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2829مولوي، دیوان شمس، غزل شماره 

برین دل هوسی دگر گماريتو نَفَس نَفَس

گذاريچه خوش است این صبوري، چه کنم، نمی

دواندسرِ این خداي داند که مرا چه می

تو چه دانی اي دل آخر؟ تو برین چه دست داري؟

به شکارگاه بنگر، که زبون شدند شیران

ن شکاري؟تو کجا گریزي آخر که چنین زبو

گریزيگریزي، تو بدو همیتو ازو نمی

غلطی، غلط از آنی که میانِ این غباري

کند شکارتز شه ار خبر نداري که همی

قراريبنگر تو لحظه لحظه که شکارِ بی

دواندچو به ترس هر کسی را طرفی همی
اگر او محیط نَبود، ز کجاست ترسگاري؟

نترسدز کسی است ترس البد، که ز خود کسی
ست، باريدیدي، جز ازین همههمه را مخوف

دوانددواند، به خالص میبه هالك می
به از این نباشد اي جان، که تو دل بدو سپاري

بنمایمت سپردن دل اگر دلم بخواهد
دلِ خود بدو سپردم، هم ازو طلب تو یاري
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کنممیشروعموالناشمسدیواناز2829غزلباراامروزحضورگنجۀ برناماحوالپرسیوسالمبا

2829مولوي، دیوان شمس، غزل شماره 

برین دل هوسی دگر گماريتو نَفَس نَفَس

گذاريچه خوش است این صبوري، چه کنم، نمی

شدگیهویتهمواستماديدلکه،منفعلیدلدرلحظهبهلحظهزندگیاي،خداايیعنیتو:کهگویدمی

توستبهعشقوعالقهآنکهدیگريچیزیکبهرامنخواهیمییعنی،گماريمیرادیگريهوسیک،است

.بیندازياستخودماصلبهیا

شدنهویتهمازکه،داردجسمیدلیکفعالًانسان:کهکندمیمطرحراانسانه مسئلموالنادوبارهپس

یامرکزاینرويلحظهبهلحظهخدایایزندگو،آمدهبوجودذهنشدرجهانیاینچیزهايمفهومبايهوشیار

راما،افتدمیمابرايکهاتفاقاتیبایعنی،قدروقضاباخواهدمیکهاستاینکارشو،کندمیکارانساندل

جنسازکهدانیممیماو؟هستیمچیوجهاناینبهآمدیمچیبرايماکه،مهمموضوعاینبهکندبیدار

پیداجسمیهوشیاريوشدنهویتهمازپسکهآمدیموهستیميهوشیاروهستیمدشخوامتدادیاخودش

آنرويوبشناسیمماستخدائیتکهراماناصلیخودوبرگردیمانههوشیاردوبارهکوتاهی،مدتبرايکردن

.اوبهشویمبزندهبشویمقائم

وهستیکیبفهمییابدانیبایدتوکه،دیگرونوهوسبا،مابهکندمییادآوريلحظهبهلحظهزندگیپس

.استآیندخوشخیلیکاراینبرايصبوري:کهگویدمیو،برگردي

بهو،بشویمخودمانجنسازدوبارهمااینکهبهکنیممیهوسماوقتی،هستچیهوساینشودمیمعلومپس

،کنیمتجربهدوبارهراآرامشاینوبچشیموبشویمزندهخداییشاديبهسبببیشاديبهوماناصلشادي

ایناینکهبهشدیمآگاهماو،استجهانیاینهايآویزشیا،شدگیهاستهویتهمازشدنآزادمستلزماین

.کنمصبرمنبایدپس،استخوبخیلیصبوري

بایدماکهکاراینبهگرددبرمیدوباره،گذاردنمیخدایعنیدوباره،گذارينمیتو،گذارينمیتوگویدمیاما

کردخواهیمبررسیامروزکههمینطورو،بدهیمقراراواختیاردررامرکزمانیاراخودمانوبشویمتسلیم

.نکنیمپیداحلراه،آیدمیفعلیمرکزازوجسمیيهوشیاراینازکهخودمانعقلۀ بوسیل
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،بکندرهارااوخواهدمیزندگیوداردماديمرکزانسانکه:کندمیمطرحرامسئلهبراینکهعالوههرصورتبه

،ریزیممیهمبهمانجزئیعقلباخودمانماراصبورياینکهبگویدخواهدمیبعالوه،داردالزمصبورياینو

کهيرهوشیابعنوانمایعنی،کنددركکامالًراموضوعاین،يهوشیاروقتیپس.نیستیمتسلیمکافیة اندازبه

ازکندبیدارماستدلهمانکهرامامرکزوکارکندمامرکزرويزندگیدهیممیاجازه،بشویمتسلیمبایدکامالً

الزمصبرکاراینو،بیرونبکشددردهاوشدگیهاهویتهمآناز،رايهوشیاریاراعدمودردوفکرخواب

.بکنیمدخالتمانبایدالبته.دارد

دیداربهوشودمیقائمخودشرويشودمیبیداروگرددبرمیانههوشیار،جهانبهرودمیيهوشیارپس

خواهدمیخدایازندگیمادر،شناختیمنمیفرمدررااو،بودیمخدامایعنی.انههوشیارشودمینائلجدید

همازمارهاییمستلزمکاراینوبشناسدانههوشیار، بشناسدانههوشیار،هستیمخودشکه،ماۀ بوسیلراخودش

:گویدمی،برایتانخوانممیبیتیک،شدگیهاستهویت

582مولوي، مثنوي، دفتر دوم، بیت 

این جهان در چشم او مردار شدهر که از دیدار برخوردار شد

کندآشتیشرطوقیدبدونهلحظایناتفاقبامرتبیعنی،بشودتسلیمبتوانديهوشیارعنوانبههرکسییعنی

و،استزندگیجنساز،استيهوشیارجنسازکهشودمیمتوجهاً مجدد،کندکارمرکزشرويزندگیو

توجهتوانندنمیآنهایا،کندنمیتوجهدیگرآنهابهیعنی،شودمیمردارچشمشدرشدگیهاهویتهمبنابراین

واکنشجهانایناتفاقاتبهبطوریکهمندیمعالقهاً شدیدجهانبههنوزماازهرکداماگرپس.بدزدندرااشزنده

.ایمنشدهبرخوردارانههوشیارطوربهخدامجدددیدارازکافیة اندازبههنوز،دهیممینشان

تا،دهمبتوضیحشمابرايموالنابیتچندازاستفادهبادوبارهراانسانۀ قصخواهممیمنبرنامهابتدايدرامروز

پیشاشکاالتیچهو؟هستچیخدائیتبصورتجهاناینبهآمدنازانسانمنظورموالنانظرازکهبدانیدشما

.بشودبرخوردارخدا،بامجددمالقات،مجدددیدارازتا؟کندعملبایدجوريچهو/آیدمی

پنهانگنجیمنوهستیمنجنسازوتکه:رساندهماگوشبهالهامبصورتزندگی،بلهکهشدهصحبتقبالً

من:کهگویدمیخداکه،خوانممیموضوعاینبهراجعبیتچند.بشناسمفرمدرراخودمخواستممی،بودم

ازغیرچون.خودشۀ بوسیلکی؟ۀ بوسیلبشومشناختهاما.بشومشناختهداشتمدوستوبودمپنهانگنجی
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ساخته،استفرمییک،استحادثیککهذهنیمنکهکنیدتصورایدنبشما.نداردوجوددیگريچیزخودش

خودشهمما.استتوهمذهنیمناین،استايباشندهیک،استآدمیکاً واقع،فکرهاچرخشاثردرشده

خواهممیمن:گفتهکهقانوناین،نشناسیماگروبشناسیمراخودمانیارااودوبارهفرمایندربایدوهستیم

:گویدمی.بشناسمفرمدرراخودم

364مولوي، مثنوي، دفتر دوم، بیت 

فَابْتَعَثْتُ اُمَةً مَهدیَّةًکُنتُ کَنزاً رَحْمَةً مَخْفِیَّةً
.کنممیهدایتخودمراآنهاکهبرانگیختمراامتیپس،مخفی،مهربانیورحمتازگنجیبودم

.گنجینه رحمت و مهربانی پنهان بودم، پس امتی هدایت شده را برانگیختممن

شدههدایتیعنیمهدیه،هستیمانسانهاما،هستیمماهمین،اوۀ بوسیلشدههدایتباشندگاناینیاامتاین

خدا،کندیآشتلحظهایناتفاقبایعنی،باشدتسلیملحظهبهلحظهکهکسیهرکهدانیدمیشماوخداۀ بوسیل

.کندمیکاردلشرويیعنیفدرونازکندمیهدایترااو

دوبارهبکنیدتوجه،خواندخواهیمزمینهایندرابیاتیاآلن.کندمیکارهمیشهمامرکزروياوفهمیدیمامروزو

مهربانیورحمتوکنیدتوجهگنجبهشمااولهمانولی.خواندخواهمبرایتانهممفهومهمینبارابیتتاچند

خودشازخدایعنی.شودمیآگاهفرمایندرخودشازيهوشیار،بشودآشکاراگربودنمخفی،بودنمخفیو

میهدایتمرکزازودرونازخودشوهستیمماکهراباشندگانییکبرانگیختهوشودمیآگاهمابصورتمادر

.کند

،کنیداصالحرااینبایدشما،کندهدایتراشمامرکزتانیادلازذاریدگنمیمقاومتوستیزهباشمااگرحاال

بهاشاره،بلهبخوانیمدوباره،لحظهبهلحظهواقعیتسلیم،شماستدرتسلیموتوکلبرقراريهماصالحش

.دهممیشانناآلندوبارههمرااصلشحاالکُنت کَنزاً مخفیاً: کنندمیخالصهگاهیکه،استقدسیحدیث

،هستیداوامتدادشما،هستیدخدائیتشماکهبدانیدشماایناستمهمخیلی،بودمنهانیرحمتۀ گنجینمن

.خوانممیرابیتایندوبارهاست؟درست،هستیداوازجنس

3029مولوي، مثنوي، دفتر چهارم، بیت 

خود گُم مکن، اظهار شوجوهرِگفت مَخفِیّاً شنوکُنتُ کَنزاً

.پس گوهر درونی خود را مپوشان بلکه آنرا آشکار کن"من گنجی مخفی بودم":این قول را بشنو که حضرت حق فرمود
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میکجاوخواهدمیچیبداندتواندنمینداند،راخودشداستانکسیاگر.گوییممیداریمراخودمانداستان

،کنممیراکاراینچیبرايدانمنمیهیچ،کنممیراکاراینبعد،کنممیراارکاینگاهگهاینکه.برودخواهد

.نیستدرستاین

راخوددرونیگوهرپس،بودممخفیگنجیمنفرمودخدایعنیفرمودحقحضرتکهبشنوراقولاینگویدمی

هماینکهجايبهاآلنبنابراینوایمهبودوهستیمپنهانگنجهمانما،مایعنی.کنآشکارراآنبلکه،مپوشان

تاپنجاینۀ بوسیلوداردجسمیيهوشیارماديمرکزاینوکنیمدرستماديمرکزیک،چیزهابابشویمهویت

مثلجهانیاینیعنیبیرونیچیزهايازو،کندمینگاهبیرونبهماديمرکزاینوشدهدرستفکرکردنوحس

گمخودجوهر.استکردنگمراخودجوهراین،خواهدمیزندگیباورهامثل،دردهامثل،متعلقاتمثل،پول

.مشوگمفکردر،مکنگمفکرهادررااین،استيهوشیار،استخدائیت؟چیهجنستببینیعنی،مکن

بشويهاراظوقتیحاال،شواظهارخدائیتبعنوان،بیندازراشدگیهاهویتهماینیعنیشواظهار،شواظهار

هویتهماینونشویمآزادشدگیهاهویتهمازماتا.شودمیبیانشمااززیبایی،آرامش،سبببیشادي

چی،کنیممیاظهارراماديمنیکلحظههرولی،شویممیاظهار،بشویمآنهاجذبونشودمردارشدگیها

،رنجشها،دردها:هستندهاهمین،ماديمرکزۀ سیلبومااظهار،استرس،غصهوغمایددیدهشماکنیم؟میاظهار

:گویدمی،خودمانکردنکاملبرايخواهیممیچیزيآدمهاوبیرونجهانازماکهآیدمیانتظاراتازرنجشها

.هستیپنهانگنجهمانتو،شواظهار،مکنگمراخودتکاملیتو

رنجشایجادوآدمهایاماديجهانازتوقعاتبصورتانخودتاظهاروبیاناینکهشویدمیمتوجهاآلنشماپس

اینها،نیاوردنبدستبراي،اضطرابنگرانی،غصهوغمیاچیزهادادندستازبرايسفأتاظهاروخشمو

.نیستشماخوداظهاراینها،نیستدرست

شدیمراحتشدگیهاهویتهمازماوقتی. نداردوجوداصالًکه،استذهنیمناینکهاستغیريیکاظهار

داریمشدگیهویتهمفعالًچون.خدائیتیمهمانما،نداردوجوداصالًذهنیمنبنامچیزيکهدیدخواهیم

دیدخواهیماآلنو.نشدیمبرخوردارمادیدارازهنوزاینکهبراي،نشدهمردارهمماديجهان،شودنمیباورمان

بدهیماجازهوبشویمتسلیمباید،واقعدراستحضورگنجهمینکهبشودهآگاخودشازگنجایناینکهبرايکه

.استقدسیحدیثاینۀ خالصاینبله،کندکارمامرکزرويزندگیخرد
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حدیث قدسی

کُنت کَنزاً مخفیاً فاحببت اَنْ اُعرَف

گنجینه پنهان بودم، خواستم که شناخته شوم

ازشماکهنکردیدقبول،نکنیدقبولشمااگرراموضوعایناینکهبراي،کنمیمتکراراینهمه،ایناستمهم

،استماديمرکزکهذهنیمنیعنی،هستیدمادههمینجنسازکردیدقبولپسهستید،هوشیاريجنس

راخودشخداانساندرباید. استفرمان،استقانوناینبایدواست؟درست،مانیدمیشویدمیگرفتار

جوريیکاینهاۀ هم،بشناسیدخدابصورتراخودتانشمایابشناسیدراخودتانخدابصورتشمایا،شناسدب

.کنیددقتبایدهمخوب،بلهاستدرست

2862مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت 

تر از افالک کردخاک را تابانگنجِ خمفی بُد، ز پُرّی چاک کرد

به،چی،بگوییدبنگبیگحاالآنشدمنفجر، بشوداظهارخواستهمیبودپرکهبسازبودمخفیجگنخداپس

آسمانهاازترتابان،استشیمیاییموادترکیبکهرامایعنیراخاكراخاك،آفرینشبهکردشروعهرصورت

.کندمیکیدأترهدوبا،شدخواهیمخورشیدازتابانتر،بشویمزندهاوبهمااگریعنی.کرد

کردپوشخاک را سلطانِ اَطلَسگنجِ خمفی بُد، ز پُرّی جوش کرد

اظهارخواستمیبودرپکهبساز،بودمخفیگنجاو،استشیمیاییترکیباتواقعدر،استانساندوبارهخاك

استخاكکهانسانوآمدهبوجودهمانانساینهابین،آمدهبوجودچیزهمهوجوشیدهاو،کندجوش،بشود

.استحضورنمادابریشمیۀ جام،ابریشمیۀ جامیعنیاطلس.پوشاندحضورلباساوبهاستشیمیاییمواد

آن سبو را او فنا کردی فناخداۀاز دَجلور بدیدی شاخی

عربیعنی،بااعرابیکهدانیدمیوبردمیراکوزهکهاستیاعرابۀ قصکهاستقصهیکازبیتسهاینالبته

می ببریم؟چیگویندمی،ببریمخلیفهبهکادویییک،نیستخوبمانوضعماکهنشیندمیخانمشبابدوي

.خلیفهببریم،کوزهتويبگذاریمراهمین،نیستبیاباندرآلودگلبارانآبازبهترگویند 

البتهو،هویتیمهمآنباوداریمدوستشماوماستجسمیيهوشیارهمین،کوزهدریفکثبارانآباینو

درآناز،دهندمیاوبهزیاديهايهدیهو،گیرندمیاوازرابارانآب،بیندمیراخلیفهبغدادرودمیاعرابی
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ۀ رودخانیعنیچی؟یعنی،استجاريقصرجلويدجلهۀ رودخانکهبیندمی،برگردداشخانهبرودخواهدمیکه

شاخهیک،لحظهایناتفاقپذیرشیعنیتسلیماثردراگرماو،استجاريمافکرهايزیرازاً دائم،خدايهوشیار

شادياگر،ببینیمماراآنبودنحلراهدارايوراخردة مزاگر،بچشیمرااشمزه،کنیمتجربهراآنازکوچکی

.فناوکنیممیفناراجسمیيهوشیارنای،بچشیمراسبببی

ذهنیمناینکهاستاینکارایندالیلازیکی.نداریمراهدراینتعهديیاشویمنمیتسلیمماکافیة اندازبه

شصتسرعتباکهاستاتومبیلییکمثل.داردمومومنتیاحرکتمقدارگفتیمبارها،خوابشبادردهایشبا

يهوشیاریکانسانهایعنی.ایستدنمیحرکتاز،لحظهیکشماشدنتسلیمباریکباودرومیکیلومترهفتاد

.شوندنمیکم،کنندمیحملخودشانباراناشکريورضایتعدموراناراحتییکاً دائمکهدارندمادي

ازايشاخهشمانتیجهدر،ایننیستکافی،شودمیردزندگیخردلحظهیک،شویدمیتسلیمشمالحظهیک

هویتهمهمینکههمدنیاو،شویدنمیآگاهتازهبهتازه،خدادیداربهکهاستهمینبراي،بینیدنمیرادجله

.نیستکار،نیستتعهد.ماندمیباقیهمذهنیمنوشودنمیمردارشدگیهاست

.بلهاست؟درست؟بکنیدبایدکارچهوچیهجریانکهبدانیدشمااینکهبرايخوانیم؟میماراقصهاینچرا

خودشازخودش،بشودآشکارگنجاینکهاستاینخدافرمانوپنهانبودیمگنجیکهفهمیدیمحاالتاماپس

:گویدمیچهارمدفتردرو،مادربشودآگاه

3611مولوي، مثنوي، دفتر چهارم، بیت 

خویشنت را گُم مکن یاوه مکوشپوشکه تو آن هوشی و باقی هوش

اینۀ هموانتظاراتدردها،،کردنهافکراینیعنی،استپوشهوشچیزهاۀ بقی،هستیماولیههوشآنماپس

هستممرد،جنسیتباشدگیهویتهماند،پوشهوشهستند؟چیاینها،کردیمزندگیاولازماکهکارهایی

.نداپوشهوشهمهاینهامقامبامتعلقات،با،پولبا،دانشبا،خوشگلیباجوانیباشدنهویتهم،هستمزن

ودردهاوفکرهادرنکنگمراخودتپسبشویدآشکاربایدپنهانهستیدگنجیفهمیدیدشماکهحاالگویدمی

دروفکرشاندرانسانهااکثراً تقریبکهدانیدمیشما.نکنکوششبیهودهجهانیاینهايسببوماديمرکزبا

،جسمیيهوشیار،ذهنیمن.اندشدهگمدادنانجامدرکهبگوییمتوانیممیدرواقعاند،شدهگمدردهایشان
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بهباالخره،دادنانجامباکندمیفکروشناسدنمیهمراپنهانگنجشناسدنمیراخدائیت،شناسدنمیراخدا

. رسیدخواهدجایی

اینکهدرذهندانیممیآنچهیعنی،استارزیابی،استدادنانجام،استخواستنفضاي،گفتیمبارهاذهنفضاي

ازپسیکی،بکنمبایدچیکاردانممیاینبرايپس،بشومهویتهمکنمانباشتهبایدبیشترهرچهگوییممی

آنهاباراخودموکنممیارزیابیهمرادیگرانوکنممیارزیابیراخودمهمهرلحظه،کردمردیفدیگري

ورسیدخواهمجاییبهدادنهاانجامباکنممیفکرو،خواهممی،خواهممیوکنممیقضاوتوکنممیمقایسه

.رسدنمیخدابهآدمدادنانجامبا،دادنانجامبامنتهی،خواهممیهمرارسیدنخدابهحتی

همانهمکارشواستکاريدرلحظههردرخدا،ناآلدیدخواهیم،کهدیدخواهیماآلنرسد؟میجوريچه

انجامبا،نکندکارشمامرکزروييهوشیارخودتابشود،انجامکاراینبدهیداجازهبایدشما،ماستمرکز

اینکهکردمتقاعدشودنمیراذهنیمنو،رسیدشودنمیجاهیچبهذهنیهايسبببراساسبیرونیدادنهاي

:گویدمیراهمینهماینببینید،ایناستمهمیبیت.نیستراه

4182مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بیت 

در صفاتش باز رو چاالک و چُستیی وا خنستاز صفاتش رُسته

همانایمستهردوتااینازما،استشااصلیصفتدوتااین،استابدیتواستبینهایتگفتیمکهخداصفاتاز

داشتهآرامشبایدماپس،استشاديدربیاییمارتعاشبه،استآرامشماخاصیتوایمخدائیتیعنی،اول

درچیزهااینپخش،استشادي،استخالقیتذهنمان،حرکتکنیممیکهحرکتباشیم،داشتهسکونباشیم

جدیديچیز،استذهنیمنالماینها،نیستچیزهااینوخشمواسترسوغم،خداوندصفاتدر.استجهان

وچاالكاوصفاتبهبروبرگرددوباره،روبازصفاتشدر،ایمستهرمااوصفاتاز،ازلروز،اولهمان،اینهااست

.سالگینهسالگیده،نکنتلفراوقت،کنعجله،تندتندیعنیچست

وچاالكاینکهبراي،گردیدبرمیچستوچاالكاً واقع،بدهیدانجامراکارهابعضیکهنکنیدفکرشماحاال

میهرچیذهنم،ببرمبکارراذهنیهايسبب،باشمداشتهانتظار،فکرکنمتندتندبایدبرگردماوسويبهچست

فرصتزندگیتسلیمموقعدیدخواهیماآلن،بشویدتسلیمبیشترجایشبه.نه،بدهمانجامراکارآنمنگوید

منبااشهمهبخواهیماگر،راشمادردهايبدهدشفا،کندبازرافضاکند،کارشماماديدلرويکندمیپیدا
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براساسراکارهاییبدهدانجامباید،کندمیفکرذهنیمنورسیمنمیجاهیچ،کنیمکارعقلشباومانذهنی

بعضیبرویمباید،برگردیمخدابسويچستوچاالكاینکهبرايکهکنیممیفکرماهاموقعخیلی،خودشفکر

اصالً،بکنیمراکارهابعضیبشویم،رفیقهابعضیبا،کنیمزیارتیا،کنیمبازدیدیا،کنیممالقاترامکانها

