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860غزل شماره ، دیوان شمس، مولوي

کارت کمال گیرد، اگر کم آیی، اي دل
صید حالل گیرد، مرغت شکار گردد

آفتابیدود چو آبی در ظلِّمه می
اگر چه شکلِ هالل گیرد، بدري شود

آنکس، در دل مقام سازد همچون خیال
کاندر ره حقیقت ترك خیال گیرد

و تّهقّاکو آن خلیلِ گویا وجح جه
وان جانِ گوشمالی کاو پاي مال گیرد؟

پیرِ دنیا چشمک زند ولیکنگَنده این
را از وي مالل گیردمر چشم روشنان

گر در برم کشد او از ساحري و شیوه
اندر برش دلِ من کی پرّ و بال گیرد؟

گلگونه کرده است او تا روي چون گلم را
گیردرنگش زوال، بویش تباه گردد

ر رخش منه تو تا رویت از شهنشهرخ ب
مانند آفتابی نورِ جالل گیرد

کز پرتو جمالش! چه جاي آفتابی؟

صد آفتاب و مه را بر چرخ حال گیرد
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شویانِ اولینش بنگر که در چه حالند

گیردنی آن دالل، آن کاین دلیل داند

کردهاي صد هزار عاقل او در جوال

رد؟کو عقلِ کاملی تا ترك جوال گی

ّخوش عذارانخطّی نوشت یزدان بر خَد

تر است او کاین خطّ و خال گیردکز خط سیه

جدا شوو عموز خال، از ابرِ خط برون آ

تتو هر شام فال گیردتا مه ز طَلع
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.کنممیشروعموالناشمسدیواناز860شماره غزلباراامروزحضورگنجبرنامهواحوالپرسیباسالم

860غزل شماره ، دیوان شمس، مولوي

کارت کمال گیرد، اگر کم آیی، اي دل

صید حالل گیرد، مرغت شکار گردد

میهدایت، گیریممیانرژيماآنجاازکهاست مرکزشانسانیهردل، ستاانسانیهردلموالنامخاطبپس

هوشیارياینابتداوجهاناینبهیدآمیهوشیاريصورتبهانسانکهایمگفتهبارهاو.گیریممیقدرت، گیریم

میهویتهمکهچیزيهرباو،شودمیهویتهمآنهابایعنی، چسبدمیذهنیاقالمبهوشودمیذهنوارد

. گیردمیقرارآدممرکزچیزآن، شود

بهومابرادررخواه، مامادروپدرکهاینبراي؟بودهمهمفهمیدیمکجااز، مابرايبودهمهمکهچیزيهرپس

یعنی،کردیمپیداجسمیهوشیاريماابتداواست،مهمجهانایندرچیزيچهکه،دادیادمابهجامعهکلیطور

،مفهومندهمهاینهاکه،ذهنیاقالماینبهچسبیدیمودادیمدستازبودیمآمدهبا آن کهرااولیههوشیارياون

بوجودذهنیتصویریکفکرهااینشدنعوضاز، شوندمیعوضهیفکرهااینو،اندشدهساختهفکرازیعنی

بینهایتجنسازکهاولیههوشیاريآننه، هستیمآنکنیممیفکرماو،پویاستذهنیتصویراینکه،آیدمی

من یکبهدادیممافعالراخاصیتآنو،خدابودجنساز،بودشاديازشاجنسوبودزندهوبودابدیتوبود

میراچیزهافقطجسمیهوشیارياینکه،دادمابهجسمیهوشیاريیکذهنیبافتو،ذهنیبافتیاذهنی،

.بیند

یاوبیایددرفکربهتواندمیکههرچیزيبلکه، بیروندرنیستندجسمیچیزهايفقط، چیزهااینگفتیمبارهاو

با آن یا،چسبیدوقتیو،بچسبدآنهابهتواندمیذهن،کنیمفتدریاراآنهاحسمانتاپنجبوسیلهتوانیممیما

ومامرکزشودمیآن، آنبهدادکردتفویضاست هوشیاريکهراهویتشیا،دادهویتبه آن یا،شدهویتهم

.شدعوضهممامرکزبنابراین

برايکههرچیزيیابشویمهویتهمکههرچیزيباگفتماست،ذهنیبافتیکزندکیابتدايدرانسانهامرکز

شماکهچرا، راخودشکندزیادوبشودبلندخواهدمیمرتبذهنیمرکزوآنمامرکزشودمیآن، باشدمهمما

کهگربهمثلماکهاینیعنیشدنخشمگین، شویممیخشمگینما، کندمیتوهینمابهکسیوقتی،دیدید
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است روشهاخیلیوشویممیبزرگ،توهینآناثردربودیمشدهکوچککهیک خردهشودمیسیخشیموها

دیگرانبامرتبراخودشدادهکاهشجسمبهچونو،کندمیبزرگراخودشآنهاازاستفادهبامن ذهنیکه

راهماذهندرولی، اصوالاست غلطکاراین، شدهخودمانارزیابیراهتنهادیگرانبامقایسهوکندمیمقایسه

.شناسیمنمیخودمانارزیابیبرايدیگري

خرد، زندگیانرژيآنوشودمیقطعزندگیبارابطش، شودمیتشکیلکامالمن ذهنیاینیواشیواشو

میقطعدیگر،بشودمابعدچهارواردوبشودردبایدماازجويمثل، روانآبمثلکهزندگیشادي، زندگی

میتایید، خواهیممیتوجهمردمکلیبطور،ازوپولمانازمایعنی، آیدمیرونیبیانرژياینجایشبهو.شود

میمنکهبرکاتیآنیا،کنخوشبخترامنیاکنتعیینراماهویت؟هستمکیمنپرسیممیآنهااز، خواهیم

.بدهدتواندنمیرااینهاو،بدهمنبهامنیتحس،بدهمنبهشاديمثل،خواهم

ازبایدکهحیاتآباینجلووبرودبینازمقاومتاینکهاست میسرمابرايموقعیشاديوامنیتحساینو

حیاتآببنابراین،هستیمتسلیمماحالتآندربنابراین.بشویمبرخوردار، باشیمتماشاگرشماوبشودردما

آن،هستیمآشتیدرهمیشهلحظهاینتفاقابایعنی،هستیمتسلیمما، بشودخواهدمیوجودمانواردلحظههر

بعد، ذهنیبعد، فیزیکیبعد، بعدچهاردرکندمیشکوفاراما،هستیمتماشاگرهمماوشودمیردماازآب

میلحظهایناتفاقبامن ذهنیکهمن ذهنیمقاومت، نشستهمقاومتتسلیمجايبهولی،مابعدجانیوهیجانی

.ستیزد

بشودبلندلحظههر:کهاست اینخاصیتشخالصهمن ذهنیشدهدادهتوضیحبارهاودانیدمیکههمانطورو

اگرو.آوردنمیوکمکندمیمقایسهوکندمیکارترباهمیشه، ترمخوشگلمن،دانممیبیشترمن، منبگوید

خودتتوکهدادناننشواکنشوشدنخشمگینهمین، خودشتعمیربهزندمیدست،بشودکوچکجایییک

اینوپاباودستبامختلفاشاراتونفهمی) خواهممیمعذرت(خودت، بیسواديخودتیاهستینطوريآ

.بیایدکمخواهدنمیکهستاتعمیربرايچیزها

یماینطوريآدمیک آیندهدرروممیمثالمنکههپروتوذهنبهرفتن، خیالبافیماننددیگرابزارهايبرخیو

خواهدمیاست،آمدنزیادهمهاینها، هپروتتو،دانندنمیرامنقدرمردم، هستمبزرگخیلیاالنموشوم

چون ، نداردواقعیتبهکارمن ذهنیاصال.نه واقعیت هپروتدرشدههماگر، راخودشمن ذهنیکندبزرگ
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غلطهًکال،کندمیمن ذهنیکههاییکاراین، استبستهآیدمیطرفآنازجویییککهاست اینواقعیت

زیادخواهیممیهمیشهمن ذهنیبوسیلهماپس، فهمیمنمیمن ذهنیصورتبهماواست،اثربیواست وعقیم

کهراکاراینخوب، بکنیدکوچکراآنبایدشماآیدمیپیشکهفرصتیهر، بکنیمبایدراعکسشحاال، بیاییم

ممکنکردمحالبهتامنکهاست کاريآنعکسکاراین، واقعااست کاريچهاینکهگوییدمی، شنویدمیاول

، چیمردم، شودمیزیادشیرویعنی ، بدهمراجوابشبایدمنزندمیدرشتحرفمنهمسر، باشدغلطاست 

.ندهیمراجوابشاناگر، شوندمیماسوارمردم

منمزاحمموقعییک، هستمقويمن، هستمدرشتمنکهبگوییمخواهیممیرسیممیهرکسیبهنتیجهدر

کارهاآنعکسدرستیعنی، بگیریدیادراآمدنکمراههايبایدشماحاال، نیستآمدنکموتسلیماین.نشوید

واکنش، نترسید، نشویدخشمگینونکنیدتجسمبزرگراخودتان، نکنیدخیالبافی، نرویدهپروط، بکنیدرا

آگاهیهمین، بشویدچالشاطراففضاي، کنیدبازرافضاآیدمیپیشچالشکهموارديدربلکهو،ندهیدنشان

دانیدمیکههمدلتانواست،شدنبلندواکنشیهرچون،بپرهیزیدواکنشازاست مقدورکهآنجاوتابشوید

هویتهمشیعادتهاباوداردبديعادتهايبعالوهاست،نافرمانچقدردیدیدکههممن ذهنیاست،من ذهنی

.شده

شماقسمتتریناصلیومرکزبهکنیدمیروشما، گویدمیچیاست مشخصبیتایناولچهارمیکاینحاال

کارتصورتایندربیاییکماگرگویدمی.استذهنیباطلیک، باشدعدم،باشدزندگی، باشدخدابایدکه

، نداردامکانجسمدرکمالکهدانیممیما.استجسمیکمالبرايیمن ذهنایننیامدنکم، شودمیدرست

بهمن ذهنیاینواست ناقصشیجایککنیدهرکاري، کنیدکاملرازندگیتانهايوضعیتتوانیدنمیشما

حسآنو،مرضگویمنمیحاال، هستمعیبییکدچارمامن ذهنیدراما، گرددمیکمالدنبالجسمیصورت

یکی، خواهدمیبیشترهرچیزياز، شودنمیسیرکهاست من ذهنیاصلیخاصیتنقصحسوت اسنقص

میچقدرداري؟چقدرخوب،بدهیدبیشتریک خردهروزهرولی،داردپولچقدرندانداصالاست ممکن

.بشودکاملخواهدمیچرا؟.بهتربیشترچیهر، نیستخواهی؟معلوم

عدمآنماوبشودکوچکمن ذهنی، نیستیممن ذهنیاینکهبفهمیمماکهگیردمیکمالموقعیماکارولی

مانداردلزومیاصال، بودهکاملماجاناولاز، مدهاستادبهدستايآمدهجانکامل، کهبشویممتوجهبشویم
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تعمیروخودنماییاب، کردناضافهباشماپس.بشویمراحتمن ذهنیاینشرازبایدما، کنیمکاملراجاناین

بهشما، من ذهنیشدنکوچکبابلکه،گرفتنخواهدکمالشماهمارک،شدنخواهیدکاملآمدنزیادوخود

.بودیدکاملاولازکه،بردخواهیدپیاصلیتانکمال

کههستیدشما، دبیاورکمراشماتواندنمیکسی، بکنیدشمابایدراکاراینوبیاییکماگر، بکنیدراکارایناگر

متوجهآمدنکمطریقازشماکهاست اینهمزندگیطرح.شویدمیتسلیم، کنیدمیتوجهزندگیطرحبه

اینو،من ذهنیبنامکشدمیقد، شودمیبلندکهچیزيایننه،هستیدزندگیبینهایتجنسازکهبشوید

یک، شودمیبهترجایشیک،شودمیزرگتربهرچقدرکهکنیدمیتوجه؟بشودبزرگخواهدمیآخرچقدر

.نداردوجودکمال،شدههویتهمبا آن کهاقالمیومن ذهنیاینتوپس، کندمیپیداایرادجایش

کهافتدمیاتفاقاینطوريقدروقضا، بگوییماینطورياست،اینطرحشخدا، کهاست اینطرحشزندگیو

میکموقتیکهدیدخواهید،بیاییدکمکنیدامتحانشمااینبعدازحاال، دبیاییکمشماکهبیفتدطورياتفاقات

ذرهیک، دهدمیدستشمابهشاديیک،شویدمیاتفاقیامی شوید،چالشاطرافآگاهییاهوشیاريوآیید

آنبهمداری،بودههوشیارياولازخودتانجنس، شویدمیزندهداریدخودتانجنسبهواقعدر، شویدبازمی

.استبینهایتکهخداستنهاییاندازهاونهاییاندازهوشویدمیزندهآنبهومشویمیتبدیل

، داريفضابینهایتیاریشهبینهایتیعنیخدابینهایت، بشویمزندهخداابدیتوبینهایتبهخواهیممیمایعنی

آنازتوانیدمیشماپس. گرفتهآغوشدرراچیزهمهکهالیتناهیفضاي، فضاستاینبیروندراشنمونه

.بشویدوسیعتر

هممن ذهنیاست،من ذهنیاینگیراالن، ماستخداییت، ماستهوشیاريهمینمامرغ، گرددشکارمامرغ

جسمیک، ستاابریک، ستاشدگیهویتهم، شیطانگذاشتیمرااسمشکه،ستابیرونیفضايیکنماینده

.هستیمخدابینهایتجنسازامکهحالتیدرستا

فضايوکنیدمیآشتیاتفاقباوآییدمیکمموقعهر، کندمیشکارراشمامرغاینزندگیگویدمیپس

میشمابهاصیلشاديبصورت، آرامشصورتبهراخودشمزه.کندمیشکارداردخدا، افتیدمیاتفاقاطراف

جنساز،هستیدآرامشجنساز،هستیداصیلشاديجنسازکهیدشومیمتوجهشمایواشیواشبعد، چشاند

بهتبدیلشدشکارکهمرغتان، کندمیشکاررامرغتان، مخصوصاًهستیدداريفضاجنساز، هستیدعشق
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ایندرریشهبینهایت، شدقائم، شدمنطبقهوشیاريرويهوشیاري، شدیدقائمخداروي، شدیدخدابینهایت

حاللصیدآنازبعد، شودمیجاودانه، کردپیدارالحظهاینابديآگاهیو،لحظهاینبهآمدوردکپیدالحظه

مشخصپس، آیدمیغیبطرفاز، آیدمیزندگیطرفازکهخرديوشاديهمانیعنیحاللصید، گیردمی

.میدهدتوضیحهمبکنید؟خودشبایدکاريچیشد

بدري شود، اگر چه شکلِ هالل گیردبیآفتادود چو آبی در ظلِّمه می

چیبهکنیدتوجه،توانیدمیهرچقدر، شدههویتهماینکهبراي، آنستامن ذهنیفعال، هستیدشماکهماه

مثلشویدمیمتوجه، کندمیشلباز نمی کند رادستتاناگرحداقل، برنامهاین.کنیدبازرادستتان، چسبیدید

هویتهمهرچیبا، شدخواهدشدیدتردردشد،بچسبیشدیدهمچیهربهاست،درستموالنارفهايحاینکه

اینپولخواهدمی، باشدهمسرتانخواهدمی، باشدتانبچهخواهدمی.دادخواهددردشمابهسرآخربشوید

، باشدمقامتانخواهدمی، شدباخانهوسایلخواهدمی، باشدخانهخواهدمی، باشدطالخواهدمی، باشدجهان

. هرچی، باشدتانجنسیت، باشدناتخوشگلی

آنحاال.جانتانبهآیدمیترسوکنترلبهکنیدمیشروعوشودمیشروعدرد، شدیدهویتهمکههمین

، بآفتاسایهزیردردفعهاین، زندگیسويبهخداسويبهدودمی، ماهآنهستیدشماکهوخداییتیهوشیاري

میکمشماآیدمیپیشاتفاقیهرهستیدتسلیملحظهایندرشماچرا؟، زندگی،خدایعنیباالآفتابایننه

ازیکی، کنیمیاشتباهشما، افتادمیراهوجدلبحثودانممیمنگفتیدمیشدیدمیبلندقبال، آیید

.کنیمبحثبشینیمبیایید، نیستماشباحقواست منباحقکهبوداینمن ذهنیابزارهايوخاصیتها

آنشما، باشیدطوريآن، کنیدفکرطوريآنشماخوب، کنیدمیبازرافضا، کنیمنمیوجدلبحثاصالاالن

داشتهراشخصیباورنایشما، باشیدداشتهراباوراینشما، باشیدداشتهرادینآنشما، کنیدعبادتطوري

، رودنمیاصالافتادهگیراینجاماماهحاال، رودمیتندیعنیدودمیشمامن. آییدمیکم، باشیدداشته، باشید

که، لحظهاینبهبیاییمبشویمجمعآیندهوگذشتهازماباید،زندگیسويبهکندحرکتاگرماماه، شودمیدور

منافتادهاتفاقاتاین،دادمدستازرااینهامنافتادهاتفاقاتاینگذشتهدرکهکنیممیفکرمرتب، شویمنمی

نیاورماگر؟آورمنمییاآورممی.ناقصمپسبیاورمبدسترااینهاآیندهدربایدمنحاال، نیاوردمبدسترااینها

.بدویمماگذاردنمیاینهااست،من ذهنیتوهماتهمهاینها، بگیرمانتقامبایدرنجیدمشود؟میچی
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شودمیبدريباالخره، کندمیهدایتراشمااولحظههرچون، آفتابیسایهدر، آبیدمانندودمیشمااصلپس

ماپس، شودمیکوچکخیلیمامن ذهنی، شودمیهاللاندازهبلحاظکهگرچه، شودمیچهاردهشبماهیعنی

.تابدمیداردوشودمیبزرگترماماه، شویممیالغرترهرچقدرولیمن ذهنی، بلحاظشویممیالغرخیلی

، رازندکیبرکت، رادیگرچیزهزارتا، راشادي، راخرد، راعشق، راخداآفتابجهان؟اینبهتاباندمیراچی

کهراآنوريخوبغذاهاياست،چیدانمنمیکهدارمالزممنکهراهرچیزي، داردالزمجهاناینکههرچیزي

مامردمآي،کشتیممیراخودمانمی رفتیم یعنی، کردیممیحرامصیدحالبهتا، حاللصیدگذاشترااسمش

منکهبگویید، ببینیدرامنپول، هستممهممنبگویید، کنیدقدردانیمناز، منبهبدهیدتوجه، کنیدتاییدرا

داشتنودوجحس، گفتاراینازمن، دیگربگویید،برسمجایییکبه، بشومثروتمند، بشومپولدار، داشتمعرضه

دانشتادانمنمیگوییدمیلحظههروخواهیدنمیرانهاآدیگرشماحاال.آیدمیزیادممن ذهنییعنی،کنممی

. خواهیدمیرازندگیدانایی، آوریدنمیحساببهرامن ذهنیدانش، بشودشمامالزندگی

خیال گیردکاندر ره حقیقت ترك در دل مقام سازد همچون خیال، آنکس

یاخداوقتی، ستاتقلبیمرکزاین، ماستمرکز، ماستدلمن ذهنیاالن، بزرگدلدریعنیسازدمقامدلدر

یعنی،بشودمندل، بشودباز، گرفتهبررادرچیهمهکهاستفضاییاینشبیهگفتمکهشابزرگیآنبازندگی

کممن ذهنیبهنسبتهرچقدر، کمبیاییمکموقتی؟ شودمیبازکی، بشودبازمنسینه، بشودبازمناندرون

بفهمیهمچین، دشومی بینهایتآن، شدیمهاللدیگروقتیشود؟میبازکجاتا، شودمیبازآنوراز،بیاییم

، کندمینماونشوماجسماینموقعآن، داردوجودماجسماینکهنه، من ذهنیبلحاظداریموجودمانفهمی

.شدهکوچکمانمن ذهنیولیهستیمما، شودمیسالم، کندمیدرشخوب

،شویممیخیالمثلآنجاوکنیممیاقامتآنجاماپس، مامرکز، مادلشودمی،خدا، بزرگدلبنابراینپس

هرادرکهشرطیبه، کنیممیاقامتدلدرخیالمانندپس، بودهفرمبیهوشیارياولاز، شویممیفرمبییعنی

رهکاندر، نیستیممن ذهنیجنساز، هستیمهوشیاريجنسازماکهاستاینحقیقتچیه؟حقیقت، حقیقت

اینجنسازمابدهیمتشخیصکهایندریعنی،آنبهوتبدیلحقیقتشناختبراي، گیردخیالتركحقیقت

. بکنیمشدههویتهمهايفکرترك، بکنیمخیالترك، هستیمهوشیاريبینهایتاینونیستیمذهنیبافت

بهماداردمیبرماراآیدمیفکريیکلحظههر، فکرصندوق، صندوق، شویممیصندوقییکواردماهرلحظه
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راذهن، شویممیساکن،شویممیساکتیعنی،کنیممیخیالاینتركدفعهاین، شویممیبلندفکرصورت

. کنیممیساکت

، شودمیکندتر، شودمیکندتر، شودمیکندتر، شودمیکندترشماذهناشیویواشاشعاراینخواندنبا

تندبارامسایلشانخواهندمیصندوقآنبهصندوقاینازتندتند، تندتندايعدهیک. ایستدمییکدفعه

خردراهکهشودمیسببکاراین، کنندحلساختهپیشازفکرهايبامنتهاگذشتهآینده،بهرفتن،کردنفکر

فکرمردم.بکنیداضافهمسئلهبهوکنیدحلنتوانیدهمراتانمسئله، نشویدخالقشمااصال، بشودبستهزندگی

.کنندنمیحلمسائل شان را،کنندمیزیادترراشانمسائل، کنندمی

بهریزدمیزندگیآبوشودمیباززندگیآباینراه،نکنیدمقاومت، نکنیدستیزه، کنیدکندراذهنشماولی

هویتهمفعلترك، شدههویتهمخیالتركبنابراینپس.کندمیحلراشمامسئلهوعملتانبهوفکرتان

چه:گویدمیشمابهلحظههرزندگیوشدهسادهشماذهندفعهاینکه،جدیدکردنفکریکآغازوشده

قدیمیفکرهاياز، کنیدنمیستیزهشمااینکهبراي، سدنویمیذهنتانرويزندگیراشمافکر.بکنیدفکري

میفکرخودتانراخودتانفکرهمهمیشهوکنیدمیفکر، استخالقکهرافکرآنشماوکنیدنمیاستفاده

وصلشما اینکهبراي،سازدمیزندگیلحظهایندرشماراخودتانفکرهاي، کنیدنمیتقلیدکسیاز، کنید

. هستیدتسلیم، هستیداوباموازيهکچرا، هستید

میمقاومتکههمین، نکنیدستیزهلحظهایناتفاقباکهستاایناستاصلیراهکهآمدنکمراههايازیکی

کهچرا، دیگرشدیماینطوريکهشدیماتفاقجنسازما، شویدمیاتفاقجنساز، شویدمیاتفاققربانی، کنید

هوشیاريما، جوهریمما، نیستیمحادثما، نیستیماتفاقجنسازکهما، ترسیممی،افتیممیاتفاقلحظههر

، بدنمانبهفکرمانبهدریزمیزندگیآبروانیاین، باشیمروانحالعیندرباشیمساکنتوانیممیما، هستیم

براي، فالناست يتکرار،استکهنهگوییممیکهاین، دهدمیجدیدزندگیلحظههر، مابهدهدمیزندگی

.کنیدمیستیزهشما اینکه

کهنهتوخودت، خواهندمیتازگیتلویزیونیبرنامهیاتلویزیونازبعددارندمقاومت، کنندمیستیزهايعدهیک

میهیجاندنبال، ببینیتلویزیونازارتازگیاست ممکنچطور، بینیمیکهنهدیدبا، ايکهنههرلحظه، اي

کهگرنهو.بگوییدراآنها،بودهتصادفیچه، شدندفوتنفرچندآنجاافتادهغریبوعجیباقاتفچه، گردند
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درتازگی، ستاآندرتازگی. نداردتازگی، بیایدزندگیآبگذاردنمی، کندمیمقاومت، کندمیستیزهکهکسی

