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2981غزل شماره ، دیوان شمس، مولوي

ما سخت مشتَهی، اي سیرگشته از ما
؟ کو شرط همرَهی، وي پاکشیده از ره

مغزِ جهان تویی تو و باقی همه حشیش
؟ فَربِهیکی یابد آدمی ز حشیشات

هر شهر کاو خراب شد و زیرِ او زبر
زان شد که دور ماند ز سایه شهنشهی

شبِ سیاه؟ مانَدچه ، چون رفت آفتاب
؟ چه مانَد جز ابلهی، از سر چو رفت عقل

ها همه از رفتن تو بودفتنه، اي عقل
نهیعقل میوآنگه گناه بر تنِ بی

گمراهی است و جنگ، آنجا که پشت آري
و آنجا که رو نمایی مستی و والهی

دو قسم بیش نیست، هجده هزار عالم
نیمش جماد مرده و نیمیش آگهی

آگهی که خردها همه ازوستدریاي
آنست منتهاي خردهاي منتهی

رويکه در آن بحر می، اي جانِ آشنا
جهیمیوي آنکه همچو تیر ازین چرخ

استاز خَرگه تنِ تو جهانی منَوّر
اي روحِ خَرگهی، تا تو چگونه باشی
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از شرابِ تو مست ابد شده، اي روح
وي خاك در کف تو شده زرِّ ده دهی

مثال نیاید به فهمِ عاموصف تو بی
وافزاید از مثال خیالِ مشَبِّهی

از شوقِ عاشقی اگرت صورتی نهد
آالیشی نیابد بحرِ منَزَّهی

به نعل آن هالل راگر نسبتی کنند
نفتد ماه از مهی، شاعرانزان ژاژِ

؟ کی ماند سدّ راه، دریا به پیشِ موسی
؟ کمهیو اندر پناه عیسی کی ماند اَ

گرش نیست یک غالم، ستاو خواجه همه
گرش نشمري سهی، آن سروِ او سهیست

ولیک شبانی دري هنوز، تو موسیی
تو یوسفی ولیک هنوز اندر این چهی

نرسد مر تو را که توزان مزد کار می
گه گهی، پیوسته نیستی تو درین کار

شرابِ غیبطعامِ حق و بیخامش که بی
ت هست دو سه کاسه تهیاین حرف و صو
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کنممیشروعموالناشمسازدیوان2981شمارهغزلباراحضورامروزگنجبرنامهاحوالپرسیوباسالم

2981غزل شماره ، دیوان شمس، مولوي

ما سخت مشتَهی، اي سیرگشته از ما

؟ کو شرط همرَهی، وي پاکشیده از ره

انسانپس. کندمیبیانراکارشاشکالوانسانفعلیوضعیتوشودمیگفتهزندگیبهانسانطرفازبیتاین

اي، بیاییمتوسويبهکهداریماشتهاسختماولی، شديسیرماازکهخداییاي:کهگویدمیخدابهکندمیرو

چراپس، باشیماهمراهتوکهنبودقرارمگر؟ همرهیشرطکو، روينمیراهیعنی، کشیديپارهازکهکسی

خواهدمیلحظهاینواسترحمتازپر، استمهرازپرزندگیکهشدهگفتهبارهاینکهبهتوجهباخوب؟ نیستی

منعقلاثربرقضاوتولحظهایناتفاقبهمقاومتاثردرماو، خودشبسويکندهدایتهوشیاريبصورتراما

، نیستیمموازيزندگیبالحظهایندریعنی. کندهدایترااماوگذاریمنمیو، گیریممیراخودمانحرفذهنی

. نیستیمتسلیمیا، نیستیمآشتیلحظهایناتفاقبا

این، کردیمپیدادیگريمرکز، آمدیماوامتدادبصورتو، هستیمزندگیجنسازمااینکهبهکندمیاشارهدوباره

اینچیزهايوشدهدرستجهانیاینچیزهايباشدگیویتههماثردرقبلیدلیاقبلیمرکزازمتفاوتمرکز

بصورتاینهاهمهمتعلقاتمثل، پولمثل، فیزیکیچیزهايوهستنددردها، هستندباورها، هستندفکرهاجهانی

باشدانسانفعلیدلکهمرکزاین. کردیمپیدادیگريمرکزماچیزهااینبهچسبیدناثردروذهندرمفهومند

وحستاپنجازبنابراینو. بیندمیوگیردمیراهاجسمپس، داردجسمیهوشیاري، هستهمانسانبعیکه

. کندمینگاهبیرونبهوکندمیاستفادهکردنفکرقدرت

بایدهاشدگیهویتهمشناختازپسوهستیمهوشیاريماگفتیمبارهااگر، شویممیهدایتدرونازماولی

اینپس، رویمنمیاگر، هوشیارانهبرگردیمبایداوبسويو، نیستیمهاشدگیهویتهمازجنسامکهبفهمیم

، شدههویتهمهوشیاريبصورتآمدهانسان. شدهمتوقفیعنی، کشیدهرهازپا، استخودشکههوشیاري

اینکهبراي، کندایتشهدزندگیکهگذاردنمیکاردراینو، برگرددهوشیارانهخواهدنمیوجهانتويمانده

مادلوکنیهدایتراماکهايخواستهبارهاتویعنیماازسرگشتهايبنابراینپس. داندمی، داردعقلخودش

سراتحوصلهتودیگر، نگذاشتیمماولی، بکنیآرامشجنساز، بکنیشاديجنسازراما، بکنیخودترا
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توانایی، داردآزاداراده، داردتشخیصشعورکه، استايباشندهتنهاانسان؟ چرا، ماازايشدهناامید، رفته

، بکندآزادآنهاازراخودشونیستچیزيچهجنسازکهبدهدتشخیصباید. داردانتخابوداردگیريتصمیم

باهمیشهگرا، بشویمموازياوباکهصورتیدر، دهدمیمابهراشعورآنوخردآنزندگیو، رااینهابکندال

یعنی، خواستهبارهاآنورازهمزندگیوداریممقاومتلحظهایندرهمیشهیا، کنیممیستیزهلحظهایناتفاق

بیانیکهماین، ماازشدهسیرپس، نگذاشتیمونشدیمهدایتماولی، کندهدایتراما، خواستهلحظههر

. استشاعرانه

، جمادتويافتاديکههوشیاريتکاملبهبناخواهیمیتوخود، هستیوتخود؟ چرا، مشتاقیمخیلیماولی

دوبارهزندگیبابروداستمشتاقهوشیاريآنهنوز، انسانبهحیواناز، حیوانتوافتادي، نباتتويافتادي

بههکداریماشتهاخیلیمااصلدربنابراین، بودهماخلقتهدفاینو. بشودقائمخودشروي، بشودیکی

، جهانیاینچیزهايبهکردیماعمالبردیمرااشتیاقآنماحاال. نیستیمبلدراراهشولی، خدابابرسیمیگانگی

.خواندیمهمگذشتهۀ هفت، خواندخواهیماالن

رويازشودمی، استطبیعیگلاینمثالً. شودمیدرستراستینچیزاز، راستیناصلیکازدروغینیچیزهر

درجهانیاینچیزهايبهماعالقه، شدنمیدرستپالستیکیگلنبودایناگر، کرددرستمصنوعیگلاین

میبیدارکهوقتیو، استزندگیبهمااصیلۀ عالقة شدپالستیکییاشدهمصنوعیدر واقعماحرصوذهن

:گفتکهخواندخواهیمهمبازهمامروزکهموضوعاینبهشویم

582بیت ، دفتر دوم، مثنوي، مولوي

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

شویدمیاوجنسازلحظهیک، لحظهایندربشویدتسلیمحقیقتاًشمااگرکه، ببیندراخدایکدفعهکسیهر

کهچیزيآنبهشویممیتبدیل، تیمنیسکهچیزيآنشناختبا، نیستیدچیکهفهمیدمیوهوشیارانه

اینکهبراي، ایمکردهمتوقفرااوسويبهرفتنماواستمشتهیسختهوشیاريبصورتمااصلپس. هستیم

. کنیممیدنبالجسمیهوشیاريبابیروندررااجسامبهعالقهرامصنوعیگل، مصنوعیراههمین

، کنمزیادتررامتعلقاتم، کنمزیادترراملکم، کنمترزیادرالمپوچجوريخوب، گویندمیمردمۀ همتقریباً

مینگاهبیرونبهپس، ندهستفکرهاایندربشومخوشگلتر، بدهمتوسعهراجسمم، کنمزیادتررادوستانم
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وریمداآزادارادهماچون، شدهمتوقفهماو، نیستیمچیکهشناسیمنمیدیگر ، رهازکشیدمپاماوقتی. ندکن

، کنددرسترامابیاید، استبزرگنقدریاکهخداکهنگوییدشما. بدهیمتشخیصبایدما، داریمتشخیصشعور

انتخاببهوبرگردیدهوشیارانهشماکهاستاینموضوعاصلواقعدروکارزیبایی. برساندحضوربهببرد

رامنخوب؟ تواندنمیرمگ، باشدخداهمآن، ندکدرسترامنبیایدیکیکهبگوییدکهنه، برگردیدخودتان

انتخابقدرتانسان. شودمیحیوان، شودنمیانسانموقعآن، دیگرشودنمیچیزينوهمچ. کنددرستبیاید

انتخابراهوگیريتصمیموانتخابقدرت وتشخیصقدرتوآزادارادههمینخاطربهاصالً، داردتشخیصو

. حیوانشدیممیوگرنههستیمسانانماکه، استکردن

ایندارد. استخودمانتقصیراین، جهانبهرویممیهنوز، شدیممتوقف، کشیدیمدستبرگشتراهازاگرپس

ماخواهینمیلحظههرمگر تو، نیستیمهمراهتوباما؟ چرا، استعکسشواقعدر، همرهیشرطکو، گویدمیرا

اتفاقبالحظهایندراینکهبراي، بکنیدپیداراجوابشخوب؟ کنیدنمیراکاریناچراپس، خودتبسويببريرا

، گرفتیماصلراجسمیهوشیارياینکهبراي، داریمجسمیهوشیارياینکهبراي، کنیممیستیزهلحظهاین

. گرفتیماصلرافکرهاوجهانیاینچیزهاياینکهبراي

بینیدوکنمتکرارخواندمهمگذشتهۀ هفتکهبیتچند، راغزلوبیتاینبفهمیمخوبهاینکبرايبدهیداجازه

خدا؟ اینجاآمدیمچیبراي؟ هستیمکیما؟ استچجوريحقیقتتوصیف؟ چیستانسانهدفاصالًواقعدرکه

:گویدمیخوانممیبرایتانشدهنوشتهعربیبهکهرابیتاین، بله؟ کندمیتوصیفچگونهموالنارا

364بیت ، دفتر دوم، مثنوي، مولوي

فَابْتَعَثْتُ اُمَةً مَهدیَّةًکُنتُ کَنزاً رَحْمَةً مَخْفِیَّةً

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

همینهممااصلکه، هستموبودمرحمتومهربانیینهگنجخدایعنیمن، بخوانیدرااشفارسیترجمهشماو

آوردهوکندمریض، کندعهطوت، بردارد، دانمنمیواجحافوظلمجنسازخداپس، هستیماوامتدادما، است

کهاستایندلیلبه، هستیمگرفتارياینهمهدچارمااگر، چیزيهمچوننیستاصالً، رامابدهدزجراینجا

ومرکزماندرگذاشتیمراجهانیاینچیزهايباشدگیهویتهمواقعدر، رادیگرمرکزیکدیگردلیکآمدیم

منگویدمیجسمیهر. استخالصهخیلیهمآن، داریمراهاجسمعقلما، گیردمیسرچشمهآنجاازفکرمان
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تعداد، استیکیبادوستیمانرابطه، استمتعلقاتمان، استپولمانکردنزیادترماذکروفکرتمام، کنزیادتررا

. باشدنباید، نیستاینطورينه، بهتربیشترچههر، استدوستانمان

راهاانسانراگروهییعنیراامتیبنابرایناستلطفورحمتازپرگنجاینونهانبودمگنجیمنگویدمی

کنمهدایتبایدهمخودموخدابوسیلهشدهتهداییعنیمهدیهوفرستادم، کردمدرستراانسانها، برانگیختم

/کنممیهدایتراشمامنکهنگفتیشمامگر؟ همرهیشرطکوگویدمیموالناچراکهبینیدمیشماحاالپس

بعدبیت، گذاریدنمیشماوکندهدایتراشماخواهدمیلحظههر، گذارينمیکو، بدهجواب، بپرسها؟ کوپس

. بخوانیدرااشفارسیشماخوبولیاستعربیمتأسفانههمآنگویدمیراهمین

1640بیت ، دفتر سوم، مثنوي، مولوي

کُلُّ شَیءٍ عَنْ مُرادی ال یَحیدکُلُّ اَصْباحٍ لَنا شَاْنٌ جَدید

. ر نپیچدمن س) از میل(هیچ چیزي از مراد . براي ما کاري تازه هست) هر لحظه(هر صبح 

کاریکشمارويزندگیلحظهاین، بدهدانجامجدیديکاریکخواهدمیخدا، لحظههریاصبحهریعنی

با، هویتیدهمفکرهابا، کنیدمیتکرارراقدیمیفکرهايشما، گذاریدنمیشماولی، دهدمیانجامجدیدي

؟ همرهمیشرطکونگوییدشماپس، هویتیدهمباورها

چیزيچهکهبشناساندشمابهکهاستاینجدیدشکارواقعدر، روي شمابدهدانجاميجدیدکاراهدخومیاو

رامنهوشیارانه، دوربینداز، بکنمرکزتازرااین، مرکزتگذاشتیآورديراآن، شديهویتهمچیبا، نیستی

انسانبعنوانشمایعنی، اندمنرمانفدرچیزهاۀ همگویدمیبعدشو، بگذاررازندگییعنی، ایشجبهبگذار

ازخودشوانگیختهبرراهاانسان، استمهربانیوعشقازپرگنجاینکهنهانبودهگنجیخدا، بدانیدباید

هیچو، شعرایندراستجدیديکاردرلحظههروباشیدتسلیمبایدلحظههرشماپس، کندهدایتبایددرون

. بشوتسلیمگویدمیشمابهدوبارهبشودخارجتواندنمیلحظهنایدراوفرمانازچیزي

شما، کندمیایجادرالحظهایناتفاقگفتیمبارهاراقضا. شویممیخارجما، نه:گوییممیهاانسانمایعنیشما

اتفاقباکردنهستیز، لحظهاتفاقباکردنستیزهباکنیدمیشروعشما، یپذیرید، کنیدآشتیاینبااینکهبجاي

میرااشکال، گوییدمیخدابهشمایعنی، کنممیپیچیسرتوفرمانازمنکهاستایناشمعنیلحظهاین

. بخوانممثنويدومدفترازهمبیتچندو؟ بینید

:کهگویدمی
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2928بیت ، دفتر دوم، مثنوي، مولوي

قلب را ابله به بوی زَر خریدباطلی ناید پدید، زآنکه بی حق

، خریدیمنمیماراذهنیمنورادروغینهوشیارياین، نبودحضورهوشیارياگر، نبودحضوراگر، بکنیدتوجه

میهوشیاريبصورتانساتگفتیم، ذهنیمناستذهنیبافتیک، شدهدرستفکرازکهرادروغینچیزاین

ذهنیتصویریک، کندمیتغییرذهندروشودمیهویتهمچیزهابا، تخداسامتداد، استفرمبیکهآید

یکاینکهبراي؟ خریممیچرا، استتقلبیچیزیکاین، خریممیرااینما، ذهنیمناسمبهکندمیایجاد

ذاتبهقائمخدائیتهمانوحضورهوشیاريبصورتشماکهاست حضورهوشیارياصل، داردوجوداصلی

. گویدمیرا همیندارد. خریدیدنمیراایننبودایناگر، اینبجاي، بشویدخودتان

واقعدرکهراتقلبیسکهو، آیدنمیپدیدباطلی، راستیعنیحقاینجا، اصلبدونیعنیحقبی، حقبیزانکه

، داریمتقلبیدالرهايناالما. خریدهاستزرایناینکهامیدبه، انسانهامایعنی، ابله، استذهنیمنهمیننماد

میخرجآنبجايهاموقعبعضیکه، داردوجوداصیلدالراینکهبراي؟ دکردندرستچرامردمتقلبیدالرهاي

. بینیدمیهمتقلبیهايسکهبازاردرشما، کننددرستتوانستندنمیراباطلنبوداصلاگر، کنند

بجاياستذهنیمنهمینکهراتقلبیچیزانسانهامااستکنممکهدانیدمیشماپس، دفهمیدیرااینحاال

هوشیاري، ماستکندمیتظاهرکهذهنیمنآن، کنیمنمیهمرهایشایمخریده، ایمخریدهوبخریماصیلمن

میخرابرازندگیمانو، دهیممیسازمانرازندگیمانماچیزهاحسببرو، هستمادهازمامرکز، داردجسمی

چهکهداندمی، کندتغییرلحظهایناتفاقخواهدمی، استچیزهاعقلکه، دارداینکهعقلیحسببرو، شود

هر، شودمیاتفاقاتقربانی، کندمیستیزهاتفاقاتباچون، خواهدمیزندگیاتفاقاتازکه، بیفتدبایداتفاقی

، استسکونخدائیت، هستیمسکونجنسازام، نیستیماتفاقجنسازما، ترسدمیو، افتدمیاتفاقلحظه

.استسکوت

ازتاراینصداي، زندمی تار، زندمیموسیقیکسیکهببینیدشما، صداستمادرسکوتدیدخواهیمامروز

میهمما. استاصلسکوت، نیستاصلصدابنابراینپس. خوردمیراآنسکوتبعدوشودمیبلندسکوت

ترشبیهخدابهومااصلبهسکونوسکوتاندازهبهچیزيهیچوبشویمسکونوسکوتجنسازتوانیم

. نیست
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؟ قلب ها را خرج کردن کی تواننقدی روان، گر نبودی در جهان

، ندکنچاپتقلبیپولهايآمدندنمیمردم، نبودکشوریکرایجپولیعنی، نبودروانینقداگر، گویدمیراهمین

، استدروغینولی، شدهدرستاصلییکرويازذهنیمناینکهکندثابتکهبگویدخواهدمی، کنندخرجو

میخودنمایی، کشیممیمردمرخبهراذهنیمانمنشویممیبلندچقدرما. نکنیدخرجش، نخریددیگرشما

، هستیمدروغینچیزیکمشغولخوب، یمبیایدربرترباید، کنیممیمقایسهراخودمان، دهیممیپز، کنیم

طالکهگردنبندیکمثالً، کنندمیرااینکارمردم. بدهیمراپزشهی، باشیمخریدهراتقلبیۀ سکیکانگار

بودطالاگرولی، باشددالرهفتاداستممکنساعتطالساعت، آیدمیگرانخیلینظربه، خرندمینیست

. طالستگوییممی، فهمندنمیکهمردموبخ، بوددالرهفتادهزارشاید

نبایدخواندیمامروزهیچ، کندنمیپیداسامانزندگیتانولی، کنیدخرجاینجورياستممکنراذهنیمنشما

منکهباشیمسفت، باشیمخاکی، باشیممتواضعباید، استاصیلذهنیمنهمانمادروغینمناینکنیمادعا

کیفیت، کندنمیپیداسامانزندگیماننرسیماصیلمنبهماتاچون، کنیدکمکمنبهمردمآيدارمذهنیمن

باید، بکنیمنبایددروغینچیزیکرويتأکیدپس؟ بله، شویمنمیخوشبخت، شویمنمیشادما، کندنمیپیدا

. ایمخریدهتقلبیۀ سککهکنیماقرار

گیرد فروغآن دروغ از راست می؟ کی باشد دروغ، تا نباشد راست

دروغیهربنابراینپس، بکنندراستشبیهکهگویندمیدروغمردم، گویندنمیدروغمردمنباشدراست

؟ نگویدراراستشچراآدم خوب، گیردمیراستازرااشروشنایی

نگه خَورندآ، زهر در قندی رودخرندکَژ را می، بر امیدِ راست

، نگذاريقندتوي، نکنیشیرینرازهرشماتا. خرندمیراکژمردمباشدراستاینکهامیدبه، دیگراستواضح

راتأییدمامثالً، ایمکردهزهراینهايشیرینیبهعادتهمما، بله. باشدتلخ، خورندنمیمردمنگذاريباقلوا

احترام، بکنندبزرگرامامردماینکه، داریمدوسترامردمیقدردان، داریمدوستراتوجه، داریمدوست

جوريیکداریمدوستمامردمکنندمیستایش، استزهراینها، داریمدوسترابگذارندارزش، بگذارند

زهرانسانهاستایش، دهدشنامراتوبستایدکههرگویدمیهمینبراي. خوردیمنمیگرنهوزهراینشدهشیرین
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ایندارد، قندتويکردندرازهر، آیدمیخوشمانماکنندمیتعریفکهمااز، آیدمیخوشمانماولی، است

. چیستشعراینفهمیدیمپسبلهموالناگویدمیراچیزها

ما سخت مشتَهی، اي سیرگشته از ما

؟ کو شرط همرَهی، وي پاکشیده از ره

مغزِ جهان تویی تو و باقی همه حشیش

؟ فَربِهییابد آدمی ز حشیشاتکی

ایناتفاقپذیرشتسلیم، لحظهایندربشویدتسلیماگرشما، هستیتوجهانمغز، گویدمی، خداستجهانمغز

و، کندمیاولیههوشیاريهمانجنسازراشماکه، شرطوقیدبدوناستذهنبهرفتنوقضاوتازقبللحظه

راجهاناینتمامکهکلیعقل، شودمیخدامغز، شودمیاومغز، شودنمیذهنیمنمغزدیگر، شمامغزبنابراین

یعنیحشیش، حشیشهمهباقیوتوتوییجهانمغز، بله. گیردمیقرارشمااختیاردر، کندمیادارهراکائنات

غذايخشم،استحیوانغذايحشیشواندحشیشهماینهاودردهاخیاالتوفکرهااینیعنی، خشکعلف

.استحیوانغذايترس، استحیوان

فربهی، کندنمیپیداسالمتیحشیشاتاز، استخدائیت، استهوشیارياعظمشقسمتگویدمیپایینآدمی

ازآدمیبنابراینپس. خداستنهایتبیبهآدمدرون، آدممرکزشدنبازنمادچاقیاینجادر، چاقییعنی

. بشودبینهایت، شودنمیبازدرونشبیرونیچیزهايوپوستهیعنیحشیشات

، شودنمیبیرونیفکرهايبا، بشودزندهلحظهایندرخداابدیتبهوخدابینهایتبهبایدانسانیهرروزيیک

دارد؟ کندمیکمکچیزيچه. شودنمیکنیمبهتر، کنیمعوضرافکرهایمانمااینکه، شودنمیجمعازتقلیدبا

، استجزئیاتهمبقیه، کنمپیداراهخداذهن، خدامغزبهخواهممیمنگفتمیهمانیشتین. اومغز:گویدمی

؟ چییعنی

انجاموبیروندرافتدمیاتفاقچههرو، کنماستفادهزندگیخردازلحظههر، بشومتسلیمخواهممیمنیعنی

وجودازخرداینکهاستایناصل. اندجزئیاتهمه، نیستمربوطمنبهاصالً؟ شودمیچهاشنتیجه، دهممی

شودمیچهمنعملۀ نتیجایندیگر، منعملبهومنفکربهکندپیداجریانیابیرونبهکندپیداجریانمن

. استنتیجهبهترین
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هر شهر کاو خراب شد و زیرِ او زبر

زان شد که دور ماند ز سایه شهنشهی

وهرج، بشودویران، بشودبرهمدرهمیعنی، بشودزبروزیروبشودخرابکهيشهرهر:گویدمیزندمیمثال

شاهنشاهیکقدرتزیریعنی، نیستشهرآنسربرشاهنشاهیۀ سایکهاستعلتاینبه، آنجابشودمرج

خرابچطوري، شدیدخرابشهریدیکشما، شماشخص، وماانسانهاۀ هموضعیتبهبیاییمحاال، نیستمقتدر

اشکالمابعدچهار، شدهمریضبدنمان، خوردهبهمزندگیتوازن، شدیدبرهمودرهم، شدیدهویتهم؟ شدید