.نیستاینطوري

گویندمیهاموقعبعضی.کسهیچ،کسهیچکند؟عوضراشمامرکزتواندمیخدایازندگیغیرازکسیچه

هستیمپنهانگنجیمااینکهبهراجعخواهممیدوباره.باشدکارگرتواندنمیاودعاي،عاکنددمابرايکسی:که

.باشیدتسلیمیعنیبدهیداجازهبایدشماوکندمیکارلحظهبهلحظهمامرکزرويزندگیاینکهو

1639مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بیت 

مهَهر نَفَس بر دل دگر داغی نَهر زمان دل را دگر مَیلی دهم

هردمیعنینفسهر.گویدمیزندگیزباناز،دهممیمن،دهممیجدیديمیلیکشمادلبههرلحظهیعنی

صبورياینگفت،باشیصبوروکنممیآنازچیزيیک،گذارممیشمامرکزبهجدیديداغیکلحظههر

گویدمیراسپردندل.اوبهبسپاريبایددلکهگویدمیداریمغزلدر.گذارينمیتوولی،استقشنگخیلی

.بشويتسلیماً حقیقتباید،بدهمنشانتوانمنمی،کنیمینگاهذهنباتوچونولیدهممینشانتوبهمن

تسلیمتعریف.دهندنمیانجامراعملشو،کنندمیتعریف،کنندمیتوصیففقطراتسلیمبینندگانازبعضی

.نیستتسلیمعین

کُلُّ شَیءٍ عَنْ مُرادی ال یَحیدکُلُّ اَصْباحٍ لَنا شَاْنٌ جَدید

.من سر نپیچد) از میل(هیچ چیزي از مراد . براي ما کاري تازه هست) هر لحظه(هر صبح 

تسلیمشمااگرلحظهاینیعنی.استتازهکاريمابرايصبحهر،زندگیزبانازموالناگویدمیچیببینید

یکبایدهممابرايپس،هستجدیدکاریکخدابرايیعنیمابرايصبحهر،هرلحظه.شماستصبح،بشوید

.استیکیمابرايباشدذهنیمناگرکه،باشدیکیباهمماۀ لحظتادوشودنمی،باشدجدیدکار

اینمقابلدرحاال.بدهمخواهممیانجامشمامرکزرويجدیدکاریکلحظههرمن:گویدمیزندگیپس

آفلچیزهايباخواهیمیدوباره؟کنیدمقاومتخواهیدمی؟نباشیدیاباشیدتسلیمخواهیدمیشماصحبت

؟کندمیداردچیکاراآلنکهکنیدقضاوتتوانیدمیشماکنی؟قضاوتخواهیمی؟بشويهویتهم
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،دلشبهکهیدگومیداریمدرغزل

دواندسرِ این خداي داند که مرا چه می

تو چه دانی اي دل آخر؟ تو برین چه دست داري؟

برتو؟دانیمیکجاازتوآخر، هستغزلدر؟آخردلايدانیچهتو، دواندمیچیراماکهداندمیخدافقط

کنترلیچه؟داريقضیهاینرويايسلطهچه،تودانشاستمحدودخیلی،ذهنیمنباتو؟ داريدستچهاین

بیشترهرچهوشدگیهاهویتهمسريیکذهنیمنتمام،ندارددانشیاصالًذهنیمنداري؟قضیهاینروي

کهکنمکاريچهموقعچهجوريچهکه،بودنزماندرومقایسهوانباشتنوآنهابهیدنسرراههايوآنهابهتر

،استمحدودخیلیاصالًکهاینها.استجسميۀ هوشیاراداموچیزهادرزندگیندانستو؟برسمزندگیبه

.استماديجهاندرمحدودهمینکاربردش

دراینتواندنمیچیزيهیچاگرخوب .بکندتواندنمیسرپیچیمنمرادازجهاندرچیزيهیچگویدمیبعد

چراستیزیم؟میلحظهایناتفاقباچراکنیم؟میستیزهچراماپس،بکندسرپیچیایزديخواستازلحظه

نیستیم؟تسلیم

،بشوماظهاربایددرانسان،بشوماظهارمنکهاستاینقانون،منهانگنجینهمنگفتیمتاحاالگفتیم؟چیتاحاال

نمیکاريتو،کنممیجدیدکاریکهرلحظهکنم،میکارتودلرويهرلحظهبشوم،آگاهخودمبهبایدانساندر

.بله.بکنیتوانینمیکاريتوکهاستاینسرهمغزلکل،بکنیتوانی

غلطی، غلط از آنی که میانِ این غباريگریزيگریزي، تو بدو همیتو ازو نمی

فرارکنیممیفکر،گریزدمیذهنیمنیعنی،زمانبهگریزیممیلحظهازاینما،گریزیمنمیاوازماگویدمی

چرا.کنیفرارتوانینمیگریزي،میبدوهمیشهتو،گریزينمیاوازتوگویدمیخدا،ازلحظهازاینیمکرد

رادرديیکوشودمیبلندفکريهرلحظه،هستیفکرهاودردهاغباردرمیاناینکهبرايشوي؟نمیمتوجه

:گویدمیپایین.ببینیتوانینمی،شودمیبلندغباروگرد،کندمیایجاد

پس،مارااستکردهاحاطهاواستمحیطاویعنیاگر او محیط نَبود، ز کجاست ترسگاري؟

.مامرکزجملهازکندمیحرکتاوخواستمطابقچیزهاۀ همیعنی،کُلُّ شَیء عنْ مرادي ال یحید
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در بیابانی اسیرِ صَرصَری ستدر حدیث آمد که دل مهچون پَری ست

باداسیربیاباندرکهاستريپمثلواسترپاست؟چیمثلانساندلکهگویدمیحدیثییککهگویدمی

.سختبادصرصر.استتندي

گَه چپ و، گَه راست با صد اختالفباد، پَر را هر طرف رانَد گزاف

مااگرحاالدارند،اختالفخیلیباهماینهاو،بردمیراستهاموقعبعضی،بردمیچپهاموقعبعضیپس

میدرستیجهتدرراما،شودمیوباشبافیکونکنبا،دیدخواهیماآلنزندگی،نکنیممقاومت،نکنیمستیزه

بهبردمیلحظهیک،مادهبهبردمیلحظهیک،کندمیآزادلحظهیک،بردمیمادهسمتبهلحظهیک.برد

،آمدیمچیبراياصالًبفهمیماینکهبدون،شدیمگمغباراینتويکهبساز.فهمیممیراشتفاوتما،زندگی

.کنیممیتلفوقتخواستنهاودادنهاانجامباداریم

.کندمیصدقهرکسیمورددرکهانسانداستانفهمیدنبراي،باشدبیدارکنندهتواندمیابیاتاین

ز آتش اندر قازغانکآبِ جوشاندر حدیثِ دیگر این دل دان چنان

میداردآبدرونشکهبداندیگمثلرادلتوکه:گویدمیدیگرحدیثیکدر،بزرگدیگیعنیقازغان

اگررادل.بدهیدقراراواختیاردررادلاگر،زندگیخردۀ بوسیلچی؟ۀ بوسیل،جوشدمیمادلپس،جوشد

اگر،شودنمیدرستموقعهیچ،باشدذهنیمناختیاردراگر،کندمیدرستاو،دهیدبقراراودراختیار

نمیدرست،باشدبیرونیواکنشهاياختیاردرمهابابیاگر.شودنمیدرستموقعهیچ،باشددردهادراختیار

،بله.شودمیجدازندگیۀ بوسیلرهناسازرهسوجوشدمی،شود

:حدیث

والْم هالَقَلْبن الْقُدورِ فی غَلَیانتَقَلُّباً م ّنِ اَشَدم

.مثَلِ قلب مؤمن در دگرگونی هایش همانند دیگ در حال جوش است

آن نَه از وَی، لیک از جایی بُوَدهر زمان دل را دگر رایی بُوَد

مراکزبا.نداردکارنکنیدفکرشما.استشدگیهویتمهاآلنمامرکزدارد،کارمامرکزبازندگیوخداپس

باشدذهنیمناگر.گیردمیرافکرهایشآنجااز،استمرکزش،دارددلیکانسانیهر.داردکارانسانها
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وآیدمیخرد،آیدمیشادي،باشدخداجنسازباشدعدماگرآید،میدردوآیدمیبدوآیدمیماديفکرهاي

.بکندتبدیلشو،بکندکاردلرويکهاستایندگیزنمقصود

کند،میتعیینراراییاینکهنیستشمافعلیمرکزیعنی،نیستدلازاینازنهآن،بودراییدگررادلهرزمان

بکنیمستیزه،دردکند؟میتعیینچی.کندمیتعییناوبکنیدهمستیزهحتی،کندمیتعییناوهمیشه

رويکنیمکیدأتدوباره.نیستدرستکاراینکهکندمیحالیمابهدرد،آیدمیبوجوددرد،مبکنیمقاومت

.شماستمرکزرويکارمشغوللحظهاینپس،استکاريمشغولهرلحظهزندگیاینکه

1821مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت 

یَوْم ٍهُوَ فی شَأن ای پسرکُلَّهبر این فرمود رمحان ای پسر

جدیديکاردر،هو،خدایعنیاوهرلحظهر،پسايفرمودخداهمینبراي،دیگراستمشخصکامالًمعنیش

اشآیهدوبارههماین. بشودانجامشمارويجدیدکاربدهیداجازه. استجدیدکاراین،استکاريیکدر،است

.است

29آیه ، )55(قرآن کریم، سوره رحمان

کُلَّ یومٍ هو فی شَأنٍ

.خداوند هر آن به کاري است اندر

درراخودمانما،بشویماظهارماکهاستاینقانون،بودیمنهانگنجیماتاحاالگفتیمپس.استمهمبگیریدیاد

کارمارويظههرلح،صبحیهرزندگیولی،راخودمانکنیمنمیاظهار،کردیمگمجهانایندر،کردیمگمذهن

اگرکند،حالیشمابهدردتا،شودمیمنتهیدردبهجدیدکاراین،کنیدستیزهشمااگر.دهدمیانجامجدید

دوبارهاست؟درستهو،کارشودمیکاراین،نکنیدمقاومت،نکنیدستیزه

3071مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت 

فعلی مدانمَر ورا بی کار و بیكُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأنٍ خبوان

اینچرا.مدانفعلبیوبیکارلحظهاینتوراخداواستکاريدرلحظههردرخداکهبخوانراآیهاینبیاتو

دنداانجامبه،کردهردیفراکارهاشاذهنیمنۀ بوسیلهرکسیزنم؟میاآلنهممنوزندمیموالناراحرفها

.بدهدانجاممرکزشرويراجدیدشکارزندگیدهدنمیاجازهواستمشغول
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4177مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بیت 

ای مسلمان بایدت تسلیم جُستلیک مقصودِ ازل، تسلیمِ توست

جستجوراتسلیم،یدبخواهراتسلیمبایدهرلحظه،هستیدمسلماناگرشماوتوستتسلیم،خدامقصودپس

شودمیسببکه،شرطوقیدبدونذهنبهرفتنیعنی،قضاوتازقبلاستلحظهایناتفاقپذیرشتسلیم.کن

.کندکارمارويزندگی

اتفاقپذیرش.بشویمتبدیلحضوريهوشیاربهجسمیيهوشیارازلحظهآندرما،کهشودمیسببتسلیم

کردیمصحبتبارها،کندعبورشمااززندگیخردکهشودمیسببتسلیم. دشومیکاراینسببلحظهاین

اولروزهمین،آیدمیجهاناینبهيهوشیاربصورتکهانسانیهر،خدائیتهرنهان،گنجهرکهاً اخیراً مخصوص

منکهنقانوهمینیعنی،بشودشناختهخواهدمینشده،قويصورتآنبههنوزکهزندگیاولسالهايیاو

،سالهسه،دوساله،سالهیکهايبچهدراستواضحکامالً،بشومشناختهخواستممی،نهانبودمگنجی

نه،دادنانجامجنسازفقطنه،بشوندبودنجنسازمادرهایشانپدرخواهندمیاینهاوسالهپنج،چهارساله

انجامکاراین،دهندمیانجامکاراین،دهندمیمانجاکاراینکه،استآهنیآدممثلکهمادریاپدرنقشفقط

درراگنجاینکنندشناساییو،نهانگنجهمانبشوندبودنجنسازبلکه،نه،دهندمیانجامکاراین،دهندمی

دیگراندربودنشناختعشقیعنی،بشناسیمرابودنشآنواستبودنجنسازبیشترچه،رسیدهتازهمهمان

خواهدمیخدائیت،بودن،جهاناینبهآمدیمکهاولیروزاز.باشدهم خودمدردرشناختنهمیواست

.نیستپذیرامکانذهنیمنبهنسبتمردنیعنیفناباجزاینوبشناسد

همفردا،دهممیانجامراکارهااینامروزبگوییم،کنیمردیفراکارتاپنجاهشویمپاهرروزماکهباشدقراراگر

در.رسمنمیبرسم،خواهممیجایییکبهدادنهاانجاماینباکهکنیمفکروهمینطورهمفرداپس،همینطور

خواهشش،خواهدمیاشهمه،کندمیالتماساشهمهشود،میانباشتهپنهانرنجش،رسیدهاینجابهتازهۀ بچ

شناختهخواستممیپنهانبودمگنجیمنکهیهاولقانونآنوبشناسیدبودنبعنوانرااوشماکهاستاین

.استآمدههمینبراياصالًکند،میکاراودرداردبشوم

بزرگۀ خان،خواهمنمیپوشاكهمهاین،خواهمنمیغذاهمهاینمنبابا:کهگویدمیحالزبانبهپدرمادرشبه

همآنها،جهاناینبهآمدمهمینبراي. ناسیدبشخدائیتبعنوانبودنبعنوان،عشقبعنوانرامنخواهم،نمی
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کهرابینشاینکنندمیتحمیلمادرپدرباالخرهوشودمیانباشتهرنجش. شناسندنمیهمآنهاشناسند،نمی

اینجابهتازهآنتازه،بدوبدوبدو،بدهانجامراکارهااین:گویندمیاوبههرروزهستی،دادنانجامفقطتو

رحمتگنجمن:گفتمیچیاآلنهایش،مهربانیبارفتارهایشبامابهکندمیکمکدارددوسالهۀ چبرسیده،

جنسازمنکهبگویدمابهخواهدمیاشبازیگوشیبالبخندشباعشقشبامهرشبا،بچهباشدسالماگربودم

.منبهکنکمکتو،بشوماظهارخواهممی،هستمگنججنسازمن،بودنم

بهداریمشدگیهویتهمهرچیکنیممیتحمیلورسدنمیعقلشاینگوییممیهیچی،کنیمنمیکهکمکما

خوبپدرمادرکهاستاینخوبپدرمادریکازماتعریفو،ماشینیکمثل،مجسمهکنیممیخودمانمثل،او

میخوبخیلیمانهمه،کردیملیستهمراچیزهاآنوکندتهیهشانبچهبرايراچیزهااینکهاستاین

.اینطورنیستدانیم،

دراوگفتکه،لحظهدراینبدهیماجازهخواهدمیماازهمهازبیشترخدایعنی، لیک مقصود ازل، تسلیمِ توست

هممانبچهرويبدهیماجازهپدرمادربعنوانماهم.کندپیادهمارويراجدیدشکار،استجدیديکاریک

رامذهباینتو،بشويهویتهمآنهاباکنیقبولراباورهااینبایدتوکه،نیاوریمفشارماهمهاینکند،پیاده

مرکزرااینهاوبشويهویتهمآنبابایدداريرااجتماعیباوراینتوداري،راخانوادگیباوراینتو،داري

بهرامانبچهمااندازند،میچاهبهرایوسفاند،یوسفبرادراناینها.شدیممابشوي،سنگمامثل،بکنیخودت

:گویدمیچهببیناند،چاهدرهمهبیرون،بیایدچاهازدیگرتواندنمیاندازیم،میچاه

ای مسلمان بایدت تسلیم جُستلیک مقصودِ ازل، تسلیمِ توست

بتواندآدمباید،بتوانندانسانهاکهباشیممهربان،کنیمجادایواکنشکمتر،کنیمکمکهمبهبایدماۀ هملحظههر

.بشویمردمواظبتباپهلویشانازکنیم،کمکمردمبه،کنیمکمکدنیابهتوانیممیمابربیاید،تسلیمة عهداز

.نیستمسلمانوگرنهشدهتسلیمانسانیعنیهممسلمان،استشدنمسلماندرحالکسیاگر

ایزديعشقوایزديشاديوایزديخردهرلحظهاینکهازآورده؟کجااز.داردمعنويقدرتدهشتسلیمانسان

جنسازخواهدمیدهد؟میتغییرچیبراي.دهدمیتغییرداردرامرکزشکند؟میچیکارشود،میرداواز

واستکارهماندنبال،بشودآشکارخواستمینهانبودگنجیاینکهبرايبکند؟خواهدمیچرا.بکندخودش

.نباشدکاراینتويکهنیستلحظهیکاست،کاراینتويهمهرلحظه
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هدفشبد،چهخوبچهافتدمیشمابرايکهاتفاقیهر.فهمیدیمموالناازمادیگررااین،بکنیدبایدتوجه

سببوکنیممیتفسیرراقاتاتفا،هستیمدادنهاانجاموآوردنبدستدنبالچونمنتهاما. استکارهمین

هستنداتفاقاتیخوباتفاقاتو،دهیممینسبتخودمانبهخوبنداگر،دانیممیمردمهستند،بداگررااتفاقات

.استغلطدیداین.کنندمیکمماازچیزيکههستنداتفاقاتیبداتفاقات،کنندمیاضافهمابهچیزيکه

&&&
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جهتآندر،بعدلحظه،بعدلحظه،بعدلحظه،لحظهایندر،زندگیاینباشدیدوازيم،شدیدتسلیموقتیشما

.رویدمی

2466مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت 

دویم اندر مکان و المکانمیپیش چوگاهنای حکمِ کُن فَکان

قبلیبیت،نداریدمقاومتیهیچلحظهندرایشماکهصورتیدر،شودمیوبشودگویدمیخدایعنیکانفَنکُ

بایدشماگفتهخدا،گفتهازل،جستتسلیمبایدتمسلماناي:گفتهموالناکهباشدیادتانهمیشه،باشدیادتان

شمامختلفقسمتهايوراشمامرکزچوگانشبااوو،زندگیزباناز،شودمیوبشوگویممیمنباشید،تسلیم

.راشمادرددهدمیشفاو،دهدمیتغییرو،دویدمیشماو،زندمیگويمثلرا

هستیمسبببیآرامشوسبببیشاديجنسازکهموقعیفقطما،فقطبیندازدتواندمیاوراشمارنجشهاي

کینهاز.بیندازدتواندمیاوفقطراکینه،استسرمایه،چسبیدیمآنبهوگرنه،بیندازیمرارنجشتوانیممی

،شانخانوادهافرادنزدیکترینبهنسبتدارندکینهمردم.نداریمماجهاندرچیزيمضرتروخرابکارتر

راکینه.بله،دیگرگویدمیداردرا؟کینهبیندازدتواندمیکی،همکارشان،شانرئیسبهدارندکینهدوستانشان،

.شمادلبهگذاردمیقدماوسلیمتبعداز،شویدمیتسلیمگفتشمااندازد،میفکانکنبااو

1381مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت 

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

اینکهدانستنوتسلیماثردر.بدانیدخودتانازکوتاهۀ قصیک،بدانیدباهم،بدانیدباهمشماکهاند مهمبیتهااین

شمادل.شمادلبهگذاردمیراقدمشخدایعنی،راقدمشاو،استجدیديکارواستکاريهردرهرلحظهوا

ازچی؟از،شودمیساکنشماجهنم،شودمیساکنهااسترسواضطرابهاورنجشهاوهاکینهازسوزدمیکه

نمیکردمیدعادیگریکیاگرشد،نمیشوساکتگفتیدمیشمااگر.شودمیشوساکتگویدمیاو.فکانکن

.شدنمی،راآدمدهدمینجاتواستمقدسشمانظربهکهزدیدمیجایییکبهدسترفتیدمیاگر،شد

میساکتراشماپردرددلچیزيچه.شودمیواردهمخرافات،بفهمیمخوببایدکهمازندگیداستاندراین

گنجشاظهاردنبالزندگییاخدا.کوشدمیماآزاديجهتدراوو،شودمیوباش:گویدمیخدافقطکند؟

راخودشخواهدمیخودش،بشودآگاهخودشازخواهدمیهمخودش،استخودشاظهاردنبال،است
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ذهنیمن.استکارههیچذهنیمنایناصالًبشناسم؟جوريچهخواهممیمن:نگوییدشما،ماکهنه،بشناسد

جیبشدروقتی.نمیردگرسنگیازآدمکه،بقاستابزاریکدنیا،همینحددرمحدودبسیارداردرديکاربیک

دنبالبرودباید،داردکافیة اندازبهکسیاگر.خوردنمیدردشبهدیگر،خوردغذاوکردپیداپولمقداریک

.نداردفایدهکردناضافهکه،کاراین

عبورلحظهایندرشماازاولطافتاو،عشقاو،خرداو،انرژي،اودمبایدکهدانیدیمشماهمراموضوعاینحاال

.باشدیادتانبیتاینهمیشهبکند،

1344مولوي، دیوان شمس، غزل شماره 

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

عبورشماازاودم،تسلیموفیکونکنبا،کندمیکارفیکونکنبااست،کاريدرلحظههردر،نهانبودمگنجی

دراثرگویدمی،دانیدمیهمهر،گیدخواندیمقبالً،بپذیربروختفَنَۀ آیاز،دهدمیجانشمابهاودم،کندمی

فیکونکن. استفیکونکنبلکهیست،نبیرونیهايعلتموقوفهماوکارو،شودمیردشماازاونفس،تسلیم

دادنانجامبههمشما،دردهايبههمشما،فرمقسمتبههمخواندیم،االنو،شودمیوباشگویدمیاویعنی

:گویدمیشمافکربه. شودمیبازشو،بازگویدمیشمادلبه،شمادلبههمشما،فکرهايبههمشما،هاي

.عللدنبالرودمیصورتایندربگویید،بخواهیدذهنیمنباگرا. شودمیخالقشو،خالق

میفکرما. استمالمتاشیکیمثال. بشودانجامتغییراتتاسازيمیذهنتباشماکههرچیزيیعنیعلل

براياست،مالمت،شویممیعوضما؟کرديراکاراینچراشدهفالنفالناي،بدهیمفحشخودمانبهاگرکنیم

.استتغییراست،علتکردنمالمتهنذ

نیستکنند،میتغییرروندمیمردمکنیم،جستجوعیببگوییم،عیببگیریم،عیباگرکنیممیفکرما

تغییراین. کندنمیعوضراآدمهااساساً. داردمحدوديکاربردکنترلبلدیم،راکنترلما.شوندمیبدتراینطور،