جدیديزندگیاست،دیديجکاردر، ستاجدیديچیز، ستاجدیديآبگویدمیهرلحظهکهاست زندگیآب

نوبهنوزندگی، بینیدمینوبهنو، لحظهبهلحظه، راهمسرتان، بچتان، بینیدمیکهدیدآنباشما، هرلحظهاست 

.استکهنهمن ذهنی، نیستکهنه، رسدمی

وان جانِ گوشمالی کاو پاي مال گیرد؟کو آن خلیلِ گویا وجّهت وجه حقّا

آیهیکبعدگویاخلیلاینیعنیکجا؟آن، کجااین:گویدمی، کنیدنگاهترکیبشبهواست هممخیلیبیتاین

شودمیمالیدههمیشهکه،بشودمالیدهگوشش، بشوددادهگوشمالبایدکهمن ذهنیآنوآوردمیقرآنازاي

میمامتعلقاتازیکیبه:یدگومی، چسبدمیبیروندرچیزيیکبهیعنی،گیردمیرامالپايهمیشهاوکه

.ترکیبشاینبعد، چسبد

چیزيوقتیکهبودهاینشیهنرهاازیکی؟ خلیلابراهیم،کردهکارچی، خلیلکجا؟گویاخلیلآن، گویدمیبعد

می،آیدمیفکریکمثال، گذراستاینفهمیده، کردهافولبعدشدگیهویتهمیکیعنیدرخشیدهذهندر

لذتآیدمیخوشمانخوریممیغذایی، رودمیآیدمی، آیدمیخوشمانچیزيیکاز، گذراستفکرپس، رود

کهراچیزيدادهتشخیصخلیلپس، گذراست،شودمینمایاندهمابهذهندرکهچیزهاهمه، گذراستبریممی

آفل، گذراچیزهايازمن:گفته.گذراستایناست،هممامرکزحالعیندرودرخشدمیودهدمینشانذهن

.چسبمنمیبهشانیعنی،آیدنمیخوشم

می، نرویدصندوقیکبههرلحظه، نکندپرتراشماحواسصندوقآنونچسبیدگذراچیزبهشمااگرخوب

است،قرآنآیههمینفکرتادوبینفاصله، فکرتادوبینفاصلهماند

حقاًاینجا،گرایانهحقجايبه، گرایانهحقگویدمیآیهدر،خدايسوبهکنممیرومنکهوجّهت وجه حقّا

میدهدمینشانذهنکهراچیزهاییبودنآفلوهستمگویاخلیلمنکهحاالکهاست اینمعنیشونوشته

کر، باشدکرکهايبچههرکهگفتمابهموالنااست یادتانچی؟یعنیهستمگویا، هستمهمگویامن،بینم

رابیرونصدايماوقتیصورتهمانبه، شنودنمیرامادرشصداياینکهبراي، شودمیهماللباشدمادرزاد

، رویممیصندوقآنبهیاشدگیهویتهمآنبهصندوقاینازیاشدگیهویتهماینازچون،شنویممی

کندمیصحبتمابافکرهافاصلهریقطازکهزندگیبهنسبت، پریممیاست زندگیکهصندوقدوتابینفاصله
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نمیرازندگیحرفیعنی، هستیمهماللنتیجهدرپس، خدانجوايبهنسبت،هستیمکرماپس، هستیمکر

.هستیمگویامن ذهنیبهنسبت، هستیماللوکرزندگیبهنسبت، زنیم

انسانیهر،نه؟ هستاینطوريخلیلفقطآیا، کردمیصحبتاوطریقاززندگییعنیخلیلبودنگویاپس

میرامنوتوجهگذردمیذهنمازاالنکهچیزياینکهبفهمدکههرکسیکهبگویدخواهدمی.استاینطوري

فضاداريجایشبه، آیدمیزندگیجایشبه، آیدنمیخوشمآفلینازمنواست آفلکهچرا، بدزددنباید، دزدد

.آیدمیداردکمموقعدرآنپس.آیدمی

وببینیدکشدمیداردراشماکهراچیزيیکبودنآفللحظهایندرکهاست اینآمدنکمراههايازیکی

بشویدخداجنسازخوب.خداجنسازشوید؟میچیجنساز، لحظهایندرمانید؟میکجانرویدخوب، نروید

.بردمیکشدمیراشماخداگویدمی؟ شودمیچی

یعنیحنیفا، اوسويبهکنیدمیرارویتانشماکهگویدمیاالن، خورشیدسایهدر، خورشیدلظدرگفتهاول

چرا، شودنمیمزاحمبیرونیچیز، کندنمیدخالتآندرفکر، کندنمیدخالتدیگربیرونیچیزیعنیحقگرایانه

میچجوري، شویدمیچجوري،نشویداینطورياگرکهدهدمیتوضیحو.ایدفهمیدهرابودنشآفلشماکه

، دردهاباپیچاندمیزندگیلحظههرراماگوش.کردیمپیداگوشمالیجان، ایمشدهحاالتاکهاینطوري؟ شوید

.ماگیریممیرامالپايلحظههر؟ گیريمیرامالپايچراتوگویدمیمابه

وشداوجنسازلحظههروخدابهکردروکهاستآفلچیزهافهمیدکه،کجاگویاخلیلآنگویدمیاالنخوب

زندگیمحرکهنیرويبوسیلهکی؟محرکهنیرويبا؟کیبوسیله، اوسويبهدوانآبیمثلگفتباال، کردحرکت

این.رودمیاوسويبهدارد، نداردودخالتنیستمزاحمدیگربیرونیچیزو،زندگیستجنسازکهحالیدر

کجا؟گیرمالپايلیگوشماجانآنوکجا

مثل،گیردمالپايکو، گوشمالیجانوانکهبینیدمیهنرمندانهبسیار، رابیتاینموالناساختههمجوريیک

جانآنکهکنیدفکرهمآنبهگویدمیشمابهداردیعنی.شودمیپایمال، گیردپایمالکویکداردکهاین

: آیهاینبهراجعاما، رااینبفهمزودشما، شدخواهدلهپازیرباالخرهگوشمالی

:استایناشترجمهیکواست مهمبسیاربسیاراین، 79آیهانعامسوره

79، آیه )6(قرآن کریم، سوره انعام



Program # 699گنج حضور699برنامه شماره 

13: صفحه

)79(وما أَنَا منَ الْمشْرِکینَ ۖ◌ إِنّی وجّهت وجهِی للَّذي فَطَرَ السّماوات والْأَرض حنیفًا 

به کنارم و از ) از هر راهی جز راه او(کنم که آسمانها و زمین را آفریده است، و من بیگمان من رو به سوي کسی می

.ي مشرکان نیستمزمره

]]»هِیجنیفاً«. پدیدار کرده است. آفریده است: »فَطَرَ«. . رویم را: »وفعل } قید{این واژه. حقّگرایانه: »ح)تّهجو (

).]]135/ بقره : نگا(است 

واست اولشقسمتآناست،درست، استآفریدهرازمینوآسمانهاکهکنممیکسیسويبهرومنگمانبی

وجهیاینجادرو.نیستممشرکانزمرهازوکنارمبهبیرونیراهنهمن ذهنی، راهنه، اوراهجزراهیهرازمن

.استکردهپدیدار، استآفریدهیعنیفطروآنوربهکنممیرارویمیعنیوجهتورارویمیعنی

میقیداست،قیدگرایانهحقکهبینیدمی، گرایانهحقشدهترجمهاینجادرکهاست حنیفاکلیديکلمهاین

فطر،استآفریدهکهکسیسويبهکنممیرارویممنیعنی.کندمیتوصیفرافعلیادادنانجامحالکهدانید

، دهممیتوضیحدارممن،استمهماینکهبدلیلاست،وجهتقیدواقعدرحنیفایعنیحنیفاراوزمینهاآسمان

دینبهمتمسککهکسی، دیندرپایداروثابت،مستقیم، راست:آمدهمعناهااینبهحنیف.حقاگفتهاینجادر

.باشدموحدوابراهیمملتدریااسالم

دربشویدخداجنسازیعنیحنیف، دهدنمیبدهدحنیفبایدکهطوريآنمعنیهمبازمعانیاینببینیدولی

است مهمبسیاربسیار، نباشدمزاحمونکنددخالتبیرونیوچیزکندهدایتراشمااووتسلیماثردر، لحظهاین

االنبیتدر، زیادنیستندکنندهتوصیفکلماتاینولیداردرامعانیاینکهاست درستحاالپس.بلهاین

:آیههمینازاست دیگريترجمهاینگذاشتهحقابجایششمادادخواهمنشاندوباره

79، آیه )6(قرآن کریم، سوره انعام

)79(وما أَنَا منَ الْمشْرِکینَ ۖ◌ ِنّی وجّهت وجهِی للَّذي فَطَرَ السّماوات والْأَرض حنیفًا إ

انحراف و با قلبی حق گرا همه وجودم را به سوي کسی که آسمان ها و زمین را آفرید، متوجه کردم و من به دور از 

.از مشرکان نیستم

همینشدهوجودمهمه، راوجودمهمهاست،حنیفاهمینحقگرااینوگراحققلبیباوانحرافازبدورمن

میدارمکم، هستمتسلیمدرحالچرا؟است وشیاريهجنسازاالنمرکزمکه، استمنمرکزکهاالنهوشیاري
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متوجهآفریدرازمینوآسمانهاکهکسیسويبهراوجودمهمه، هستموتسلیمآیممیکمکههرلحظه، آیم

.نیستممشرکانازوکردم

ماهمهعواقدرقرآنیمعنیاینبه، ذهنیمنهايهمینیعنیمشرکان، کندمیتعریفهمرامشرکانداردببینید

کلیدواست مهمخیلیمطلباین.باشدداشتهاسالمازغیردینیکسیکهنیستاینمشرك، هستیممشرك

بسیارراهنماییوکردهترکیبخودشحرفباراقرآنآیههنرمندانهموالناواست تبدیلکلید، استحضور

میبازفضاآییمیکمکهموقعیهمانوبیاییمک، بیاییکم، بیاییکمبایدکهکردهشروعاولازوکردهبزرگی

رازندگیصدايکهاست چیزيتنها، کندبرقرارتماسبا آن تواندمیخداکهاست چیزيتنهابازفضايآن، شود

نمیرامن ذهنیخدا، بشودهدایتتواندمی، کهبگوییمکهاست چیزينهتنهاوشنودمیراخدا، شنودمی

،شناسدنمیاصالراموضوعایناست،هممزاحموکندمینگاهبیرونبهداردمن ذهنیچون،ندکهدایتتواند

است؟درست

یواشیواش، هستیدشماخلیلچی؟یعنیگویاشویدمیمتوجهاالن، شمابهدهممینشانراشعردوبارهپس

آییدمیکمموقعهر، کنیدمیگوشآنوربهآییدمیدرکريازبنابراین، دهیدنمیگوشبیرونجهانبهدیگر

یکمثلسرآخر،شودمیالغرمن ذهنی، شدهبیشترکهفضاییهمان؟ کیگوش، آنوربهشودمیبازگوشتان

میرارویمیعنی،شویدمیمتوجهاالنراحقاوجهیوجهت، شدخواهیدبدربهتبدیلشما، شدخواهدهالل

.هستمخداجنسازفقطکهحالیدریاريهوشباحنیفا، اوسويبهکنم

، بشودتسلیمتواندنمیمن ذهنیاست،من ذهنیعکساین، بمانیدحالتایندروبشویدتسلیمبایدشمایعنی

نمیدرستتوکهقضاوت، ذهنیارزیابیهاي، کندمیذهنیارزیابیهاي، کندمیوجدلبحث، کندمیستیزه

.زندمیبهمراموضوعاین،گوییمیاشتباه،کهنیستطوريآنبابا، گویی

نمیدردبهحرف، آنوربهبرودتانمرغتان،هوشیاريآنوبشویدوهدایتبشویدراهنماییدرونازبایدشما

اینها؟رسیدمحضوربهچقدر؟نرسیدمیارسیدممنبگوییدنباید، بکنیدنبایدقضاوت، بزنیدنبایدحرف.خورد

پايیکهرکسی، شودمیپایمالباالخره، شودمیمالیدهگوششاست،گوشمالیجانمالاینهااست،ذهنهمه

. شودمیپایمالباالخرهبگیردرامال
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را از وي مالل گیردمر چشم روشنانپیرِ دنیا چشمک زند ولیکنگَنده این

دنیاپیرگَنده اینکهاینبراينکردهآن به توجهخلیلگفتو،بینیممیماکهدنیاییهمینیعنیدنیاپیرهگند

است بیروندرکههرچیزي، دهدمیجلوهزیباخیلیراخودشوشودمیارائهمابهذهندراقالمشبوسیله

نگاهشما، منسويبهبیا:گویدمی، زندمیچشمکمابهاست مامرکزمن ذهنیوداریممن ذهنیماکهموقعی

می باور، می گویدمقام، می گویدبچه، می گویدپول، بشوهویتهممنبابیا:گویدمیمابههرچیزيکهکنید

؟رنجیدمیشما، می گویندنمگردردها، می گوینددردها، می گویندفکرها، گوید

آغوشدر، بگیررامنبیا:کهگویدمیشمابهرنجشآنولی،کنیدتمامشعاقالنهشماکهاست اینراهشیک

میرنجش، زندمیچشمک، يدردجنسازکنم؟توکارچیخواهممیتورامنبابا.کناضافهخودتبه، بگیر

تمامراکاراالنهمین،نیستخوبیچیزکهبدهیدتشخیصشما!هستمخوبیچیزمن،نگهداربگیررامن:گوید

.نیادپیرگَنده اینداردچشمکاقساموانواع، بیندازیدرارنجشتان، کنید

شوهرهايگویدمیپایینکه،استسنشسالمیلیونهاکهکهنسالزنپیریکمنظوردنیاپیرهگندضمندر

کنیمیکهنگاهکه،کندمیآرایشخوشگلخیلیراخودشکهاست زنیپیراین،کردهکارچیببینراقبلیش

.چیزيهمچوننیستاست،وخوشگلزیبازنبینیمی

شماوخوردمیبهمحالشان،بینندمیحضورنوربااندرسیدهحضوربهیعنیشدهروشننچشمشاکهکسانی

ببخشیدراهمسرتانمثال،آییدمیشما، زندمیچشمک، نگهداریدنبایدرادرددانیدمیشما، شدیدآگاهاالن

سوارآدمنهگرونگهدارت اسخوبیچیزاینبابا،آوردمیدلیلشمامن ذهنیجور هزارکهبینیدمییکدفعه

به آن بایددوبارهببخشمرااین، کردهکارچیکهکندیادآوريمنبهبایداین، شودمیزیادشیرو، شودمی

، نگهدارمراامکینهاینبایدمن، نگهدارمبگذارحاالپس،نداردراارزششاصالکهاین، بدهمعشق، کنممحبت

، شودمیچیبخرمرانهاخاینمناگرهاي، پولمثالًرادنیاچشمکهاي، نگهدارمراشدگیهویتهماینبایدمن

دنیاهايچشمک. کندفرارنتوانددیگربگیرمچنگمتوي، بیاورمدستبهمناگرراشخصاین. شودنمیهیچی

رودمیسرنشاحوصله، شوندمیملولروشنانچشم:گویدمیولی. خرندمیاکثراً، خرندمیهابعضیرا

. آیدنمیخوششان
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اندر برش دلِ من کی پرّ و بال گیرد؟گر در برم کشد او از ساحري و شیوه

،استهمساحر.استتمثیل، رامردهاهم،کشیدهبردررازنهاهم، کشیدهبردررامادنیاپیرزنایناالنکه

بعد، شمامرکزشودمیشدگیهویتهمآن،شدیدهویتهمآنباخریدیدشماکههمین، زندمیچشمکچرا؟

، کردهسحرچیز؟اینبهشدممتعهداینقدرچراشد؟امچهمن:گوییدمی. گیردمیدستبهراشماکنترلآناز

. مرکزتگذاشتیدگرفتیدراآناینکهبراي

راماهماو، رااوکنیممیبغلمارادنیااینآییممیکهاولاز. دنیاایناستبازنیرنگ. نیرنگ، حیلهیعنیشیوه

اینگویندمیاولبزرگترها. کنندمیتشویق، گویندنمیهیچمابههمبزرگترها. بودهمامنتظر، کندمیبغل

. دنیاستهايچشمکجنسازباورهااینۀ همخوب. مرکزتانبگذارید،بشویدهویتهمآنبا،بگیریدراباورها

روانزندگیآبایناتبچهازنبایدچراهستی؟کیخودتمگرکنی؟خودتمثلاراتبچهخواهیمیچرا

، بجوشداودرزندگی، کندخالقرافکرش، کندسالمراجسمشاین، کندبیانراخودش،بعدشچهارازبشود؟

کنترلراامبچهبایدمنباشد؟تومثلبایدچرابگذاري؟خواهینمیچرا. بشودمرتعشوجودشذراتتمامدر

. باشدمنمثلکه، کنماسیر، کنم

. شدهمریض، شدهحالبیمامثلدیگراالن. کردیمبدبختشکه، دیگرکنیممیولش،شدمنمثلکههمین

زوالهمرنگمان. بپردبویمانخواهدمیدنیاپیرزناینکههستیمگلییکماگویدمی، دیگرگویدمیپایین

دیگرراجوانیطراوتآن،پریدهرنگش، شدهمریضبینیمیسالگیچهل، سالگیبیست، رعناجوانیک. بگیرد

. ندارد

میمعلومپسکنم؟پروازتوانممیکیمن، کنمبغلرااوهممن، منبرومبغلشدراگرشیوهوساحريازپس

کهحاال. بیاکمفقط، کندمیصیدراتوخدا، هستیمرغییکتوگفته، گفتههماولاز. کنمپروازبایدمنشود

یعنیکردهبغلراماهماو، کردیمبغلهممحکم، کردیمهمبغل، آییممیهمزیاد، هیچآییمنمیکهکم، کهما

:گفتاستیادتانمرغ؟صورتبهبپریمتوانیممیکی، دنیا

عَرِّجوااوگربکانازشنیدتاجوسوراخشدموشجانشمرغ
، رودمیبینازاووقتیتوانیدمیایدشدههویتهموایدنشستهچیزهارويکههستیدرغیممثلشما
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می،شکندمیشاخهوقتیهابعضی. پریدشکندمیشاخهدید، بودنشستهايشاخهروياو،پریدخلیلگفت

. هستیماینطورياکثراًورفتهیادشانپریدن، پرندنمی، موشسوراختويروند

ه کرده است او تا روي چون گلم راگلگون

گیردبویش تباه گردد، رنگش زوال

را؟گلمرويکدام، مراگلِاینرويتا،کردهخوشگلراصورتش، کنندمیآرایشکهخانمهامثلکردهآرایش، بله

شمااگر، ارددبستگیآنبهجسمتانسالمتی، پوستتانرنگ،همشماگلاینرويالبته، رااميهوشیارگلروي

سرخگل. کندمیتشعشعراانرژياینبدنتان، باشیدزندهخدانهایتبیبه، باشیدزندهحضوربهلحظهایندر

.کنیدمیساطعانرژي، داریدبوهمشما. آوردمیآنورازرابویش

نزدیک. آیدمیبویشبینیدمی،بشویدسرخگلنزدیک، کندمیپراکندهگلکهاستايانرژيبوچیست؟بو

بوي، فضاداريبوي، عشقبوي، زندگیبوي، خردبويکهبینیدمی،بشوید، استزندهزندگیبهکهانسانی

. استداشتنیدوست. آیدمیاوازاشهمهمهربانیبوي، نرمشبوي، خالقیت

دررااینشماوبرودبیناز، بگیردزوالهممارنگ، بشودتباهمابويکه،کردهخوشگلراخودشدنیااینپس

یاتنیاصورتاینپژمردگی، شودمیپژمردهدارد،نشدهسالشهجدههنوزکودکیهی. ببینیدهمکودکانتان

بیخوداصال. کندمیحملخودشباراحوصلگیبی، راناراحتییکدائماًآدماینکهمثل، حالیبی، حوصلگیبی

. استآنتنیکمثلدائماً، کندمیپخشانرژيبویش، استشاديرنگ، استيهوشیاررنگزوال، حوصلگی

ستیزهبایدحتما،داردذهنیمنکسیاگرکه، کردیمنمیمقاومت، کردیمنمیستیزهاگر. ایمآنتنیکمثلما

یکمثلماوشدمیردمااززندگیجریاناین، کنددرستعایقزندگیوخودشبینو،کندمقاومتوکند

شیارانهوه، شیاریمانوهرنگهم، جسممانرنگهم. بودسالمیرنگهممارنگو،کردیممیپخشرااینتنآن

، شودمیجااودرچیزهمه، استنهایتبی، کندنمیتنهاییحس، استشادآدماشهمه. شدنزندهزندگیبه

.استشاديذاتشاصال

پیدازوالشمارنگ، شدهتباهشمابوياگرپس، کنیدنمیجستجوبیرونیچیزهايازدیگرراشادياالنشما

مواظب. آمدهخوشتانخیلیو،کنیدمینگاهجهانة شدآرایشصورتیاگلگونهبهکهاستعلتاینبه، کرده
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نمیولبکندبغل، کندبغلرااین، پیرزناینکهنگذارید. نکنیدخودتانمثلکهباشیدتانبچهمواظب. باشید

:گویدمیاالن. دیگرکند

مانند آفتابی نورِ جالل گیردرخ بر رخش منه تو تا رویت از شهنشه

اینباهستیدموازيشماوقتی، آیدمیخداازکهبرکتی. استزندگیبرکتجاللنور. خداستاسمهايازجالل

. آیدمیجاللنورییدآمیکمموقعهر، آییدمیکم، شودمیکوچکذهنیمن، کنیدنمیستیزهیالحظه

. راراهشایمبستهما، آنجاست

تو. دارددوستشکهگذاردمیکسیصورترويراصورتشآدمخوب. نگذارصورتشرويراصورتتگویدمی

يهوشیار. کنتماشادوراز،نشونزدیکاوبهخیلی، نشوهویتهماوبایعنی،نگذارصورتشرويراصورتت

اینازقسمتیهیچ. نگذارپولترخبررااترخولی، شودمیزیادهمپولتحتیکهدیداهیخو، باشناظر، باش

.نگذارجهان

برکت، آفتابیکمثل، خدایعنیشاهنشاهازاتيهوشیاررويیعنی، شهنشهازرویتتا، تومنهرخشبررخ

دنیاپیرزناینازقسمتیچهرويراتانخرببینیداالنشماموالنا؟بگویدترسادهاینازدیگر. بگیردزندگی

خیلی، مقام. استخوشگلخیلیراخودشکندمیآرایشوقتی، شودنمیدیدهپیرزنالبتهاید؟گذاشته

، میرممیمننباشدایناگر:گوییدمیوزندمیچشمکوهویتیدهمآنباشماکهچیزيآن. استخوشگل

.گذاریدمیاشخربرراتانرخ. استخوشگلخیلی

، کردهآرایش. استپیرزناینازقسمتیهماین، میرممیمننباشداین:گویدمی، شدهمعتادچیزيبههرکسی

مننباشداگرمادهاین، بگیریدنظردررابیرونیمعتادیک.میرممیمننباشدایناگرکه، کردهمتقاعدراشما

آدماینگوییممیهاموقعبعضیپس؟.میرندنمیچرا، کنندنمیفمصررامادهاینآدمهمهاین. میرممی

همپسبودي؟مردهکردي؟میچکارپسقبالبابا، دیدیماستهفتهیکماراآدماینحاال، میرممیمننباشد

کردهجذب، برویدسویشبهکهایدشدهمتعهدشماپس. دادهتشکیلراشمامرکزازقسمتیپس،شديهویت

دیگرشخصدربودنشناختعشق. بشویدزندهيهوشیاربهشمااگر، استخوبیچیزخیلیعشق.دنیاینا

داشتهمراودههمدیگرباهابودناینوکنیدشناساییدیگرکسدر، رابودنهمین، رايهوشیارهمان. است

. کهشودنمیاینطوريولی، زیباستخیلیاین، بشوندیکیوباشند
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، یمشدهویتهمآنباگوییممیرااین. مرکزمگذارممیدارممیبر، آدمموردایندر، راچیزيکیعکسمن

.کندمیکنترلرامااوآنازبعد

پیرزناینازچیزيهیچ. کندکنترلراشمانبایدبیرونیماده،کندمیکنترلمرا، گذارممیرابیرونیمادهیک

از، خدابردمیدزددمیراشما، بیاییدکم. هستیدخدائیت، هستیديهوشیارشماچون، کندکنترلراشمانباید