حسادت، تاسترس، استخشم، نیستندزیباییمثل، لطافتمثل، عشقمثلاصیلهیجاناتماهیجانات، دارد

، هوشیاري. استشیاريهوشدنزبروزیراینها، استاضطراب، استتأسفحس، استنظريتنگ، است

اینو از، گوییممیداریماستالفاظاینهاتازه، عشق، نهانگنج، رحمت، لطافت، شاديجنسازخدا، خدائیت

. نیستهمفکرجنسازخدا، نیستحسادتوخشمجنسازخدا، هاستچیز

اینازنظرصرفکسیهر، استهمهخداياوکهگویدمینپایی؟ نیستچرا، نیستماسربرخداۀ سایپس

، سرشافتادهشاهۀ سای، کندعبوراوازبرکتاین، خرداینکهبدهداجازههیجاناتوفکرها، سطحیچیزهاي

هردرون، شهريهرشدنخرابپس، استشماسربرخدا، شاهۀ سای، بشویدتسلیمشمااگرلحظههمین

خداۀ سایکهاستاینخاطربهآشوبوفتنهونسانیاهردروندرمرجوهرج، آنشدنبرهمودرهم، انسانی

. نیستسرشباالي

ازوآفلچیزهايبامرتبوکندمیمقاومتوجسمیمرکزباکندمیقضاوتلحظههراینکهبرايبگویمدوبارهو

راآنهاوبشویمهویتهمنبایدگذراچیزهايباکهدهیمنمیتشخیصماهیچ. استهویتهمروندهبین

برشاهنشاهۀ سایوافتادناتفاقحالدرماوترسحالدرماواندریختنفروحالدرآنهاکه، مرکزمانبگذاریم

. استشدنخرابحالدرشهراینپس، اوخردازواوقدرتازو، اوازماندیمدورو، نیستماسر

شبِ سیاه؟ چه مانَد، چون رفت آفتاب

؟ انَد جز ابلهیچه م، از سر چو رفت عقل

آمدیمماوقتی، نه؟ بینیممیماتاریکشبدر، تاریکشب؟ ماندمیچی، شودمیشب، عصربرودآفتابوقتی

اینبرابردرمقاومتوستیزهاثردرخرداینو، رفتشاهنشاهۀ سایوچیزهاباشدیمهویتهمجهاناینبه
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؟ ماندهچی، بینیدنمیزندگیخردنورباشماوشودنمیشماوجودواردزندگیوشمابینعایقایجادولحظه

هاشدگیهویتهمعقلازشماوهستذهنتاریکیوقتیحاال، ذهنتاریکی، هاشدگیهویتهمتاریکی

. نه؟ استعقلاینکنیدمیاستفاده

میراست، ماندنمیچیزچهیپس؟ ماندمیچهابلهیازغیر، ابلهیجزماندچهزندگیعقل، عقلرفتچوسراز

، میهاخشمرامن؟ کنممیحرکتدارمذهنیمنابلهینیرويبامن:بگویید، کنیدسؤالخودتانازشما. گوید

زندگیعشق، زندگیخرد، زندگیباشدنموازيیا؟ دهندمیحرکتهایمکینه، هایمرنجش، میهاحسادت

وواکنشرويازیا؟ هستخردمندانهمنکارهايآیا؟ کنممیسحلحظههرمنرالطافتاینآیا، زندگیلطافت

جدلوبحثبهمردمبا؟ جنگمدرخودمبامردمبامنآیا؟ گیردمیصورتشدگیهویتهموباالبهپریدن

پسکنمعوضرامردمخواهممیاگر؟ استخودمرويتمرکزمیا؟ مشغولمردممتغییربهمنآیا؟ مشغولم

دارمخودمروي، دهممیتغییردارمراخودم، استخودمبهحواسمۀ هماگر، کندمیهدایترامنیابلهنیروي

. کردمپیداراواقعیعقلمنپس، کندبیانراخودشمنازبتواندزندگیکه، کنممیکار

نهیعقل میوآنگه گناه بر تنِ بیها همه از رفتن تو بودفتنه، اي عقل

خرابیوهابرهمیهمدروهاآشوبهمه:گوییممی، گوییممیمایعنی، گویدمیخدابه، گویدمیکلخردبه

، کنیممیکار، کنیممیحرکتذهنیمنابلهیباماکهاستدلیلاینبهمامشگالتۀ هم، توسترفتناثربرها

؟ کنیممالمتخودمان را توانیممیمااصالً، نهیمیقلعبیتنبرگناهموقعآن، نهزندگیخردباوکنیممیفکر

.کندمالمتنبایدرادیگرانوخودشکسهیچکهدهدمینشانبیتهمین

زندگیبه، کندمیادارهراکائناتکهراکلخردبیشتر، بشویمتسلیمبیشترکهگیریممییادقدمبهقدمما

حسکردیماشتباهگذشتهدراگرو، کنیمجارياعمالمانبه، نیمکجاريفکرهایمانبه، بدهیمراهشخصیمان

متوجهخوردهیکماکههمین، همینطورهمدیگران، نکنیممالمتراکسهیچ، بگیریمیادفقط، نکنیمتأسف

ینمخوب، کنیمانتقاد، کنیممالمتنباید، بگیریمایرادنباید، کنیمتحسینشوندمیمتوجهدیگرانیاشویممی

. دانستمنمی، دانستیم

موالناقولبهنیرويومامرکزشودمیذهنیمن، کنیممیدرستذهنیمناول، جهاناینبهآییممیماۀ هم

خودنمایییکی، استمالمتهمینیکی، داردابزارهاییذهنیمناینو، کندمیهدایتراماابلهیوعقلیبی

هاشدگیهویتهماینوشدیمهویتهمچیزهاباچونماو، دربیایمبرتربایدمن، استمقایسهیکی، است
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زیادرامن، کنزیادرامن، کنزیادرامن:گویدمیمابهچیزآنشدیمهویتهمکهچیزيهربا، مامرکزشده

. کندزیادراخودشخواهدمیجهاندرچیزيهراینکهبراي، کن

بینهایتخواهیدمی، هستیدخدایینیرويخودتان، کنمزیادراخودمخواهممیمنگوییدمیهمشماولی

انگلمثلشدیمهویتهمباهاشکهچیزيهر. کنمزیادتوانمنمیمنبگوییدچیزهااینبه، راخودتانکنید

، امبهچسبیده، کندزندگیمااساسبرخواهدمی، مابدنتويرودمی، مابدنبهچسبدمی؟ چیستانگل. است

، دوربیندازیدوبشناسیدبایدشماراانگلها، انگلندهمهاشدگیهویتهم، کندمیاستفادهمازندگینیروياز

کههستاینبخاطرهافتنهتمامدانیممیاالنماپس. راشماکنندمیعقلبی، مکندمیراشمازندگینیروي

. کنارگذاشتیمراکلعقلآنوعقلمانکردیمراعقلیبییکآمدیمما

گمراهی است و جنگ، آنجا که پشت آري

و آنجا که رو نمایی مستی و والهی

ماکهموقعی، داریمراهاشدگیهویتهممرکزماکهموقعی؟ کندمیپشتکی، مابهکندمیپشتجاهر

میزندگیلحظهایناقاتفازکهموقعی، داریمستیزهمالحظهایناتفاقباکهموقعی، داریمجسمیهوشیاري

کهدیگراتفاقیکبرايکنیممیپلهرالحظهایناتفاقکهموقعییا، شویممیخشمگین، دهدنمی، خواهیم

میهویت، خواهیممیخوشبختیآنچیزهايوجهاناینازماکهموقعی، بدهدزندگیمابهاستممکن

خداموقعآن، بدهیدنشانمابهرامابزرگی، کنیدبزرگراماگوییممیآنهابه، خواهیممیامنیتحس، خواهیم

جنگوکردیمگمراراهمانماپساستگمراهیآنجاو، کردیمجهانبهرومانکردهاوپشت، کردهپشتمابه

خدافکربهآنهااینکهبراي، کردهپشتهمخداوهستهمگمراهیآنجاحتماًهستجنگجاهر، هست

. شدنمیجنگوگرنهکنندمیکارذهنینمبا، نیستند

، شخصاًکنیدنگاهخودتاندرونبهشما، استدرستهمفردمورددر، استدرستومطرحجمعمورددراین

راخودمهنوز؟ کردمرااینکارپیشسالپنجچراکهگویممیمنمثالً؟ جنگمدرخودمبااوالًبامنآیا:بگویید

تشخیصتوانمنمیچرا؟ برومآنوریابروماینوردانمنمی، جنگندمیمندروندرچیزتادو؟ کنممیمالمت

بگیرمرااینگویدمی، استشدگیهویتهماینهادويهراینکهبراي. محروممزندگیخردازاینکهبراي؟ بدهم

، شودمیایجادجنگدرونتدر؟ بشويگمراهخواهیمی، بگیررازندگیخرد، نگیرراهیچکدام، بگیرمراآنیا
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می، استجنگنوعیکمادردهايۀ همواقعدر؟ نکردمرااینکارچرا؟ کردمراآنکارچرا؟ کردمرااینکارچرا

ایناتفاقبایازندگیبادهستیموازياشم؟ دهدمینشانرارویشکی، بدهینشانرارویتکهآنجاییگوید

عشقجنساز، هستیشاديجنساز، هستیمستیجنسازتو؟ چرا، تهسمستیآنجا، دهستیآشتیلحظه

عاشقیو. هستمتوجنسازمنم، هستیسکوتجنساز، هستیسکونجنساز، هستیآرامشجنساز، هستی

کهکسی، هستیماوخودمان، باشیمخودمانخواهیممیدائماًیعنی. کرديخودتعاشقرامن، کرديوالهرامن

. بشوددیگريچیزجنسازخواهدنمیدیگرسدبرحضوربه

هردر، نیستتسلیمحتماً، هستگمراهآدمآن، هستجنگشخصیهردروندر، بیتایناستمهمخیلی

میستیزههمباهمه، کنندمیستیزههمباهابچه، کنندمیستیزههمباشوهروزن، هستجنگايخانواده

شاديرويخانوادهنآ، شودمیادارهدردهاوذهنیمنۀ بوسیلآنجا، هستترسآنجا، هستکنترلآنجا، کنند

؟ رسدمیثمربهرابطهکدام، رسیدنخواهدثمربههابچهومادروپدریاشوهروزنبینرابطهآن، دیدنخواهدرا

میثمربهرابطه، دادنجاماننه، بشوندبودنجنسازوقتی، بشوندبودنجنسازهاانسانوقتی:گویدمیپایین

. شودمیایجادعشق، رسد

چه، هابچهبینچه، هابچهومادروپدربینچه، شوهروزنبینچه، استعشقبیانماآمدنمنظورتماماصالً

هوشیاريیکبهدائماًبایدشمایعنی، دیگريچیزهروحیواناتوانسانبینچه، هاانسانبینچه، دوستانبین

رااینو، خداستبهشدنزندهاینوباشیدزندهحضورهوشیارينامبهشناسندنمیهاخیلیهنوزکهدیگري

برو. هستیداوازآگاهشماواستکنندههدایتآن، باشداصلنآوآنورواینورکنیدحملخودتانبادائماً

نتیجه، نیستمهمشمابراياصالًشودمیچهاشنتیجهکنیدمیفکر، دهیدمیانجام، دهیدمیانجامآناساس

کندمیایجادزندگیکهچراالبتهاستخوبهماش

&&&
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:گویدمیداردببینیدبله

نیمش جماد مرده و نیمیش آگهیدو قسم بیش نیست، هجده هزار عالم

بیلیونیعنیعالمهزارهجده، استتمثیلواقعدرو، داردوجودعالمهزارهجدهجهاندرکردندمیفکرقدیم

دو، نیستبیشقسمدواما، استآدمیککدامهر، آدمبیشتریابیلیونشش، استعالمیکانسانیهر، عالمها

نیمشومردهجمادنیمش:گویدمیهمینبراي. استجمادشقسمتیکی، استبودنشیکی، داردقسمت

کردنفکر، استدادنانجامقسمتیک، شدهتشکیلقسمتدوازانسانیهرپس، هوشیاريیعنیآگهی، آگهی

. استبودنقسمتیک، است

منشده، استبلدراهمیناشهمه، فکرکردن، دادنانجامۀ ناحیبههوشیاريبهآمدهانساناول، انساندرحاال

باخواهیممیانسانهاماجسمیيهوشیارهمینباو، استبلدرادادنانجاموکردنفکرفقطذهنیمن، ذهنی

استهمینبراي، راکردنفکرودادنانجاماستبلدفقطکه، جسمتادو، کنیمبرقراررابطهمانبچههمسرمان

میچکارپدربهترین، کندمیلیستکندمیچکارپدر، شودمییینعتدادنانجاماساسبرمادروپدرنقشکه

.شمابرآفرین. پدرمبهترینپس، دهممیانجامکامالًرالیستاینمنمردمآي، کندمیلیستکند

بهترینمادربهترین، پدربهترین، کندمیراکارهااینمادربهترین، اینجانوشتیمرااینهاگویدمیهممادر

، کنندایجادشقیعۀ رابطهمبانفردوایناستکافیاصالً، نیستکافی، نه؟ استکافیدهندمیانجامراوظیفه

میانجامنوشتیم، کندمیراکارهااینشوهربهترین، کندمیچکارزنبهترینیعنیهمسربهترین، نیستکافی

آن، کردمکارهمه، کنمچکاربرایتبایددیگر:گویدمیمرداشهمه، رسدنمیثمربهرابطهاینصورتدر، دهیم

:گوییدمیتانبچهبهشما. کنیزندگیرابودنباید، بکنینبایدارکهیچ؟ کنمچکاربایددیگر:گویدمییکی

منازنقدریاچراتو، بودمخوبیمادر، دهممیانجامصورتبهترینبهرااموظیفهکهمن؟ کنمچکاربایددیگر

. نداشتیبودناینکهبراي؟ رنجیدي

نگاهراالنگو، بخرمگردنبندبروم:گویدمیزنبهشوهر، دادیممردهجمادما، مردهجمادنیمش، آگهینیمیش

کهاشهمه؟ کنمچکارگریدخوبغذاي، مسافرت، خانه، طالانگشتري، طالساعتتاچند، خریدمتاچندکن

رواشکالو، بزرگانگفتاربهکردبایدتوجهو، رسدنمیثمربهرابطه، رسدنمیثمربهرابطه، شماهستیناراضی

بگویند. بگویندراشانتجربه، استباالترسنشانکهآنهایی، بدهیمیاد، کنیمکمکهمدیگربهبایدماوکردپیدا
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راوقت، جوانانايکنیدتوجه، نرسیدیمثمربهما، بودیمشماازداناترما، بودیمزرنگخیلیما، نتوانستیمماکه

. نکنیدتلف

فکرودادنانجامۀ ناحیاز، بودنصورتبه، يهوشیارصورتبهانسانکهاستاینزندگیمنظورکهببینیدپس

فکر، دادنانجامۀ ناحیاین، شودمیزندهحضوربهوبودنسمتبهرودمیوقتی، بودنسمتبهبرودکردن

باورهاحتی؟ استچطوررنگم؟ استچطورامقیافهکه، فیزیکاینمثل، بیرونیهايتفاوتوحشیشاتوکردن

آنبهانسانوشودمیتوهمبهتبدیلاینها، شودمیاهمیتبیاینها، چیستدینم، چیستمذهبمینکهامثل

آنطوريشما. کندمیحلرامسئلهبودناینوبودندبودنجنسازانسانهاۀ همکهشودمیمتوجه. خنددمی

. زیباستچقدر، بدهیدانجاماینطوريشما، کنیدفکر

هرۀ رابط، هارابطهرسدمیثمربهدوستانبینوخانوادهدروندرماتنهانه، رسدمیثمربهانسانهاۀ رابطو

میثمربه، دهدمیانجامچطوريراکارهاکهفرهنگشوباورهایش، رنگشازصرفنظردیگرانسانهرباانسانی

زندهاوبهبایدما. استهمهندرودر، نیستبیشترجوریکخدا، استیکیاشهمهبودن، بودندوتاچون، رسد

. بشویم

گذشتهۀ هفتکهبیتچنداینبدهیداجازه، بله. دهدمیتوضیحبیشترحاال، دهدمیتوضیحداردموالنارااینها

:گویدمی. کنمیادآوريخواندمبرایتان

2201بیت ، دفتر ششم، مثنوي، مولوي

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

عالَمو، بسازیمدیگريانسانبایدماگفتههمحافظکه، فعالبینیممیاالنماکهجهانیاین، باختکاردرجان

جهانایندروشدهساختهترسبراساسفعلیجهاناین، آدمینووزساختببایددیگرعالَمی، بسازیمدیگر

وندادادنانجامسمتدرتقریباانسانهاۀ همپس. باختهدادنانجامیعنی، کاردرراخودشترسرويازهرکسی

صورتبهترینبهدهندمیانجامکهراچیزيآنخواهندمی. دادنانجامدراندباختهرایشانهوشیاروجانشان

کهاستاینموضوع، استبدکههن، باشنددنیاپدربهترینخواهندمییا. مسئولندحاالکهآنهایی، بدهندانجام

خودشهرکسی. استغایبو، استغایبخدایعنیدینییامذهبیلحاظبه، استغایببودن. استغایببودن

. باختکاردرجان، کردهگمبودندررا
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ةمعجز، خواندمراقسمتشیکگذشتههفته، هستیمبررسیدرحالکهششمدفترهمیندرموالناضمندرحاال

ازآنهاو، کردیکتاییفضايواردراايعدهیکیعنی، ايعدهیکاطرافکشیددایرهیککهبوداینکه، هود

. بردندبینازحوادثرابقیه. ماندندمصونحوادثطوفان

تسلیمآنها، هستندیکتاییفضايدر، هستندهودة دایردروندرايعدهیک، استهمینطورهماینجادر

هستنددایرهبیرونکههمايعدهیک. کندنمیاثرنهاآرويحوادثپس، هستندبودنجنسزا، هستند

میانجامهمصورتبهترینو، دارندراکارشانآنهاو، بردمیبینازوزمینکوبدمی، داردبرمیراآنهاحوادث

؟ ترسکدام. استدیگرترسکینشدمصنوعیدوباره، ترساینحاال. باختندکاردرراخودشانولی، دهند

. نیستیمخودمانماکهوقتی، کندمیدرستزندگیکهترسی

ما:کهگویدمیمابهترسآن. شودمیایجادترس، نیستیمخدائیتاینکهمحضبه. ایمخدائیتجنسازماپس

. قبلهفتهازبیتچهار، بکنمخالصهموالنادوبارهوباشیمخودمانباید

2203بیت ، دفتر ششم، ثنويم، مولوي

هیچ ترسنده نرتسد خود ز خَوداند از نیک و بداین مهه ترسنده

یعنی، برسندبدچیزهايبهوبدهنددستازراخوبونیکچیزهايکهترسندمیآدماینهمهکهگویدمی

کهترسندمی. استبدضرر. استنیک، سود. کندبسودخواهدمیاشهمهوبکندضررخواهدنمیهیچکس

. البتهکندمیاصابتهمهابدي، کندمیپیدازوالهانیکی، کندپیدازوالهانیکیوکنداصابتبهشانهابدي

محکمخیلیهمدیوارها، هیچهستیمخانهما، دیگرهستیمخانهما، افتدنمیفکراینبههیچکسکهگویدمیو

کنیمجمعهمرادنیایعنی؟ آیدمیکجاازترسدانیدمیشما. ترساندمیرامافکرهایمان. ترسیممیولی، است

خودمانماکهاستاینبخاطرترساین؟ آیدمیکجاازترساین. ترسیممیهمباز، ماستمالاینهابگوییم

: گویدیمهمینبرايپس. ترسدمینیستخودشچونکندنمیفکرهیچکس. نیستیم

اگر حمسوس نیست، که قریب است اوپس حقیقت بر مهه حاکم کسی است

، نیستمحسوسولی، ماستخودواقعدر، ماستبهکسنزدیکترینکه، خداست، همهبرحاکمحقیقتدرپس

شدنگموادندانجامایناینکهبهبرگردمدوباره؟ کنیدمیتوجه. ببینیمتوانیمنمیفکروحستاپنجبایعنی

ترس. داردوجوداصلییکاستاینبخاطر، خریدنراتقلبیچیزوکردندرستذهنیمنودادنانجامدر
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تانخدائیتبهشمااالنکنیدفرضمثالکهاستترسییکایناصلش، مصنوعیهايترس، داریمماکههایی

ازخواهیدنمیشما. شدیدزندههماوابدیتبهوکردیدپیدانهایتبیۀ ریشوشدیدزندهخدابهوشدیدزنده

. ترسیدمیبخوریدتکاناینکهمحضبه. لحظهایناز، بخوریدتکاناینجا

کمکنیممیفکر. کجاستازماترسدانیمنمی. ندارداثرمارويترسدیگراصالکهایمترسیدهاینقدراصالما

میاشتباه، ترسیدنخواهید، کنیدجمعزیاداگرکهکنیدمیفکرودگرفتیرامصنوعیترساینشمااگر. داریم

. بشویدخودتانبایدشماکهاستآنترساصلوترسیدخواهیدهمباز. کنید

شدگیهویتهمیعنی، چسبیدیدبهشانکهمصنوعیچیزهاياینکهبشناسیدبایدبشویدخودتاناینکهبراي

داریم. بکنیدبایدکاریکشماگوییممیداریماشهمهما. کنیدخالصراتانخوداینهاازوهستندهاچیها

خیلیمااینکه. استمصنوعیواقعاجسمیبینشاینوهاشدگیهویتهماینکه، کنیممیمتقاعدراشما

کنیممیشکایتوکنیممیمقاومتوکنیممیستیزهو، استدرستکنیممیفکرماکهاینطوريکهمطمئنیم

همدروغدروغِولی، استمصنوعیواستغلطاینها، پردازیممیجدلوبحثبهو، ماستباحقگوییممیو

حتماکهبدانید، دیدیدتقلبیۀ سکشماهرجا. تقلبیۀ سکهمانمثل، استاصلییکۀ نشاناینها، اینها. نیست

. اندساختهآنرويازرااین. داردوجوداصلسکه

میمنگویدمیکهاین، انساندادنپز، انسانگفتندروغ، انسانتقلبیفکر، انسانتقلبیهیکلهمینپس

شمااگر. انسانآمدهاینبرايو، داندمیواقعاکهاستاصلییکۀ نشاناین، کردهعلَمکهرابساطاینۀ هم، دانم

. کنیدقاعدمتراخودتانخودتان. نکنیدتلفوقتشایدبدانیدراچیزهااین

من، شدهدرستاصلچیزیکازدروغیناینکه، امخریدهرادروغینچیزیکمن، نیستبیشتردانهیکسوال

شماسواالتبهآیدنمیکسی، کنیدتوجهو. استتسلیمقدماولین؟ بکنمبایدچکار. برسماصلآنبهبرومباید

. کندبیدارراشماوبدهدجواب

زندگیازراخردبایدشماوکندکارشمارويزندگیبگذاریددرونازشنویدمیکهحرفهااینبابایدشما

جدیديکارهرلحظهدراوگویدمیاینکهخواندیمهمینبرايو. بدهدتغییرراشماآنبگذاریدباید، بگیرید

. کندکاراوبگذاریدودبشویتسلیمبایدشماپس، بشودخارجاوتصرفۀ حیطازتواندنمیهیچکسو، است

؟ موالناحرفهايباشویدمیمتقاعد
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2212بیت ، دفتر ششم، مثنوي، مولوي

گونترس دارد از خیالِ گونهچون نبیند اصلِ ترسش را عُیون

میگوناگونخیاالتازبنابراین، چشمماناینباببینیمتوانیمنمیراترسماناصلچونما. چشمهایعنیعیون

حملهکسی، آیدنمیدزددانیدمی، استبستهدرها، استمحکمدیوارهاوهستیدخانهشبکهشما. ترسیم

می، بخوابیدتوانیدنمیدیگرشماآیدمیفکريیکدفعهیک، اندترسمیفکرها؟ ترسیدمیچیبرايکندنمی

همان، بشویدخدائیتبایدشماکهاستاینماشترساصل؟ استمصنوعیترساینکهدانیدمیشما. ترسید

و، لحظهایندر، نهایتبیشودمیلحظهایندر، بشودخودشدوبارهاگريهوشیاراینوبشویداولیهيهوشیار

