت است. گویدي را میهوشیارقانون تکامل 

، هار بعدش پوسیدهپیر که تمام چخاطر گندهبه. شودپیر آمده مزاحم میهر گَنده. خواهد برود به وحدت برسدمی

قضا و قدر در این طرف ؟ شودي عوض میهوشیارقانون تکامل ،دردمندمن ذهنیمخصوصاً ، من ذهنییعنی 

هی پف ،تان باشید و مزاحمت براي خودتان ایجاد نکنیدکه شما ناظر بر ذهناین،کُن فیکون در این هست،هست

دانید اگر بخواهید به ولی االن شما می. تا بگذارید قانون کار خودش را بکند،چراغ خودتان را، فوت نکنید، نکنید

، کنیدي عمل میهوشیاربراي اینکه مطابق قانون تکامل . توان جلوي شما را بگیردکسی نمی، حضور زنده بشوید

. براي این کار آمدید

2096مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت 

پس چه مانَد؟ تو بیندیش ای جَحودچون اَنای بنده ال شد، از وجود

وقتی شما همه هم،ال شد، اَناي بنده، حسِ وجود انسان در ذهن، من ذهنیوقتی . جحود یعنی بسیار انکارکننده

چیزي که آن، چیزي که ما نیستیمبارها گفته شده که از شناخت آن،ها را انداختید و ال کردیدشدگیهویت

. یعنی حضور، دهدخودش را به ما نشان می، تیمهس

، مانیدفقط شما می. ماندفقط خدا می؟ پس چه ماندچون اَناي بنده ال شد، از وجود: گویدموالنا هم همین را می

اگر هم ،البته ما دیگر بسیار انکارکننده نیستیم. اي بسیار انکارکننده، تو بیندیش خوب، ماندخدائیت می

ما . ما در مسیر رفتن به سوي فضاي یکتایی هستیم. شاءاهللا که به آن شدت نیستدیگر ان،کنیمانکارمی

یعنی ،بشود یعنی آن را انکار کنیمالً،بنده یعنی ما،یعنیمن ذهنی،من، یعنی مناان،مان راداوطلبانه من

. بشناسیم که چی نیستیم

، ما فکرمان هم نیستیم. چیز آفل نیستیمما هیچ، مان نیستیمما مقام، ن نیستیمماما بچه، مان نیستیمما پول

فقط اال ، ال اله همه را ال کردیم؟ ماندچی دیگر می، همه را ال کردیم،دردهامان هم نیستیم، باورهامان هم نیستیم

:گویدمیاالن . پس این امکان دارد. اال اهللا شما هستید و خدا باهم،ماند دیگراهللا می
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2098مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت 

که کند تُف سوی مَه یا آمسانای بریده آن لب و حلق و دهان

، لحظه خرد زندگی را نپذیردیعنی این؟ یعنی چی. یعنی بریده بشود آن لب و حلق و دهانی که به آسمان تف کند

منتها ما ، یعنی بریده شده، اي بریده یا بریده باد. بریده باد. هی بگوید من، اش را رو کند با علمشمن ذهنی

گردد به صورت خودمان و برگشته خواهد بگوید تُف برمیاالن می. اندازیمما هرلحظه تُف به باال می، فهمیمنمی

این هم دوباره آیه بله. انیمدما نمی، همین تُف خداست به صورت ما، تمام دردهاي ما که االن انباشته شده. دیگر

، قرآن است

43، آیه )35(قرآن کریم، سوره فاطر

…هلّیِّئُ إِلَّا بِأَهکْرُ السیقُ الْمحلَا یو…

...بدسگالی، دامنگیر بدسگاالن شود…

دامنِ این اندیشه ، کنددردهایش فکر میباومن ذهنیهرکسی با ،من ذهنیبدسگالی یعنی اندیشه بر حسب 

. کندو بصورتی شمع خدا را پف می،خود او را خواهد گرفت

تُف سوی گردون نیابد مَسلَکیتُف به رویش باز گردد بی شکی

. مانبه صورت، گردد به پایینبرمی، مسلک یعنی راه. کندآنجا که راه پیدا نمی، انسان  به آسمان تُف کند

