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931غزل شماره ، دیوان شمس، مولوي

مها به دل نظري کن که دل تو را دارد
داردبه روز و شب به مراعاتت اقتضا

گنجدز شادي و ز فَرَح در جهان نمی
دارددلی که چون تو دالرامِ خوش لقا

آن را که پشت گرم شودز آفتابِ تو 
؟ چرا داردحذَر؟ چرا دلیر نباشد

ز بهرِ شادي توست ار دلم غمی دارد
داردز دست و کیسه توست ار کَفَم سخا

خیالِ خوبِ تو چون وحشیان ز من برمد
که صورتیست تنِ بنده دست و پا دارد

صورتمرا و صد چو مرا آن خیالِ بی
عاشقِ فنا دارد، ز نقش سیر کند

تلعخورشید پوشد و گویدبرهنه خ
کسی که ز زربفت او قبا داردخُنُک
تنی که تابشِ خورشید جان برو آید

گمان مبر که سرِ سایه هما دارد
بدانکه موسیِ فرعون کُش در این شهرست

ولی عصا دارد، عصاش را تو نبینی
دستشرسد به عنانهاي آسمانهمی

دارددلِ او خاتمِ وفا که اصبعِ
ور کند حاللش باد، غمش جفا نکند

به هر چه آب کند تشنه صد رضا دارد
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فزون از آن نَبود کش کُشد به استسقا
دارددر آن زمان دل و جان عاشقِ سقا

اگر صبا شکند یک دو شاخ اندر باغ
؟ نه هر چه دارد آن باغ از صبا دارد

کبابشنو صاليِ، شرابِ عشق چو خوردي
که دلش داغ ِانبیا داردز مقبِلی

؟داندکه می، زمین ببسته دهان تا سه مه
ها داردنهان چه، که هر زمین به درون در

بهارگه بنماید زمینِ نیشکرت
از آن زمین که درون ماش و لوبیا دارد

خَمّدچرا چو دالِ دعا در دعا نمی
کسی که از کرمش قبله دعا دارد

نیستياو نماز، چو پشت کرد به خورشید
دارداز آنکه سایه خود پیش و مقتَدا

بشنوخبرِ من صمت نَجا، خموش کن
ما روا دارداگر رقیبِ سخن جوي
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کنممیشروعموالناشمسدیواناز931غزلباراامروزحضورگنجۀ برناماحوالپرسیوسالمبا

اظهاروخدابهکنیمشکرجاهمیندربدهیداجازه، کنیممیعبورداریم700شمارهبرنامهازاینکهبهتوجهبا

غزلتاچندوبودهموالنابهمربوطاکثرشانکهايبرنامهتا700ایمتوانستهحالبهتاکهبکنیمکاملرضایت

تمامدر، داریماختیاردرکهابزارهاییازاستفادهباوکنیماجراشماخدمتدرجاهمیندربودهعطاروحافظ

موالناتعلیماتبهدقتبهاینکهبراي، کنممیسپاسگزاريبینندگانشماازاینجادرمنو. کنیمپخشجهان

. آوریدمیدرعملبهراآنهاوکنیدمیگوش

پولپرداختباچه، کنندمیکمکمابهنوعیبهکهکسانیتمامازبکنمرضایتوتشکروسپاساظهارهمینطور

ازروزيیککهبشودماقسمتامیدوارم، دنکنمیکمکشمابههم، منبههم، توجهیادقتیاوقتگذاشتنبا

کهآنجاتاودارمکاراینبهقلبیودرونیشدیدبسیارۀ عالقمندانیدمیکههمانطور، بگذریم800ۀ برناممرز

. کوشیدخواهمراهایندر، خودمپولباشمداشتهاگروخودمسالمتیوخودمانرژيازاستفادهبااستمقدور

همبابتایناز، استبودهبندهبینیپیشورايکه، دادهدستبهکاراینمفیديبسیاربسیارنتایجخوشبختانه

. هستمراضیوسپاسگزار

931غزل شماره ، دیوان شمس، مولوي

دارداقتضابه روز و شب به مراعاتت مها به دل نظري کن که دل تو را دارد

انسانیهردلبهیعنیمندلبه، ماۀ هممثلانسانی؟ یک، دهدمیقرارخطابموردرازندگییاخدایعنیمها

جنسازیانظرجنسازبایدمادلیامامرکزشودمیمعلومپس. بکننظري، بکنتوجهیانسانیهرمرکزیعنی

پس. نداردرادیگريکستوغیرازمندل:کهگویدمیاولمصرعدومقسمتدرهمینطورو، باشدمعشوق

راخداازغیردیگريچیزدلشانکه، دارنداآلنانسانهااکثرتقریباکهاشکالیبهرامادهدمیتوجهبنابراین

شکل، باور، دانشمثل، استجهانیاینچیزهايباشدگیهویتهم، انسانهابیشترمرکزاینکهبراي. دارد

همازدلشانیعنیانسانهامرکزپس ، اندشدههویتهماینهابا، شانمقام، پولشان، شانخوشگلی، بدنشان

. استغلطاینوشدگیهاستهویت

نگاهبیرونبهتواندنمیشمامرکزو، باشدزندگیازغیرنچیزيیاچیزتواندنمیانسانمرکزکهشدمشخصپس

روزدرچهمنیا، لحظههریعنیشبوروزبهکهگویدمیو. استاساسیاشکالاینکندمینگاهاگر. کند
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بهتوتوجهبه، باشمفکرخوابدرباشدشبچه، باشدشدهروزمنبرايکهباشمشدهزندهتوبهچه، باشم

. دارماحتیاجآیدمیغیبطرفازیعنی، آیدمیتوازکهغذاییبه، توپرورش

هویتهممثل، شدگیهاهویتهمخوابدرکامالچه، بشویمزندهاوبینهایتبهبرسیمحضوربهماچهپس

انسانوجودیعنی. داریماحتیاجاوتوجهبه، اونظربههمیشه، باشیمجهانیاینچیزهايومانیدردهاباشدگی

آنورازبایداوغذايپس، شودمیساطعانسانمرکزازهرچیزيچونو، باشداوجنسازدلشکهکندمیاقتضا

. شودنمیدیگرجور، بگیردصورتخداۀ بوسیلبایدانسانمرکزپرورش، اوپرورش. بیاید

ۀ بوسیللحظهاینیاهرلحظه، بیداريدرچه، باشدخوابدرچه، کندمیءاقتضاوضعشآیدمیبوجودکهانسان

ایندر، استذهنیمنیافکرهاستاگرشمامرکزیعنیشمابراياستاینازغیراگر. بشوددادهپرورشاو

راشماکهداریدبیرونیتائیدوتوجهبهاحتیاجشماصورتایندر، بکنیدخودتانحالبهبایدفکريیکصورت

قوت، خداستنوربشراصلیقوت، خداستنوربشراصلیغذاي، نیستشمااصلیغذاياینو. بدهدپرورش

ما، دانیممیمااینکهوجودبا. دانیدمیرااینها، ناسزاسترااومرآیدمیبیرونازکهچیزياینیعنیحیوانی

دهندهپرورشاینهاو، خواهیممیبیرونازراهویتحسوراخوشبختیوراامنیتحسورازندگییعنیراغذا

. نیستندما

درخودبودنشناساییعشقوباشدعشقمحلتواندمیخانوادهکهایدشدهمتوجهشماامروزهخوشبختانه

مادل، شدمعشوقازپرمادلوقتی، شدآنازپرمادلکه، رانظرهمینیعنیرابودنوقتی، استدیگران

کدامهروکردنکاربهکندمیشروععشقیعنی، شودمیشروعخانوادهدرپرورشاینصورتدر، شدبینهایت

شودمیمبادلهعشقو، کنندمیشناساییدیگر یکیدرراخودشانیارازندگییارابودن، خانوادهاعضاياز

بهزندگیمراعاتبهبیشترماولی، شودمیهمآموزش، پرورشمحلشودمیخانوادهوخانوادهافرادبین

. داردراخودشجايهمآموزش، آموزشتا، داریماحتیاجعشقمراعات

، بشودروشنکامالبیتمعنیاینکهبراي، خواندخواهممثنويازابیاتیمنغزلابیاتبیندربدهیداجازهبله

ابیاتۀ هممعنیوقتیکهاستاینمنپیشنهادولی. ماستکارکلیدتکراروهستندتکراريابیاتاینازبعضی

کهدیدخواهیدو، بشویدحفظکهبخوانیداینقدر، بخوانیدابیاتاینبدونجایکراغزل، فهمیدیدخوبشمارا

:گویدمیشویدمیخوبفوراًحالتان



# Programگنج حضور700برنامه شماره  700

6: صفحه

773بیت ، دفتر پنجم، مثنوي، مولوي

ظَّنِ افزونی ست و کُلّی کاسنتاز خدا غیرِ خدا را خواسنت

، بدهمنبهبزرگترخانهمثالبیامهاکهنگفت، خواهممیراتومنیعنی، بشومندلبیامها:گفتاولبیتدرپس

دلبیاکهگوییدمیاوبه، کنیدمیهرکاريیاکنیدمیدعاوقتیشماپس، داردراتودلکهکننظريدلبهمها

بهتربیشترهرچهفکراین، فکریعنیظنصورتایندر، خواهیدمیدیگريچیزخودشازغیراگروبشومن

. استکردنافزونفکر، است

اگردیگر یعنی، دهیدمیکاهشراکل، داردوجودفکرها، داردوجودکردنافزونفکرمرکزتاندروقتیشماحاال

هیچی، باشداینطوريشمامرکزیتبخواهدهمیشهرابیرونیچیزهايهمذهنیمنوباشدذهنیمنشمادل

.نداریمزندگیهیچ، رساندنصفربهراهمهیعنیکاستنکلی. ندارید

داشتهبیرونیواقعیتیکتواندمیزندگییاخداکهنیستیمموضوعاینبهآگاهانههوشیارلحظهایندرمااگر

، استخردشاملجويآنوباشیمتماشاگرماوباشدجویباریکمثلماازعبورش، حیاتشآبکهبطوريباشد

استآنواینبهحواسماناش همهعوضشو، نبینیمراجواینونباشداینطورياگر، استزیباییواستلطافت

، رساندیمصفربهکردیمتمامرازندگیۀ همیعنیکاستنکلی، بیاورمبدستراآن، بیاورمدستبهرااینکه

غیرازخداازشماپس. کردیمپیداجسمیيهوشیارپس، کردیمجسمبهتبدیلهمراخودمان، کاستیمراکلش

. دهدمیتوضیحخودش، نخواهیمدیگريچیزخودش

شانگیروبَه، در حضورِ شیرخاصه عمری غرق در بیگانگی

چسبیدهیعنیشدههویتهمجهانیاینچیزهايباکهکسی، باشیجداییدرغرقاش همهکهعمريمخصوصاً

اینصورتدر، زندگیجايبهمادل، مامرکزشودمی، چسبیممیآنبهکهمهمیچیزهروجهانیاینچیزهايبه

میذهنیمنکارهاي، خداستنمادشیر، شیریعنیاوحضوردروزندگییاخدابهنسبتشویممیبیگانهما

میاینطوريمنزندگیبگوییدکنیدسئوالخودتانازشما. تزویروحیلهیعنیشانگیروبه. شانگیروبه، کنیم

. بکنمکاريبایدمن، گذشتهاینطوريیاگذرد
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افزون کن که تا کمرت شوممَهْلَمتر رومعمر بیشم ده که تا پس

چیکه، بکنسالبیستوصد، بکنسالصدراماعمر:یم کهگویمیخدابه،گویدمی، گویدمیچیبببنید

بهاینکهجايبه، شویممیجهاناینواردماکهصفرثانیهازکنیدتوجه، کاستنکلیگفت. برومترعقب؟ بشود

مرکزتکهذهنیمناینبعداً، چیزهااینباشوهویتهمسالهشتهفت، بگیریادراعشقتوبدهندیادما

راخدابینهایتهمان، راحضورهمان، رانظرهمانوکناربگذاررااین، دهدمیتو هوشیاري جسمیبهاست

؟ چییعنی، بگذارراعشق، مرکزتبگذار

کهبشوهوشیاريهماندوباره، برگردانههوشیار، چیزهاباشديهویتهمجهانرفتی، هستیيرهوشیاتویعنی

مابهراایناینکهجايبه. بشودزندهتودرخدابینهایتبگذار، باشحضوريهوشیاربهآگاهوبودياولاز

مقایسهراخودتکهدهندمییادمابهلحظهبهلحظه، با چیزهاي دیگرکنندمیهویتهمرامابگویندو، بدهند

ازوکنمقایسهدیگرانباراجسماینوجسمبهبدهکاهشراتخودو، بدهادامهراجسمیيهوشیار، کن

ازبرترکنیمقایسهبایدهمیشه، هستیکیگویدمیتوبهکهاستدیگرانبامقایسهفقط، برنداردستمقایسه

. شویممیکمتروشویممیترپستیواشیواشداریممابعدو، دربیاییآب

کوچکتروشویممیکمتر، چیزهاباشویممیهویتهمکهیواشیواش. بینهایتیمهستیميهوشیارآییممیاول

آخر ، بشومکمترماکهکنبیشتررامهلتمو، برومترپستابدهبیشترعمرخدایاکنیممیدعاماپس. شویممی

. بکنیمبایدچکاروایمکردهچکارکه، بشویمبیدارباید؟ استکاريچهاین

دارددلی که چون تو دالرامِ خوش لقاگنجدز شادي و ز فَرَح در جهان نمی

، صورتودیداریعنیلقا. داردصورتخوشودیدارخوشوداردکنندهدالرامتومثلکهانسانیمرکز:گویدمی