. آیندهوگذشتهبهرودنمی

اینکهبراي؟ دترسیمیچراشما، آیندهروندمیهی، گذشتهروندمیهی. اندپخشآیندهوگذشتهدرمردماالن

اینتمامکهدانیدنمیشمااماترساندمیراشماآیندهدرفکريیک. ترساندمیراشماآیندهدرفکريیک

زندهخودتاناصلبه، خودتاننهایتبیبهلحظهایندر. نیستیدلحظهایندرشماکهاستاینبخاطرهاترس

:گویدمی، دهدمیادامهراغزلموالنا. بله. ندیمخوارااینها. ترسیدخواهیدنشویدتاونیستید

آنست منتهاي خردهاي منتهیدریاي آگهی که خردها همه ازوست

همیکی، استکردنشفکرودادنانجامقسمتیکی. نیستبیشقسمدوانسان:کهگفت، کهکنیدتوجه

بیایدباید، آگهیاینازاستقطعواستدادنانجاموکردنفکراشهمهکهناحیهاینازبایدانسانو. بودنش

ازخردیعنی، اوستازهمهخردهاکهآگاهییاآگهیدریايويهوشیاردریايگویدمیاالنو، بشودآگهیاین

اگر. رسیدهانتهابهیعنیمنتهی. آنست منتهاي خردهاي منتهی. استیکتاییفضايآگاهیدریاي. آیدمیآنجا

ادامهراکاراینو، و، بودنشقسمتبهبیاید، فکرهاودادنانجامدرشدگیگمودادنانجامقسمتزاانسان

. آگهیدریايبه؟ رسدمیکجابه، بدهد، بدهد، بدهد، بدهد

آنست . بشویمآگاهیدریايبهتبدیلکهکنیمتقویتاینقدررابودنمانقسمتبایدماشودمیمعلومپس

پس، دریاآنشوندمی؟ شوندمیچیسرآخراندرسیدهانتهابهکهخردهایییعنی، ي منتهیمنتهاي خردها

دادنانجامۀ ناحیازشما، لحظهایناتفاقمقابلدرمقاومتوستیزهبا. بشویمتبدیلآگهیدریايبهبایدماۀ هم
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. بفهمیمخوبرابیتاینتابخوانمبیتچنداولدفترازبدهیداجازه. شدنخواهیدرهادادنانجامدرشدنگمو

:گویدمی

1136بیت ، دفتر اول، مثنوي، مولوي

یا چو آواز و سخن ز اندیشه دانچو شیر از بیشه دان، صورت از معنی

، استفرمهیجان، استفرمفکر، استفرماین، فرم، صورت، آیدمیبیرونبیشهازشیرکههمینطورگویدمی

سخنوآوازبینیدمیکههمانطور، شودمیحرفبعد، استاندیشهاولیعنی، بیرونآیندمیاندیشهازهماینها

یکازهماندیشهکهبگویدخواهدمی؟ بگویدخواهدمیچیحاالکهبگویدخواهدمی؟ استدرست. شودمی

بشویمتسلیموبرویمخیلیمااگرو. استزندگیوهستیممادریااین. گفتبیتآندرکهبیرونآیدمیدریایی

. شویممیتبدیلدریاآنبه

درسترازندگیمخواهممیمن. نیستبدهکارچیزهااینبهگوشمبهمنآقاکهبگوییداستممکنشماالبته

داشتهکیفیتمزندگی، بگذردخوشمنبهخواهممیو، برومبمیرمدیگر، بروم، کنمزندگیجهانایندر، کنم

داشتهدوستراهمدیگرهایمبچه، باشممهربانهایمبچهبا. برسدثمربهماۀ رابط، باشممهربانهمسرمبا، باشد

. اطرافتبهکننگاه. شودنمینفهمیراچیزهااینتا. نیستمفتیاینبه. باشدعشقۀ خانماۀ خاناین. باشند

تحصیالت، استزیادعلمش، استزیادپولش؟ شدهموفقکسیببین، خوبکنتماشا، بزرگترهایتبهکننگاه

. نشده؟ بدهانجام، بدهیدانجام، استسادهکنیمیفکرکهکاريهمین؟ شدهموفق، استزیاداشدانشگاهی

. بخوانیمماکهاستالزمچیزهااینپس

آمدهاینبراي، استآنماانتهاي، هستداناییدریايیک، هستآگاهیدریايیکبگویدخواهدمیهرحالبه

بهتبدیلاندیشه. شودمیاندیشهبهتبدیلدانشاینبعد، شودمیبلنددانش، شودمیبلندداناییآنجااز. ایم

. بگویدخواهدمیراهاهمینحاال؟ کنیدمیتوجه. شودمیسخن

یشه کجاستتو ندانی بَحرِ انداز اندیشه خاست، این سخن و آواز

؟ آیدمیکجاازاندیشهدانیمیتوولی، آیدمیاندیشهاز، زنیممیحرفداریمماکهآوازوسخناینگویدمی

دریاآنبرگرددتواندنمیفکر، شودمیفکر، شودمیاندیشه، شدبلندکهوقتیاندیشهچون، توانیمنمیفکربا



Program # 698گنج حضور698برنامه شماره 

21: صفحه

بلنددریایییکازمرتباندیشه. بشناسیمخواهیممیرادریافکرآنبا. استهمیناشتباهمانماوبشناسدرا

؟ بله. شودمی

بَحرِ آن دانی که باشد هم شریفلیک چون موجِ سخن دیدی لطیف

ایندیديوشدسخنبهتبدیلاندیشه، شداندیشه، بیرونآمدآنجاازدانایییعنی، بیرونآمدسخنوقتی

ارتعاشآنباآدمهادرزندگی، آدمهارويگذاردمیاثر، استعشقیسخن، استلطیفموالناسخنمثلسخن

کههستهمدریایییکولی. بودهیکتاییفضايیعنی، بودهشریفهمآندریايکهدانیمیپس، کندمی

نمیآنورازماۀ دیشان، کنندمیتحریکرامامردماینکهکما، باشداندیشهءمنشاتواندمی، استذهندریاي

. آید

درستعایقزندگیوخودشانبین، دارندغلیظذهنیمن، دارنداتفاقاتمقابلدرشدیدمقاومتکهآدمهایی

غیربحرازراهایشاناندیشهبنابراین، بگیرندداناییطرفآنازتوانندنمی، ستیزندمیچیزهمهباوکردند

چیزهااینوحسادتوتوقعاتورنجشوکینهازشماهاياندیشهآیا. دردبحر، ذهنبحریعنی، آیدمیشریف

تسلیمشماباید، بیایدآنجاازاینکهبراي. استیکتاییفضاي، شریفبحر، نیستشریفیبحراینکه؟ آیدمی

. باشید

او صورت بساخت، از سخن و آوازموجِ اندیشه بتاخت، چون ز دانش

گفت. نیستندايپیچیدهچیزهاياینها. استداناییاینجادردانش. آیدمییکتاییفضايازهماندانش،دانش

هممثال، باختندآندرراخودشانمردمگفتکه، ماستدادنانجاموماذهنقسمت، نیستیمبیشترقسمدوما

ولی، استخوبیپدرچهگویندمیردمم، ببازدراخودشحتیپدريوظایفدراستممکنکسییک، برایتانزد

اندیشهاینکهبراي؟ چرا. گرفتنخواهدنتیجهولیکندمیکارخیلی. کاردمیداردپوكبادام، نیستاودربودن

. آوردنمیبودناز، آوردنمیفضاآنازراهایش

این، زندگیباباشیدموازيشماوقتی، بیایداندیشهداناییفضايآنازیعنی، موجِ اندیشه بتاخت، چون ز دانش

میراچیزي، استفرم، استصورتاین. شنویممیراحرفما. سازدمیصورتآوازسخنازآیدمیاندیشه

؟ بله. بینیم
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خود را باز اندر بَحر بُرد، موجصورت بزاد و باز مُرد، از سخن

پس. میردمیوزایدمی، استصورتاین، شنویدمیشماوزنیممیکهحرفیاین، گوییممیماکهسخنیاین

بهتبدیلفکر، شودمیفکربهتبدیلاندیشه، شودمیاندیشهبهتبدیلدانشاین، آیدمیبحريیکازدانایی

موسیقیکهکسیاین. بلعدمیفضاآندوباره، گوییدمیوقتیراسخن. شنویممیماراسخنش، شودمیسخن

سکوت، هستسکوتهانُتبینۀ فاصل. شودمیبلندسکوتازصدااین، شودمیبلندصدا، زندمیتار، زندمی

. رااینبلعدمیدوباره، شودمیشنیدهخردهیک، شودمیبلنداینکهازپس، گرفتهآغوشدرراصداییهر

یک، کندمیپیدانقش، بیرونآیدمیامفرم، بیرونآیدمیبودنفضايازانسان. استهمینطورهمانسان

. بلعدمی، بیرونآیدمی. شدتمام، بلعدمیهمیندوبارهبعدهستمدتی

شوندمیبلعیده، شوندمیصورت، بیرونآیندمیصورتیبیازهمه. استیکتاییفضاي، استداناییفضاياین

کهاستاین، اینازمنظور. شودمیدادنانجام، شودمیفکر، بیرونآیدمیمافرم، حاال. موسیقینتآنمثل

زندهکهزمانیتا. بشودقائمخودشرويو، کندجدافکرهاازراخودش، بودن، فرمایندربیرونآییممیوقتی

. بماندزندهکهنیستکسیهیچ، رفتخواهدبحربهفرمایندوبارهکهدانیممیچون، نمردیم، هستیم

خود را باز اندر بَحر بُرد، موجاد و باز مُردصورت بز، از سخن

دوبارهشودمیبلندموجیکدیدي، هستیمموجیکمثلمادرستیعنی، دریابهرودمیدوبارهوآیدمیموج

جهانایندرسالهشتاد، هستیدیکتاییدریاياینموجیکشما. انسانشودمیموجیک؟ شودمیمستهلک

گمکردنفکرودادنانجامدرراخودتان، بشویدتبدیلبودنبهبایدسالهشتادایندر. کشدمیطولموجینا

میمستهلکداردموج، موجممن، شناسمنمیرادریابگویدبشودبلندموجاگرکهگویدمیداردغزلو. نکنید

مستهلکایندانیدنمی، شودمیبلندموج، کنیدمینگاهدریابهکهشما. بشوتبدیلبودنبهداريفرصت، شود

طولسالصد، کشدمیطولسالهشتادمامال، کشدمیطولدقیقهیکآنجاحاال؟ دانیدنمیچرا؟ شودمی

. خوردمیبحرباالخره، کشدمی

باز شد که انّا اِلَیهِ راجِعُونصورتی آمد برونصورت از بی

یعنی همه موجودات از حضرت خداوندي و ذات بی چون و نامتعین او سر . ان همه از عالم بی صورتی پدید آمده استصورت هاي جه

. بر آورده اند و دوباره به سوي او باز روند
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، بیرونآیدمیآنجاازماجسماینتنهانه، مامورددرحاال. صورتیهر، بیرونآیدمیصورتیبیازصورتپس

پس، هستزندهجسماینکهزمانیتايهوشیار، بیرونآیدمیيهوشیارباماجسمپس، مايهوشیارباهمراه

بهحاالکهداندمیدوباره، شودمیقائمخدانهایتبیبهآیدمی، کردنفکرودادنانجامدرتاخیرمدتیاز

اینکنیدتوجهو، دریاآنبهرودمیدوبارهصورتولی، مردنازقبلاینجادر، شودمیتبدیلجاویدانزندگی

:گویدمی، استمهمبسیارکهراقرآنۀ آی

یعنی همه موجودات از حضرت خداوندي و ذات بی چون و نامتعین او سر . صورت هاي جهان همه از عالم بی صورتی پدید آمده است

. بر آورده اند و دوباره به سوي او باز روند

، استترتیباینبهشاصلقرآنۀ آیاینکنیدتوجه

156آیه ، )2(سوره بقره، قرآن کریم

الَّذینَ إِذَا أَصابتْهم مصیبۀٌ قَالُوا إِنَّا للَّه وإِنَّا إِلَیه راجِعونَ

. گردیمما از خداییم و به او باز مى: و بگویند) صبر پیشه کنند(کسانى که به حادثه اي سخت دچار آیند 

. استذهنیمنمرگواقعدر، ناگواروسختحادثهاین. گیردمیصورتلحظههردرکاراینکهکنیدمیتوجه

بایدزندهبراي، خواندنبایدمردهبرايرا، گردیممیبراوسويبهوهستیمخداازما:گویدمیکهآیهاینیعنی

منشدنمتالشیهمین، استبارمصیبتنظرشبهکهافتادخواهداتفاقانسانبرايکهايحادثهاینو. خواند

. استذهنی

بایدوگیردمیصورتداردچهکهکندتاملوکندصبربایدانسان، کندمیمتالشیخداراذهنیمنوقتی

االنهمینولی. گرفتخواهدصورتآنسرآخر، مردنصورتبهنه، گردممیبازخداسويبهدارممنکهبگوید

، بمیرماینکهازقبل. برگردمخداسويبهخواهممیمن، استامسالبیست، استامسالسی، امزندهکه

. بشودمتالشیبمیردجسمم. جسمبهنسبت

شدنمتالشیاین، منذهنیمنولی، بشودمتالشیبایدمنذهنیمن، بشودمتالشیمنجسماینکهازقبلپس

. بشودمتالشیاینبایداصالکهکنیدتامل، کنیدصبر. نکنیدتلقیمصیبتشماخوب. کندمیتلقیمصیبترا

خواهدمیزندگی. نستیزیدلحظهایناتفاقبا، لحظهبهلحظه، نیستیدچیکهبشناسیدشما، بشویدداوطلبشما

دهیدباجازهشماکهاستاینراهبهترین. بیندازیدوبشناسیدرااینهاشماو، کندمتالشیراهاشدگیهویتهم

. بدهدقرارشمااختیاردرراخودشتشخیصقدرت، راخودشتشخیصزندگی، تسلیمطریقازلحظهایندر
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متالشیخواهممیو، دارممن، استشدگیهویتهمیکاینکهکنیدقبولوکنیدشناسایی، بشناسیدشما

بامنو، کنمهمکاريمنکهاستبهتر. داردنمیبرمنسرازدستنکندمتالشیرااینزندگیتاو، بشود

ناگوارۀ حادثاینوبکنمخواهممیراکاراینانههوشیاردردوصبرباو، داوطلبمخودممیلبهوخودمشناسایی

. دهدمیتشخیصاینطوريذهنگرچه. نیست

تامل، کندمیصبرخردمندانسانولی، کندمیتلقیسختۀ حادثراشدگیهویتهمهرشدنمتالشی، ذهن

اوسويبهبعد، بمیرمایستمنمیوا ، گردممیبازدارماوسويبهزندهوانههوشیارمنکهگویدمیوکندمی

مردهبرايراآیهاینپس. نفهمیدمراجهاناینبهآمدنمنظورمنپسبشودآنطورياگر. نداردفایدهآن. بروم

تمام کهگویدمیدارد؟ گویدمیچهداردموالنامثنويدروغزلدر. خواندبایدهازندهبراي، خواندنبایدها

نیمش جماد مرده و نیمیش آگهیدو قسم بیش نیست، هجده هزار عالم

، بشویمگمدادنانجامدر، بشویمگمفرمدرنبایدماولی. استفرمیبیماننیم، استفرمماننیمهمماپس

گمکردنفکرودادنانجامدر، کنیممیفکر، دهیممیانجاموقتیحتی. بودنبه؟ کجابه، تماماًبرویمباید

. گویدمیرااینها. نرویمبکشدراماخواستفرمجهاناگر. باشیمداشتهراشدگیگمحداقلِ، نشویمگم، نشویم

بایعنیداشتمچیهر،داشتمهرچیببینگویندمی، شوندمیمصیبتدچارمردمافتدمیکهاتفاقاینولی

. رودنمیبیناز، برودخوب، رودمیبینازدارد، بودمشدههویتهمهرچی

یکقدروقضا، داردمیبرماسرازدستخدا،برسانیمپایانبهراشدگیهویتهممااگر، دیدخواهیمامروز

جوريیکقضا، نگهداریدراشدگیهویتهمولحظهایناتفاقباکنیدشماستیزه. افتدمیاتفاقدیگرجور

جوریکقضا،دارمبرمیدستمنباشدبگوییدوکنیدبازرادستتان، باشیدداوطلبشمااگر، افتدمیاتفاق

کیفیتلحظهایندرخداقلمگویدمیدارد،قلمشدخشکیعنیالقلمجفاصطالحآن. افتدمیاتفاقدیگر

، شودمیخشکلحظههر،شودمیخشکهی قلمشیعنی، کندمیتعیینراشمافرموبودن، راشمازندگی

. بینیدمیشدنخشکازپسشما

دیگرجوریککنیدستیزه، نگهداریدراشدگیهویتهم، شودمیخشکجوریکنکنیدستیزه،بشویدتسلیم

کنترلازخارجدر،یستنمنعقلازخارجدرچیزيهیچوکسهیچگفت. نیستشمادست، شودمیخشک

انجامازانسان:گویدمیوبشویدکاملخواهیدتسلیممیشما. لحظهاین، گویدمیخدارااینهایعنی، نیستمن

:ببینیدموالناکرداستفادهقرآنآیهاینازو،بشودبینهایتآنجادروبودنقسمتبهبرودتمامادادن
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باز شد که انّا اِلَیهِ راجِعُونصورتی آمد برونصورت از بی

گفت، گویدمیرایکتاییدریايآنبهرفتنواندیشهازشدنخارجواندیشهدرشدنگمازصحبتاینازقبلو 

، هستآنمنتهیخردهايمنتهاي

آنست منتهای خردهای منتهیدریای آگهی که خردها مهه ازوست

،نشدهمتوقفکهکسیوشدهوتسلیممنتهیانسانهايوعاقبتآخرآیدمیاوازخردهاهمهکهآگهیدریاي

، بله. هستبینهایتآگاهیفضايآنرودمیداردراهکهکسی،شدیممتوقفماگفتاولبیتدریادتان است

شنیدنباریکبا، بخوانیدشمابایدبارهاوبارهاراابیاتاینکهبکنیدبایدتوجه. مطلبباشدافتادهجاامیدوارم

روشناییوآگاهییک،کنیدتاملرویشدفعههروبخوانیدصدبار،بخوانیدبارپنجاهاگرولی،افتدنمیجا

،کندمیهدایتشمارابینشآنوشناختآنکهآیدمیبوجودشمادروندرجدیديشناختیک،جدیدي

. برسدبیرونازکهباشیدداشتهانتظار، بگیریدبیرونازنبایدشمارااینها

جهیمیوی آنکه مهچو تیر ازین چرخرویای جانِ آشنا، که در آن بَحر می

،ماآشنايجانهمینطور، خداباآشنا، زندگیباآشنایعنیآشناجانهمینطور، شنادرحالجانیعنیآشناجان

. بدهدمیتواندرامعانیاینهمه،هستیمآشناهمباهمهماکه،هستبودنجانآن

میهوشیاريآنسوارومی آید بوجودهوشیاريیکوشويمیتسلیملحظهایندرکهکسیاي:گویدمی

خردهاهمهوهستآنخردهاهمهانتهايکهدریایی،یکتاییدریايآنبهرويمیکنیمیشناآندریاوشوي

،پریدمیگردندهچرخایناز،پریدمیذهناینازتیرمثلیعنی همان کسی کهکه،کسیآنيو، آیدمیآنجااز

حالدرمافکر،هستتغییرحالدرماتناین؟ گرددمیچی، گرددمیچیزهمهمااصلاز غیرچرخایندر

ما. نیستبرجايوثابتچیزهیچ،هستتغییرحالدرچیزهمه، هستتغییردرحالماهیجانات،هستتغییر

. هستیمافتادناتفاقحالدرهمما،کردنفکرودادنانجامدرشدیمگمرفتیماشتباهاهم

یواش، کنیدآشتیلحظهایناتفاقبا،بشویدتسلیمشمااگریعنی،بپریمجهاناینتغییراتاین ازبایدتیرمثل

چه، بیرونجااینازجهیدمیتیرمثل،رسدیمجایییکهوشیاري، هوشیاريآنبهبشویدتبدیلیواش

ازقسمتییکیعنی،نیستیمآنمگرما،کلهوشیارينیروي،خدایینیروي؟ کندمیجذبراشماداردنیرویی
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یک،تغییراتجهاندرشودمیاگاه، شودمیآگاه،شودمیآگاهاینوقتی،شمادررفتهآمدهکلهوشیاريیک 

. بزرگترنیرويیککندمیجذبداردکهچرا، بیرونپردمیدفعه

بهدادهیادموالناراراهش! نهچراکه؟ باشیداینهاازیکیتوانیدمیشماو،جهیمیوي آنکه همچو تیر ازین چرخ

بعدگفت، نیستیمبلدراماراه، شديسیرماازتوگفتاولکههستیادتان.برودراراهاینبایدانسانپس، شما

کهانسانیهر، بشودخرابکهشهرهرکهگفتبعد، برویمراهتوانیمنمیمانباشیتو،توهستیجهانمغزکه

، هستتوازهمهفتنهکلعقلکهگفتآمدبعد،نیستبرسرشتوسایهکههستعلتاینبهشدهبرهمودرهم

مستیو،استعشقآنجا،بدهینشانارخودتتوکهجاهرکهگفتو،گذاريمیعقلیبیسرراگناهحاالو

.هستجنگوگمراهی،ندهینشانراخودتکههرجاو،هستنیکچیزهايهمهو،هستوشاديهست

قسمتوفرمشودادنانجاموکردنفکرداردقسمتدوانسانیهرکهآورداینجاراصحبتشاصلحاالبعد

حاالبعد،بحراینسمتبرود،کندشنابایدکهبدهدتشخیصجابایدآنو،شدهگمفرمشایندرانسانوآگاهیش

. خودشسمتبهبردمیکشدمیراشمانیروآنتیرمثلکنیشناکهکمکیگویدمی

تا تو چگونه باشی، ای روحِ خَرگهیاستاز خَرگهِ تنِ تو جهانی مُنَوَّر

تیرمثلکهکسیاي،یکتاییدریاي،خرددریاي،ورآنسويبهرويمی،کنیمیشناکهکسیاي:گویدمی

وفکراینومافرماینشودمیمعلومپس،هستمنورجهاناین،توتنبزرگچادریعنیخرگاهایناز،میجهی

،بشودقويمادربودننیروياینوآنوربهبرویمماکهاینمحضبه، جهاناینبهاندازدمینوراینماذهناین

راجهان، کنیممیمنورراجهانوزیباییصورتبهعشقصورتبهخردصورتبهکنیممیبیانرابودناینما

.بینندمیراپاشانجلومردم،کردهموالناکهبکنیممنور

دخورمیسنگبهپایشتاریکیدربرودراهآدمشب،شب؟ماندمیچیود،برآفتابکهگفتقبالهستیادتان

. ذهنشبدرکردیمراکاراینماکه،افتدمیچاهتوو

گویدمیاالن، ماندهابلهیرفتهماسرازهمعقل،ابلهیجزماندهچیا، ابلهیجزباشدچهعقلچورفتسراز

طوريآنآن، ببینندراپاهاشانجلوتوانندمیمردم،کندمیمنورراجهان، آنجابهبرودبرگردددوبارهکهکسی

تویعنی،ماندهخرگاهاینهنوز توي این تن مانده، توي کهبگیريروحیمعنیبهراخرگهیروحاگربعد،هست

مانديتناینکهتو،کردهمنورراجهاناینوورآنبهرفتهکسییک؟ ايتوچگونهبگویدتواندمی،ماندهمن
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انداختهتیرمثلکهکسیآنبهدوبارهراتواگر.ابهخرخیلیتوحال، خرابهخیلیتوحال؟ هستچطورتوحال