برابردرمقاومت،لحظهایناتفاقمقابلدرمقاومتیهر، لحظهایناتفاقبابگوییمیالحظهاینباايستیزههر

.صورتمانبهگرددبرمی،استآسمانبهتُف،لحظهایندرقدروقضامقابلدرستیزههر،هستهمخدا

بر روانِ بُولَهَبچو تَبَّت همتا قیامت تُف بر او بارَد ز رَب

هر،شودمیفاسدکنیممیعملیهر،شودمیتماممارضربهکنیممیکاريهریاباردمیاوبرتُفخداازقیامتتا

دانیدمیتانهمهکهايآیهبهکندمیاشاره،ابولهبلبانبرتبتمانند،شودمیفاسدکنیممیاياندیشه

1آیه ، )111(قرآن کریم، سوره لَهب

ّتَببٍ وا أَبِی لَهدی ّتتَب

.نابود باد دو دست بولَهب و نابود شد



Program # 696گنج حضور696برنامه شماره 

61: صفحه

نابودو،کندمیکاريهر،اندیشهبادنابود،اوعملبادنابودیعنی،اودستانبادنابود،استذهنیمنبولهبیعنی

دفترقصهازواستتوجهجالبکهگویدمیموالنامطلبی، کنیممیتُفآسمانبهبولهببعنوانمااینکهبراي.شد

:کهآوردمیششم

اینخانموزندمیمثالکهبودهبزرگعارفموالنانظرازکهخرقانیابولحسنشیخدرِرودمیمریديیک

گوید شیخ رامیزندمیدراینکهبراي،مریدهمانبهکندمیتوهینخالصه،نبودهمؤدبیخانم،ابولحسن

توپس،احمقآدمیکدنبالاومديکهاحمقیتوهم:کهاستایناش خالصهکهگویدمیچیزيوخواهممی

،دردمندذهنیة باشندهر،زننه،اینکهزندمیتمثیلواستاحمقهممنشوهروهستیمنشوهرازاحمق

زندگیکهرالحظهاینکندمیتُف،آسمانبهکندمیتُف،زدمثالقبلیا،بیندمیراکاملعارفیکاینطوريکه

براي؟ ستیزدمیچرا، ستیزدمیاتفاقبا،بیندنمیراخودش،بیندمیرالحظهایناتفاق،بیندمیاتفاق،است

.دانممیمنگویدمیاینکه

بایددانممی،کنممخالفتبایددانممی،باشمداشتهبایداسترسدانممی،باشمغمگینبایداالندانممیمن

اینطوريگرددبرمیمریدونداردقبولراکاملعارفآدماینجورحالهربه،خداستتُفهمهاینها، باشمنگران

بهتوجهوشناسیمنمیراخداوداریمذهنیمنکهماباشندگیاینکهبدهدتوضیحخواهدمیموالناو،گویدمی

.اینهاودانیممیگوییممیوهستیمخودخواهودهیممیادامهراوضعاینوکنیمنمیقضا

کهگویدمیراعلتشو،کندنمیو،کندمحوراماتوانستمیقضاو،نیستقبولقابلزندگیبرايکالًوضعیتاین

راتومنکهگویدمیابولحسنزنبهمرید، داريسرااینبانسبتیتوکهاستاینعلتش؟ چیهدانیدمیعلتش

همروزگارگردشپس،راکاراینکنمنمیخانهاینخاطربهولی،توهینتاینخاطربه،کشتممیخالصه

الهیبارگاهدرخدائیتواستخدائیتبهمجهزاینکهخاطربهولی،برداردزمینازراانساننسلتوانستمی

:گویدمی،زنمنمیحرفیمناحتراماینبهگویدمی،شدهزاده

2111مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت 

پاره کردمی این دَم تو راپارهگر نبودی نسبتِ تو زین سرا

خدابراي،زندگیبراينیستقبولقابلخودمانبهکنیمفکرتکبهتکماوضعاینکهگویدمیبیتاینخود

.نیستقبولقابل
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تا مُشَرَّف گشتمی من در قِصاصدادمی آن نوح را از تو خالص