اصیلشاديازآنموقع. کندمیخودشجنساز، کندمینهایتبی، کندمیبازراشمادل،کندمیخودشجنس

موقتیسکینشتاین، بخواهیدآرامششمامواداینازنیستالزم، شویدمیبرخوردارخدانهایتبیآرامشو

میجماد، کندمیحیوان، کندمیدرختجنسازراآدم، آوردمیپائینرايهوشیار،استمصنوعیواست

. کند

ازکهبشویميهوشیارهمانجنسازبایدمارفتنباال، مابرویمباالبایدما، برگردیمتوانیمنمیعقببهدیگرما

.بیاکم، بیاکمهی، بیاکم، دیگرگفتهراههم، کهگفتهمابهامروزکه. بودیماول

&&&
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صد آفتاب و مه را بر چرخ حال گیردکز پرتو جمالش! چه جاي آفتابی؟

جمالتابشاز. نیستآفتابجاي؟هچیآفتاب. کردمتشبیهآفتاببهراخدایازندگی، آفتابگفتممن:گویدمی

جذبخودشبهراشمادیگرتواندنمیبیرونیچیزهیچیعنی، شودمیگرفتهآسماندرمهوآفتابصدحالاو

.کنندمیاستفادههمآنها،شودمیصادرشماازکهپرتوياینازبلکه. بگیرددستبهراشماکنترل، کند

تابششاهنشاهازوقتی، شدبازمادلاینوقتیبعداً، هستیمبیرونیچیزهايباشدگیهویتهممحتاجمااالن

خواهداحتیاجماانرژيبه،زدهتمثیلکهماآفتابهمین، جهانبهشدمنعکسماازاوتابشوقتی، گرفتیم

اینبهوانرژياینبه، بیروندرچیزهمهودیگرانسانهايکهاستاینبرفرضو،خودششناختبراي،داشت

.دارندنظراتفاقموردایندرعارفانۀ مه. دارنداحتیاجشودمیساطعماازکهبرکتیاینوشادي

زودترهرچهوبشویمزندهحضوربهماکهبودهاینجهاناینبهماآوردنازمنظوروزندگیازمنظوراینکهپس

، آیدمیبیرونماازهاخالقیتجوراین، اینتنهانه، بشویمزندهحضوربهترعمیقهرچه، بشویمزندهحضوربه

ما، خوردمیدیگرهايانساندردبه، جهانبهفرستیممیکهايانرژي، خوردمیدیگرانسانهايرددبه، براي

خودشانکه،دارنداحتیاجانرژياینبههمه، حیوانات، جمادات، نباتاتیعنی، راچیزهمهبلکه، شویممیچراغی

. بشناسندرا

میشرمندهدیگرواقعاماانرژيمقابلدر، کندجذبراماخواستمی، مابهفرستادمیانرژيقبالکهچیزيهرو

میخودشبهراماداردچیزهمهاالن. بکشدخودشبهراشماکندنمیجراتچیزيهیچ. آیدمیکوتاه، شود

خیلیگویدمی، استماديمرکزاینچون، کنیممینگاهماديهرچیزبه. داریمماديمرکزاینکهبراي، کشد

منبهچسبی؟نمیمنبهامپولکهمنچسبی؟میباوربهچرا. بچسبهممنبه، دیگربردارهممرابیاخوب

. چیزهمه، بچسبهماتبچهذهنیتصویربه، بچسبهمخانهبه، بچسب

زندگیتوانندنمینباشداینها، اندچسبیدههمالکلیمواد، اندچسبیدههممخدرموادذهنیتصویربههاخیلی

نورآنبهوقتیحاال. بگیرندنورخواهندمیآنهااز، ندارندنورياینکهبرايکنند؟زندگیتوانندنمیچرا، کنند

کندادعا، بگویدبیایدتواندنمیچیزهیچوکسهیچ. کنندنمیسعی. شوندمیشرمندهدیگرآنها، شدندزنده

بهخواهیمیچهدیگرتو. هستمشادياوج، هستمحالجاودرمنگوییدمیشما. کنمزیادراحالتمنبیاکه
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حالمکهمنبشود؟چهکه، بشوممستکهبخورم؟چهبرايراالکلینوشابهاینمنندارم؟منکهکنیاضافهمن

.استاینطوريکنید؟میتوجهشود؟میاینازبیشترحال، استخوب

گیردیل داند، نی آن داللآن کاین دلشویانِ اولینش بنگر که در چه حالند

کهکنیدنگاه.هنوزاست خودش، کشتهراهمه، دیگرکشته. کننگاهرادنیاپیرزنایناولیهشوهرهايگویدمی

االنشماۀ خان، شماستدستاالنشماپول. رفتند،آنجاآمدندنفرچندشماازقبلداریداالنشماکهمقامیآن

؟ کیستدستنیدببیدیگرصدسال، شماستدست

. راماکشتخواهد، نگرفتیمهمبالوپر، چسبیدیم، کردیمازدواجدنیااینبا، زنچهومردچه، آمدیمکهماولی

کُشدمیوقتی. کشتخواهدراما، دنیااینباکردیمازدواج. برسیمحضوربهاینجاآمدیم، کنیمپروازمابودقرار

خواهدگرنهو.برسیمحضوربهباید، مابمیریمتناینبهاینکهازقبلیعنی. شدهیمنخواجاودانهمادیگر، راما

.برسیدحضوربهاینکهازقبلراشماکشت

اینها، کنیدنگاهپدربزرگتانبه،کنیدنگاهپدرتانبه،هستیدجوانشما، کننگاهرااشاولیهشوهرهايگویدمی

،پنجاهمالهمین، عقببرویدسالمیلیونیکیاسالهزاردو،هزاریستنالزم، هستنداولیهشوهرهايهمان

نظربهراجمهورروساي، بیاوریدنظربهراهاشاهبعضیکرده؟چکارببینید،کنیدنگاهراپیشسالشصت

کشت؟جوريچهراآنهادنیااینکهبیاورید

کاريهربرو، راتودادمطالقمنبرو، رادنیاایناشدبدادهطالقباشدآزادهرکسی، بودندچسبیدهاینکهبراي

خانهاصالچه،باشمداشتهبزرگۀ خانچه، باشمگداچهباشمشاهچهاستخوبحالممن، بکنخواهیمی

،دادمطالقراتومن، منحالبهکندنمیفرق، دارمدالرصفراآلنداشتمدالرمیلیونصدحاالتا، باشمنداشته

راتاریخرفتمپیشسالسیصدپیشسالدویستاز،رومنمیعقبحاالوپدربزرگموپدرمازاینکهبراي

.فهمیدممن، آورديسرشانبالییچهدیدمخواندم

آنهاسرکهببیندعیناًیعنیبفهمدرادلیلاینکهکسیهرگویدمی. حالمچهدرببینکهگویدمیهمینبراي

نمیدیگرهویتهم، گیردنی آن دالل. خردنمیگیردنمیپیرزناینازرافریباین، راعشوهاین، آمدهچی

. خردنمیراچشمکزندمیچشمک. شود
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کهبگوییداصالًازدواجازقبلکهبگوییدهستیدسنیهردروببینیدراپیرزنایناولیهشوهرهايشماامیدوارم

کهدیدبعد،باشدپیرزناینباسالگیچندیاسالگیدهتاحتیتواندیمآدم، بودیمشماباروزيچندمادیگر

تمثیلبشودهویتهمآنبازنچهمردچهحاال. پیرزنموالناستتمثیل، کندرهایش،استخطرناکیپیرزناین

.نیایدبدشکسی، است

استدامادهزارعروسعجوزهاینکههنادسستجهانازعهددرستیجمو

، ریزدمینهادشکهدادهتشخیصخلیلوریزدمیهی،استسستنهادشکهجهاناینازتو، گویدمیحافظ

ازخیلی، داردشوهرخیلی،نداردشوهریکفقطاین،استدامادتاهزارانعروس، پیرزنایناینکهبراي

.بله، استکشتههمشوهرهایش

ی تا ترك جوال گیرد؟کو عقلِ کاملکردهاي صد هزار عاقل او در جوال

بیاییدازجوالکهشدهکاملتانعقلکدامتان، هستیددنیااین،هستیدزناینکیسهیاجوالدرکهکسانیاي

ذهنیمنعقل. استحضورجنسازکاملعقلشده؟کاملعقلماینقدربگویید.بپرسیدازخودتانشمابیرون؟

از، بهتربیشترهرچیاستسادهخیلیاشهمه، نیستعقل،شودمیگرفتهشدگیهاهویتهماینازواقعدرکه

.راماکردهاسیروبهتربیشترهرچهچیهمه

، نداردخالقییتیهیچ،استماديمرکزش، آنهاستاسیر، دادهقرارراشدگیهاهویتهممرکزشدرکهکسی

،درددرشدهگم،فکردرشدهگموریزندمی،هستندنهادسستآنهااینکهيابر،ترسدمی،استمضطرب

.استذهنهمانکیسه، بیرونبرودکیسهاینازکندنمیپیدافرصت

نمیهاخیلی، فهمیمنمیماهاموقعخیلی،داردسحرحالتاینگفتشویممیهویتهمچیزيباوقتیو

کینهورنجشهمآنها،نه،فهمندب،بیایدپیشباید، دارندکینهدانندنمیهاخیلی، دارندکهنهرنجشفهمند

يهوشیارعقل،شودمیکمذهنیمنعقل، شودمیکاملترعقلتانخوردهیکآییممیکمهرموقعپس. دارند

.کنیدمیکیسهتركروزيیکباالخره، شودمیزیاد
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ّخوش عذارانخطّی نوشت یزدان بر خَد

تر است او کاین خطّ و خال گیردکز خط سیه

فرمانماپس، استنوشتهفرمانییکخداگویدمی، اولبیتدراست فرمانمعنیبهخط، خطباکندمیبازي

عذارخوش، صورتیعنیهمعذار، صورتیعنیدخَ. استدادهفرمانییک، خداامتداد، يهوشیار، هستیمخدا

حضوربهکهانسانهاییتصوردریعنیعذارانخوشخد، شدندزندهحضوربهکهکسانی بعنی، خوشگلیعنی

، هستندابديلحظهاینآگاهی، هستندفضاداريبینهایتکه، شانهوشیاريرويبلکهصورتایننه،شدندزنده

.اندکردهپیداابدیتزندگانیفرمان

تانپشتمن،داریدآزادة ارادشما. کنیدخلقبخواهیدهرچیتوانیدمیهستیدمنجنسازشماکهگفته

؟ایدخواندهرافرمانشما، نیستعذارخوشذهنیمنپس. کنیدخلقخواهیدمیچیهر،بعدبهحاالزاهستم

رافرمانکنید؟میاجرارافرمانکند؟میتعییناوراحالتانکند؟میتعییناورافکرتانلحظههرخالقید؟شما

، بخوانیدتوانیدنمینباشیدموازي،بخوانیدرافرمانتوانیدمی،هستیدموازيکهلحظهاینشماخوانید؟می

. بخوانیدرافرمانتوانیدنمیباشیدداشتهذهنیمن،کنیدمقاومت،کنیدستیزه

میشنیدید،بگیردراظاهريخالوخطاینکههرکسی، استسیاهکشیمیکاغذرويکهخطکهگویدمی

داریمما.استخرابباطنشولی،استقشنگرشظاهکهاستکسیخالوخطخوش، خالوخطخوشگویند

رافرمانآنکهکسیهر، ذهنیمنظاهريهايزیباییونقشیعنیخالوخطپس.خالوخطخوشمار

خطیعنی،شودمیکشیدهصفحهرويکهخطیازبنابراین، نشودحضورجنسازیعنی،نشودخوشگل، نخواند

.استترسیههمآناز، قلمباسیاه

شدگیهاستهویتهمهمینظاهريخالوخط. ایمچسبیدهماکه،بچسبدظاهرينگارونقشاینبهبیایداگر

تانخانهاز؟کنیدمیتعریفهایتانبچهازگویید؟میچیمردمبهنشینیدمیوقتیشما، استگلیمهمان

، باالستتانمقامچقدر؟کنیدمیتعریفکردیدکهکارهاییاز؟کنیدمیتعریفتانشغلاز؟کنیدمیتعریف

درونتان، استظاهريخالوخطهمانکهاینها؟گوییدمیاینهااز، داریدپولچقدر، داریداختیاراتچقدر

ایزديفرمانخواهیدنمیشمابدهید، نشانمردمبهکهکردیدخوشگلرارو،استخرابتانباطناست؟چطور

بخوانید؟را
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بزرگ، عذاريخوش، خوشگلیلحاظبهکهبیاییدکم،بیاییدکم،بیاییدکمشمااینقدربایدشخواندنبراي

راشدگیهاهویتهم،شودمیالغرخیلی،شودمیهاللتانذهنیمنوقتی، بشویدبزرگ،بشویدبزرگ،بشوید

موقعآن، خوانیدنمیذهنباخوانیدمیاتوماتیکراخدافرمان، خوانیدمیراخدافرمانتازه، کنیدمیجارو

گویدمیلحظههرشمابهنیرویییک، کندمیهدایتراشمانیرویییک، بکنیدبایدچکاردانیدمیقشنگ

مینوشتهذهنتانتوياینکهبراي، چیهفهمیدمیراکارتانهمفکرتانهم،شودمیبازراه، بکنیدبایدچکار

.شماستدستبشود؟طورياینبدهیداجازه، شود

تو هر شام فال گیردتا مه ز طَلعتجدا شوو عماز ابرِ خط برون آ، وز خال

بعنوانشما. استذهنماهحاال، ماهازگیریممیفالیا،گوییممیچیزيیک،کنیممینگاهماهبهدیدیدما

بپرسیدذهنیمناز،کندمیسمنعکراشماخودنورکهذهنتانازکهرواستخدائیتوعذارخوشويهوشیار

شد؟خواهدچیببینمبگومنبهبگوییدبگیرید؟فالاوازبکنید؟بایدچکار

هویتهمکههرچی، ذهنیمنیعنیاستابریکاین، نگارونقشاینازنوشتهخطابراینازشمااگر:گویدمی

خال،نیستعمهمعنیبهعم، عمویعنیهمعمودایییعنیخال، بشويجداعموخالازوبیاییبیرون، شدي

چیزهاییوشديهویتهمآنهاباکهآدمهایییعنی، استاشادبیمعنی،استمعنیش، نیستخالهمعنیبههم

.شديهویتهمآنهاباکه

دوستاناز،شوجداعمووداییاز، بخوانیرایزدانفرمانتا، آبرونشدگیهاهویتهمابراز، آبرونخدابراز

،بگوذهنتبهتو،کنچکاربگویدتوبهاینکهجايبهتوذهنتا،شوجداشديهویتهمکسیهربا، شوجدا

راماذهنیمن، حاالتااستکردههدایتراما، ماماه. شودمیسادهذهنت، شودمیصافذهنتاینکهبراي

میکسییکازیاکنیممیاستخارهیاکنیممیبازحافظحتی،گیریممیفالمااینکهاتفاقا، استکردههدایت

.پرسیمنمیخداازمااینکهنشانگرچیست؟نشانگراینها، پرسیم

فالبهاحتیاجیشما، بکنعملیچه،بکنفکريچهکه،گفتمیخدا، گفتمیشمابهزندگیهرلحظهاگر

چه، کنبازمنبرايرادنیاکهپرسیدمیذهنیمنبهماشیعنیذهنیمنفال. نداشتیدبیرونیفال، نداشتید

بشود؟گشودهجوريچهنگویدخداچرا، بشودگشودهمنرويجوري
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کتاب،بگویدمنبهکتاببگیرد؟فالآدماستبدبختیخیلیگیري؟میچرابیرونیفالگیري؟میفالچرا

، کنچکارکهنگویدشمابهتوآرامشاینوسکوناین،نشويزندهخدابینهایتبهلحظهایندرچرا، استجسم

.نخوانديراغزلایناینکهبراياست؟خوبشمابرايعملیچهوفکريچه، بکنعملیچه،بکنفکريچه

برویدهمراهاآیهآنببینید، بخوانیدبارهاوبارهابرویدشماراداشتقرآنۀ آیکهبیتیاینکنممیپیشنهادمن

. باشیدنداشتهکسیباهمکاري،کنیداعمالخودتانرويگرفتیدیادکههرچهوکنیدتحقیق،یدبخوان

مختلفقسمتهاياینکه،خواندخواهمبرایتانمثنويازقسمتهاییمنبعدبهاینجاازشدتمامماغزلخوب

و.کندمیروشنوشمازندگی،شمااوضاعازقسمتیرويکندمیتمرکزبیتچنداین. نیستندبیشتربیتچند

روشنمختلفقسمتهايوقتی. کنیدمیوصلبهمرااینهایواشیواش،کنیدمیروشنشمارامختلفقسمتهاي

.شودمیروشنشمادرون، شودمییکیروشنایییکدفعهشد

ازکوتاهیهايقسمتاست،غزلیکمعموال،شماستبهشدهارائهموالناییطرحوکنممیمنکهکارياین

. استخوبیروش، روشاین. خوانممیبرایتانهمداستانازقسمتییکباشیمداشتهوقتاگر،استمثنوي

کندمیروشن،داردتویش خردآیدمیمثنويبعد، کندمینرم،کندمیباز،بردمیاوجبهراشماغزل

قصهیککلیا،خوانممیرابزرگیقصهازالنیطوقسمتیکمناوقاتبیشترهمبعد، راشمامختلفقسمتهاي

نیستندبیشتربیتچندکهمثنويازقسمتهاییامروز. کارایناستخوباین،داردداستانکهخوانممیرا

:گویدمی، 3648بیتششمدفتراولیشو،خواندخواهمبرایتان

3648مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت 

جربئیلی گشت و، آن دیوی مبردبُرددیو اگر عاشق شود، هم گوی

هویتهمهاین، دارمدردهمهاین، کشیدمدردمنهمهاین،بکنیدخودتانازراسئوالاینکهاستممکنشما

گویدمی. بلهگویدمیموالنابرسم؟حضوربهمنشودمی، دیگرانوخودمبهکردمبديهمهاین، دارمشدگی

بهتبدیلو.بردگوي، شدموفقاین، نیستیدکهشیطانخودازبیشتردیگرشما، بشودعاشقهمشیطاناگر

تصمیماآلن، باشیدکردهکاريهرباشیدکیهرشماپس.مردشیطانیتشآنودیويآنوگشتجبرئیلی

یعنیباشدبینهایتعمقشکهحضوريبهودردمندذهنیمنازشماتبدیلامکانکنیدکارخودتانرويبگیرید

. داردوجود، بیندازیددورراشدگیهاهویتهمورادردهااینوبشویدخداجنسازکامال
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که یزیدی شد ز فضلش بایزیداَسلَمَ الشَّیطانُ، آجنا شد پدید
.به برکت فضل الهی یزید صفتان، بایزید صفت خواهند شدحقیقت تسلیم شدن شیطان در مقام عشق، تحقق خواهد یافت، و

میپدیدآنجا، کردمتسلیمخودمدستبهراشیطانممنکه: گفتهکهرسولحضرتفرمایشاینکهگویدمی

موردکهبودهمهمعارفانازیکیبایزید، شودمیبایزید،استحضورتانمعرفکهیزیدي، خدافضلازکه،آید

بسیار،استظالمبسیارکهانسانییکیعنی.بشودبایزیدبهتبدیلیزیدکهداردامکانپس.موالناستعالقه

درکهاوفضلاز، داردجهاناینباشدگیهویتهمودهدمیخودشبه،دهدمیدیگرانبهدردواستدردمند

.بایزیدبهبشودتبدیل، کندمیعبورشماازشدنتسلیمیاآمدنکماثر

بهو،خوانیممیرااشترجمهداریم،یافتخواهدتحقق، عشقمقابلدرشیطانشدنتسلیمحقیقتگویدمی

.خوانممیدیگربیتیکحاال، شدخواهندصفتبایزیدصفتانیزیدالهیفضلبرکت

289مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بیت 

اَسلَمَ الشَّیطان نفرمودی رسولگر نگشتی دیوِ جسم آن را اَکُول
.شیطان من مسلمان شد: رسول نمی فرمود کهاگر جسم شیطانی از آن طعام نمی خورد، هیچگاه حضرت

شماوقتییعنی، خوردمیشماتسلیمبالحظهایندر،آیدمیآنورازکهغذاییازماذهنیمناینکهگویدمی

و،کنیدمیکوچکلحظهاینراذهنیمن،آییدمیکمیا،کنیدمیآشتیلحظهایناتفاقبا،شویدمیتسلیم

آنخورنده،خوردمیهمذهنیمناینکهآیدمیبرکتییکآیدمیانرژيیکآنوراز، ودشمیبازفضااین

، کندمیپیداشفاهمذهنیمناین،شویممیبزرگماتنهانهیعنی، پرخور، خورندهبسیاریعنیاکول، است

.کندمیپیداشفاهمشمادردهاي

اگر،استانرژياینخورنده، ذهنیمنیعنیجسمدیو،استلحظهایناتفاقپذیرشاستتسلیمشماکارپس

خودمدستبهراشیطانممنکهفرمودنمیرسول، لاَسلَم الشَّیطان نفرمودي رسو:گویدمینبوداینطوري

کمکرسولبهآمدهآنورازکهغذاییاینکهنعمتیاینوشدهتسلیمگویدمیهمرسولپس،کردمتسلیم

.استحدیثهماینبله، بکنیدتوانیدمیهمشما،کندتسلیمراذهنیشمنعنییشیطانشکهکرده

اَسلَم شَیطانی بِیدي

.شیطانم به دست من تسلیم شد
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کهنیستمهم.شودمیتسلیمشمادستبه،شماذهنیمن،شماشیطانیعنی، شیطانشودمیمعلومپس

.چیهشمافعلیوضعیت،کشیدیددردچقدر،داریدشدگیهویتهمچقدر

گوشهابرنامهبهکنیدشروعهستیدجاهرواستحقیقتییکاین،شویدنمیناامیدشماپسمطلبیکاین

، کنیدگوشتاملبا،کنیدگوشآخرتااولازراهابرنامه، بنویسیدرااشمهمچیزهايبگیریدقلمودفتر، کنید

صبر،کنیدصبر،کنیدصبر،کنیدعمل،بنویسید،کنیدصبر،کنیدعمل،بنویسید،کنیدتکرارراجاهایشبعضی

هرکهگویدمیاآلن. شدروشنقسمتیک. کنیدمیپیشرفتیواشیواشکهدیدخواهید، کنیدتکرار،کنید

.گیردمیبرکت،گیردمیانرژياشریشهازدرختواستدرختمثلانسانی

1166مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بیت 

باید به جهدبیخ را تیمار میچون درختست آدمیّ و بیخ، عهد

بهماکههمانی، الستپیمانهمان، ازلیپیمانهمان؟ پیمانکدام، پیمانیعنیعهدواستدرختمانندآدمی

همآلنا،ایمبودهتوجنسازهمحالبهتاو،ماندخواهیمباقیهمتوجنسوهستیمتوجنسازما:گفتیمخدا

میتوبهتبدیلوکنیممیشناساییخودماندرماراتوجنساینوهستیمتوجنساز،ایمآمدهذهندرکه

.استعهداین،شویم

کنیدتوجه. استوصليهوشیارآنبهعهدآنبهاشریشهبااستدرختکسیهرپس. استریشهعهداینو

، بیرونیدرختهايمثل،باشیدنداشتهکاريدیگرانباوکنیدتمرکزخودتانرويبهبایدشما،استاینطورياگر

ازخدا:گویدمی،استمعنیبابسیاربسیار، همعهدآن،استجالبخیلیچی؟یعنیبیاوریدیادبهراعهدتان

. بدهدتغییرراجنسشتواندنمیباشدخداجنسازکههمکسیو،بله:گفتیممامنی؟جنسازتوپرسیدهما

رهاراذهنیمنبایدشما، نهاستاوهمذهنیمننگویید، انههوشیار،بشویماوبایدانههوشیارضمندرحاال

. شماۀ ریششودمیاین،بشویداوانههوشیارکنید

همانبیخ، باشیممواظبش،بدهیمپرورشبایدرابیخاین،کوششبهیعنیجهدبه، جهدبهبایدمیتیماررابیخ

.داریدنگهرااینو،بشویديهوشیاربهتبدیلبایدشماپس. استعهد

دارمیدامنشزیربهبیداردلایناستچراغ

.رودمیبینازعهدودارندمیواواکنشبهراشماآیندمیمردم. باشیدمواظببسیارباید
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و لطف بربیده بُوَدوز ثِمارعهدِ فاسد بیخِ پوسیده بُوَد