شادي، داردخداییآرامش،عالیهخیلیحالش؟ چطورهتوحالببین،روشنهجهانتنورازوقتی،بگیریمشده

زندهخدابینهایتبهلحظهایندر، نیستهویتهمچیزهیچاوبا، آیدنمیجهاناینازشادیش، دارداصیل

زندهکهچیزيآنبهاینکهبراي، هستزندهخداابدیتبهاینکهبراي، نداردترسیهیچلحظهایندر،هست

. نامیراستکهداندمیهست

وی خاک در کفِ تو شده زَرِّ دَه دَهیای روح، از شرابِ تو مستِ ابد شده

او،شدهزندهحضوربهکهکسی،باشدخداتواندمی،باشدرسیدهحضوربه انسانآنهمتواندمیخطابشحاال

شرابازکههستیمهوشیاريماپس، شودمیابدمستروحتوشرابازکهگویدمی، شدهزندهخدابههم

ازآگاهییعنی،ابديلحظهاینیعنیابدیت، خداابدیتبهزندهیعنیابديمست،شویممیابديمستخدایی

کهایستلحظهاینبلکه، نیستگذشتهبینهایتهمازلیت،آیندهبینهایتکهاینهنابدیت،ابديلحظهاین

، نامیراستکهآنازآگاهیوابديلحظهاینبهزندهپس، ابديلحظهاینیعنیابدیتوازلیت،هستهمیشه

. آمدیمکاراینبرايماوهستایزديشراببهشدنابدمست

رِّ دتو شده ز هیوي خاك در کفدرخاکیهریا، االنماجسمماخاكوعیارتمام، خالصزریعنیدهیدهزر، ه د

دوبارهحاال، ماندمیابلهیرفتسرازهمعقل، ماندمیشبرفتکهخورشید:گفت،دهیدهزرشدهخداکف

اودرکف،هممابعدچهار، همماخاكوشدیمابدمست،آمدزندگیشادي، آمدزندگیخرد، ماسرآمدعقل

شماجان، شماهیجان، شمافکر،شماجسم، کندمیعملدیگرحالتبهترینبهیعنی،خالصزرشدخدایعنی

. کنندمیعملحالتبهترینبهاینها

&&&
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وافزاید از مثال خیالِ مُشَبِّهیمثال نیاید به فهمِ عاموصفِ تو بی

ودادنانجامبهاندآمدهبودن،بودندررفتندکهانسانهاچون،کنیمتوصیفراتوخواهیمباگرماگویدمی

پیداجسمیهوشیاريجاآندر، رافرمیبیبفهمندتوانندنمی،شدندگمدادنانجاموکردنفکردر،فکرکردن

بخواهنددادنانجامبا،شودمین، بشناسندذهنشانباخواهندمیخدارا، شناسندنمیراخدابنابراین، کردند

،شناسدمیرادادنانجامفقطمن ذهنیکهکنیدتوجه. برسندخواهندمیدادنانجامبا، شودنمیبشناسند

بهباالخره،شدخواهدموفقباالخره،کندانباشتهرانتایجوبدهدانجامزیاداگرکندمیفکروشناسدنمیخدارا

. هستغلطتصورنایو.رسیدخواهدزندگی

کنیمتشبیهراتوبایدما،نداردامکانزدنمثالبدون،گمشدهدادنانجامدرکهکسیبهتووصفگویدمیحاال

یا،هستخورشیدخدا،کنندمیفکر،شنوندمیرااینکهکسانیآندفعهیک،خورشیدبه،دریامثالبه

منعکسذهنیتصویریک،هستمرکزشان، من ذهنیدارندهنیمن ذچونیا، آورندمیدرفکربهیا،دریاست

.هستاینخداگویندمی،کنندمی

گیرندمیمردم، شودمیزیادوتشبیهتوهمخیالم،زنمیکههممثال، شودنمیمثالبدونکه:گویدمیخالصه

است، چون، آفتابدریاستشبیهخدابگویمباید،شودنمینکنمتشبیهجسمبه، کنندمیشبیهجسمبهراتو

،کندتامینآنجاازرازندگیشتواندمیآدمو،هستوسیعدریاچونکنندمیتشبیهدریابهراخداعلتاینبه

اگروکردهروشنراجاهمهچون،کنندمیتشبیهآفتاببه، دهدمیزندگیمابههمخدا،بخوردبگیردماهی

آفتابخدابگوییماینکهولی.هستتشبیهلحاظایناز، هستنوروانرژيمنبعاینبنابر،مزنیمییخمانباشد

. هستغلطاین،هستآسمانیا،دریاستیا،هست

:گویدمی، عطارازبخوانمهمرابیتاینبله؟ کنمتوصیفراتوچجوريمنگویدمی

61عطار، دیوان اشعار، غزل شماره 

تر استکی بود مفهوم تو او کو از آن عالیهومِ توهرچه در فهم تو آید آن بُوَد مف

تواندنمیخدا،آمدهدرفکرصورتبهآن،هستمفهومآن، بفهمیبتوانیراهرچیزي،هستمشخصشامعنی

میبلندوقتی،بخارمثل،شودمیبلندبحريازاندیشهودانشگفت.هستعالیترآنازهمیشه،باشدتومفهوم
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، آدمذهندرشودمیمفهومیکآیدمیسرآخرولی،بشناسدرافضاآنتواندنمیدیگرشودمیبخاروشود

.شودنمیبشناسیدرازندگیبخواهیدمفهوماینباشما

با،نرویدخداسويبهدادنوانجامفکرتان،ذهنتانباشماکهاینبراي؟ خوانیممیچیبرايرااینهاماحاال

،فهمندنمیراتسلیممعنیهستندهاخیلی،هستتسلیموآنداردوجودراهیک،رسیدنمیخدابهدنداانجام

دانششما،شویدمیتسلیموقتیشما،بگذاریمتوانیمنمی،آشتیبگذاریمتسلیمجايبهگویندمیحتی

ایناتفاقبامنپس، دانیدیمشماو،دانمنمیمن:گوییدمیشماتسلیمدرحالت،کنیدمیتفویضراخودتان

بندهمن:بگویید،کنیدکوچکراخودتانشمااگر،آنجاهستآدمیکهنوزیعنیآشتی،کنمنمیستیزهلحظه

، داردوجودکوچکمن ذهنی،کردهکوچکراخودش، داردوجودهنوزریزاینولی،هستمخداریزبسیاربسیار

.دارددوجوجمعدرشدهمستهلکمن ذهنیمثال

انجامعمومبرايراکارترینپستوکردماشغالراسطحترینپایینمنببین،هستمهمهمخلصمن:گویدمی

درتجسمبهراخودماننبایدما.نرفتهبیناز،داردوجودمن ذهنی، داردوجودمنولی،خداراهدردهممی

میسوالکهشما،نکنیدسوالگویممیمن،رودمیبینازسوالببینیدبنابراین.همینطورهمراخداو،بیاوریم

. افتادخواهد،موضوعاینافتدنمیجاحاال،رویدمیاوسويبهکردنفکربادارید،کنید

:گویدمیراهمینهمموالناببینید

3106مولوي، مثنوي، دفتر دوم، بیت 

هرچه اندیشی تو، او باالی اوستدوزخ و جَنَّت مهه اجزای اوست

وباشدخداتواندنمیبهشت،هستاواجزاي،هستبهشتوهستوجنتهستدوزخگویدمیکهراچیزيهر

فرمو،برخواستهاوازبیندیشیهرچی،هستآنباالياوبیندیشیکهراهرچیزي، آیدنمیاندیشهبههمخدا

.هست

آنکه در اندیشه ناید، آن خداستهرچه اندیشی، پذیرای فناست

فانیهمتوونیستفانیخداوهستفانیچیزحتماآنبیاوريدرفکرواندیشهصورتبهبتوانیراهرچی

،هستفانیمن ذهنی،من ذهنیهمینشويمی، کنیمعینوکنیتوصیفراخودتبخواهیشمااگر،نیستی

زودترحاال،رودمیشودمیمتالشی،میریممیوقتیمتالشی می شود، ،میردمیتناین،میریممیماوقتی
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نمیاندیشهدرچهآنگویدمی،بیرونآیدمیتوآنازاصلیتانخودآنکهاینبراي؟ نیستبهترکنیممتالشی

. خداستآن،بکندراتصورشتواندنمیاندیشهوآید

آالیشی نیابد بَحرِ مُنَزَّهیداز شوقِ عاشقی اگرت صورتی هن

بحرکهتو،کندتشبیهراتوصورتیبهیعنی،بنهدتورويصورتیبیاید،عاشقیشدتازکسییکاگر:می گوید

ماتصوراتاثردریعنی، کنینمیپیداناپاکییعنی،کنینمیپیداآالیشی،هستیپاکیبحر، هستیمنزهی

براي،کندنمیکافرراانسانهاواقعافکروحرفکهمابهدهدمیتوجههماین،شودنمیعوضیکتاییضايف

مازبانابزاربهو،باشدهوافشاردرتواندنمیخدا.شودمیادازبانهمچنینوهوافشارتغییرباحرفهااینکه

ما، نیستجنسآناز،باشد، شودمیایجادمازبانباامدهاندرکههوافشاربهخدایعنی،باشدداشتهبستگی

جسمهااندیشه، هااندیشهباهویتیمهموشدیمگمهادادنانجامتومانیفکرهادرمانقدریا. کنیممیاشتباه

آنصورتآندر،بداندفرم،کندتشبیهصورتییکبهراخداکسیاگرعاشقیغیریاعاشقیشوقازحاال، اند

. بشودناراحتنبایدکسیپس،شودنمیآلودهپاکیحرب

شاعران، نفتد ماه از مَهیزان ژاژِبه نعل آن هالل راگر نسبتی کنند

آناز،هستاالغیا،هستاسبپايزیراسبنعلکه،اسبنعلبهراماههاللآنکندتشبیهاگرکسیمی گوید

پیداتغییرهیچخدایازندگیماتشبیهاتبایعنی،افتدنمیماهیازموقعهیچآسماندرماه،نیستترپایین

. کنیممیتغییرمافقط،کندنمی

یعنیشاعرانژاژ، کندمیتوصیفخاصیجوریک،رانیستندوصلکهراشاعرانیهمبازموالناببینیداینجادر

راخردشعرشدرونباشدزندگیبهوصلهم،باشدشاعريیکهستممکنپس،شاعرانبیهودهحرف

شعرياگرشاعري، نیستخدابهشدنوصللزوماگفتنشعرخاصیتپس،بزندبیهودهحرفهايوباشدنگنجانده

.فتدانمیماهیازماه،ماه را به نعل تشبیه کردهوگفته

کهاینبراي،زنیممیبیهودهحرفهاي،طالحباص، جویممیآدامسکههستیمشاعريهمینماازهرکدامهمماو

با،داریممینگهزندهرامن ذهنیوشدگیهاهویتهملحظههرما،کنیممیمعینحداقلراخودمانلحظههر

،کنیممیتبدیلفرمبهراخودمانوقتی،طورهمینهمراخودمانودهیممینسبتچیزيبهراخداکاراین

ولی،ستیزیممیخدابایعنی،ستیزیممیلحظهایناتفاقباوقتی،کنیممیتبدیلفرمبههمراخدا؟ چییعنی
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محبتومهرازپرکهگفتاولابیاتدرفضاآنهنوز، افتدنمیپاکیازفضاآن،بینیممیخودمانماراضررش

کندکمککسیهربهاهدخومیوهستنابیوپاکیگنجینهیک ،هستمحبتومهرازپرهمیشهخدا،هست

.کنندمیتشبیهنعلبهراماهلحظههرتقریباانسانهاهمهو

آنما. هستترینخردمند،کندمیادارهراکائناتاینکهزندگیخردوترینعقلبیمن ذهنیدیگر

راماوضعیتبمرتموالناو.گرفتیمراآنهستخودمانمن ذهنیکهعقلترینبیوکردیمرهاراخردمندترین

زندگیخرد؟زمینآیدمیآسمانازماههاللآیا. کنیممیتشبیهنعلبهراماهلحظههرما، دهدمینشانمابه

کهشویممیبیدارداریمماو. ما؟ می کندضررکی؟ کنیممیفکراینطوريماچون،کندنمیادارهراکائناتاین

، هستخردمندخداییت،هستبینهایتخداییت،خداییتمجنسازمنیمگومیمنلحظههر. نکنیمراکاراین

، کندنمیپلهرالحظهایناتفاق، بیندنمیلحظهاینجايبهرالحظهایناتفاقخداییت، کندنمیستیزهخداییت

.دهدمیزندگیاتفاقبهرسیدنبراي

نمیزندگیبیروناز، خواهدنمیزندگیچیزهاازاینبنابر،هستزندگیجنسازخودشفهمدمیخداییت

دشمنهمآن.داندمیخودشدشمنراشمن ذهنی، بیندنمیدشمن، بیندنمیمانعرامردمخداییت،خواهد

درنبینیددشمنیامانعرابرتانو دورآدمهاياگرشما.شدهمادشمنآنبهچسبیدیمماکهاینبخاطر،نیست

خواهیممیآیندهدرکهچیزيآنیاکهاتفاقیآنکهشناختید، اصلتانبهشدیدترنزدیکقدمیکصورتاین

ایناصلاز، نیستچیزيهمچون،گذارندنمیدشمنان،گذارندنمیموانع،دبدهزندگیشمابهبهشبرسید

؟هستآیندهدرزندگیچراکهکنممیفکرچرامن،اندیشممیغلطاصالمنکه، هستغلطموضوع

من،نیستمحادثمن،هستذهنیبافتیک،نیستممن،منمن ذهنی،منمن ذهنی؟رااینکندمیفکریک

برهمهمدرتوانممیمن، شدهدرستمنبوسیله،شدهدرستتازه،هستحادثمامن ذهنی،نیستماالنمال

کندمیبرهمهمدر،زندگیکندمیزبروزیررااین،کنميهمکارزندگیباوبدهماجازهاگرمن،بکنمشا

. شودمیدرستاینطوريکارموآوردمیدرآنجاازرامنوزندگی

و اندر پناهِ عیسی کی ماند اَکمَهی؟دریا به پیشِ موسی، کی ماند سدِّ راه؟

اینجادر،کردالجهمعراکوريهمعیسیو،نشدراهسددریاوشکافترادریاموسی،باشدیادتانکهگویدمی

ودردهاشدگیهاهویتهماینازنمکهدگوییمید،هستیهوشیاريشما االن،هستماجلويکه واقعدردریا
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بهبرومباید،فهمیدماالنمن،دارمبدعادتهايوشدمشرطیودارموتوقعدارمکینه،دارمرنجشهمهاینکه

راچیزهاجورایندریاي، چیزهاجورایندریاي، بروممنگذاردنمیادری،بروممنگذاردنمیکهاین،خداسوي

؟ بروم،شومردچجوري،اطرافمهم،دارمخودمهم

پر،دهممینشانواکنشمن،خوردبرمیمنبهمردمحرفهاي،کنممیستیزهاالنمعمریککردمستیزهکهمن

مادرکورياینو.نگرفتراموسیجلودریا،زنممیمثالیک؟ شومردسرخدریاياینازچجوري،هستمدرداز

زادمادرکورهوشیاريلحاظبهوشویممیهویتهموذهنبهشویممیزادهجهاناینبهآییممیوقتیما، زاد

. بینیمنمی، بودیمکوراولاز، زادمادرکوریعنیاکمه،هستیماکمه،هستیم

ذهندریايهمآنوهستمن ذهنیکوري،کوريشودمیمعلومپسکندمیبیناراآدمعیسیگویدمی

دریاياینازهم،خداپناهدربشویدتسلیماگرشما،بگیریدنظردرزندگیخودراوعیسیموسیشما،هست

کهگویدمیپاییندرکه،کنیدتمریناگر، بشویدتسلیماگر، شودمیبازنیتاچشمهاهم،شویدمیردسرخ

.هستیمکارایندرگاهگاه،نیستیمکارایندرمرتبکههستعلتاینبهگیریمنمیمزدکهاینلتع

منگوییدمی،باشیدمواظببسیارکسیپیشبرویدخواهیدمیشما. کنیدتمرینراکاراینبایدهرلحظهشما

اینمنبودنخواهممی،بدهمننشاواکنشخواهمنمیهمخودم،دارمواواکنشبهخواهمنمیراآدماین

رامنهماو،رااوکنمنمیتحریک،پردازمنمیوجدلبحثبه، کندهدایترامن، منباباشدمنحضورحداقل

روممیلحظهبهلحظه، کنممیآشتیمنبیفتداتقاقیهریعنی،مهستتسلیملحظهبهلحظهمن، نکندتحریک

هم،هستیمموسیهممایعنی،هستندسمبلیکوعیسیموسی،وعیسیموسیپناهدر؟ هستیکیپناهدر،جلو

.هستیمعیسی

، پس هم چشمهایش باز است، موسیهم،هستعیسیهم،هستوتسلیمهستایزديپناهدرکههرکسی

آنهمشما،هستهوشیار،هستسرپابودنشنیمهآن،هستنیمهدوگفتامروزلحظهراش، هچشمهاي زندگی

نمیمخالفت،سنجدمیزندمیمقابلطرفکهحرفهایی،هستبازچشمهاش،کندمیتماشاداردنابودنتهنیم

رامحیطشمالطافت،شودمیصادرعشقبودنفضايآناز،می کندنکنترل،نداردعجله،می کندنستیزه،کند

هماوکنیدنمیمقاومتوقتیشما،دهدمیشخصبهسبکییک،دهدمیمحیطبهیکسبیک، کندمیاداره

تانبچهبا همسرتانباتوانیدمیشماراحرکتاین، دهدمیدرستیپاسخشمابه،کندمیراحتیاحساس

. کنیدتمرینتوانیدمیکسیباهر،کنیدتمرین
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نیمهبا،ببینمخواهممیاوچشمبا، کنمبرخوردجهانباآگاهیمنیمهباخواهممیمنگوییدمیاینازبعدشما

ببینم،بپذیرمرالحظهایناتفاقخواهممیمن،کنمتمرینراتسلیمخواهممیمن. نهمیفکرهاودادنانجام

. بدهمانجامخواهممیمرتبراکاراینو، شودمیچی

ست، گرش نیست یک غالماو خواجه همه

آن سروِ او سهیست، گرش نشمري سهی

از؟ داردغالمآیا، هستندزندگیجنسازهمهچون، زندگی خواجه همه است،هستههمخواجهگویدمیخدا

،هستمبندهمنگوییممیمن ذهنیدرما،هستخودشهمش، نه؟ داردبندهد،دارغالمجهانایندرخدانگاه

ماولی،دخورنمیدردبهتوبندگیکهنباشیاگر تسلیم باشد که خودش،،باشدتسلیمکههستکسیبنده

،خدانظراز،هستیمماهمغالمش،داردغالمخدا،داردغالمخواجهمانظراز. هستیمبندهلی ونیستیمتسلیم

.خواهدنمیغالمخدا

راست،راستیعنیسهی،هستیمتسلیموقتیحالتنآدرو،باشتسلیم،باشمنهوشیارانه،باشمنگویدمی

لحظهایندرشماهست، قدبینهایتلحظهایندراوقد،هستبینهایتاوسرو،تبینهاییعنیاینجادر،روییده

نمیرامعشوقبینهایت،یعنیصحیحو مانشماريصحیحتوکهاینبشوید، ولوزندهاوبهاگرهست،بینهایت

. نیستیمبینهایتخودمانکهاینشماریم؟ براينمیچطوري،شماریم

نمیچرابینید،میبینهایتشمااگر. هستبینهایتکهبیند؟ آن کسیمیینهایتبلحظهایندرراخداکی

او رابینهایت،رااوسروماوقتی،بیاییمخودمانبهماخواهدمیگوید؟ موالنامیچیکنیدمیشوید؟ توجه

درهستیمابرمثل،بیرونآمدههایشریشهکههستیمدرختیمثلنداریم، مااصالریشهکنیم، مانمیبینهایت

.نیستوصلمانریشه،شدیمگمذهنیعنیکردنفکرودادنانجامفضايدرما،هوا

خشکنتیجهنیستیم، دروصلزندگیبهمانریشهباهستیم کهدرختیمثلما: کهگفت، گفتهمگذشتههفته

شود؟ وقتیمیخشککی،اشدبشدهخشکاگرولیبافت،طوقوبافتسبدشودمیباشدترباید شاخ،شدیم

میستیزهشمارسد، وقتینمیآبشدیم،گمکردنفکرودادنانجامفضايدروقتیهماو، مابهنرسدآبکه

اگرگفت،شودمیخشکآدممدتییکازپس. رسدنمیآبدارید،دعوالحظهایناتفاقباکنید با این لحظه،

نمیراابیاتاینخیلی ها. شنودنمی،آسانیاینبهآیدنمی،داخراهبهبیاوريبخواهیبشودخشککسی
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خودشانکردندادن و فکرانجامدراینکهاند، برايشدهخشکاینکهبراي،هستیاوهاینهاگویندشنوند، می

راعلمتمنبهتوتا،دانمنمی:گویممیلحظهایندرمنگفت. دانندمیخودشانکنندمیشدند، فکرگم

. دهینمیمی دانمبگویمبدهی، اگر

ازغیرنیستدانشیراما:گفتندفرشتگانبگیرد، یعنیرامندستعلمتناتاگویممیلناعلمال.هستیادتان

می دهی، مابهلحظهایندرکهدانشیآنازغیرنیست،دانشیراماگوییممیدهی، ماهممیمابهکهچیزيآن

،نیستاصالً سهیهمسرومانوگذاریم،میغالمراو اسم مانکشیممیخدارخبهرادانش خودمانماولی

می داردراهمین. گیردنمیزمینازآبی،هواستهایشکشیدند و ریشههستیمدرختیمثل،نداریمهمریشه

:گوید

هیتو یوسفی ولیک هنوز اندر این چَتو موسیی، ولیک شبانی دری هنوز

از،تنچاهاینازکهاینشرطبهیوسفیمما. هستیچوپانی،هستیشبانیمشغولهنوزاما،هستیموسیتوبله

توشگویندمیمابهوچاهدرونفرستندمیرادلویاسطلاینلحظههروبیاییمدرشدگیهاهویتهمچاهاین

باید،هستیمدنیااینچاهمادر،هستیمچاهتويهککنیمنمیتامل،شویمنمینشینیم، تسلیمنمیماشیننب

کهشدگیهویتهمهرشدگیها، ازهویتهمازماستشناختوماستتاملهمنیرواینوبکنیممصرفنیرو

. کشدمیهنوزشدگیهویتهم،کنیمیراخودت

خواهیدمیکشد، شمامیوتهگرفراشیپاهمگلوببرددریاسويبهراخودشخواهدمیل، آبگدرگویدمی

خرجخودمبرايخواهدنمیدلمحتی،هویتمهمپولمبافهمممیمنگوییدبکنید، میراهویتتانپولتاناز

به،آیدمیحیفمراخرم، اینهانمیخوبخونه،خرمنمیخوبلباس،خورمنمیخوبغذايولی دارمکنم، پول

آنبکنیراهویتتبخواهیاگر.کنمنمیخرج،دارمدوستراپولولی،کنمنمیرحمخودمتنبه،خودمجان

خواهدمیهمگل. نگهداردراخودشخواهدمیهمآن،گذارمنمیگویدمیکه،هستمفهومییکهمپول

.بکشیدهوشیارانهدردکنید، بایدتحملرادردبایدشماولی،بکشدهوشیاريعنوانبهراشما

بزرگبسیارمن ذهنیکهجهانمردمازخیلی. دارددردخودشهویتمهممناصالً کهاینذیرفتنپگفتیمبارها

مصنوعیگلهايهمهکه،دروغینداردوجودگلهاییآنجادرکه، زیبابسیارکردنددرستیگلیمیک،دارند

مهرورزمن،هستمقعاشمن،هستمانصافبامن،هستمعادلیآدممن،هستممعنويآدممن،هستندخوبی
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گلهااینکهبدهندنشانبهشدفعهیکاگر. هستدروغشاههم،هستمآنمن،هستماینمن،هستم

زیر،ببیندراپالستیکیگلکههستکسیواقعیانسانولی،شودمیناراحتبسیاربسیار،هستپالستیکی

وباالچاهازآیدمییواشیواشیوسفموقعآن.کندجداآنازراخودشوبکشدهمرادردش،برودش همبار

. چراندمیگلههمموسی

هویتهمدیگرمنگوییدمیشما. چرانیممیماهستند، کهگوسفندیکماشدگیهايهویتهمازهرکدام

:بگویند،بیایندمردماینکهچی؟ برايبراي،هویتیمهمباپولمانخواهند، مامیغذانیستم، آنهاچرانشدگی

بایددارید، ماشعوريبابچهدارید، چهخوبیفرشهايهچ،داریدبزرگیخانهثروتمندید، چهچقدرشماء اهللاماشا