بههاموقعبعضی،همیشهنه،موالناراکاملهايانسانهمیشهراابولحسنآنقصهدرحاال،نوحآنگویدمی

،استحاضرکشتیلحظهاین،باشیدنوحتوانیدمیشمایعنی، یکتاییفضايراکشتی، نوحکندمیتشبیهنوح

ازراآن:گویدمی،گویدمیابولحسنشیخظاهراً،نوحآن، نهنشویدتسلیم،شویدمیسوارشویدبتسلیماگر

،بشودراحتشرشازوبشناسدراذهنیمن:گویدمیداردانسانکهاستافتخارنیاوکردممیراحتتودست

.استسمبلیکاینها، نهبکشدآدمبرودکسی،هاکشممیروممیرایکیمنگویدنمی

بهماکهاندمهمابیاتاینیااستمهمبیتاینو،بدهدپسبایدهیکردهبدکارهاينقدریاذهنیمنیعنی

کارخودمانرويچقدر؟کنیممیراکارهااینچرا؟هستیمکجادر؟کنیممیداریمچکارببینیم،بیاییمخودمان

دادممینجاترانوحوهستیمماهمنوح،ریختممیبهمراسیستماینکهبگویدخواهدمییعنیپس؟کنیممی

.وضعیتایناز

این چنین گستاخیی ناید ز منشهنشاهِ زَمَنۀلیک با خان

ما،خدائیتیمماکهچرا،خداماگفتگويماقصهایندر،ابولحسنشیخقصهآندر،زمانشاهنشاهخانهبامنتها

مناز،کنمنمیجسارتیهمچونمنخداۀ خاندر،نشودزندهخدائیتشبهانسانکهاستحیفونیستیمکم

.نیستساختهگستاخیهمچون

ورنه اکنون کردمی من کردنیرو، دعا کن که سگِ این موطِنی

پس،کردممیتوباراکردنیکارآنمنگرنهوذهنیمنبعنوانمایعنی،هستیدرگاهاینسگکهکندعابرو

داشتهفرصتکه،استقبولقابلزندگیبراي،خدابرايسالشش،پنجیک،داشتنذهنیمناینکهبیندمی

دستهکردیمشروعماکهاینطوري،بشودزندهبینهایتشبهوبیرونبیایدوذهنخوابازبشودبیدار،باشد

، شودمیمامنبعد،من،من:گوییممیهیجمعیدسته،کنیممیایجاددردجمعیدسته،داریمذهنیمنجمعی

.افتندمیهمجانبههامن

،کردندفکرجوريه چموالنامثلآدمهاییبفهمدبایدبشر،کردپخشدنیادررادیداینبایدکهکنیدنگاهشما

مثالًکهاستفکريطرزچهاینآخر،بدهدادامهراوضعاینبشراگرشودمیحیفدیداینو،دیدندچجوري

قدرهمینهمروسیه، کندویرانرازمینتواندمیدفعهبیست،داردکهاتمیهايبمبآمریکااینجاگفتیمبارها
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مشمول،بیاوردوجودبهنکندخدارااتفاقیاگرقضا؟ چیبرايخوب،دارندتعداديبیشوکمهمبقیه،دارد

الصه، خکندمیزندگی،کندنمیبشر،کنندمیمادر مورد راکردنی،شودمیبیتهمین

1981مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بیت 

خود خوانَد اندر حقِّ یارۀنامکاربدگمان باشد مهیشه زشت
همیشه،نویسدمیذهنشدررازندگیداردنیکگمانکهکسی،داردبدگمانکهکسیذهنیمنیعنیبدگمان

.گویدمییارهايحرفبجايو،راخودشۀ نام،خواندمیراخودشذهنوداردمنکارش،استزشتکارش

اندانبیا را ساحر و کَژ خواندهاندکه در کژی ها ماندهآن خَسان
،خواندندکژوساحرراانآورپیغام،اندکردهگیرفعالًانسانهابیشترکهکژيدراندماندهکهذهنیهايمنآن