وقتینکند،خالفکارنگوید،دروغنکند،خیانتیکیدیبگذارنگهبانکهنیستمالز. کندمیعوضراآدمها

خداکهشدمتوجهوقتیکرد،پیداتوکلوقتیشد،تسلیموقتیکرد،عبوراواززندگیخردوقتیشد،بازدلش

نشینممیجااینمنچیست؟خدانشده،ثابت. کندنمیبدکارخوب برود،درتواندنمیچنگشازاست،محیط

. اینطورنیستاینطور،نیستبیند؟میکیکی،دیگر،رفتهشدهتمامکردیمکهنداندکسیکنم،میراکارم
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تومرکزتو،مرکزبهلحظه،اینبهچیز،همهبهندارداحاطهاواگرنبود،محیطاواگرگوید،میهمغزلدرامروز

مخربکارتبشوي،استممکنگرفتاربشوي،استممکنمریض. آیدمیشمامرکزازچیزهمه. استاودست

.نیستعلتموقوفپسبشود،خرابفکرتبشود،

موقوفواستفیکونکناوکارگفتیمگفتیم؟چیدوباره. کردخواهیمبررسیماامروزراموضوعایندوباره

میدهممیانجامراکاراینکهنگوییدماشو.نگردیدعلتدنبالهادادنانجامباشماونیستبیرونیهايعلت

احسانمنخوب کهکنیدمیفکرکنید،احسانبرویدشما.نیستهادادنانجامبااینطور،نیست. آنجابهرسم

تسلیمگفته،،کردمراکاراینکردم،راکاراینکردم،راکاراینیا.چیزيهمچونیست. برسمخدابهبایدکردم،

.گویدمیزندگی،کنممیراکاراینمنمن،هستمجدیدکاردرلحظههردرفیکونکنبامنبگذاربشو،

امروز،داریم،همغزلدر. باشدبایداواختیاردرفقطشمامرکزکهبگوییمخواهیممیبگوییم؟چهخواهیممی

بشوي،يهوشیاربشوي،خودتدبایتوکه،گفتخواهدمثنويدروغزل،درکهبگویدمابهخواهدمیموالنا

،داردنمیبرشماسرازدستترسوگرنه

زیاددوستانبا،شودنمیانباشتنبا. ترسیدخواهیممابشود،اظهارماازنهانگنجاینکهندهیماجازهماتایعنی

ترسدستازشودنمیداشتن،باشعوروخوبهايبچهداشتن،مهربانهمسرداشتن،بزرگفامیلباکردن،پیدا

غیرتو. نیستیاوتوکهشودمیایجاددلیلاینبهوکندمیایجادخداگویدمیراترسایناینکهبراي. رفتدر

است؟درست،رويمیاوسويبهکنیمیکاريهرکشاند،میدارد. هستیاواز

مامرکزرويکارِدرلحظههردرخداگفتیماینکهازپساست؟درست. قضاسرآمدیمدوبارهاینهاازپسحاال

فیکونکناوکار، کردهپیشنهادراتسلیمما،دربشوداظهارخواهدمیوایمبودهوهستیمپنهانگنجماهست،

تسلیماگراما. نیستمادستاصالافتد؟میاتفاقچهلحظهاینکهآیدمیقدروقضاحاال،عللموقوفنهاست

:گویدمی. بریدمیدرستة بهراتفاقازبشوید

918مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بیت 

کی رود آن خو و طبع مُستَطاب؟گر قَضا انداخت ما را در عذاب

در. خداستقدروقضااینچیزها،باکردههویتهمراماآوردهقضا،پاکیزهوپاكخوشایند،یعنیمستطاب

قضا. نیستاینطوري،استبدقدروقضاگویندمیکهایناست،اصطالحاین،نیستبدخداست،قدروقضاضمن
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همروحم،یايهوشیارلحاظبههم،بیایدپیشوضعیچهمنبرايلحظهاینکهکندمیحکمالهیفرمانیعنی

.نیستهممادستقضاست،این،جسمملحاظبه

شروعتسلیمبااالنکردیم،بدکارهزارتاآنکهولوهستیم،تسلیمماکهستاموقعیاتفاق،بهترینقضا،بهترین

ية هوشیارپاکیزوپاكطبعوخوآنهنوزذهنی،منعذابتويانداختهراماآوردهقضااگرگویدمی. کنیممی

شما؟داریدقبولاست؟درست. هستیمخدائیتماهستیم،اومارود؟کینشده،زایلماازنهانگنجوخدائیتو

ور لباسم کهنه گردد، من نُواَمگر گدا گشتم، گدارو کی شوم؟

وهچیهویتمانوزندگیبرايما. داریمبیرونبهروماکهالبتهنه؟یاشدیمگداشدم،گدااگرمنگویدمی

حسآید،میزندگیازبرکاتاینتمامکه،یزندگطرفیبهنهکنیم،میدرازبیرونبهدستماامنیت،احساس

میبیرونازمارااینهاآرامش،خوشبختی،شادي،بودن،زندهحسهستم،کیمنیعنیهویتحسامنیت،

. خواهیم

نگهخودمانرويراتوجهمانیعنیباشیم،خودمانبهدهندهتوجه. باشیمخودمانة کنندتاییدتوانیممیما

مراقدرچرامردم؟ازهستیمقدردانیگدايچقدر،کنیممیگداییمردمازراتاییدوتوجهکهحالیدرداریم،

گداکهاستدرستولی،.دیگراستگداییندادید؟رالقبفالنمنبهچراگذارید؟نمیاحترامچرادانید؟نمی

لباساین. شدیمپیرشده،کهنهمانلباس. داریمراخدائیترويآنهنوزاینکهبراي. نیستیمگدارواماشدیم،

اماشده،کهنهلباسم. کنممیفکردارمراپیشهزارسالفکرهاي. شدهکهنهفکرهایملباس. شودمیکهنهدارد

است،زندههمیشهشود،نمیکهنهموقعهیچخداخودخدا،امتدادخدائیت،اینکهبراي،هستمنوخودممن

. استنوهمیشه

ونهایتبیبهزندهاینهاباشند،زندهاگرکهسالهنودحتیپیرند،کهدیدخواهیدايسالههشتادانسانهايشما

خدائیتبهزندههستند،نواینکهبرايهستند،زندهاست،جدیدفکرشاننیستند،کهنهاصال،هستندخداابدیت

چقدرد،هستننشاطباچقدرینیدببباالست،سنشانهابعضیزنید،میزنگکههستهمشماهابین،هستند

.دارندآرامش

افتدمیاتفاقلحظهاین. خداستدستنیست،مادستقضا. قضاستکردیم،تعریفهمرادیگرپارامتریکپس

یاکردنخوشبختبراينه،ماستکردنبیداربرايافتد،میقضاۀ وسیلبههمیشهاتفاقاتوپذیریدمیشماو
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بیداريبراياست،طالقمثالشمااتفاق. خواهندمیبدبختیوخوشبختیاتفاقاتازدممر. ماکردنِبدبخت

زندگیخردشودمیآیابکنی،نبایدکارچهکردي،کارچهببینیبایداست،العالجمریضیاست،مریضیآمده،

بهبستهچرا. شماستبهبستهبشوي؟تسلیمخواهیمی،بلهبشوي؟تسلیمتوانیمی،بلهباشد؟شفابخش

وکنیدشناساییتوانیدمیدارید،آزادة ارادکههستیدخدائیتهستید،يهوشیارشمااینکهبرايشماست؟

. هستیدآزادشمابگیرد،تواندنمیشماازراانتخاباینکسی،کنیدانتخابوبگیریدتصمیم

وشناساییازمامنتهیهستیم،آزادمهتسلیمدر. کندانتخابخودشبایدراخودشفکرهايآزاد،انسان

همآفلچیزهايباماکنیم،میمقاومتماکنیم،میستیزهما. کنیمنمیاستفادهدرستشعورمانوانتخاب

دهد،میشفازندگیهمین. کنیممیایجادجدیددردگیریم،نمیپندگذشتهدردهايازما،شویممیهویت

راکینهیککنید،ایجادجدیدرنجشیکنبایددیگرشمابیندازید،ارشرنجیکشما،کندمیکمکزندگی

قدیمیهايکینهونکنیددرستانتخاب،هم،جدیدهايکینهبدهید،تعمیمدیگر،کنیدشکرراخداانداختید،

:استبیتدوتاخوانم،میاست،مهمبسیاررابیتایندوباره. بیندازیدکنیدشناساییرا

1258ثنوي، دفتر اول، بیت مولوي، م

هم قضا دستت بگیرد عاقبتگر قضا پوشد سیه، مهچون شَبَت
واستمنکردنبیداربرايآورده،وجودبهرااتفاقزندگی،خدا،بگوییدنکنید،ستیزهلحظهایناتفاقباشما

،کندمیکارمنرويداردلحظهاین،کنداظهارراخودشکه گویدمیرامسیردارد. گیردمیمرادستدارد

. دهدمیجاناودمِ. کندمیکارفیکونکنبا،جستتسلیمبایدتمسلماناي.کندمیکارداردمنمرکزروي

بیرونیعللکهبشناسیدشماکهاستمهماینقدر. نیستبیرونیعللموقوفتغییراتاین. بشودرددمشبگذار

. داریمجسمیيهوشیارما. کنیممیتوجهعللبهشدیم،شرطیماما،. نیست

عاقبت. گرفتخواهدرامادستقضااینعاقبت. شدیمپوشیدهذهنیمندر، شبتهمچونسیهپوشدقضاگر

هبراماآن،کردنبازومادلرويکارباتواندمیخداعاقبتکند،بیداررامااتفاقاتشباتواندمیهمخدا

. کندتبدیلخودش

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

ماکند،میحملهآنهاازیکیبهموقعهر،ماستهايشدگیهویتهمدنبالقضا. امخواندهراهابیتاینبارها

کی،بکنددرمانخواهدمیبدهد،جانمابههدخوامیولیکرده،راماجانقصدمیریم،میداریمکنیممیفکر
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کنیدنمیدعواشماو. آوردمیپیششمابرايکهاتفاقاتیباچطوري؟،قضاکند؟درمانراشمادردهايتواندمی

باها،شویدنمیاتفاقتسلیمشما. کنیدمیآشتیاتفاقباشوید،میخداتسلیمشما. شویدمیتسلیمواینهابا

اطرافيهوشیاروآگاهیشوید،میبازگیرید،میآغوشدررااتفاق. شویدمیدوستکنید،میآشتیاتفاق

جنسازشماافتید،نمیاتفاقشماپس. شویدنمیاتفاق،شویدمیاتفاقة دربرگیرندفضاي،شویدمیاتفاق

هستی؟هویتهمچهبا:گویدمیاردداتفاق. بدهدشمابهرادرسشبیفتد،اتفاقدهیدمیاجازه. نیستیداتفاق

فیکونکننیست،بیرونیعللباتغییراینو،بدهدجاناودماینبگذاروکنقبول،بشناسداري؟درديچه

. کندمیدرمانمراداردکند،میکاردارد

کههمانطورکهنیمبیمینخود،وکدبانوداستاندرحاال،،ترتیبهمینبهشدید،درمانبینندگانشماازخیلی

گفت. کندمیراکاراینداردهمزندگیبجوشد،پایین،برودکهنخودسرزندمیکفگیرباوپزدمیآشکدبانو

دردبدونهاشدگیهویتهمازشدنجدااینو. جوشاندمیداردخداواستجوشاندیگیکمثلمادل

است،مهماندرداینآید،میداردانههوشیاردردحاالجهان،درچریديخیلیتوکهگویدمیمابه.بودنخواهد

.کنپذیراییآناز

4171مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بیت 

رنج، مهمانِ تو شد، نیکوش دارای نَخّود چریدی در هبار:گوید

میدارممن،بجوشپایینبرو:گویدیمزند،میسرتانکفگیرباداردزندگیآشپزکههستیدنخوديشماحاال،

رامهمانرنج،اینتوستمهماناینو،کنرهابشناس،راهاشدگیهویتهم. بکشانههوشیاررنجوجوشانم

مهمان. شماستمهمانکنید،ستیزهدردباشماآیدمیدردکهنباشداینطوري.نکنستیزهمهمانبابدار،عزیز

همایننشینید،میمودبآورید،میشامآورید،میچايولی،نیایدخوشتاناستممکنشما،ۀ خانآیدمی

آشکارخواهدمیپنهانگنج،شویممیردداریمفراینديچهازکهبینیدمیپس. انههوشیاردرداست،همینطور

. استکاريیکدرلحظههربشود،

. بپذیرکنیمیشناساییوقتیوشو،تسلیمگفتهاست،الزمتوتسلیم،عللموقوفنهاستفیکونکناوکار

کهکنشکرراخدابدان،راقدرشدار،میعزیزشتوبود،خواهدتومهماندردمدتییکدارد،رنجپذیرفتن

:گویدمی،راشدگیهویتهمشناختی
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4187مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بیت 

راست آمد اِنَّ فی قَتْلی حَیاتچون چنین بُردی ست مارا بَعدِ مات

پس این قول منصور حالج . یعنی پس از این حیات نازل به حیاتی عالی میرسیم. چون پس از مرگ، چنین بردي نصیب ما می شود

.همانا در کشتن من، زندگی وجود دارد: نیز درست از آب در آمد که گفت

بگوییدفعههرودانمنمیبگوییشماکهشودمیماتقعیموشما،ذهنیمن. ببریمبعدشبشویم،ماتبایدما

کارچطوريفهمم،نمیرافیکونکن. کنیتحملانههوشیاربپذیري،رادردودانمنمیبگوییدفعههردانم،نمی

نمیهمشمارا،شماسوزاندنمیدیگرشود،میساکتشماجهنمشما،جهنمبهگذاردمیقدماواینکهکند،می

تويگذاشتهقدماالنآیابفهمید،توانیدنمیراگذاشتنشقدمطرزبفهمید،توانیدنمیراخدابفهمید،وانیدت

.تسلیمازغیربکنیمتوانیمنمیکاريهیچبگذارد؟قدمکنمکارچه. بفهمیمتوانیمنمینه؟یامنجهنم

گویدمیپس،ماستمردنماشدنمات. بشویمماتپسداریم،برديچنینیکشدنماتازبعد:گویدمی

ماستمردندرزندگیماست،کشتندرزندگیکهاستدرستحالج،منصورگویدمیحرف،اینآمدراست

ازپسیعنی،ذهنیمنبهنسبتمرگیعنیشود،میمانصیببرديچنینمرگازپسچونذهنی،منبهنسبت

:گفتکهآمددرآبازدرستنیزحالجمنصورقولاینسپ. رسیممیعالیحیاتبهنازل،حیاتاین

شویدمیبلندلحظههریاشوید؟میماتشماآیا،بشویمماتبایدماپس،داردوجودزندگیمنکشتندرهمانا

ماتشماهرحالبهاست،زندگیهمآنتواند،مینفریک،کندماتمراتواندنمیکسیدانم؟میمنگوییدمی

:همینخوانیم،میزمینهایندردیگريابیاتاالن،شددخواهی

4192مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بیت 

نه به تلخیّ و کراهت دُزدْوارپس برو شیرین و خوش با اختیار

خودت،انتخاببا،خودتاختیارباشما،خودتاختیاربابروخوشوشیرین؟دبرویخواهیمیچطوريشماحاال

آنتوکهراچیزيدیديوقتی،رادردهایتبشناساندشمابهبگذارکند،کارفیکونکناینبگذار،شوتسلیمبیا

ممکن،ندارمقبولمنکشیدم،زحمتاینهمهکردم،عبادتاینهمهبگویینیا،هویتیهمکهبپذیر،بپذیرنیستی،

کارخودمانرويخودماننبودیم،تسلیمماکهبودهاینماغلطراهدتاًعمباشیم،رفتهغلطیهايراهمااست

. کردیم
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شصتمن،رفتهکالهمنسرکه،استسختخیلیاینپذیرش،بهرهبیهمهدادند،انجامزیاديکارهايمردم

آنولی،،نشدههیچی،هیچیشد؟چیکارهااینپسکردم،راکارهااینکشیدم،زحمتاینهمهاست،امسال

ذهنیمنازخودتاختیارباخوشوشیریناالنو،بفهمیددرسترامطلببکندکمکشمابهاالنشایدکارها

نشويبلندشود،میکوچکتوذهنیمنآید،میپیشفرصتوقتی،بمیريذهنیمنبهنسبتبیرون،بروي

میکنی،میبوسشکنی،میبغلرويمی،مبگیرانتقامبرومکنم،ثابتراخودمخواهممیدانم،میبگویی

تشکرشماازبرخورد،امشدگیهویتهمکدامبهفهمیدممنبرخورد،منبهگفتیتوکهچیزيایناین،گویی

وتلخیبهنه،رسممیراحسابتمنبگذارحاالکهگویینمی،بشناسمراعیبمیکمنکرديکمککنم،می

بایعنیدزدوار،زشتییعنیکراهت،اختیاربانه،پایین؟برویدبزنندسرتانگیرکفباخواهیمیشماکراهت،

چیزينیستم،هویتهمگوییممیوکردیمقایمبرداشتیمچیزها،باشدیمهویتهممایعنیدزدوار. بیموترس

خواهیمیراکاراینچهبرايبروي،خداطرفبهخواهیمیاندوهولرزوترسباشما،ترسممیولیندزدیدم

بکنی؟

آشکارخواستممینهان،بودمگنجیمن:گفتهخدایعنیگفتهاوکهگفتمابهکهايقاعدهآنطبقامروز

نگهرازشتیوتلخینشوي،زندهاوبهکنی،سرپیچیخدافرمانازخواهیمیشما،استفرماناینبشوم،

مرکزتتويیعنیاست،جیبتتوياینهاولی. ندزدیدمگوییمی،زنیمیزیرشاي،دزدیدهراچیزهایی،داري

را،شمامرکزبینندمیمردمهمکنیدباورنشدم،هویتهمیعنیندزدیدم،منکهگوییدمیاگرشمایعنیاست،

منکیبادارید؟ماديمرکزشماداندنمیزندگییعنی،بیندمیکهخدابینندنمیمردمحاالبیند،میخداهم

عنوانبهساختهخودش، دیگرفکرية باشندیکبهخواهدمیفکرية باشندیککنید؟میعبادتداریدذهنی

.نهاست؟تسلیماینبرسد،آنبه،مصنوعیخداي

تا ز تلخی ها فرو شُویَم تو رازان حدیثِ تلخ می گویم تو را

عیبدیگريازپسیکیچرادانیمیگذرانم؟میراتوتلخداستانهاياینتويازچرایدانمی،گویدمیزندگی

هردهم؟مینشانتوبهرادردهایتچرادانیمی.شدگیهویتهمیعنیعیبدهم؟مینشانتوبهراهایت

باالترستانآید،میباالاضطرابتانآید،میباالرنجشتانشوید،میخشمگینشمایعنیآیدمیدردمانماموقع

تواینکهبخاطر،دادممنالبته،ندادمتوبهکهمن،داريرااینها:گویدمیگوید؟میچهشمابهزندگیآید،می
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منفرمانازتویعنی،گوییممیداریمکهچیزهاستهمینحرفشنکردي،گوشمنحرفبهنبودي،بلدزندگی

نداري؟اطالع

االنمایعنی. شنویممیماآمده،زبانشبهبعدرا،اینهاگذاشتهموالنادلدریواشکی،تمگفبزرگانتدلبرمن

کند،نمیکسیبههمظلمونکردههمتوطئهگیرد،نمیانتقاممااززندگیشما؟دانیدنمیرا؟اینهانشنیدیم

حقدرظالمانهکارهايداریم،ذهنیمنباماولیندارد،عادالنهغیرکاریکهیچ،است،دادگرياشهمه

ازلیفرمانازداردخودش،درداردمینگهرادردهرکسی. نفهمیدیمراداستاناینکهبرايچرا؟،خودمان

گمراجوهرتنکن،گمراخودتگفتما،درراخودشکنداظهارخواهدمیخدا،زندگی،کهکندمیسرپیچی

.شواظهارنکن،

کَنزاًکُنتکُنتبشنورااینبشوم،آشکارخواستممینهان،بودمگنجیمنگفت. شنومخفیاًگفت،یاشنوخفیاًم

خواهیتلخیمدتییکمنتهیشوید،میتوازراهاتلخیتوتسلیمباوفیکونکنبااوشنیدي،اگرپس،تو

ظلممنبهداردنگوکشیدندردعموق.بکشیراانههوشیاردرد. داردانههوشیاردردپذیرفتن،وشناسایی. داشت

ازماکنید،توجهجهان،اینبهآمدیمماکهاولازاینکهبراي. بکشیمانههوشیاردردکهماستحقکند،می

.راماکردندسفتکردند،سنگجنساز. کردندذهنیمنجنسازراما. بودیمعشقجنس

سريیکازهانقشاینواقعاًکهکنند،میبازيکهنقشیبروهعالکهموالناازاند شدهمتوجهمادرهاوپدراالن

همخواستبدونتوجهبایدباشند،داشتههمعشقبایدباشند،داشتههمبودنبایدشده،تشکیلهادادنانجام

ارشانبچهدلنبایدشود،میسرکششود،مینافرمانشانبچهشود،میناسالمشانبچهبدهند،شانبچهبه

بلداست،ارزشبیکنندفکرکنند،احترامیبیبگویند،زورکنند،تنبیهبزنند،راشانبچهنبایدکنند،سفت

مامساويبودن،لحاظبهولیدانند،نمیماة اندازبههابچهذهنی،دانشلحاظبهجسمی،لحاظبهالبته،نیست

درآوردنپولدانشلحاظبهامابودن،لحاظبهساله،دهنوجوانمساويسالهپنجاهمنگوییمیشماوهستند

.باالترممننه،بدنیقدرتلحاظبهنه،

مادران،وپدرنهاصالمادران،وپدردرخودشاظهاربهکردشروعگنجآنوقتیداد،نشانراخودشبودنوقتی

مراسم،درتفاوتدردي،هايتفاوتحتیفکري،هايتفاوتجسمی،هايتفاوتموقعآنبعد،ها،انسانۀ همدر

است،حرکاتسريیکاینها،استتوهماینهاشویممیمتوجهبعد. آیدمیتوهمبلکه،اهمیتکمنظربه

اهمیتیچهتفاوتدارد؟اهمیتیچهاو،درخدانهایتبیاو،خدائیتوبودنمقابلدرانسانبیرونیحرکات
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دیگرادیانانسانهايمساويبینید،میدوستتانمساويراخودتانشماد،شونمیزیباهاتفاوتآنموقعدارد؟

ولی،کنیدنمیردآید،مینظربهزیباعباديمراسمدرتفاوتآید،مینظربهزیباباور،درتفاوتبینید،می

راخداهمهکنند،میانکاررابودنهمهکنیم،میانکارمارابودنباشد،مامرکزوباشداصلمراسمخودوقتی

میاست؟اینطورياند،گرفتهاصلراسطحیباورهاياند،گرفتهاصلراسطحیرفتارهاياینهمه،کنندمیانکار

توبهاینجاکهامنیاوردهاصال،امنکردهتوطئهخدازندگی،منواقعاولیگذرانممیهاتلخیازراتومنگوید