درو. شودمیدرستکارش، بیندمیرااوآدمموقعهرکهاستکسی، سالمخوشداشتیمکهلقاخوشپس

میتوازمنکهشادياینیعنی. شودمیبینهایت، بینممیراتوکههمین، مننشاطوشادي:کهگویدمیاینجا

نمیپیداجهانایندر، شودنمیپیداچیزهادر، باالآیدمیمنوجوداعماقازچشمهمثلجوشدمیوگیرم

نمیجهانایندرمنکهاستزیاداینقدرمنشاديوفرح. گنجمنمیهممن، گنجدنمیجهاندرپس، شود

. هستهمراست، گنجم
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منپساستآرامشواستشادياش همهتوجنسچونشديمنمرکزتووخواهدمیراتومنمرکزوقتی

رااین:گویمنمیتوبهپس، خواهمنمیبیرونیچیزهايازراآرامشوشاديموقعآنمن، بودخواهمآراموشاد

. بله. کنممیپیداجهانایندردهیمیمنبهتوکهخرديباخواهممیمنکهچیزهاییاین، بدهرااین، بده

میکندفکرهاوقتی، کنیدمیفکرهاتانزیرآرامشحس، کنیدمیپیداعمقکهبینیدمیموقعهابعضیشما

. استزندگیخودلقاخوشدالرام. بینیدمیرالقاخوش، شویدمیآرام، شوند

کهبینیدمییکدفعه، شویدمیآرام، شویدمیشاد؟ شودمیچیبشودشمامرکزاگرلقاخوشدالرامخوب

بهخواهیدنمیبرتانودورآدمهايازدوستتانازپولتاناز. نداریدروانشناختیاحتیاجبیرونیچیزهايبهدیگر

اشتباهچقدرکهشویدمیمتوجهآنموقعوداردوجودشمادلهمیندرامنیتحس. بدهندامنیتحسشما

. ایدنیاوردهبدستوایدخواستهبیرونازحاالتاکهایدکرده

؟ چرا داردحذَر؟ چرا دلیر نباشدز آفتابِ تو آن را که پشت گرم شود
، باشیمنپشتتواگر:گویدمی. شجاعیعنیکههمدلیر، بیموترسهمواستدوريوپرهیزمعنیبههمحذر

، آیدمیمنمرکزازمنفکروعملچون، باشیمنمرکزتویعنی، باشیمنعملپشت، باشیمنفکرهايپشت

چرا. ترسیممی؟ کنیممیاحتیاطمابینیدمی؟ باشمداشتهترسچرامن؟ نباشمشجاعچرامناینصورتدر

؟ چرا، ترسیممیبکنمرافکراین، بکنمراکارآن، بخورمشکستاستممکنبکنمراکاراین؟ ترسیممیاینقدر

. نیستسیرمانچشم، نیستیمدلیر، استذهنیمنمافکرهايپشت، نیستاومافکرهايپشت

شدمتابندههرهزُمرااستشیرۀ زهرمرااستدلیرجانمرااستسیرۀ دید
شماجان، شودمیسیرشماچشم، شودمیسیرشماة دید، شماستعملپشت، شماستفکرهايپشتاووقتی

، عشق؟ تابانیدمیچی، شویدمیتابندههمهرهزمثل، کنیدمیپیداراشیرجرئتآنموقع. شودمیشجاع

. دیگرچیزهزارتا، برکت، خرد، لطافت

:گویدمی، بشودروشنمهمبسیاربسیاربیتاینکهشمسدیواندیگرجاهايازخوانممیابیاتی

1693غزل شماره ، دیوان شمس، مولوي

در روح برقرارم، قرارمگر چه که بیاصلِ درخت ساکن، شاخ درخت گردان

داشتهاودرریشه، باشدشمادلاووقتی، گردندمیهایششاخاما، استساکندرختۀ ریش:کهگویدمی

اصل. داریداودرریشهاینصورتدر، باشیدابديۀ لحظاینازآگاه، باشیدزندهاوبینهایتبهلحظهایندر، باشید
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همماپس. کنیمنمیعمل، باشیمبودنجنسازفقطاگر. کندمیتغییرتانعملوفکرهاتان، استساکنتان

بهشمایعنی، آنورواینورآیدمیبادکهداردبرگوشاخهم، داردریشهدرختهم، داریمعملهم، داریمبودن

. دهیدمیپاسخمحیط

ایندریعنیدارمریشهیعنیبرقرارمروحدر، ذهنیاذهنیمنبرعالوهاگر، بیقرارمدارمذهنیمنفقطاگر

در، کنمعملوکنمفکرتوانممیهمو، هستمدارریشهوهستمساکنمنکه، آگاهمخودمبودنازهم، لحظه

. بکندتواندنمیطوفانرادرخت. هستمدرختمثلاینصورت

انجاموکردنفکربهمربوطقسمتیکداریدساکنقسمتیک، کنیدمیفکريهر، کنیدمیهرکاريشماپس

، کنیدحفظرابودنتانکهاستاینکارتاناولین، بفروشیدیکیدفترچیزيیکرویدمیداریدشما، بله، دادن

، آیدمیدادنانجام، کردیدشناساییرابودناینکهازبعد، تانمشتريدرکنیدشناساییاودررابودنبروید

، بفروشمچیزفقطکهروممیدارممن، استدادنانجامفقطکهنیستاینطوريولی. فروشیدمیراتانجنس

شماهایشواکنشو، بدهیدنشانواکنشاستممکنموقعآن، هستیدریشهبیموقعآن، ندارمبودنبهکاري

. بشویدگمآنهابهمربوطهیجاناتوواکنشهادروفکرهادرو، ببرندبردارندسیلمثلرا

جنساز، هستیمخداجنسازمااینکهیکی. کنممییادآوريمندانیدمیشما، هستاساسیمطلبدوتا

دوست، بشوماظهارداشتمدوست، بشومآشکارخواستممینهانبودمگنجیمن:گفتهخداوهستیمزندگی

بودنجنسازهمکهبینیدمی، کنیدمیشناساییخودتاندررابودنوقتیشماپس. بشومشناساییداشتم

در، کندمیحرکتدارد، داریدهمبرگوشاخوداریدریشهکههستیددرختی. دادنانجامجنسازهم، هستید

شناختهخواهممی، نهانهستمگنجیمن:گفتهخدا، گفتندکهراچیزيآن، باشیدداشتهبودناگراینصورت

. دهیدمیانجامداریدراآن، بشوم

منجنسازشماگفتهخداگویدمی، استالستتوضیحاینخوانممیبرایتاناآلنکهدیگراساسیمطلبیک

پذیریدمی، بله:گوییدمیلحظهایناتفاقبههرلحظه، بگوییدبایدشمالحظههربلیاینو. بلهگفتیمما؟ هستید

اصلهمان، استزندگیهمان، خداستهمان، اتفاقاطرافيهوشیار. شویدمیاطرافشيهوشیارجنسازو

مهمبسیاربسیارمطلبتادوکردنشناساییرابودنو، بودنبودنجنسازپس. استبودنهمان، شماست

شمالحظهایندرکهاستاینمعنیش، کردنثابترابودنخداجنسازو، بودنيهوشیارجنسازکه، است

. برایتانقبالخواندمرابیتاین. داریداصل، داریدثابتقسمتیک، داریدسکون
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3029بیت ، دفتر چهارم، مثنوي، مولوي

اظهار شو، جوهرِ خود گُم مکنکُنتُ کَنزاً گفت مَخفِیّاً شنو

. درونی خود را مپوشان بلکه آنرا آشکار کنپس گوهر"من گنجی مخفی بودم":این قول را بشنو که حضرت حق فرمود

بودناین، کنیاظهاراینکهبراي، استبودنهمین، استخدائیتهمانشمادرونجوهریاشمادرونگوهر

اودررابودنوکنیدنگاهدوستتانبههمسرتانبهتانبچهبهشمااگر. کندشناساییبایدشمادرراخودش

. گیردمیصورتدارد، آمدیممااینبرايکهاولیهشناساییآن، کنیدشناسایی

. کنیمشناساییهمدیگراندر، کنیمشناساییخودماندراولرابودن، آمدیمماجهاناینبهورودبدوازاصال

پس، کنیدشناساییاولخودتاندررابودنکنیدمیسعیشماکه، اینتمرینبراياستخوبیجايیکخانواده

، گوییدمیبله، گوییدمیبله، گوییدمیبله، گوییدمیبلههیکاراینبراي، کنیدمیکارخودتانروياول

میبلهلحظههرپس، بودیداولازکهکندمیيهوشیارآنجنساز، کندمیالستجنسازراشما، بله؟ درسته

هرجابهرابودنآنبعداز، کنیدمیشناساییخودتاندررابودن، شویدمیبودنجنسازیواشیواش، گویید

. شماستوظیفهاین، کنیدمیشناساییرویدمی

، باشددادنانجاموکردنفکرفقط، نباشدبودناگر. آیدمیکردنفکرودادنانجام، بودناینبراساس

. باشیدنیمطم، کنیدجوروجمعتوانیدنمیراخودتان، شویدمیگمکردنفکرودادنانجامدرشما

آفتابز، باشیمنپشتتواگرگفت:گوییممیمداریرابیتکدامتوضیح. گیریدمییادرامطلبدوتااینپس

میآدمپشت، خدایااوآفتابازجوريچهبدانیدشماکهگوییممیراآنداریم، شودگرمپشتکهراآنتو

کاريیکبایدشماپس، دهیممیتوضیحراآنداریم. داردچراحذر، نباشددلیرچراباشدآدمپشتاگر. شود

اینبله، شمابشویدمتوجه، دهیممیتوضیحرااینهاداریم، باشدشماپشتخداآفتاباوآفتابکهبکنید

حدیث قدسی

کُنت کَنزاً مخفیاً فاحببت اَنْ اُعرَف

خواستم که شناخته شوم، گنجینه پنهان بودم

گنجکهخودمدرمنراگنجاینآیا، بپرسیدخودتاناز، بشومشناختهداشتمدوستوبودمنهانگنجیمنیعنی

کنیدنمیاگر؟ کنممیشناساییهمدیگراندر، روممیآنوراینورشناختمخودمدراگر؟ شناختماستحضور

. بکنیدباید



# Programگنج حضور700برنامه شماره  700

11: صفحه

930غزل شماره ، دیوان شمس، مولوي

برای صدقِ بلی حق رهِ بال بگشادها بلی گفتنداَلَست گفت حق و جان

اززندگیاولروز، الستروزپرسیدهشماازخدایعنی. بله:گفتندانسانهاجانهايوگفتالستخدا:گویدمی

اینکندثابتخواهدمیحاال. بلهگفتیمما؟ هستمشماخدايمن؟ هستیدمنجنسازشماکهپرسیدهشما

. بگشادرابالراهخدا، کردنثابتبراي، راقضیه

؟ کیۀ بوسیل، آیدمیبااللحظهایناتفاقاینکهبراي، کشیدمیشماکهانههوشیاردردهايهمین؟ بالکدام

يهوشیارکهگویدمیفیکونکن. کندمیتعیینرااتفاقدرواقعقدروقضا، قدروقضابوسیلهوزندگیبوسیله

شماکه، کندمیتغییرزندگیخردبوسیلهموقعیاتفاق. کندتغییرجوريچهاتفاقوباشدچقدرشماحضور

، کندامتحانراشمااینکهبراي. بلهگفتیمما؟ منیجنسازتوگفتهشمابه:گوییدمی. بلهبگویید، باشیدتسلیم

شماذهنیمنشماذهنکهآوردمیبوجودچیزهایییکاآلنخدا، بلیصدقبراي، بلهگوییدمیواقعاببیند

. ندارددوست

بهوکنمانباشتهبایدمن، بهتربیشترهرچیوچیزهاستدرزندگیکهگرفتهیادوشدهشرطیشماذهنیمن

اتفاقیککهحاال، برسدزندگیبهکهبیاوردبدستراچیزآنتابیفتدبایداتفاقاتیچهداندمیخودشنظر

اشتباهازراماخواهدمیزندگیاینکهبراي، ذهنیمنلحاظبهبداتفاقاین؟ افتدمیچرا، افتدمیدیگر

اینازتازه، مرکزتبگذاريراچیزآنخواهیمیتو، مرکزتبگذاريرامنبایدتو:گویدمیزندگی، دربیاورد

تو، کنیتلفوقتخواهیمی، آنجابرسیکنیپلهخواهیمیرااینهاونیستیراضیگذاشتیکههمچیزهایی

. بفهمیبکشیدرد، بفهمیتوتاتوستمیلبامغایرکهآورممیبوجودبوجوداتفاقاتیمنبفهم

هماآلن، بگوییمبلهباید، بلهگفتیمماکهازلروزاز؟ گوییممیرابلهاینهنوزآیاببینیماینکهبرايبنابراینپس

گوییدمیموقعهر، هستهرلحظه، هستبلهاینهمیشه، بگوییمبلهبایدرسیدیمهمحضوربه، بگوییمبلهباید

رابالراهخداپس، رویدمیراذهنیمنراه، رویدمیزندگیبرعکسداریدشما، کنیدمیمقاومتهرموقع، نه

راانههوشیاردرداینحاالونداریددوستشما، بدهدبالخواهدمیشمابهکهنه، نیستبالهمبال، استگشوده

. دهدمیتوضیحخودش، کنیداستفادهبلینتیجهازبتوانیدکه، کنیدمیقبول
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چه شد بلی تو چون غیب را عیان کردیماَلَست گفتیم از غیب و تو بلی گفتی

اتفاقباچرا؟ شدچیتوبلیآناآلنخوب، بله:گفتیتوو، گویدمیزندگیزبانازرااین، گفتیمالستتوبهما

راتووتوطریقاز، شمابهگویدمیخدا، کنیماظهارراخودمانخواهیممیماکهاآلن؟ کنیمیستیزهلحظهاین

، بگوییبلیتو، بیاورمبوجودرااتفاقاتمنگذارينمیچرا؟ توبلیاینکجاست، جهانبهآوردیمکاراینبراي