ذهنمانما،استهمینکردهماتراماشیطانگویممی،دیگراستهمینماگیر،خوانندمیراخودشانۀ نامچرا

هویتهمذهنماندرکهچیزيآن،نیستحقیقتماذهن،استحقیقتماذهنکنیممیفکر،خوانیممیرا

.بگوییمساحروکژنبایدهمراآورانپیغاموبدهیمنسبتزندگیبه،خدابهنبایدیمخوانمیانشدگیم

2140مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت 

عامتا بیندیشم من از تَشنیعِخاممن نی ام در امر و فرمان نیم
کاروبدهیدپسخواهیدمیرامعیوبکااليآنشماکه،استمربوطامروزمانکاربهدوبارههمابیاتاینو

گوییدمیچی،کنممیکارخودمروي،کنموقتاگرهاموقعبعضیگریختهوجسته،نباشیدخامنیم،کنیدمی

.بترسممردمتشنیع،مردمتأییدعدمومردمگوییبدازکهنیستمخامنیممن؟ شما

؟ چییعنیکاراینکهبگویندايعدهیککهاندیشیمنمیاصالًودهیممیانجامداریمرااینکارما، نیستیدشما

اگرحاال.استلحظهایندرخداباشدنیکی،لحظهاینبهشدنبیدار،دردخواب،ذهنخوابازبیداريکاراین

خداهايگفتهبهراذهنشان،خوانندمیراذهنشانچون،پسندندنمیايعدهیکپسندندنمیعاديمردم

.کنیمکاره چما،دهندمینسبت

جانِ ما بر رو دَوان، جویانِ اوستعامِ ما و خاصِ ما فرمانِ اوست

قانونطبقکهکنیدمیتوجه،استقويخیلیگویندمیچههرمردمعموم،ماخاصوماعام،گوییدمیشما

ببینید،رودمیخاصحرفهايدنبالو،رودمیعامدنبالیعنی،کندمیپیرويجمعاز،داندنمیکهکسیهرجمع
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،گویندمیرااینهمهمردم،کنیممیگوشرااینهاحرفدانشمندندهاآدماین،گیریدمیتصمیمچجوريشما

،اوستجویاندودمیروباماجان،اوستفرمانلحظهایندرماخاصوماعامنهگویدمی.استدرستاینپس

.نیستمهممابرايگویندمیچهمردمکه،همینبشودیکیاوبابرودخواهدمیفقطماهوشیارياین

جانِ ما چون مُهره در دستِ خداستفردی ما، جُفتی ما نه از هواست

دانشبوسیلهیعنی،هوابامارااین،بیاوریمجفتیابیاوریمفرداینکه،بودنمهرهداشتیمهمغزلدرامروز، بله

لحظهایندرما،نه،استبدایناستخوباین،استجفتاین،استفرداین، کهکنیمنمیتفسیرذهنیمن

اتفاقشماپس،آیدمیچههرد،اندازمیلحظههرخدا درکهاستايمهرهمثلماجانکهمهستیتسلیمچنان

.رویدمییکتاییفصايسويبهدوانروباشماو،اندازدمیخداراشماة مهردهیدباجازهو،پذیریدمیرا

نه ز عشقِ رنگ و نه سودای بونازِ آن ابله کشیم و صد چو او

داردشیخ،بستیزیدباهاشنبایدشما،استذهنیمنهمینابله،هستقصههمینمورددراین،کهگویدمی

اینکهبخاطرنه،بکشیدبایدراآنشبیهذهنیمنتاصدوراخودتانذهنیمننازبایدشما:گویدمی،گویدمی

همجهتاین،جهتییکبهافتدمیآیدمیهوشیاريیعنیرنگ،هستیدفکرشعاشق،هستیدرنگشعاشق

هیجانییک،ماجسمرويکندمیاثر،شودمیهویتهموقتی، شودمیهویتهمباهاش،استفکرهمیشه

.استبوهمآنکهآیدمیبوجود

بخاطرگویدمی.ماستجسمرويآناثروشدههویتهمفکرهايجهانبوورنگجهان،داریمبوورنگجهان

باید،بشومجدا،استذهنیمنکهخودمابلهاینازاینکهبرايدانممیمنبلکه،نیستبوورنگبهمنعشق

.شودمیقوياوکنممیستیزهموقعهر،کنمستیزهباهاشتوانمنمی،بکشمرانازش

مننازوکشیدمیرانازش،کنیدنمیدعواباهاششما،کردخواهدابلهانهکارهايذهنیتانمندانیدمیشماپس