یعنی،دارندباالمقاماند، یعنیکارهاینمادختر،ماپسر:گوییممیمرتبما. برسانیمتاییدبهرامانپدرينقش

.وچوپانیمشبانیمهنوز،داریماحتیاجمردمتاییدبه،مردمماشاء اهللاینبه،ء اهللاماشا،هستمخوبیپدرمن

گیرد، شمانمیراشماجلوقرمزآباینموقعآن،واقعیموسايشویدمی،بدهیداستعفاچوپانیازشماخوب

ایدب، هستیفکرهاقسمتتوداري، فعالقسمتدوگفت. هستچیایدفهمیدهشماساختنازهمزندگیمنظور

وعاقبتآخر،هستداناییبحرکهمنتهیبحرواینکنیشنا،آشناجانبهبرويبرويوآگاهیقسمتدربروي

ه که ما از جنس او هستیم بسوي او بر آیاینلحظههروهستاینهستیتنایندرکهحالیدر،جهانایندرتو

.ویمباید کامالً به او تبدیل بشاز مردنمی گردیم خالصه قبل

پیوسته نیستی تو درین کار، گه گهینرسد مر تو را که توزان مزدِ کار می

کهاینبراي،رسیمنمیحضوریعنی بهگیریمنمیمزدولیکنیممیکارگیري، مانمیراکارمزدچرامی دانید

،دانیدنمیکارتانو مهمترینرتانکاواجبترینراکاراینشما،دهیمنمیانجامراکاراینمرتبما،نداریمتعهد

عقلازیانه،یاکنیدمیاستفادهاوخردازشماآیاببیندکند،میتماشاداردزتدگیلحظهبهلحظه. بدانید

استفادهاو و راستی اوخردو ازکنار،گذاریدمیرازرنگیتانهستید؟ یازرنگشماکنید؟ آیامیاستفادهخودتان

ازدانمنمیگوییدمییاروید؟میجلومن ذهنیدانشو بادانممیگوییدمیلحظهایندرماشکنید؟ آیامی

بعدکنید،میگوشبرنامهاینبهباریکايهفتهشماهستید؟ مثالمتعهدشماکنید؟ آیامیاستفادهاودانش

. اینشودکارتان، نمیدنبالرویدمی
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رابیتتاصد و بیستصدتا،کنیدپیشرفتخواهیدمیکهاینبراي،کنیددداشتیاراابیاتاینبایدروزهرشما

تکرارباردویستبار،صدراکدامهر،بخوانیدبایدروزبخوانید، هربایدروزبخوانید، هرکنیدیادداشتخوانممی

شما. کنیدکارخودتانرويدکنید، بایرعایتبایدراجبرانقانون،بودنکارایندرپیوستهشودمیکنید، این

حضور خدابهانسانیکههستاینکارمزد،گیرينمیکارمزدتوپس،کنمکارخواهمنمیاینقدرمنگوییدمی

. مهمترین کار براي او باشدکاربشود و اینزندهخدابینهایتبه،بشودزنده

کارخودمانرويکنیموقت،کنیممیگوشرنامهباینبهکنیموقتگویندمیهابعضی، توکاريدراینگهگاهی

،کنممیگوشرابرنامهاینساعتنیمیککنممیوقتهاموقعبعضی، شودنمیوقتهاموقعبعضی، کنیممی

موالنابندهنظربه. کنیدکارخودتانرويپیوستهومتعهدانهباید. شودنمیاینطوري،استخوبیۀ برنامعجب

نیامدهدنیابهمعلمیهمچونگفتشودمیتقریباً،استتاریخمعلمانبزرگترینواستعارفانبزرگترینازیکی

.استمفیدآموزششو،هستشمارانگشتبسیارتعدادشهستاگرهم،است

کاردراینبایدپیوستهولی،کنیدنمیاشتباهببریدبکاراوراآموزش،بخوانیدرااوابیاتبرویدرااوراهاگرشما

زیاديمزد،گرفتندمزددیدمراینکسا،هستمخدمتتاندراستسالچندینکههمبندهۀ درتجرب. باشید

یاباالستبهپنجاهازشانسنکهکسانیکهگفتم،کردمپیشنهادباریکمن. بودندکاردراینهرروزکهگرفتند

دربیایند،کارکنندخیلی،نداردلزومیدارندپولمقداريیکیا،شوندمیبازنشستهدارندیا،هستندبازنشسته

.بدهیمهمدستبهدستبایدما. کنندکارراهاین

پخشهمخانوادهبهبگیریدیادخودتان،دربیاوریدرااشخالصه،بدهیدگوشخوبرابرنامهیکتوانیدمیشما

بفهمندوبخوانندبلندراشعرهاو،خانوادهدربشوندجمعهمدورنفرچنددارندتمایلاگرونکنیدتحمیل،کنید

میماکوتاهیدرمدت. استخوبیراهاین،کننداستفادهشانزندگیدربروند، بکنندراخودشانبرداشتو

.بشویمزندهخودمانمعنویتبهتوانیم

بهگیرينمیمزدعلتاینهب:گفتهموالناهمیشهکهباشیدداشتهیادبههمیشهوبفرماییدیادداشترابیتاین

. نیستیکارایندرپیوستهوکارياینتويگهگاهکهرسینمیحضور
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شرابِ غیبطعامِ حق و بیخامش که بی

این حرف و صوت هست دو سه کاسه هتی

:گفتکهرسدمیآنورازکهخداییغذايبدوناینکهبراي، گویدمیماۀ همبهباشخاموشکهگویدمی

ناسزاسترااومرحیوانیقوتخداستنوربشراصلیقوت

،انسانصوتوحرف. آیدمیجهانازکهشرابیمقابلدرغیبیشرابپس،غیبیشراببدونوطعامآنبدون

وصللحظهدراینکهکسیهر،شاعرانژاژگفتهمباال،هستندتهیهايکاسهفقط،زنیممیکهحرفهایییعنی

شماو،مردمدستبهدهدمیتهیهايکاسهفقط،نویسدمیچه،زندمیراحرفایششعرورتبصچه،نیست

ة اندازبهچیزيهیچ،باشیمخاموشبیشتربایدمایعنی،بگیردسرچشمهخاموشیازفکرهایتانبدهیداجازه

راذهنیعنی،بشویمبایدشوخام، بشویمماناصلمثل،بشویمخدامثلخواهیممی. نیستخداشبیهخاموشی

. کنیمساکت

آنبهصندوقایناززنیممیحرفکهتازمانی،بیاوریمتوانیممیآنورازهستیمخاموشکهوقتیراطعام

همینخشکعلف،خشکعلفیعنی، گفت،هستحشیشدرصندوقها،آوریممیصندوقهاازما،صندوق

منتهیخردهايانتهايگفت وآوردمیدریاآنازکسییک. ماستصندوقهايتويکه،استخشکفکرهاي

آناز،کنیممیاستفادهفکرهاازیعنی،کنیممیاستفادهخشکعلفازکهتازمانی. هستیآنتوودریاستآن

.گرفتنخواهیمشرابدریا

پرندهشبیهماگویدمیموالناخوانممیبرایتانکهبیتچندایندر،برایتانبخوانممثنويازابیاتیبدهیداجازه

وگذراستیعنی،استآفلیچیزیکشدگیهویتهماینو،نشستیمشدگیهویتهمرويکههستیماي

،کندپروازتواندمی،نشستهشاخهرويکهپرندهاین. بخوردراپرندهاین،بیایدخواهدمیهستگربهکهمرگ

آدمهايرويکههستیدايپرنده،ایدنشستهمتعلقاتتانروي،ایدنشستهپولتانروياآلنشمایعنی. شودبلند

شویدبلنداینکهبجايولی، شویدبلندتوانیدمیشما،شکنندمی،کنندمیتغییرآنهاوقتیو،ایدنشستهدیگر

ذهندنیا،ماستهايشدگیهویتهماندنیا، دنیاستهمانسوراخاینو،سوراختويرویدمی،شویدمیموش

.ستا
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3977مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بیت 

چون شنید از گُربگان او عَرِّجُواجومرغِ جانش، موش شد، سوراخ

آمدموقتی،زندگیمانابتدايدر،هویتیمهمآنباماکهکوچکچیزهايمرگیعنی،کوچولوهايگربهگویدمی

راهویتش،نرفتیادشولی،رفتازبینشدرهپا،شدگم،بودهویتهمعروسکشباکوچکیخانمدختریکمثالً

شدموش،بپرداینکهجايبهپرنده،راپرندهاینبگیریمبرویم:گفتندهاگربه. بپردآنرويازتوانستمی،نکند

دقتدرستاگرشمااینکهبراياستمهم. بپریمتوانستیممیبودیميهوشیارمایعنی. موشسوراختويرفت

نگهبگیریدونپریداگر،آنازبپرید،کنیدرها،کنیدبازرادستتانشمارفتندآنها،چیزهاییبهچسبیدید،کنید

رفتنبینازگربه، داردوجودمرگگربهو،موشسوراختويرفتیمهمهماو،موشسوراخبسويرویدمی،دارید

. اًحتمداردوجودهویتیمهمآنهاباکهچیزهاییبراي

واراندرین سوراخِ دنیا موشنش وطن دید و قرارزان سبب جا

وارموشدنیاسوراخایندر، دارددوستراآزاديواستآزادواستيهوشیارکهماجانکهاستعلتاینبه

،ماستجسمیيهوشیارهمجسمیهوشیاريو،ماستوطن،دنیااینوذهناینکنیممیفکرماو،استمانده

شمالحظهیک، اینجاایستینمی،بچشیرااشمزهگویدمیکهاستهمینبراي،اینجاتادیمایسنمیواوگرنه

دردتبهآیدمیشدگیهاهویتهمازکهخوشیآنکهفهمیمی،بچشراسبببیشادي،بچشرازندگیة مز

. خوردنمی

درخورِ سوراخ، دانایی گرفتهم درین سوراخ بَنّایی گرفت

،استهمسرماین،گذاشتهمکنارراشدگیهاهویتهم،ساختنفکرهاباکردشروعدنیاشموسوراخایندر

هماینواستماشینمهماین،استمقامماین،استپولماین،استتصویربصورتهمهاینها،استامبچهاین

،کندمیداردراموشاخسوربنایی، توآنرفتهو،استگذاشتهمبغلراهمه،استسوادم،استچیزهایمۀ بقی

،کندمیکارداردذهنشتوي،استبهتربیشترهرچهحددرداناییش. داردداناییهمموشسوراخمطابقو

بابینیدمیشماکهاستهمانیدنیاکنیدتوجه،هستهمدنیااینذهنش،استموشسوراخشد ذهنش

. بینیمنمیدرسترادنیاما،ذهنتان
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کاندرین سوراخ کار آید، گزیدمرورا در مَزیدهایی که پیشه

هرچه،بکندزیادتررااوبتواندکههاییحرفه؟ دنیاسوراخایندرکردانتخابهاییحرفهجورچهبنابراینپس

میبکارسوراخایندرکردنزیاددررااوکههاییپیشه،مزیددررااومرکههاییپیشه،کرداجرارابهتربیشتر

.بوخ. کردانتخابیدآ

بسته شد راهِ رهیدن از بدنز آنکه دل بر کَند از بیرون شدن

ذهناینازسوراخاینازکهرسدمیفکرشبهکسیچه،سوراخآنازشدنبیرونازایمکندهاصالًرادلمانما

نفرچندببینید،کنیدنگاهاشم،بشویمبیرونکه،ایمکندههمدلمانوایمشدهناامیدچون؟ رفتبیرونشودمی

می،بشویمزندهخدابینهایتبهبرویمباید،خدائیتیم،هستیمهوشیاريجنسازما:گویندمیکههستدنیادر

،نریزدبهماینجاراچیزهاماکهبکنیدکاريیکفقط.استخوبشدگیهاهویتهمداریمکههمینآقانهگوید

دارمامبچهازانتظارمندنیاسوراخایندر، دارمرنجشمثلدردهایی،دمحسو،دارمکنترل،ترسممیمن

،دارمتاسفاظهارگذشتهازمنو،شدهکینهشدهکوبیدهرنجشها،شدهرنجشسببتوقعاتاینودارمهمسرم

.بشودخوبحالمکنیدکاريیکاما،مضطربم،ترسممیآیندهاز،دارمگناهاحساس

اینازتواندمیکهکندنمیفکرکسیاصالواینهاستکردنزیادهمینسطحدرشمادانایی،باباشودنمی

،بپريبایدتو؟ بیرونبیاییخواهیمیگویدمی. استگربهبیرون،ایستادهوگربه؟ چرا،برودبیرونموشسوراخ

.بله.شديموش،مرغیتو، بپريبایداینهاۀ همروياز

خیمه کی افراشتی؟از لُعابیا داشتیعنکبوت ار طَبعِ عَنق

چیما،خیزدبرمیيهوشیارازگفت،فکریعنیدهانمانآبباهمما،تندمیتاردهانشآبباعنکبوتگویدمی

عنکبوتۀ خانداریموآوردیمهایماناندیشهباراخودمانکردیمکوچکوهستیمدریاآنمادرواقع؟ هستیم

میبهمفوراًحوادثباهمماعنکبوتیخانه. ریزدمیبهمطوفانوبادکمترینبابوتعنکۀ خانولی،سازیممی

این،استشغلماین،استامبچهاین،استهمسرماینکه،کردیمدرستماکهچیزياینکنیدنگاهشما،ریزد

میهمبههمهکشندبراستونشیکبدلیحیثیت،استپوشالیچیزیک،استمردماحتراماینو،استسوادم

ازیکدفعه،دهیمیدستازراثروتتتمام،کشندمیراستونشیکبینیدمیشما. ماندنمیچیزي،ریزد
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. شودمیمریضهمبدنت،ماندنمیهیچیدیگر،دهیمیدستازهمراهایتبچه،شويمیجداهمهمسرت

. شویممیزندهخداینهایتببهکهشویممیموقعیماعنقا،نداردعنقاطبععنکبوت

ماواستدهانآبلعاب،استذهنیمنعنکبوت،داریمبینهایتریشهکهموقعی،هستیمماسمبلیک،عنقا

. ساختیمعنکبوتیۀ خان

&&&
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بیتیتکیکی،استغزلیکی:استقسمتسهمعموالبرنامه،خدمتتانکردمعرضکههمانطور،گویدمیبله

میطرحاینطوري،کنیماجراراهمهبرسیمدرستاگر. استمثنويقصههمیکی،هاستبیتیچهار،سهیا،ها

زندگیدرروشناییهمهکالًکهدادمتوضیحومیخوانمیدارمراهابیتیسهدوآناآلن،شدتمامماغزل. کنیم

،کندمیروشنرامختلفجاهايهمهاتیبیتکاینولی،بینیدمیيهوشیارچشمباشما،آوردمیبوجودشما

درشمادیگر،شودمیروشنجاهاخیلیمدتییکازبعدراآنجا،راآنجا،راآنجا،رااینجا،کنیممیروشنوقتی

:گویدمی، بکنیدبایدکارچهدانیدمیآنجابهدرسیمیوقتی،شویدنمیگمآنجاهاکردنفکرودادنانجامعالم

3453نوي، دفتر دوم، بیت مولوي، مث

تا رسی از چاه روزی سوی جاهچون پیمرب نیستی، پس رو به راه

بهاگرماداریمکهداري، ذهنیمناگریعنی،راهبهبیاپس،آورينمیآنورازپیغاموزندگیبهنیستیوصلاگر

اینجادرجاه. برسیجاهبهوسفیمثلبیایی،شدگیهاهویتهم،یوسفچاهاینازروزيیکتا،نرسیدیمحضور

جاهبههآمدچاهازیوسفکههمانطور،بزرگی،جاه. شویممیزندهآنبهلحظهایندرکه،خداستبینهایتهمان

.رسید

ایخود مَران، چون مردِ کشتیبان نهایباش، چون سلطان نهتو رَعیّت

بیاتو،نیستیسلطان،نیستیموالنامثلشماگرا،مردمۀ عامیعنیرعیت.باشرعیتپس،نیستیپادشاهاگر

کهکسی. نیستیکشتیبانچون،نرانرااتکشتیذهنیتمنباخودتو،بگیریادوبخوانراموالنااشعار

آیا. خیزدبرمینامالیماتوقتی،کندهدایتجوريچهراکشتیکهداندمی،افتادهطوفاندراستبلد،ناخداست

همشما،شودمیروچالشهامرتب،جلوبریدمیراتانتنکشتیاینشما؟ مابرايخواستواهدبرخنامالیمات

نیرويبگذار،باشتسلیمبیاپس،نیستیموسیتوولی،بشودردتواندمیدریااینازموسیگفت،شدیدهویت

.نیستیبلداینکهرايب،نباشخودتکشتیبانخودت،کناستفادههمبزرگاناز،کندکمکتوبهزندگی

باش، تا گردی مخیرمیخوشدستای کامل، دکان تنها مگیرچون نه

یعنی،استکاملماجانوشدهزندهلحظهایندرخداابدیتوبینهایتبهکهکسییعنیکامل،نیستیکاملاگر

ذاترويونکندیدجهانازوونبیرازشماو،نیستآگاهيهوشیارازيهوشیارشمادراگر. نیستیآگاهجانتبه

رادکان،نیستیکاملاگر،مدهاستادبهدستايآمدهجانکامل،بودیدکاملبفهمیدو،بشویدقائمخودتان
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،بدهقرارموالناابیاتمعرضدرراخودت،باشخمیرمثل،باشمتواضعو،راخودتدکان،نکنادارهتنهایی

.دانینمیکنقبول، کنقبول،نکنالسئو، نکنجدلوبحث،نباشخشک

ولی،بودندخوبهمهانایبله،موالنا،فردوسیبهنشیندمییکیببینیکدفعه،بگیریمایرادبزرگانبهنبایدما

، داندنمیآندانممیمنیعنینبودچیزهااینکهآنموقع، دانستندنمیکهآنموقع،بودهناقصسوادشانبوخ

راحسابیحرفهايآنبوخ،باشدزدهحسابیحرففردوسیاگر،باشدزدهمفیديحرفراگگویندمیبعضی

تو،خمیرگرديتاباشمیدستخوش،نیستیبلدکهتوبابا،اینطورينیستکههمه،مادربیاوریمتوآنازباید

.نگیرایرادباشمتواضع. نگیرتنهادکان، اينهکامل

چون زبانِ حق نگشتی، گوش باشباشرا گوش کن، خاموشاَنْصِتوا

ونشديوصلکهزمانیتا. باشخاموشوکنگوش،باشیدخاموشگویدمی،استقرآنآیهکهانصتوافرمان

،باشگوشوباشخاموشتو،چرخدنمیزندگیخردباتوزبانو،کندنمیبیانشماطریقازراخودشزندگی

.کهشودنمیبلدآدمکهخواندنکتابتادوبارآخ. هیمبدگوشمااستخوبچقدر،بدهگوش

وار گوبا شهنشاهان، تو مسکینگوور بگویی، شکلِ اِستِفسار

نمیبگو،کنمطرحسئوالیصورتبه،کنسئوال،بگوییخواهیمیاگر،زندمیحرفجوريچهموالناببینید

زحمت،شدندزندهزندگیبهکهآنهایی،کاملانسانهايباشهنشاهانبا؟ مبدهتوضیحموردایندرشودمیدانم

. باشمتواضعتو، گووارمسکینتو،کشیدند

یکی. باشیممودببایدما. استغلطایندانممیکهنه،دانمنمیمنبدهیدتوضیحمنبهلطفارااینبگوبیاشما

منبگوییدلحظههرشماگویدمی. استنکردندانشادعاي،استنداشتنادعابیتچهارسهاینپیغامهاياز

،سخناستادانبهبلکه،دانیممیتنهانه،کنیممیادعامابعد،بدهدتوبهراداناییش،خدا،زندگیتادانمنمی

. باشیمبایدمواظب، بگیریمایرادتوانیممی،عارفان

راسِخیِّ شهوتت از عادت استابتدای کِرب و کین از شهوت است

هممنکهاستخودنمایی،هاخواهیزیادهازیکیواستخواهیزیادهاز، کینهوگفتنمنوشدنبلند، کبراول

ونیستماستادمنبگوییدشما. هستماستادهممن،بیاوریدحساببههمرامنوهستممهمهممنودانممی

کینهوشودمیخشمگین، رنجدمیانسان،دانینمی،گویندمیمردموگرنه. بگویدبایدکسیهر،دانمنمی
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دنبالمامرتبهیاینکه،خواهیزیادهومادرشهوتشدنراسخگویدمیو. شودمیمتکبروکندمیایجاد

عادتوقتی. استعادتاز، هستیمخودماننمایش، هستیمدفاعمشغولمرتب،هستیمذهنیمنکردنبزرگ

.ایمردهککه،چیزهااینبهکنیممی

دراالصولعلی. استموقتیمصنوعیذهنیبافتیکذهنیمنایناینکهبهراشمادهممیتوجهمنحاال

میهمهبینیممیما. شدمی،شدیممیبزرگعشقباوطبیعیمااگروشدمیمتالشیبایدسالگینه،هشت

. دانممیهممنگویممی،دانممیمنگویندیمکنندمیبلندراخودشانهمه. منگویممیهممن.من:گویند

همینبرايرادانمنمیرآخ؟ بشویممتواضعنگیریمیادمانهمهچراها. دانممیتوازکمترمنکنیفکرمیتو

دانمنمیاگر،دانمنمی،دانمنمی،دانمنمی،دانمنمی،دانمنمی؟ دانمنمینگوییمچرا. کردنداختراعجاها

.شویممیبزرگ؟ شوییممیکوچککهکنیدمیکرفبگوییم

واکشدخشم آید بر کسی کِتچون ز عادت گشت حمکم خوی بد

سويبه،بکشدخداسويبهبیایدراماکسیهر، مادرباشدافتادهجا،باشدشدهمحکمعادتازمابدخوياگر

توگوییمیمنبه، آیدمیمانخشم، دانمنمیبگو: بگویداینکهسويبه،بکشدتواضعسويبه،بکشدتسلیم

کنیدمیفکرکه،بدخويایندرشدیدراسخاگرشما، نباشیداینطورشما، دانممیراچیزهمهمن؟ دانینمی

. باشیدمواظب، داریدتکبرودانیدمی

من،استبداتفاقایندانممیمن،نه:گوییدمیشما، بشویدتسلیمبیایید:کهگویدمیراموالناشنویدمیاگر

راایرادهاخواهممیمن، کنمبدگوییخواهممیمن، کنمانتقادخواهممیمن، کنمستیزهآنباخواهممی

آدمآن. استشدهجاگیراودربدخوي، داردکین، داردخشمکهبدانید، کنمستیزهخواهممیمن، دربیاورم

ازپر، استکینهازپر، استکبرازپر، استخشمازپر، نیستوصلآدمآن، کندهدایترامردمتواندنمی

. کندبزرگراخودشخواهدمیلحظههر. استشهوت

2726مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بیت 

آید از جانان، جزای اَنْصِتُوااَنْصِتُوا بپذیر، تا بر جانِ تو

، خداازیعنیجاناناز، تويهوشیاربر، توجانبرتا،ذیربپراباشخاموشیعنی،بپذیرراانصتواتوکهگویدمی

میخاموشموقعهر. داردپاداشیاین،کنیداجراوباشیدخاموششمااگر،باشخاموشپس. بیایدانصتواپاداش
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میپاداشیکشما، رسدمیصفربهدانشش،نیستداناییکه،ذهنیمندانایییعنی،شماداناییوشوید

. استمثبت، آیدمیدستتانبهکهچیزيآن، پاداشیعنیانصتواجزاي. استزندگیخردآنو،گیرید

.خوانممیبرایتانمختلفجاهايازدوبارهکهاستابیاتیاینها،بله

1341مولوي، مثنوي، دفتر دوم، بیت 

رویی که جفتش شد خَریفوایِ گُلای خُنُک زشتی که خوبش شد حَریف

حالبهبدااما. بشودهمدمشزیباکهزشتیحالبهخوشا. همدمیعنیهمحریف، پاییز، خزانیعنیخریف

لحظهایندرشمااگر. استزشتاین، داریدذهنیمنشما؟ گویدمیداردچی. بشودخزانجفتشکهزیبارویی

، رسیدیدتازهکه هستیديرهوشیاشمااگرولی، حالتانبهخوشا،زیباستکه،بشویدخداهمدموبشویدتسلیم