شمابهکهاینجاکردمدرستآدمهاییمنهمموقعبه،کرديایجادشناختدمعبخاطرتورادردهابدهم،درد

.چیستجریانبگویند

چندداندمیخدا.اندبودهحضورهايگلکهعالم،ایندراند،شکفتهگلهاییاند،آمدهاشخاصیپیشسالهااز

مثلآدمهاییبعدشاند،آمدهادیان،آشکارياینبهدیگرمدلل،کهاالن. نشدهمتوجهکسیولیپیش،سالهزار

نمیهنوزکنیم،نمیتوجهماهنوزاند بودهآشکارياینبههمهرااینهااند،آمدهمافرهنگبزرگاناند،آمدهموالنا

یعنیکشیم؟میدردماکهخداستۀ توطئاینبکشیم؟دردنیستماحقآیا،کنیممیتوجهیبیهنوزفهمیم،

کردنگوشچراخوانیم؟نمیچرامانداشته؟وجودندارد؟وجودخوب،دانشدانش،همهاینباناموالمثنوياالن

مثنويخواندناست،مثنويازترمهمکنم،تحقیرمنراآنهاخواهمنمیحاالتلویزیونی،سطحیبرنامهیکبه

.استکجلذتدانیمنمیمااصال. دانیمنمیراهااولویتمااینکهبراياست؟

دنبالرودنمیچشید،راواقعیآرامشة مزچشید،رااصیلشادية مزچشید،راچیزيیکة مزکهکسییک

شناساییایندربکشیمانههوشیاردردمقداریکبایدماکردیم،کهاشتباهاتیبخاطرحاال،،کهبیرونیمشغولیت

:گویدمیهمینبراي،ها

تا ز تلخی ها فرو شُویَم تو رازان حدیثِ تلخ می گویم تو را

:گوییممیماگوییم؟میچهماو

4198مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بیت 

زنیزن، که بس خوش میکَفچلیزمتو درین جوشش، چو معمارِ منی

شوممیترخالصدارمدهم،میتشخیصناسرهازراسرهدارممنکهمن،دلجوششایندر،نخودعنوانبه

بههاستشدگیهویتهمازآزاديکهجدیدکاراینو،کنیمیجدیدکاریکلحظهبهلحظهتولحظه،بهلحظه
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مییکییکیدارم. دارمعیبهمهایندانستمنمی. دانستممیآلایدهراخودممنچون،آیدمیدردآورنظر

گویید،میشمامن،. شناسممیدارمکهشکرراخدابشناسان،باشد،هستی،منمعمارتو. پذیرممیوشناسم

راهایمعیبوهاشدگیهویتهمدارمکهکنممیرضایتاظهار،راضیملحظهبهلحظه،کنممیشکرراخدامن

.اوستماعمارمپس. بزن،زندمیکفگیرخوبهماووکنممیکاردارمآنرويوشناسممی

4205مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بیت 

مدتی دیگر درونِ دیگِ تنام اندر زَمَنمدتی جوشیده

امجوشیدهزمان،در،حیوانبهنباتازنبات،بهجمادازجماد،بهافتادهنهانگنجاین. بودمنهانگنجیزمان،در

مدتیک. برممیدارمراتومنگویدمیزندگیمن،گویدمیخدا،منگفتکرده؟هدایتکیآوردي،مراتو

تن،دیگدروندرذهن،دروندراست،جدیديکاردرلحظههرباتسلیم،بافیکون،کنباامجوشیدههمدیگر

. شوممیآزاددارم

4208مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بیت 

جوشِ دیگر کُن ز حیوانی گذرچون شدم من روح، پس بارِ دگر

:استاینمثلاشمعنیدرواقع

گذرحیوانیزکن،دیگرجوشدیگربارپسروح،توشدیچون

کردمجوش،کنممیجوشدیگرباریکخود،ازهوشیارشدمروحیکهحاالمنگویید،میخودتانبهشمایعنی

مینشانخشمدهم،مینشانراحیوانیهايخصوصیتهنوزاالنافتادم،ذهنمتوياالنزمان،طولدرآمدم

. دهممینشانراحرصدهم،مینشانرااضطرابدهم،

اوکهبودهاینمسیرآمدي،راههمهایندیديکهحاالکن،دیگرجوشگوییم،میخودمانبه،کندیگرجوش

یعنی. بشناسدانساندرراخودش،خودش. بشودآگاهخودشبهانسان،دريهوشیارتکاملباخواستهمی

نمیزرنگما. خودتانتخاببا،بیرونحیوانیازرفتیدیگر،جوشیک. بشودمنطبقيهوشیارروييهوشیار

نمیمن:گوییدمیشمالحظههر. دهدمیهمدانشکندمیکاراولحظههر. شویمنمیدانشازپرما،شویم

. دهدمیشمابهرااشداناییاوتادانم،
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4139مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بیت 

سخت رو باشد، نه بیم او را، نه شرمهر که از خورشید باشد پشت گرم

خردونید،کمیآشتیلحظهایناتفاقبالحظهبهلحظهوفهمیدید،خوبواالن،شنیدیدراقصهایناگرشما

شمارويجلويکندمیروشنوتابدمیپشتتاندرخدا،خورشیدزندگی،خورشیدکند،میعبورشمااززندگی

بهایدچسبیدهیعنیکنید،نمیولیعنیهستید؟روسختشماآیاچیست،درستراهشدیدمتوجهکهحاال. را

هویتهمکهترسیدمینه. کشیدمیخجالتنهید،ترسمینهروید،میراهایندرلحظهبهلحظهراه،این

تان،خانوادهاعضايازکشیدمیخجالتنهبدهید،دستازرادوستانتانترسیدمینهبدهید،دستازراشدگی

. چیستجریانفهمیدیدآشکارا،اینهاگویندمیچهکه

کارخودتانرويکهشوید؟میتسلیمکهباشیدداشتهشرمبایدشماچیستجریانفهمندنمیکهکسانیازآیا

کهشماستۀ وظیفوبشویدآشکارخواهیدمیاالنوایدبودهنهانگنجشماکهایدفهمیدهشماکهکنید؟می

واکنششماکهاین،بشویدتسلیمزندگی،باکنیدهمکاري،کنیدمشارکتراهایندروبدهیدانجامراکاراین

رسموراهبهتاکنید،میگوشموالناحرفبهشماکهاینکنید،میبازرافضاشماهکایندهید،نمینشان

بایدکسیازبترسید؟باید.نهبکشید؟خجالتبایدکن،دعواشو،خشمگینرا،آدمهاکندمیتحریککهجامعه

.چیستدانستیدینمتاحاال. کنیدمیاجراداریدراخدافرماناینکهبراي.نهراه؟ایندربترسید

گذراند،میراشماراههاییچهازوچیستزندگیفرمانهستید،چهشماکه،دادنشانشمابهکوتاهۀ قصاین

ضعیفتسلیمکاردرهستیم،ضعیفمااوایل. هستیدزندگیکجايبفهمیدتوانیدمیاالنبکنید،بایدچکارشما

. راهایندراستمتعهدیعنیباشد،ورسختو. شویممیقويیواشیواشولیهستیم،

سختکنم؟تعطیلرابرنامهاینمنهفتهیکایددیدهشمابزنم،بایدبزنممثالراخودمخواهمنمیحاالشما،

کسیترسممینه،بشومخستهترسممینهبشودتلفوقتمترسممینه،دارمشرمنهدارمبیمنه. هستمرو

استممکنموقعییکترسممینه،بگذارمراهایندرراوقتمیاکنم،خرجراپولمترسممینهبگوید،چیزي

.امفهمیدهرادرستراهاینکهبراي. ترسمنمیهیچیازببیند،آسیببیزینسم

شنیدهخوبشماامیدوارمبود،همشمابهمربوطکهانسانکوتاهۀ قصاینازپسبلی آمدیم دوباره به غزلمان 

راخودتانزندگیداستانوقسمت،اینبهبدهیدگوشمجددابارچندکنممیخواهشنبودواضحاگرباشید،
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درستگفت،بکنیدپیداممکنههاییخاصیتچهافتاده،نیتابراذهندراتفاقیچهي،هوشیارعنوانبهبدانید

،نرفتهبینازمانابخويما،ة زپاکیخويما،مستطابخويولیکردیمپیداهاییعیبوهاخاصیتماکهاست

:شدواضحبیتمعنیاالن

برین دل هوسی دگر گماريتو نَفَس نَفَس

گذاريچه خوش است این صبوري، چه کنم، نمی

مندلدررا،توبهشدنزندهرا،توبهرسیدنهوسرا،خودتهوسهستی،جدیدکاردرتولحظهبهلحظهیعنی

بهتو،موضوعاینازهستمآگاهکنم،صبرخواهممیدارم،ماديدلاینکهبرايکنمرصببایدمنواندازي،می

اینکنکمکمنبهتوپایین،آیدمیمنذهنسرعتکنکمکمنبهتو،کنمصبربتوانممنکن،کمکمن

.شدخواهدخوبتسلیمسببهاآمدنخودبهوگفتگوهااینۀ همکند،پیداشفامندردهاي

دوانداین خداي داند که مرا چه میسرِ

تو چه دانی اي دل آخر؟ تو برین چه دست داري؟

بایداوکند،میکارداردفیکونکنباگفتماالنچرا؟داند،میخدافقطراموضوعاینرازواینسرّگویدمی

کهکاريدواند،میراماچیمدانینمیماکند،میکارچطوريمامرکزرويدانیمنمیما،شودمیبشو،بگوید

دستمادل،استتوهمیهايسببهایشسببگفتیمکهداریم،دلیلذهنیمنباالبتهکنیم،میچراکنیممی

کجاازتوآخرگویدمیاشماديدلبه. گفتیمهمقبالدوباره،. رسیممیاالناست،تسلیمکاربهترینخداست،

منیکاصال؟توداريموضوعاینرويکنترلیچهر؟ تو برین چه دست داري؟تو چه دانی اي دل آخدانی؟می

مرکزیککهداردشمامرکزرويکنترلیچهایناست،توهمیکوآمدهوجودبهفکرهاچرخشازکهذهنی

چیست؟آنفهمدمیچهاینآنجا،درکندبرقرارراخودشخواهدمیخداکه،استخدایی

ر، که زبون شدند شیرانبه شکارگاه بنگ

تو کجا گریزي آخر که چنین زبون شکاري؟

ازحاال. اوستنوزبچیزهمهببینکننگاه. استهستیجهاناست،جهانایناست،خلقتتمامشکارگاه،

همهگیر،بقويآدمهايازبگیر،قدرتمندانازبگیر،هاشاهازانسانهادرموردبگیر،خورشیدازبگیر،هاکهکشان

.اندشدهاوزبون
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بایدنفرچهارجوجه،شودمیشودمیپیروقتیکردند،میتعظیمهمهومن،گفتمیشدمیبلندکهآدمییک

بهکننگاهکن،نگاهخوب. هستنداوزبونهمه،رودمیمیرد،میهمباالخره. برودراهتواندنمیکنندبلندش

زبونمازماندرچندتاشانیک.اندشدهزبونچطوريببینداشتند،منکهکسانیبهکننگاهخوبها،شاه

.شدند

کنی؟فرارخواهیمیکجا؟آخرگریزيکجاتوآخر؟بگریزیمکجابهماکهگوییممیآییم،میخودمانبهماحاال

ما. استزمانبهماختنگری،بگریزيتوانینمیما،دربشودآگاهخودشبهخواهدمیخداکهفرمانآنازیعنی

استآیندهدرچیزيبهمربوطهادادنانجاماینوهستیمهادادنانجامدنبالما،گریزیممیآیندهوگذشتهبه

. استغلطاینواست،آندرزندگیما،بقايبرعالوهکهکنیممیفکرکه

خورشیدمثالوقتی،هستیکوچکی،توهستیپستیبسیارشکارتو کجا گریزي آخر که چنین زبون شکاري؟

ذهنیمنیکباايآمدهتوهمینطور،کهکشانهاوکند،میپیرويقانونازاوگوید،میگردد،میاومیلمطابق

میپایینبگریزي؟خواهیمیکجابگریزي؟خواهیمیکنی؟میمقاومتاست،چرخشحالدرفکریککه

،نیستايکارهپوستهاین. استخالیمادرصد99/99گفتیمکهچرا. استمحیطتوبراوکهگوید

غلطی، غلط از آنی که میانِ این غباریگریزیگریزی، تو بدو مهیتو ازو منی

میگفتگفت،همقصهدرامروزکه. رويمیدارياوسويبهکنیمیکاريهرگریزي،نمیخداازتوگویدمی

میلبهنه،یابروي،اضطرابوبیمباهادزدمثلبروي؟دلخوشیبایابروي،سختیبابروي،کتکباخواهی

اینگفتهگفته،هماولبیتو،رويمیخوشیبااندازي،میشناسیمیراهایتشدگیهویتهمخودت،

آگاهخودشقصهازکند،شناساییکهکسیاینکهبراياست؟دلچسبچهبراي. استدلچسببسیارصبوري

داریماوسويبهفرمانآنمطابقمادائماًو.گریختشودنمیخدادستازکهبشود،آگاهزندگیفرمانازود،بش

. دردبامنتهیبشویم،زندهاوبهکهرویممیداریمیعنی. رویممی

اینغباروگردمیاندرکه،کنیمیاشتباهعلتاینبهیعنیآنی،ازغلطودادي،تشخیصاشتباهیعنیغلطی،

این. نیستیآگاهصندوقدوتاۀ فاصلبهموقعهیچصندوقی،یکفکري،یکلحظههر. هستیدردهاوفکرها

بشودخاكوگردکههمینطورگرفته،رارا،شماچشمهايجلويغباروگرداینهانه،فکر،لحظهایندرد،لحظه

.بیندنمیمايهوشیارچشمآنبشوندبلندهمدردهاوفکرهابیند،نمیماچشماین
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نشیند؟میچطوريدرد،یکمثالخاكوگردنشیند؟میکیخاك،وگردبنشیند،خاك،وگردبایددیدن،براي

کنیمشناساییوقتینشیند؟میچطوريفکریکخاكوگرد. اندازیدمیوکنیدمیشناساییشماوقتی

آنبهتبدیلدارمنیستم،منکهچیزيآنشناختباوراقسمتماینشناختموکنیالونیستماینمنبگوییم

زندهوبشویمآگاهتوانیممیماداردوجودمادراالننهانگنج،نهانگنجآنبهیعنیهستم،کهشوممیچیزي

.آنبهبشویم

کهگفتیم،کهمطالبیوغزلاینفهمدربکندکمکمابهکهبخوانمجاهمیندرراکوتاهغزلیکبدهیداجازه

:شودمیشروعاینطوري

205مولوي، دیوان شمس، غزل شماره 

جانِ تو در دستِ ماست مهچو گلوی عصاچند گریزی ز ما؟ چند روی جا به جا؟

لحظهاینازچقدرآینده؟وگذشتهبهرويمیچقدر،مابهشودمیگفتهزندگیزبانازگریزي؟میماازچقدر

ذهنی،جايبهذهنیجاياینازذهنی،وضعیتیکبهذهنیوضعیتیکازذهنتويرفتیچقدرزي؟گریمی

کنی؟میراکاراینچرا،هستیذهنتويدائماً

؟گویدمیکی،ماستدستدربدهد،فشاربگیردتواندمیواستنفریکدستعصاگلويکههمینطورتوگلوي

می،لحظهاینبهآوردمیرا؟مابردمیکجااستدستشدرماگلويوب خ.گویدمیخدا،گویدمیزندگی

حاال،بکندآشکاررانهانشگنجو،کندزندهخودشنهایتبیبهلحظهایندر،کندرهاآیندهوگذشتهازخواهد

. ببینیمدرستماگذاردنمیغباروگردماست،سودبهالبتهماست؟ضرربهیاماستسودبهاین

پر ز الف هیچ تو دیدی وفا؟زین رَمهچند بکردی طواف گردِ جهان از گزاف؟

بچهگرد،گشتیهمسرگرد،گشتیپولگردگشتی،چیزيهرحول،گشتیمحوريهرحولمرکزتدرگویدمی

ازکدامهرنچوچیزها،هم،مردمهم،ادعاپررمهازین. کرديتلفوقتگزاف،،بیهودهگشتیمقامگرد،گشتی

تاآیادروغازپرگلهایناز،شوهویتهممنبا،شومنجذببیا،استمندرزندگیکهکنندمیادعاهااین

مامالباورها،ندیدیموفاباورهامانبا،ندیدیموفاهویتیمهممانتنبا.ندیدیموفاماکهالبته؟دیديوفاحاال

میبینازماخوشگلیشود،میپیرداردکههممانتنطور،همینهممانلپو،هستندشدنیفنااینهاونیست

.ندیدیموفامااینهاازد،نشومیعوضداردماباورهاي،رودمیبینازماجوانی،رود
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بدهندتوجه،کنندتاییدرامن،شوندمندوستخواستممیمردمازذهنیمنعنوانبه. طورهمینهممردم

آدمیتنها. کنندنمیهستندهمزندهنه،کنند؟میوفا،روندمیومیرندمیآنهابینیممییکدفعه،اشندبوفادار

است،خودماناصل. استزندگیماست،مواظبوماستبهکنندهنگاهاصطالحبهوداردتوجهمامورددرکه

.رفتند،ندادندد،بدهنزندگیمابهچیزهاهمان،داشتیمتوقعداشتیمانتظارماچقدر

ای زَحیر، گردِ جهان گشته گیرروزِ دو سه 
نوامهچو سگان مرده گیر گرسنه و بی

پولتگردگشتی،همچیزهابقیهگردکنفرض،روزسهدو،دردپرانساناي،رنجوراي،ذوقبیاي:گویدمی

گشتی،کنفرضهمراچیزهابقیهحاال،نشدهیچی،کهگشتیاتبچهگرد،کهگشتیهمسرتگرد،کهگشتی

. دادنخواهندهمهاآن

انجاماگرفقطولی،استعشقکنیدشناساییتاندربچههمسرتاندررابودن،باشیدبودنشماکنیدتوجه

همسرشدگیهویتهمحولتانذهنیمنباوببینیدراهمسرتانذهنیمن،باشیدذهنیمن،باشیددادن

ازخوشبختیطلب،استنفریکاززندگیطلباین،استترساین،استکنترلایننیستعشقاین،بگردید

:گویندمیشوندمیآشناباهمکهاولغلطبههاانساندیدي؟چیزيزالفپررمهازینگفتمابه. استنفریک

آقا.کنمخوشبختراتومنبگذار:گویندمیخانمهابهمردهااوقاتگاهی.کنمخوشبختراشماخواهممیمن

تو؟راخوشبختیآوريمیکجااز؟کنیخوشبختتوانیمیهمرااوکنیخوشبختتوانیمیخودتوتو

ولی،دهمانجامبرایتکارهایییکبخرم،النگوبخرم،گردنبندبخرم،برایتخانهبگذارکهاستاینمنظورش

.نیستیکیکردنخوشبختدادنانجام

نوابیشویمنمیسیرموقعهیچما،هستیمنوابیوگرسنه،گیرمردهسگانمانند،داریمماراحرکتاینواقعاو

اینبهمرده، گرددمیمردهدنبالکهسگیخودمان،بهچیزيکردناضافهبراي. هستیمگرسنهدائماهستیم،

داردوجودزندگییکتنها،استمردهشویدمیهویتهمآنباشماجهاندرچیزيهرکه،مردهگویدمیعلت

خودمیعنیبشوم،شناختهداشتمدوستونهانبودمگنجیمنگفتو.استزندگیآنو،شماستاصلآنو

مردهآنها،هستیمچیزهامحورحولگشتنوشناساییدنبالوداریمذهنیمنمااگر.بشناسمانساندرراخودم

اینجا،هستندمردهمردماغلبکه،کندمیمردهجويوجست،گرددمیردهمگردباشدمردههرکسی.هستند

.نوابیوگرسنهگیرمردهسگانهمچو: گویدمی
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از کفنِ مرده ای است در تنِ تو آن قبامرده دل و مرده جو، چون پسرِ مرده شو

مانند،کندمیمردهجويوجستمامردهدل،مداریشدههویتهمدلاینکهبراي،مردهمادل:کهگویدمی

مردهیککتمثالًیاباشدمردهکفنازبایدیا،خردنمیلباسبرایشپدرشخوب ،شومردهپسر. شومردهپسر

شدگیهویتهمهمینپوشیدیمکهلباسیپوشیدیم،ماکهکتیو.بپوشدپسرتبدهکه:بگویند،بدهنداوبهرا

. راهامردهلباسایم؟پوشیدهلباسیچهخداییتي،هوشیارعنوانهبما. هستندها

یکیایدداشتهتوقعشما.اندمردهدردهاها،دردمثلایمچسبیدهبهشهنوزکهچیزهاییآنهنوزاوقاتبیشتر

ی؟یعننیستمردهایناالن،پوشیدیدرااین،رنجیدیدنداده،بشویدخوشبختشمابدهدشمابهچیزيیک

باورهااصالنیست؟مردهپیشسالهزاردوباورهايشماهايشدگیهویتهم،چرانیست؟مردهشمادردهاي

.دارداصالتخداییتدارداصالتيهوشیار. استمردهفکر؟نیستندمرده

تصمیماشم،اندمردهچیزهابقیه،باشیمخودمانذاتبهقائمانههوشیاربایداالن،هستیمزندگیجنسازما

زندهلحظههرکاراینبراي،امزندهمن،دارمچکارمردهبااصالًمن. نیستمشومردهپسرمنبگویید،بگیرید

لحظهاینجنسازلحظهایندر،باشیدلحظهایناتفاقپذیرشفضايلحظههر،باشیدتسلیملحظههر،باشید

. کنیدشناسایی،دهیدبتشخیصخوبرالحظهولحظهاقاتفبینفرق.نباشیدلحظهایناتفاقجنساز،باشید

واستخداییتآنوهستیدکهچیزيآنبابدهیدتشخیصایدهویتهمآنباونیستیدکهچیزيآنبینفرق

. بشویدزندهاوبهواست،زندگیآن

ایندرخواهدمیخداچی؟یعنیکهنهافکاراصالًبیاورید،درراکهنهافکارتمام،بیاوریددررامردهقبايشما

. نیستقبولقابلکهنهفکرخداوزندگینظرازچی؟یعنیکهنهفکر،بگیریدلحظهاینازرافکرتانشمالحظه

بایدکسیهر.کنفکرچهکهبنویسمتوذهنرويمن؟شوينمیموازيمنبا؟شوينمیتسلیمچراتو

.آزادندهمه،استبندیک،استزندانیکشدگیهویتهمهر،باشدآزادبایدکسیهر،باشداینطوري

چند کشی در کنار صورتِ گرمابه رازنده ندیدی که تا مرده مناید تو را

میراکسییک،ایمزندهجسماینبهکهاالنما.ببینیمبتوانیمرامرده،کهندیدیمزندهماگویدمیراست

میدست.شناسیممیراجسمیبودنزندهاینکهبراياست؟مردهدهیممیتشخیصچرا،استمردهبینیم

زندگیبههرکسی، استطورهمینهمآنجادر.ایناستمردهبابا:گوییممی،خوردنمیتکانبینیممی،زنیم
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،باالآیدمیجوشدمیزندگیشادي،کندنمیقرضبیروناز،گیردمیزندگیازرازندگیاولدست،استزنده