،نیستآنهاهیجاناتوباورهابهشماريگذاارزشوشمااحتراموشماعشقبخاطراینوکشیدمیراذهنیهاي

همشخصآنباورعاشقوشمانیستیدخشمعاشق،کنیدمیبازرافضاشماشودمیخشمگینکسییکمثالً

.شودمیبستهکنیدستیزهاگرکهدانیدمی،هستیدخودتانگشاییفضاعاشق،مرکزشگذاشتهکهنیستید
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ما تا کجاستۀمَلحَمکَرّ و فَرِّدرسِ شاگردانِ ماستاین قَدَر خود 

درسبرايدیگرذهنیهايمنیامنسازممیذهنیمنباکهچولووکهمینقدر،دیگویمیشمایاگویدمیشیخ

جنگجاللوشکوهگویدمی،جنگیعنیملحمهبعد،بگیریدیادشماکهکنممیرااینکاریعنی،ماستشاگردان

فضافقط شماکهبگویدشمابهخواهدمی،بینیمیتوکهنیستاینیعنی،کجاستتاببینجریاناتایندرما

کارخودشاالن،بزرگتریستکاریکبرايبلکه،نیستاینبراي،زندمیحرفدرشتنفریکاینکهبرايگشایی

؟ کجاتا، بشویدزندهاوخودبهشماه، براي این است کدهدمیتوضیحرابزرگتر

برقِ مَهِ ا نیستجز سَناتا کجا؟ آجنا که جا را راه نیست

رااوهامو راتصاویرنآتماممنیعنی؟ داردادامهچالشاینکجاتا،البتههانیستجنگ؟ جنگیممیماکجاتا

اینبراي،کنممیبازفضا،کندکوچکرامنمن،زندمیحرفدرشتنفریککهاینفقط،انداختخواهم

یعنی.نداردراهمکانکهآنجا؟ کجاتا،بگیریدیادشماکه،هاستبچهدرسبراياین،استکوچکاین،کنمنمی

،خالصحضوریعنیاهللامهبرقسنا،نیستچیزيآنجاخدامهبرقسناازغیرو،دارينگهنبایدراتصویريهیچ

شماهمهرااش 35آیه43آیهنورسورهاستقرآنآیهدوبارههماینبله،دهدمیتوضیحخودشکهخالص

:گویدمیدانیدمیهمیشه

43، آیه )24(قرآن کریم، سوره نور

یکَاد سنَا برْقه یذْهب بِالْأَبصارِ... 

.نور دیدگان را از میان ببرد.نزدیک است روشنی برق آن…

زمینوآسمانهاهوشیاريجنسازما:کهگویدمی،دانیدمیکههم35آیهآمدهاینجاازبرقسناصورتهربه

هوشیارياینو،استشدنروشنبهنزدیکخیلیمادرهوشیارياینوداردوجودهوشیاريیکیعنی.هستیم

ماحضوریعنی،خداشمعهمینیعنی،استخودشازهمروغنشوستاهوشیاريبرهوشیاريشدنمنطبق

رهادردهایتانازبیاییدشماکهگوییمنمیراهاحرفاینما:کهبگویدخواهدمی. خالصخالصخالصحضور

آن،نیستدردهاازشدنرهابرايبرنامهاینولی،برنامهاینبهشوندمیکشیدهدارنددردمردماتفاقاً،بشوید

گفتهخدا:کهگویدمی،گویدمیاالنپایین،دهیدمیانجامراهوشیاريتکاملکارداریدشما،استفرعیشآثار

.هستیاینتووبشناسمفرمدرراخودمخودموبشومشناختهخواستممیبودمنهانگنجیمن
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،کنمبازرافضا،کردبلندراصدایشخانمماگرکهبدهمگوشحضورگنجخواهممیمننههستیدآندنبالشما