روحبرايماندمیورزشمثلاین، گوییمیبلیکههردفعهچون، توستنفعبهبلیاینوراتوکنمامتحانمن

منجنسازتو، شودمیبازفضا، نداريدوستکهاتفاقیبرايگوییمیبلیکههردفعه، توشناساییبراي، تو

بایدشما؟ گوییدمیچیمقابلشدرشماخوب؟ گذارينمیچرا، کندمیمنجنسازراتوبلیهر، شويمی

. نکنیداشتباه، چیهجریانبشویدمتوجه

که ما بلی تو را باغ و بوستان کردیمپنیرِ صدق بگیر و به باغِ روح بیا

دانیدمیپنیراینکهبراي؟ گویدمیپنیرچرا، بگیر، بخوررابودنراستینوصداقتپنیریعنیبگیرصدقپنیر

یاداریمماکهخمیرياینبهیعنی، استحضورهمینمایه، بزنندمایهآنبهبایدولی، کنندمیدرستجوريچه

مایه، بزنیدحضورمایهبایدشما، شمابهدهممینشاناآلن، خمیرگویدمیدیگرجايهرچی، داریمکهشیري

کههردفعه، بیاروحباغبهوبگیرصدقپنیرپس. شودمیپنیر، شماشیرتويشودمیریختهتسلیمازحضور

میآنیبهتبدیلیعنی، روحباغبهآییمی، شويمیمنجنسازگوییمیبلیکههردفعه، شويمیراستین

. یکتاییفضايبهآییمی، شويمیيهوشیاربهتبدیل، بودياولازکهشوي

، گوییممیبله، گوییممیداریمکههمینطور؟ شودمیمادلاوجوريچه؟ کندمینظرمادلبهاوجوريچه

استلحظهایناتفاقهرچی. اتفاقاتبه؟ گوییممیچیبهبله، شویممیبزرگترگوییممیبله، شویممیبزرگتر

. بشودبوستانوباغبهتبدیلمابلیکهتارویممیجلوهمینطور. بلهبلهبلهبلهبله، گوییممیبله

شمادروندرفضااینوگوییدمیبلهوقتی. دیدیدرابوستانوباغ، گفتیدبلهاینقدر، شدهشماازبرخیبرايو

ریزدمیخردوآرامشوشادياین، استآرامشازپر، استشاديازپر، استخردازپرفضااینوشودمیباز

چرامن، شوممیدلیرمن، باشدپشتماگرتوخورشیدگفت. استتانپشتخداپس، تانعملبهفکرتانبه
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یامایهوراخمیرآناینکهبرايبله، کنیدکارخودتانرويباید، بکنیدراکارهااینبایدشماخوبولی؟ بترسم

. بخوانیمخواندیمبارهاکهبیتاین، بشویدمتوجهرااش مایهوپنیر

839غزل شماره ، دیوان شمس، مولوي

باشدصد سال گرم داری نانش فَطیربی آن مخیرمایه گر تو مخیرِ تن را

آمدهبوجودجداییبراساسوآمدهبوجود، مابرايمهمچیزهايباشدگیهویتهمازذهنیمن، داریدذهنیمن

ازپر، نیستبشوسیر، کندمینقصحسکهنفریکشدیمما، کردهجداهمهازوخداازراما، مامرکزشدهآن

اینتماموقضاوتبهبودنمجهزوبودنبرترومقایسهبهاحتیاجونظريتنگحسونقصحساصال، شدهدرد

وجودتمامترس، شدهایجادترسنتیجهدرکه، هستندگذرا، هستندآفل، شدمهویتهمآنبامنکهچیزهایی

میکهنانینهوگر. بزنمحضورمایهبایداینبه، استمندلاآلنخمیرمایهاین، خمیرمایهاینۀ هم، گرفتهرامن

. بپزيتوانینمیحسابیودرستنان، شودمیفتیرنانشآخرش، بگذاريتنورتويهمصدسالپزي

غزلاینطولدرکندمیتوصیفموالناکهدیگريوضعیتیک، کنیمرهارافعلیوضعیتکهنداریمچارهماپس

. بگیریمپیشدرهامثنويو

ما زبان کردیم، زبان نبود زبانِ تومخوش باش که تا سر به سر زبان گردی

ازکهوقتی؟ شودمیخاموشکیذهن. کنخاموشراذهن، باشخاموش:گویدمیشمابهزندگیوخدازباناز

بشودروشنشمابرايیقینطوربهوقطعیوواضحطوربهکهوقتی، نرويجسمصندوقآنبهجسمصندوقاین

کمترآنهافکربنابراین. شودنمیحاصلزندگیآنهاانباشتنوآنچیزهايبهتوجهازومردمتوجهوتائیدازکه

قضاوت، قضاوتهمینطورو. نیستیبهتربیشترچههروکردنزیادوانباشتندنباللحظهبهلحظه، شودمی

. شودمیکمتر

میاینکهبراي؟ کرديمیقضاوتاینقدرچراهستندجوريچهنیستیدمردمدنبالقبلمثلبینیدمیدیگر شما

یعنیقیاسازشمااآلن. سنجیممیجوريچهماآنهاباقیاسدرببینیمخواهیممی. کنیمقایسهخواستی

خاكدرامریشهکههستمدرختییکمثلمنهکگوییدمی؟ چرا، کنیدمیدوريدیگرانباخودکردنمقایسه

کندمیفکرکهداردهمبرگیوشاخیک، دهدمیقوتآنبهزندگیکهداردریشهیکدرختاین، استزندگی

میجوريچهببینمراخودممقایسهبایدمن، نه:گفتیممیقبال. ندارمکاريمردمبادیگرمن، دهدمیانجامو
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خودمتاکنمکوچکراآنهاکهبوداینبراساسهمقضاوتم، کردممیقضاوت، کنممقایسهاینکهبراي، سنجم

نفع، باشدالزماینکهمگرکنمنمیقضاوتپس. کنمنمیراکارایناآلن، نداشتمدیگريمعیارچون، بشومبزرگ

نیازهايبراساسنه. باشدالزم، استمننفعبهیانیستمنضرربهاینکه، بدهمتشخیصراضررمو

میخموشپس، باشمبرترمنبلکه، گذارممیرویشایراديوعیبیکرسممیکسهربهکهروانشناختی

آفلچیزهايبهاحتیاجمنپس، نشومهویتهمدیگردردهاباوآفلچیزهايباکهگرفتمیادهمرااینو. شوم

. بمانمباقیکهدارماحتیاجآنقدرمگرندارم

رااینکنیدنمیخاموشکهراشمازباناینمگر، بشويزباناش همهکهراذهنتکنخاموشگویدمیاآلن

بهدیگرزبانیککهگذارينمیچرا، کردیمزبانمارازبانت، نبودزبان، اولکهنبودزبان، ندادهشمابهزندگی

مرتبچرا؟ نکندتعیینراماعملونکندتعیینرامافکرزندگیچرا؟ نباشدزندگیمانپشتچراما؟ بدهدشما

؟ بزنیمحرفچیبراي، بزنیمحرفیکسهربه، کنیمپیداعیب، کنیممقایسه، کنیمقضاوتباید

چیزهايفقطکنیممیقضاوتوقتیهمما، شودمیهماللباشدکرايبچههر:گفتاستیادتانهمتمثیلآن

بودهکرکهايبچهآنمثل، دهیمنمیگوشخداست، استزندگیکهاصلیمانمادربهشنویممیرابیرونی

صحبتزیادکهاینقدریعنی. شویممیاللشنویمنمیراخداصدايهمما، شدهالل، نشنیدهرامادرشصداي

، کنمصحبتمنبگذارشوخاموشگویدمیزندگی. استزندگیزبانبهنسبتبودناللاین، ذهنبهکنیممی

ستیزه، توستمرکزذهنیمناینزنیمیحرفکهزمانیتا. باشمپشتتمن، بدهمعقلمن، بدهمبهتزبانمن

. داريمقاومت، داري

مهاکهکردهشروعاولاز. هستیجدااینکهبراي، تواندنمی، نه؟ باشدتوپشتتواندمیزندگیکنیمقاومتآیا

خداغیرازشمامرکزشمادلکهداریدقبولشمارامصرعیکهمیناصال، داردراتودلکهکننظريدلبه

، دیگرشدهوشمادلشودمیشدگیهاهویتهمهمین، داردبگوییدشمااگرو؟ ندارددیگريچیزیاکسی

آنهابرحسبراخداحتی، بینیدمیراچیزهمه، بینیدمیراجهانشماآنهاحسببرآنموقع، دیدیدرااش نتیجه

. بینیدمی

فرمبیکهخداکهدیگر، داریمهمجسمیيهوشیارداریمجسمیمرکزما؟ چرااستجسمخداگوییممیما

جنساز، باشدهمبودن، باشدهمفرمیبیجنسازکهشناسدمیراخداکسی، کهبشناسیمتوانیمنمیاست

خدامقصودآندنبالهمینطور، باشدگفتهبلهبله:گفتخودش، شودمیالستجنسازکسی، باشدهمالست
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خواهدمیاو؟ شناختیددیگریکیدرراخداشماآیا، بشومشناختهداشتمدوستمنکه:گویدمیداردکهباشد

اشکالیچهببینم، کنممینگاهکارهایشبه، کنممینگاهاش قیافهبهفقطمننهگوییمی. شمابکنیدراکاراین

نکردیدشناساییخودتاندراینکهبراي؟ چرا، کنیدنمیشناساییراالستشماپس. گویممیرااشکاالتشدارد

. نبودیدخاموش

، آنطرفبهنسبتکردندکررامامردمیواشیواش، گرفتیممیپیغامآنورازنبودیمکرابتدا، ابتداازمادرواقع

، شنویدمیراموالناپیغاماینشمااگروبودهغلطاین، دنیاستاینتويهستهرچی، کنگوشاینورگفتند

. استبودهغلطکهکنیدقبول

3778بیت ، دفتر سوم، مثنوي، مولوي

نورِ الحَولی که پیش از قول بودمر مرا اصل و غذا الحَول بود
اینموالنا. استالحولانسانمالیعنی، استالحولمنغذايومنریشه، ریشهیعنیاصلمنۀ ریش:گویدمی

الحولغذایشواصلش، اشریشهانسان، استانسانمورددرولی، گویدمیکییزبانازموقعهابعضیراهابیت

اینمعنیشونیستجهاندرخدانیرويازغیرنیروییهیچیعنیقوه اال باهللاوالالحول:دانیدمیالحول، است

از، شمادروندرشودمیبازفضااینکهگوییدمیبلهاینقدرشما، شویدمیتبدیلبودنبهاآلنشماکهاست

، خداازغیر، الحولازغیرماندنمیشمامرکزدرچیزهیچوشویدمیحضورجنساز، شویدمینظرجنس

. خداستتمامامنمرکزیعنیالحول

کردیمباززبانتازه، آمدهبوجودجدیدذهن، آمدهبوجودجدیدگفتگو، بودگفتگواینازپیشکهالحولینوراین

بودنمناینکهنور، خدانورپس، نبودچیزهیچ، نبودانساناصال، زنیممیحرفچینی، زنیممیحرففارسیما

اینکهنه، دهدمیانجاموکندمیفکرهاموقعبعضیبودناین، هستمبودنجنسازمنبگوییدبایدشما، هستم

. هستمدادنانجاموفکرجنسازفقط

فرمبهمربوط، استدادنانجامقسمتبهمربوطشناسیممیذهنمانباجهانایندرماکههرچیزيکنیدتوجه

چه؟ سالممیامریضم؟ پیرمیاجوانم؟ مردیاهستمزنگوییممیما؟ مثالهایچ. استفرمیبیمااصل، است

فکرودادنانجامهمهاینها، اندفرمهمهاینها؟ هستندچیهمهاینها، رئیسم، معلمم، مادرم، پدرم؟ دارمنقشی

، استدادنانجامیکی، داردقسمتدوتاپدرولی، بدهدانجامبایدراکارهااینیعنیپدر؟ چیپدر، هستندکردن

، بکنیدتوانیدنمیکاريبشودغایببودنآن، بودنهمیکی
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الحَولی که پیش از قول بودنورِ مر مرا اصل و غذا الحَول بود

اینها، شودمیاداکلماتوشودمیایجادزبانبافشارتغییراثردرکهکلماتیاینکهکردندفکرهابعضی

گیریممیما، زنیدمیراناجورحرفهايبعضیمثالکهکسیکهاستهمینبراي. اینیعنیخدا، خداست

تمامکل؟ کردتوهینشودمیمگرخدابه، مقدسات، مقدساتبهکرديتوهینگوییممی، کنیممیاش تنبیه

هرکاري، انساننامبهباشندهاین، کندمیکارچهاندیشیدنودادنانجامدراینحاال، گرفتهفضااینراماوجود

. کندمیظلمداردخودشبه؟ خوردبرمیکیبه؟ خوردبرمیچیبه، بکندخواهدمی

خودش، شودمیبدبختخودش؟ خوردبرمیخدابه؟ خوردبرمیکیبه، نکندالحولراشقضایواصلکسیاگر

شمانه؟ آنبهشدهتوهین؟ شدهکمترزندگیکشیدیددردشماهمهاین. کشدمیدردخودش، کشدمیزجر

راخودتان، مرکزتانگذاشتیدرادردهایشوذهنیمنآمدیدشما. نکشیدتوانستیدمیشما، کشیدیددرد

توچون، داريدوسترااینهاتوکهحاال:گفتههماو، کنرحممنبهخدایاگفتوکردیدضعیف، کردیدمریض

بودهدردهمانتخابتوکنیانتخابتوانیمیچونداريشناساییوداريتشخیصقدرتچون، داريآزادة اراد

نمیتشخیصچرا، داديتشخیصتوبابا:کهگفتیدهمشما. دهممیبخواهیچقدرهر، دهممیدردتوبهمن

. کنیکاربایدخودت، بخواهیبایدخودتو، چیزيهمچوننیست؟ کنیکمکمنبهبایدکهدهی

وقتی، بشناسدمادرراخودشخواهدمیجهاناینبهآمدهمابوسیلهخدایازندگیاولازگفتهچیزدوتا

بایدهمسرتاندرتانبچهدررابودنآن، شناختیدبودنعنوانبهراخودتانشمایعنی، شناختمادرراخودش