آنیباشگفتهست؟یادتانفیکونکن، همکنامردروایمبودهاواولازما. استذهنیمنهمینسدفاعهد

ماگویدمیو.استالستعهداین، استعهداینو.باشآنانههوشیار، هستیهماآلنوايبودهاولازکه

جايبهیعنیفاسدعهد. استلحظهاینفاقاتبهگفتنبله، ماگفتنبله. گوییممیبلههماآلنهمین،بله:گفتیم

. باشدذهنیمناتریشه، بشويوصلذهنیمنبهبشويوصليهوشیارآنبهباشیداشتهریشهاینکه

.استفاسدعهدشاستذهنیمنمرکزشهرکسی

رفتهشانیادعهدآناینکهبرايچرا؟.کنندنمیوفاولیدهندمیقول، مردمبیرونیفاسدعهدهايایناصال

همدادندمیقول. بزنندزیرش،دادندنمیقول، انههوشیاربودندخداجنساز،بودندالستجنسازاگر. است

:گوییدمی،گیریدمیقرضیکیازصددالررویدمیشما.جبرانقانونهم،کردندمیکارهم،بودندمیراستین

جبرانقانونولی،گوییدمیراست،ندارمگوییدمیآیدمیدوشنبه، دهممیپنجساعتدوشنبهدیگرۀ هفت

اینبهکهکنممیکاراینقدرمن:گفتیدمیاگر،کشیدیدمیزحمتاگر،کردیدمیکاراگر. استشدهفراموش

.بوددرستکارت، بکنموفاعهد

قدمهرذهنیمنۀ شرییعنیفاسدعهد. نداردفایدههمگفتنراستفاسدعهدبا،داریمفاسدعهدچونماولی

نتیجهبهمافکرهايومااعمالچراکاریم؟میپوكبادامماچرا. کندمیفاسدراوسیله، کندمیفاسدراوسیله

درنمیآبازخوب،کشیممیهمزحمت،کنیممیبزرگبچهچراکنیم؟میمزدبیکارماچرارسد؟نمیدرست

.کنیممیاستفادهذهنیمنازاینکهبرايآید؟

ازنه،دهدمیمیوهنه، استواضح،بودببریدهخدالطفازومیوهیعنیثماروز، بودپوسیدهریشهفاسدعهد

.نیستالستجنسازچون،گیردمیلطفآنور

با فسادِ بیخ، سبزی نیست سودشاخ و برگِ خنل گرچه سبز بود

دیگرسالده، استفاسداشریشه، داردذهنیمنولی،استسبزبسیارسالهبیستجوانیککنیدنگاهشما

وشاخچرا؟،شدهمریضدیگر، سالچهل، نداردانرژي،شدهزردرنگش،شدهگرفتهحالش، حالشبهکنیدنگاه

هست؟چیجوانشماریشهکه،استکنندهآگاهابیاتاین. استفاسداشریشهولیاستسبزبرگش

،شدهفاسدتانریشهیاتانبیخیا،گیریدمیانرژي،گیریدمیبرکتآنجااز،یزندگبهشدیدهوشیارانههوشیار
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بیست،سالهپانزده،سالهدهنوجوانبعنوانمافعلیسبزي،استذهنیمنمامرکزوقتی، هستیدسبزهنوزولی

خوب، برگشوشاخهبآیدمیسمیکمثلروزهر. شودمیترپژمردهروزبهروزکهاین، داردفایدهچهساله

.شودمیخشکدرختاینباالخره

عاقبت بیرون کند صد برگ دستور ندارد برگِ سبز و بیخ هست

چهار،نیستسبزبیرونمانولی،هستیميهوشیاربهزندهمایعنی،استریشهاما،نداردفعالسبزبرگاگرو

سالمریشه،استریشهکهدیدید، ریشهاینازآوردخواهدبیروندستبرگصدعاقبت، نیستسبزبعدمان

همدرختییکولی، کندمیپیدابرگوشاخورشدبهکندمیشروعمدتییکازپس،استزمیندر،است

. شدخشککهبینیمیمدتییکازپس،کنتزریقزهرمقداریک، استسبزخیلی، روزهراست 

و عهدش مغزِ اوتعلم چون قِشرستو مشو غِرّه به علمش، عهد جو

نکهیاجايبهلحظهدراینیعنی، کنجستجوراعهد،نشومغرور،خودتعلمبهیاذهنیمنعلمبهتو:گویدمی

میمنکهبشويمغرور،داريکهمدرکی،خوانديکهدانشیبهوباشدمرکزتاو،باشیداشتهذهنیمنبیایی

بهشدنزندهیعنیعهدواستپوسته،استقشرعلماینکهبراي، باشیداشتهبایدریشه،نداردفایدهاینها، دانم

علمکسیاگریعنی، استعلممغز، استاومغز، انههوشیارآنوبودیماولازکههوشیاريآنبهتبدیل، زندگی

فایدههیچ،هوشیارانهنباشدالستبهزنده، نباشداصلشبهزنده، نباشديهوشیاربهزندهولیباشدداشتهزیاد

.کاردمیپوكبادام،ندارد

اولیههوشیاريآنجنساز، زندگیبهشدنزندهوهستیددرختمثلشما:کهخواندیمگذشتهبیتچنددرپس

مردممعموالکه،نباشیدمغرورمعلوماتتانبه، باشیدداشتهریشهباید،شماستریشهاین، هوشیارانهبطورشدن

.راشانذهنیعلم، راشانعلمدانند؟میراچی، دانممیمنندگویمیهاخیلی. هستند

2344مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت 

با اجابت یا ردِ اویت چه کار؟مَداردست از دعا کردن ای اَخی
اجابتاو، داداو، آورديبدستکهببینی،بسنجیخواهیمیذهنتباچرا، مکشدعاازدستبرادراي:گویدمی

راخداخود،خداازشماکهاستاینخواستبهترین، استتسلیمدعابهترینکهاوال. نکردیا،رادعاکرد

:کهداشتیم، بخواهید
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کاسنتکلیواستافزونیظنخواسنتراخداغیرخدااز

.نیستدعااین، بدهرااین،بدهرااین،بدهرااین، آیدمیذهنمانازخدایاکهکنیممیدعاآییممیما

پاکیزداننشنودمیکرموزهالکواستزیانکهدعاهابس

منشمااصال. کندمیدعاماذهنیمنچونچرا؟، شودمیماهالکتباعثواستزیانکهاست دعاهاازخیلی

یمداریدشماعمالچی؟یعنیتسلیم. دعاستخودشتسلیماین، بشویدتسلیمبلکه،نکنیددعا،داریدذهنی

آنجنساز، کنخودتجنسازرامنخدایاکهاستایندعابهترین، بشومتوجنسازخواهممیمن:کهگویید

، بشومهویتهمبیشترمن،بدهبیشترچیزهاياینکهنه، کنراحتذهنیمندستازرامن، بکنبودماولازکه

:گویدمیکهاستهمینبراي، راشماکشدمیاینکه

پاکیزداننشنودمیکرموزهالکواستزیانکهدعاهابس

چهببین،رسدنمیعقلشاینداندمیاینکهبراي، شنودنمیخداراماذهنیمندعاهايبعضیخوشبختانه

میراتو، توازفقطمن:گوییدمیکنیدمیدعاوقتیشما، خواستنراخداغیرخدااز.کندمیدعاجوري

آن،خواهمنمیرااین،دانمنمی،خواهمنمیخوابهاتاقدهۀ خان،خواهمنمیبنزمرسدساتومبیلدیگر، خواهم

طلبیزیادهفکر، فکریعنیظن. استبهتربیشترهرچیهماناینیعنی، استافزونیظناین. خواهمنمیرا

توانیمیکههرچی، راچیهمهیعنیکاستنکلی، رسانیمیصفربهرااصلتواقعدریعنیکاستنکلی، است

است؟دعاییچهاینآي، بدهمنبهرااینفقط، دهیمیدستازباشیداشته

حاال. بشوتسلیم، دیگر،بخواهیچیدانیمیاآلنولی،مدارکردندعاازدستشماصورتهربه:گویدمیولی

چرا، کنیدمیدعادارید،کنیدمیوشگبرنامهاینبهشمااگرمخصوصاونخواهذهنیچیزهاي،نکندعاذهنتبا

اینکهبراي، يهوشیاربهذهنیمنازشويتبدیلاینکهبراي، شويتبدیلاصلتبهاینکهبرايکنید؟میگوش

لهزیرپاکنیدنمیفکر،دهیدنمینشانواکنشآییدمیکمشماوقتی، بیاییدکمشماکندمیکمکبرنامهاین

شکرراخدا، شدمموفقمنکردمبازرافضامنکردتوهینمنبهآمدنفریک، شدمموفقمنگوییدمی،شدید

درست.استرومعکوسذهنیمناین:گویدمیخوانیممیامروزکه،رفتیمیراذهنیمنراهاگر.کنیدمی

همینهمشاکیی،گیردمیذهنهمینازرافکرهایش، استفکرکج، کندمیبکنیمبایدماکهراکارهاییعکس
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خودت،بکشرامن،مشومیتسلیممن:بگویداینکهعوض، خداازخواهدمیراچیزها،کندمیدعاوقتیاست

رامنخودتبینهایتبهببر،بکشراخودتتو،ندارمکاريمنببین:گوییدمیزندگیبهداریدشما، بکشرا

ایندرکنممیهمراامسعیحداکثرالبته،تسلیممفقطمن،نیستمربوطمنبهندارمکارياصالمن، کنزنده

،شودمیبازفضا،آوریدمیکمکهدفعههر، باشمنداشتهاراده، منبنشینمجاکه یکنیستممردهآدمیک، راه

.کنیبایدکاروکنچکارگویدمیشمابهآن، کنیدمیپیدارازندگیشعورشما

.کنکارآمدخالقامربهغم، شديغمگینوقعمهرگفتداشتیمگذشتهۀ هفت

بباید شست زوددست از آن نان مینان که سَدّ و مانعِ این آب بود

گاهیکهآباینکهکنیدتوجه، استآبآمدنمانعوهستیدهویتهمآنباشماکهاستچیزيهرنمادنان

نگاهناظربصورتشماوبشودروانزندگانیآباینیدباشماازیعنی. گذردمیدائما،زیریننهرگوییممیاوقات

میردشماازشاديازپروآرامانرژيیککهدیدخواهید. دیدخواهیدراکاراینبشویدتسلیمزیاداگر، کنید

حسراانرژياینبیایدپایینمقاومتتانکههمین، نداریدمقاومتیمقابلشدرشماواستخالقاینکهشود

.راآرامشش،راشادیش، کردیدخواه

. برودکنمرهاراناناینوکنمبازرادستمبایدمن، بگیردراحیاتآب،بگیردراآباینجلويکهنانیگویدمی

راایننکنیددعاشدقرارپسبشوید؟خودتانجنساز، کهنکنیددعاشماکهشدهسببچیزيچهنانیچهاآلن

وبودمهمیشهکه،بکنخودمجنسازرامن:کهاستاینماعاجزانهخواست، خواستنییعدعا، بدهراآنبده

.کنرهاذهنیمنایندستازرامن،هستمذهنیمناسیرولی،هستمهماآلن

ز آبِ دیده نانِ خود را پُخته کنکنخویش را موزون و چُست و سُخته

زندگیکارموزونیو،استدادهتشخیصزندگیکهايندازهابهچیزهایعنیموزون، کنموزونراخودتپس

ازقسمتییک. کندمیافراطذهنیمن، بیاوردباربهتواندمیمازندگیدرراموزونیزندگیخردفقط. است

پنجمثالدیگرشدستیک،باشدمتربیستدستشیکنفریککنفرض، کندمیرشدخیلیماوجود

خطربهبدنشسالمتی، رسدمیصفربهمردمبااشرابطهولی،شودمیزیادخیلیتشثروکسییک، سانتیمتر

. شودمیزیادخیلیپولشولی،افتدمی
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، نیستموزون، ساختههیکلفقط، داردپولینه،آموختهدانشنه، نداردهیچیسازدمیرابدنشفقطکسییک

خواهیمیشماکهنانیاینگویدمیو.آیدمیزندگیدخرازبودنسنجیدهیعنیسخته، چستیوموزونیاین

اشککهدیدهآباینکردندمیفکرقدیمکهدانیدمی، پختنناندیدهآببا، بپزدیدهآببابیاوريبدست

اینیعنی، بیرونآیدمیآب،شودمیگرفتهخونشچشمنزدیکآیدمیوقتیخوب، آیدمیآدمدلازباشد

.استمقدسخیلی

بیرونیچیزهاي،شودمیصادرشمادلازشماازکهلطافتیاینباانرژيآنباپس، ماازلطافت،عشقبیانیعنی

بسازرابیرونیتچیزهايعشقباو لطافتبابعد،کندعوضرادلتبگذاراول، بسازدزندگیخردبگذار، بسازرا

.باشدداشتهبرکتکه

، شودمیموزونبیرونیتزندگی، بیاییکممرتباگربکنید؟توانیدمیموزونراخودتانکهببینیدشماحاال

هستینظامتغییرکهدانیدمی، پذیردمیراتغییر، داردحرکت،استچابککهکسیآنچست، شويمیچست

واقعرد،کندمیتغییرزندگیمطابقکههرکسی.نیستچست،کندمیمقاومتتغییرمقابلدرذهنیمن، است

ممکنقبلیفکر، استفکریکبعدۀ لحظ،استفکریکلحظهاین، بکنیمجدیدفکرهايبایدمالحظهبهلحظه

یعنیختنس، سنجیدهیعنی، استدرستودهرختهسوختهس، چستیم،پذیریمانعطاف، باشدشدهکهنهاست

.کردنوزن،سنجیدن

خواهممیراتوخودگوییدمیوخواهیدنمیخداازچیزيدعاتاندرکنیدمیدعاشماکهدیدیمهمراآنبله

اینو.میشومی تسلیممرتبو،منزندگیبهبیاورراموزونیت، بشومموزونمنتاکنتبدیلخودتبهرامن

از، استفضاگشاییاوهستیاوجنساز، هستیدتسلیموهستیداوجنسازکهاست شمادرهمیشهآگاهی

.کنینمیقضاوتتو،هستیاوجنساز، کنینمیستیزهلحظهایناتفاقباهستیاوجنس

جسمجنسازاو،هستیاوجنساز. کنیمیبازرافضا، لحظهایناتفاقمقابلدرکنیمقاومتاینکهجايبهو

آفلکهشويمیحضوريآنبهتبدیلبشناسیراآفل، بشناسیراآفلدهیمیتشخیصخلیلمثلپس،نیست

شماپس، نیستگذراکهآنیشناسد؟میراگذرا؟شناسدمیراآفلشمادرعنصريچه. هستیآنتوو،نیست

.چسبیدنمیهمگذرابهونیستیدگذراجنساز
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2626مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت 

بعد ازین مَردود دانپس، تَحَرّیقبله را چون کرد دستِ حق عیان

رارویتوبیاکم،بشوتسلیمبیاتو:گفتداشتیمغزلدر، قبلهکجاست؟قبله، دادهنشانمابهراهقبلخدادست

. استقبله، هستیفکردوفاصلهجنسازکنینمیمقاومتوهستیتسلیموییآمیکمهرموقع، اوسويبهکن

اینخوانیممینمازایستیممیماکهايلهقباین.دادهنشانمابهدروندرراقبلهپس، خدایعنیاویعنیقبله

قبله، استلحظهاینقبلهاصطالحبهواقعدر، ماستدروندرکهاست ايقبلهیکنمادکه.استسمبلیک

يهوشیارجنسازلحظهاین، بشویدهوشیاريجنساز،بشویدحنیفشماکهاستاینقبله، شماستتسلیم

آفلهايقبله،کنیمیجستجووقتیاما، اوبسويرويمیهمینطوري،شماستقبلهيهوشیارهمین،هستید

.شناسدنمیراقبلههنوزیعنی،کندمیجستجوذهندرکهکسی، آیدمی

بعد ازین مَردود دانپس، تَحَرّیقبله را چون کرد دستِ حق عیان

بخواهیاینکهمحضبه، استردودماینازبعدقبلهجستجوي، کجاستدرکهايکردهپیداراقبلهکهحاال

:گویدمیخودشاآلنکه،گرفتاريبهکجا؟بهافتیمیو.نیستاآلنقبلهیعنیکنیجستجو

و مُستَقَرکه پدید آمد مَعادهین بگردان از تَحَرّی رو و سر

روزیعنیمعاداینکهبرايچرا؟، قبلهجستجويبهندهرافکرت،بهندهراحواست، بگردانروجستجوازگویدمی

استاینقبله.آمدهپدیداآلن، شدنتبدیلخدابینهایتبهیعنیمستقرواست لحظهاینکهخدابهشدنزنده

معادهماین، شودزندهبینهایتشبهشمادرخودشپايرويبایستدخواهدمیلحظهایندرخدا، زندگیکه

بوجودلحظهاینخواهدمیانسانیهردر، آمدهبوجودآدمهاخیلیدر، آمدهپدیداین، خداستاستقرارهماست

.پولمثلآفلهايقبلهگذارد؟نمیچیزيچه.بیایدپدید،بیاید

ذهنشاز، نداردحضور،خواندمینمازوقتیولیخواندمینمازکهکسیحاال، کنممیجستجومنکهوقتیحاال

نیستنماز، هاقبلههمینبهخواند؟مینمازکجابه، آنبهبروم،شدمتمانمازم، شدچیامبچه، گذردمیپول

خدابهرویمانبایدهمیشه، باشیمموازيبایدهمیشه، نمازیمحالدرماهمیشه:کهگویدمیموالناکهحاال. این

ایندرشدنمستقرواستقرار، نیستذهنبانیستچشمبانه، و؟کجاستقاآ:گویندمیهاذهناآلنولی، باشد
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، دانستیمنمیمدتها، انسانبهجستیمحیوانازماوقتیآمده؟پدیدکی، آمدهپدیدداريریشهبینهایتولحظه

، گذاردنمیتحري، نه:گویدمی.بشویمزندهخدابهما،بشودقیامت،برویم،بمیریمبایدکردیممیفکرمدتها

جستجواز، هین،باشآگاه،تودرخودشبهبشودمستقرخواهدمیاخدوشدهقیامت، گذاردنمیتوجستجوي

.برگردانراسرتورو

باطل شویۀهر قبلۀسُخرشوییک زمان زین قبله گر ذاهِل

باطلۀ قبل، شويمیباطلۀ قبلهرکنترلمورداینصورتدربشويغافلقبلهاینازلحظهیک، غافلیعنیذاهل

درانههوشیارشمایا.راشماکنندنمیولاینهاواستباطلۀ قبلشمادرشدگیهویتهمهر، گفتماآلنهمینرا

. کنیمینگاهآمدنکمبرايفرصتییک،رازندگیاتفاقهر، رازندگیچالشهايیا،شویدمیتسلیملحظهاین

کمهردفعه، بیایمکماهمخومیمنآمدپیشچالشیهر،آگاهانهگیريمیتصمیم،بیرونرويمیخانهازصبح

.شدیدغافلقبلهایناز،دهیدمینشانواکنشلحظههر، هستیددرستقبلهبهرواینصورتدر،آییدمی

راشماچیزيچهاست؟مشغولچیبهشمافکرلحظهاین، یماباطلهايقبلهة سخرماو، غافلیعنیذاهل

آگاهخدابینهایتازمااگر. شماستۀ قبلآن،کندمیکنترلارشماآنفکروکردهجذبراشماتوجهبرداشته؟

، استباطلقبلهوذهنی است و آن بت است چیزآنو،چیزيیکبه؟ آگاهیمچیبهپس، لحظهایندرنیستیم

.کردیمگمراقبلهمامدتهاست، لحظهیک،زمانیک:گویدمیببینید

شناسقبلهو خَطْرَتِبِجهَد از ترا ناسپاسچون شوی متییزدِه

نزدیکهمینطرتخَ، نیستفکرحقیقتاً، اندیشهوگذرددلبرآنچهگویندمیفارسیدرکهتطرَخَکلمهاین

قدرتتوبهکهکسیبهباشیناسپاساگر:گویدمی.خالصيهوشیارآنبه، هوشیاريآنبهحنیفآنبهاست

قبلهچیه؟شناساییقدرت؟ خوبدهدمیشناساییقدرت؟دهدمیتمییزقدرتمابهکسیچه، دهدمیتمییز

.خواهدمیتمییزآمد؟زندگیازیاآمدذهنیمنازفکراینکهفهمیممیماکی.زندگیباباطل

قدرشناسبایدما،باشیمسپاسگزاربایدما،دهدمیراتشخیصقدرت،دهدمیمابهراتمییزکهکسیبهولی

کنید؟میشکربودنتانانسانبهشماآیا، کنیمشکربایدما،باشیم

چیبرايکنم؟میزندگیکجاداده؟فراوانغذايداده؟بزرگۀ خانمن؟بهدادهچیشکري؟چهآقا: می گویند

براي، تمییزدهمقابلدرتمییزقدرتبهنسبتناسپاسیمماجوريچه، استدادهتمییزقدرتباباکنم؟شکر
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تمییزاز،پرسدمیشدگیهویتهمازراقبلهوداردشدگیهویتهمکهکسیهر، کنیمنمیدهاستفااینکه

قوهیاخطرتاین، بنابراین.دادهاوبهخداکهتمییزيقوهآنبهاستناسپاسبنابراین،کندنمیاستفادهخودش

.درومیتوازباشیاسپاسنونکنیاستفادهکهراهرچیزي. استپریدهماازشناسیقبلهوشناسایی

آیدمیها،استسالمچیزشهمه،استسالم،استقويخیلی،استسالشبیستجوانییککهدیدیدشما

اینبهزندگیت، استناسپاسیاینخوب، مخدرموادرودمیهاموقعبعضی،خوردمیمشروب،کشدمیسیگار

اینکنی؟میخرابچیبراي، زیبابدناینخوشگل، دادهتمییزقدرت، مردیازنییاحاالتاساختهقشنگی

ش؟ایدکیکجاست،داريچشمتادو،داريمغزیک،داريکلیهتادو، نداردیدکی

. کنددرستتواندنمیدکتر، کندمیدرستدکتر، دکترروندمیندانندرابدنشانقدراگرکهکنندمیفکرمردم

شمابهآمدپیشاشکالیاگر،داریدنگهسالمراخودتان،بکنیدراتانسعیحداکثرشماکهگذاشتندرادکتر

. کندرستحاالبگوییددکترسربروید،کنیدخرابرابدنتانعمداکهنه.کندکمک

قبلهآنهاازوداریدنگهراشدگیهاهویتهمودوربیندازیدخواهیدمیراتمییزقدرتشمااستهمینهماینجا

درناسپاسیاین، آفلهايقبله، خوانممیتوبهرانمازممن،خدابسويکنراهنماییرامنبگویید،پرسیدبرا

می، کلعقل،کندمیادارهراکائناتتمامکهعقلیآن،باشدشمامالتواندمیاآلنهمینکهاستقدرتیمقابل

آنازکنداستفادهذهنیمنعقلازکهکسی. کنیدنمیاستفادهآناز، دوراندازیدمیشما،باشدشمامالتواند

؟شودمیجوريچهناسپاسی، دیگراستناسپاسایننکنداستفادهکلعقل

قوهاینوپردمیشماازدهیتمییزقوهاینگرنهونباشیدناسپاسپس، عقلاینازکنیداستفادهبایدشماعمال

میراقبله،شودمیایجادشدنکوچکوتسلیمطریقازکهتشماسمرکزدريهوشیارهمین،دهیتمییز

نمیگیرذهنیمنبهکندمیگیرآنبهفقطداردالبیقیکیعنی،ببرد،بکشدتواندمیراآنزندگیو،شناسد

هوشیاريبهکنیایجادهوشیاريبایدکاراینبراي،بکشدبدهدگیریکشمابه، خدا، زندگیبگذاریدشما، کند

.راشماکشدمیدهدمیگیر

ساعت هم ز مهدردان مَبُرنیمو بُرّگر ازین انبار خواهی بِرّ

نیکی،بیایدزندگیبرکتخواهیمییعنی،خواهیمیرزقونیکیتو، یکتاییفضايایناز،خداانبارایناز

، فردوسیازموالناازهملحظهنیمتو،بیایدزندگیآذوقهیعنیبیایدزندگیربوبیایدزندگیربِ،بیایدزندگی
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االن، کنندمیکارراهایندرکههاییآن،کنندمیکارشماباکههمدردانیواندرسیدهحضوربهکههاییانسان