میآدمآن.کندمیشناساییخودشدر،کندمیشناساییهمهدررابودن،استبودنجنساز،داردآرامش

راکارفالنگذشتهدربگوید،بدهدپز،بزندذهنیمنهايحرف،بزندحرفنفریکتا. استمردهکیفهمد

چرا.استمردهگوییدمیشماخوب ،دهدمیپزدداراینبشودمعلومدانمنمی،ببینیدرامنخانهبیاییدکردم،

معرضبهرااشمنودانممی:گویدمیشودمیبلندهرکسی.هستیدزندهاینکهبراياست؟مردهگوییدمی

شماحاالاستزندهکهکسی؟فهمدمیکیرااین،استمردهاین،پولشبخاطر،دانششبخاطرگذاردمینمایش

.شناسیدمیراهامردهزندگی،بهشدیدزندهکهايدرجهبه

صورترا،گرمابهصورتکنیبغلخواهیمیچقدرکنار،درکشیديچند، راتونمایدمردهتاکهندیديزنده

مثلعکسمثلهاحماموروديدر،کشیدندمیدیواررويقدیمهايحمامدرکههایینقاشیهمینگرمابه

،هستیميهوشیارما،استذهنیتصویرگرمابهصورت،چیزيهریاشاهنامهرتصاوییارستممثلاوقاتگاهی

.استواضحرا،دیگرانذهنیتصویریا،راخودتذهنیتصویرکنیبغلخواهیمیچقدر

باورم آنگه کنی که اجل آرَد فنادامنِ تو پر سفال، پیشِ تو آن زرّ و مال

باهابچهقدیمو،هستگلیهايکوزههايشکستهسفال،استشدگیهویتهمايهسفالازپرماهمهدامن

استسفالاینها،استپرمانبانکاالن،استپرماندامنکهمامالوزراین:گویدمی.کردندمیبازيهااین

استهویتهممتعلقاتشبازرشبامالشباپولشبایاسفالباکهکسیهریعنی. کنندمیبازيباآنهابچهکه

دردتبههااینولیها،شدگیهویتهمباکردهپررادامنشاست،بچهاماداردسالشصتکهاستايبچهاین

. نهاست؟زندگیاینهاتويخورند،نمی

بهنسبتیا،کنیعوضراجسمیيهوشیاراینراماديمرکزاینکه،کردخواهیباوررامنموقعآن:گویدمی

میکهچههرکهبشويمتوجه،تناینبهمیريمیکهموقعی،نمیريذهنیمنبهنسبتیابمیريذهنیمن

آنو،کرديگمراجوهرخودت،نشديآشکار،بوديپنهانگنجهمانتو،بودهتوباهمیشه،زندگیازخواستی

اینماایمزندهفعالوداریماالنماهکايفاصلهایندرشودمیمعلومپس.نداردفایدهدیگرموقعآنتاسف

بگوییممردنموقع.نشویممتاسفماجهاناینازرفتنیعنیماتناینبهمردنموقعکه،بشناسیمراموضوعات

.داردفایدهچهایندیگرموالنا،گفتمیراست



Program # 697گنج حضور697برنامه شماره 

35: صفحه

وگرداگردردها،باخصوصامباشدزیاداگر،باشدداشتهشدگیهویتهمهرکسی؟شویمنمیمتوجهیعنیاالن

،کندنگاهجهانبههاشدگیهویتهمطریقازهمیشه،باشدگرفتهراچشمشجلويباورهاودردهااینغبار

.شودنمیمتوجه،بشنودگوشآنباهمراهاحرفاین

گویی که زرِّ کهن من چه کنم؟ خبش کن

روم، نیست زر آن جا روامن به مسا می

می،خوردنمیمندردبهکهنهزراینکهگوییمیتو. خواندمگويقافیهووزنبخاطرکههستگوییاین

بتواندکهحضورگنجمثلکاري،رسیمیدرستکاربه،کنیمیبخشبشوي،متوجهاگرکنمچکارخواهم

میداریمراموالناییدانشاین،استدرستیکارکنیممیماکهکارياالن. بکندبیدارذهنخوابازراهاانسان

.برویمآسمانبه،برویمسمابهبایدکهدانیممیمانهمهماو،کنیممیخرجشداریمشما،منازلبهآوریم

وبگذاریمراهااینکنیمپروازماکهگذارندنمیوکنندمیسنگینیکههاشدگیهویتهماینهستفرصتتا

موقعماست،رفتنآسمانیکیآنشبیهمارفتنآسماناین،خوردنمیدردهبزرآسماندروآسمانبهبرویم

بهکهکسانی؟خوردمیمادردبهمابانکیحساب؟خوردمیمادردبهپولاینخورد؟میمادردبهزراینمردن

شدندعالقهبیگردی،کنندنمینگاهاصالًشاید،خوردنمیدردبهدیگرکهفهمندمیواقعارسیدندباالسنین

کهکندواداررااینهابایدآمدهبوجودطبیعیپختگیازکهعالقگیبیآناتفاقا،هستندهویتهمهنوزمنتها

حضوربهزودو،کنندمطالعهرامطالباینوشوندتسلیمبیاینداالنبکنم؟بایدچکاراآلنخوب خیلیحاال

. برسند

حتما،کندگوشبرنامهاینبهحتما،داردسالپنجاهبااليواستنشستهازبکهکسیهرکنممیپیشنهادمن

بهمستقیمیامستقیمغیرطوربهو،بگذارداشخانوادهاختیاردر،کندخالصهرادانشاینبیاید،بخواندموالنا

دراستموضاعاتاینربخاط،داریمکههاییاضطراباین،کنیدمیکهدعواهاییاین:بگوید،برساندهاآندست

اینکهبدونبرادرشبهخواهرشبههایشنوه،هایشبچهبهبدهد،کندخالصهرابرنامهصفحهدوصفحهیک

بیداريایناتفاقا. نکنیمتلفراوقتمانماکه،استخوبیمسئولیتیک،استخوبیوظیفهیکاین،کندتحمیل

زبانانفارسیبرايوکنممیعرضراایندارم،استفارسیبهاینچونحاال،دنیاهمهدرحتی ایرانیان،مورددر

زحمتیعنی،کنندرعایتراجبرانقانونبایدهمه،کنندهمکاريبایدهمهاستهمهمسئولیتشود،میپخش



Program # 697گنج حضور697برنامه شماره 

36: صفحه

،کنیدیمتکراربیشترچههر،شودنمیبازشمادرمعنا،نکنیدتکراررامطالباینشماتا،بکشندخودشانروي

.کنندمیاستفادههمهاآن،بدهیدقرارهمدیگراناختیاردروکنیدخالصهاگرو،شودمیبازبیشترشمادر

دردشما،شدیدتراخالقخوششماشدید،عوضشماببینندو،بدهیداهمیتچیزيبهمادرهاوپدرشمااگرو

حدودجوانیسنیندر. شوندمیترغیبهمهاآن،دانتانفرزنازنداریدتوقعشماندارید،کینهشماندارید،

بهبدهم،انجامراآن،بدهمانجامرااین،دادنانجامهمش،استدادنانجامدنبالآدمخوب اینها،سیبیست،

که،بشودگوشزدهاآنبهاگریواشیواشولی،بله،بسازیمبایدمااالن،نیستبودنوقتاالن،نیستبودنفکر

میدردایجادذهنیمناساسبردادنانجام،دادنتانجامبهشودجاريبایدبودناینداري،احتیاجهمبودنبه

،کنیددرماننتوانیداً بعدکهکنیدایجاددرداینقدراستممکنخانوادهدرشما. استکاشتنپوكبادام،کند

اصالحجامعه،شودمیاصالحخانواده،استمفیدلیخیکندگوشزدآدمراهااینبیاید،پیشجداییاستممکن

.باالرودمیدانششود،می

ايبرنامههردر،نویسیممیزیرآنرامشکلهايواژهمعانیآییممیچراما،ببریمباالرادانشمانسطحبایدما

تکرارخانهاگر،گیریدمیدیاشما،گیرندمییادهایتانبچه،بینیدمیمشکلوجدیدواژهتاشصتپنجاهشما

رفتسالگیبیستدروقتی،شودمیبزرگدارداالنکهنوجوانیاین. باالآیدمیدانشسطحدیگر،بشود

اینبهراجعکندصحبتوکندمطالعه،کندفکربیایدبایداستادشد،باشکردهگوشبرنامهاینبهاگر،دانشگاه

نه،باالبکشیمرامانسطحبایدما. باالاسترفتهسطحچرا؟،کندصحبتبیایدتواندنمیطوريهمینمسائل،

.نیستماسطحدربگوییمپایین،بیاریمراموالنااینکه

.استپایینمادانشسطحکهاستاینبخاطر،فهمیمنمیاگرما،زندمیحرفعاديهايآدمسطحدرموالنا

،کنندزیادراجامعهدانشو،بگیرندعهدهبهرامسئولیتاینسالاهپنجبااليهايآدمآمده،پیشفرصتاالن

.استادممنبگویدکسیاینکهبدون،کنندتحمیلاینکهبدون

باغ و چمن را چه شد؟ سبزه و سرو و صبااي، بلبلی، از چه درین منزلیجغد نه

به،گنجبهاگرکههستینهانگنجهمان،هستیخدابلبلتو،نیستیذهنیمنیعنی،نیستیجغدتوگویدمی

میرازندگیهايغزل،خوانیغزلبهکنیمیشروع،بشويزندهلحظهایندرخدا،ابدیتبه،خدابینهایت

.خواندمیگلرويبهاردربلبلکهطورهمانخوانی،
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وسرووسبزه:گویدمیدوباره، شدچیتوآفرینشسبزهویکتاییفضايباغچمن،وباغگویدمیمابهاالن

باديصبا،لحظهایندرشمانهایتبیسرو،کنیدمیایجادکهاستچیزيآنسبزه.باشدنمادینتواندمیصبا،

.استزندگینفسکهايکنندهزندهبادآید،میورآنازکهخردي،آیدمیورآنازشماطریقازکه

عملدانیممیاصلخیلیراعملما. عملحتییا،عللموقوفنه،استنفیکوکناوکار،بپذیرنفختزرو

جاییبه. نداردفایدهذهنیمنبابیایددرعملبهولی،بیاوریمدرعملبهخوانیممیکهچیزي،استمهمخیلی

او؟سروشوید،بزندهتوانیدمیخدابینهایتبهلحظهاینکهببینیدشما.صباوسرووسبزهرا،مارساندنمی

برايشود؟آبادانجهاناینشودسبزدبکاریراهاسبزهتوانیممی؟دبیاوریجهاناینبهتوانیممیرااوصباي

: گویدمیاست2829کهماناصلیغزلبهآمدیم. ماآمدیمکاراین

کند شکارتز شه ار خبر نداري که همی

يقراربنگر تو لحظه لحظه که شکارِ بی

باید،باشیمآگاهخداازاگرچون،لحظهایندرنیستیآگاه،نیستیمطلعاوازشناسینمیراخدااگرگویدمی

خبرخدااز،آیندهوگذشتهدریعنیهستیمزماندرکهزمانیتا،باشیمداشتهعمقییک ولحظهاینبیاییم

قراربیشکار،قراريبیتولحظهلحظه،کننگاهخودتهب،کندمیشکارتداردخداکهدانینمیاگرتو.نداریم

می،کندمینگاهاینور،کندمینگاهباال،کندمینگاهاینورهی،بخوردآبآیدمیگنجشکدیدیدشما.هستی

گفتیمبارهامضطربیمماقراریمبیما. داردراخودشقراراوالبته،استقراربی،بپردچیزيايگربهیک ترسد

بیاینکهبراي،شودمیمصرفروزشبانهدرمخدرموادهمهاین،الکیمشروبهمهاین،قرصهمهاین،دیگر

قرارید؟بیشکاردانستیدمیشما.ماقراریم

شکارتوگویدمیزندگی. کندشکارراشمازندگیبگذاریدوبشویدتسلیموباشیدداشتهقرارتوانیدمیشما

میشکاررااین،آورممیدستبهرااین:گوییممیدادنمانانجامباما،هستیمشکارچیما. نشوشکارچیمنی

کنم،شکاربرومرااوگویندمیکنندازدواجخواهندمیهاآدم.کنیمشکارخواهیممیهمراهاآدمحتی،کنم

همخداشکار،شکاریممانیستیمچیشکارما.استمنمالهمسر،استمنمالبچه،استمنمالبگیرم

یاقراريبی.قراريبیچقدرببینکننگاه،نیستاینطوريکنیمیفکراگروبشویمشکاربگذاریمباید. هستیم

کندشکارراماتواندمیکیپس؟قراريبیچراپس،کندشکارتخواهدمییکیکههستیآهوییتوپسنه؟
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کهماجانبهانداختهراترساینگویدمیپاییناالنقراریم؟بیچرا؟کندشکارخواهدمیچرازندگی؟ازغیر

.بعداًکندمیتعریفراترسجوردوو،هستیمکیمابدانیمما

ماروحیترساینولی،بماندباقیجهانایندرکه،بدهدانجامراکارهاآدمشودمیسببکههستترسییک

،رودنمیبیناز،بکنیدانباشتهجایکهمراجهانهايپولتمامشماهستترسییک.نیستماذهنینیست،

اگرهمامروزکه. زندمیحرفترسآنازداردنیستی،يهوشیارآننیستیخودتتوکهآیدمیآنجاازاینو

.کردخواهیمصحبترسیدیم

دواندچو به ترس هر کسی را طرفی مهی

اری؟اگر او حمیط نَبوَد، ز کجاست ترسگ

ورآنووراینراماکهاستترساین.گویدمیهمراستو،دواندمیورآنووراینراهمهترسبااوگویدمی

می،خداستازمااصلیترسولی،استجهانایناساسکه،استماديچیزهايبرايمقدارشیک .دواندمی

،شودعوضبایدمرکزت،باشیمنجنسازباید،نیمجنسازتولحظههر:کهگویدمیاو.استمحیطاوگوید،

انجامبیهودهکارهاي. بترسپسحاالگویدمی،باشدهاشدگیهویتهمبایدگوییممیماباشم،منبایدمرکزت

.فهمیمنمیمابکش،دردبده

،نیستیماوچنگدرما،نیستمحیطمابراواگردیگویب،بکنیدراسوالاینشما. شویممیبیدارداریماالن

هریعنی،گریزیممیلحظههراوطرفبهو،کنیمنمیحرکتاووسیلهبهما،نیستاودستدرعصامثلماگلوي

. استمحیطاوپس؟استچیازماترساینرویم،میاوسويبهکنیممیکاري

ز کسی است ترس البد، که ز خود کسی نرتسد

ست، باریمههدیدی، جز ازین مهه را مَخوف

باشیمخودماناگرماکههینطور،ترسدنمیخودشازکسهیچاینکهبراي،استکسیازترسالبد:کهگویدمی

اولیهيهوشیارآناگرهمما.ترسیمنمی،بزندمابهآسیبیآیدنمیو،کندنمیحملهمابهکسیباشیممطمئنو

مخوف،دیديترسناكراهمهتو.استکسیازالبدترس:یدوگمی. ترسیدیمنمیخالص،بودیمخداییتآن

.نیستآنجنساززندگیدیديکهچههریعنی،استهمهاینازغیرزندگییعنیاوولیترسناك،یعنی
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.خودشدهدمیتوضیحاالن،ترسدنمیخودشازآدم،استکسیازترسپس، باريستهمهاینازجز

دواندص میدواند، به خالبه هالک می

به از این نباشد ای جان، که تو دل بدو سپاری

منازکندرها،کندخالصراماخواهدمیذهنی،منبهنسبتبکشدراماخواهدمی؟ترسبادواندمیچیبراي

درکاملتسلیممعادلاوبهسپردندل،بسپاریماوبهرادلماناً تمامکه،نداریمانتخابیمااینازبهتروذهنی،

داریداینکهولولحظههردرشما. کارهاتمامدرکردنکاروراهاینبهبودنمتعهدو،استلحظههرولحظهاین

داشتهبودنازقسمتییکباید،کنیدمیکارداریداینکهولو،کنیدمیمعاملهداریداینکهولو،زنیدمیحرف

ایندرو. وضعیتنه،باشیدوضعیتآنبرگیرندهدرفضايبایدههمیشیعنی،باشدتسلیمبودناینکه،باشید

اگر.کنیدمیبازرافضاافتدمیاتفاقیهرلحظهبهلحظهاین،کنیدمیبازدائماکنیدمیبازرافضادائما،صورت

متعهدانهبایدپردنسدلایندرو،نسپردیدرادلکنیدمیستیزهاگر،سپردیداوبهرادلتانکنیدمیبازرافضا

اشتباهداریدشماکهشدیدمتوجه،کردنعملحیندرکردنگوشحیندرگووگفتحیندراگرو،کنیدعمل

فکرتانسبب،شودمیزدنتانحرفسبب،جلوراندمیراشماداردشدگیهویتهم. برگردیدبایدکنید،می

ازهم،خودتازهم،خداازهم،بخواهیمعذرت،ديبرگر،بشويتسلیمباید،شودمیتانعملوشودمی

.لغزیدپایممنکهدیگران

دلِ خود بدو سپردم، هم ازو طلب تو یاریبنمایمت سپردن دل اگر دمل خبواهد

اگرگفتهمقبالبخواهد،تواصلیدل،بخواهدمناصلیدلاگر،فهمیدراسپردندلشودنمیذهنباگویدمی

دلفهمیدمیتازه،کردعبورشماازخردجریاناگر.هستچیمردگیفهمیمیتازه،بشويزندهزندگیبه

اینبهشدجاريزندگیحلراهوزندگیخردوکردیدبازفضالحظهاینچالشاطرافشمااگر. چییعنیسپردن

دلمفهومنیایمماگرنهو.ديسپردلتورسید،نظرتبهحلراهو،شودمیجاريداردکهدیديوچالش

. اینداردفایدهچهبسپارد،خدابهرادلشبایدآدمبلهرا،سپردن

درزندگیزندهدلاگر. دانیممیمفاهیمکافیاندازهبهما،نداردفایدهفهمیدنرامفاهیمچیزهااینکردنحفظ

سپردیدرادلتانآیا.دهیدبنشانخودتانبهاشمدهیم،نشانتوانیممیراسپردندلبخواهد،،بشودزندهمن

هستید؟اتفاقبرگیرندهدرفضايلحظه؟ایناتفاقباهستیدآشتیهستید؟تسلیملحظهبهلحظهزندگی؟دست
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ازدرونازبایدشماسرآخربخوانیمکههمموالنابیتهزارتا.طلبیدمییارياوازشماکهاستاینهمنشانشو

شمامال،مندرمنمالمن،درنه،کندکاربایدشمادرکند،کارشمادرفیکونکنبایددروناز. طلبیدبیارياو

خرد،بشویدتسلیمبایدشما،نخواهیدبیرونازشما،گیردمیصورتشمادروندرشمادراساسیتغییر. شمادر

تجربهبیاوریدخودتاندرونازراشاديبایدشما.باالبیایدبجوشدشمادرونازبایدشادي،بجوشدبایدشمادر

زنیدمیحرفداریدفقطونسپردیددلاگر.سپردیددلاً واقعکهبفهمیدموقعآن،کنیدپخشجهانبهو،کنید

: بخوانممثنويازبیتیکبله.خوردنمیدردبهاین

577مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت 

ایخوارهدر کفِ شیرِ نرِ خونای؟جز که تسلیم و رضا کو چاره

شنیدیدگاهیهموريآنازشمارابیتاینو

ای؟جز که تسلیم و رضا کو چارهایخوارهدر کفِ شیرِ نرِ خون

زندگیکهدکنیشکرودکنیرضایتاظهارودبشویتسلیملحظهایندراینکهازغیر.استزندگیبهمربوطاینو

خوارهخوننرشیر؟کوايچاره،شناسدمیراشما،دهدمیعبوررااششاديدهد،میعبورشماازراخردش

.استزندگیوخدانمادواستقويبسیارنرشیر.بریزدراذهنیمنخونخواهدمی

رهادراستهودمعجزهاینومهمبسیارواستسادهايقصهاینجا،کنیمآغازراايقصهیکبدهیداجازه

.بادنزولوقتبهمومنانکردن

2191مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت 

السالم در تخلّصِ مؤمنانِ امت به وقت نزولِ بادعلیهة هودمعجز

مجله بنشستند اندر دایرهمؤمنان از دستِ بادِ ضایره

هاآنو،شدفرستادهعادقومبرخودمان،ادبیاتدرخوانیممیماکههاییقصهاینطبقکهبودپیغمبريهود

واستذهنیمنعمومیرفتارتمثیل،هاتمثیلاینهمیشهو،پرداختندستیزهبه،نپذیرفتندروپیغمبریش

کهبوداینحوادثیاندگیزتنبیهو،عدمبهذهنیمنازانسانمرکزکردنعوضوخدابهآوردنایمانوتسلیم

رامومنانوگویندمییرهزهاوقاتگاهی،کرددرستچوبیچهاریکوآمدهودو،وزیدطوفانییعنیشدیدباد

خواهیماالنکهنوحداستانیاداستانایندر. باشدیکتاییفضايتواندمیچوبچهاراین.دادقرارآنجادر