هستیدبلدکهچیزيتنها، هستیداوجنسازچون، هستیداوجنسازهمیکی. مطلبیکاین، کنیدشناسایی

بهذهنیمناینکه، کردهاختراعذهنیمنرانه، ندادهیادنهشمابهخدااصال، هستبله، باشیدبلدبایدوشما

لحظهاینمقابلدرمقاومت، استشیطاناختراعایناصال، کردهاختراعخودش، نه:گویدمیلحظهایناتفاق

امروز. دادمیادبلهشمابهمن، بگوییدبایدبلهشماگفتهفقطخدا، رااینندادهخدا، استشیطاناختراع

ردیگخواندیم

&&&
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دلم غمی داردز بهرِ شادي توست ار

داردز دست و کیسه توست ار کَفَم سخا

درد، استانههوشیارغم، باشمداشتهبایدیااآلندارمغمیاگرمن، دارمراتوبهرسیدنغممنگویدمی

کردهشناساییرااینماۀ همو. بشومتوجنسازخواهممیمن، توشاديبهرسیدنخاطربهاستانههوشیار

رااین، دارمغصه، ندارمراآن، ندارمرااین، استکوچکامخانه:گویممی، داریمماکههمغمیآنببینید، ایم

برمیدوباره؟ هستیمچیدنبالما، مادهیمنمیتشخیص، استغمآنپالستیکیومصنوعیایندادمدستاز

بهکندشناساییمادرراخودشخدایعنی، بشناسدمادرراخودشاوآمدیمماکه:اولقضیهآنبهگردیم

. کنیممیصحبتداریم، کردیمباززبان، بشویمزندهاوبینهایت

و. استتقریبی، نیستدقیقاستجسمیيهوشیاربهمربوطچون، شودمیادازبانباکههاییصحبتازخیلی

بخوریمآنوريغماینکهجايبهما، استمصنوعی، استپالستیکیغمآن، داردغصهاوکردیمدرستذهنیمن

توستکیسهودستازاینصورتدر، شدمزندهتوبهیعنیتوبهرسیدموقتیمن. غماینبهکردیمتبدیلراآن

. دارم، باشمداشتهکرموبخششمناگرکه

آن، استکلیدتکرارواقعااینکهبهتوجهبا، رااینخواندیمبارهاکه، خوانممیمنسخابهراجعمطلبیحاال

. چیستسخابدانیدکهخوانممیبرایتانرادومدفترمثنويازقسمت

میدائمامافکرهايزیراز، گذردمیزیرآناز، گذردمیدائماایزديکرموسخاجوياینکهگویدمیموالنا

میمندبهرهآنازآگاهانه، کنیدنمیمقاومتاگر. کنیدنمیاستفادهاصال، کنیدمیمقاومتشمااگر، گذرد

میآبآنجااز، هستساختمانمثالبهشتدرکهکردندفکرمردمزیریننهر، داریمزیریننهراصطالحما. شوید

ایناگر، گذردمیمافکرهايزیرازکهشاديوخردزندگیجویباریعنیزیریننهر، نیستچیزيهمچون، گذرد

. شویممیبرخوردارما، بشوندساکتفکرها

همغزلتويحتی، خواندخواهیمبرنامهاینطولدربارششپنج، باشخاموش، باشساکت:گویدمیهی

راکندمیپیدانجاتشدساکتکسیهراینکهخبرباشخاموش، بشنوخبرِ من صمت نَجا، خموش کن، هست

شدساکتکسیهرکهبشنوشما، نشنیدیمونکردیمگوشحاالتاوداریمماکهراخبراینوحدیثاین، بشنو

کهگذردمینهر. گذردمیهمیشهنهر، کردپیدادستزیریننهراینبهشدساکتکسیهر، کردپیدانجات
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مینهريپس، کندمیتغییرمرتب، نه؟ بماندثابتفکريیکشدهحاالتا، کنندمیپیداتغییرهیمافکرهاي

میاستفادهآگاهانهنهرایناز، نشویدهویتهمآفلچیزهايبا، نکنیدقضاوتنکنیدمقاومتاگرشماحاال. گذرد

. نکردندهاخیلیحالبهتا، کنیدنمیوگرنه، کنید

توکهاستاینسخاگوییممیمااستجالب، باشینداشتهذهنیمنتوکهاستاینگویدمیموالناسخاپس

از، حرصاز، ذهنیمنازکنپرهیز، نه:گویدمیاو. ببخشی، فقیربهبدهیدربیاوريجیبتازپولمقداریک

راجویبارآنمنوقتیگویدمی. گذردمیداردجويآنکنیپرهیزاینهااز؟ چرا، سخاشودمیاین، شهوت

برکتبگذردشاديمنازآیا، ریزدمیهمهبهگذردمیمنازبعد، چیهسخا، فهمممیتازهشوممیمتوجه

. برکاتآنمقابلدراستاهمیتیبیچیزیکپولحاال، بله؟ شودمیدادههمپول، بشوددادهمردمبهبگذرد

:گویدمیبخوانمشمسدیوانازبیتییکبدهیداجازه، خواندخواهماآلنمنراآن، بله

1727غزل شماره ، دیوان شمس، مولوي

ست که اکنون به اختیار روممهان به اکشان کشان بربدبه عاقبت غمِ عشقم 

شناساییخواهیدمی؟ برویداختیاربهخواهیدمیاآلنشماآیا. بردخواهدرامنکشانکشان، عشقغمباالخره

اصلوکنیدشناساییخودتاندررابودنباید، بگوییدبلهبایدشماو، استدرستموالناصحبتهاياینکهکنید

اگر، بدهمانجامراکاراینبایدمن؟ استدیگراندرخودشناسایییاخداستباوحدتعشقواستعشق

کردنعوضوخودممالمت، خودمرويقضاوتحتی، دیگرانرويقضاوتروي، دیگرانعیبرويکنمتمرکز

. رسیدنخواهمموضوعاینبهمن، دیگران

تاپذیريمیهستکههرچیشمالحظهاینیعنیبلی. استبلیجزوهستندکهآنطوريدیگرانپذیرشاتفاقا

. بله. فهمدنمیراچیزهااینذهنیمن، برسیاوشاديبهتا، بشودبازفضاتا، بشودجاريشمااززندگیخرد

1270بیت ، دفتر دوم، مثنوي، مولوي

گرت میلِ نوی است، کهنه بیرون کنبندِ قوی است، پندِ من بشنو که تن

ایناستمهمبسیاربسیار. خوانممیبرایتانهمباز، پیشوقتخیلیالبته، برایتانخواندمبارهاراقسمتاینو

می. بخوانیدخطرويوخطرويبیاوریدتشریفبکنیدیادداشت، بشویدحفظکهبخوانیداینقدرشماراابیات

میلشمااگرو. استقويبسیاربسیاربنداین، بگیردقرارشمامرکزاگرذهنیمناینکه، بشنورامنپندگوید
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برمابرايذهنیمنکهزندگیازغیر، ببینیجدیديزندگی، بشودبازتودروندرفضاخواهیمیدارينوي

بیرونراکهنهایناینصورتدر، ببینید، آوردهبوجودآفلچیزهايباشدگیهویتهمومقاومتوقضاوتاساس

. بپوشحضورلباسیک، بیاوردرراتنلباساین، کن

پیش آور سَخا، بُخل تن بگذارلب ببند و کفِّ پُرزر برگُشا

نمی. استآنورازبرکتکف، استخردکف، زرپرکف، کنبازرازرپرکفونزنحرف، نکنقضاوت، باشخاموش

یعنیاستبخیلتنو. شودمیجویبارنآمتوجه، ذهنبشودخاموشکههمین، کسیبهبدهراپولتبیا:گوید

به، نرسدهمتوبهرسدنمیمنبهاگر:گویدمیکهرودمیپیشآنجاتاذهنیمن. استبخیلذهنیمن

، برسدتوبهنه، برسدمنبهنهگویممی، استبهتردرجهیکحسادتگویندمی. استبخلاین، نرسدهیچکس

برسیاگر، نرسیهمتورسمنمیمناگر، نرسمهممن، نرسیحضوربهنرسیيهوشیاربهتو، بشودحیفبرود

. شوممیدشمنتمن

همه، خواهیمیرادیگرانخیراش همهشماهماصال، کنرهارااین، داردبازیهااینازذهنیمناین:گویدمی

وجوداصالچیزيچنینیککنیدتوجه. خواهیدمیهمخودتانبرايآنموقع، خواهیمیهمهبرايراخوبچیز

تنبخلاین، شودنمیاصالچیزيهمچون. خواهممیخودمبرايفقط، خواهمنمیدیگرانبرايمنکه، ندارد

. کندمیتعریفجوريچهراسخاببینیم. آورپیشراسخاگویدمیحاال. است

برخناست، هر که در شهوت فرو شدسَخاست، لذت هاترکِ شهوت ها و 

هستندمامرکزدرکهشدگیهاهویتهمازرالذتوشهوتما، کنیتركرالذتوشهوتتواگرگویدمیببینید

فکریکدفعهشماکهنیستاینشامعنی، هستدروغینواقعاکاراین، هستذهنیمنبهمربوطاینوبریممی

هیچیاصال، باشیداشتهزندگینه، باشیداشتهپولنه، باشیداشتهسکسنهاصال:کهگویدمیدارداینکنید

اینباشدتواندنمیبیرونیچیزهیچ، شدگیهویتهمهیچمامرکزدر. نیستچیزيهمچون، کناربگذاررااینها

. داریمراآنشهوتماباشداگر، استزندگیقانون

برخناست، هر که در شهوت فرو شدسَخاست، ترکِ شهوت ها و لذت ها

استهمینهممااشکال، بشودخالصتواندنمیشرشانازدیگرمرکزشگذاشتراچیزهااینکسیهریعنی

. شویمبلندتوانیمنمیما، دیگر
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وای او کز کف چنین شاخی بِهِشتشاخی است از سروِ هبشت، این سَخا

سروازاستشاخییککاراین، ندهیمقرارمرکزماندرراچیزهااینکهیعنی، هاشهوتتركاین:گویدمی

هشتن. کردرهاراشاخیچنیناینکهکسیحالبهواي، گرفتهراشاخاینبکندراکاراینهرکسی، بهشت

راهاشدگیهویتهموهستندهویتهمچیزهابامردمبیشتر، کردندرهامردمبیشتروکردنرهایعنی

زندهتوانندنمیاینهااصالنباشندهاشدگیهویتهمآنازتاچندکه، آیدمینظرشانبهوکردندمرکزشان

معتادکههمکسیآنومرکزشگذاشتهرابیرونیموادآنعشقواقعدراستمعتادکههمکسیآن. باشند

کسیکبهمعتاد، استاش بچهبهمعتاد، استهمسرشبهمعتاد، استمقامبهمعتاد، استپولبهمعتاد، نیست

. گرفتهراسخاجلويولی، استترپایینکمییکاعتیادشمنتها، استچیزيیکبهمعتاد، استدیگري

کهگفت. گفتراهمینهمآن، بدهیکسیبهپولییکبیاییتوکهنیستاینسخاکهگویدمیداردکنیدتوجه

تمامکهخرديبهمنتا، نکنمپیدادست، نشوموصلتوکیسهبهمنتا، داردسخاکفمارتوستکیسهودستز

شهوتوحرصاینباید، کنمپیدادستاینکهبراي؟ دارمسخاییچهنکنمپیدادستکندمیادارهراکائناتاین

:حدیث. بله، کناربگذارمرا

هر کس شاخه اي . درختی از درختان بهشت است که شاخساران آن در دنیا فروهشته است، بخشندگی

درختی از درختان دوزخ است که شاخساران آن ، و تنگ چشمی. آن شاخه او را به بهشت راه برَد، از آن گیرد

. او را به دوزخ راه برَد، آن شاخه، هر کس شاخه اي از آن گیرد. در دنیا فروهشته

بهشتبهبردمیبگیریممحکماگررا ماکهاستاختیارماندرشاخییکهممالحظهایندرپس. شدمشخص

میخدانورمادرون، شودمینهایتبیمادرون، دهدمینشانمابهراخودشلحظهاین، یکتاییفضايبهیعنی

شمامرکزکهاستاینجهنمشودمیمعلومپس. شودمیهاشدگیهویتهممادروننظریمتنگاگرنه. شود

خدانهایتبی، باشدخداجنسازشمامرکزکهاستاینبهشت، باشددردهاوچیزهاباهاشدگیهویتهم

. استايسادهکار، باشد

را بر سَماجان ، برکَشَد این شاخست این ترکِ هواعُرْوَةُ الْوُثقى

منهمینتعریفنامبهنفس، نفسهايخواسته، نفسهوايتركاینمحکمدستگیرهیعنی، دیگرگفتراهمین

آنهاشناسایییعنیهاشدگیهویتهماینترك، هاستشدگیهویتهمهمینهمهایشخواسته، استذهنی
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گویدمیاین، آنهاکردنتركوآنهاانداختنوانههوشیارکشیدندردوهستندمنمرکزاینهااینکهپذیرفتنو

. بردمیاستزندگیرمزآسمان، آسمان، سما، بهشتتاراشماشاخاینو. استمحکمدستگیره

راشماکهزندگیمقصودبه. بودیداولازکهبودیديهوشیارهمانجنساز، شویدمیزندگیجنسازشماپس

شمایعنی، خودشبوسیله؟ کیبوسیلهبشومشناختهمیخواستمنهانبودمگنجیمنکهگفتهرسیدیدمیآورده

، بله. کنیدمیشناساییهمدیگراندررابودنهمان، کنیدمیشناساییرابودنخودتاندر

22آیه ، ) 31(سوره لقمان، قرآن کریم

 . . . نٌ فَقَدسحم وهو إِلَى اللَّه ههجو ملسنْ یمثْقَىوةِ الْورْوبِالْع کستَماس ◌ٰ

. به دستگیره استوار چنگ زده است، هر که روي آرد به خدا و نکوکار باشد. . 