هااین، کنندمیکههاییآن، کنندمیکارخودشانرويجدیتبامردمکهبینیدمیحضورگنجگروهدر

ماکهگرچه،کنندمیکمکهمدیگربهگروهاین،اندفهمیدهزندگیازرامقصودشان،ارنددحضوردرد،همدردند

.نباشندحاالکهباشندهمدردانی،تواندمیهمدردانپس. نداریماحتیاجکسیبه

،نیمکپیدااستادتوانیمنمیموالنامثلما، نبریدهملحظهنیمموالناازشماکنممیپیشنهادمنموردایندر

صبر،استانجامش،استتکرارش،استنوشتنش،استاوابیاتمکررخواندنموالناازقدردانی. بدانیدراقدرش

. استتکراردوباره،استتکراردوباره،است

مبتلی گردی تو با بِئسَ القَرینکه در آن دم که بِبُرّی زین مُعین

وهمدمیاریعنیقرین، بدهمنشینیعنیالقرینبِئسدر. ذهنیمنهمینیعنیبدهمنشین، بدیعنیهمبِئس

بهمعینآن،مانیمیکوچکوشويمیکوچککهزمانیتا،خدایعنیمعین،کنندهکمکاینازکهايلحظهآن

میکمکشمابهمعینآن،شويمیبزرگيهوشیارلحاظبه،شويمیکوچکشماموقعهر. دهدمییاريشما

راهازراتوکهذهنیمنیعنی،بدیاراینباشويمیمبتالتوريببآنازاگر. خواهیدمیراآنماشو،کند

. کندمیمنحرف

یک، ذهنیمنایناستمرضواقعا،شودمیمبتالدردبهآدماینکهمثل،بردهکاربهرامبتالاصطالحبینیدمی

. نشویدغافللحظههیچ،دهدمیعبورشماازراآبش، تسلیمقعموواستزندگیکهمعینآنازشماوابتالست

: گویدمیاستقرآنآیههماینبله

38، آیه )43(قرآن کریم، سوره زخرف

إِذَا جاءنَا قَالَ یا لَیت بینی وبینَک بعد الْمشْرِقَینِ فَبِئْس الْقَرِینُٰ◌ حتَّى

.و تو چه همراه بدى بودى. اى کاش دورى من و تو دورى مشرق و مغرب بود: ویدگتا آنگاه که نزد ما آید، مى

،بشويراحتشرشازوببینیراذهنیمن، درختمثلکنیپیداعمقییک،بشويزندهحضوربهوقتییعنی

بديهمراهعجبکهكگویدمیذهنیمنبهکندمیرو، انسانآیدمیماپیشوقتیگویدمیخدا،کهگوییمی

همراهچهتووخوب.بودیمدورخیلییعنی،بودغربوشرقفاصلهاندازهبهتوومنفاصلهکاشاي،توبودي

. بوديبدي
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ایجاددردهمهاینکهبینیدمیاینکهبراي،استبدخیلی،استبديهمراهذهنیمنکهایدفهمیدهحاالتاشما

همهاین،گذشتهبهنسبتتاسفحسهمهاین،جوییانتقامهمهاین،کینههمهاین،رنجشهمهاین،کرده

پایهماهايواکنش،ماستفکرپایههااین،نقصحسهمهاین،نظريتنگهمهاین،آیندهازنگرانیواضطراب

. استبديیاراین،ماستفکر

فکرهايبهچسبیدن، لحظهایندربیاوریمرافکرمانورآنازبایدما،هستیمخداییتماهستیميهوشیارما

مالشاههمکردنجنگ،کردننزاع،کردنجدلوبحث، استمنباحقاینکه، گذاشتننمایشبهرااینها،کهنه

باکهشودمیسببنقصحساین،نیستبسشحاالموقعآنبعد. استبديهمراهعجب،استذهنیمن

خوب. روزبهروز،کندمیایجادجدیددرددوباره،نبودهبسیقدیمدردهايحاالبشودهویتهمبیشترچیزهاي

چهار،سه،هستیمزندگیما، راماکنولبابابگوییدتانذهنیمنبهشما،بردارمنسرازدستخوانیممیاالن

.کنیمزندگیروز

1461مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت 

پود و تارلَحمیو باقیت شَحمیّهین ببین کز تو نظر آید به کار

وانههوشیارگرديمیبرجهانازيهوشیارصورتبهشماکهوقتیفقط،ببینخوب،باشآگاهکهگویدمی

نظر، استنظرکهبینیمیيهوشیاریکباموقعآن،کنیمیپیدازیاديعمقوشويمیناظرحضوربهتبدیل

اینفقط،باشآگاه،ببینخوبگویدمی. ذهنیمناینبانه،بینیمیزندگیچشمبا،استزندگیزندهتوجه

همتوپیهوگوشتاینکهبگویدخواهدمی.استگوشتوچربی، استپیهاشبقیه،آیدمیکاربهکهاستنظر

.خوردنمیدردبه

میمستوخورندمیالکیمشروباتکهکسانییعنیمخمورانراگوسفندگوشت:کهگویدمیآیندهابیاتدر

، سوزدمینه،انسانچربیانسانپیهاما،سوزانندمیهمرادیگرهايپیهو،خورندمیکبابصورتبه،شوند

. خوردنمیدردبهپس،خورندمیراگوشتشنه،کننددرستچراغ،کننددرستشمعآنازسوزدمیدرست

نمیدردبهکدامهیچشدگیهاهویتمهاین،ذهنیمناین،استخواناینچربیاین،پیهاینبدناینپس

اینوشویدمیزندهخداابدیتبه،شویدمیزندهخدابینهایتبهشماکهاستموقعینظر. نظراینمگر،خورند
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همتوبه،کندمیجهانبهاین، راجهاندیدنبینخداچشمبادیدنچشمآنبابصیرتاین،بینشاین،نظر

. کندمیکمک

را نامد کبابلَحمِ تو مَخموردر مشع ها نفزود تابشَحمِ تو 

آنازشمع،بکشندرااشپیهآورندنمیراايمردههیچ،گیردنمیقراراستفادهموردهاشمعدرتوپیهیعنی

. خوردنمیدردبهشحمشولحمپس،کننددرستکبابوبخورندآیندنمیهمراگوشتشو،کننددرست

در نظر رو، در نظر رو، در نظرله تن را در بَصَردر گداز این مج

آن،داردتصویريیکهممابدنازذهنیمن. استذهنیمنازقسمتیهماین، راتنایننه،راتنهمهیعنی

تسلیماگر،بیاییکم،بیاییکماگر،کنهاللگفت، کنآب، بگدازراذهنیمناین:گویدمی،کندمیجزوشهم

بهبینایییعنیبصروشودمیگداختهتوتناینباالخره،کنیآشتیلحظهایناتفاقبابشويلیمتس،بشوي

رونظردردفعهسهگویدمیهمینبراي.استایزديداناییباهمراهکهاستایزديبینایی، بینایی. آیدمیوجود

رادردهااساسبرکردنفکر،کنرهارا دردهابینشکنرهاراذهنیمنبینشاینیعنی. نظردر،رونظردر

.کنرهاراطورياینزندگیاینخالصه، کنرهاراهاواکنش

، ایننیستدوست، دانیممیخودماندوسترااینهمما،کندمیتعیینبدیار، القرینبِئساینرامازندگی

بهچسبیدیدرفتیدجهاناینآمدیديرهوشیاصورتبهکهشما.استزندهتوجهنظر. استایزدينظرمادوست

.کندمیمستقرلحظهایندر،گرداندمیبرراشمازندگیگردیدمیبرکنیدبازراهایتاندستاالنچیزها

توسترشدروال،توستسرنوشت،توستطبیعیحقیعنی. مستقرومعادآمدپدید، مستقرومعادگفتامروز

چهلدر،ببینیسالگیبیستدر،ببینیسالگیدهدر، جهانایندرزودتررچهه،ببینیرامستقرومعادکه

.روندمیعقیدهدراینکهبراي،پیونددنمیوقوعبهمستقرومعادهاخیلیبراي. ببینیسالگی

نمیمردماگر،استهمهازبهترمنعقلچون،استعقیدهبهترینواستاینمنعقیدهگویدمیهرکسی

استزندهتوجهنظر. نظردر،رونظردر،رونظردر؟چییعنیعقیده.استغلطاین،استخودشانتقصیرفهمند

دانیدمیلحظهاینشما،نویسدمیشماذهندرلحظهاین،آفریندمیلحظهاینکهاستزندگیخالقتوجه

. ذهنیمننداردعقلی. کنچکارگویدمیزندگی،کنیدچکار
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یک نظر دو کون دید و روی شاهبیند ز راهمهی یک نظر دو گز

،کندنمیهمفکرهیچچیه؟منزودرسمنافع. بیندمیرادومتريهمین،استذهنیمننظرکهاست نظریک

حاالاستدروغ،استراست، چیهمهازکندمیتامینمنبراي،رابهتربیشترچیهرعقیدهاینچیزيچه

.چاهتويافتدمیسوممتربیندمیرامتردوفقط،کنمزیادخواهممیفقطمن،نیستطمربواصالمنبههرچی

میراذهنهم،بیندمیراماديجهانهم،شدهزندهزندگیبینهایتبهلحظهاینکهکسیاست نظریکاما

ریشههمین، فرمیبیانجهیعنیجهانآناینکهبرايبیندمیراجهانآنهم،دهدمینشانرابیرونکهبیند

.استیکیاوبااینکهبراي،راخدارويهموبیندمیراکوندوهر،نهایتبی

دانمنمی،بودمدیدهخوابیکبارمنکهنیستاین، باشدبایدآگاهانهوهمیشگیکاریکدیدنراخداروياین

ناظرکنیدنگاهاینجاشماوبپیونددواقعیتبهبایدافرادزندگیدرخدا؟چییعنیهااین،شدمزندهخدابهمن

نگوییدهمهیچی،باشیدتماشاگرشماوبشودردزندگیخردوزندگیآباینوباشیدمستقروباشیدجهان

. استکماستزیاد،نکنیدقضاوت

. استفیکوننکهمیشه،شودمی، بشوگویدمیاو،هستندبیرونیعلل، عللموقوفنهاستفیکونکناوکار

:گفت.استتانبس،شدیدتبدیلشاهبهاینکهبراي،خوشحالیدبینیدمیراشاهروي

رويببینیدخواهیدمیراشاهرويشماو، کاستنکلیوستافزونی، فکریعنیظن، خواستنراخداغیرخدااز

ازبیندمیذهنچیزهر،نیستآفلجنساز،سنجیدشودنمیهاقضاوتبا،دیدتواننمیچشماینباراشاه

کندایجادرااستنباطایننبایددیدنراشاهروياما،شویدتبدیلبایدآنبهشماپساسترفتنیبینازجنس

. ببیندراخدارويتاشودانسانابربایدآدمکه

این،نیستچیزينوچهم،برسدوحدتبهتابشودپیغمبریابشودفردوسیبشودحافظبشودموالناباید

،گویدمیمعمولیانسانبرايرااینببینیدهماالن،دارنبرکردندعاازدستاخیايگفت. استهمهسرنوشت

همسوادبه،باشدخواهدمیکسیهرحاال،شماستنظرهمین،راشاهرويوبیندمیراجهاندوکهنظرياین

. نیست

مقابلدر،کندمیباززبانطبیعیطوربهاست؟سوادبهواقعاکندمیباززبانبچهکنممیسوالشماازمن

میراهموقعبهبچه. کنیمنمیتعجبمااستعاديچون،استمشکلیچیزیککردنباززبانمردمهمهحیرت
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همدندیراشاهرويورسیدنحضوربه. خودش؟دهیدمییادشما،رودمیراهوایستدمیپادوروي،افتد

رادیگرانرویممیراهما،کنیممیایجادمزاحمتکنیمکمکدیگرهمبهاینکهجايبهمامنتها،استهمین

،دهیممیدردآنهابهداریمدردخودمان،آوریممیدردبه،کنیممیتحریکراشانذهنیمن،کنیممیتحریک

.گذاردنمیدرد

زندهحضوربهآمدیمما،دانیمنمیراخودمانمقصود،دانیمنمیرادگیزنمقصودچرا؟.کنیمنمیکمکهمبهما

،کنندکمکهمبهبایدجهاناهلهمه، همبههاایرانیفقطنهما،بکنیمکمکهمدیگربهبایدراهایندر،بشویم

رفح. کهنیستنفریکبهمربوط،استالمللیبینمعنويفرهنگمخصوصا، فرهنگراهکهاستهمینبراي

بهبگوژاپنیبه، استهمینبهبهبهاستچیزيعجبگویدمی،بگوچینیبه،خوردمیهمهدردبهموالناهاي

ازاین،استدرستاین،استخوبیچیزخیلیاین،بگوخواهیمیهرکسیبهبروبگوایرانیبهبگوآمریکایی

گفتهما برايفقطواستمامالاینبگویندورندبگیخاصیطبقهکهنیستاینطوري،کندمیشناساییدرون

.استهمهبراينداردنفریکهیچبهاختصاص. خوردمیمادردبهوشده

رافرمجهان،ببینندراجهاندووکوندوتوانندمیحالعیندر،دارندراشاهرويدیدناستعدادهمهپس

روي، شودنمیبپرسیدتانذهنباشمااالنخوب. بینندمیدیدشانآنباکهراجهانآن،دهدمینشانذهن

بدرتان،شویدهالل،شویدکوچک،شویدکوچک،شویدکوچکمرتبباید،بپرسیدنباید؟استجوريچهشاه

چیستنوراین، هستیدکیکهگویدمیشمابهنورآن، تابانیدمیراخورشیدنورشدیدکهبدر، شودمیدرست

. استاینطوري،استچیوحدت،استچیعشق،چیستزندگیبرکت

وَاُ اَعلَم بِالسِّرارسُرمه جو، مشاردر میانِ این دو فرقی بی

بودايمادهسرمه. کنجووجستسرمهبیاتوبنابراینپس،استزیاديبسیارفرقنفردوایندیددواینمیان

هدایتهمین،استيهوشیارکهدیگرچشمآنسرمهولی.کردمینورپرراچشم،کشیدندمیچشمبهکه

داناتراسراربهخداوندکهواهللاُ اَعلَم بِالسّرار. شویدمیکوچک،شویدمیکوچکهیشماکهوقتیاستزندگی

. است

به اسرار نهان و خداوند . خواهان معرفت و هدایت الهی باشیعنی. جویاي سرمه باش. میان این دو چشم، تفاوت بسیار است

داناتر است
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موالناامروزکهبینیدمیاالنو.کندبیناتررادلتانچشمکهبگردیدسرمهدنبالفقط،نپرسیدذهنباشمایعنی

بلندتانذهنموقعهر،دانمنمیگوییدمیخودتانبهوقتی،آییدمیکموقتیشماکهدادهتوضیحهمغزلدر

بدهدپزخواهدمیهی، نشوبلندبشین، نشوبلندبنشینگوییدمی،کشیدمیپایینانههوشیاررااینشودمی

،ندهپز،ندهنشانراخودت،نزنحرف،نزنحرف،باشساکت،بزندحرفخواهدمی،نزنحرف،نشوبلندبشین

. گوییدمیبدیارالقرینبِئسهمینبهشمایعنینزنربطبیهايحرف،نکنمقایسه

تو. واهللاُ اَعلَم بِالسّرارکهنکنتو:بگواوبهکندمیکاريهر،کندخرابرامازندگیکهماستپهلويایندبیار

هر،صندوقدربريمیرامنشويمیبلندکهدفعههر،دانممیبگو،نشوبلندتو،بیایددانشورآنازتانکن

آنصورتبهمن،زنیمیراآفلچیزیکحرفکهدفعههر،صندوقتويبريمیرامنکنیمیقضاوتکهدفعه

، شوممیبلندهیجانیذهنیباشندهیکصورتبه،دهممینشانواکنشکهدفعههر،شوممیبلندآفلباشنده

. کفیاموجیکصورتبهشومبلندخواهمنمیدفعههر. شوممیدریابنشینموقتی،بنشینمخواهممیمن

کوش دایم، تا برین بَحر ایستیبَحرِ نیستیچون شنیدی شرحِ

.بایستیدریاایندرکه،بکوشلحظههر،بکوشدائماً، شمابهدادمتوضیحرانیستیدریايکهحاالکهگویدمی

شاديمزهوشدیدتسلیمحقیقتااگر، شدیدصندوقهافاصله،شدیدفکرهافاصلهجنسازلحظهیک شمااگر

مزه،کردیدحسراوحدتلحظهیک،گرفتیدقراریکتاییفضايدروآنوررفتیدلحظهیک، چشیدیدراحقیقی

. همیشهباشیبحرایندرکهکنکوشش،ایدشنیدهموالناازهمتوصیفشوچشیدیدرااش

نشان است و هتی استکه خال و بیچونکه اصلِ کارگاه آن نیستی است

وبماندصفروباشدصفرذهنیمنکهاستاین،باشدخالقانسانکهالقیتخکارگاه، کارگاهاصلاینکهبراي

شماکهدفعههر. بیفتدوبشودشناختهیواشیواشذهنیبافتاینوبشودعدمشمامرکزوبشویدنیستشما

میدتوححس،شويمیهمراهتمیزدهبا،دهدمیشمابهتمیزقوه،شودمیزیاديهوشیاراینوآییدمیکم

ازتواندنمیخدانشودخالینشودعدمشمامرکزتایعنی.اونجاستهمخداکارگاهبلکه،استاینتنهانهوکنی

واستنشانبی، استخالیاینکه،جهاناینبهبیاوریدخالقفکرهايتوانیدنمیشما، بکندخلقشماطریق

. استتهی
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آسمانشما. شودمیبازمادروندرکهاستفضاییهمانشبیهرفتهگآغوشدرراچیزهمهکهفضاییاینگفتم

؟بینیدمیراهواپیماگویممی، آیدمیهواپیمایکبینیدمی،کنیدمینگاهرا

میچشمتاناینراهواپیماخوب، بله:گوییدمی؟بینیدمیهمرااطرافشفضايکهگویممی، بله:گوییدمی

خالآن، راخالآنبله.ببیندتواندنمیراخالکهچشموذهن، استخالکهفضا؟بیندمیچیزيچهرافضابیند

میچشمآنراخال،بیندمیچشماینراهواپیما.استمادروندرتهیآنوخالآنمشابه،بیندمیتاندرون

.دهیدمیتشخیصراخالشما. بیند

سکونگویممی،مانگوشاین؟شنودمیچی،بله:گوییممید؟شنویمیراهانتصداي،زندمیسازکسییک

کهگوشاین؟شنودمیکسیچهراسکوت. بله:گویدمیها؟نتبینشنویدمیهمسکوت؟شنویدمیهم

،داردوجودشمادروندرسکوتآنجنسپس،شنودمیتاندرونسکوتآنراسکوت، شنودنمیراسکوت

. کندمیصحبتآنبهراجعدارد، داردوجودشمادروندرخالآنجنس

،دانیمنمیراقدرشماگفت،داریدرانآقبلازشما، استتهیونشانبیوخالیکه،استنیستیخداکارگاه

. داریمدوستراکهنهفکرهايما،نیستیمخالقما، آنازکنیمنمیاستفاده

ای اِنکِسارنیستی جویند و جمجله استادان پی اظهارِ کار

شکستگی،هستندنیستی،هستندخرابیدنبال،کنندعرضهراهنرشاناینکهبراياستادانهمه:گویدمی

دانموسیقییک،کنددرستجدیددریک،خواهدمیخرابدرآیدمی،استاستادکهنجاریکمثال،هستند

همه،استخالدنبال،سازدمیراآهنگیکصفراز،بسازدآهنگآنرويکهگرددنمییکیآهنگدنبالخوب

. طورهمینهاحرفه

بهبدهیدخالیزمینیک:گویدمیخوباستادیکوخوببنايوخوبمعماریک، جویدمینیستیگویدمی

بدهخالیزمین،استشدهساختهکهساختماناینگویدمیبسازرااینبیاشدهساختهساختماناینبگو، من

گویدمیحاال. خواهممیرااین،منتوبرايبسازموبکشمرااشنقشه،ذهنمدربیافرینمرااختمانسیکمن

.استطورياینزمینکهحاال
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کارگاهش نیستیّ و ال بُوَدالجَرَم استادِ استادان صَمَد

موقعهریعنی.استالونیستیکارگاهش؟ داردکارگاهیجورچهخدایعنیصمد،استادانهمهاستادناچاربه

استاديشماطریقازخداکهدهیدمیاجازه،داریدمینگهخالیرامرکزاینوراچیزهمه،کنیدمیالشماکه

نیستمهااینجنسازمننگویید،نکنیدالومرکزتانیعنیباشدشدگیهویتهمازپراینجااگر.بیافریند،کند

نمیخالقشما، امروزخواندیمراهاایناست یادتان،کنیدفراموشراازلیعهد،نشناسیدراتاناصلیجنسو

. باشیدتوانید

ماواقعدر،باشیمتوانیمنمیخالقماباشدپرمامرکزاینتا،استخالقیتهمآنوداریماصلیخاصیتیکما

میراآنهممانوشتهکتابکسییک. ایمگرفتهیادهممااندگرفتهیادمردمراچیزهایییک،کنیممیتقلید

که هااین،هستنددرستهااینگوییممیکنیممیجدلوبحثرویممی، منمالاینگوییممیهمبعدخوانیم

.هستیمخالقهاانسانماوخالقیتیعنیعدم، تقلیدیعنیذهناصال،کهنیستندشمامال

و کارگاهش آن سَر استکارِ حق تر استهر کجا این نیستی افزون 

انسانیهرشما. استهمینطورواقعا.کندمیخلقآنجارودمیخداوند،باشدزیادترنیستیکههرجاکهگویدمی

در. ببینیدراموالنا.داردبیشتريخالقیتآدمآن،شدهبازبیشتردرونشدرفضا،درونشدرنیستیکهببینیدرا

هم،خالقندهمآنها، شدهبازهاانساندرونواندکوچک، اندپایینذهنیهايمناگرزمینکرهازايناحیههر

بیرونیزندگی،شدهگرفتهحالشان،اندغمگینمردمدیدیدشمارفتیدهرجا. کنندمیاستفادهزندگیشادياز

خدا،استزرگتربذهنیمنآنجا،هستندنظمبی،هستنداسترس،هستندغصهازپر،استخرابشاندرونیو

. کندنمیکارآنجا

، من ذهنی استذهنیمنآنجا، رفتهاستکردهجمعراگارگاهشخدا،نیستعدمجنسازهاانساندرون

کندمیسعیوآفریندمیدرد،آفریندمینزاع،آفریندمیجنگ،آفریندمیدردهمدهنیمن،آنهاستکارگاه

.داردنگه

هابچه،مهربانند،خوبندباهمشوهروزنکهبینیدمی، بینیدمیخانوادهیکشما. والنامازابیاتایناستمهم

وکردنکزهابچه،استدعوابینیمیورويمیهمدیگریکی، آیدمیآرامشبوي،آیدمیعشقبوي،شادند
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انرژيآنجا،نیستآبادانیجاآن،دارندرنجش،همدیگربهنسبتدارندکینهو،قهرندباهمدوتااین،اندپژمرده

.نیستخداکارگاهآنجا،نیستخالقیتآنجا،نیستسازنده

،استیکیسرنوشتمانهمهمابگیرنظردررازمینکلحاال.استطورهمینهمکشوروهمینطورهمجامعه

داشتهحرصمااگر،یدبپرسخودتانازشما؟کردهبازراکارگاهشخداواقعا؟ استوضعیچهدرزمیناینحاال

شخصیحرص،نشودبازمادروندرعدم،نکنیموحدتحساگرونباشیموصلوبهتربیشترهرچه،باشیم

داشتهاموردرهستندگیرندهتصمیمکههاییآدمحس،باشیمداشتهبزرگهايشرکتحرص،باشیمداشته

جنگ،استذهنیمنمالاینها، قدرتبهمیلولکنتروترسوحرص،کندمیجمعراشاکارگاهخدا،باشیم

موالنا، نیستکردهجمعآنجاراکارگاهشخدااست،زیادواست جنگکهجایی.استذهنیمنکار،باشدهرجا

.دهممینشاندوباره،گویدمیدارد

کارگاهش نیستیّ و ال بُوَدالجَرَم استادِ استادان صَمَد

.کهنداردبستگیمرزنمی دانمکشور،آدمنوعبهکهاین

کارِ حق و کارگاهش آن سَر استتر استهر کجا این نیستی افزون 

نمینگاهظاهرينگارونقشبه،کندنمینگاهباوربه،کندنمینگاهرنگبهخدا،باشدخواهدمیهرجا، طرفآن