Program # 697گنج حضور697برنامه شماره 

41: صفحه

فضايهمبازهمهوددایره.استلحظهایناستلحظهاینیکتاییفضايحنوکشتیهمیشههست،اشارهخواند

میقرار،موالناآموزشبوسیلهشدهکشیدهشمادروندرکهايدایرهدرشماهمهاالن.استلحظهاینیکتایی

پس.مانیدمیمصون،کنندمیایجادبیرونیحوادثکهطوفانیدستازوگیرید

مجله بنشستند اندر دایرهضایرهمؤمنان از دستِ بادِ

بهرسیدمیآمدمیوقتیطوفانواینجابیاییدشما:گفت،کرددرستچوبیچهاریکیاکشیدخطییکپس

هماینو،زمینکوبیدمیوداشتمیبررابقیهولی،شدمیتبدیلنسیمبهدایرهآننزدیکیدرمومنانآن

شمااززندگیخردوشویدمیتسلیموکنیدمیاستفادهموالناهايآموزشازاالنکهشما.استسمبلیکالبته

همین،زمینکوبدمی،داردمیبرکوبد،میزمینرابقیه،کوبدنمیزمینراشمازندگیحوادثکندمیعبور

.کردمیراکاراین،بودشدهبلندموقعآنکهطوفانیطور

همقصهاینبهراجعکه،خوانممیبرایتاناولدفترازبیتچندبفهمیمخوبماراموضوعایناینکهبراياما

میشروع3191بیتازششمدفترازهودقصهاینبله.دهیممیادامهراقصهآییممیبعد،دادهتوضیحموالنا

واستجالبقسمتاینتوضیحاتاین،خوانممیمنبرایتانبیتچند847بیتاولدفترازاالنماوشود

نمادهااینغالبو،استنمادینهمهوافتادههاقصهایندرکهاتفاقاتیواستجهانیاینهايسبببهمربوط

:گویدمی.استآنضررهايوذهنیمنازانسانرهایی

847مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت 

اندرین چَه، این رَسَن آمد به فننرَسَ: این سبب چه بود؟ به تازی گو

.استذهنیهايعلتعلل،.عللموقوفنهاستفیکونکناوکارگفتاستیادتانچیست؟سببکهگویدمی

ماذهندرهاعلتوهاسببو،تراشدمیذهنیهايسبببیروندروکندمیکارمعلولوعلتاساسبرذهن

آنبهما،گذارندنمیدیگرهايانسانکهکنیممیفکرماذهن،در. آورندمیپیشمابرايرالمسایوهاچالش

ایناتفاقماابتدابگویمدوبارهدادیمتوضیحابتدا.هستزندگیهاآندرکه،برسیمخواهیممیماکهچیزي

گیریممیپلهیا،گیریممیسبب،یریمگمیعلترالحظهایناتفاق،بینیمنمیرالحظهاینبینیممیرالحظه

ازپس.کندنمیکارکار،روشاینوترتیباینکهزندگیبهرسیدنبراي،بعديهايوضعیتبهرسیدنبراي

.برسیمهایمانخواستهبهماندرگذانمیدیگراناینکهمثل،کهرسیممیذهنیمناستنباطاینبهمامدتییک
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هاخواستنبهشویممیولغمشوقتی،هاستدادنانجاموکردنارزیابیونخواستمحلهمذهنگفتیم

وبگذارندخواهندنمیدیگرهايآدمکهآیدمینظرمانبههاارزیابیوهادادنانجاموزندگیبرايخواستن

.بینیممیدشمنراآنهامدتییکازپسوبینیممیمانعراآنها

دوستانم،استامخانوادهاعضايعلتش،کنیمنمیزندگیمااینکهومابانندکمیدشمنیاینهاگوییممی

مملکتادارهحالهربه،دستگاهاصالًیا،فهمندنمیکهسرزمینیاینمردمهستند،مردمکلیطوربه،است

یکهمانتقاد،مگفتیاالن،استوسیلهیکهممالمتالبته،کنیممیمالمتراچیزتاهزار،استجامعهیااست

:گویدمیشمابهموالنااالنکه.استوسیله

این رسن آمد به یعنی چاه دنیا،،اندرین چهریسمان، طنابیعنیرسن، رسن: این سبب چه بود؟ به تازي گو

.خوردنمیزندگیدردبهسببپس،سببکنیدمیتوجه،دنیاستچاهایندرشافنکاربردشیعنی، فن

.کنیدتوجه، عللیاسببموقوفنهاستفیکونکُناوکار

استچرخه گردان را ندیدن، زَلَّتگردشِ چرخه، رَسَن را علت است

چرخو،شماایددیدهراچاهچرخ، اینبودچاهچرخاینمعموالًوچاهتويرودمیدلوکهبینیدمیشماگویدمی

چرخرارسنکهکندمیفکر،ببیندهمراچرخورودمیداردببیندرابطناکسیاگر،چرخاندمییکیراچاه

که،بینیدنمیراخداگویدمیوبینیدمیراهاعلتشما دنیاچاهایندرچاه،توي،بردمیچرخ،چرخاندمی

،آوردمیبوجوددارداورااتفافاتتمام،چرخاندمیدارداوراشمادل،راشماچرخالبتهجهاناینچرخاین

نباشدايمسألهکهدادمتوضیحاولرااینها

چرخدمیچرخچونگوییممی،استعلترسنبرايچرخگردشگویدمی، گردشِ چرخه، رسن را علت است

بزرگیگناهگویدمیگناه،ولغزشیعنیزلت،استچرخه گردان را ندیدن، زلَّتچاه،درافتدمیداردطناب

سببراآنهاماذهنکههاعلتواتفاقات،استزندگیگردانچرخمامورددر،نبیندراگردانچرخآدمکهستا

این،استگناهاین،استلغزشاینگویدمی،استزلتاین،بیندمیماخوشبختییامابدبختیسبب،داندمی

.ببینیدراگردانچرخبایدشماپس.استاشتباه

هان و هان زین چرخِ سرگردان مدانها در جهاناین رَسَن های سبب

دررااینها،برسیمجایییکبه،بیاوریمآبدنیااینچاهازماشودمیسببکهراهاسببطنابهاياینگویدمی
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،شودمیعوضچیزهاو،گرددمیخورشیدوماهوشودمیشبوروزاینکهیعنیسرگردانچرخاینازجهان

کهخداستاین،زندگیاین:کهگفتمرتبهمامروزکه،چرخاندمیراچرخاینکهکسیبدان؟کیاز،ندانتو

منبشودعوضاوضاعکهبگویدکسیاگر،استفیکونکُناوکار،استاوازاتفاقاتوقدروقضاکاردر

درستشود،میدرستوضعمانیموشمیخوشبختما،بشودعوضوضعاگر،کندمیاشتباه،بشومخوشبخت

عوضبایدهاآدممرکزجهانبهدادنسامانوجهانکردنآبادانبراي،شودمیعوضمرکزاینباید،شویمنمی

میندارنراهاصحبتاینحوصلهوحالمردماستاینسرصحبتۀ هم.حضورهوشیاريبهذهنیمن،بشود

همچیننزنید،حرفزیاد،کارشدنبالبرود،بشودتمامبشویموشبختخماکنیدعوضراهاوضعیتگویند

.نیستچیزي

بینازراخودمانماکهداردوجوداینخطرجهان،مردمهمهمرکز،نفریکمرکزنهبشوندعوضبایدمرکزها

بهدکردیوصلراانجهاینخوشبختیشما:گویدمی،گویدمیداردراهمین،کنیمکارماديمرکزبااگر،ببریم

وچرخدمیخودشچاهچرخاینبگویدوببیندرارسنببیندراچاهاگر،چرخاندمییکیراچاهچرخ،چاهچرخ

.استغلطاینگفتکهرسن

مغزی چو مَرختا نسوزی تو ز بیو سرگردان چو چرختا منانی صِفر

ازايشاخهیکو،مرخچوبدرکندندمیايحفرهیک،کردندمیستفادهازنهآتشبعنوانکهاستچوبیرخم

شدمیروشناصطکاكاثردر،اینهاوهافیلمدردیدیدشما،چرخاندندمیوکردندمیتیزرانوکشهمراآن

توعنییصفر،بدانیچرخازرااینهافقطاگر،سوختخواهیمرخچوبآنمثلمغزيبیتوگویدمی. مرخچوب

،نیستايکارهچرخ،استسرگردانگویدمیچرخاین، و سرگردان چو چرختا نمانی صفر.صفرهمینخالی

،شديبیچاره،کنیواگذارراخودتهاوضعیتشدنعوضواتفاقاتچرخشبهاگرتوچرخاند،مییکیراچرخ

.مرخچوبمثل،استمغزيبیخیلیاین،مغزيبیازسوزيمی

هر دو سرمست آمدند از خَمرِ حقشود از امرِ حقآتش میباد،

می.حقامربه،کندمیخاموشهمهاموقعبعضی،کندمیورشعلهراآتش،کندمیکمکآتشبابادگویدمی

نظرمبه،شودمیوطمربگردانچرخبههاخاصیتهمه،بشویمزندهحضوربهخالصهبایدما:کهبگویدخواهد
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عدهیکولی،سوزاندمیراايعدهیکحرصآتشمثالًکهگویدمیپایینواستتمثیلاینها،استروشنبیت

دایرهآنصحبتداریمو،سوازندنمیراايعدهیکسوزاندمیراايعدهیکخشمآتش،سوزاندنمیهمرااي

.کنیممیرا

تسلیمکههاییآن؟بودندکیهودپیروان،دادقرارآنجاراپیروانشهود،کشیدچارچوبییاکشیدايدایرهگفت

شماوضعیتییکمقابلدربینیدمیشما،زمینکوبیدمیداشتبرمیرابقیه،نرساندآسیبیبادآنهابهبودند،

تواندنمیبش،زمینبهشودمیکوبیدهدیگرکسیکوضعیتهمانمقابلدر،داریدشادي،داریدآرامش

االنحادثههمانبازمینبهشدیدمیکوبیدهپیشسالپنج،پیشسالچهاراستممکنشماخود.ببردخوابش

.خندیدمیبهش

هم ز حق بینی، چو بگشایی بَصَرآبِ حِلم و آتشِ خشم، ای پسر

رافضا،خشمآتشو،افتدمیاتفاقوقتیداشتنشآراموصبر،گشاییفضایعنیحلم،گشاییفضاآبگویدمی

داریدذهنیمنوقتیو.خداستحلم،استحلماین،داریدآرامششماوافتدمیشمادراتفاق،کنیمیبازکه

درپس،کنیبازخواهیمیراچشمتخوباگر،ببینخدااز،ببینحقازتورااینهادويهر،آیدمیخشمآتش

گفتکهایمخواندهامروز.کنیدپیداآرامشحلمآببایابسوزاندراشماخشمآتششماخواهیدیملحظهاین

.باشیدتسلیمشماگویدمیزندگی

فرق، کی کردی میانِ قومِ عاد؟گر نبودی واقف از حق، جانِ باد

جانپس،گذاشتنمیفرقعادقومبین،نبودگاهآخداازبادجاناگر:کهگویدمیکندمیاشارهتمثیلآنبه

ذهنیمنبرايجوريیککهاستآگاههمبادجانآن،آیدمیزندگیطرفازکههمباديجان،بودهآگاهباد

جانپس،کندمیکارشدهتسلیمآدمبرايهمجوريیک،کندمیکارگرستیزهبرايجوريیک،کندمیکار

.استآگاهباد

رسیدشد باد، کاجنا مینرم میگِردِ مؤمنان، خطّی کشیدهود،

حاال،کشیددایرهیکمؤمنانگردکردیمآغازرااشقصهکههمینهود،دبخوانیشما اینجاخواستممیراهمین

بهکهاالنماۀ هم،شدهکشیدهدایرهشمابرايموالناۀ بوسیلاالن،استیکتاییفضايجااینو،ساختجایییک
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زندگیطوفانآن،یداتسلیمحالدرچونشماۀ همبیایدچالش،هستیمدایرهآندر،کنیممیگوشبرنامهاین

. شودمینسیم،رسدمیشمابهوقتیاالنشما

.استتمثیلشد،مینزدیکدایرهبهوقتیشدمینرمطوفان، رسیدمیکانجابادشدمینرم

اندر هواسُکُستپاره پاره میهر که بیرون بود زآن خط، مجله را

و،شکستمیپارهپارهراهمه،استیکتاییة دایراینبیرونیعنی،بودخطآنبیرونکهکسیهرکهگویدمی

.کردمیپرتابهوابه

ردِ رَمه خطّی پدیدگِرد بر گِکشیدمیمهچنین شَیبانِ راعی

گوسفندانشاطرافاینها،استقصه،جمعهنمازرفتمیوقتیکهبودشخصی،چوپانیعنیراعیراعی،شیبان

،دایرهتويبیایدکردنمیجرأتهمگرگ،رفتندنمیبیروندایرهازگوسفندانش،کشیدمیدایرهیک

نمیگوسفندبعنوانما،استلحظهاین،استکتایییفضايتمثیلچیست؟تمثیلهمباز.بخوردراگوسفندانش

هم،گیریممیهمراخودمانة درندگرگجلوي،کنندنمیحملهمابههمدرندههايگرگجهانبهبچریمرویم

.کنندنمیحملهمابهدرندههايگرگهم،گیریممیراخودماندرندهگرگجلوي

تازتا نیارد گرگ، آجنا تُرکشد او وقت منازچون به مجعه می

رفتمیهاجمعهاووقتی،جمعهاوچونشود،میمعنیاینطوريبخوانیمهمدنبالبایدرابیتتادواینواقعدر

،بخوردراگوسفندانش،بیایددایرهداخلکردنمیجرأتگرگکه،کشیدمیاشرمهاطرافايدایره،نمازوقت

.بچرندبروندبیروناز دایرهکردندنمییلمهموگوسفندان

گوسفندی هم نگشتی زآن نشانهیچ گرگی در نرفتی اندر آن

اینبهلحظهایندرانسانکه،داردوجودامکاناینپسبچرد،کهرفتنمیبیروندایرهازهمگوسفنديهیچ

.بکشدرادایرهاینباشدمازندگیدرموالناشااهللان،باشدزندهلحظه

نهکه،شدهکشیدهخوانندمیراشعرهااینکهکسانیۀ همحولدایرهخوانیدمیراشعرهااینشماروزهر

،دایرهاینتويبیایدکندمیجرأتگرگینهو،شبانبدونبدرندهاگرگکهبچرندروندمیگوسفندبعنوان

آن:گویدمیکهستاکسیگرگ.دردازپرذهنیمنیعنیگرگدایره،ایندریدبیاتواندنمیگرگاینکهبراي
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دستبهحرص.خواهممیرااینمن،کنممیویران،کشممی،درممیندهندمنبهخواهممیمنکهچیزي

هممرکزم،بینممیبدمن،برسمزندگیبه،کنمانباشتهخواهممی،بیاورمدستبهخواهممیچرا؟است،آوردن

،نهاست؟خوبحالمشوم،نمیسیرولیباشمداشتهاستممکنهمدالرمیلیاردها،استپولباشدگیهویت

خوشروییبااوقاتگاهی،شودنمیخوبهمدرممی،شودمیخوببدرمکنممیفکرهممنحال،نیستخوب

میصحبتداردحرصوخشمبهراجع،مدارحرصوخشمپس.درممیگرگمثلاوقاتگاهی،چرممیروممی

.کند

مردِ خدا را بود، بندۀدایربادِ حرصِ گرگ و حرصِ گوسفند
دیگردادمتوضیح.بودگرفتهراگوسفندحرصوگرگحرصبادجلويکهبودبنديخدامرد دایرهگویدمی

نرم و خوش، مهچون نسیمِ یوسفانمهچنین بادِ اَجَل با عارفان
بهاصالً،باشدتناینبهمردنواقعاًتواندمی،باشدذهنیمنبهنسبتمردنتواندمیاجلباداجل،بادهمینطور

میرندیممیدیگرانوقتی؟بمیردآدمکهاستقبولقابلکسیچهبراي،استسختخیلیهممردنتناین

،بمیریممابمانندمردمکه،شودنمیکهاین،آیدمیخودمانمرگصحبتوقتی،کندمتشرحخداخوب:گوید

صحیحاینکه،مردیمما،گردندمید،خوردنمیشامنهار،روندمیخیاباندرهمینطورمردممامرگبعدخوب

.استسختهمذهنیمنبهمردن،استسختهممرگآنپس.نیست

آیدمیرویانزیباازکهستاخوشیبويونسیممثلدرستاستخوشونرمارفانعبراياجلبادگویدمی

.ستاجالبیچیزهماینعارفان،دارنددوستنقدریارامرگیعنی

حدیث
اَلـْموت ریحانَۀُ الـْمؤمن

مرگ نسبت به مؤمن، دسته گلی است خوش بو
:برایتانبخوانمسومدفترازسریعهماین

3438مثنوي، دفتر سوم، بیت مولوي،

'هر که گرگش دید، برگشت از هدي'هر که یوسف دید، جان کردش فدي
مرکز.برگشتهدایتازدیدگرگکههر،کردفدارااشذهنیمن،کردفداراجانش،دیدیوسفرازندگیکههر

هدایتازاگرپس،بینیممییوسف،مباشییوسفجنسازباشدیوسفاگر،بینیممیگرگباشدذهنیمنما

.گرگیمبفهمیمباید،نداریمقبولاالنرازندگیهدایتوزندگیخرد،مابرگشتیم
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پیشِ دمشن، دمشن و بر دوست، دوستمرگِ هر یک ای پسر مهرنگِ اوست

رگم،داریمعدمدلاگر،ماستدشمنمرگ،داریمماديدلاگر،استخودشهمرنگکسیهرمرگپس

:شماشنیدیدهماین،استزیبارویانخوشبويمثلو،ماستدوست

ۀ چون گزیآتش، ابراهیم را دندان نزد حق بُوَد، چُونَش گَزَد؟د

ة گزیدوقتینکردکاريبرایشآتشوبسوزاندخواستمینمرودوآتشدرانداختندهمراابراهیمکهدانیدمی

بهکشیممیهوشیارانهدردماوقتیدادمتوضیحامروزکهدانیدمیسمبلیکاینو،بگزدچونش،استحق

گزیدهما.شودمیگلستانبهتبدیلآتش،کنیممیصبروقتیولی،سوزاندمیراماکهرامااندازندمیآتشی

قصهاینۀ هم.بسوزاندراماتواندنمیدردآتش،بسوزاندتواندنمیراماآتش،هستیمخودشما،هستیمحق

.استذهنیمنازماآزاديبهمربوطگونهنمادجوريیکاینهاۀ هموهستماادبیاتدرخوانیممیکههایی

829مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت 

اندر آ، تا تو ببینی تابشممن مهامن، آتشم: گفت آتش

.ببینیراتابشمتوتو،بیا،آتشمهمانمنگویدمیآتش

تیغ حقّم، هم به دستوری بُرَمت و عنصرمطبعِ من دیگر نگش

و،دهممیگوشخداحرفبهمنگویدمیاما،هستسوزاندهعنصرونشدهعوض،نشدهدیگر،آتشطبعپس

خودتانهايشدگیهویتهم،کنیدمیشناساییاگرکهدانیدمیشماو.سوزانمنمییا،سوزانممیاودستوربه

خواهدمیزندگیوهستیدحقگزیدهشماو،سوزاندنمیراشماآتشاین،استاكدردناینوپذیریدمی،را

راهدیگرهايگرگ،نداردراهحوادثآنجاکهبکندايدایرهواردو،کندآزادبنداینازفیکونکنهمباراشما

داشتیمغزلدرهمامروزوکنیدتحملبایدشماو.دیگربچریدبیرونبرویدنیستیدگوسفنديهمشماودنندار

.کنمصبرمنگذارينمیتواما،استبخشلذتچقدرتوصبرگفت

باقیان را بُرده تا قَعرِ زمینز آتشِ شهوت، نسوزد اهلِ دین

بهبیروندرواقعاً،هستندیکتاییفضايدرکههاییآندیناهلآیا،سوزندنمیدیناهلشهوتآتشازگویدمی

برومبایدمن،نباشدمنزندگینباشدآناینکهآتشو،بلعدمیراآنهاتوجهچیزآنو،کنندمینگاهچیزي
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رااینکه،باشمتابوتبدردائماًو،بکشمنقشهیا،برومموزیانهیا،بشومخشمگینگرگمثلشدهاگرشدنبال

رادلاهلطلبیزیادهآتش،صحرآتش،شهوتآتشاینگویدمینه،هستم؟اینطوريآورم،میدستبهکی

آتشاینباگیرندمیکشتیمردمبقیهزمین،قعرروندمیمردمبقیه،سوزندمیمردمبقیهاما،سوزاندنمی

.راآدمسوزاندمیگرفتکشتیشودنمیشهوتآتشباذهنیمنبا،شوندمیخارجفضاآنازوشهوت

سی را ز قِبطی وا شناختاهلِ موموجِ دریا، چون به امرِ حق بتاخت
خداامربهدریاموجکهگویدمیرا،اینهادانیدمیاینکهبرايخوانممیسریعرااینهازندمیمثالتاچند

آمدندفرعونقوموقتی،گذشتندموسیقوموشدبازدریادانیدمیواشناخت،قبطیازراموسیقوموبتاخت

داستاندر،فرعونقومباراموسیقومدادمیتشخیص،شناختمیرااینهاآبگویدمی،شدندغرقآنجا

میفرعونقوموقتی،بودآبموسیقومبراي،آیدمیآنورازکهآبیکهاستجالب،خوانیممیدیگري

میحیاتآب،گوارایکیبراي،شودمیخونیکیبراي،آیدمیزندگیآنوراز،شدمیخونبخورندخواستند

.شودمیخشمسببیکیبراي،شودمیزندگیسببیکیرايب،شود

با زر و ختتش به قَعرِ خود کشیدخاک، قارون را چو فرمان در رسید
میراایزديفرماناینهاگویدمی،کندمیآتشوآبوخاكصحبت،خاكهمین،دررسیدفرمانوقتی

.رفتكخازیرگنجشباوشدبازخاكرسیددرفرمانوقتی،شناسند

بال و پر بگشاد مرغی شد پریدآب و گِل چون از دَمِ عیسی چَرید
من،شدیمساختهگلازهمما،رودمیشودمیپرندهاینودمدمیعیسیوشودمیساختهلگازمرغییک

مینههپرند،شودنمیمالگاینپرنده،شویممیپرندهیکدفعهمابهدمدمیکسییک،استمرکزمانذهنی

،استایزديدمعیسیدمعیسی،دمپس،شودمیعوضمامرکز،شودمیآزادکهماستهوشیاري،ماستروح

میآزادداریمکهبینیدمی،راموالناهايحرفکنیممیعمل،کنیممیگوشوقتیما،استکاملمرشدیکدم

.شویممیپرندههمماداریمم،شوی

110یه ، آ)5(قرآن کریم، سوره مائده

…إِذْ تَخْلُقُ منَ الطّینِ کَهیئَۀِ الطَّیرِ بِإِذْنی فَتَنْفُخُ فیها فَتَکُونُ طَیرًا بِإِذْنی…

و آن صورت، پرنده اي شد و یاد آر هنگامی را که از گل، صورت پرنده اي ساختی و به امر من در آن بدمیدي…

…به پرواز درآمد
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مرغِ جنّت شد ز نفخِ صدقِ دللهست تسبیحت، خبارِ آب و گِ

،استگلوآببخاراین،دانیدمی،استصبرولحظهایناتفاقپذیرشعبادتبهترینکهتوعبادتگویدمی

میجنتمرغبهتبدیلماگلوآب،ماگلاین،باشددلصدقبااگراما،استلگوآببخارماهايحرفیعنی

باو،باشدکارترینمهم،کاراین،باشیمداشتهتعهد،حرفهایماندرباشیمدقصامااگریعنیچی؟یعنی.شود

وهستیمگنجآنماونهاناستگنجیاوکهباشیممطمئنو،کنیمکارخودمانرويساعتچندروزيتعهداین

.بشویمگمنباید،بشویماظهارباید

دلتهاز،باشدمادلصدقدمیدنبایعنی،باشدمادلصدقنفخبااگر،خواندیمامروزکههاییصحبتۀ هم

اگرگرنهو.بشویمحضورجنسازتوانیممیوبپریمتوانیممیهممایعنی،شدخواهیمبهشتیمرغهمما،باشد

برماگلوآبازچهگرماهايخواستهمادعاهاياست،لگوآببخارصورتایندر،نباشددلصدقروياز

،باشدکارترینمهماین،باشیمتسلیمحقیقتاً،باشدمادلتهازحقیقتاًاگرولی،خیزدبرمیماذهناز،میخیزد