مر تو را باالکشان تا اصلِ خویشکیشتا بَرَد شاخِ سَخا ای خوب

جنسازمااصلاینکهبراي؟ کیشیمخوبچرا، هستیدکیشخوبکهراشماهواتركاین، سخاشاخاینتا

چندتابیایدکهنیستاینکیشش، استخوبهمکیشش، استيهوشیارجنساز، استبودنجنساز، خداست

کیشکههااین، استمنکیشاین:بگوید، کندعملوکندفکرآنهامطابقوبدهدقرارمرکزشدربگیردراباور

. بودیداولازکهبشویدنهایتبیهمان، بشویديهوشیارهماندوبارهشمایعنیکیشیخوب. نیست

همبهچسبیدناز، زمینبهچسبیدناز؟ باالکشدمیکجااز، کشانباالراتومر، کیشخوبايسخاشاخبردتا

هرما، نبودهچیزيباشدگیهویتهممااصلپس. خویشاصلتاجهاناینبهچسبیدناز، هاشدگیهویت

. بودنیعنی، خودماناصلشویممیتازه، شدیمرهاهاشدگیهویتهمتمامازموقع

وین رَسَن صربست بر اَمرِ الهاین عالَم چو چاه، یوسفِ حُسنی و

عالماینچیزهايباشدگیهویتهموهستیخداامتداد، خداییتیتویعنیهستیزیبایییوسفتوگویدمی

الزمشناسایی، داردالزمتوجه، داردالزمانرژي، داردالزمدرد، کنیرهارااینهااینکهبراي، ماندمیچاهمثل

درواستزیباییویوسفشمااصل، هستیدیوسفکنیدمیشناساییشمااالناینکهآیا. داردالزمصبر، دارد

با، شدیدهویتهمدوستتانبا، شدیدهویتهمتانبچهبا، شدیدهویتهمپولباچاهایندراالن، هستیدچاه

. نه؟ رودمیبینازهاشدگیهویتهماینفوراً، شدیدهویتهمتانتن
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کینهآیا. شماستمرکزهاشدگیهویتهماینکهشدیدمتوجهتازه، نیستیدچیشماکهشدیدمتوجهتازه

طنابیاینپس. استاولشتازه، نه؟ رودمیوشودمیتمامدیگر بشویدمتوجهکههمین؟ یکیبهنسبتدارید

درراهاشناساییاینهمهشما، صبروشناساییبوسیله. استصبراینباالآییدمیوگیریدمیشماکه

هویتهممن، دارمراهارنجشاینمن، فالنیفالنیوفالنیبهنسبتدارمکینهمن، داریدمینگهتانيهوشیار

مرتب اینیعنی، کندمیکارداردفیکونکنبازندگیکهدانممیوهمیشههستمآگاهمن، دارمپولباشدگی

، کندمیآزادداردرامن، دهدمیشفارامنداردوشودمیردمناززندگیبرکتوزندگیشاديوزندگیخرد

وضعیتیهرندارمعجله، بگویمبلهبایدکهفهمیدماینقدرمن، بپذیریمراوضعیتماینبایدکهفهمیدماینقدرمن

. دارمقبولمنآیدمیپیشکه

هر، افتدمیمنبراياتفاقاتیقدروقضاقانونبالحظهبهلحظهوکندمیدرسترامنداردلحظهبهلحظه

خودشمقصودسويبهداردرفتهرفتهاوو، استالستبله، گویممیبله، کنممیقبولمن، استمناسباتفاقی

خودشانساندراستحضورگنجکهراگنجشداشتهدوستاو. استمندرخودششناساییکه، رودمیپیش

. دانیدمیراموضوعاینشماپسوکندشناسایی

گفتماآلنکهچیزهاییاینهمهیعنی، کنیدصبرگفتهاوکنیدمیصبرخداامربه، کنیدمیصبرخداامربهپس

آیممیمنخوبکهبگوییدبیاییدشماکهشودنمیدرستاینطورزندگی. بدهیدانجام، کنمنمیتکراردوباره

زندگیتاخودشدرکندعوضراچیزيچهکسیچهکهدهممیتشخیص، کنممیقضاوتاینجانشینممی

زیاديمقداربینیدمیمدتییکازپس، بدهیدگوشموالناحرفهايبهوکنیددقتخوباگرشما. شودبدرست

مانهمههمینطورهمبنده. داريایرادوعیبزیاديمقدار، کندنمیفرقیاصال، یباشخواهیمیکیهر

. آیدمیشدگیهاهویتهمازایرادهاوعیباینو، همینطور

که، بلهاز؟ کنیممیشروعکجااز. آوردیمبوجودباشیمداشتهشناساییاینکهبدونوناآگاهانهراچیزهااینماو

. بله؟ داردعجلهمنذهنیمن. بله؟ کنمصبرباید. بله؟ دارمپیشدرکارآیا. گویممیبلهامفعلیوضعیتبهمن

من، هااستخوبیچیزخیلیگویندمیکهحضورياینقاآ؟ گویدمیچی. بله؟ شنودمیداردمنذهنیمن

توبهخواهممیمنبیایدحضور. بشودصفروببردتشریف، برودبینازبایداینبیایدحضورحاال، گویدمیذهنی

خوبیچیزحضوراین؟ برسیحضوربهدیگردقیقهپنجیک؟ برسیزودترشودنمی:کهگویدمیاینولی، بمیرم

. نداریمعجله، ذهندرماندنیعنیعجله، کنیدمیعجلهشما، داردمینگهذهندرراماکاراینبا. هااست
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استدرختیاین، استدرختگفتامروزهمواقعاکهاستدرختییکمثلاین، دانیدمیرامزرعهقانونشما

، جایشدرنیستمحکم، وزدمیبیرونبراساس، وزدمیخواهدمیدلشهرجاباد، استکردهگمرااش ریشهکه

همریشهاینوساقهاینولی، آیدمیبادکهاستدرست، کندپیدارااش ریشهکهگیردمییادداردیواشیواش

.استمحکم، بشودخمچقدرکهکندمیتعیین

ریشه، مانداریمسکونقسمتاینکهبراي؟ چراشویممیخشمگیناینقدرمازندمیحرفییکیاآلنیکدفعه

بهمربوطاین، رآخدهیمینشانواکنشتواینقدرنیستچیزياینکه، داشتیمخردداشتیمریشه، نداریم

نمیخوابتچرا؟ خشمگینیاینقدرچرا، کهنیستتوزندگیتمام، هستهمکوچولوییچیز، استآفلچیزهاي

چطور، زدهحرفیک، شدبکُکه نیامدهکهراشما، استزبانباهوافشارتغییرحرفحاال، زدهحرفنفریک؟ برد

:حالهربه، هستیدحسنیوسفاما، هستیدچاهتويشماپس، داریداشکالشماپس؟ بردنمیخوابتشماشده

بیگه شده ست، از رَسَن غافل مشودر زَن دو دست، آمد رَسَن، یوسفا

کن، صبر، پذیرش، شناسایی، بودصبرطناب، نکنرهاراطناب، بزنرادستتدو، آمدطناب، گویدمیشمابه

يهوشیاربهتبدیلشمامرتب، گویدمیبلهالست. کندمیدرسترااتفاقاتقدروقضا. کندمیکارداردفیکون

درراخودشزندگی، شناسدمیراخودشتودریواشیواشدارد، بشودشناختهداشتهدوستزندگی. شویدمی

. هستیکیفهمیمی، شناسیمیراخودتداريتویعنی، شناسدمیتو

 فضل و رمحت را هبم آمیختندکین رَسَن آویختند، محد

، دانشیعنیفضلبطوریکه، انداختندراپذیرشوراشناساییوراصبرطناباینکهشکرراخدا:گویدمی

یکی، چاهتويانداختیمراخودمانما. استمهمخیلی. کردندقاطیهمدیگرباراایزديبخششیعنیرحمت

. بخشممی، بدهمبهتخواهیمیخرد چقدر:گویدمیهرلحظهوشمابهدادهدانشیعنیانداختهطنابآمده

بخیل، گوییمنمیما؟ کنندمیجوريچهراکارفالنمثالگویدمییکی؟ نداریمرارحمتاینمادیدیدشما

. بگویمچرا، شودمیمناززیادترپولش، آوردمیدرپول، گیردمییادرودمیگوییممی، هستیم

توبهدارد، بکشیتوانیمیکنیمیاستفادهتوکهاياندازهبه، داردبیکراندانش، داردبیکرانرحمتاوولی

وشماباکندهمراهخواهدمیراخودشذهنیمنهرلحظه. ذهنیمنبانهاما، بله؟ آمدزودترشودمی. دهدمی

ذهنیمن، هستقضاوتموقعهر. کندتعییندرصديهیچنگذارید، کندتعیینراشمافکرهايازدرصديیک
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واردذهنیمنهستمقاومتکوچکترینموقعهر، شدهواردذهنیمنهستآفلچیزموقعهر، کندمیتعیین

میخشمگیندارید، شویدمیبلندباال، رودمیداردتانتبکهکنیدمیحسوگوییدمینهشماهرموقع، شده

، کینه، خشم، شدهواردذهنیمنبرنجیدخواهیدمیبیایدرنجشهرموقع، شودمیواردداردذهنیمنشوید

. استشدهواردذهنیمن، مالمت، تاسف

همابیاتیاینبا. ایدشناختهراذهنیمنشماخدارحمتوفضلبه، شکرراخدا، ایدشناختهوبشناسینشباید

تواندنمیدیگرذهنیمنبگیریدیادرااینهااگر، شمابرايخوانیممیشمسدیوانومثنويمختلفجاهايازکه

. بدهدفریبراشماکهاستسختخیلی، بدهدجوالن

عالَمِ بس آشکارا ناپدیدتا ببینی عالَمِ جانِ جدید

صفر، بشودکوچک، بشودکوچکذهنیمنوقتییعنی، استيهوشیارجانجدیدجان، جدیدجانعالمشماتا

، کندمیتعییناوراشماعملوفکرها. شودمیشروعجدیديزندگییک، بشودزندگیازپرشمادرونوبشود

، رفتهبینازترس، کنیدمینامیراییوجاودانگیحس، داریدعمق، داریدبینهایتآرامش، داریدسبببیشادي

بسیارکهعالمی. شدیدزندگیجوراینبهتبدیلزیاديحدودتاشماازخیلی، استجدیديزندگیاصالاین

ذهنمانبا، ببینیمچشماینباخواهیممیماچون، استناپدید، ماستمرکزذهنیمنچونولیاستآشکار

. استناپدید، ببینیم

بس پنهان شده، جهانِ هستوآن چون هستان شده، این جهانِ نیست

يهوشیار، بینممیراآنشدهمرکزمکهذهنیمناینبرحسبمنوکردهدرستذهنیمنکهجهانیاین

، بشویدزائیدهمادرازبایدشما، استهمینهستهرچی:گویدمی، کندمیارائههستبعنوانراخودش، جسمی

چیزهاییبا، جامعهآنکههاییارزشباکنندمیهویتهمراشماجامعهوخانوادهومادرتوپدریواشیواش

بایدعمرتآخرتاشماو، شودمیهاجسماینازشمامرکز، کردندهویتهمراشمااینکهازبعد، استمهمکه

بمیريهمبعدش، نفهمیهمآمدنازمقصودو، نبريزندگیازايبهرههیچو، کنیانباشتهرااینهاکنیکار

، جوانترم، خوشگلترممنبگویی، بدهیپزهیآنواینبههمکاروسط. استذهنیمنهستجهاناین، بروي

؟ زندگیاستاین، دارمرامقاماین، شناسممیراها کی، استبیشترقدرتم، قویترم، زیباترم

. استپنهانبسیار، شودمیخداازپرشمامرکزکههستجهانآن
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کندسازی میپرده، کژمناییکندبازی می، استخاک بر باد 

میآنورازکهانرژيبه، بادبهاآلنرازیریننهرآنحاالهمانیعنی، کندمیبلندبادراخاكکهگویدمیببین

تانتیجهدروشودمیخاكوگردوگردنتیجهدروکندمیبلندرادردهااین، کندمیبلندرافکرهااین، آید

ونشناختیراخودتجنسونشدياوجنسازونگفتیبلهوهستیکیکهنشديمتوجهانههوشیارتوکهزمانی

راخودش، کندمیدرستپرده، سازپردهآنصورتایندر، شديجهاناینمشغولوآمديچیبراينفهمیدي

. دهدمینشانتوبهراهاخاكوگردهمینلیو، دهدنمینشانتوبه

کهدیدخواهیدموقعآن، بخوانیدزیادراابیاتاینببینیدخواهیدمیاگر، ببینیدرازندگیخواهیدمیشماولی

. کنیدزندگیچگونه، کنیدفکرچگونه، بکنیدبایدچکار

اصلِ اوستمغز و ، وآنکه پنهان استکار است و پوستبی، اینکه بر کار است

حالتگویدمی، کندمیتعیینراماعمل، کندمیتعیینمارافکرهاي، استبرکارماستمرکزکهذهنیمناین

، خداروشکرگوییممی، شوندمیکمدردهاهرموقع، کنندمیتعییندردهاهمراماحال، باشدچگونهباید

من، مشغولیمپوستو بیکارباما، استپوستوبیکارواقعدراستکاربرکهاین. شوندمیزیاددردهایکدفعه