یکداریمما،هاستبچهدرساین،ابلهاینباآمدنکنارکهبگویدخواهدمیکه،استکوچککهاین، اینفقط

،رویممیدیگريجاي

نورِ نورِ نورِ نورِ نورِ نوراز مهه اوهام و تصویرات، دور

نهایتبیبهوبشویمرهاهاشدگیهویتهمازماکاملطوربهخالصنوروحضورنوروخدانورونورفقطیعنی

دیگراالن،نیستیمماکهچیزيآنازیعنی.استاینبراي.بشویمزندهلحظهایندراستخالصنورکهخدا

بیندازیمبایدراهمه،نیستیممادهدبنشانذهنکهشدگیهویتهمهیچ،نیستیمماچیزيچهفهمیدیم

.دورهماوهامهمهازنورنورنورنورنوریشویم

خوتا بسازی با رفیقِ زشتهبرِ تو ار پَست کردم گفت و گو

راگفتگواین:گویدمی،ماستگرفتنیادبرايواقعدرهمقصهواستموالناخودهايحرفاینها،گویدمی

بسازاینبافعالًحاال،بسازيتذهنیمنبایعنی،بسازيخوزشترفیقاینباتوتا،آوردمپایینخیلیتوبخاطر

یواشیواشباالکالسهاي،استخودمانذهنیمنهمینباساختنمعنويکودکستاندرس،استاولدرساین

منبامنگوییدمی؟استمشگلگوییدمیچرادانیدمی،استمشگل:گوییدمیشما،شویممیتبدیلنوربه

کارایندنبالکندمیادارهراکائناتاینتمامکهتريبزرگنیرويیککهدانیدنمی،بکنمرااینکاربایدذهنیم

.بکندراکاراینتواندمیراحتیبهبدهیداجازهشماواست

شودمیحاملهآنجا،نباشدگرفتاري،نباشدجنگ،باشدآرامیجايیکاگر،شودمیحاملهکهخانمییکمگر

آقاییهیچنیستنگرانخانمیهیچ،نه؟ زایدمیجوريه چ،شودمیتمامجوريه چماه9اینهکاستایننگران

آنجاوحضوربهذهندرهستیمحاملهماشدهچطورپس.زایدمیآدمشودمیحاملهگویدمی،نیستنگرانهم

وباشدنگرانوبریزندبمبروزوشبکهباشدجاییاگرهمحاملهخانمآنکهاستممکنخوب؟ چرامانده

همموقعهماندرو،بشودمواجهگرفتاريباواقعاًماه9ازبعداستممکن،باشداضطرابوباشدنگرانیودنودب

منباگوییممیبرسیمحضوربهخواهیممیکههماالن.شدیمآنطوريهمما،ببیندآسیبخودشیااش بچه

یک،چجوريداندمیکی،چجوريدانمنمیمن،بشویدتسلیمبجایش،نکنیدسوالگفتمبارها؟چجوريذهنیم

خودشبگوییدهمشماحاال،بکندخودشباید،گویدمیدروغبگویدکههر؟برساندحضوربهراشماتواندمی



Program # 696گنج حضور696برنامه شماره 

67: صفحه

خودمانمن خويزشترفیقاینباگرفتیمیادحاالما.کندکاربگذارید،بشویدتسلیم؟بدهنشانمنبهکجاست

.نکنیمدعواباهاشبیاییمکنارچجوري

از پی اَلصَّربُ مِفْتاحُ الْفَرَجتا کشی خندان و خوش بارِ حَرَج

شادمان و خندان بارِ رنج و تعب را بر دوش کشی"صبر، کلید گشایش است"تا که طبق 

کهراتنگنابارخندانوخوشتا،بوداولکالسیا،کودکستاندرس،موالناازگرفتیمیادرااولدرساینحاالتا