.داردامکانهمماپریدن

صوفی کامل شد و رَست او ز نقصکوهِ طور از نورِ موسی شد به رقص

میدرخت،بدهنشانمنبهارخودتگفتخدابهوکوهبااليرفتکهاستموسیداستانهماینکهدانیدمی

،شودمیمنفجرذهنسمبلیکواقعدر.شدمنفجرکوهو،ببینیتوانینمیرامنگفت،بودروشننوربه،سوخت

ازکوهوآمددررقصبهموسینورازطورکوهگویدمیاینجادر.شودمیزندهانسانوریزدمیفروذهنو

بهکردناضافهبابشودکاملخواهدمیدائماًکهذهنیمنیعنیهمنقص،نقصازو،شدکاملصوفی،بودسنگ

کاملبهلزومیوآمدهجانکاملکهفهمیدو،رستکردنفکراینجورازو،شودنمیکاملموقعهیچکه،خودش

کههمماواستکلوخکهموسیحاال.شداینطوريسنگگویدمی.هستیمکاملزندگیبعنوانما،نیستبودن

:استهمینبعدبیت؟شودنمیگلوآبآیابشوداگرسنگ،هستیمگلوآباز

جسمِ موسی از کلوخی بود نیزچه عجب گر کوه، صوفی شد عزیز

،بشودصوفیاولیطریقبهمهاو،بودگلوآبازکههمموسیجسم،شدصوفیکوهاگرعجبچهگویدمی

مابهکوتاههايقصهاین،داریمدر این لحظه رازندگیوخدابهشدنزندهانامکماکهدهدمینشاناینهاهمه

میرادلوو،بینیدمیراطناب،بینیدمیراریسماناگرو،نگیریدجديشماراجهانیاینهايسببکهگفت
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بعضی،ودشمیکاریکموقعهابعضیآوریدمیبدستچیزيشمایعنی،کشدمیآبدنیاچاهازکهبینید

و،چرخاندمیراچرخاینکسییک،ندهیدنسبتهممردمبه،ندهیدنسبتخودتانبهرااین،شودنمیموقعها

اگر،اینهاۀ همواستفیکونکناوکارگفتوشدقدروقضاصحبتامروزکه،نبینیدراگردانچرخایناگر

،سوختخواهیهمخودتانشما،سوختخواهد،سوزدمیکهچوبیآنمثلمغزتانشما،نبینیدراگردانچرخ

.رسیدنخواهید،استحضورمغزکههماصلیمغزبه،کردنخواهیپیشرفت،شدخواهیمغزبی

&&&
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دستازمومنان:کهبودایناولشبیت،بدهیمادامهوبخوانیمکنیممیشروعراششمدفترمثنويپس دوباره 

باموالناکهباشدايدایرهتواندمیدایرههممامورددر،بودکشیدههودکهايدایرهبهبردنداهپندهنزنضررباد

داخلدرباشیممصونتوانیممیحوادثطوفانازماو،کشدمیمااطرافشمسدیوانومثنويپیوستهمطالعه

مانزدیکوقتی،آیدمیپیشهاچالشوطوفانایجادبهکنندمیشروعوقتیزندگیهايچالشاینو،دایره

:گویدمی،شودمینرمباد،شودمینسیم،شودمی

بس چنین کشتی و طوفان دارد اوباد، طوفان بود و کشتی، لطفِ هو

میمندبهرهخدالطفاز،استتسلیملحظهایندرکهانسانی،خداستلطفهمکشتیوبودطوفانهمانباد

بدونلحظههرخدارحمتوخدالطفکهگرچه،بشودتواندنمیمندبهرهنیستمتسلیکههمکسی، شود

.خداداردبسیاريهايطوفانوهاکشتیچنیناز:گویدمی.استجریاندرشرطوقیدوهاآدممالحظه

کشتیاینهکلحظهایندرکشتیاینجاو،دهدمینشانرااوطوفانوذهنیمنهمههاتمثیلاینکهبینیدمی

کندمیتبدیلراتمثیلو،آنتوگذاریممیقدممالحظهایناتفاقپذیرشموقعکه،استیکتاییفضايهمین

بعد.استانساناستتمثیلدوهر،کندنمیفرق،نوحبگویدچه،هودبگویدچهپس،نوحطوفانوکشتیبه

.کنیاستفادهوآنازباشیآگاهبایدفقط،آیدمیلفمختهايصورتبهاولطفکهدهدبخواهدمیتوضیحاالن

تا به حرصِ خویش بر صف ها زندپادشاهی را خدا کشتی کند

ظاهرحرصباهمراهپادشاهیکبصورتکشتییعنی،کندمیکشتیخداراپادشاهیهاموقعبعضیگویدمی

راکاراین،کشورشداشتننگاهبرجاپاوخودشخاطربهآنوکندمیفتحراکشوريیکرودمیو،شودمی

،شدهتسلیمانسانبراي،آیدمیمختلفهايبصورتحقلطفاینیعنی،رسدمیمابهسودشولی،کندمی

.باشدخوباصالًکنیمنمیفکرماکهآیدمییاتفاقاتبصورتاوقاتگاهی

ندبقصدش آنکه مُلک گردد پایقصدِ شه آن نه که خلق ایمن شوند

کشورشوکندتسخیرراکشورخواهدمیاو،کنندپیداامنیتحسمردمکهنیستاینشاهقصدگویدمی

میکارهایییکقصداینباولی،دارددیگريقصدیک،کندمیدیگريفکریکاو،باشدبرجاپاپایداريبلحاظ

.آیدمیدرکشتی،آیدمیدرنجاتبصورتايعدهیکبرايموضوعاینکهکند
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تا بیابد او ز زخم، آن دَم مَناصدود، قصدش خالصمیآن خَراسی

،بیاوردبیرونچاهازراآبیا،بگیردکنجدروغنمثالًتاراآسیابینداچرخمیکهخري،آسیابخریعنیخراسی

،بشودخالصدردازخواهدمیولی،گرفتنروغنیا،آوردنباالآببراي،کندنمیکارگویدمیکاراینبراي

.دودمیدردترساز،کندمیمجبورشتیزنوكچیزیکبایا،زندمیشالقباصاحبشاینکهبراي

ولی،دواندمیراماترسو،دویممیدردترسازمااوقاتبیشترماو،دواندمیراشماگفتغزلباشدیادتان

االنترسجوردوو.بشویمخارجذهناینازبایدما:هکبدهدنشانمابهبالمآلکهاستاینزندگیمقصود

میادامهراترسموضوعدوبارههمبعدش،شودمیجهاناینکردنبناسببکهترسییکیکه،کندمیترسیم

االن،استعالماینایجادسبب:گویدمیذهندرترسولی،بشودخارجذهنازبایدحتماًانسان،کهآنجاتادهد

.دهدمیتوضیحخودش

یا که کنجد را بدان روغن کندقصدِ او آن نه که آبی بر کشد

.چرخاندمیراآسیابکهخريقصددادمراتوضیحهمین

و رختنه برای بُردنِ گردونگاو بشتابد ز بیمِ زخمِ سخت

،نیستآنمنظورشالًاص،ببردخواهدنمیدلشواقعاً،بردمیراوسایلوکشدمیراايارابهاگرهمگاو

شالقاوبهدیگراورودمیراهوقتی،باشداماندرزندمیاوبهگاوصاحبکهزخمیازکهستااینمنظورش

.زندنمی

تا مصاحل حاصل آید در تَبَعلیک دادش حق چنین خوفِ وَجَع

یعنیتبع،بشودحاصلهامصلحتشدنبالبهتا،انداختخرگاو یا اینجاندررادردازترسیکزندگیبنابراین

کسیچون،برسانندکسیبهسوديکهکنندنمیکاراینبرايخروگاوگویدمیپس،دردیعنیوجع،تابع،پیرو

.کنندمیراکارهاایندارند،نخورندشالقاینکهاز،زندمیشالقرااینها

کاررویممیترساثردرو،ترسیممیماگرچهکهکنمتاکیدبارهدوولی،کندمیکارهمینذهندرهمانسانو

ترسیک،استخروگاوترسشبیههاترساین:گویدمیولی،کنیممیانباشتهپول،خریممیخانه،کنیممی
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ذهنازباید،شویممیمتوجهماسرآخر،رودنمیبیناز،کنیممیجمعرااینهاماکهوجوديباهستدیگري

.برسدهاآنجابهخواهدمی،یمبشوخارج

هبرِ خود کوشد، نه اصالحِ جهانمهچنان هر کاسبی اندر دکان

.جهانکردناصالحبراينه،کوشدمیجیبشبخاطرنشستهدکاندرکههمکاسبیهر

در تَبَع قایم شده زین عاملیهر یکی بر درد جوید مَرهَمی

،شدهساختهعالماینبدنبالشو،کندمیجستجوذهنجهانردمرهمیخودشدردبرايکسیهرکهگویدمی

.کنیممیپیداذهندرماکهترسی،استشدهساختهترسبررويعالماینپس

هر یکی از ترس، جان در کار باختحق ستونِ این جهان از ترس ساخت

یکدرراجانشترسبخاطرهانانساازیکیهروکردهاستوارترسبررويراجهاناینپایهخداگویدمیپس

.استشدهکارآنجذبرفتهیعنی،استباختهکاري

کرد او معمار و اصالحِ زمینمحد، ایزد را که ترسی را چنین
ماترساگریعنی،ساختهجهاناینساختنباصطالحمعمار،راترسیچنینیکایزدکهشکرراخداگویدمی

،آمدنمیبوجودپزشکیعلمیا،کنیماختراعرادوارفتیمنمی،نبودمریضیمثالً،نبوددردهاازماترس،نبود

مادرترسوشودنمیتمامترساینبگویدخواهدمی،استجهانیاینخطرهاازترسبخاطرچیزهاخیلی

.استزندگیاشکننندهایجاد،خداستهممعمارشوداردوجود

هیچ ترسنده نرتسد خود ز خَوداند از نیک و بداین مهه ترسنده
نمیخودشازخودشهیچکساما،ترسندمیبیرونیچیزهايبدوخوبنتایجازمردمهمهاینکهگویدمی

مناینکهعلتبهکهداندنمیهیچکس،مطلببهکندمیشروعبعدبهاینجااز،داندنمیهیچکسیعنی،ترسد

میمردم،ترسدمینیستگنجاواینکهعلتبه،ترسدمینیستاصلشاینکهعلتبه،ترسدمیداردذهنی

از،استخوباین،نیاورندبدستراچیزيیک،بدهنددستازراچیزيیکمثالً،نرسندخوبنتیجهبهترسند

منهمینکهداندنمیهیچکسولی،ترسندمیآنازبیایدپیشبدچیزهايیا، بدهندازدستکهترسندمیآن

همترسکنندهایجادو،کندمیترسایجادموضوعهمین،هستیمآنکنیممیفکرما،هستوقتیذهنی

.استزندگی
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که قریب است او، اگر حمسوس نیستپس حقیقت بر مهه حاکم کسی است

یعنیماستعیناوکه،خداست،استزندگیحاکمکسهمهوچیزهمهبرکهستااینحقیقتکهگویدمیپس

بایعنیمانذهنوحستاپنجبوسیلهولی،هستیماوما،ماستخودپس،استنزدیکترمابههمگردنگراز

اینچیزهايازترسازراجهانماکههستجسمیهوشیاريدرواقعدرو.ببینیمتوانیمنمیجسمیهوشیاري

،سازیممیجهان

103، آیه )6(قرآن کریم، سوره انعام

و اللَّطیف الْخَبِیرُوهۖ◌ لْأَبصار وهو یدرِك الْأَبصار لَا تُدرِکُه ا

و اوست لطیف آگاه. دیدگان او را نبینند و او دیدگان را بیند

لیک حمسوسِ حسِ این خانه نیهست او حمسوس اندر مَکمَنی

بامااینکهبراي،رفتنخواهدنبیازترساینحالهربهکهراموضوعاینکنیمبررسیتاخوانیممیراايقصه

نمیفکرهیچکسو،اوستحاکمومابهنزدیکخیلیاوو،بشناسیمراخداخواهیممیمانذهنومانیهاحس

جسمیهوشیاريبهبیشتر،ندهمدستازرایکیآن،بیاورمبدسترااینگویندمیهمه،استاوحاکمکند

پنجاینازبایدشما،استمحسوس،استیکتاییفضاياسمشکهاهیگپنهانیکدراواما،هستندمشغول

.نیستمحسوسذهنخانهایندربنابراینو،کنیدحسبتوانیدرااوکه،بشویدخارجذهنوحس

نیست حسِّ این جهان، آن دیگر استآن حسی که حق بر آن حس مُظهَر است

،استهوشیاريحسآنبلکه،نیستجهانیاینحسآن،استآشکارحسآنبرحقکهحسیکهگویدمی

میکهازلیواصلیفرمانآنتا،کنیمپیداراحسآنتا،بشویمخارججسمیهوشیاريحساینازبایدمایعنی

تاپنجباماکهزمانیتابگیردصورتآنبشومآگاهخواستممیخودمبهانساندرنهانبودمگنجیمنگوید

،استیکتاییفضايمالکههمحسآنونیستپذیرانجاماین،بکنیمراکاراینخواهیممیهنذوبیرونیحس

.کنیمتجسمراآنکردنفکرباتوانیمنمیما،نیستجهاناینشبیه
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بایزیدِ وقت بودی، گاو و خرحسِّ حیوان گر بدیدی آن صُوَر

ایندر،باشدداشتهراآگاهیآن،یکتاییفضايدرببیندراصورآنتوانستمیحیوانحساگر:گویدمی

البته.باشدوقتبایزیدتوانستمیخريوگاوهرپس،دارندکهراشنیدنودیدنهمینکههمخروگاوصورت

،شدندمیبایزیدهمه،شدمیبایزیدبودآگاههمذهنیمنپس،ذهنیمنبهدادتعمیمشودمیراخروگاو

.دارداحترامخیلیاوبهموالناکهاستعارفیبایزید

،شنیدنمثل،دیدنمثلاستیکیحیوانومابینداریممشترکیحسماکهگفتهمابههمقبالًصورتهربه

ایجادگویدمیاینکهبراي؟استمهمموضوعاتاینچراحاال،باشندآگاهخداازبتوانندکهنیستندحسیاینها

ایجاداوراترس.داشتخواهدوجودترساین،نیستیمآگاهاوبهآگاهانهماکهزمانیتاو،خداستترسکننده

،استخشممادرترس،ماستدردهايۀ هممادرواقعدرترس،کنیمزندگیماگذاردنمیترسحاال.کندمی

اینخوب.ذهنیمندردهايهمهیعنیترس،کنیداضافههمرادردهابقیه،دیگرچیزهمه،استحسادتمادر

.خوانیممیداریمکهاستمهمموضوعاینچراشودمیمعلومپس االن،کنیمزندگیماگذارندنمیکهدردها

نوح کردوآنکه کشتی را بُراقِآنکه تن را مَظهَرِ هر روح کرد

درسترامامغزاین،کردهدرستراتناین،کردروحشدنآشکاریااظهارمحلراتناینکهکسیآنگویدمی

براقراکشتیکهکسیآنو،بشودآگاهخودشبهبتواندآندرخدائیتیاهوشیاريکه،تواناییهمهاینباکرده

کسیهرزندگیدرکه،زندگیحوادثطوفاندربنابراین،طوفانایندرکردهکشتیسواررانوحیعنی،کردهنوح

سوارکسیهرو،باشدجهانی،باشدبزرگجنگیکاستممکننوحوفانط،آیدمیپیشمهجمعیزندگیدرو

.موضوعاینازکندآگاهرامردمتواندمیآن،بکشددایرهدورشهوداگر،باشدیکتاییکشتی

کهبطوريکشیدهمیدایرهگوسفندهایشاطرافیعادبانیشآنجوريچه:کهگفتمابهموالناهمامروزو

کههستقادرلحظهایندرانسانکهاینستنشانگراینها.رفتنمیبیرونهمگوسفندوآنتويآمدهنمیگرگ

همدیگردردهايهمههستوقتیترس،گویدمیهمترسظاهراً،بگیردراحرصشوخشم،راترسشجلوي

حضوراريهوشیکهخردهیک،لحظهایندرشویممیتسلیمماوقتی.استیکتاییفضايکشتیپس.هست

بردمیاوجبهراماکهاستاينقلیهوسیلهآن،ماستبراقآنو،شویممیسوارماراکشتیآنآیدمیبوجود

.شویممیکشتیسوارتسلیمازپسبالفاصله،داریمکشتیهمما،داشتهکشتینوح،بردمیمعراجبه
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رجواو کند طوفانِ تو، ای نوگر خبواهد، عینِ کشتی را به خو

یعنی،بخواهداگرگویدمی.نیستاالنیعنیکنیممیجستجووقتی،کندمیجستجو،استذهنیمننورجو

بگوییوباشینورجوتووبخواهداگر،استیکتاییفضاي،استلحظهاینکشتیعین،کشتیعین،بخواهدخدا

نمیرالحظهاینلحظهایندرما،گویدمیهمدرستو،کندمیطوفانتوبرايراکشتیعین،نیستنوراالن

نشویماطرافشهوشیاريماوونشودپذیرفتهمابوسیلهاگراتفاق،استطوفاناتفاق،بینیممیرااتفاقش،بینیم

.هستیمهویتهمآنهابا،هستندبزرگهايطوفانبزرگاتفاقاتو،افتیممیاتفاق

اثرشانرويمسیحبقولدنیااینمرجوهرجچرا؟دارنداسترسدراینقچرا؟بردنمیشانخوابهابعضیچرا

آغوشدررامابشودبازاینکهبجايلحظهاین،اندکردهطوفانبهتبدیلراکشتیعیناینکهبراي؟کندمی

میارلحظهایناتفاقیاشما،لحظهایناتفاقیعنیطوفان،شودمیطوفانبهتبدیلیکدفعهلحظهاین،بگیرد

اگر،کنیدنمیجستجودیگر،دیدیدرانورچون،نیستیدنورجوببینیدرالحظهایناگر،یکتاییفضايیابینید

.بینیدمیراطوفانکنیدمیجستجوآیندهدررانور

با غم و شادیت، کرد او متّصلهر دَمَت طوفان و کشتی، ای مُقِل

باشدمنفیهمتواندمیهمدرویش،درویشاي،فقیراي،باشدیکشتیکطوفانشمابرايتواندمیلحظههر

ازاگرباشدشاديتواندمیلحظهاین،پسدانیدمیشما،باشیمتسلیممااگراستمثبتدرویش،مثبتهم

اتفاقجنسازکی.کنیدمقاومتو،باشیداتفاقجنسازاگرباشدغمجنسازتواندمی،باشیدلحظهاینجنس

بینیدمیدمتهر،لحظههرپس،هستیمذهنتووقتی،داریمقضاوتوقتی،داریممقاومتوقتی؟شویممی

نباشیدنورجوبشویدواقعیاگرفقیربشویدواقعیدرویشاگر، هر دمت طوفان و کشتی، اي مقل.گویدمیدمت

لحظهاینبه،داریماحتیاجدماینبهماکنیدمیتوجه،چسبیدهدماینبهچسبیدهلحظهاینبهسبببیشادي

.استغمطوفانگرنهو

لرزه ها بین در مهه اجزای خویشگر نبینی کشتی و دریا به پیش

داردکهبینینمیراخداتواگر:گفت،داشتیمهمآنجادر،بینینمیرادریاوکشتیلحظهایندراگرگویدمی

جانتدرراترسیعنی،ببینراهالرزهصورتایندر،رويمیاوبسويلحظههرو،لحظههرکندمیشکارراتو

در،باشدتسلیملحظهایندرکسیاگر.کندمیارتعاشترسبایاترساز،ترسدمیماوجودذراتتمام،ببین
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دریاي،استیکتاییفضاياینکشتی،استطوفانلحظهایناتفاقکهبیندمی،باشدحضورجنسازلحظهاین

رااشتجربه،گویدمیخودشازرااینهابیندمیموالنا،بیندمیعارفیک.بیندمیرااینها،داردوجودحوادث

.بینیممیاالنبینیممیاگر،ایمندیده، یابینیمنمیما،گویدمیرادیدش

گونترس دارد از خیالِ گونهچون نبیند اصلِ ترسش را عُیون

راترسشاصل،بیندنمیراترسشاصل،استعینجمع،هاچشم،چشمیعنیعیون،مانچشوقتیگویدمی

،استزندگیترسآورندهبوجودگویدمیپس،ترسدمیگوناگونخیاالتازصورتایندر،کندمیایجادزندگی

میمانگوناگونخیاالتازماو،لحظهایناتفاقباداریمستیزهلحظهایندرماکهآیدمیبوجودعلتاینبهو

تواندمیراخیاالتفقطماجسمیهوشیاريو،بینیمنمیتوانیمنمیذهنیچشمانباراترساصلچون،ترسیم

زندمیمثالیکاالنو،هستندبیرونیچیزهايبهمربوطخیاالت،ترسیممیخیاالتازکنیممیفکرما، ببیند

:گویدمی

کور پندارد لگدزن اُشتُر استمستزند یک جِلفِمُشت بر اَعمی

،کوربیندنمیو،بزندمشتکهآیدمیخوشش،زندمیمشتکوریکبهآیدمی،مستاحمقیک:گویدمی

:اینکهبرايچرا،اشچانهبهکوبیدهلگدشباشترکهکندمیفکر

کور را، گوش است آیینه، نه دیدشنیدزآنکه آن دم بانگِ اُشتُر می

،استاشآیینهگوششبیندنمیچون،گویدمی،کورو،شنیدهاشتربانگ،خوردرالگدکهموقعآناینکهبراي

فکرما،شودمیبلندسرمانازفکريیکموقعآندر،خوریممیايضربهمابنابراینپس.فهمدمیگوششبا

:گویدمیکوراینبعدد،شومیعوضفکرهاماناالنو،ایمخوردهبیرونازراضربهکهکنیم

بودپر طَنگۀیا مگر از قُبنه، این سنگ بود: باز گوید کور

ازاینشاید،نه:گویدمیبعد،مناینجايخوردانداختسنگکسییکبلکهد،نبوشترلگداین،نه:گویدمی

اینازیعنی،بزرگختمانسابااليازشایدوآوازیعنیطنگ،پیچدمیصداکهجایییعنیپرطنگ،بلندگنبد

درپیچدمیصداوسرکهجایی،کندمیمختلففکرهاي،منبسوي،شدپرتمنبهاین،جایییکازجهان

.استذهن
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آنکه او ترس آفرید اینها منوداین نبود و او نبود و آن نبود

شاید،بودهآنشاید،بودهایندشایگویدمی،رسدمیکجاازضربهاینداندنمیواستذهنیمنورک:گویدمی

که،بودهاوخدایعنیزندگییعنیآفریدهراهاترسکهکسیآن،نبودهاینهاازهیچکدام،نه:گویدمیبودهآن