شما. استآناصلومغز، بشودمادلآنکهآمدیماینبرايماکه، استپنهانکهآناما. نیستايکارهذهنی

:گفتکهبودبیتیبیاندرهااینهمه؟ کندادارهراشمااصلومغزخواهیدمی

داردز دست و کیسه توست ار کَفَم سَخاغمی داردز هبرِ شادی توست ار دمل 

:گویدمیبیتآنطورهمین

؟ چرا داردحَذَر؟ چرا دلیر نباشدز آفتابِ تو آن را که پشت گرم شود

دائماکهجوییآنشمادراگر، کندکمکشمابهآشکارااستپنهانکهآن، بشودشمااصلومغز، اصلومغزاگر

جويآنازوباشیدقضاوتبی، باشیدناظرشماوبدهدنشانشمابهراخودش، فکرهایتانزیرازشودمیرد

پشتاوآفتابنورکههستموقعآن، بریزدشماعملوفکربرآگاهانهخردجويآنوکنیداستفادهخرد

. بله. داردسخاهمتانکفوشماست



# Programگنج حضور700برنامه شماره  700

26: صفحه

خیالِ خوبِ تو چون وحشیان ز من برمد

که صورتیست تنِ بنده دست و پا دارد

بهکهلحظههر، بگوییمبلهماکهشودمیبازمادرونوقتیاوخوبخیال. استيهوشیارهمین، اوخوبخیال

فضا، شودمیدارفضا، شودمیبازمامرکزیعنی، مامرکزآیدمیاوخوبخیال، گوییممیبلهلحظهایناتفاق

آنبهتشبیهتریننزدیک. استعدماوخوبخیال، نیستمافکرهايجنسازاوخوبخیالپس، شودمیگشا

. هستهممادروندرخالیفضايآن، گرفتهآغوشدرراچیزهمهکهاستخالیفضايهمین

بیندمیآیدمیوقتی؟ چرا. رمدمیماازوحشیآهويمثلخدازیبايخیالیعنیخداخوبخیال، خیالآناما

مندلبه، کننظريمنبهخدایاگفت، نیستاوجنسازیعنی، داردنقش، داردصورتانسانیعنیبندهکه

اینکه، استذهنیمننقشهمینصورتاین؟ داریدنگهراصورتنایبایدشماکندمینظرآن، کننظري

راکارهاداندمی، دارددانش، کندچکارداندمی، استپاودستبایعنیدارهپاودست، داردپاودستصورت

. رمدمیماازهاوحشیمثلاوخوبخیالپس. خودشذهنیمنعقلباخودشزرنگیبادهدانجامچگونه

منکهخواندیمرااینبارها. ندارمعلممننیستمزرنگمنندارمپاودستمنبگوییدلحظهایندرشماپس

شماحاال. بدهددانایی، بدهدعلممنبهاوتا، ندارمعلمیمنکهگویممیلحظهایندرخدابهفرشتگانمثل

اگر، کندچکارداندمیاو، شماستمرکزهمان، االنداریدذهنیمننامبهذهنیتصویریک؟ داریدپاودست

نمیبگوییدپس. دانیدنمیپس؟ دانیدمیکجااز، بشویدمندغصهبایدکهدانیدمیپس، هستیدغصهازپرشما

. نشویدهمنقشجنسازو، ندارمپاودست، دانم

نقشپایین، شما. هستندهاشدگیهویتهمهمینهانقششناسیممیراهانقش؟ نشویمنقشجنسازچگونه

اینمنخوبخیلیداردوظایفسريیکپدر، پدرممن:گویدمی، هستندیکیدوهرنقشوصورت، داریم

واستبودنکارياصل، دارمالزمهمروبودن، خواهممیهمرابودنولیدهممیانجامپدرعنوانبهراوظایف

براساسمنهستزمینهبودنیعنی، دهممیانجامبودنزمینهدرمدهمیانجامپدرعنوانبهکهراوظایفماین

وظیفهخوب، شدمیانجامخشکقبال، وظایفآن، شودمیانجامداردعشقباحاال، دهممیانجامراوظایفمآن

دیگر ، خریدمبراشهماتومبیل، گذاشتمهمخوبمدرسه، دادمامبچهکردمتهیهغذا. ردیگدادمانجامراام

؟ کنمچکار
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عنوانبهچونبودهشناساییآرزومنداولاز، نداشتیمخبراصالماکهبودهبودنشناساییمنتظربچهایناولاز

انجامبهماونکردهشناساییراماکسی، بودیماینآرزومندهمما، آمدهخداامتدادعنوانبهاینجابهآمدهگنج

یاهستمپدربهترینمنآیا. کنیممقایسهدیگرانبارانقشهااینکهخواستیمو. نقشهاو، شدیممشغولهادادن

آن، بدهانجامبودنزمینهدرراوظایف؟ استايمقایسهچهاینخرآ؟ هستمپدرهاخیلیازبهترحداقل؟ نیستم

:گویدمیداردببینید. حضوراولولی، داردخودجاينقش، صورت. پدر:شودمی

داردعاشقِ فنا ، ز نقش سیر کندصورتمرا و صد چو مرا آن خیالِ بی

خیالآن، بدانیمرازندگیمقصوداگر، بگوییمبلهاگر، بشویمتسلیماگر، مرامثلانسانهزارانومرا:گویدمی

، نداردصورتکهاستيهوشیارهماناین، استحضورهماناین، گذاردمیخیالرااسمشببینید، صورتبی

اصالکندمیایجادماذهنکهاندیشهوفکرکنیدتوجه، دگوینمیرااندیشه، گویدنمیرافکر، داردصورتفکر

، دهیممیاهمیتآنبهاینقدرماکهنیستزیاداینقدرشابزرگی، شرفشولی. داردراخودشجاي، نیستاصیل

. شديقائمانههوشیارآمديآنصورتبهشماخداییتیآنبهشمایعنیبودن، استاصلکهاستبودن

بهنسبتشدنفنایعنیفنا، کندمیفناراعاشقوکندمیسیرنقشازاو صورتمرا آن خیالِ بیمرا و صد چو 

میبله، پذیریدمی، کنیدمیشناساییرایتانهاشدگیهویتهمآگاهانهیکی، یکیشما یعنیفنا، ذهنیمن

بلهشماکههرجااینکهیعنیفنا. کندمیآزادآنهاازراشما، بردمیبینازراهااینزندگی، کنیدمیصبرگویید

. کنیدنمیدیگر کنیدمیشناساییشماکنیدمیمقاومتوگوییدنمی

نمیدیگراندستبهکاراینبگیردانجامبایدتودستبه، پدرايتوستدستبهاینگفتداشتیمگذشتههفته

رويتمرکزشهرکسی، دهندمیانجامخودشانبرايهمهاآن، خودشانبرايدهندمیانجامدیگراناگر، شود

پیشماذکروفکرۀ هم. بکندسیرنقشازرااوصورتشبیخیالیازندگیکهدهدباجازهبایدواستخودش

؟بودم، هستمخوبیمادرمنآیا:گویدمیمادر. هاستنقش

بیخیالآنمنآیا؟ کردمورزيعشقواقعامن؟ بودمعشقجنسازوبودنجنسازمن، بپرسراسوالاین

، کاراین، کاراینمثالیعنی، بودمخوبیمادر؟ کردمشناساییخودمدراول؟ کردمشناساییامبچهدرراصورت

من لیست کردم همه این کارها را انجام دادم پس ، خوب آهاي مردم بیایید نگاه کنید؟ دادمانجامکاراین، کاراین

. بودممن مادر خوبی 
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:گویممی. کنیممیکوچکیاحساسما، کشیممیدردما، کنیمنمیبرآوردهرانقش، هویتیمهمنقشباوقتی

مدتییکبراي، نیستیمادرتو، نه. هستمهیچمنپسبودمبدقدرایناگر، دیگربودهمادريهمینکارمتنهامن

وظیفهآنها، بودندنقشآنها، بشودزندهبودنبهبایدانسان، هستیانسانبعدا، بوديمادرسالهجده، بوديمادر

، نیستزندگینقشدر، بشویدسیرنقشازبایدشماخالصه. شديمیسوارفنایابودنزمینهرويباید. بودند

. کنیدنگاهبله. نکنیدمقایسهباهمهمراهانقش

3832بیت ، دفتر سوم، مثنوي، مولوي

درسی نکردو شافِعیبوحَنیفهافزود دردمیآن طرف که عشق 
، دانندمیمهم، دانندمیبزرگیچیزبسیارراباورهاوراهااندیشههاخیلیکهکنیدتوجههمموذيچیزیکبه

ودانندمیاصلراآنهادادنقرارمرکزوراهاباورباشدگیهویتهموگذارندمیخداوبودنجايبهراباور

هم، بشناسیدبایدرامذهبیودینیباورهايباشدگیهویتهمشما. دانندنمیوبینندنمیکارایندرایرادي

. نیستعشقعین، نیستوحدتعینمذهبیباورباشدگیهویت

هاانسانبهیعنیافزودمیراعشقدرد، راوحدتدرد، راخدابهشدنزندهدردعشقکهطرفیآنگویدمی

میکهنهانبودمگنجیمن:گویدمیکهحدیثآنطبقشمامردمآي. داریدعشقدردشماکهگفتمی

راباورهاعدهیکبیاییدشماکهشودنمی، بشویدتبدیلخدابهانههوشیاربایدشما، بشومآشکارخواستم

. استاینکهبگوییدومرکزتانبگذارید

، مذهبیبزرگدوتامنظور، همینطورهمشافعیهمینطور، هستسنتاهلپیشوایانازبوحنیفهنوشتهآنجاپس

کسیهر، درسیهیچدرگویمنمی، آنهادرسهايدرونداردوجودوحدت، نداردوجودعشقدرسشاندراینها

تبدیلوکردهکاراگرمسیرایندروشناختهبوخ، بگیردراخداجايتواندنمیواستجسمباورشناختکه

باورهاکهفهمیده، شدهزندهخداابدیتبهوخدابینهایتبهاگر، حضوريهوشیاربهجسمیيهوشیارازشده

کهبینیدمی، بدهیمقرارمرکزراآنوبچسبیمباوريیکبهبشویمجامدصرفاولی. شدهموفقاو، اندسطحی

:گویدمیکههستحافظازهماینبله. کندمیردداردموالنا
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307غزل شماره ، دیوان اشعار، حافظ

از شافِعی نپرسند امثالِ این مسائلحَلّاج بر سرِ دار این نکته خوش سراید

شدهصفرذهنیمنوقتی. کشیدهداررااش ذهنیمنیعنیاستمردهذهنیمنبهنسبتکهاستانسانیحالج

، رامسائلاینپرسندنمیشافعیازبنابراین. دهدمیدرسداردراعشقنکتهوراعشقسخنشخصآن، مرده

. بله. پرسندنمی، کندمیصحبتشاینجادرمذهبیباورباکهکسیازراعشقمسئله

آخر بسوخت جامن در کسبِ این فَضایلحتصیلِ عشق و رِندی آسان منود اول

گرددمیبروشودمیهویتهم، جهانبهرودمی، استخداییت، استيهوشیارانسانگوییممیاینکه

همما، کندمیشناساییمادرراخودش، خدایابودنحالتایندر، شودمیقائمخودشرويوانههوشیار

جورهزاروبرکتماازحالتایندرواستوحدتاستعشقاینو، کنیممیشناساییاوعنوانبهراخودمان

ازقسمتیکهلطافت، خرد، سبببیشاديعنوانبه، کردیمشناساییراآنهاازبرخیورودمیجهانبهتشعشع

. ریزدمیماعملوفکربهآن

میگیر، مارویممیاینکهبراي، ذهنازشدنآزادوحالتاینآوردندستبه، حالتاینتحصیل:گویدمی

هااینذهنیمنبهنسبتبمیري، يوبشفانیگفتقبلبیتدر، بشويآزادوکنیرهارااینهایعنیرندي، افتیم

بروشودمیهویتهمجهانرودمیآدم، نداردکاري، آیدمیسادهخیلینظربهاولش. هستندمعنییکهمه

براي، برگردندتوانندنمیهاانسانازخیلی. بینیمیذهندیدباگرديمیبروقتی، خیرنه، دیگرگرددمی

. کردندپیشواراشانذهنیمناینکه

بوجودمقاومتازسایه. کرديپیشواراخودتسایهاینکهبراي، نیستینمازيتوگویدمی، گویدمیهمغزلدر

سایهبهخواندنمینمازخدابهواقعدر، ایستدمیخداجلوي، داردستیزه، داردمقاومتهرکسی، آیدمی

کنمکسبمنرافضایلاینتا، نگیرسادهرااینتو:گویدمیحافظکههستغزلدر. خواندمینمازخودش

. کشیدمزحمتخیلی، رفتشدفیکونکنذهنیمنواقعاکههستهممعنیاینبهسوختجانم. سوختجانم

. کندمیکمکبیتهمانفهمبهابیاتاین
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زارم به خونِ خویشنتۀتشنکُشنت که منتو مکن هتدید از 