گشایشکلیدصبرطبقتاکه.استگشایشکلیدصبر:کهاصطالحاینپیاز،بکشیمکندمیحملههیذهنیمن

منکهگرفتاريهمین،تنگنایعنیحرج، حرجباراین.بکشیمدوشبهراطبعوحرجبارخندانوشادماناست

.آوردمیبوجودذهنی

گَردی اندر نورِ سُنَّت ها رسانچون بسازی با خَسیِّ این خَسان

ایناطرافهوشیاريوآگاهی،بپذیريراچالشاینوبسازيذهنیهايمنیعنی،پستآدمهاياینپستیبااگر

وبزرگانکهنوريیا،بزرگاننوربهرسیمیاینصورتدربسازي،کندمیاذیتراشماذهنکه،باشیاتفاق

یعنیهاسنتنور،رسیمیبهش،شويمیرسندهیعنیرسانگردي،رسیمیهمتواندرسیدهبهشپیغمبران

،دیگرانذهنیمنهم،توذهنیمنهم،خسیبابسازياگر،اندشدهزندهبهشپیغمبرانکهنوري،حضورنور

ترساندخواهدفقرازراماذهنیمانمنکنیمکارخودمانرويبخواهیممااگرکهخواندیمامروزباشدیادمان

.شنیدیدشماکافیاندازهبهدیگر،کردخواهندحملهمابههمینطورهمدیگران

اندچنین ماران بسی پیچیدهاز اندکانبیا رنجِ خَسان بس دیده

خودبهخیلیماراناینازو،اندکشیدهفشارخیلیذهنیهايمنرنجاز،اندشدهپیغمبرکهپیغمبرانکه

بهمارمثلپس،کردندبازرافضا،داشتندصبرپیغمبران،کردندبازرافضاولیاندپیچیدهخودبه،اندپیچیده

وعامکهگوییمییآیمیتو،کردندحملهمردماگر،کنیکارخواهیمیتواگربنابراینپس.اندپیچیدهخود

چهاریواشیواشدارممنهمینطوروسپردمراخودممن،اندازدمیزندگیاالنکهایستمهرههمینمنخاص

.روممییکتاییفضايبسويپاودست
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بود در قِدمت، جتلّی و ظهورچون مراد و حکمِ یزدانِ غَفور

کهبودهاینازلروزدربخشندهخدايخواستهگویدمی،دهدمیتوضیحخودشاالنکهگفتممیکههمانی

یزدان،ازلروزیعنیقدمت، فرمدرکندظهوروتجلییعنی،بشناسدفرمدریا،بشناسدانساندرراخودش

وهوشیاريبصورتماکهبینیدمیشماپس.بشودبایداجراوخواستهحکمومراد،بخشندهخدايیعنیغفور

کهاستهمینمرادشوکندمیکاردارداو،ماستباهمیشه،ماستبااوهنوزآمدیمشدیمجدااوازخداامتداد

.برایتانبخوانمهمرااینبله.بشودزندهخودشبهماجسمهمینیعنیمادر

3029مثنوي، دفتر چهارم، بیت مولوي،

جوهرِ خود گم مکن، اظهار شوکُنْتُ کَنْزاً گفت مَخْفِیاً شنو

. باشددرستتواندمیدوهر،شنومخفیاکنتکَنزاًکنتهستهانسخهبعضی

خداوبشومشناختهیعنی،بشومآشکارداشتمدوستیاخواستممیونهانبودمگنجیمنکه:گویدمیراهمین

خودشازغیردیگر.خودمبه؟ کیبهبشومشناخته، بشومشناختهخواهممی،نهانمگنجمن:گویدمیازلروز

یکبصورتراخداکههمماشناختاینپس،نداردوجوداصالًذهنیمن،ذهنیمنگوییدمیشما.نیستکسی

راخودشاواینکهي برا،ساختهتصویريیک،ماستذهنیمنانعکاساین،شناختیممیآسمانهادرايباشنده

.کنیمرهاراذهنیمنیعنی،بشویماوبهتبدیلماباید،بشناسد

دردهاوهافکرتويیعنی،مکنگمراخودجوهروبشنوتورامطلباینیعنی،کُنْت کَنْزاً گفت مخْفیاً شنوپس

شروعوبشوزندهنهایتبیبهیعنیشواظهار،شدیمگمکه،نشوگمدادنانجامدر،شدیمگماالنکه،مشوگم

:استقدسیحدیثهمانهماینبله؟ بله،کردناظهارراخدائیتآنکن

حدیث قدسی

.اَنْ اُعرَف فَخَلَقْت الْخَلْقَ لکَی اُعرَفکُنْت کَنْزاً مخْفیاً فَاَحببت: یا ربِّ لـماذا خَلَقْت الْخَلْقَ؟ قالَ: قالَ داود