. حالتانبهواي، ذهنیمنخزانبا، خزانبابشویدجفت

پژمرده، شدیدخزانجفتآمدید، ابتدابودیدروییگل،آمدیدکهبودیديهوشیارشماکهبینیدمی شماپس

با،تسلیمباولی، شدیدذهنیمن،شدیدزشتکهاستدرست. کنیدعوضراتانرفیقبیاییدشمااآلن، شدید

.بشوددرستکارتانتا،بشویدهمدمزندگیزیباروي

1296مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بیت 

سرد شد بر آدمی مُلکِ جهانچون از آن اقبال، شیرین شد دهان

متوجه، شدشیرینانساندهان،خداییآرامشایناز،لحظهایندر،نیکبختیایناز، سبببیشادياینازچون

شنیدراحرفهااینکسییکاگر،استبودنجنساز، استخدائیتجنساز، استيهوشیارجنسازودشمی

یکآمدو،استيهوشیاراشنیم،استجامداشنیمگفت، بودهشدهگمکردنفکرودادنانجامفضايدر

هویتهمحالبهتاهکفکرکردنودادنانجامفضايآنصورتآندر، کردحسرااششدهگمنیماینلحظه

جهانملکبهحرصباوشدیدمندعالقههنوزشمااگر. جهانپادشاهییعنیجهانملک،شودمیسرد،بوده

.استآنة کنندتکمیلهمبیتاین. نچشیدیدهنوزنیکبختیآنازشودمیمعلوم،هستید

582مولوي، مثنوي، دفتر دوم، بیت 
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ن جهان در چشم او مردار شدایهر که از دیدار برخوردار شد

یعنی،باشدمحسوسدیدارشاینوکنددیدارخدابا،بشودزندهيهوشیاربهتسلیماثردرلحظهیککسیهر

زیرکهراظریفآرامشآن، آیدنمیبیروناز،استسبببیشادياینو،بچشدرازندگیشاديدوباره

جهاناینجادر. شودمیمردارچشمشدرجهاناینآنصورتدر، لحظهیککندلمسراآن،استفکرهایمان

بریزدبایدزندگیخرد،باشدیادمان، کنیدکارنبایدشماکه:گویدنمیموالنا. شدگیهاستهویتهمکنیدتوجه

پخشجهاندرراعشقاین، رابودناین، راخرداین،کهشویممیزندهخدابینهایتبهدلیلاینبهما، ماکاربه

شماکهنیستاینطوري. دیگرجورهزاربهواستفکرمانطریقازشایکی، استکارمانطریقازشایکی. کنیم

.کندکارباید، کندمیکارخیلی. کندمیفکرنه،کندمیکارنه،شودمیزندهحضوربهکسهربگویید

مسئول، بخورممنبدهنددیگران، ردیگکنمنمیکارمنکهنیستاینمعنیش،شدمرداراوچشمدرجهاناین

قرارزندگیاختیاردرراخودش، کندبیانراخودشاوطریقازخواهدمینهانگنجآنکهفهمدمی. شودمیتر

اینوخالقیتاین. کندمیخلقخودشراخودشفکرهاي، آوردمیجدیدفکرهاي، شودمیخالق، دهدمی

بیکار، استکاريدرخدامثلهماولحظههر، کندمیعملروزهر، کندمیعملتماح، اعمالشبهریزدمیخرد

.نیستوصل، نرسیدهحضوربهباطلوعاطلوبیکارآدم، ماندنمی

، بشودجاريچیزيیکبهباید، برودجایییکبهباید، استجاريآبیکنیبازراشیريیککهکنیدفرضشما

مسئولیتبیاستتنبلکهکسیآن. داردذهنیمناونشستهايگوشهیک،استولملوکردهکزکهکسیآن

بیکارواصلیهیچ، نیستواصلآدمآن، داردذهنیمنآدمآن، دیگرانگردنانداختهراخودشمسئولیت،است

.نیست

1238مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بیت 

حسد؟امتحانِ تو اگر نبودکامتحان کردیم و ما را کی رسد

درستراایناگر،مابهدادراایناگرگوییممی، ذهنیمندرکنیممیامتحانهیراخداماببینیدکهگویدمی

هرخدا. کندمیامتحانراماداردخداکهنیستحالیمانماو، داریمقبولماوهستخداشودمیمعلوم،کرد

. بگیریدمعنیآنبهشما؟ هستیماوجنسازماکهدهیممیتشخیصماکهببیند،کندمیامتحانرامالحظه
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کهاستآدمیحسودآدم. کردينمیامتحانراماتونبودیمحسودمااگروکنیمیامتحانراماتوکهگویدمی

آنجادروکردنفکرودادنانجامقسمتبهرفتهکامالیعنی، جسمبه، کوچکیبه، دادهکاهشفرمبهراخودش

اتصالعدمو،استکوچکچیزبهبینهایتآندادنکاهشذهنیمن. داردذهنیمنبنابراینپس.استشدهگم

سهیسروکهکسیمقابلدراندگذاشتهاندکندهکهدرختیمثل،کردیمصحبترااینهاهمهامروز، زندگیبه

کسباکندمیمقایسهراخودشهلحظهر؟ چراهستهمحسود، شدهکندهریشهازکهکسیاینپس. است

،شویممیخوشحالباشیمبرتراگر، دیگرانباراخودمانکنیممیمقایسهما. نباشدحسودتواندنمیاینودیگر

. شویممیحسود، باشندبرترماازآنهااگر

میرفوزهلحظههرامکهدانیدمیماو،کردنمیامتحانراتوخدانبوديحسوداگرکهگویدمیموالناولی

امتحان، اوبابشویدموازيبیاییدشماکاراینبراي. رامانکنامتحان، استبهترنکندامتحانراماخدا، شویم

امتحانراماخدانباشیمحسودپس. شودمیبدخیلی،شویممیرفوزه، چالشهاباکنیممیامتحانرآخ. نکند

استاینامتحان؟ چیهامتحان، کشیممیدردشویممیرفوزه. کندمیانامتححسودیمکهزمانیتا. کندنمی

میما؟ نهیاهستیمنجنسازانههوشیار؟ نهیاهستیمنجنسازببینمکنممیامتحانراتواآلنمنکه

. دیگراستایننشانهحسادتخودخب،نهگوییم

تنگ، خشم، کینه، رنجش، حسادت. همبافامیلندنهاای،حسد:گویدمیاینجاحاالاستهمینطوردردهاتمام

، خوردنافسوسحسوتاسفاحساس، گذشتههايخبط، آیندهازاضطرابونگرانی،استرس،افسردگی، نظري

باماپس،آوردمیخودشباراهایکیآنبیایدیکی، فامیلندهمهاینها، شوممیتلفجوريچهببینمنحیف

. شویمنمیحسود، لحظهایندرگیزندبابودنموازي

بیتچنداینزیباستاینقدرولی، قبالخواندیمبارهاکه،بخوانیممطلبییکادعابهراجعبدهیداجازهدوبارهبله

:گویدمیکنیدنمیادعادیگر،رابیتچنداینخوانیدمیوقتیشاید،بدهیددلشمااگر،استکنندهبیدارو

684تر سوم، بیت مولوي، مثنوي، دف

افکند در پیش او شه، اطلسیخیاطی خَسیچون کند دعویِّ

خیاط،استذهنیمن، استخیاطلحظهایندرکندمیادعاکهکسیآن. استزندگی،خداست، شاهکهاوال

تانیاد، کندمیکارفیکونکنباخداگفت، کردیمصحبتقبال؟ دوزدمیراچیوبردمیراچی، خداستاصلی
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میگویدمیکهکسی، کنیدنمیخیاطیدعويو،هستیدزندگیباموازيشمالحظهاین،کهگفتیمرااینهاباشد

، راتانفرمیبیهمبدوزیدببریدرافرمتانهمپسبایدشما. بدوزدببردبایدخیاط. کندمیخیاطیادعاي،دانم

.شودمیوباشگفتشمافرمیبیوماشفرمبهگویدمیاو؟ رفتکجافیکونکنموقعآنو

مکانالومکاناندردویممیفکانکنحکمچوگاهناپیش

گویدمیاو، فکانکن،شویدمیتسلیمشما. آوردمیبوجودرالحظهایناتفاققدروقضا. کندمیکاراینطوري

میکنترلراقدروقضامنبگویید،دیدشبلندوسطاینشماحاال. شودمیوبشو، شمافرمیبیبهوشمافرمبه

خودم،برممیخودممن، هستمخیاطخودمندارمقبولهمرافکانکن، کنممیستیزهآنبااینکهبراي،کنم

.ذهنیمنیعنیخس، شماهستیدخسصورتایندردوزممی

افکند در پیش او شه، اطلسیخیاطی خَسیچون کند دعویِّ

اینشاهمعمولیشاه. آوردمیدرراپدرت،بشودخرابببري، اندازدمیجلویشرااطلس، تقیمگرانپارچهیک

قباي. بدوزمنبرايگشادقبايیک،ببربردارخوبخیلیبگیر، رتبهعالیخیاط،هستمخیاطمنگفت، جهانی

خیلی، منگوییمیشما؟ شمایاخیاطممن؟ خیاطیگویدمیشمابهخدایعنی. استحضورهمین،همگشاد

.شماستحضورهمیناطلس، جلویتاندازدمیاطلس، خوب

ز امتحان پیدا شود او را دو شاخفراخکه بِبُر این را بَغَلطاق

یعنیبغلطاق. شوتبدیلمنبه، کنبینهایتراخودتحضوراینبیا،نیستیخیاطمگرخوبخیلی:گویدمیخدا

کهگوییدمیشما. ببینیمببرپس، بینهایتیعنیفراخقباي، فراخبغلطاقسپ،گشادیعنیفراخ،لباس، قبا

وکندمیتعجبیعنیشاخدو، شویدمیرسوانتیجهدر،کنیدامتحانشماکردمنمیفکرخواهممیمعذرت

تحانامبوخ، کنیدمیامتحانشماکردیمنمیفکر،دانیممیگفتیمما،کنیممیتعجبهمما. شودمیرسوا

.گذاردمیجلویتانچالشیکفرمقسمتدر، رامازندگیکندمی

میکهافتندمیکسانیبرايفقطبداتفاقات. افتندنمیبداتفاقاتباشیدتسلیمشمااگرکهخواندخواهیمامروز

ذهنیمنشدنمتالشیگفتیممصیبت،آیندمیدچارمصیبتیبهگویدمیکههمینو،خیاطیم،دانیممیگویند

،نیستمخیاطمنبگویدوکندتامل،باشدتسلیم،کندصبرباید، شودمیدچارمصیبتاینبهکسیهر. است

.شودمیرسواهی. بدوزدراقبایشوببردزندگیبگذارد،دانمنمی



Program # 698گنج حضور698برنامه شماره 

48: صفحه

رُستم بدیدر وَغاهر مُخَنَّثگر نبودی امتحان هر بدی

بديهر، آیدمیچالشیکموقعآن، شدمزندهحضوربهمن:گوییدمیشما، نبودچالشهاامتحاناگرگویدمی

درستشمابرايراحادثهاینبفرما. کندمیامتحانراشماخدا، افتدمیاتفاقکههاییبدي، چالشهریعنی

.بودرستمجنگدرمخنثیهرنامرديهرنبوداگر:گویدمی. استامتحانپس.ببینمکنحل،کردم

کهآنهایی،جنگرفتندمیبوخقدیم، جنگبروندمردمکهنیستآنطوريدیگر اآلنالبتهتواندمییکسهر

شایدورفتندمی،بودندجنگاوروداشتندهمجنگجراتواقعا،بودندهیکلقويوبودندجنگجوبودندغازي

که،هستهمجنسیتیدوسمابهشایدمخنث، استمخنثواستترسوکهکسیآنولی، کردندمیهمادعا

، کندمیرستمیادعايواستترسو،استترسوهرحالبه، مردبصورتزنیا،استزنبصورتاستمردمثال

.پدراياستامتحانبرامتحان، هستامتحان:گویدمی، ذهنیمنبهگرددمیبربعد

چون ببیند زخم، گردد چون اسیرخود مُخَنَّث را زره پوشیده گیر

رازخمهاوبشودجنگمیدانوارداینکهمحضبه، ترسونامردآدمآن،بپوشدهمزرهبیایدمخنثکنفرضاصال

یکیکدفعه،داردادعا،داردادعاهی،استهمینطورهمذهنیمن. کندحرکتتواندنمی،شودمیاسیر،ببیند

.افتدمییادشخداموقعآن، ودشمیگرفتهاوازحرکت،شودمیخشکآیدمیجلویشبزرگیچالش

، شودمیامتحان،بکندادعاکسیهر؟ گویدمیچیادعامورددرموالناببینیدشماکهخوانیممیرااینهاۀ هم

خداییخردبدهداجازهوبپذیردرالحظهایناتفاقکسیهر، داردمسئلهلحظهایناتفاقبا،بکندادعاکسیهر

، کندمیحلخردآنازاستفادهبا،بیایدهمچالش،بشودهمامتحاناگر،شودنمیحانامتاو، بشودرداواز

.ریزدمیفرودلشولی،پوشیدهراجنگاورهازرهکه،مخنثمثلزندنمییخدیگر

به، ریزدمیوترسوذهنیمنمرکز، استمرکزشهمین،داردجنگاورمردآنباترسوومخنثآنکهفرقی

یکیآن، نهیکیآن،نهیکیآن،لرزیدنبهکندمیشروعاین،بیافتدخطربهشدگیهاهویتهمهاینکمحض

براي،ترسدنمیشدگیهاهویتهمریختناز، ترسدنمیاستزندگیجنسازمرکزشدیگر کهکسی. ترسدنمی

.شدسرددلش، شدمردارجهانملکگفتاینکه



Program # 698گنج حضور698برنامه شماره 

49: صفحه

مستِ حق، ناید به خود از نَفخِ صُورمستِ حق، هشیار چون شد از دَبور؟

،نیستمستبیرونیشرابازدیگر، شدهزندهاوبینهایتبهلحظهایندر، شدهمستحقبهکهکسی:گویدمی

مست، ناگوارحوادثبادیعنیدبور.استکنندهخرابواستمضرووزدمیمغربازکهاستباديدبور، دبوراز

شدهزندهزندگیبهخوردهیکهنوزکهکسیآن. ذهنبهرودنمییعنی،شودنمیارهوشیناگوارحوادثازحق

هویتهمودادنانجاموکردنفکرقسمتآنبهرودمیتماما،بیافتدبداتفاقاینکهمحضبهداردادعاولی

. کندمیهوشیاروآنجابردمیرااوناگوارحوادث،حوادثبادپس، شدگی

میبلنداینکهبراي؟ چرا،شودنمیبلندقیامتروزدرهماسرافیلشیپورباحتی، خدامستحقمستگویدمی

.کنندهخوابنه،استکنندهبیدارنه،برایشدیگراتفاقیهیچیعنی،شدهقبلاز،بشودزندهاوبهکهشود

انجاموفکرهادرایمرفته، جهاننایبهيهوشیاربصورتایمآمدهماکهگویدمیداردموالناکنیدمیتوجهپس

کشیممیوقتی، عقبکشیممیتسلیمباوشناسیممیراخودمانگرفتارياینیواشیواش، ایمشدهگمدادنها

میتشخیصانههوشیارماولی، عقبکشدمیداردکهاستخودشزندگی، عقبکشیممیکهنیستیمما،عقب

ناگوارحوادثباد، دبوربادکهدانیممیوکشیممیانههوشیاردرد،یریمگمیتصمیم،کنیممیانتخاب،دهیم

بکشدراخودشزندگی،کشیممیدردحالیکهدردهیممیاجازهوکشیممیدردانههوشیار. شدخواهدایجاد

. عقب

يشیارهووقتییعنی، بحرانیجرمیعنیCritical Massهستهماصطالحییکمدتییکازپسامروزگفت

مثليهوشیار،شدگیهویتهمۀ سلطازجهدمیتیرمثل:گفت،برسدايدرجهبهشماحضوريهوشیارشما

همبهکشاندنمیراشماچالشیهیچ، آنوربهروينمیدیگر،شديحقمستوجهیديوقتی. جهدمیتیر

.ریزندمیفروهمههممنفیاتهیجانآن، ترساندنمی،کندنمیخشمگینراشماچالشیهیچ، شدگیهاهویت

دوغ خوردی، دوغ خوردی دوغ دوغحق راست باشد، نی دروغۀباد

راستهماینصورتدر، بوديخورده،بوديآوردهشرابآنورازیعنی،بوديخوردهراحقة بادتواگرگویدمی

. خورديدوغتواما، بوديهزندهم،داشتیعمقهم،داشتیآرامشهم،بوديشادهم،بوديراستینهم،بودي

از، بدآیندهاآیندهاخوشاینکهمثل،توجهمثل،تائیدمثل،گیریممیبیرونازماکهاستشرابیهماندوغ

. استدوغاینها،مردمتائیداز،ماازسپاسگزاريازمانتعریفاز،آیدمیخوشمانهرچی
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زندهحقباده، استجسمیيهوشیارهماندوغ. دوغغدوخوردنددوغخوردنددوغ. خوردنددوغمردمبیشتر

رهاراذهنیمنبدلیحیثیتاینانسان، شودمیراستینانسان، خوردنرازندگیشرابو،استزندگیبهشدن

میجوراتفاقاتکهنیستمهمبرایش، کنندمیتکذیبشیاکنندمیتائیدشدیگراننیستمهمبرایش. کندمی

میاجازه. يهوشیارآنبهگمشدگیاینازشدنتبدیل. داندمیتبدیلواقعدررااتفاقمهمترین، ناجوریاافتند

بگیریمتصمیمما. داریمآزادارادهماکنیدتوجه.بکشدعقبکشدمیراخودشداردکهزندگیایندهد

خواهیمدچارهموخیمشاقبعوبه، شدخواهیمدچارهمدردشبه، توانیممیداریمنگهچیزها یابهبچسبیم

. شد

1226مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بیت 

لیک کی خسپد دمل اندر وَسَن؟گفت پیغمرب که خسپد چشمِ من

مییازنممیچرتوقتیولی،رودمیخوابمنچشمکهفرمودهرسول:گویدمی، خواب، چرتیعنیوسن

وقتی،شدهزندهخدابینهایتو بهشدهکه به زندگی زندهیانسانکهدهدمینشاناینوخوابدنمیدلم، خوابم

شود، دلشمیهویتهمذرهیکوبدهد،انجامکارجهاناینبهرودمییعنیکند،میفکرکند، وقتیمیعمل

هر،کردنیکارهرکند، ولیمیهمکاربیروندر،هستزندهاودرعمقییکواحدآندریعنیزنده است،هنوز

وقتی.هستبیداردلشولیخوابد،میوقتیدارد،خوابذرهدارد، یکشدگیهویتهممقداریککردنیفکر

مهمبخوابدنگهبانهست،بیدارشاهوقتیوهست،بیدارخدایعنیهست،بیدارشاهیعنیهست،بیداردلش

. نیست

بصیرجان فدای خفتگانِ دلخفته گیرشاه بیدارست، حارِس

دفاعشماازشمامن ذهنی،بخوابدشمامن ذهنیشما، حاالدرهستبیدارخدایعنیهست،بیداراشمدلوقتی

وبیناستدلشانکهبصیر، کسانیدلخفتگانفدايجان: کهگویدمیهمینبراي. شود؟ هیچیمینکند، چی

حفظونگهداريوحفاظتبهیعنیندارند،یادارندیاهستبیدارمن ذهنیشانکهنیستمهمبرایشاناصال

خودشازهستبلدهمخودش،معمولیشب، شاههستبیدارکهدهند، شاهینمیاهمیتاصالمن ذهنیکردن

بودن،همماشاه. آیدمیدردشمنباشد، جلوبیداربخوابد، شاهگذاشتند، نگهبانبیرونهمنگهبان،کنددفاع

.نباشبیدارمامن ذهنیبابنابراین،ستهچیهمهمواظباوخردباشد،بیدارما هم
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حفظراخودشخواهدمیمرتبکههست،من ذهنییکیکنیممیمواظبتخودمانازدوجورماکنیدتوجه

تعمیرراکنند، خودشانمیبزرگراخودشانکهبلدندراههاییهستند، بامن ذهنیهمینمردمبیشتروکند،

همآنهاکنند،میتعمیرراآنببیند،آسیببدلی شانحیثیتبکند، اینتوهینبزند،حرفیکسیکنند، اگرمی

کنند، تعمیرراخودشانتاکنندمیکارجورهزار،کنندمیکوچکراآنها،زنندمیحرفسرشپشتروندمی

. هستراهشیکخودشان، بلی اینسرجايبرگشتند،دوبارهکنندراضیراخودشان

کنید، مردمرهااصالرامن ذهنیمواظبتاینو شماباشدبیدارشمادربودنییککههستایندیگرراهیک

کند، مواظبتشماازجوريیکخردنه، اینیانرسد،شمابهآسیبیاصالبگویند،بدوبزنندحرفسرشماپشت

خردچشمباو بیناستهستو بیدارآگاهدلشانکهبصیر، کسانیدلخفتگانفدايجانگویدمیهمینبراي

غمیچه،هستبیدارهمیشهشاه،خوابیدهنگهبانشانیعنیخوابیدند،همجهانبهنسبتبینند،میزندگی

دارند؟ 

205مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت 

لیک خود جان کندن آمد این دوییزین دو رَه گرچه مهه مقصد تویی

دربشودگمآدمکههست،ذهنیعنیهست،دوییهمینا، یکیخد،زندگیبهرسیدنبرايداردوجودراهدو

بیدارباالخره.بشودبیدارودارداشکالیچهبگویدآدمبهدردوبیفتنداتفاقدردهاودادنهاشانجاموفکرهاش

ردکههستاینراهشیک،هستانتخابباراهشیکولی.میردمییاشودمییا،زیاددردباخدابهشودمی

کنی، دردانتخاب،کنیشناساییراشدگیهاهویتهم،کنیاستفادهزندگیخردازباشیتسلیملحظهاین

.خدابهيوبشبیداروبکشیهوشیارانه

راهدویی، اینایناما. دبرسوحدتبه،بشودقائمخودشرويبرگرددهوشیاريکههستاینمقصدراهدوهردر

سرتواندنمیمقصداینازکسیکنیدنکنید، توجهانتخابراراهاینشما. هستدنکنجانواقعاذهندرماندن

.بپیچد

اوکهاینیکی. کندمیتعریفداردرامسئلهصورتو،بودمهمآنها،بودبیتدوتا،خواندمکهعربیشعردوآن

بهانسانفرمدربتواندکه،دهکردرستیعنیبرانگیختهراانسانهاوبشودآشکارخواستنهان، میبودگنجی
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راکاراینشدنتسلیمبا،کنیدمشارکتبایدشما. کندمیهدایتراخودش، خودشو،بشود، بلهآگاهخودش

.کنیدمی

کاردرنکنیدفکرشما. هستجدیديبیداريکاردریعنی،هستجدیديدرکارلحظهایندرخداکهگفتبعدو

،هستکوچکیموضوعاصالکند، آنزیادراشمابخرد، پولخانهشمابرايرودمیداردیعنیهستجدیدي

هست، توازنیهمیشهولی،بیاورددرپولتواندمیبخواهددلشهرچقدر،باشدمجهززندگیخردبههرکسی

حرصاالنکهنقدریادیگر برسیمحضوربههستممکنماکه، می گویند ترسندمیموضوعاینازهابعضی

بزرگهاينهاخ،داریمبرنمیمادارندمیبرمردمرارود، پولهامیکالهماسرموقعآن،باشیمنداشتهداریم

.شویممیمحرومماکنندمیاستفادهاینهاوسکسوخوبغذاهايرویم، ازنمیماکنندمیزندگی

اینطور،هستجدیديکاردرلحظههردرخداپس،خودجايبههمآنهاحاال،کهنبودهزندگیمنظوراینها

سرتوانیدنمیمقصداینازشماو،کندبیدارراشماخواهدبدهد، میشمابهخواهدمیراچیزهااینکهنیست

خانه،اینجاآمدماصالمنکهبگویدتواندنمیخداییتیتواند، هیچنمیخداییهوشیاريهیچبپیچید، یعنی