.کنیمنمیهمرافکرشما

رالگدهااینکه،آوردمیبوجودرااتفاقاتقضااینکهزدیمقبالًکههاییحرفآنبهگردیمبرمیدوبارهپس

راماچشماندرجهیکو،باشدبایدمابیداريسبباتفاقیهرلگديهر، بشودزدهمابهشودمیباعثزندگی

میراچرخکههستکسییکونبینیدرادنیاچاهوراطنابرا،ریسماناینفقطبیاییدشما:گفت.کندباز

ضرباتوترساینبوسیلهاگروببینیدرااوضاعانیدتونمی، شودمیپوكمغزتانگرنهو،ببینیدرااو،چرخاند

.ببینیمتوانیمنمیدیگر،بشویمگیجماآن

هیچ کس از خود نرتسد، ای حَزینترس و لرزه باشد از غیری یقین

بهکندمیاشارهموالناکهاینجاستدر.ترسدنمیخودشازهیچکس،استغیريازحتماًلرزهوترسگویدمی

اگرپس،ترسیدنمیبودخدائیتاگر،باشدخدائیتآنباید،باشدهوشیاريباید،باشدخودشکهانسانیاینکه

.ترسدمیغیريیکازترسدمی

فهم کژ کرده ست او این درس راآن حکیمک وَهم خوانَد ترس را

وهمراترس،ذهنیمن،استذهندرکهکسیآن،نیستمخصوصیآدمحکیمک،فیلسوفاینگویدمیاین

.فهمیدهکجرادرساینوخواندمی

صحیحی کی رود؟هیچ قلبی بیحقیقت کی بُوَد؟هیچ وَمهی بی

مناگر،استدرستهمینهمواقعاًو،داردحقیقتییکوهمیچیزهرمطمئناً،بیندمیهموهماگرگویدمی

فکرهااینکه،آیدمیبوجودفکرهاییماذهندراگر،استراستیکنشانهدروغهمین،مثالًاستدروغذهنی

خودشاالنکه،استراستییککنندهحکایتدروغاینولی،استدروغاینکهاستدرست،ترساندمیراما

.دهدمیتوضیح



Program # 697گنج حضور697برنامه شماره 

59: صفحه

برايشودنمیمعنیاینهاشنیدنیکباربا،بشودآشکاربگذاریدبخوانیدراابیاتاینشماکنممیخواهشمنو

اینکهبخاطر،سازندمیتقلبیسکهمردممثالً،باشدداشتهوجودتواندنمیاصلبدونتقلبیچیزهیچو،شما

.بله،داردوجودراستییکاینکهبخاطرگویندمیدروغمردم،داردوجوداصلش

در دو عامل هر دروغ از راست خاستکی دروغی قیمت آرِد بی ز راست؟

وجوداصلییکاینکهبخاطرسازیممیدروغمااگرو،نداردارزشیراستیوسترابدوندروغ:کهگویدمی

،خریداستزراینکهامیدبهابلهراتقلبیچیزیعنی، خریدزربويبهابلهراقلب: گویدمیکهاستهمین،دارد

ایناینکهامیدبه،دانیممیبیرونازهمراترسشو،ایمخریدههمراترسشوایمخریدهراذهنیمناگرهمما

.ایمخریدهاستدرستیچیز

استمعیوبچیزاین،شدمواقفبموقعشکرراخدا،بودمخریدهمعیوبکالهگفتباشدیادتاناگرقبلهفته

بیکااليیکپس،خرندمینیستمعیوباینکهبخاطرمردمرامعیوبکاالي:کهگویدمیهماینجا.استتقلبی

ولی،استتقلبیچیزیکذهنیمنکلو،استهوشیاريکههستیمماخودعیببیکاالي.داردوجودعیبی

استاینبخاطر،داردوجوداصیلیترسیک،خریممیراذهنیمنآنبخاطرکه،داردوجودراستینیچیزیک

این:گویدمی،ترسیممیشویمنمیخودمانماموقعهرکهاینستاصلیترس،داردوجودهمترسیکیاینکه

.شودمیباعثاووآفریدهخدا،آفریدهزندگیرا

بر امیدِ آن، روان کرد او دروغراست را دید او رواجی و فروغ

میراستشبیهراشاندروغ،داردرواجراستبینندمیکهگویندمیدروغخاطراینبهمردم، دیگراستواضح

راستشبیهچونفروشیممیرادروغما،نیستندکهدروغ،هستندراستدنبالمردم،خرندمیمردموکنند

.است

شکرِ نعمت گو، مکن انکارِ راستای دروغی که ز صدقت این نواست

شکربروتو،برسیخواهیمییاورسیدينوابهفروختیرادروغراستیبخاطرکهدروغینیآدماي:گویدمی

دروغیناصالً،گوییممیدروغچراما.کنینمیتوجهراستیبهچراپس،داردوجودراست،کهبکنرانعمت

میاحترام،کنیممیکسباعتبار،دهیممیزپذهنیمنهمهاین،ایمکردهخودمانراذهنیمنچرا،هستیم
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دروغاینکنشکربروخوب،استدروغیناینخوب،کنندمیاستاداستادهی،گذارندمیارزشمردم،گیریم

.بشوراستهمانبروخوب،کنیمیراستیانکارچراپسخوب،فروشیمیتو راستیآنبخاطررا

یا ز کشتی ها و دریاهای او؟گویم و سودای او؟از مُفَلسِف

دروغاز،اوفکرهايوهاغصهوهاغمیعنی،اوسوداهايو،ذهنیمنهمینیعنیبگویمباففلسفهازگویدمی

برمیزندگیبهاینجادراو،گویممیخدادریاهايوکشتیهااز،نه:گویدمیاالن.بگویمراستیازیا،بگویمها

.گردد

گویم از کُل، جزو در کُل داخل استبل ز کشتی هاش کآن پندِ دل است

بگویمکلاز،بشوددلپندکه،بگویمخداکشتیهاياز،بگویمکلازاستبهتر،گویمنمیهادروغازنه:گفت

.ذالکوغیرهوهایشترسوذهنهمینجزء،استآندرهمجزءاینکهبراي

صحبتِ این خلق را طوفان شناسهر ولی را نوح و کشتیبان شناس

یعنی،بدهیمتشخیصدروغازراراستماگذاردنمیچیزيچهاینکهوراخودشناختموانعواقعاًموالناببینید

ماگذاردنمیچیزيچه،استذهنیمنایندروغ،شودمیمنبطقهوشیاريرويکههوشیارياینجادرراست

راانسانهاکهاستاینمسئولواستنوحموالنامثلانسانیهر،ولیهر:گویدمی؟بشویمخارجذهنیمناز

خیلیعاديمردماحبتمصبهماولی،استطوفان،عاديمردم،مردممصاحبتاما.استبلد،کشتیتويبیاورد

میمردمکهعاديهايصحبتبهیا،گویممیدارمعموماً؟داریمتوجهبیشترموالناهايحرفبهما،داریمعالقه

اینها،ذهنیهايمن،عاديمردم،مردممصاحبتیعنیهاصحبت،اخبار،تلویزیونورادیوهايصحبت؟کنند

.استکشتیونوحواستبانکشتیونوح،اوآموزشوالنامومثلانسانیولی،استطوفانگویدمی

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

پس،بترسخودتهايدوستوخویشانوآشناهاازبلکه،چیزهیچازنترس،نگریزاژدهاوشیرازگویدمی

با،داردتاثیرخیلیتلویزیون،دارندتاثیرخیلیمارويمافامیلهايماآشنایانمادوستانکهشودمیمشخص

وشیردستازگویدمی. داردتاثیرخیلیمارويدارددردوداردذهنیمن،کنیممیمصاحبتکهکسیهر

.گویدمیموالنا.کنفرارخودتخویشانوآشناهاوهادوستاز،نکنفراراژدها
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چرندات میان غایبییادهاشبرنددر تالقی روزگارت می

،برندمیبینازراتانزندگیکیفیت،آورندمیدرحضورازراشمااینها،جایکنشینیمیآنهاباوقتیگویدمی

بایدشانغایبیدر،آیدمیکهآنهایاد،نیستندوقتی،مالقاتموقعیعنیتالقیدر،برندمیبینازراحضورتان

گذارندنمی،کردندکهکارهاییآن،زدندکههاییحرفآن،یادهاشانولی،کنیرکاخودتروي،برسیحضوربه

.چرندمیراحضورتدوبارهوافتیمیآنهافکربهدوباره،باشیراحتتو

مَکیتن، فکر را شربتاز قِفِچون خرِ تشنه، خیالِ هر یکی

واقعاً،کندکارخودشرويبایدکسیهر،نیستآشنایانودوستانبهتوهیناین،اینازکدامهر،قیفیعنیقف

آمده،استمهمموضوعاینو،استخدائیت،استهوشیاريجنسازکهبداندمهم،باشدخودشرويتمرکزش

ایندرخواهدمیخدایا،لحظهایندرخواهدمیهوشیاري،کنداطاعترافرماناینو،بشودزندهحضوربه

.بشویمزندهوانهایتبیبهمالحظه

واکنشوکرديراکارآنچراوزديراحرفاینچراوآنهابادعواوهامانفامیلبهماندوستانحرفبههمما

راشانسایلمآنها،کنیمبرآوردهتوانیمنمیماکه،دارندماازآنهایاوداریمآنهاازکهتقاضاهایییاوآنهابه

،بدهیمپولاوبهماداردتقاضا،نداردپول،نداردکار،نگرفتهکاررفته،هستندولیتمسئبی،ماگردناند انداخته

حاالکههادوستوفامیلهااین،کنیمادارهراخودمانزندگی،بکنیمکاربرویمبایدما،بدهیمنداریمپولهمما

،گیرندنمیبعهدههمراخودشانشخصیزندگیکارمسئولیت،گیرندنمیبعهدهراهوشیاريمسئولیتتنهانه

شانخیالهم،ماپیشدرحضورشانهمپس،دارندتوقع،کنندمیعیبجویی،زنندمیحرفهمسرپشتدائما

.مکندمیرامازندگیآباین،ذهنیمنطریقازتناین،قیفازگویدمیتشنهخرمثل

خودشرويخواهدمیالبد،دهدمیگوشیا،خواندمیرااینهاکهکسی،باشیمآنانمثلتوانیممیهمماالبته

،ببردبمکدمرازندگیآببیاید،کنمکارچهاستدوستم،کنمکارچهاستفامیلمخوببگویدنباید،کندکار

کهباشیمعمیقاینقدرکهنیستیمقوياینقدرماهماولش،بزندهمبهراماحضورکهندارداجازههیچکس

برايباشددرسیاستممکناینهاحاال.نگذارداثرمارويمردممسئولیتیبی،مردمتوقعات،مردمکارهاي

میآنازچیزيببینید،زندمیاو،زندمیحرفیهمچونموالنا،نیایدبدتانشماامیدوارمدیگر،ماازبعضی

.بگیریدیادتوانید



Program # 697گنج حضور697برنامه شماره 

62: صفحه

بَحرُ احلَیاتشبنمی که داری ازکرد از تو خیالِ آن وُشاتنَشف

میحرفکهکسانیهمین،چینانسخنیعنیوشات،کردنجذبیعنیکردننشف،کردجذبیعنیکردنشف

شمابهرادیگران،زنندمیبه یکی راشماحرف،زنندمیحرفروندمیآنجا،زنندمیحرفروندمیاینجا،زنند

دریايازکهراشبنمیآنراايقطرهیکآنهادمآآن،چینانسخنآنخیال،حرفهی،زنندمیآورندمی

میلحظهاین؟کنیممیصحبتچیبهراجعماآبلحظهاین، کنندمیجذب،اندکردهجذب،داریدشمازندگی

مردممصاحبت،بشناسکشتیبانراموالنامثلانسانی،راولیتو:گفت،باشدکشتیتواندمی،باشدطوفانتواند

.ناسبشطوفانرا

قدرت،استمندیدقدرت،بدهددیدمنبهتواندمیلحظهاینکهراهوشیاريآبرازندگیآباینگویدمی

بهمن،بدهمنشانواکنشمناینکهمحضبه،کنندمیجذبمناز،استمنشناساییقدرت،استمنتشخیص

زندگیآنوگویندمیمابهراهایشاندردآیندمیدارندسرنگییکمردم.کندمیجذب،بشومکشیدههیجان

نمی،کنمغیبتخواهمنمیمنبگوییدتوانیدمیشما.بدهیداجازهنبایدشما.برندمیوکشندمیسرنگبارا

صحبتکسیبهراجعخواهممینه،بیاوردمنبرايرامردمحرفخواهمنمی،کندغیبتمنجلويکسیخواهم

مرازندگیآبخواهمنمیبیکارهايآدمو،بکندراخودشکارکسیهر،شودمیبوطمرمنبهکسیکارنه،کنم

پس.بشومزندهخدابهبشودزیادخواهممی،دارمالزم،دارمنگهخودمرويآبخواهممیمن،کنندجذب

شاخهیدگومی؟شودمیچیموقعآنو،کردهجذبتوازراحیاتآب،استشبنماینچینانسخنآنخیال

.خشک

جننبد در رُکونآن بُوَد کان میپس نشان نَشفِ آب اندر غُصون

راشاخهاینکهاستاینهاشاخهاینازآبشدنجذبنشانپس،هاشاخهیعنیغصون،گراییدنیعنیرکون

تو،داريمنددردذهنیمناالن،هستیهوشیاريتوباباکهگویدمیکسییکیا،بیاکندمیدعوتموالناوقتی

ولی.کندمیخسته،ندارمحوصله؟استچیهاحرفاین،استمزخرفاتاینها:گویدمی،شدهخشکوقتی،بیا

زندگیلحظهاین،لحظهاینبیاگوییممیوقتی،شودمیبازهایشچشمیکدفعه،آیدمیچینیسخنوقتی

،آوردمیرارنجشتاهزارورودمیدودمیذشتهگبروگوییممیوقتیولی.آیدنمی،لحظهایندربیا،است

نمیمیل،بکشیخواهیمی،کنیخمخواهیمیوقتیبنابراین.استخشکیدهاششاخه،گویدمیاالنهمین
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میمابهدارداستبزرگیعارفیک،موالنامثالًهايصحبتبه کندمیتوجهکسیچهکهببینیدبایدشما.کند

ودورهايآدماستممکن،باشدمرکزتشدگیهویتیهم،باشیداشتهشدگیهویتیهمتاسممکنتو،گوید

دایرهتوبیا،بدهنجاتراخودتباشآگاه،رااینبدان،نداردعیب،شديتوخشک،اندکشیدهراآباینبرت

.هود

ایندرراامهوشیاريیفیتککهستااینمنمسئولیتکهگویدمی،بگیریدبعهدهراخودتانمسئولیتاگرشما

زندگیبراياین،گذارندنمیمردمکهبگویمتوانمنمی،هستممنهممسئولش،دارمنگهحضورجنسازلحظه

.باشدوستت،فامیلتمواظبگویدمیهمینبراي،کهگویدمیرااینهاهمینبراي.نیستقبولقابل

بایدمناینجام،شدآلودهیکدفعهزدحرفییکآمدکسیاگر،هستممرکزمداشتننگهتمیزمسئولمنبله

اینجا،کنمتمیزرااین،بسابم،استزندگیخردکهبگیرمهمچیزهايمایعاینازوبردارمدستمالبردارمجارو

هایمدوستهایمفامیلبگویمتوانمنمیمسئولمشخصاًمن.بیرونبریزمراهاآلودگیآن،خداستآمدنمحل

.کنندتمیزرااینجابیایندمسرمه

گوشبرنامهاینبهشماوخواندیمرااینهاکهحاالولینیستچیزهااینمتوجهآدمشدهکشیدهآبوقتیاولش

راآنآیدمی،دنکنمیجذبراآن،آیدمیهی،آیدمیهیآباین،شودکشیدهتانآبگذاریدنمیکنیدمی

کنندخمخواهندمیاستمانسالشصت،استمانسالپنجاه،ماشدیمشکخکهوقتیخوب،کندمیجذب

.بکشیمدردباشیمخشکهمماداریمدوست،چیزهااینبهکنیمتوجهنداریممیل

.بردنمی،نه؟بردنمیخوابمشب،بله؟استمریض،بله؟استخشکبدناین،بله؟استظاهربیروندرآثارش

اتفاقاتبامن،بله؟کندمیجذبرامنتوجهافتدمیاتفاقیهر،بله؟گذاردمیاثرمارويزندگیهايطوفان

،استآن،استآن،استاینترسممنشاء،نه؟چیهترسممنشاءدانممی،بله؟ترسممی،بله؟افتممیاتفاق

گرایش،نه؟بشومخودمنمتوامی،نیستیخودتتوکهآیدمیآنجاازترساینکهازغافل،دیگررااینهاگفت

.رکوندرنجنبدمیکانبودآن.ندارم

شودکشی هر سو، کشیده میمیعضوِ حُر شاخِ تر و تازه بُوَد

،استتازهوترشاخ،استآزادیکی،خشکیدهیکی،هستیمخدااعضايماهمه،استآزادکهانسانی،آزادعضو

ذرهیکراخشکشاخیکشما،شودمیکشیدهکشیمیسوهر،هستندترکههاییشاخهمثل،داردانعطاف
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بپیچیتوانیمیجوريهرراترچوب، پیچخواهیکهچنانراترچوب. بله،باشدنرمولی،شکندمیبکشی

.کنیخمآتشبابایدفقطراخشک، راستآتشازغیرخشکنشودگویدمیسعدي

گردنشکرد چَنربهم توانی خواهی، توانی کردنشگر سَپَد

.ببافیهمحلقهیکهماطرافشتوانیمی. بافدندمیروستاهادرکهسبد،ببافیسبدآنازتوانیمیتو

کشدناید آن سویی که امرش میز نَشفِ بیخِ خَودچون شد آن ناشِف

ازسبببیيشادما،آوردمیوجوداعماقازکهآبکنندهجذبکهگویدمیوقتی،کنندهجذبیعنیناشف

ازافتادفرو،افتادکنندهجذباین، وقتیکنیمجذبباید،کنیممیجذب،خودمانریشهاز،آوریممیاعماق

کشدمیخداامرکهییبسواینصورتدر،کندجذبخودشاصلیریشهاز،نتوانستدیگرخودشریشهجذب

آشکارخواهممینهانبودمگنجیمن،هستمتومن،هستممنتوگویدمی؟چیگویدمیخداامر،آمدنخواهد

ریشهازاینکهبجاي،کردیمدرستذهنیمنوراجوهرکردیمگمما، شواظهارمکنگمراخودجوهر، بشوم

.کشیممیسم،کشیممیذهنیمنایناز،بکشیمآبزندگیازخودماناصلی

وقتی،باشیمخودماناصلیریشهازبایدآبکنندهذبجماپس،کشدمیخداامرکهیبسویآییمنمیبنابراین

کهلحظههر،بله؟کرددرستشودمیآیا،استافتادهاتفاقچهبینیدمیشمااالنایمدادهدستازراامکاناین

مینسیمآیدمیطوفان،شویدمیاماندربیرونطوفانازو،شویدمیهوددایرهوارد،شویدمیتسلیمشما

نمیجاازراشما،شوندمیشمابیداريسبباتفاقات،شودمیشمابینشسببهاطوفان،شودمینسیم،شود

.کنند

چون نیابد شاخ از بیخش طُبیاز نُبیکُسالیپس خبوان قامُوا

هلِ نفاق به گاه که مربوط است به بیان کسالت اهر گاه شاخه از ریشه اش آبی نگیرد، در اینصورت از قرآن آیه اي را بخوان

.اقامه نماز

گویدمی،شوندمیکسلنمازدرايعدهیک،کهستااینبهمربوطکهبخوانقرآنازراآیهاینگویدمیپس

کسل،تسلیمدرشودمیکسل،کشدنمیآببیخشازشاخیکهوقتیکهقرآنازیعنینُبیازبخوانراآیهاین

نماز،استنمازصحبتاینجادرمثالًکهکسیآن.کشدنمیخودشبیخازهکچون،بکشدآباصالًکهشودمی



Program # 697گنج حضور697برنامه شماره 

65: صفحه

آبکه،خودشریشهبهشودمیوصل،شودمیخارجذهنیمنازشودمیشروعنمازاینکهمحضبه،خواندمی

.زندگیاز؟کجااز،کشدمیآب،گیردمیسوخت،گیردمیورآنازرا

اینهاپس،نیستوصل،نداردحضوري،گیردنمیسوختیکندمیعبادتاندخومینمازذهنیمنباکهکسی

؟کنمعبادتچرامناصالًگویندمی.شوندمیکسلیواشیواش

،هاستشدگیهویتهمشناساییعبادتبهترین.استصبرعبادتبهترین:گفتههمقبالً،گفتشمابهامروزاام

؟چیهبکنیمتوانیممیماکهکاريبهترین.شمابهدادهتوضیحراهمهامروز،درددرصبرو،آنهاستپذیرشو

آبکیبفهمیم،بکشیمزحمتخودمانروي،بدهیمگوشمتعهدانه،بدهیمگوشموالناساعتچندروزيهمین

،بدهیمگوشرابرنامهآن،برنامهایناگرکهکنیممیفکرما،کنیمپرهیز،بدزدندنگذاریم،دددزمیراماحیات

نمیهیچکس:گویدمیذهنیمنولی،مکندمیراشماحیاتآباینهاازکدامهر،نه،افتدنمیاتفاقیهیچ

رعایتتوانیممیراپرهیزهابرخی،گذاردمیتاثیرشمارويکنیدمیکاريهرشما.بگذاردتاثیرمنرويتواند

.بله،کنیم

اهلکسالتبیانبهاستمربوطکهبخوانراايآیهقرآنازاینصورتدرنگیردآبیاشریشهازشاخههرگاه

.استاشترجمههمایننمازاقامهگاهبهنفاق

،قرآنیعنینُبی،بودنتنبلوسستیعنیکسالیوایستادندیعنیقامواکردمترجمهراچیزهاازبرخیهمباز

میماناصلیبیخازهممادردهايشفايو،گیردمیرافاشبیخشازانسانیعنیعالجودرمانیعنیطبوطُب

.آیدنمیعالجنه،باشدذهنیمنمادلاگر، بشویموصلذهنیمنبهاگر، آیدمیماناصلیریشهاز، آید

142، آیه )4(قرآن کریم، سوره نساء

یرَاءونَ النَّاس ولَا یذْکُرُونَ اللَّه إِلَّا قَلیلًاٰ◌ اموا إِلَى الصّلَاةِ قَاموا کُسالَىإِنَّ الْمنَافقینَ یخَادعونَ اللَّه وهو خَادعهم وإِذَا قَ

و چون به نماز ایستند با سستی و تنبلی . همانا منافقان با خداوند خدعه کنند و خداوند نیز با آنان خدعه ورزد

.یاد کنندآنان نزد مردم ریا کنند و خدا را فقط اندکی. ایستند
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گنج حضور در تلگرامهاي هلینک متن کامل برنام
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