. فقط،خالیدل،خواهدمیدلدنبال،کند

:می گوید:بخوانمبرایتانرادیگرقسمتیکبدهیداجازهبله

3095مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت 

آغاز کنایوز شکافش فُرجههین دریچه سوی یوسف باز کن

بهمربوطبازهم،استخداییتوخداسترمزیوسف،کنبازیوسفسويبهدریچهیک،باشهوشبه:گویدمی

برقرارارتباطیعنی،کنیمیدریچهازنگاهییک،آییمیکمکهلحظههر،باشلحظهایندریعنی،استغزل

ازیعنی.کنتماشا،کننگاههیسوراخاینازوکنبازخداسويبهدریچهیک، تماشایعنیفرجه. زندگیباکن

وجهاناینازآگاهوشودمینائلخدادیداربهآدمگفت. جهانآنوجهاناین، کنتماشاراجهانسوراخآن

. شودمیجهانآن
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کز مجالِ دوست، سینه روشن استورزی، آن دریچه کردن استعشق

بازهمیناین،دیگراندرخودشناسایی،دیگراندرخودبودنشناسایییعنی،آمدنکمیعنیورزیدنعشق

لحظهآن،هستیدیکیخدابالحظهآن،کنیدشناساییدیگریکیدرراخودتانشمااگر. استدریچهکردن

خداییترمز،خداسترمزیوسف،گوییمنمیکهرایوسفآن،استرمزياینها،شدبازیوسفسويبهدریچه

.است

پیمانآن، يهوشیارعنوانبهراخودشهرکسی،استخوددرخودشناساییعشق،خداستباشدنیکیشقع

جمالازخداجمالازموقعآندرکه،کندیشناسایتواندمیهمدیگریکیدر،کندشناساییخودشدرالست

،نیستغریبوعجیبکارمادرونشدنبینهایتاین. شدهبازشماسینهیعنی،استروشنشماسینهدوست

. آمدیمکاراینبرايمانهمه،استهمهسرنوشت. دهدمینشانغریبوعجیبراکاراینذهنکهگویممی

:گویدمیکندکمکشایدخوانممیاستمربوطبیتدواینبهکهخواندیمقبالکههمبیتچندیکبله

2402مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بیت 

خدارسد بی واسطه نامۀمیروزن جامن گشاده ست از صفا

جنسازوشدمحنیفآنجنسازوشدمپاكوشدمصافمناینکهعلتبهخداسويبهمنمرکزازیعنی

بهآنها،بخواهمچیزيکسیازاینکهبدونوواسطهبدونو،شدهبازروزنیک،شدهباز،شدمخالصيهوشیار

. واسطهبیلحظهایندرکنمعملچیوکنمفکرچی.نویسدمیمنذهندرخدا، واسطهبی، بدهندمن

یکی،استواسطهدنبالهمواستمقلدهمذهنیمن،گرددمیواسطهدنبالکهاستذهنیمنکهکنیدتوجه

یکمثلاتآفرینش، شويوصلمستقیمبایدشما،نه.بگویدمنبهبیایدگفتهچیخدا،بگویدمنبهبیایددیگر

ناسپاسی، االناست وصلامکانکهنشويوصلاگرو،بشويوصلخودتریشهبهمستقیمباید،استدرخت

که،کنیمیگمراقبلهموقعآنوتمییزدهمقابلدرکرديناسپاسیتونشناسیراموضوعایناگرگفت،کردي

.کردیمما

روشنشمازندگیازمختلفیهايقسمتهااینکهگفتمهمینبراي،کنندمیکمکهمدیگربهابیاتاینهمه

بگویدشمابهدیگر،کندجوروجمعتواندنمیراخودشذهنیمن،ندکمیگیجراشماذهنیمنوکنندمی
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یکازپسوببینیدتانزندگیدردرونتاندرراروشناییاینکنیدمیپیدافرصتشماو،بکنیدراکارایندبای

،شودمیبازچشمتانیکیآند،شومیبازدلتانچشم،شودمیروشندرونتانمدتی

ام، از معدمنفتد در خانهمینامه و باران و نور از روزمن

دروندر، منذهنخانۀدر،منخانۀدرافتدمی، روزنایناز، نوروالهیرحمتوخدانامهکنم؟چکارمنیعنی

قبالً. شودمیلطیفهیجاناتمهم، افتدمیجانمتويهم، افتدمیذهنمتويهم، افتدمیخانهاینتويهم. من

معدنکهیکتاییفضاياز، افتدمیامخانهدر. استزندگیآرامش، استزندگیشادياالن،بودترس، بودخشم

.استمن

اصل دین، ای بنده روزن کردن استدوزخ ست آن خانه کان بی روزن است

،آیدمیغذا، آیدمیباران، آیدمینوردریچهآنازکه،نداردیوسفسويبهدریچه، نداردروزنکهايخانهآن

روزنشماخانه.استدوزخخانهآن،کنمچکارذهن منروينویسدمیهرلحظه، کندمیروشنرامندرون

کنید؟میوحدتحسشمادارد؟

خواهندمی،روزنسويبهمن ذهنیازکنندهدایتراهاآدمخواهندمی،آمدندهادینکهاین، دیناصلِگویدمی

وبشوندوصلخودشانریشهبهمستقیموباشندداشتهریشهدرختمثلهاانسانخواهندمی. کنندبازروزن

. استوصلآنبهمستقیممابعدچهاریعنی،استوصلیکتاییفضايبهریشه

هویتهم، صفرقضاوت، صفرمقاومت،باشدصفرشمامقاومتلحظهایندرکهگیردمیصورتموقعیکاراین

باورهايمشتیکدیناصلِ. استایندیناصلِ،آمدندکاراینبرايادیانتمامو،استبازروزن، صفرشدگیِ

. نیستشدگیهویتهماصالً،بشویمهویتهمآنهاباماکهنیستکهنه

اینکه،حاالتاخواندیمآیهتادوامروز، آیهیکهمین، کنیدنگاهخوانیممیاینجاماکهراقرآنهايآیهاینشما

رايهوشیارآنوشوممیيهوشیارکهحالیردحنیفاً،کنممیخداسويبهرارویممنگفت، داشتحنیفتوش

دخالت، بیرونیهايشدگیهویتهم، بیرونیهايقبلهگذارمنمیو. بردمیخودشسويبهوکندمیهدایت

. کردخواهمراکاراینمن. مراکنندگمراه،کنند

،شودمیمالیدهگوششکهمن ذهنیابراآنکردمقایسهو،شدهباززندگیزبان، گویاستکه،زدمثالراخلیلو

. گیردمیمالپايِهمیشهاینکهبرايچرا؟
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چشماز، شويمییکیمنباوقتیگوید،میخدا،آییمیمنپیشوقتیشما، کهگفت،داشتهمدیگرآیهیک

وشرقفاصلهاندازهبهمنازاشفاصلهکاشايمن ذهنی، اینبودهبديیارعجب: گوییمی،کنیمینگاهمن

.آوردهسرتانبالهاییچهکهفهمیدمیاینکهبراي. آیدمیبدتاناینازشماقدراینیعنی، بودغرب

چهمنکهشدباعثمن ذهنیاینکهآیدمییادتانگوییممیتا. شویدمیمتوجهشماگوییممیتااصالًو

مریض، کنمحملخودمبارارنجش، کنمدفاعخودماز، مبکنمردمبا، بکنمامبچهبا، بکنمهمسرمبادعواهایی

. شماداریدهمخوبیارِولی، بودهبدیارِاینکهفهمیدمی. فوراًیدآمییادتان،بشوم

روييهوشیارو،شودمیآگاه، افتدمیيهوشیارروييهوشیار،بشویدیاربا آن کهاستتانخدائیتخوبیار

مستقرلحظهایندر، شدیدجمعآیندهوگذشتهازبینیدمیموقعآن. شویدمینهایتبیشما، بیافتديهوشیار

. کردصحبتهممستَقُرمعادبهراجعامروزوشدید

شماهاموقعبعضی. بینیدمیخودتاندرهاموقعبعضیهمورامستَقَرمعاداینشماایددیدهدیگراندرهمو

چراندارد؟اثرشماروي،کندتغییرهرجوردنیاوداریداالنزیاديعمقخیلیاینکهمثلکهشویدنمیمتوجه

:ببینید، افتدمیمستقیم، آیدمیرحمتباراناینگفتآنجااز، شودمیبازروزناینکهاست موقعآن. دیدید

معدمنازامخانهدرفتدمیروزمنازنوروبارانونامه

استکردنروزنبندهایدیناصلاستروزنبینکاخانهآناستدوزخ

.استروزناینکردنباز، خواجهاياست جاهابعضی، بندهايدیناصل

این به دستِ توست، بشنو ای پدرپس مهاره روی معشوقه نگر

به. توستتدسبهاینو،کننگاهزندگیبهتو،کننگاهمعشوقهبهتو، لحظههریعنی، هموارهگویدمی: ببینپس

توانشماپس،این به دست توست، بشنو اي پدرکنید؟میتوجه.بشنوخوب، پدرايشماستشخصدست

قدرت، داریدرالحظهایناتفاقباآشتیقدرت، داریدقبولتوان، داریدشناساییتوان، داریدتشخیص

ازهمیشهیامعشوقرويبهکردننگاهتوانشماپس،راتشخیصو،داریدراآمدنکمقدرت، داریدفضاگشایی

.شماستدستبهاینوداریدرادیدنراکوندوهروشدنشاهجنسازیا، شدناوجنس
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. برویدمسئولیتبارزیر،نیستملحظهایندرکیفیتشوخودميهوشیارمسئولمنکهبگوییدنیاییدشما

، کندقبولمسئولیتخواهدنمیآدماین،کندکمکمنبهبیایدکسییک، دانمنمیوتوانمنمیگویدمیهرکسی

چهتاندستازدانیدنمیشما. این به دست توست، بشنو اي پدر: کندقبولوبشنودراموالناشعراینخواهدنمی

.آیدبرمیشمادستاز، خداروي، معشوقرويبهکردننگاهکه، ببینیدبکنیدباید،آیدبرمیکارهایی

دور کن ادراکِ غیراندیش راکن در اندرون ها خویش راراه 

يهوشیارفضاياینوشويمیکوچککههرلحظه،نایستاوابیرونیعنی، هااندرونبهبروبکشراراهتگویدمی

می، ییآدرمیجهاناینازیعنی، رويمیآنوري،درونبه، یکتاییفضايسويبهرويمیداري، شودمیبزرگ

لحظهایناتفاقپذیرشیعنیتسلیم. استتسلیمباهااینهمه. آنوربکشراخودتگویدمی،سمتآنبهيور

توي، ذهنتويرفتی، کرديقضاوتاینکهبراي،قضاوتازقبل، قضاوتازقبل، قضاوتازقبلشرطوقیدبدون

.جسمیيهوشیار، ناقصعقلدستافتادي،جوال

ادراك،من ذهنیاینیعنی،اندیشدمیراچیزهادائماًکهفکريیعنیغیراندیشادراك، غیراندیشادراكو

. بدهگوش، بکنتاملییک،پدرايبشنو،توستدستبهاین، کندورخودتازراغیراندیش

باکهدنباشطورياین. بخوانیددقتباوتاملباراموالناابیات. کنیدگوشکنم میخواهشتاملبابرنامهاینبه

بارچهلسی. کندنمیکارطورياین، گریختهوجسته، ببینم، بزنم،دیگرهايکانالبهبرویمبخواهیمیاعجله

هااندرونچیست؟منظورشچیست؟غیراندیشادراك؟منبهگویدمیچیاین، کنیدتاملآنروي، بخوانید

.داریدنگهآگاهیتانتويحداقل، بفهمیدتوانیدنمیاگرکجاست؟

دوست کندمشنان را زین صِناعتکیمیا داری، دوای پوست کن

خالصيهوشیارنماد. شدمیپیدااگر،شدمیطال، زدندمیمسبهکهبودهايمادهکیمیادانیدمی. ماداریمکیمیا

، گوییدمیدلتهاز، داریداخالصکارایندرودانمنمیگوییدمی، شویدنمیبلند، آییدمیکمهرموقع. است

فضادارياینتوي. استکیمیافضادارياینوفضاگشایشِاینوشودمیبازفضاموقعایندر،کنیدنمیتظاهر

گذاردنمی. کردنفکرتندتندگذارد؟نمیچی. بشودبازگذاریدنمیشمافقطاست،شمادراینواست چیهمه

.بشودبازکیمیااین



Program # 699گنج حضور699برنامه شماره 

49: صفحه

راجوابشجوري؟چهگفتم،آرهگفتیداست؟سکوتکهشنوید میراهانُتبینفاصلهشما، گفتمزدممثال

آنپس،شنودمیآنراسکوت، شنودمیاینراصدا.استهممادروندرسکوتآناینکهبراي، دانیدمی

، هستیدشماهم، هااینوخودذاتبهقائموناظروحضوروسکونوسکوت. خداستهمانآن، ماستباهمیشه

یعنیپوست،بکنراپوستتدواي، آیدمیکیمیا، کنیدمیبازرافضاکهلحظههر، کیمیاستاین. خداستهم

.هاشدگیهویتهمهمین

گفتو. خوردمیهممن ذهنیاین،آیدمیآنورازبرکت، آیدمیآنورازکهانرژياینکهگفتاستیادتان

درست، خوردنمیاگرمن ذهنیاینوکردمتسلیمخودمدستبهراشیطانممنکهفرمودهرسولحضرت

، شودمیبازفضا، آییدمیکمدهید؟میشفاجوريچهرادردتانشما. دهدمیشفاراشمادردکیمیاپس.شدنمی

بینیدمیدفعهکیاست،چیدانیدنمی، چسبیدیدکهچیزيبهجوريچه. دهدمیشفارادردتان، آیدمیکیمیا

دفعهیک،يهوشیاراین، کیمیافهمیدیم؟کجااز، ایمرنجیدهکسیازبینیممیدفعهیککرد؟روراخودش

.انداختنمیکهبودمن ذهنیدستاگر، فضااینمیلِهست؟کیمیل، بیاندازیمرااینداریممیلبینیممی

ازوکنیمینگاهبه آن دائماًوکرديدرستکهنگاريونقشاینوظاهربینیاین،کنمعالجهراپوستتشماپس

دشمنانماهايرنجش. نیستندبیروندرفقطمادشمنان. کندوسترادشمنانت، صناعت، هنروپیشهوکاراین

اینبدهدشفا، کنیمعالجه، کنیباز، کنیشناساییراآناینکهمحضبه. استافتادهتلهبهزندگی، رنجش. ماست

. کندمیبزرگراشما، شودمیشمادوستبهتبدیل، شودمیآزادآناززندگی،انرژي

آزادهااینازرامايهوشیارخواهیممیما. افتادهتلهبهدردهاوشدگیهویتهماینتويمايهوشیاردرواقع

حضورجنسازشما. داریمدشمنهمنبیرودر، داریمدشمندروندرما. هستندمادشمناناالنهااین، کنیم

منبهکهاین:گویدمیشمادشمن. گیرندمینورشماازاینکهبراي،شوندمیشمادوست، شمادشمنان، بشوید

بهتبدیلدشمنبشوم؟ایندشمنچیبرايمن،فرستدمیمنبهخوبانرژيشاههمکهاین، زندنمیلطمه

. شودمیدوست

، کنیدمیحملشماکهدرديهر. شماستدشمن، شدگیهویتهمهر، یدروندشمنانهم، بیرونیدشمنهم

، کنیدمیفکريهر، ماندمیزهرمثلشماست؟دشمنکینههرچرا. شماستدشمنشماکینههر. شماستدشمن

، زنیمیحرفیهر. نیستخوردنیدیگراینخوب،استزهرانگار، کنیدمیعملیهر. کندمیقاطیراخودش
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زهرتوش،بگوراشعربهترین،بزنراجهانحرفبهترینبیاشماحاال،تويآنریزدمی، توتعصبِ، توکینۀ

. نداردفایده، ریختی

خوب. گویندمیهمشعر، دارندکینهعدهیک،ریختهزهرانتقاداینتويخوب،کنندمیشعربهراانتقادمردم

رااست زهرتوشکهشعري، کنیدنگاهراموالناشعرشماهست؟چیتوش، دیگردخواهمیاستعدادیکشعراین

،ماستمن ذهنیهمینکهراگندیدهپوستولی،استگندیدهپوست، استبدپوست، استپوست،ببینیدهم

.کندمیدرماناو، ماداریمکیمیا

کسیکه رهاند روح را از بیچون شدی زیبا، بدان زیبا رسی

، رسیمیاصلیزیبايآنبه، شديزیباوقتی. شويمیزیبا، شدييهوشیارجنساز، انداختیرامن ذهنییتوق

. هستیمجداییاسیرما. شودمیرهاجداییوکسیبیوتنهاییازتوروحکهاست موقعآنکه. رسیمیخدابه

شدگیهویتهمونی براساس جدایی،  یعنی من ذهاستشدگیهویتهموجداییاساسبرمن ذهنیاین

، برودبینازمن ذهنی. داریممن ذهنیکهزمانیتا، بودخواهدماباهمیشهتنهاییوجداییحساینواست

هزاربین ، باشیدداشتهمن ذهنیشما. رودمیبینازتنهاییوجداییحسدیگر،بپیونددبزرگروحآنباماروح

.هستیدتنهابازهم،باشیدآنهابین، دباشیداشتههمدوستتا

، توانیمنمیخیلی،بشویمنزدیکخیلیمانبچه،همسرمانبهماگذاردنمیمن ذهنی،خانوادهدرایدکردهتجربه

روشنتلویزیون، بکنندصداوسرهابچه، بشودمشغولسرمانکهکنیممیپلوغشلوغاینبنابر. جداستهمیشه

بیشترتنهاییاز، شدهزندهخدابهکهانسانیکهدرحالی. توانیمنمیباشیمتنها،بگذردوقتمباشیمشغول، باشد

فاصلهخیلیخداازیعنی، کندمیبیشتريجداییوتنهاییحسهرکسی. کندنمیتنهاییحس، بردمیلذت

. دارد

ۀپرورش مر باغِ جان ها را نَمَش غم را دَمَشزنده کرده مرد

، زندگیباهستیمموازيوقتی، آییممیکموقتی،روزناینازآیدمیبارانگفت،آیدمیروزناینازکهوانَمِپس

آبراشمافکراین، دهدمیآبراشماتناین، دهدمیآبراشماجانباغ،آیدمیآنورازاورطوبت،اونَمِ

زیادخیلیمقاومتشکهکسیولی.اورطوبتاونَمِ، شمابهدهدمیجان،کندمیلطیفراهیجاناتتان، دهدمی

بیناینکهعلتبه، گیریممیطرفآنازکمیخیلیرطوبتونَمیکدرواقعما. بیایدرطوبتاینگذاردنمی، است
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، کندمیمقاومتییک،افتدمیاتفاقیهرکهبگیریدنظردرراانسانی.استمقاومتبزرگعایقیکزندگیوما

ازاگر، بگذردشمابعدچهارازاودم، بشودصفرمقاومتاگرولی. آنورازآیدنمینَم،استمقاومتمرکزشچون

.کنصفررامقاومتپس،کنیدمیپیداجان، ایدمردههمغم

راینابایدمنکهبیاییدزیادگفتذهنیمن،بیاکمبیاییدپیشکههرچالشیکردهراهنمایییکموالناامروز

درمعنويقدرتوبایستیبایدجاهابعضیالبته،کندمیکمکهمآنبهبیاییکماگر،بیايکم،بنشانمسرجاش

حرفدآییمیکمشماکهنیستاینطوري،ایستدمی،گیردمیراحقوقشوحقولی،آیدمیکمکهاستکسی

شمابهاو،گیریدمیخرداواز،زندگیبههستیدسلیمت،کنینمیدعوانه،کنندپایمالراحقتان،نزنیراحقیقت

اینکهاساسبراستایستادنیکولی،بایستیتوانیمیهمناحقمقابلدرجهانایندر،دهدمیایستادگی

.بگذاریدفرقبایدشمادوتااینبین،استذهنیمنخشمشماپشتاستایستادنیک،خداستشماپشت

غمهمینطور،بگیرددم،بگیردنمذهنیمنازبارهدوشمادردمندذهنیمنهمینیعنیشماغممردهاگرولی

.ماندخواهدباقیتنهاییوجداییحس،ماندخواهدباقی

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

مادردهايیا،شویممیبلندفکرآنبصورتهمام،کندمیبلندرافکريیکلحظههرکهماذهنیمناینپس

وفکرهاوغبارگرد،ببیندماظاهريماهايچشماینگذاردنمیغباروگردکههمینطور،استغباروگردمثل

غبارو،بنشیندشدههویتهمفکرهايوغمخاكوگردوقتیبنابراین،ببیندماچشمآن،گذاردنمیهمهاغم

.تابیدنبهکندمیشروع،استحاضرآنجامنجانماهبرودبینازتن

،شويمیکوچکآنهاانداختنوهاشدگیهویتهمقبولوشناساییباشما:گفتداشتیمغزلدرهمامروز

یعنیبشودصافکههوابنابراینو،شويمیبدرمثلتابشبلحاظولی،جسمیبلحاظشويمیهاللاندازه

هواينشستهغباریعنی.استیافتهصافهوايواستتابیدنآمادهماجان،برنخیزددردهاوهاغموفکرها

.استآمدهصاف

4443مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت 

صد هزار آزاد را کرده گرورومعکوسای تنِ کَژ فکرتِ

هویتهموردهاداساسبرفکرش،آیدنمیآنورازاینکهبراي،استکژفکرشهمذهنیمناینپس

کژبخاطرو،بکنیمنبایدکهکنیممیکارهاییمایعنی،رودمیمعکوسهمیشهو،ماستمرکزدرکهشدگیهاست

زنداندر،گرفتهقرارجوالدرانسانبیلیونچندیاانسانهزاریعنی،آزادههزاراناشرفتنمعکوسوفکري

شناساییبا،اندکردهذهنیمندارينگهگرودرراشانآزادي.شوندبآزاداینهاکهدهدنمیاجازهوگرفتهقرار

کوچکش،نکنیدتعمیرش،نکنیددفاعازش،کنیدرهاکلیطوربهراذهنیمنشمااستممکنوضعیتاین

سادهذهنبرزندگیکهاستپاسخیبرعکس،استکردنعملمعکوسواست فکريکژشماواکنشپس.کنید

.بنویسدتواندمیشماشده

چند دم پیش از اجل آزاد زیمدتی بگذار این حیلَت پَزی
کنارمنبهدادننشانراستراکژچیزهايوراشدههویتهمفکر، راکردنحیله،رابازينیرنگاینمدتییک

هايذهنیمنیا،بودیمذهنیمنایناسیرعمریکماکهدهدمینشان.کنزندگیآزادمردنازقبلو،بگذار

گوییدمیدیگرانمنبهوخودتانمنبهآمدیدخودتانبهشمااالن،بودیمآنهاهايحیلهدچارو،بودیمدیگران

.کنمزندگیآزادهموقتیچند،بمیرماینکهازقبلمنبدهاجازهکه
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چو دَلوَت سیر جز در چاه نیستهمور در آزادیت چون خر، راه نیست

:االنبگویدخواهدمیدیگرچیزیککه

رو حریفِ دیگری جز من جبومدتی رو ترکِ جانِ من بگو

منلحظههروچاهتهفرستندمیطناببارادلوکههمینطورونداريراهیآزاديدراگرخرمثل:گویدمیپس

ذهنیمناینکهشویممیآگاهداریمما؟چییعنی، هستیاینطورياگر،نباتیتوحیوانیتچاهتهفرستیمیرا

،شودمیبیهوشهاموقعبعضی.داردحیوانیهايخصوصیت،کندمیحمله،شودمیخشمگینهاموقعبعضی

حیوانییادرختیبهرساندمیراماهوشیاري، درختیهوشیاريبهرودمی،خوردمیالکلیمشروبمقداریک

تصمیمتوانیدمیشما، براي اینکهمابهدهدنمیاجازهنبودنباتوحیوانیتچاهتهرودمیکهدلويمثلپس

آنورازکهایزديهايپیغامبهدهیممیپاسخمااندازهچه.نرویدجماديونباتیوحیوانیهوشیاريبهبگیرید