نمیاین،هستکوچکاین،برومبگذرانمخوشاینجادربعد،بشومچاقوخورمبخوبغذاهايوبخرمبزرگ

رااینولیحاالخوب،برسمحضوربهبایدمن.باشدتواندمیشمافرعیمقصوداین،باشدشمامقصودتواند

همآنجاچون،ببرندبدهم، دیگراندستازراچیزهابعضینکندبرسمحضوربهحاالمنبگوییدنکنیدآنفداي

جانراهشما،هستکندنجاناینطور، اینمانم، نیستمیمنبرندمیآنهاگویدمی،بیچاره،هستمقایسهدر

.نرویدکندن

قضایعنیاوو عملانتخابحیطهازانسانیهیچ،لحظهایندرگفتخواندیمکههمعربیبیتآندرکنیدتوجه

همچونتوانیدشما نمی،هستجزوشهمانسانحاالچیزيهیچ،ربپیچدستواندنمیفکانکنازیعنیو قدر

کیفاهلبرايکردنکیفبهترین،گذشتنخوشبهتریناتفاقا،گذردمیخوشنکنیدبزنید فکر،بزنیدحرفی

چیزيهرازمی داندحضورهوشیاري،بیایدشمازندگیدرو توازنبرسد،حضوربهزودترچههرکههستاین

. هستتوازندر؟ اینچق

آن شده،مترچهارشدهبلندآدمدستیککهبینیدمیدفعهیکشود،نمیسرشتوازنمن ذهنیهوشیاري

،شدهزیادآدمپول،شدهمریضخودشولیشدهزیادخیلیخیلی،شدهزیادآدمپول،شدهسانتیمترپنجیکی
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که بتواندمی رودسمتیبه،نیستبلدتوازن،خوردههمبههمهبا،خوردههمبههایشبچهوهمسرشباروابطش

.راقوایشهمهاندازد،میجهتآندرراو حرصشهوتوکندنماییبدهد، خودپزمردمبه

آنهستپالستیکیصورتواقعدرعالقهاینهست،مصنوعیعالقهاینکهگفتمابهموالناهمبرنامهاولو

وبشویمیکیخدابابرویمهستیماشتهادارايهستیممشتهیشدتبهمایعنیت،هسزندگیبهمااصیلعالقه

بهچیزهابهعالقهشدهمصنوعیشده،پالستیکیولی،کنیماستفادهاولیهواصیلوآرامشوشاديخردآناز

هنوزورساندهنجاییبهراشماداریدکهچیزهاییایندیدیداگرکه،شنیدید،بشنویدحاالشما،آمدهوجود

توانیدمیچیزهااینازکردیدفکرشما،بودهاشتباهراهکهبفهمیدخوب،هستسالتانچهلمثال،داریدفرصت

نداردعیب،باشیدداشتههمراچیزهااینکردید، حاالفراموشرااصیلوآرامشاصیلشاديآنوبگیریدزندگی

.کنیدرهاراکیپالستیگل،کنیدپیدارااصیلگل،برگردید

&&&
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قسمتهايبهمربوطولی،نیستندهمسرپشتلزوماکه،خوانممیبرایتانشمسدیوانومثنويازابیاتیپس

.برایتانکنندمیروشنراقسمتکدامکهببینیمو،هستندشمازندگیمختلف

836مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت 

غم به امر خالق آمد، کار کننبینی تو، استغفار کچونکه غم 

اینصورتدر، بشويترسدچار، بشويخشمدچار، بشوياسترسدچار، بشويغمدچار، توبسويبیایدغماگر

لحظهاینبا،کنیدمیستیزهشماکهدهدمینشاناین.خداازکنیبخششطلبیعنی،کنیمغفرتطلبباید

،کنیدشکایتاینکهجايبهباید،داریدغمشمااگر. کنکارخودتروي، آمدهخداامربهغمو،نیستیدآشتیدر

خدایا:کهبگوییدبرگردیدوبیاییدخودتانبهباید،نداردتوجهمنبهخدا:کهبگوییدوبشویدخشمگینو

وکردممیستیزهلحظهایناتفاقباو،دانممیگفتممیتوبههرلحظه، داشتمذهنیمنمن،خواهممیمعذرت

.توستباستیزه، لحظهایناتفاقباستیزه

771مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بیت 

خدا آبِ حیات آتش بُوَدبیعمر و مرگ این هر دو با حق خوش بُوَد

استبخشلذت،استخوشیا،کهاستخوبموقعیدوهر، مردنوسالهشتاد،هفتاداینطولدرزندگی

غیبتدرکردنهافکرودادنهاانجامدرشماو،باشدشدهزندهخودشبهشمابودنقسمتکهاستآورشادي

عملوفکربهراخردشخداو،شماستباخدااینکهو،خداستباوحدتنشانگراینو.باشیدنشدهگم، بودن

.ریزدمیشما

تشخیصبودنغیابدر. راشماسوزاندمیاین، دهدمینشانحیاتآببعنوانذهنکهراهرچیخدابدوناما

شدگیهویتهمهر، آیدمیبیرونازحیاتآبکال، آیدمیحیاتآبماشدگیهايهویتهمازکهاستاینما

دردآباین، کندمیزندهرامناینواستحیاتآباین:گویدمیذهناینکهولو،کشیدخواهیاوازکهآبیو

، مردمتحسینمثل،باشدآیندخوشاستممکناولش. استناخوشیحتما، داشتخواهددردحتمااین، است

بهآخرش، چیزهاباودیگرآدمهايباشدگیهویتهمکهدانندنمیآدمها، خورندوانگهرودقنديدرزهرگفت

. استآیندخوشبسیار، مابهدهدمیقولذهنکهچیزيآن. رسیدنخواهیدثمربهرابطهوانجامیدخواهددرد

.استزهرآیندخوشآن
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2694مولوي، مثنوي، دفتر چهارم، بیت 

ز اختالطتا میی یابی منَزَّهشناسا، هین بچش با احتیاطمی

راشرابیو،آیدمیخداطرفازکهراشرابیشناختخواهیدپس، شماشناسیدشراب، هستیدشماشناسمی

رامیاین. دانندمیعارفراخودشانولی،دارندمنکهآیدمیهاییانسانازیا، آیدمیشدگیهاهویتهمازکه

. باشدناخالصیاز،باشدآالیشازپاكکهکنیپیدامییتا،بچشاحتیاطباگویدمی

میخوانیدمیکهکتابیهریا،گیریدمیکالستانازیا،گیریدمیاستادتانازکهمییآنازبکنیدتاملشمااگر

اآلنراشما،بودخوبیمیاگر. نباشدخوبیمیاستممکن، گیریدمیهستیدآندرکهمکتبیهراز، گیرید

.گویدمیراهمیندارد،ببردخداطرفبهراشماکهاستخوبمیی. بودکردهزنده

ات آرَد کشان تا ربِّ دینمستیدهندت، لیک اینهر دو مستی می

میمستدوهر، گیريمیبداستاداز،گیريمیدیگرانسانهاياز،گیريیمشدگیهاهویتهمازشماکهمیی

میلحظهبهلحظه،کندمیمستیکیاین، داردمینگهراانسانذهنیمندرکندمیمستیکیولی،کند

بکار، میتشخیصدرراخردتانشماکهاستمهمبسیارپس. کندمییکیخداباراشماآوردمیکشاند

تحتمنیا، استمردمتوجه،استمردمتائید،استمردمستایشمی؟ دهممیخودمبهمییچهاآلن. دازیدبین

؟هستکیآنو، هستمدانشمنديیکتعلیمات

بینیدمی، گیریدمیموالناازشمارامیبهترین. باشیدمطمئن،استخوبیمی، دهدمیشمابهموالناکهمیی

شمسدیوانومثنويجايبهجادرراقرآنهايآیهموالنا، هستیدهممذهبیانساناگرشما. زیباستچقدر

میتوضیحچون،فهمیدمیراآنهاشماوراقسمتآناطرافکردهنورانیوگرفتهراآنهاروشناییوگذاشته

.دینیمی،فرهنگیمی، گیریدمیرامیبهترینپس، دهد

؟ خارجیة نویسندیکیاباشدموالنابایدشمااستاد. باشدکیشمااستاددکنیتعیینشماکهاستمهمبسیار

شماگویندمیمنبه،بگوییدشما؟آندنبالبرویمماهستخارجدرکهمکتبیفالنآقاپرسندمیمنازمرتب

نمیایرادیکسهیچبه،گیرمنمیایرادچیزيهیچبهمن. هستیدشناسمیشما، بگویمتوانمنمیمن،بگویید

ماهسهماهدوراموالنا.بدهتشخیصشما،شناسمیاي، شناسامی، بیندازیدبکارراخردتانشماولی. گیرم
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یااستخوباینحاال، شدیدسبککلی،استشدهروشنزندگیتازقسمتیککهبینیمی،کنیمیمطالعه

؟ شناسینمیشماکهیکیآن

2937ه مولوي، دیوان شمس، غزل شمار

اشرت درو نگنجد، با آن مهه درازیای بسازیاز هبرِ مرغِ خانه گر خانه

، بسازیدکوچکیۀ خاناگرخانگیمرغبرايگویدمی. استکوچکیجايهمذهنواستذهنیمن، خانهمرغ

خواهدمیآآلنحاال. شودنمیجاآندردرازيآنباشترولی،شودمیجاکوچکۀ الن، توياستکوچولومرغ

.شودنمیجاذهندرشتراین،استعشقشتربگوید

آن مرغِ خانه عقل است و آن خانه این تنِ تو

اشرت مجالِ عشق است، با قدّ و سرفرازی

لحظهاین. لحظهایناتفاقمقابلدرداردمقاومت، لحظهاینباکندمیستیزهذهنیمن، شدهکندهذهنیمن

پیدارااوبینهایتسرفرازيوقدوکندعبورشمااززندگیخرد،زندگیانرژيکهدباشیمقاومتبیبایدشما

، کوچولوۀ خاناینواستذهنیمنعقل، شماستعقلخانهمرغآنگویدمی. استعشقاینجادراشتر. کنید

.استزندگیباشماوحدتعشق. استعشقجمالشترو،توذهن، توذهنیمنیعنیتوتن

مییکیخدابا، کنیدپیداعمقوبشویدمستقرلحظهایندروعقببیاییديهوشیاربعنوانشمااینکهضمحبه

یعنیعشق، عشقووحدتمعنیهستاینوهستیدشماهموخداستهمبینهایتآن، اتحادآنیعنی، شوید

استواضح.گنجدنمیمرغالنهرد،داردقدایتهبین، داردسرفرازيوقدکهخداباوحدتاین، خداباوحدت

.زندمیقشنگیتمثیلچهببینیدموالنا

بویی کزو بیابی، صد مغز را ببازیرطلِ گرانِ شه را چون مرغ برنتابد

، بکشدخردانبارآنازبتواندچقدرهر، بخوردبتواندشرابچقدرهرکسهریعنی. دهدمیبزرگقدحخدا، شاه

سطحیدانشاینبهکردهبسندهذهنیمن، تابدبرنمیمرغولی. استبینهایتفراوانی،استفراوانی. دهدمیاو

آنها، شدههویتهماینهابا، مرکزشگذاشتهوگرفتهراقدیمیفکرهايوباورهاسريیک، شدگیهاهویتهمو

میخشکوقتیگفت تحمل نمی کند، ، تابدبرنمیراعشقیخرد، راجدیدخردبنابراین. کندمیمحافظترا
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تسلیمبیاگوییمیکنیخمشخواهیمی، شدهسفتوذهندرحسابیشدهبرقرارانسانیوقتیخه،شاشود

بیبااستبسدانممیکههمانی، استبسدانممیکهآنیهممنگویدمی. شودمیناراحتشودنمی، شو

. خواندنمیخدافراوانینهایت

نیستاینازغیرواستجدیديکاردراولحظههرگفت، بکنیدجدیدفکریکایدبشمالحظههرگویدمیخدا

همما،بکنیدجدیدفکرشما:گویدمیخدالحظههراستجالب. کنیایستادگیکاراینمقابلدرتوانینمیو

ذهنیمنراشاهبزرگیعنیگرانقدحبنابراین. کنیممیتکرارهیگذاشتیمراسالههزارچهار،سههايفکر

وبگیرراخردبوي،بچشراخردبوي، شوتسلیملحظهیک، بوییيهوشیارعنوانبهتواگراما. بنوشدتواندنمی

. ببازراذهنیمنمغزصد،بچشرااشمزه، کنبو

زیرا که غرقِ غرقم، از نکته جمازیاز ما جموی جانا، اسرارِ این حقیقت

بعد،بشودتبدیلبایدکسیهرکهاستحقیقتیاین، نپرسیدگوییممیکهاستاین، مپرسمنازگویدمی

گاهی ،استوحدت، استعشق، مجازينکتهاینجا. عشقمجازينکتهایندرغرقمغرقمناینکهبراي، بفهمد

زندگیبگذار،بشوتسلیم،کنموافقتيهوشیارعنوانبهشمابوخخیلی، بدهتوضیحراوحدتشما: می گویید

اودرغرقغرق،بشومستقرلحظهایندرخدانهایتبیعنوانبهشماوبشودقائمتوروياینجابیاوردبکشد

. بدهمنشانمن،بشو

اینکهبراي. تابینمیبر، ذهنبابشنويجواببکنیکههمسوال. کنیسوالوبمانیذهندرخواهیمیشما

میآنبراساسودانیمیدانشکهآنداري یعنیشدگیهویتهمتوهاینکبهخوردمیهاجواباینتمام

توجهخوباگرباشدکنندهبیدارتواندمیابیاتاین. کهکنینمیکه،کنیرها،کنینماییخود،بدهیپزخواهی

. کنید

337مولوي، مثنوي، دفتر چهارم، بیت 

صد پدرمر تو را صد مادرست و نظرپس دو چشمِ روشن ای صاحب

میتوجهبیآگاهانهناما، جهانازانههوشیاربرگشتیدیا،عقبآمدیدشماوقتی، يهوشیارروشنچشمدوپس

آنبا، استمهمیچیزخیلیهااین،کندمیتعریفجامعهمادرمانپدرکهچیزهاییباشویممیهویتهمرویم

همدرشدیمنمیبرقراراینقدر،کردیمنمیسفتدراینقکاشاي، مرکزمانگذاریممی،شویممیهویتهمها
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راهااینخواهیممییکییکی،کردیماشتباهماکهافتدمییادمانسالگیچهلیکدفعه، هاشدگیهویت

.کندمیکمکزندگیولی،کنیمشناسایی

آنودهدمیننشامابهراخودشيهوشیارهمینهستیمکهچیزيآنپسنیستیمچیکهکنیممیشناسایی

،روشنچشمدواین. بیندمیحستاپنجوقضاوتبراساسکه،ذهنیمنچشمازغیر،داردروشنچشمدوتا

دانشمندازبهتر،کنیمیتقلیدآنهاازداريکهاستآدمصدازبهتر. استپدرومادرصدازبهتر،نظرصاحباي

. کندکارتورويزندگیبگذار،شوتسلیم،کنبازراروشنتچشم،نپرسسوال. است

چینِ اوستوین دو چشمِ حسّ، خوشهخاصه چشمِ دل که آن هفتاد توست

آمدندمیهاچینخوشه، رفتمیباغصاحبدیگر ،داشتندمیبررامحصولوقتیقدیم، گدایعنیچینخوشه

میشهه. کردندمیپیداآنورواینورازراهماندباقیرفتندمینداشتندباغکههاییآن،حاالآمدندمیهاگداو

،استتوهفتاداستبزرگخیلیدلاینواستدلچشمآنچینخوشه، چشماینیعنیماحسیچشمدو

قاطیقضاوتباکهماستحسچشمیکی،داریمچشمتادوپس. استنهایتبیدلاین،استعددفقطهفتاد

میبازمادروندرفضا،شودمیبازدرونمانکهمااما، نداردنورچشماین،استشدگیهویتهمچشم،شودمی

بخاطر،شنودمیکههمماهايگوش،بیندمیکههمماهايچشم:گفتباشدیادتان. داردچشميهوشیار،شود

، ستمااصلگدايماحستاپنجپس،بشنودمانگوشوببینیمماکهشودمیباعثيهوشیار. ماستجنسآن

. ماستدلچشمگداي

595مولوي، مثنوي، دفتر چهارم، بیت 

ربّانیی جو و بیابۀدیدحسّی زبونِ آفتابۀدید

ماربانیدیدهاما،ببینیمتوانیمنمیمانباشدآفتابیعنی، استآفتابزبون،ماچشماناین،ماحسیدیدهپس

اینبوخ، بیابوبجورابینخدادیده، راربانیدیدهبیاتو. نداردبستگیآفتاباینبهاصال، مايهوشیاردیده

. کنیپیداتوانینمیکنیجووجستذهنبا،گیردمیصورتتسلیمبا

آفتابِ با شَرَرشَعشَعاتِتا زبون گردد به پیشِ آن نظر

، بشودپريهوشیارازشمادلکهشوتسلیم،شوتسلیم،شوتسلیماینقدریعنیبیابوبجوراربانیدیدهآنتو

، نظرآن،بشودچیزهابهتبدیلماتوجهاینکهازقبلاستخامتوجهنظر، زندگینظرو،بشودبازدرونفضاي
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همعینک،باشدرفتهبینازذهنیمنعینکاینکهصورتیدر،ببیندتواندمیاینوهستزندگیزندهتوجه

زبوناوپیش،آتشازپرآفتابنوریعنیشررباآفتابشعشعاتهکببینبنابراینپس.نباشدهاشدگیهویت

. استذهنیمندیدنیهمباشررآفتابشعشعاتاینوبشود

نار، پیشِ نور، بس تاری بُوَدکآن نظر نوری و این ناری بُوَد

آتشکهیناشبیهیکیاین،استآتشیکینایواستنوريهوشیاردیدآن، يهوشیارنظرآناینکهبراي

می،داردهمنارنورشولی،داردنورهمایندارديهوشیاریک،هاشدگیهویتهمآتشدردهاآتش،است

دیدجوردوواقعاکهگیریدمینتیجهشماابیاتایناز. استواقعیدید،دیدیکیآناما، است تاریکوسوزاند

اگر،بینیدمیذهنیمنبااگر،استغلطاالنشمادیداگر، پوستوگوشتباقیواستدیدآدمی. داردوجود

برايبینیدمیبدرالحظهایناگر،بینیدنمیما،بینیدمیدشمنرامردماگر،بینیدمیخطرناكجايرادنیا

بعدکناستغفار، آمدخالقامربهغممی آید،غم. کنیدکارخودتانروي؟ کنمچکار. استغلطدیدتاناینکه

آزادخودترويکنیمیکاریا،هستکههمینیبوخ، ندارموقت،ندارمحوصلهگوییمی. کنکارخودتروي

. مانیمیذهنیمنبنددرکنینمییا،شويمی

، سالگیبیستسندرمردمهمه،دارددادنانجامرويتمرکزذهنیمن. نیستراحتکاراینعزیزدوستان

کهاستاینانتظارشانواندشدهگمهاآندروچیزنددادنانجاممشغولسالگیسی،سالگیپنجوبیست

بهترین، رسدنمیثمربهانسانیروابط. رساندنمی،برساندجاییبهراآنها، هادادنانجامانباشتگیواینهانتیجه

نمیثمربه، باشدیشیرینجاآنکه،هستبچهدوتابا،استزناشوییزندگییک،هستندمنتظرمردمکهچیزي

. رسدنمیثمربه،رسد

مطالعات،تلویزیونیبرنامهسالهجده،هفدهوایشانبینیپیشوموالنامطالعهباراهااین،نیستآساناین

. بودخوبچقدر،باشدآساناگراستخوبخیلی. شمانگیریدآسانیاینبه،شودنمی. گویممیدارممنخودم

وبحث،دانیممیگویندمی،دارندمنهمهمردموقتی،نبودمشکلیاینبهنبودغلطماجامعطرح،ماطرحاگر

درزندگیخردشوندنمیتسلیم،کنندایجادخواهندمیدرد،دارنددرد،اندشدهخشک،کنندمیجدل

. کنندمیالمتمرایکیآنهمهمه،دارنددعواباهمهمه،کنندمیتحریکراهمدیگرشان نیست، زندگی
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ازاستخشمگینوترسدمیوکندکنترلخواهدمیوهستدیگر یکیمالمتآمادهانسانوقتی.نیستآسان

یاروزسهدوولی، بله،آیدمیبوجودعشقاولش؟ کندزندگیچطوريدیگر یکیباداردهمدیگردردهايوقبل

،شودمیشروعدعوا،شودمیشروعخشم،شودمیشروعترسوکنترلو،کشدنمیطولبیشترماهسهدو

مورددرموالناگویدمیچیببینیدبله، کنکارآمدخالقامربهغم. کنیمکارخودمانرويبایدنیستآسان

شماشخصمورددرانسان

3574مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بیت 

آویزِ برتطوقِ اَعطَیناکَبر فرقِ سرتتاجِ کَرَّمْناست

ج کرامت الهی بر تارکت نهاده شده است و گردن بند عطایاي ربانی بر سینه ات آویزانتا

آیهاین،خوانیممیدوبارههمپایینکهايآیه،داشتیمگرامیراانسانیعنیکرمنا،داشتیمگرامیتاجیعنی

گویدمیخدا: گویدمیطورياین؟ شویدمیمتوجهواقعاببینید،بخوانیدصدبارشایدبارچندینشماراقرآن

.خواندمکهبودعربیبیتدوهماندنباله،داشتیمگرامیماراانسان

،بشومآشکارخواستممیرحمتازپر،مهرازپر،عشقازپر،عطوفتومهرازپرنهانبودمگنجیمنگفت

راهااین،شومزندهاوبهخودمواهمخمی،کنممیهدایتشهمخودمانگیختمبرراانسان،انگیختمبرراانسان

.گویدمیخدازباناز

وقتی،کنممیمرکبییکسوارراآنمن،افتدمیذهنتويکهاولانسان. داشتمگرامیمنراانسانپس

گفترسیددریابهوقتی، گذرانممیذهنیعنیخشکیاز،شودمیيهوشیارمرکبسوارشویدمیتسلیم

. کنممیدیگرمرکبسوار،کنممیدیگراسبسواررسیدآنجاوقتی، استخودشهماننتهیمخردهايانتهاي

برتريهاآفریدهازخیلیبهرااوهمبعد.استقرآنآیههمههااین، خورانممیاوبهنور،خوبغذاهايازمنو

.هست. دادم

کندهدایتخواهدمیخداراانسانکه،نهیااستجالباین، شدهگذاشتهتوسرفرقبرکرمناتاجگویدمی

تاجاین،کندزندهخودشابدیتبهرااووکندقراربراودرراخودشبینهایتبعد،شودتسلیماینکهبجاي

بهمن. بخشیدیمتوبهرافراوانیبینهایتوراکوثرمایعنیاعطیناك،برتآویزاعطیناكگردنبندبعد. کرمناست

میتواختیاردررانهایتبیفراوانیهمبعد،کنممیبرقرارتودرراخودم، برويخشکیاینازمکنمیکمکتو

شودمیاینبیتاینترجمه. استقرآنبهمربوطو،گویدمیخدازبانازراهااین، گذارم
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برربانیعطایايیایاخدانهایتبیگردنبندواستشدهنهادهتارکتبرالهیداشتگرامییاالهیکرامتتاج

.استآیهآناین،آویزاناتسینه

70، آیه )17(قرآن کریم، سوره اسراء

 مفَضَّلْنَاهو اتنَ الطَّیِّبم مقْنَاهزررِ وحالْبرِّ وی الْبف ملْنَاهمحو می آدننَا بکَرَّم لَقَدلَىویلًٰ◌ عّنْ خَلَقْنَا تَفْضمیرٍ مکَث

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

.ایم چنانکه باید و شاید برتري بخشیدیمها روزي دادیم و آنان را بر بسیاري از آنچه آفریدهپاکیزه

فضايدردریادرذهندریعنیخشکیدرراآنانوداشتیمگرامیراشمایعنیراآدمفرزندانکهراستیبه

قوتهمین،دادیمروزيهاپاکیزهازایشانبهوبشویمتسلیمکهشرطیبه،داشتیمروانهمرادمرکببریکتایی

وتوجهمثلنه،رسدمیورآناز،توستغذايزندگیبرکتوزندگیخردبشويتسلیم،خداستنوربشراصلی

برتريشایدوبایدکهچنان،ایمآفریدهکهآنچهازبسیاريبرراآنانودادیمروزيراهاپاکیزه. نبیروازتایید