ازخوشیاین، هاشويمیکوچکگویدمیتانذهنیمن، بگوییدرااینتوانیدمیهمتانذهنیمنبهشما

زندگیچگونهببینمردمبهکننگاه، هارسدمیکمچیزینااز، هارودمیدستازلذتاین، هارودمیدست

میکمچیزهاایناز، رسدمیکمسکس، رسدمیکمغذا، رسدمیکمدنیامال، رسدمیکمتوبهکنندمی

. میرممیتوبهمن، ترسمنمیکشتنازمن، نکنتهدیدبگوآنبهکننگاه، رسد

اینبهاالنما. بمیرممهخوامیمن، خودمخونبهزارمتشنهمنبگو، کردکشتنبهتهدیدراشماچیزيهر

واقعدر، بریزیمراذهنیمنخونمابشود سببکههرچیزي، نیستیمذهنیمنماکهکردیمشناساییدرجه

تشکرازش، شویدمیناراحتشمازندمیحرفبلندشماباکسی. کنیممیتشکرممنونیمما، کنیمشناسایی

؟ هستچیاین، دهدمینشانشمابهراالگویک، راشماشدگیهویتهمازقسمتیکدارداینکهبراي، کن

. بودخوبحالممن، شدماینطوريمنچرا

خود یک نوع نیست، مردنِ عشّاقعاشقان را هر زمانی مردنی ست

همکهچرا، میرندنمینوعیکهمگیعاشقانوذهنیمنبهمردن، هستندمردنحالدرلحظهبهلحظهعاشقان

شمابهمن. کنیمتقلیدنبایدهمدیگرازماذهنیمنبهمردندربنابراین، نیستیکیهایشانشدگیهویت

بکنمراکارهمانبروممهمنرسیدهحضوربهکردهچکارموالنا؟ کرديجداپولازرااتشدگیهویتهمبگویم

دوامروزگفتیمبارها، کندمیکمکزندگیشمابهاولدست. نیستجوریکعشاقمردن، نیستچیزينوهمچ

. کندمیراکارشفیکونکن، شودمیوباش، بگوییدبلهشما، دیگرجوريچهمن، کردمتکراربارسه

مکانالومکاندراندردویممیفکانکنحکمهایچوگانپیش

می، بشودگویدمیاو، فکانکن؟ شودمیبازچقدر، شودمیبازدرونتدرفضا، لحظهایندرگوییممیبلهاینکه

تغییرهاوضعیتکندمیتغییرماجسممکاندر، شدبازکمشدباززیاد، نکنیدقضاوتذهنیمنباشما. شود

کلمهیکفقط، بله؟ گوییدمیچهآنبهشما، کندمیتغییرهرجور، فکانکناز؟ کندمیتغییرچگونهکندمی

اصالًهمدیگربهمابنابراین، نیستنوعیکعشاقمردنکهفهمیدیماالن. دنیستیبلدنهدیگر ، بله، شمابلدید

خودتطوربههمتو، میرممیخودمطوربهمن، نهمیرممیآنطوريهممن، میريمیجورهرتوکنیمنمینگاه

. بشویمفانیما، کندمیکمکزندگی، میريمی
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3837بیت ، دفتر سوم، مثنوي، مولوي

کوبان جان برافشامن بر اوپایرُوگر بریزد خونِ من آن دوست

البته؟ رقصینمییارقصیمیشويمیپاشما، بریزدرامنخوناگر، زندگییعنیمهربانیارآن، رودوستآن

راخاصدردیک، کردیدشناساییرارنجشیک، کردیدشناساییراشدگیهویتهمیکشمااگر. رقصیمیکه

بینیدمیونداریدهمعجلهوداریدمینگاهآگاهیتاندروکنیدمیداریدصبروکردیدقبولوکردیدشناسایی

ایناصالً، رقصیدمیکهالبته؟ رقصیدنمییارقصیدمیشویدمیپاشما، شودمیکمدارداینیواشیواش

. کنیدمیقدردانی، استرقصخودش

گیریممییادمایواشیواش، برودبدهراذهنیجان، رودمیدهممیراجانمیعنی، کوبان جان برافشانم بر اوپاي

ایناش تکاملیضربان، کندمیکاردارداش تکاملیضربانمطابقزندگیکهبینیممی، بشویمفانیچه جوري 

از ذهن انسان، انسانذهنبهحیواناز، حیوانبهبعدنباتبعدجمادبهآوردهکهاولآنازراهوشیاريکهاست

لحظهایناتفاقبهايلحظههردرموقعیتیهردر، بله:بگوییدشمافقط، کندآزادراشمااستکاردرلحظههر

. باشداینطوريهمیشهکهاتفاقباکنیدمیموافقتشماکهنیستاینمنظوربله. بلهبگویید

زندگیخردشودمیبازفضا، نه، باشددالرپنجبایدهمیشه، بلهگویممیمندارمپولجیبمدردالرپنجاالنمن

آنجاازهمجهانیاینچیزهاییپس. خواهیدمیشماچقدرهر، دالرهزارپنجاهکندمیراشمادالرپنج، آیدمی

باشدگیهویتهمشما. کنندمیکمکشمابهمردم، شویدمیمقاومتبیشما، شویدمیخالقشما، آیدمی

جاهر. ترسندنمیشماازمردم، شودمیبازتانقیافه، نداریدوحشت، ترسیدنمی، کنیدمیکمراآفلچیزهاي

، نداریداطمینانخودتانبهشما. دهندنمیکارشمابهمردم، بریدمیخودتانبارااضطرابوترسشمارویدمی

. نداریدیقین

پایندگی ست، چون رَهَم زین زندگیآزمودم مرگِ من در زندگی ست

رااین، هستذهنیمنبازندگیدرمنمرگ، هستمرگذهنیمنزندگیایندرکردمامتحانمنگویدمی

جاودانگیموقعآنبعد، برهیمذهنیمنبارنکبتزندگیاینازوقتی. کردیدامتحانهمشما. کردمامتحان

زندگیاینچنین، کنیمشناساییهمرااجزایشوکنیمشناساییراذهنیمناستمهمکهبینیدمیپس. ستا

، استمرگهمین
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کسی که ز زربفتِ او قبا داردخُنُکخورشید پوشد و گویدبرهنه خِلعَتِ

کسیبهوزیريشاهیبزرگییککهدوختهلباسیادوختهجامهمعنیبه. استدرستدوهرخَلعتوخلعت

هویتهمتمامذهنیمنازشدهلخت، شدهبرهنهکهکسی، حضورلباسیعنیخورشیدخلعتدراینجا. بخشد

لباساینازکهکسیبحالخوشا:گویدمیوپوشدمیراخورشیدحضورلباسبنابراین، انداختهراهایششدگی

ونپوشیدراخورشیدخلعت، برهنگیمامقصودمنتهاياینیعنی. داردقبا، داردلباس، اوزربافتیعنیزربفت

، نوربهشفافیعنی، استزردعاشقرنگ، استزردزر، داردزربافتزربفتیعنیزربفتلباسماکه، شاديحس

شدهبازشمامرکز، خداستشمامرکز، استاوازشمامرکز، گذردمیاواززندگینور، گذردمیاوازخورشیدنور 

. هستیدشماخودکنندهاستفادهاولین، فرستدمیبیرونبهخاصیتجورهزارداردمرکزاینوشدهبینهایت

گمان مرب که سرِ سایه مها داردتنی که تابشِ خورشید جان برو آید

بینازکهافتدمیآن بهخداحضورخورشید تابشنقدریابلهباذهنیمناین، ماداریمذهنیمناول:گویدمی

هما، نداردهمراهماسایهسرحتیدیگرموقعآنکندمیپیداجانخورشیدتابشوقتی، شودمیفانی، رودمی

هیچ، بشویدخواهیدنمیهمشاهشمایعنی. شدمیشاهاونشستمیکسیسراگرکهاستايافسانهپرنده

برايرااینوکنیدنمیآرزوراوضعیتیهیچجهانایندروضعیتیهیچوموقعیتیهیچجهانایندرمقامی

تجربهخودتاندروندررازندگیآرامشوزندگیشادياولدستاینکهبراي؟ چرا. دانیدمیکوچکخودتان

. کنیدمی

&&&
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بدانکه موسیِ فرعون کُش در این شهرست

ولی عصا دارد، عصاش را تو نبینی

لحظههرشدگیهویتهموجداییاساسبر، دارمنگهراذهنیمنکنممیاختیارمنبگوییمتوانیممیماآیا

بههم، کنممیایجاددرد، زنممیحرفدارم، ذهنیمنقضاوتاساسبرمردمازجدا، خداازجدا، شومبلند

راهاین، دهدنمیاجازهزندگینه؟ شودمی. کنمزندگیاینطوريخواهممی، دیگرانبههم، دهممیدردخودم

بهبایدانساندرکههمهوشیاريتکاملیضربانبا، داردمغایرتجهاناینبهآمدیمماکهاصلیمقصودآنبا

ونفروعاینچون، بگوییدبلهشما، داردمغایرتهمالستبا. داردمغایرت، هوشیارياینبشودزندهخدابینهایت

.آیدمیبوجودلحظهایناتفاقبهبودننهازفرعونیت، گویدمینه

بهشماوقتی، هستهمخدابهگفتننهکه، هستهماتفاقاطراففضايبهگفتننه، لحظهایناتفاقبهگفتننه

محرومهمجویبارآناز، شویدمیمحرومهمزندگیخردازاینصورتدر، بلهبجاي، گوییدمینهلحظهایناتفاق

و، هستکشفرعونموسیانسانیتشهردر، شهرایندرگویدمیولی. شویدمیمحرومهمسخیازشویدمی

، تکُشرافرعونزندگیخودپس، داردعصاولی، بینینمیتوراعصایشو، داردعصاکشفرعونموسیاین

. ندتکُشرافرعون، اندشدهزندهزندگیبینهایتبهکهموالنامثلانسانهایی

، نباشیمفرعونکهگیریممیتصمیموکنیممیشناساییداریممااطالعاتاینباپس، استذهنیمنفرعون

بزرگیبه چه فرعوندیگر، استکوچکفرعون، بلهجاي، نهبگویدلحظهایناتفاقبهکسیهرکنیدتوجه

شماپس. بله، داریدايسلطهچه، داریدشدگیهویتهمچقدر، داریدقدرتچقدراینکهبهداردبستگیهستید

یکاالن. دنگذارمیاثرفرعونروياینهاودنشومیزندهاوبینهایتبهوآیندمیانسانهاازبعضیکهدانیدمی

. رااینهاخواندیمقبالً، کنیمصحبتخردهیکعصااین بهراجعبدهیداجازهبله:گویدمیدیگرچیز

2802بیت ، دفتر چهارم، مثنوي، مولوي

ام خر را عصاآورده، ور خریکردم لطف ها، گر تو را عقل ست

، استشمااختیاردرمنبخششودانش، منکرموفضل، کننگاه:گویدمی، گویدمیمابه، گویدمیفرعونبه

:گویدمیشمابهالست، جهاناینبهآوردنازراخدامنِمقصود، راهوشیاريتکاملضربانشناختیاالنشما
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کشیدخواهیدرد، کردآدمعصابابایدراخر، خرينهبگوییاگر، هستعصااینصورتدرنهبگوییداگرشما، بله

. شمردمهمراهالطف، کردمتوبهلطفخیلی، داريعقلاگرولی

کز عصا گوش و سرت پر خون کنمآخُرَت بیرون کنمآنچنان زین 

بیرونراماعصابااینکهازقبلبایدماپس. کنممیبیرونت، جهاناینیعنیهاشدگیهویتهمآخورایناز

هماینازکهايانرژيهروتوجهوتأییدبگوییم، بشویمبیرونجهانآخوراینازشناساییباخودمان، بکنند

را فرعوناول، شکُفرعونموسیوگرنه. بیفتدبداتفاقاینکهازقبل، خواهمنمیمنآیدمیهاشدگیهویت

. بشویممتوجه، دیدیمکهراضرراولینیعنی، عصابازندمیکتکاولکشدیمن

درمااگر، کردیمصحبتزیادقدروقضابهراجعو، عللموقوفنهاستفیکونکناوکارگفتکهکنیدتوجه

بداتغاقاتهمهاین، شدیممیزندهحضوربه، نبودیمکدامهیچکهبودیمعشقیايخانوادهدرسالگینه، هشت

و، داردوجودخداقانون، داردوجودقضاکهنداریمخبرمااصالًاینکهبرايافتدمیبداتفاق، افتادنمیمابراي

. آوردمیبوجوداورااتفاقاتاین

میبوجودسیاسیهايرژیمشاید، آورندمیبوجودمردم، آورندمیبوجودهاوضعیتوهاعلتگوییممیما

هستقضایک، نه، آورندمیبوجودهاشرکتوهادولتدانمنمیطمعوحرص، آوردمیبوجوداقتصاد، آورند

، بپذیریدراخدالطفکههستیدآماده، بشویدتسلیمهستیدآمادهشماکهبیندمی، شمافردبهکندمینگاه

کههستیدآماده.کنیدشناساییراهایتشدگیهویتهمزندگیخرداتفاقبالحظهایندرکههستیدآماده

؟نهیابله، باشدتواندنمیدیگر چیزخداازغیرشمادلکنیدشناسایی

، افتندمیهاخیلیاالنکهشدیمنمیآنطوريجسمیمریضما، افتدنمیبعديبداتفاقاتهستیدآمادهاگر

آنوهستکهچیزيآنبینشکافدرواقعاسترس. شدیمنمیاسترسخوابیبییابدخوابی، افسردگیدچار

بنابراین. مدآنمیبوجوداسترس، نداشتیمشکایتهاوضعیتازوخواستیمنمیمااگر، خواهیممیماکهچیزي

دستماآخوراینازتاکندمیخونپرراماسرگوشو با آن اتفاقات و با آن واکنشها دردهاآنبا وبالهاآنبا

. بخوریمآنورازو بکشیم

برهستقچمااین، گیریممیغذاماهاشدگیهویتهمازکهزمانیتا، خداستنوربشراصلیقوت:گفتکه

:گویدمیهمرااینداردبله، ماسر
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2987بیت ، دفتر چهارم، مثنوي، مولوي

را آبست و خون بر اَشقیاسَعدچو آبِ نیل آمد این بالهم

موسویانبروشدخونفرعونیانبرکهاستنیلآبشبیه، غیبجهانازآیدمیآنورازکهايرودخانهاینیعنی

، داشتندبرمیآنازراآبشانمردمکهنیلرودخانهکهبوداین، شدنازلفرعونیانبرکهبالهاییازیکی. شدآب