.نبودیمالل،نبودیمکروکردیمنمیعملسنگمثلاگر.کنیممیعملسنگمثلنکند؟آیدمی

آنهایی،شدهباززبانشبعدکردهگوشمدتییکموالنااینکهبراي،زدهموالنا؟زنیمنمیرادگیزنحرفچراما

وحیوانیناحیهبهروندمیو،هستنداللهنوز،زندگینجوايمقابلدرعمرشاناولاز،بودندکرسنگمثلکه

جانبرو،خواهمنمیاصالًاستطورياینکهحاال.دهدمینشانراهاخاصیتآنهمذهنیمنکهنباتیناحیه

.کنپیدادیگرهمدمیک،کنپیدادیگرمصاحبیک،کنپیدارادیگریکیبرو،کنتركرامن

دیگری را غیرِ من داماد کننوبتِ من شد، مرا آزاد کن

رااینها.کندآزارامنپس،رومنمیتوجواردردیگرمن،هستیکیتوفهمیدممنیعنی،دیگرگذشتمننوبت

وعقببکشیمتوانیممیناظرحضوربصورتماشودمیمعلومپس.بگوییدذهنیتانمنبهشماخوانیممی

بفهمیوباشیذهنتمراقبتوکهشودمیسبباینکارگفت.کندمیچکاراین ببینمو،باشیمذهنمانتماشاگر

.استلحظهاینتوقیامتکه

توکردارپاسخدمهربینیوتبیداروباشیمراقبگر
آمدنقیامتنایدحاجتترسنگیریوباشیمراقبچون

شماگوییدمی،هاشدگیهویتهمودردهامثلاقالمشوذهنیمنبه،شویدمیذهنتانناظراینطوريوقتی
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من،بزنیتوانیمیهمدنیابهراحرفهمینحاال،شومنمیتوداماددیگرمن،بگذاریدراحتمدتییکمابروید

.بشومدامادخواهمنمی،راتودادمطالقدیگر

عمرِ من بُردی، کسی دیگر جبوای تنِ صدکاره، ترکِ من بگو

،دارددردبهاحتیاج،داردتوجه،داردتأییدبهاحتیاج،داردروانشناختینیازتاهزار،استکارهصدذهنیمناین

دارينگهبهاحتیاج،داردرنجیدنبهاحتیاج،شناسیدمیشماکهداردانشناختیرونیازهايتمامبهاحتیاج

.استکارهصد،داردکینهبهاحتیاج،داردرنجش

منبخاطرگذشتکیفیتبیمازندگیچقدر.رامنعمرکرديتلف،کنتركرامنبرو،استهمتحقیرکارهصد

،نداریماحتیاجمردمتوجهوتأییدبهدیگرولی،داریماحتیاجغذابهما،ذهنیمنروانشناختینیازهايوذهنی

ونیازهابایدشما،استذهنیمنمال،استموهومیکه،استروانشناختینیازیکخواستنتوجهوتأیید

داشتنخواستصدورااینگیکارهصدو،بدهیدتشخیصاستذهنیمناساسبرراذهنیمنهايخواسته

بقیهخواهممی،ندارمدیگر،مندادمکافیاندازهبهدیگرمن،بخواهدیگریکیازبروبگوبه آن ،بفهمیدرااین

.کنمزندگیخودمراامزندگی

میروشنراشمازندگیمختلفهايقسمتگفتماینهاخوانممیبرایتانمثنويمختلفجاهايازکهبینیدمی

، کند

786بیت مولوي، مثنوي، دفتر پنجم،

زوترش از دیگران آید مَماتهر که سازد زین جهان، آبِ حیات

میدیگراناززودترمرگش،بداندحیاتآبمنبعراجهاناین،بخواهدجهاناینازراحیاتآبکهکسیهر

ازآیا؟همخوامیآنورازیا؟خواهممیدنیااینازراحیاتآبمن،بپرسیدخودتاناز.استواضحکامالً،رسد

اینورازعملدرخواهممیآنورازمنگوییممیلفظبهیاگذارد؟نمیچیزيچهاالن؟گیرممیخواهممیآنور

آبمنپس،شوممیخشمگینمن،واقعدراستزهرکهحیاتآبرسدنمیاینورازمنبهوقتی،گیرممی

.خواهممیجهانازهنوزراحیات

وتوجهوتأییدمثل،خواهیممیجهاناینازکهچیزهاییاینآیاکهدیدخواهید،باشیدذهنتانناظراگرشما

گیریممیپولمانازگیریممیمتعلقاتمانازماکهخوشیآناست؟حیاتآباینها، اینهاوتشکروسپاسحس
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ازرااینهاکنیدتهیهلیستیک،رااینهابشناسیدپس،نهدیدیداگر؟استالزماینهااصالًاست؟ حیاتآباینها

.استدیگرانازتوقعخواستشصدهرخواستصدوکارهصدتناینکهدیدخواهید، نخواهیدهیچکس

تانبچههمسرتانازشما، دیگرهايانسان،هستندهمدیگرانجهان،دیگرانازخواهیدنمیچیزيشما

خواهدشمامرگزودترچههر/خواهیدمیخوشبختی؟اهیدخومیحیاتآبآنهاازخواهید؟میچهفامیلتان

براياندمردههمسالگیبیستدرهاخیلی، استذهنیمندرمرگ،نیستجسمیمرگ،مرگ، اینرسید

.شودنمیبرآوردهتوقعاتشانودارندتوقعبسازاینکه

:گویدمیاستحدیثهماینبله

یلَ و من هم؟ قالَ الـْاَغْنیاءق. ِیاکُم و مجالَسۀَ الـْموتی

توانگران: مردگان کیانند؟ فرمود: پرسیدند. بپرهیزید از نشست و برخاست با مردگان

،هستنداینهاتوانگرانشمادانیدمی،دارندزیادشدگیهویتهمکهکسانیآنکهاستایناشمعنیتوانگران

گویندمیهستم؟کیمنکنندمیراسوالاینوکنندمیهنگاخودشانبهوقتیکههستندکسانیهمفقیران

.بله، دارمپولدالرمیلیاردهااینکهولو،ندارمهمچیزي،نیستمکسیمن

بازچشمانتانکههستیدمرغییا،هستیدکورمرغواقعاًشماکه،بکنیدتأملیکخواهدمیشماازموالنااالن

درانسانهابرخیازیاگیریدمیجهاناینازراآبشما،شیرینۀ چشمایشدیدجمعشورۀ چشمیکدور،است

.گیریدمیآنورازیاهستندشورآبخودشانکهگیریدمیجهاناین

813مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بیت 

بر تو مجع آیند ای سیالبِ شورمرغِ کورهر کجا باشند جَوقِ

بیستکهانسانییکیا،استموالنامعلمتانکهببینیدهمشما،زندمیحرفدروغینمعلمانبهراجعموالنا

شدهبدتراستسالسی،روندمیمختلفمکاتبآدمها.نکردهحالتانبهفرقیهیچرویدمیپیششاستسال

میاستادهمانبه،کنیدارزیابیرااستادتانآن،رامعنویتانراهشما،دارندخاصیمعنويراهیک، وضعشان

جاريشورسیلتوازیعنی،هستیشورسیالبتو:گویدمی،کندمیاستاديولی،داردذهنیمنکه،گوید

.شدندجمعدورتکورمرغهايواستجاريذهنیمندردناكهوشیاري،است
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'زانکه آبِ شور افزاید عَمیتا فزاید کوری، از شوراب ها

،کندمیتغذیهکتابیکیا،نفریکجسمیهوشیاريازیعنیشورآبازرودمیکهکسیهر،کوريیعنیعمی

میاضافهراکوريشورآباینکهبراي،دردازپرجسمیهوشیاري،شورهايآبازشودمیاضافهاشکوري

میاستاديیک،شدههویتهمرفتهکهاستهوشیاريواقعدر،استذهنیمنکورياینجادرکوري.کند

.شدههویتهماوکهخواهد

تأملقابلاینواقعاً،بکنیدراموالناکردمپیشنهادمن،کردیدخودتاناستادراکسیچهکهببینیدبایدشما

:گویدمیچی،هستندشورابهسیالبکهدروغیناستاداناینازموالناببینیم،است

اندشورابۀ آب و گِلشارِبِانددلاهلِ دنیا زآن سبب اَعمی

شورابهبنابراین،گیردمیانرژيدنیاایناز،باشدشدههویتهمدنیااینبایعنی،باشددنیااهلکسیهرخوب

، نشدهبازدلشانچشمهايیعنی،دلندکورعلتاینبهدنیااهلگویدمیهستند،دلکوربنابراین،خوردمی

گلوآبۀ شورابة نوشندیعنیشارب،دائماًهاینکبراي،بینندنمیهوشیاريچشمباوهوشیاريبهنشدندتبدیل

میبرکت،گیرندمیخردذهنیبصورتچیزيیکیا،استمرکزشاندرکهچیزيیکازیعنیگلوآب،هستند

این.کندمیءارضاراذهنیشانمن،کندمیسیرابراذهنشانکهگیرندمیچیزيیک،گیرندمیعشق،گیرند

.استکورخودشهماواستمرکزدراگرهمشخصآنوکندمیکورراآدم،استشورابهگویدمی

چون نداری آبِ حیوان در هنانخر در جهانده، کور میشور می

یاکنیدمینظرتجدیدشماپس.ندارينهاندرحیاتآباینکهبراي،جهاندربخرراکورها،کنپخششورآب

،دارنداثريچهاینها،دهیدمیانجامکهاعمالیدر،خودتانمعنويراهدر،خوانیدمیکهکتابیدرکنیدمیتأمل

سببآیا؟شوندمیشدگیهایتانهویتهم؟شوندمیدردهایتانشناساییسبب؟کنندمیتبدیلراشماآیا

؟اندکردهپذیرمسؤلیتراشمااصالً؟بگیریدبعهدهلحظهایندرراهوشیاریتانکیفیتمسؤلیتشماکهاندشده

چه،بگوییدراخودتانهايپیشرفتشماازپرسممیاینجامنبارها؟امکردهپیشرفتیچه:خودتانازبپرسید

شورابهواستمرکزشذهنیمننداردنهاندرحیاتآبکهکسی؟بکنیدپیشرفتیچهشماشدهباعثبیتی

.کندمیکمکشمابهتواندنمیاین،کندمیپخش
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رویی تو شادچو زنگی در سیههمحالت بقا خواهی و یادبا چنین 

بایدهمخودتانبهشما،شدشودنمییعنیبشويجاودانهخواهیمی،استذهنیبافتمرکزتکهحالتتاینبا

اینبایعنی،استبادهانسخهبعضیشدنمشهورشهرتیعنییاد،استذهنتانمرکزتانکهببینید،کنیدنگاه

غیبازهمانرژيوبادوبشويزندهخداابدیتبهخواهیمی،بشويجاودانهخواهیمی،داريتوکهحالتی

.چیزينوهمچشودنمی،بگیري

کهزنگیمانند،استصادقاستادمانمورددرهم،کنیمیینعترااستادمانکهاستصادقماشخصمورددرهم

، ذهنیمنسنبلزنگیوحضورسنبلرومی، پوستسفیدرومیبازندمیراپوستسیاهیعنیزنگیمثالموالنا

اینکاربراي. باشیهمشاد،بکنیهمافتخارتازه،باشیسیاه،باشیداشتهمن،باشیزنگی:گویدمی

کو ز زاد و اصل، زنگی بوده استدر سیاهی، زنگی زآن آسوده است

ذهنیمنبا،گشودیمجهانبهچشمکهباراولماچوناینکهبهکندمیاشارهآیندهابیاتایندرموالنا

یاپوستسیاه،سیاهیدرگویدمی.استهوشیاريتنهااینکنیممیفکر،داشتیمجسمیهوشیاريو،گشودیم

شدهزادهبه آن کههوشیاريتنهایعنی،بودهزنگیذاتواصلازکهاست آسودهعلتاینبهذهنیمن

هوشیاريیکمااصلالبته،اصلوزاد،ندیدههمرادیگريچیز،نشدهعوضهیچوبودهجسمیهوشیاري

. هستدیگري

جهانیکاستممکن،باشدهمدیگرهوشیاريیکاستممکنکهمدتهاتابودهنرسیدهکسهیچفکربهولی

است همدیگرهانجیککندنمیفکر،آنجااستتاریک،استمادرشکمدرکهجنینیآنمثل،باشدهمدیگر

است دیگريجهانیکجهانایندرکهکنیمنمیفکر،هستیمذهنشکمدرکههمما. استمادرشکمبیرون

.بینیممیآنجاتاریکیباوهستیمجهاناینشکمدرفعالًماولیبزرگتر

جو بُوَدگردد، تدارکگر سیهرو بُوَدآنکه روزی شاهد و خوش

اگرماکه،آیدمییادشزمانآنوبودهروزیباو،شاهدیعنیبودهزیبا،بودهخوشگلروزيیککسییکاگر

بهکندمیشروعیعنی.شودمیجوتدارك،بشودسیاهاگر،بودیمروزيیکآیدمییادمانکنیمتأملخوب

.بشودآزادروییسیاهاینازتافعالیت
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ازوندیدیمچیزينوهمچکههمعلتاینبهکنیدتوجهخوب،مهندیدیدشمااگرکهبگویدخواهدمیموالنا

سالتانهشت،شدسالتانهفت،شدسالتانده،خانوادهدرشدیدتربیتوقتی،شدیدزادههوشیارياینبهاصل

هوشیاريبیروندرهمه،دارندجسمیهوشیاريمادرتانوپدر،داردوجودجسمیهوشیاريحاالکهدیدید،شد

.دیگراستاینطوريگوییدمیخوب،دارندجسمی

ذهنیمنبرودبشودخارجحضورهوشیاريازیکدفعه،راحضورهوشیاريباشدکردهتجربهکسییکاگرولی

انرژيبیرونازاالن،رفتآنجاکهبینیدمیبالفاصلهاینکهبراي،دوبارهبرگرددکهکندمیفعالیت،باشدداشته

.فهمدمیراتفاوتشپس،گرفتمیراچیزهمهزندگیازبودهکاینجا،خواهدمی

باشد اندر غصّه و درد و حَنینمرغِ پرَّنده چو مانَد در زمین

داشتهاشکالییک،بشکندبالشمثالًاگر،هوادرپردمیکهمرغی،دیگرهستندسادهبسیاردیگرابیاتاین

اما،بودهدیدهراپروازاینکهبراينالیدنوخوردنقصهبهکندیمشروع،بماندزمیندربپردنتواند،باشد

دودمیچین و شاد و شاطِردانهرودمرغِ خانه بر زمین خوش می

همذهنیمن.استدانهدنبالهمدائماً،پردنمیکهآنکندمیتخمکهخانهمرغاما،چابک،چاالكیعنیشاطر

ولی،کنیمپروازتوانیمنمیماکردهبغلرامادنیاکههمزمانیتاگفت،نیستبلدپروازذهنیمن،استهمینطور

دانهکاردرواستشادبسیارهمچینیدانهازواستچیندانهخانهمرغپس.هستیمپرندهمرغ،مرغیمما

.بپردکهخواهدنمیواستچاالكبسیارهمچینی

تصورتوانیدمیاالنشما،بشویدبایدهمشما،چیننددانهآنهااگریدکننگاهدیگرهايمرغبهبایدشماحاال

دیگريانسانهايولی،ندیدیددیگريهوشیاريکهداریددوستراجسمیهوشیارياینعلتاینبهکهکنید

و،گیردمیفکرغیبازانسانهوشیاريایندرکه،داردوجودهمدیگريهوشیاريگویندمیموالنامثل

آندرچیزهمهوبشودبینهایت،بشودبازانسانمرکزکهشودمیموقعییک.گیردمیخردوگیردمیحساسا

چههرتبدیلاینوماستاصلیصورتآنو؟شودمیاین،برهدنظريتنگاز،برهدازحسادتانسان،بشودجا

.استبهتربگیردصورتزودتر
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نبایددیگرانازماکهبوداینبیتچنداینپیغامیک، گذارندنمیگردیکورمرغهاي،ذهنیمناستادهايولی

استادفالنازآدمهااینچون،بخوریمبرویمبایدهمما،خورندروند می میراشورآبیکآنهاچون،کنیمتقلید

.بسنجیدتوانیدمی،داریدخردشمانه،برویمبایدهمماکنندمیپیرويکور

وآن دگر پرَّنده و پرواز بودپرواز بوداصل بیزآنکه او از 

پرندهدیگرپرندهآناما،نپریدهموقعهیچ،بودهپروازبیهمیشهاصلازخانهمرغایناینکهبرايکهگویدمی

شبیهورفتهیادمانپروازکههستیممرغیانسانهاما.کنیدمیتوجه،بودهپروازهمیناشزندگیاصالًوبوده

.شدیمچابکبسیارچینیدانهدرکه،شدیمخانهمرغ

1049مولوي، مثنوي، دفتر چهارم، بیت 

آبِ شوری، مجع کرده چند کورترکِ این تَزویر گو، شیخِ نَفور

بهگریزي؟میکجا،گریزيمیخدااز،گریزيمیزندگیاز،گریزيمیلحظهاینازکهشیخیاي:گویدمی

میهمخودتو،هستیشورآبکهدانیمیخودت،برداردستگريحیلهایناز،نذهبهیاآیندهوگذشته

.کردهجمعدورشراکورتاچندشورآبکهدانی

خورند، از من مهی گردند کورمیکین مریدانِ من و من آبِ شور

مریداناین،هستمرشوآبمنوهستندمنمریداناینها،دارداستاديادعايکسیهر:کهگویدمیاستاداین

.کنندمیپیداذهنیمنچشمیعنیکور می شوند. شوندمیکوروخورندمیمنشورآباز،هستندکورمرغکه

ازودردخوابازکندمیبیدارراشماداردموالنا،استموالنااستادتانببینید،کنیدنگاهخودتانبهبایدشما

.استغلطدهدمییاددیگريچیزکسیاگر،هوشیاريبهذهنخواب

نزدیکیکتاییفضايبهبایددرجهیک،باشیدشدهآزادتربایددرجهیکباشددیروزازبهتربایدامروزتانشما

پذیرانعطافدرجهیک،باشیدکردهبازبیشتررافضایعنی،باشیدشدهزندهخدابهبهتردرجهیک،باشیدشده

گوشماهمیشهشودنمی،بشویدزندهحضوربهمدتییکازپس،باشدشدهتربهتانگشاییفضا،باشیدتر

شما،استدادنگوشبرنامهبهگریختهوجستهکاراینهايآفتازیکی.بیاییموبرویم،بدهیمگوشوبدهیم

کهبیتهاییهمین،کنیدکارموالنامثلخوبیاستادیکبا،کنیدکارخودتانرويروزهربشویدمتعهدباید
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بهبیفتدجاشمادرکه،بکنیدمراقبهآنهابااصالًبکنیدتکرارنقدریا،بکنیدتکرارزیادبرویدخوانممیبرایتان

.بیایددرعمل

آبِ بد را دامِ این کوران مکنآبِ خود، شیرین کن از بَحرِ لَدُن

بحراز،کنیمشیرینراشورمانآب،بشویمتسلیم،بشویمزندگیباموازيبایدماۀ هم،بکنیمبایدما ۀ هم

بهکنیممیپیدادست،شویممیتسلیم،گفتغزل،آییممیکماینکهمحضبه،حقیقتدریاياز،یکتایی

.ببینیمتوانیمنمیچشمبارااینو،یکتاییفضايیالدنبحریاحقیقتدریاي

رابدآبو،کنیمتبدیلبایدراخودمانشورآببنابراین،کنیمحستوانیممیراآنورازخردوبرکتشدنجاري

تعصباز،کندمیصحبتذهنازفقط،کندمیرااینکارکهبرویماستاديدنبالنه،بکنیممانه،نکنیمکوراندام

هویتهمباورهاباکندمیتشویقراشماکسیهر،بشودهویتهماینبابایدواستاین،کندمیصحبت

،شودمیبازمرکزتانازراه،دهدمینشانراهکسیهر.بکنیدفراراواز،بکنیدذهنیبیشتررامرکزاین،یدبشو

که،بخوانید،کردهترکیبقرآنآیهباآمدهموالناکهرابیتیآنبخوانیدخوبشمابودعالیخیلیامروزغزل

حفظ، کنیدتأملرویش، بخوانیدبارپنجاهراغزلینا. دهدمیتوضیح. کنمشیرینراآبمتوانممیمنچطوري

مختلفهايقسمت، هامثنوياینهم، کندمیروشنراشماغزلهم. شویدمیروشنیواشیواش، بشوید

.کندمیروشنراشماوجود

870مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بیت 

نه به نقشِ سجده و ایثارِ زَردل کنم در تو نظرمن ز صاحب

. باشیصاحبدلیکپیشیاکنیبازرادلتیا، باشیدلصاحببایدتویا، منگویدمی. گویدمیزندگیزبانزا

. کنمنمیتوجه، زر، پولایثاروسجدهنقشبهمن. کنمنظرتوبهمنتاباشدموالنامثلصاحبدلییکنظرزیر

توجههااینبهخیلیمن، دهیدمیماهی، اینها، کنیدمیکمکفقرابهاینکه، شمااحسانبهمنگویدمیخدا

ذهنیمنکارهاياینکهنکنیمفکرولی، داردراخودشجايهمآناستانسانیکارهايالبتهاین. کنمنمی

سبباینها، باشدخاصییکجورعبادتشکل، کنیمعبادتخاصیجوریک، کنیمسجده، کنیمایثارزر، بکنیم

پیداخوبیصاحبدلیکشما. کنممیتوجهتوبهصاحبدلطریقاز. کنمنمیگویدمی. شودمیخداتوجه

. کندنظرشمابهاوتابخوانیدخوب، موالناستهمآنایدکرده
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جُست و جوی اهلِ دل بگذاشتیتو دلِ خود را چو دل پنداشتی

بیدلآنو،استدلاینکرديفکر،پنداشتیدل، بودذهنیبافتیککهراخودشدههویتهمدلچونتو

بازدلتانکهزمانیتاولی. داريدلخودتکنیمیفکر. نیستیدلاهلدنبالدیگربنابراین،کرديرهارانهایت

خوبشماکهرابیتیهر. بکنیدمراقبههی، بکنیدتکرارهی، بکنیدتکرارراابیاتاین،نشدهنهایتبیونشده

.بله. شودمیبازتردارددرونفضاياین، شودمیمستقر، افتدمیجااشمدرمعناوفهمیدمی

یکهمینومثنويمختلفهايقسمتازاستدوبیتییابیتییکموقعهابعضیابیاتاینکهکنیدمیتوجه

: گویدمیدوباره. شماوجودازقسمتیروياندازدمیروشنی، بیتدو، بیت

1033بیت مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، 

کی تواند جز خیال و نیست دید؟شد پدیدای که اندر نُعاسیدیده

فکر. بینیممیراجهانفکربادفعهاول، جهاناینبهآییممیوقتی، ماچشم، شدهبازخواببهکهچشمییعنی

والخیفقط،باشدشدهبازچرتبهکهچشمی. خواب، چرتیعنیعاسینُ. استذهنخواب، شدههویتهم

آناز، شویممیبلندومنگوییممیکهچیزياین، استنیستذهنیمناینبگویدخواهدمی. بیندمینیستی

این، آییممیزیادهمیشه، بیاییکمگفتکه،کنیمبزرگترشخواهیممیوکنیممیعمیرشتوکنیممیدفاع

.نیستدیگريچیزنیستوخیالازغیر

ازپرشمااگرواستخوابدیدواستفرعیدیداین. نیستزندگیدیداین، االنریمداماکهدیدياینپس

تويهنوزوهستیدفکرخوابدرشما. آمدهوجودبهدیداینازکهبدانید، هستیدگرفتاري، هستیددردوغصه

.استرومعکوسواستکژاندیش، استروکجاینگفتو. کنیدمیعمل، کنیدمیفکرورویدمیراهخواب

چون حقیقت شد هنان، پیدا خیالالجَرَم سرگشته گشتیم از ضَالل

اینکهبراي. شدیمسرگشته، شدیمگمآندروکردیمزیادياشتباهاتفکرخوابدرگمراهیازماناچاربه

خیالو. شدنهاناین، استخردازپر، استنهایتبیاشاندازه، استيهوشیارماحقیقت، شدنهانحقیقت

. شدپیدا
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چون هنان کرد آن حقیقت از بَصَر؟این عدم را چون نشاند اندر نظر؟