من گنجی نهان بودم، دوست داشتم : پرورداگارا از بهر چه آفرینش را پدید آوردي؟ فرمود: داود پیامبر گفت

.شناخته شوم، پس آفریدم آفریدگان را تا شناخته شوم

اینبههمدیگرجاهايشمارااین،گویدمیرااینجافَاَحببت اَنْ اُعرَفکُنْت کَنْزاً مخْفیاً گویدمیکههمینببینید 

،باالبیتایندر،هستمختلفجاهايکهمخفیاًکنزاًکنتدیدیدهمباال،دیدیدصورت
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،بودممخفیگنجیبودمنهانگنجیمنیعنی، شنومخفیاکنتکنزاکنتیاشنومخفیاگفتکنزاکنت

، شويمیاظهاروکنینمیگمکردنفکردرراخودتجوهربشنويتو. بشنوتورااین،شومشناختهخواستممی

مثل را ضِدّی نبودو آن شهِ بیبی ز ضِدّی، ضِدّ را نتوان منود

وجودمزرقرنگ،شناسیممیراآبیرنگ، کنیپیداراضدشباید،بشناسیبخواهیذهنباراچیزيهرگویدمی

ایناتفاقپذیرشباماترتیباینبهفقط،نداریممثلهمما،نداردمثلخدا،نداردمثل،نداردنظیرخدااما،دارد

رالحظهایناتفاقوقتیتا؟ یشودچیتا،نکنستیزه.استاولدرساین،نکنخسی،داردچالشکهلحظه

ستیزهاگر،چیستآنجنسفهمیمیتازه،شويمیآنجنسازوقتی،شويمیآنجنسازبالفاصله،پذیريمی

راخداکهگرديمیخداضددنبالموقعآنپس،بفهمیذهنتبابایدموقعآن،بفهمیتوانینمیاتفاقباکنی

،نداریدضديهمشما،استمهمخیلیهمبااستچیزتاچندیک،نداردضديخدا،نداردضديخدا،بشناسی

مقایسهقابلنداریمضديچون،نداریمضدياصالًما،استذهنیمنمالاینها،کنیممیپیداضدهمهایناینکه

.برودبینازبایدهممقایسهاینپس،نیستیمهم

مقایسهراخودمانیمنتوامیهموکنیممیپیداضدهمماپساستماديمامرکزکهآیدمیپیشموقعیاینها

اینبگوییمقایسهباتوانینمییعنی،نداردضديهمخداهستیدخداجنسازکهدانیدمیشمااالنولی،کنیم

.نیستچیزينوهمچ،شناختممناالن،استاینهماین،خداست

چیزيآنیعنی،شویممیاوخودبهشویممیاوخودبهتبدیلوقتیفقط،بشناسدتواندنمیذهنبنابراین

دوبارهیعنی،بودياولازکهچیزيآنباش، آیدمیبوجودکُنقضیههمیندوباره،بودیماولازکهشویممی

،نباششدگیهویتهم،نباشجسم،هستیهماالن،ايبودهاولازکهچیزيآنباشکهقضیهاینبهبیاییم

،شناسدمیفرمدرراخودشدارداوکه،شویممیاصلمانجنسازمرتبلحظهایناتفاقپذیرشبابنابراینپس

در،نگرفتهصورتحیواندر،نگرفتهصورتچیزيهمچینحاالتاکه،شناسدمیفرمیکدرراخودشدارداو

آندرکهاستنیازدادنانجامبهفقط،فقط،باشیمانسانماوقتی،نگرفتهصورتنباتدر،نگرفتهصورتجماد

کلعقل، کهکلیعقل، هوشمندکلعقلباشدچهشه، هشبهرازبکشراآنگفتآن،گیردنمیصورتهم

عقلاینبهوباشیمداشتهدسترسیآنبهتوانیممیمایعنی،کندمیادارهراکائناتاینتمامکهخداستعقل

.نباشیمقانع،استنژندکهجزوي
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