:گویدمیهمبعد. گویدمیرااین. بخشیدیم

1، آیه )108(قرآن کریم، سوره کوثر

إِنَّا أَعطَینَاك الْکَوثَرَ

را به تو عطا کردیمما کوثر

کوثراینجادرپس،استبهشتدرايچشمهدانیدمیکهطورهمان،خداوانیفرانهایتبیمعنیبهکوثر

همبهخودتستیزهبهکننگاه! آهان؟ کوگوییدمیشما. شمامال، بینهایت، چیزهمهدرخدافراوانیبینهایت

يهوشیاروجسمیکهخودتمرکزبه،خودتادعايبه، خودتجسمیيهوشیاربه، خودتشدگیهویت

همباهنوزکهکننگاه، بشودوجودتواردگذارينمیشماوآیدمیلحظههرکوثراینکهکننگاه. داريمیجس

.هستیشماهاشدگیهویت

موسیاگرولی،هستیچاهدرهنوزولیهستییوسفتو،هستیچوپانیدرهنوزولیهستیموسیتوگفت

موسیمقابلدر،هستییوسف،هستیعیسی،هستیوسیمتو گفتکه؟ شودمیچی،باشیعیسیاگروباشی

آنباماکهمادرزاديکوريعیسیمقابلدر، شودنمیمانعهاگیجیودردهاوهاشدگیهویتهمدریاياین

میباشیداشتهرانظرآناگرگفتکه، کوريیکیآن،داریمچشمبلهرااین، کوريایننه،جهاناینبهآمدیم

. شودمیبازهمآن،گداستآنمقابلدرحسیچشماین،بینی
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تو چرا خود منتِ باده کشی؟تو خوش و خوبی و کانِ هر خوشی

راانگوريبادهتمنّرويمیچرا، خوشیهرمعدنوخوبییعنیهستیزیباومستیسبببیشاديازشاديتو

راچیزهاآنتوبهکهکشیمیتمنّمردمزاچرا؟ کشیمیتوجهوتاییدمی؟ کشیمیرامخدرمواد؟ کشیمی

میتو،بپرسندتوراحالخواهندمی،استبادههمانخاطربه؟ هاآدماز،گذرانجهانازداريتوقعچرا؟ بدهند

مراچرا؟ بشويراضیشماکهتوبهبدهندچیدیگر هايآدم؟توبهبدهندچیبیایندخواهیمیتو، خواهی

؟هستیبادهمعدندانستیمیتو؟ خواهیمیايبادهجورچه،کنینمیتایید

اند و او غَرَضمجله فرع و پایهجوهرست انسان و چرخ او را عَرَض

جانوماهیجانات،مافکر،ماتناینجملهاز، جهاندرکندمیتغییرداردکهچیزيهرواستجوهرانسان

چیهرذهنیمن،حیوان،نبات،جمادازاعم،همهوهستندضعرهااین، هستجهانایندرهرچهوماجسمی

چراگوییدمیشماحاال. ایمبودهماگویدمیخداغرضواندبودهوسیله،اندبودهپایهوفرعاینها،هستکه

؟شدهمهماینقدرانسان

کجاازراهاحرفاین،شدنمیزندهخدابینهایتبهاگرکهایشان،شدهزندهبینهایتآنبهموالناببینیدشما

؟ بشوددرستانسانتابودهوسیلهچیزهمهکهایشانفهمیدهکجااز. آمدهآنورازهاحرفاین؟آورده

شودنمیساختهخدا،هستیميهوشیارماآمدهآنورازجوهر. شودنمیساختهجوهر،شودمیساختهضرَع،

، استضرَعمابدن، شدهساختهمابدنپس، استشدهساختههشدآفریدهکهجهانایندرچیزيهرولی

سکونجنسازگفتیم،کندنمیتغییر، يهوشیارماناصلگوهرمان،جوهرمان،ماولیاستضرَعمافکرهاي

یادتان،باشندگی، سکون. هستیدسکون، شویدمیساکنلحظهایندر،لحظهاینبهآییدمیشماوقتی. است

اینولییمهستساکنخودمان، روانساکنلحظهایندرباشندهوساکن،شدمباشندهوساکننم:گفتهست

. کندپخشجهانبهماازرابرکتشوکندساکنراماخواهدمیخدا،استروانماازبرکت

چون چنینی خویش را ارزان فروش؟ای غالمت عقل و تدبیرات و هوش

،تونوکر،توغالمذهنیهوشوجهاناینتدبیراتوجهاناینهايعقلتمام،يرهوشیاعنوانبه،گویدمیمابه

مندرماچشم. کشیممیراچیهمهتمنّماکهکنیدنگاهشماو؟فروشیمیارزاناینقدرراخودتچراتورآخ

،خواهیممیتهوی،خواهیممیزندگیاجسامازما،داریمجسمیيهوشیاراینکهبراي،استبیرونبهذهنی
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؟بیرونازیاتاندرونازخواهیدمیکجاازراتانامنیتحساینببینیداالنشما، خواهیممیامنیتحس

. فهمیدنشاستساده،کنیددرست

خواهد از عَرَض؟جوهری چون نَجدَهخدمتت بر مجله هستی مُفتَرَض

لحظهایندرمااینکهبراي؟استواجبچرا، هاآنبراستواجباینوبکنندراتوخدمتبایدهستیهمهیعنی

،هستیمخورشیدمثل:گفت،بشویمتبدیلبینهایتبه

دهانبگشایدذرهآنناگهانهنانذرهیکیدرآفتابی

،هستندمحتاجمابهجمادات،استمحتاجمابهدرخت،هستندمحتاجمابههمه،درخشیممیآفتابمثلما

؟خواهدمییاريضرَعازچگونهجوهرگویدمی. هستندمحتاجمابهذهنیمنهايانسان

ذوق جویی تو ز حلوا، ای فسوسعلم جویی از کتب ها ای فسوس

بهشويبتبدیلتواگرکهحالتیدر،کنیمیجووجستهاکتابازراعلمتو،افسوسايیعنیفسوساي

،رویممیدانشگاهماخوب،نخوانیمکتابماکهنیستاینیشمعن،هستیعلممنبع، لحظهایندرخدابینهایت

نبایدفقطشما،آمدهآنجاازهمهاینهاولی،بله،خوانیممیفیزیک،خوانیممیریاضیات،رویممیدبیرستان

. باشیدکتابمحتاج

میذوقجهانیناشیرینیچیزهايیعنیحلواازتو. فسوساي،کتابهایعنیهاکتب، هاکتبازجوییعلم

ذوق،استخوشایندخودشبرايهمزندمیتار،زندمیسازکسییک. آنهابهشودمیجاريتوازذوق. جویی

یککسییک. بیرونآیدمیچوباینازکهنه،اینهاوصداونتاینبهریزدمیاودرونازذوق،داردراکاراین

،مجوذوقحلواازتو. اوبهآیدمیکارآنازاینکهنه،کاراینبهیزدرمیاودرونازذوق،دارددوستراکاري

. بکنیراکارایناگر،فسوسايگیردمیتوازجهاناینراشیرینی،جهاناینشیرینچیزهاي

در سه گَز تن عالـَمی پنهان شدهحبرِ علمی، در نَمی پنهان شده

منتهیخردهايمنتهیمایعنی. استاومنتهیخردهاينتهايم:گفتهمغزلدرهستیعلمدریايگویدمی

،استيهوشیاریکی،استقسمتدوعالمهزارهجده، داردقسمتدوچیزيهرجهانایندرگفت. هستیم

رايهوشیار، يهوشیارقسمتبهرودمیمردهجماداز، استمردهجمادفعالانسانواستمردهجمادیکی
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گزسهدر. ذهنیمنهمینیعنیشدهپنهانقطرهیکدر،نمیکدرعلمبحر. علمبحرودشمیوکندمیبزرگ

. زندمیحرفداردمابهراجع. استشدهپنهاننهایتبیعالمیک، کوچولوتن، تنمترسهدر،تن

تا جبویی زو نشاط و اِنتِفاعمی چه باشد یا سَماع و یا جِماع؟

ازتوکه، سکس،جنسیآمیزشیاوزدنسازوآوازورقصیدنیا؟چیستگوريانشرابیاچیستمیگویدمی

. هستیمدنبالشجهانایندرماکهاستچیزهاییهمینهااین،خواهیمیسودونشاطاو

خواهای شد جامای از خُمرهزُهرهای شد وام خواهآفتاب از ذره

خیابانکنارکهگداآدمیکآمده، داردپولدالرمیلیاردهایکسیک. خواهیمیوامذرهیکازآمدي، آفتابیتو

آمده، آسماندراستمستیخداي،استشاديخدايکههرهز. خواهدمیواماواز،نداردهمدالرپنجونشسته

. استماوضعیت، خواهدمیشراب،کوچکخمیکاز، خمرهیکازاست

سِ عُقده، اینت حیفآفتابی حبکیفی شده حمبوسِ کیفجانِ بی

يهوشیارماجان. استعالیهمیشهماحال؟استچطورحالتبپرسندماازنبایدیعنی،استکیفیتبیماجان

،نداردکیفیت،کنیدمیتوجهتانذهنیحالبهدارید،استخوبحالمگوییدمیشماوقتی،استکیفیتبیما

؟ خوبیاستچطورحالت،پرسدمیهمینبراي،استشدهیفکمحبوسحاال. استخوبهمیشه،نداردچطوري

اصطالحیک،عقده،گرهتويافتادهآفتابی. هویتمهممنیعنی،استشدهجورفالنچیزفالننیستمخوبنه

حیفراتواینو،استافتادهگیرذهنیمنگرهاینتويآفتاب،دهیمنمیتوضیحراآنماحاال،هستنجومی

. بخوانمبرایتانهمبیتچندبدهیداجازهبله.حیف،است

1190مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بیت 

سرنگون آید، خدا، آنگاه حَرب؟گر جهان، فرعون گیرد شرق و غرب

جهانهمهباشدفرعونیکیا،بشودفرعونازپریعنی،بگیردفرعونراجهانهمهغربتاشرقازاگرگویدمی

منیعنی؟ چییعنی،خداباجنگآنگاهخدا اینکهبراي،شدخواهدسرنگونسرآخر،ندکنمیفرق،بگیردرا

هرچقدرم، جهاناینبهبیاید،آیدبیزندگیخردوبرکتگذاردنمی،ستیزدمیخدابالحظههرکهشماذهنی

.شدخواهدسرنگونسرآخر،کندجمعجایکرادادهانجامنتایج،کندانباشته،کندجمع
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اثردرکهلحظههر. کندمیفاسدراهدفوسیله،واقعدرذهنیمنکهگفتیمبارهاکهاستچیزيهماناین

مانماديمرکزازمانذهنیمنازماکهلحظههر،بشودردزندگیخردگذاریمنمیوکاریممیباداممامقاومت

باهرکسی. شدخواهدمواجهشکستباایندهیمیمانجامکاريیک، کاريیکبهریزیممیوآوریممیرافکر

،استالمنفعهعامکاربسیاربسیاراینکهولو،دهدمیانجامکاريیکتکبرباغرورباخودنماییباذهنیمن

؟ شودمیباورتان. شدخواهدمواجهشکستباعاقبت

آي،کردمخرجراهایندرپولاینقدرنکهایبراي،کنممیخوبیکارعجبمیگویمی،کنیممیارزیابیذهنباما

ایندچارماهمهبوخ. کنیدمیذهنیمنبا،کندمیفاسدراهدفوسیله. بزنیددست،بفهمیدبیاییدمردم

اشچاره،دانیمنمیبگوییملحظهایندرکهاستایناشچاره،باشیممتواضعکهاستایناشچاره،اشکالیم

بوجودقدروقضارااینبگوییم،آیدمیپیشکهاتفاقیهرلحظهبهلحظهکهاستنایاشچاره،استتسلیم

اینوکنممیبازرافضامن،افتدمیاتفاقیهر،کنمنمیستیزهمقابلشدر،هستمآشتیاتفاقاینبامنآورده

نمیاتفاققربانیمن،دکنمیکمکمنبهموقعآناتفاقیهر.شومنمیاتفاقو،شوممیاتفاقاطراففضاي

راضررشوکنیممیستیزهآنباماو،کندکمکشمابهکه،کندمیدرستلحظهایندرخدارااتفاقیهر. شوم

. دهیممیدستازرافرصتوبینیممی

بر نویس، اَُ اَعلَم بِالصَّواباین نشانِ راست دادم، جانِ باب

.بنگار که خداوند به راستی و درستی داناتر استاین نشانی را بر صحیفه قلبت. رست استجانِ پدر، این نشانه اي که دادم د

بادامبکاريذهنیمنبااگرتوبهگفتمکهچیزياینیعنی،استدرستدادمکهاينشانهاین،پدرجانگویدمی

کارذهنیمنبا،نکنکارهیخودخوابا،رسدنمینتیجهبهسرآخربکاردفرعونو،کندنمیرشدو،استپوك

رااین. گویدمیموالنا،هستمتوپدرمن،خودمجامیعنیبابجان. استدرستپدرجانبه،استدرست،نکن

.استتردانادرستیبهصواببهخداکهبدان،بگیریادخوبوبنویسدلتبر

گویدمیذهنیمن. استدرستشمابرايچیزيچهداندمیخدافقط،لحظهایندرشویدتسلیمبایدشماپس

،استدرستدادمکهاينشانهاینپدرجانگویدمی. استکارتاشکالکهاستدانممیهمان،دانممیمن

چهداندمیزندگیلحظهایندر. استداناتردرستیوراستیبهخداوندکه،بنگارقلبتصحیفهبررانشانیاین

رداوردخبگذار،کنآشتیاتفاقبا،آوردمیوجودبهرااتفاقهمین،همینرايب،توستبرايبهترینچیزي

.خوردمیقسمخودشجانبهموالنا. تومحدودعقلاینتا،استداناترشماصالحبهودرستیبهاوخرد، بشود



Program # 698گنج حضور698برنامه شماره 

66: صفحه

سحر و مکرش را نباشد رهربیجانِ بابا چون بِخُسپَد ساحری

سحرراماهمذهنیمن،استذهنیمناینجادرساحر،بخسبدساحريوقتی،نمجا،پسرمببینکهگویدمی

باطلیاسحرش،بخوابدساحریک، کندنمیرهبريکسیرامکرشوسحر،بخوابدیابمیردذهنیمناگر،کرده

می،کندمیکنترلیکیخانوادهدر، راکارهایشدیبپاچشمیچهاربایدذهنیمنیعنی،افتدمیکارازشودمی

نمیترسوکنترل،باشدداشتهآرامشآرامتواندنمی. نروددردستشازکنترلاینکهدیبپاراهمهباید،ترسد

.بشودخانوادهاینواردخردگذارد

سحر و مکرش را نباشد رهربیجانِ بابا چون بِخُسپَد ساحری

شماقدمیکحاالنخوابداگرذهنیمنیعنی.کسهیچ؟ بکندرهبريکیرامکرشراسحرشبخسبدساحراگر

. شدتمامبخوابداگرولی،کنیحفظراسودتتوانیدمی

چونکه خفت، آن جهدِ او ساکن شودچونکه چوپان خفت، گرگ ایمن شود

برايکوششآنخفتچوپانوقتی. کندحملهگوسفندانبهتواندمیکهشودمیخاطرجمعگرگبخوابدچوپان

شما،خوابدمیهمیشهاینواستذهنیمنشماچوپانحاال؟ کنیدمیتوجه، شودمیمتوقفگرگدنکردور

خیلی، بیندنمیهمرااشقدمییکذهنیمن، ذهنیمنباکنیددقتخیلیباید؟ چیهتانمصلحتدانیدمی

.استبودهضررمانبهبینیممیآنورترقدمده،استماننفعبهکنیممیفکرماراچیزها

گرگ را آجنا امید و رَه کجاست؟لیک حیوانی که چوپانش خداست

ماهمبازاینجادرحیوان، نداردرااوخوردنبهراهرا،امیدگرگاینصورتدر،باشدخداچوپانشکهحیوانیاما

استهمینسحرش، ذهنیمنساحريومکرزیررفتیم،هستیميهوشیار،هستیممن ذهنی مااگرما. هستیم

ما، کندمیسحررامادنیا، دنیااینباهم هویت می شویموقتی،استآمدهسرمانبالییچهفهمیمنمیواقعاکه

ارزشکهچیزيآنو،دنیاستاینچیزهايدربرکتهاو،دنیاستعالمایندرمانجاتکهکنیممیفکراشهمه

خواهدبهشتبهراماباالخرههاانباشتگیاینو،استادندانجامو،ذهنیمنبراساسکردنفکرهمیندارد

آناز،استذهنیمنازهمهاینها.برسیمتوانیممیخدابهماکارهابعضیدادنانجامکردنفکراینباحتی،برد

.شویدنمیبیدارهمبگویند.شویدنمیبیداروداردمکر، ساحر
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،کنیدتکرار،کنیدتکرارموالناابیاتاین، بدهیدگوشبرنامهاینبه،باشدخودتانرويتمرکزتاناگرشماولی

چون،داریدبیدارياستعدادشماۀ هم، فهمیدخواهددلتان، بکنیدبایدچکاروچیهجریانفهمیدخواهیدباالخره

ازفکراینوکنیدبفکرچه،بگیریدتصمیملحظهایندرکهداریدرااستعداداینشماۀ هم، ایدخدائیتجنساز

.بشویدتسلیمکهشرطیبه،بربخیزددانشبحراز،بیایدزندگیطرف

باالراخودتان،نکنیدجدلوبحث،نباشیدسفت، نکنیدستیزه، دانمنمیبگویید،کنیدرعایتراچیزچندتایک

، نکنیدعوضرامردم، نکنیدهدایترامردم، باشیدمتواضع، نگیریدایرادبزرگانبه، نگیریدایراد، نگیرید

یکدفعه،آیدمیماندستسرنخما،بکنیماینطوريخردهیک، باشدروشنخودمانرويهمیشهنورافکن

و. باشدخداماچوپان،باشیمتسلیمهمیشهکهبدهیماجازهو،هستیمحیوانیتدرواقعاماکهشویممیمتوجه

.ندرندراماهمذهنیمنگرگهاي

جادویی خواندن مر آن حق را، خطاستحق کند، حق است و راستجادوی که

میتکراررالحظاتاینوکنیدمیآشتیلحظهایناتفاقبایازندگیباشویدمیموازيشماوقتیکهگویدمی

بینیدمی،شودمیشماعمل،شودمیشمافکروارد،شودمیشمازندگیواردزندگیخردو،زیادخیلی،کنید

دیگرجوریکشمابامردم، شودمیعوضتانروابطیکدفعه. افتدمیاتفاقانگیزيحیرتچیزهايبیروندرکه

،خداستجادوییاین؟ شدچیگوییدمی، شودمیزیادپولتان،بودیدپولیبیدچارمثالحاالتا،کنندمیرفتار

؟ استهکردجادوخدااآلن،بودکردهجادوذهنیمناینراماقبال

میاتفاقهاییمعجزهاین، نخوانیدجادوییرااین. نیستجادویی، زندگیخرداثردرشمازندگیشکوفایی، نه

، غیرممکنچیزهاي. کردخواهیدتعجبکه،شمازندگیبهخداخردورودبا، تسلیمهمینبا،شمازندگیدرافتد

واي، کنندمیآشتی،دارنددوستراشما،بودندمتنفراشمازکهآدمهاییکهبینیدمییکدفعه. شودمیممکن

.بخوانیمزندگیة معجز،نخوانیمجادو، شودمیدرستدارد،شودنمیدرسترابطهاین

گر مبیرد نیز، حقش رافِع استجانِ بابا این نشانِ قاطِع است

غربوشرقفرعوناگرکه،زدیمکهحرفهاییهمین،استقاطعایندادمکهنشانیاینباباجانبه:کهگویدمی

خودشدیگر زیادخیلی،بکندآبادانی،بکندآبادانیبیایدپادشاهییکاگر. فناستبهمحکومسرآخر،بگیردرا

بی،باشدمنبیبیایدکسیاگر. استگفتهموالنارااینها.شودمینابودسرآخر،باشدذهنیمنباولی،بکشدرا
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تنبهنسبتبمیردواقعاتواندمیهمبمیرد. اوستکنندهبلندخدا،بمیردهموقتی،شودمینآبادا، بکاردمن

زماندریا.شودمیبلندترروزبهروز؟ نهیااستداشتهنگهبلندرااینخدابوخ،استمردهموالنااآلنوبمیرد

خدا، کنندهبلندمرتبهیعنیرافعخدابوخ، آنازکندمیدفاعذهندرکهکسیآن،بمیردگرگشاین، حیاتش

باباجان، هااستدرستاین،بگیریادخوبگفتمکهچیزياینگویدمیموالناکهچیزياینو،استآنرافع

.استدرست

1145مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بیت 

عقلِ کلی، ایمن از رَیبُ الـْمَنُونعقلِ جُزوی، گاه چیره، گَه نگون

سرنگونگاهی،شودمیچیرهچالشهابهگاهی، ذهنیمنعقلجزويعقل، ناگوارحوادثیعنیالـْمنُونریب بله

تسلیمکهوقتیو،کندمیادارهراکائناتاینتمامکهعقلی،کلیعقلاما، آیدمیبیرونازاشخوشی،شودمی

میاتفاقبیروندریاذهندرکهحوادثیپس. استناگوارحوادثازایمناو، شمازندگیبهآیدمیاوهستید

:گویدمیاستقرآنۀ آیبهمربوطهماین، نیستکارگراوروي،افتد

30، آیه )52(قرآن کریم، سوره طور

أَم یقُولُونَ شَاعرٌ نَتَرَبّص بِه ریب الْمنُونِ

شاعرى است و ما براى وى منتظر حوادث روزگاریم: گویندیا مى

هرگویدمی. موالنادهدمیتعمیمانسانهاتمامبهرااینولی،استرسولحضرت،استرسولنظورشمبله

زندهبودناینبهوبودنبهبیایدآندرشدنگموکردنفکرودادنانجامة شدهویتهمفضايازکهکسی

.هکردراکارهمینهمرسولحضرتواستمصونروزگارحوادثازآدماین، بشود

908مولوي، دیوان شمس، رباعیات، شماره 

بفروش زبان را و سر از تیغ خبرگر در سر و چشم عقل داری و بَصَر

کهچرا. بخرشمشیرازراسرتو،کنخاموشرازباناین، داريبیناییوداريعقلچشمتوسردراگرگویدمی

باشدیادتانوشودمی ناگوارحوادثدچار؟ بشودرچکابایدمناین،شودمیدرستمن،زنیممیحرفوقتیما

بهزندگییاخدا، شویدمیهویتهمکههرچیزيباشما؟ چرا، افتدمیاتفاقحتماناگوارحادثه:کهگفتامروز
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همشمازیاديچیزهايبااینکهبراي،شمابرايافتدمیاتفاقبدحوادثاینهمهاینکهپس. کندمیحملهآن

.کندمیحملهاوبهزندگی،دانممیگویدمی،شودمیبلندسرصورتبههرکس، شماداریدرس، هویتید

،شودمیحوادثدچاراصالًیعنی،کندمیحملهاوبهزندگی، کندمیحملهآنبهزندگیاستاصطالحاینالبته

هویتهمکنیممیفکرما، ببردبینازرامعمولیغیرورابدکاراینکه،افتدمیاتفاقاینطوريقدروقضا

. استقبولقابلغیرزندگیبراي،خدابراي، طبیعتبراي،استخوبیچیزشدگی

اینازبایدبعدا،بشویمهویتهمهستیممجازسالهشت،هفتکوتاهیمدتبرايهستمخداییيهوشیارما

.بیرونجهیدمیاینازتیرمثل،کنیديهمکاروکنیدموافقتشمااگرگفتو،بشویمزاییدهذهنزندان

ز این رو نبُرند از تن ماهی سرماهی طمع از زبان گویا ببُرید

دریايآبدرماستتشبیههمماهیو،برندنمیراسرشکهاستهمینبراي،نداردگویازبانماهیگویدمی

آنموقع،نداریدذهنیمنسریعنی، نداریدرسبشویدماهی، نداریدگویازبانپس،بشویدماهیشمااگر،یکتایی

.مانیدمیمصون،زندگیناگوارحوادثالمنونریباز،ماندمیسالمسرتان
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