کهرابزرگحقیقتآنوما؟نظردرنشانداوچطوري، راذهنخواب، رانیستی، راعدماین. کندمیسؤالموالنا

کرده؟نهانمادیداز، مابصرازچطوري، بشویمزندهآنبهایمآمدهاصالماو، استنهایتبیو، استخودش

شمااول. بکنیمپیدارانهانچیزاینانههوشیارباید، داریمآزادارادهمااینکهبرايکرده؟راکاراینچراپس

.بکنمخودمبایدمنبگویید، بشویدمسئول

میپخششورابهاینها، نگیردروغینمرادهايگفتبعد. نگیرکمدستراخودت، پدرايتوستکارگفتامروز

اگرو. استالستعهد، استعهدآناتریشه. کنپیدارااتریشه، هستیدرختیکگفتهمینطورو. کنند

. کنبازروزنیوسفسويبه، کنبازروزنگفت. تابیدنبهکندمیشروعماه، بنشیندخاكوگرد

زیرآنرا؟ذهنیمناین، رانیستیایننظر؟اندرنشاندچونراعدماین، بکنیخودتازراسوالاینگویدمی

دیدازحقیقتاینوآن؟ازکندمیصحبتموالناکهداردوجودهمدیگريحقیقتیکپرسیدنمیچرا. است

. االناستنهانمن

اینگفت. برويسمتآنبهچطوريکهامروزدادنشانهمغزلدرراراهشو. بیاییکمبایدگویدمیموالناو

، ایندهدمینشانخوشگلجوانزنیامردیکصورتبهراخودشوکردهآرایشکهاستپیرزنیمثلدنیا

. نشواینشوهر. کننگاهاشقبلیشوهرهايبهگفت. استزیادخیلیسنش

، صافرا دُردکه منودی مُعرِضانآفرین ای اوستادِ سِحرباف

، استگرستیزهکهکسیکه. استحاللسحرسحرش. خدایعنیبافسحراستادايتوبرآفرینکهگویدمی

مقاومت، نکنستیزهکهاینجامابگوییمبایدچقدر. لحظهایناتفاقباستیزهومقاومتسرآمددوبارهاالنببینید

.آنهابهدهدمینشانصافراآلودهچیزاینودردکه. نباشمعرض، نکنجدلوبحث، نکن

میکلعقل، نداردخرديهیچ، استدردکهراجسمیيهوشیاراین، پنداریممیحقیقیدلراذهنیمناینما

همامروز. استمنباحقکهبودهاینخاطربهتاریخطولدرجنگهمهاین. کنیممیدفاعآنازو، دانیم

رادرداینخداگویدیم. داندمیفکرتریندرست،استمرکزشکهراخودشفکرهايهرکسی. استهمینطور

. استخالصاینکنندمیفکر،استناخالصاین. دهدمینشانصافآنهابه
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1051مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بیت 

باوفاتر از عمل نبود رفیقهبرِ این طریق: پس پیمرب گفت

براي. نداردوجودفیقر، عملازوفاتربا، شدنتبدیلبراي، زندگیسويبهرفتنبراي، فرمودرسولگویدمی

، کنیدعمل، کنیدتکرار، برداریدیادداشت. بدهیدگوشموالناحرفهايبهخوب. کنیدعملشماگوییممیهمین

.کنیدصبر، کنیدعمل،کنیدصبر

مارت شودور بود بد، در لَحَدگر بود نیکو، ابد یارت شود

عمل. استبیدارعملوبریزدآنبهزندگیخردکهستاعملینیکوعمل.باشدنیکوعملایناگرکهگویدمی

عملاین. عملمانبهریزدمیزندگیخردوهستیمآشتیلحظهایناتفاقبا، تسلیمیممالحظهاینیعنیبیدار

عملوفکراست،همکنندهآزادضمندرنیکوعمل. شودمیمایاراالبدالیباشدنیکواگر. نیکعمل، نیکوست

دیگريتعریفاینو. بیرونآیدمیتسلیمازکهاستایننیکفکر، نیکپندار، استهمینهمنیکپندار. نیکو

. شودمیمامار، گوردراین، بگیردسرچشمهذهنیمنازاگر، باشدبداگر. ندارد

کههستندمااعمالهمینماعقربومار. گزندمیراما، مارمثلمابداعمال، ذهنیمنلحدایندرواقعدرکه

میيهوشیارازعملتان. استعملتانتقصیر، هستیددردفشارزیرشمااگر. گزندمیرامادارندذهنلحددر

شمامسئولشاست؟ذهنیمنجسمیيهوشیاریا، استحضورجنسازلحظهایندرتانيهوشیارکیفیت، آید

. نداردفایده. نیندازیددیگرانگردن، هستید

برايايفایده. کنیدمالمتراجامعه، رامادرتانوپدر، کنیدمالمترامردمتوانیدمیلحظهآخرینتاحاالاز

برايخودمرادردهایممنکه. کنیدقبولمسئولیت، عقلباوبنشینیدبایدشماروزيیک. داشتنخواهدشما

میایجادچگونهو. نیستندمسئولدیگرانو، مکنمیایجادخودمبرايخودمراگرفتاري، کنممیایجادخودم

:استبیتیکهماین. گویدمیداردموالناببینیدکنم؟

968مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بیت 

شد به پیری مهچو پشتِ سومساروارآن رُخی که تابِ او بُد ماه
مثلکهروییتابش. ناهجایندرنپیدایشمامقصوداینانجامبرايداریمکوتاهیفرصتماکهدانیدمیشماو

. شدهسوسمارپشتمثلشدهپیراالن، بودماه
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972مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بیت 

بگیرندش بغل وقتِ شدنمیآنکه مردی در بغل کردی به فن

زیرباید، برودراهشودمیبلندوقتیاالن، زمینراآدمهازدمیشتیکُباکردمیبغلو، بودجوانکهکسیآن

فرصت، آیدمیپیشبدنتغییرات، گذاردمیاثرماجسمرويزندگیپس. برودراهتواندنمی، بگیرندرابغلش

: گویدمی. بلهبشماریمغنیمتراوقتو. استکموقتکهکنیمتأملبایدوداریمکوتاهی

2446مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بیت 

بی ندیدغیدان که روحت خوشۀیدنفسِ تو تا مستِ نُقل است و نَب

خوشهتوروحکهبدان، استجهانیاینشرابونقلمشغول، شماستمرکزدرکهشماذهنیمناینکهزمانیتا

وقتاالننگوییدشمانیست؟،کندمیآگاهراشمااین. بچیندمیوه، بچیندانگورآنازکهدیدنخواهدراغیبی

.استاالنهمینوقتش، استسالتانبیستاگر. کنممیرافکرشبعداً، بهترتربیشهرچهفعالحاال، دارم

مِنکَ عَن دارِ الغُروراَلتَّجافیکه عالمات است، زآن دیدارِ نور

.زیرا دوري کردن تو از سراي فریب دنیا از نشانه هاي دیدن نور حقیقت است

ازتوکردندوريزیرا، دنیااینیعنیغرورسراياینازکنیدوريتوکهاستایننوردیدارعالمتکهگویدمی

حقیقتنوردیدنهاينشانهاز، کردهآرایشکهاستپیرزنیگفتکههمین، جهاناینیعنیدنیافریبسراي

اگر. نپرسیددیگريازیا، نهیاامرسیدهحضوربهمنببینیبدهمتوضیحبگذارکهنپرسیدمنازشماپس. است

دیداریعنیرانوردیدارواستنوردیدارنشانگراین، جهاناینودردهاباشدگیهویتهمازکنیدمیدوري

کماتعالقهکههمین، هاشدگیهویتهمبهشودمیکماتعالقهکههمین.بسنجیتوانینمیذهنباراخدا

همین، شديپذیرانعطاف، شدينرمکهینهم، کنیمیبازرافضاکههمین، نکنیایجادبیشتريدردکهشودمی

. شويمیحضورجنسازداريیعنی، نوردیداریااستنورۀ نشاناینها، کنینمیکنترلرادیگرانکه

آبِ شیرین را ندیده ست او مددتندمرغ چون بر آبِ شوری می

یعنیچه؟یعنی.ندیدهراشیرینآبمدداو، شورآببهداردعالقهوگرددمیشورآبدورکهمرغی:گویدمی

ازکهايانرژيوآیدمیهاشدگیهویتهمازکهايانرژيواستجسمیيهوشیارایندنبالهنوزکهانسانی
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کهراشیرینآبآدماین، بگیردخواهدمیذهنیتصویرصورتبهدیگرهايانساناز، بگیردخواهدمیچیزها

. گشتنمیشورآباینگردوگرنه،نچشیدههنوز، آیدمییییکتادریاياز، آیدمیآنوراز

روی ایمان را ندیده جانِ اوبلکه تقلیدست آن ایمانِ او

کهاست همینبراي. شودنمیتقلیديایمانکهکنیدتوجه. استذهنییعنی، استتقلیدياوایمانبنابراینپس

، نامندمیاستادوکنندمیمعرفیآبمرکزراخودشانوهستندقطبکهانسانهاییدورکه، خواندیمامروزما

کسی. گیردمیزمینازمستقیماًراغذایشتماموداردریشه، درخت. نکنیمتقلیدو، شورندآباینها،نگردیم

، ذهنیعنیتقلیديایمان. استتقلیديهمایمانشواستمقلدآدماین؟کنمچکارمنپرسدمیآنواینازکه

باورهاسريیکبهکردنباور،راآوردنایمان، راخداشناسیحتی، گرفتهدیگراناز، گرفتهیادراچیزهمهنذه

. دادهقرارمرکزشراآنو،داندمیایمانرا

بیوبشویدذاتبهقائملحظهاینشمااینکه، یقینرويیعنیایمانروي، ندیدهراایمانروياوجانگویدمی

حیاتآبچشمه، جهاناینبهبیاوریدراحیاتآبونرویدهمآیندهوگذشتهبهو، لحظهایندریدبشونهایت

میچیآن، گویدمیچیاینببینیدکنیدمینگاهوکردیدرهاراچشمهآناگرولی،شماستوجوداعماقدر

.اوجانندیدهراایمانروي، گویدمیچیشخصآنیا،گوید

از ره و رهزن، ز شیطانِ رَجیمرا عظیمقَلِّدپس خطر باشد مُ

، رامقلدکندنمیولشیطان، آیدمیشیطانازآید؟میکجاازخطراین، کندمیتهدیدبزرگیخطررامقلدپس

همین.بودخواهدشیروبروشیطانطریقازراهزنوراهو.استتقلیدموردکهکسینه،کندمیولرامقلدنه

اگراست،من ذهنیوسیلهاگر؟ هستچیشماوسیله، کندمیفاسدراهدفووسیله، عملکهگفتیمبارهاکه

میبیرونازتقلیدطریقازشماایماناگر.شدخواهدفاسدهمهدفآناست،ذهنیعملاگراست،ذهنفکر

یکیازوداشتیدنگهرایمن ذهناین، شویدنمیدیگر تبدیلیعنی، راشدنتبدیلازکردیدرهاشماوآید

اگرو،بشودزندهخدابینهایتبهشمادرونتابشودکم، بشودکم، بشودکمبایدمن ذهنیاین.کنیدمیتقلید

راهلحظههرو،رویدمیراهداریدذهندرپساست،ذهنمالتقلید، تقلیدطریقازرویدمیمن ذهنیباشما

راشمالحظهبهلحظهاینکهبراي، برویدبیرونذهنجوالازتوانیدنمیشمایعنی، زدخواهدشیطان، راشما

.شودمیدركبهتربخوانیدبارچند.استسادهبیت، ذهنبهگرداندبرمی
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ز اضطراباتِ شک او ساکن شودچون ببیند نورِ حق، ایمن شود

اطرافهوشیاريوفضاداريمقداریک،بشودکوچکمن ذهنی، بشودتبدیلیعنی،ببیندروحقنورکهانسانی

حسمقلداما، کنیممیامنیتحسصورتایندر،هستیمهوشیاريآنکنیمحسماو،بگیردرامن ذهنی

قطبواستادنفریکتائیدبهشما، خواهدمینفریکتائیدازاوقاتگاهی، خواهدمیذهنیچیزهايازراامنیت

.دبرسیدتوانینمی، زدخواهدراشماراهلحظههرشیطانبرویدرامسیرآن، نداریداحتیاجیاصالً

میامنیتحس،موردایندرکردیمصحبتخیلیامروزکه،بشودتبدیلاگریعنیببیندراحقنوراگرگویدمی

راحتممن،عمیقنفسیک،داددستشمابهآرامشییک، ترسیدنمیدیدیدکردیمامنیتحسهرموقع، کند

واقعاکهدیدخواهیدموقعآنو.استنوردیدارنشانگراین، کندنمیتهدیدرامنخطريهیچ،ایمنمماهودآس

نمیشدگیهاهویتهم، بشویدهویتهمدیگرنداریدمیل،جهانبهبرویدنداریدمیلوشدهآرامنیتاهانفس

هايمنکارهايبه، خندیدمیتانمن ذهنیکارهايبه، خندیدمیخودتاندردهايبه، بکشندراشماتوانند

اضطراباتاینازو،خواهیدنمیبیرونازدیگرراایمنیو،شدیدایمن، خندیدمیبودنشانجديودیگرانذهنی

:رابیتآنداشتیم، نیستشکاگراست،شکترسیهر، اضطرابیهر، شک

چیست؟ترساینرحیموغفورستچونهتیستنانازدستکهمردهزغمای

عدمحساینپس،گیريمیآنورازراانرژياینوکنیمیحسحقیقتاتورااوبودنرحیموبودنغفوراگر

جمع، مردمتائید، بشویمتبدیلاوبهمگر،شودنمیخاموششکاضطراباتپسآید؟میکجاازترسوامنیت

این. باشیدمطمئن، داردنمیبرشماسرازدستاضطراببکنیکاريهر،کنیپیدادوستهزارتا، مالکردن

بهرویممیوقتی.اوسويبهبرویمبرگردیم،ماندمیراهیکفقط، نشویمراحتماجاهیچکه،ستاایزديطرح

.ترسیمنمیآیندهازدیگر،رودمیبینازدارداضطراببینیممی، کنیممیبازرافضاوقتیي،سوآن

کاصلِ او آمد، بُوَد در اِصطِکاکد سوی خاکتا کفِ دریا نیای

، شودمیشکافتهکف، ساحلبهآیدمیآناست،دریادرکههاییکفآن، نیستدریامالدریاکف:گویدمی

کفآنبدهیماجازه، هستیمدریاجنسازهممابلی،. سفیديآن، ماندمیخشکیدرهمکفوگرددبرمیآب

ولی،هستیمخداآغوشدرهمیشهماوهستیدریادرهمیشهشماوخشکیبهودبرشدگیهویتهم، برود
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کوبدمیداردبرمیموجاست،اصطکاكدرهیدریاستتاکفولی،برودمن ذهنی، برودکفاینبگذاریم، کفیم

. خشکیبرودبگذارراکف، کفیمهستیمدریادرما، آنورواینور

در غریبی چاره نَبوَد ز اضطرابدر آبخاکی است آن کف، غریب است ان

.بودخواهداضطرابدر،باشدغریبهرکسیواستغریبآبدرو،خاکیه،استخاكمالگویدمیکفاین

دیو را بر وی دگر دستی مناندچونکه چشمش باز شد و آن نقش خواند
رامن ذهنینقشو،دریاستجنسازکه،استچیبفهمدراخودشجنسهموبشودبازانسانچشموقتی

زمانیتاراشماکندنمیولشیطانگفتامروز.کندنمیپیدادسترسیاوبهدیگرشیطانصورتایندر،ببیند

اگر، کنیدتامل، خودتانبهکنیدنگاهبایدشما، کندمیتهدیدبزرگیخطررامقلدگویدمی.هستیمذهندرکه

، بشویمغیببهوصلاینکهبرايخوانیممیماراموالناحتی،داریداستاداگر،داریدقطباگر،کنیدمیتقلید

اززندگیمانحساینکهبراي،کنیمتولیدخودمانرانیمافکرهااینکهبراي، بیفتیمبکارمادروندراینکهبراي

زندگینقشآنوشدبازندلماچشموقتی، بمانیدتوانیدنمیباقیمقلدصورتبهشما، دیبیادرونازمانریشه

.ندارددسترسیمابهشیطاندیگر،خواندیمرافرمانآنو

:گویدمیاست قرآنآیههماین

42، آیه )15(قرآن کریم، سوره حجر

إِنَّ عبادي لَیس لَک علَیهِم سلْطَانٌ إِلَّا منِ اتَّبعک منَ الْغَاوِینَ

.اي نیست مگر بر آن گمراهانی که تو را پیروي کنندهمانا تو را بر بندگانم، سلطه 

،ندارددسترسیاوبهشیطان،بکندعبوراواززندگیزندهانرژيبگذاردلحظهایندربشودتسلیمکسیهرپس

شیطانهستندتسلیمکهخدابربندگانپس،زندمیراراهشلحظههرشیطانکندوتقلیدبماندذهنتواگرولی

.دارددسترسیشیطان، کنندمیپیرويراشیطانکهمن ذهنیگمراهانبراياما،داردنايسلطه

2706مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بیت 

چردکارد، به صورت میالله میخوردنوشد، مگو نان مینور می

. خوردمیناناست،منمثلآدمیاین:گوییدمیشماولی،خوردمینوررسیدههوشیاريبهکهانسانیگویدمی

غذاتنشبله، چردمیصورتبه،کاردمیالله.کندمیپخشجهانایندرگیردمیآنورازرانورکهکسییک
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ازهمشما، راحضورچراغهاي، کنندمیروشنراچراغهاموالنامثلانسانهایی.کندمیروشنچراغاماخوردمی

میروشنراحضورچراغهاي، رویدمیراهوخوریدمینورورآناز،باشیدرسیدهحضوربه، باشیدنورجنس

بکنید؟کاراینتوانیدمیشماببینید، کنید

نور افزاید ز خوردش هبرِ مجعچون شَراری کو خورَد روغن ز مشع

آنوراز،همرسیدهحضوربهانسان، آوردمیوجودبهروشنی، خوردمیراروغنکهشمعآتش، کهآتشیمانند

اینما، ببینیمماکهموالنامثل.کندمیایجادنور، کندمیروشنراچراغهاوآوردمیرابرکت، آوردمیراردخ

.کندمیاضافهرانورجمعبراي،دانستیمنمیکهراچیزها

اِکتَفُوا: نور خوردن را نگفت استالتُسرِفُوا: خوری را گفت حقنان

اما درباره نور خوردن، یعنی بهره مند شدن . اسراف مکنید: ی استفاده از رزق حالل فرموده استحق تعالی درباره خوردن نان، یعن

.بسنده کنید: از انوار الهی نفرموده است

حدودوحددیگراین،گیردمیآنورازنورکهکسیاما،نکناسرافگفتهخدا،راخوردمینانکهکسی:گویدمی

، کنیممیترگشادهرافضاماچقدرهرکهشودمیمعلومپس.کمهمانبهکنیدبسندهکهنگفته، به آن ندارد

.کندمیپراکندهجهاندرماطریقازبرکتبیشتر، دهدمیشاديبیشتر، دهدمینوربیشترمابهخدا

گفتهآنورازنورگرفتندرولیجهانیاینچیزهايدریعنی،نکنیداسرافگفتهخدانوشیدنوخوردنمورددر

:دانیدمیشماهمهاراینبله.نکنیدبسنده

31، آیه )7(قرآن کریم، سوره اعراف

إِنَّه لَا یحبّ الْمسرِفینَۚ◌ یا بنی آدم خُذُوا زِینَتَکُم عنْد کُلِّ مسجِد وکُلُوا واشْرَبوا ولَا تُسرِفُوا 

و بخورید و بیاشامید ولی اسراف . دتگاهی جامه هاي خود را بپوشیددر هر عبا) نماز(اي آدمیزادگان به هنگام 

.مکنید که خداوند اسراف کاران را دوست نمی دارد

فارغ از اِسراف و ایمن از غُلُوآن گلوی ابتال بُد وین گلو

است اینمعنیش.رويزیادهواسرافازاست فارغ،حضورگلويایناماواست جهانیاینگلويآن :کهگویدمی

ونیستشدنیتماماین، بگیریمخردبیشتر، بگیریمانرژيبیشترزندگیازتوانیممیلحظهبهلحظهماکه
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برکتشوخردشوزندگیشادي،افتدمیبدياتفاقکنیممیفکرشویممیشاددرذهنماوقتیاینکهبرعکس

،گذشتنحدازورويزیادهیعنیغلوازبنابراین.آیدمیبکشیدآنورازبتوانیدچقدرهرشمااست،بینهایت

.استایمن

2071مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت 

کی بگرداند ز خاکِ این سرا؟چون تو ابلیسی مراتُرَّهاتِ

، کنندمیمتوقفرامعنويراهآنواینحرفبهکهکسانیبراي، دیگرکنممیتمامخوانممیهمرابیتیک

ممکنابلیسنفوذزیراینها،نداذهندرشدهبازچرتبهچشمشانوهستندتقلیددرکهنیکسا:گفتامروز

:گویدمی، بخوانیدهمرابیتاینشماولی.زندمیحتماکه،بزندشیطانراراهشاناست ممکن، باشنداست 

ازمن،کندنمینفوذمندر،برگرداندخواهدمیراهاینازرامنکههرکسی، ابلیستووخرافاتبیهودهحرفهاي

باکنممیکارخودمرويمناست،اینراهکهباشیدگرفتهبایدراتصمیماینشما.گردمبرنمیسرااینخاك

متعهدوباشیدگرفتهراتصمیماینباید، گردمبرنمیراهاینازمنفامیلم، دوستانم، همسرمدانمنمیحرفهاي

.باشید

تا بگردی باز گردم زین جنابچون سَحابمن به بادی نامدم مه

.گردمبازگردیکبادرگاهاینازکه،ابرمثلنیاوردهبادرامنبگوییدشما، زندگیوخودتانبهکنیداعمالرااین

آنورواینورهینبودیمکهابر، نیاوردهکهباد، آوردهرامازندگی، جهاناینآمدیم،بودیمهوشیاريمایعنی

.گرداندبرنمیخدادرگاهازرامندردوفکرخاكوگردیعنی، بکندبلندخاکیوگردیکبادبنابراین، ویمبر

ایجادخاكوگردشماهمذهندر، آمدید،هستیدخدائیت،هستیدزندگیامتدادشما، دیگردانیدمیاالنشما

بههوشیارانهکهخدادرگاهازجناباینازشمااكخوگرداینباولی،کنندمیایجاددارنددیگرانهم، کردید

.گردیدبرنمیدهدمیودادهیادشمابهموالناهمراشیراههاورویدمیسوآن

یعنی، نخواهچیزيخداازغیر، خدااز، نخواهچیزيکنیدمیدعاکهگفت، گفتشمابهموالناچیزهاخیلیامروز

دستاخی:گفت.بخواهیدرااوخودولی،نداریدشما چیزهاخیلیکهاست درست،هستیدذهندرشماکهاالن

میقرارتلقینموردراشماکهدیگران، خیزدمیبرکهخاكوگرد، خیزدمیبرکهبادها، مدارکردندعااز

وکردماجراشماخدمتکهرابرنامهنهمینونودوششصداینکهرابندهببینید.برنگردیدراهاینازشما، دهند
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بهشما، کندمیهدایترامانیرویییک، باشمآمدهبادباکهنیستمابريمن، برممیبکارراالگوهمینهممن

وکندمیهدایتراشماآن.کنیدتوجهنیرواینبهشماکهگفتمابهزبانچندینبهامروز.کنیدتوجهنیروآن

مایکی، کندمییکیخودشبایعنی،کندمییکیاوبادوبارهولحظهاینبهیعنی،جنابهمینبهگرداندبرمی

درهمخودمان، کنیمتجربهرابینهایتشما، بشودزندهماروي،کندیکیخودشبا،برگرداندخواهدمیآوردهرا

.بکنیمراکاراینباید،نداریماختیاريراهاین

هرراماعملوفکروکندتعیینراراهاوکه،استتسلیمماکار، یمافتمیعقبفقطذهنمانباکنیمدخالت

.موفقیتآرزويباپس.بگویدمابهلحظه
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