یکبهآمدهمفرعونییک، شدمیآبداشتندبرمیموسویانوقتی، شدمیخونداشتندبرمیفرعونیانوقتی

همانیعنی؟ چییعنی، شدخون، اودستبهدادوقتیبرداشتآن، بخورممنبدهراآببردارشما:گفتموسوي

، شودمیدرد، شودمیخون، داریدمقاومتداریدذهنیمنشمااگر، آیدمیجویباريیکآنطرفاززیرینرهن

زندگی، شودمیسالمتی، شودمیقوت، شودمیگوارا، شودمیآب، هستیدتسلیمزندگیباهستیدموازياگر

. کندمیارتعاشوجودتانذراتدردرومیوشودمی

آبمثل، بدهیمدستازراذهنیمنداریممقاومتهنوزمااینکهخاطربهآیدمیزندگیازکهبالییاینپس

. استخون؟ چیههابدبختیعنیهاشقیبراي، استآبهستندتسلیمکهآنهاییبختاننیکبراي، استنیل

ناراحتیودردازپرشمازندگییعنی؟ استخونشمابراي، االنآیدمیآنورازآب، بپرسیدودتانخازشماحاال

نمیشمابههمکسیمسیرایندرو؟ استاینهاوعشقوخوبفکرهايوآرامشوشادينهیا؟ استاسترسو

ازشماپس، بودخون، دادمیدیگریکیبهوبودآبداشتبرمیراآبکهاستکسیآنمثل، کندکمکتواند

. بکنیرااینکاربایدخودت، بشویدموازيبایددرون

3785بیت ، دفتر سوم، مثنوي، مولوي

شودچون خون می، چونکه فرعونیمروداین چنین لطفی چو نیلی می

خوناستمرکزمانمانمن، داریممقاومت، هستیمفرعونچون، رودمینیلمثلخدالطف، هستمعنیهمان

. شودمی

جِدتر او کارَد که افزون دید برمسعودتراو، تربینهر که پایان

برايکهداندمیولیداردذهنیمناالنکهاستکسیبینپایان؟ کیستبینپایان. باشدتربینپایانکسیهر

مناالنولی، بشودزندهخودشابدیتوبشودزندهخودشبینهایتبهخدااودرآمده، آمدهنیامدهذهنیمن

سال، دارمپولنقدریامناالن:گویدمیاالنکهنیستاینبینپایان، استتربینپایاناین، استمرکزشذهنی
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فرقاصالًبینپایاناین، دارمپولنقدریامیرممیوقتی، دارمپولنقدریادیگرسالپنج، دارمپولنقدریادیگر

. شودمیزیادپولتداردفقط، توزندگیندارد

یواشیواش، آنبهنسبتمیرممی، ذهنیمنبهنسبتشوممیفنادارممنیواشیواشکهاستاینی بینپایان

استترمسعوداوپس. بشومزندهاوبینهایتبهمنکهستاموقعیآنپایان، شودمیبازمندروندرفضااین

تسلیموقتی. االنکاریدمیترجدياینصورتدر، ایددیدهودانیدمیرااینکهشمابنابراین. استترنیکبخت

دراینصورت، شودمیبازشمادروندرفضا، شودمیدرستکارهاکهبینیدمی، گوییدمیبلهوقتی، دیشومی

. دراینکارشویدمیجدي

بعد، برسدحضوربهبایدبدهدانجامبایدانسانکهکارياولینیعنی، بودهاینکاراولینوکاربهترینببینید این

می، استسالشسیمثالً، بیندازداشتباهبهرامااینجاذهنیمنهمباز، ماولی، برسددیگرکارهايبهآناز

؟ استمردیااستزنگوییم

خوبمنبراي، استخوباندشدهپیردیگراستسالششصتکهمنمادروپدربرايبرنامهاینگویدمی

پنجاهوشديبزرگذهنیمنباتووقتیدیگر، استخوبتوازجوانتربراي، استخوبتوبراينای، نیست

بزرگدردهابا، کرديمسمومراجوخانوادهدریعنیاینجادروکرديدعواهمسرتباوشديسالهشصت، ساله

سنگمثلجامد، شديهویتهمانقدروکرديخرابرافکرت، کرديمریضکرديخرابراتاجسم، شدي

؟ کنیگوشخواهیمیچیبهآنموقعشدي

منچونمردم، استمهمخیلیبینیپایان، نیستبینپایان، نیستمنبرايمطالباین، گذاردنمیعقلش

مثالًمداربیمهمثالًهموضعیتیابینندمیثروتشانمقدارفقطراپایان، دارندجسمیهوشیاري، دارندذهنی

. نیستاینموالنامنظورولی، داردراخوشجايهمآنخوب، سالگیشصتبهمرسید

هست هبرِ حمشر و برداشنتزآنکه داند کین جهانِ کاشنت

روزولی. محصولبرداشتوقیامتروزبراي؟ کیبراي، بکاریمبایدآمدیمکهجهاناینکهداندمیبنابراینپس

ایندرخدابینهایتبهبایدیاخدابینهایتبهتوانیدمیشما، نیسترفتنومردنازبعدباشدیادمانقیامت

:استحدیتیاخبرهماین، بله. بشویدزنده، هستیدفرمایندروقتیجهان
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. دنیا کشتزار آخرت استاَلدُّنيا مَزْرَعَةُ اآلخِرَةِ

منازرهاییبرايهستفرصت، کنیمیفکريهر، کنیمیکاريهریعنی، دنگفتنمابهچیزينوهمچاصالً

اینصورتدرباشیهوشیاروباشیذهنتمراقباگرکهگویدمی. بشودشماقیامتتواندمیلحظههر. ذهنی

بمیریدوکنیدرهاوبشناسیدراهاشدگیهویتهملحظهبهلحظهشمااگر، شودمیلحظهاینشماقیامت

االناینکهکما، گیردمیصورتوقتچندازپس. هستلحظههمینشماقیامتبشویدفنا، ذهنیمنبهنسبت

ومردميکارهابهندادنتاننشانواکنشاز؟ شویدمیمتوجهکجااز. کنیدمیاحساسخودتاندرعمقیشما

شماافتدمیاتفاق، ترسیدنمی، شویدنمینگرانشویدنمیخشمگین، االنپریدنمیدیگربینیدمی، اتفاقات

. کنیدمیتجربهداریدرااتفاقاطراففضايهمین، هستیدآرام

مثلباشدانسانیتواندمیکشفرعونموسی، هستشهرایندرکهکُشفرعونموسیدوبارهرسیدیمبله

موالناکهبینیدمی. شدکُمیرافرعونشودمیساطعوهستاودرکهانرژيوکردهپیدازیاديعمقکهموالنا

همواقعاًوشدهزندهحضوربهکهانسانی، داندمیزیاديمقایسبه، استبخشاثروگذاردمیاحترامواقعاً

. استهمینطور

دارددلِ او خامتِ وفا که اِصبَعِدستشرسد به عِناهنای آمسانمهی

معنیچندآسمانهايعنان، دارددستآسمانیمنابعبهشدهزندهخدابینهایتبهکهشخصیاینگویدمی

بهدستشیعنیزندگیمخازناختیارمعنیبهاینجاولی، اندنوشته، آیدنظربهآسمانازآنچهاینکهیکی، دارد

اینکهبراي. کندپخشجهانایندروجهاناینبهبیاوردرازندگیمنابعتواندمیورسدمیباالهاباالآن

شناختهکهکسییعنی، استالستبهوفاهمینوفاانگشتري. داردوفاانگشتري، اومرکزانگشت، اودلانگشت

، داشتهنگهرابینهایتهمانوشدهزندهاوبینهایتبهاالن، استبینهایتزندگی، استزندگیجنساز

. کردهدلشانگشتراوفاانگشتري

به هر چه آب کند تشنه صد رضا داردور کند حاللش باد، غمش جفا نکند

کسییک یاخدایازندگیبگوییمچهکنیدتوجه، دهدمیزندگیکهغمی، دهدمیموسیاینکهغمیگویدمی

نمیماکهستاخدایییکیآن، استجهانایندرخدابهزندهاینمنتها، استیکیدوهرشدهزندهخدابهکه

ذهنیغملثم، نیستجفاغمبنابراین، استآزاديبرايغمشایندهدمیانسانبهکهغمیگویدمی. بینیم
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بدهیمجفاآنهابهاینکهبرايکنیممیتنبیهراآدمهاما، جفاستبرايذهنیمنغم، نیستذهنیمنغم، نیست

یکافتدمیقضاقانونباکهاتفاقیهر. باشدجفاکهدهدنمیشمابهغمیموقعهیچزندگیولی. ذهنیمنبا

اگرونیستجفاشماهوشیارانهدرد، نکندجفاغمش، بداتفاقحتی، خداستلطف، استلطفیوداردمعنی

جورصد، باشیمماکهیعنیتشنهبکندکاريهرآباینکهبراي، نکنددرددستشواقعاً، باشدحاللشجفاست

. هستیمراضیوخشنودخیلییعنیداردرضاصد، دهیممیرضایت

وگویممیبلهمنگوییدمی، کنیدمیشکرراخدافقطشما، افتدمیاتفاقیهرلحظهاینکهاستاینمعنیش

حاال، برسمآببهمنشودمیسببپذیرششواتفاقایناینکهبراي، آبمدنبالمنگیرممییاداتفاقایناز

برايآنجاازشودمیقطعاینجاازیکدفعه، آنجاگذاریدمیرادهانتانآییدمیشماجوشدمیاینجاازآبشما

میدويمی، آنطرففرسخدوبرويباید، نیستآبدیگراینجاآقاگویندمی، داریداحتیاجآببهشمااینکه

. داریدرضاتاصد، آنجاستآب، آنجاستچراگویینمی، روي

میجفاهاشناساییایناثردرکهزندگیازهستیدراضییعنی؟ داریدرضاوشکرلحظهایندرواقعاًاالنشما

خدایابادحاللتگوییدمیآیاوکشیدمیهوشیارانهدردواستهوشیارهوشیاریتان، کنیدمیصبروبینید

میشکایتذهنیمن، کنیدنمیشکایت. شوممیآزاددارممن، راجفاهااینوداديمنبهراهاغم، بادحاللت

چرا، بکشیمهوشیارانهدردبایدمااستخوشحالنقدرآماهمسایهکننگاهرااو:گویدمیکندمیمقایسه، کند

؟ چیبراي، باشمنداشتهمن، دارندشدگیهویتهممردمچرا؟ بکشندهوشیارانهدردآیندنمیمردم

هستخودماندرخترويماحواس، هستیمدرختما، نکنیممقایسهماکهاستاینکاراولین، کندمیمقایسه

، کنیمشناساییراشدگیهویتهمبایدنیست؟ آببهاستوصلماۀ ریشآیا؟ استعمیقماریشهچقدرکه

دیگرانرويتمرکزکنندنمیرعایتمادوستانبینممیمنهنوزکهچیزيیک. باشیمنداشتهدیگرانباکاري

هرشناسیدمیکهکسیهرفامیلهایتان، تانبچه، همسرتان، نیستدیگرانهمسرشانمثالًکنندمیفکر. است

وراآبتانباید، وصلیدخدازمینبه، هستیدتنهادرختیکشماوهستنددیگران، شناسیدمیکهراچیزي

ایندربله، استدیگرانمگرمنهمسرنگویید، نکنیدمقایسههیچکسباراخودتان. بگیریدآنجاازراغذایتان

. رسیممیاوبهماتکبهتک، استدیگرانخصوص
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فزون از آن نَبود کش کُشد به استسقا

دارددر آن زمان دل و جان عاشقِ سقا

شویممیزندگیآبتشنهانقدرمایعنی، شدکُمیاستسقامرضباراماکه، بودنخواهدترافزوناینازگویدمی

میسقایا، کندمیساقیعاشقراماجانودلزمانآندرولی، میریممیذهنیمنبهنسبتوخوریممیکه

میذهنیمنبهنسبتوخوریممیزیادوشویممیآبعاشقمایواشیواشیعنیاستزندگی، دهآب. کند

. میریم

همسقا، خواهدمیبسیارآبوداردزیادعطشبیمارکهبیمارينوعیوخواستنآباستسقا، استواضحبیت

. بخوانمهمرابیتاین، دهندهآبیعنی

3884بیت ، دفتر سوم، مثنوي، مولوي

دامن که هم آمب کُشدگرچه میآمب کَشَدمن مُستَسقِیَم: گفت

الحولمنقضايواصلیاریشهگفت، هستیدآبجنسازوهستیدآبعاشق، هستیدمستَسقیشماپس

رااینکاربایدشاههمیعنی، ذهنیمنبهمردنوهستیماوبهشدنزندهعاشقما، ایمالحولعاشقما، است

. آبیمعاشقماوآیدمیآبآیدمیآبوشویممیزندهاوبهمیریمبذهنیمنبهنسبت، بکنیم

میبنابراین. شتکُخواهیدراشماآبدانیدمیشماکهچهگرکشدمیراماآب، آبم کَشَدمن مستَسقیم: گفت

نمیردذهنیمنتا، میریدمیداریدهایشراهوهایشخواهشووهایشخواستهوذهنیمنبهنسبتکهدانید

. نترسیدمیریدمیذهنیمنبهنسبتاگربنابراین، شویدنمیمبدلاوبینهایتبهشما

؟ نه هر چه دارد آن باغ از صبا دارداگر صبا شکند یک دو شاخ اندر باغ

چه، بشکندراشدگیهویتهمشاخهتاچنداگر، آیدمیزندگیطرفازکهاستبرکتیوخردوانرژيصبا

شدگیهویتهمبدهید اجازهیعنی، داردبادآناز، داردچههرشماباغاینکهنیستاینطوري؟ دارداشکالی

گوییممی، گیردمیمااززوربههاموقعبعضی. گرفت، گرفتشماازهماگر، بشکندوکندشناساییراشماهاي

، شدیدوابستهشماکهبگویدشمابهخواهدمیزندگی، رفتکهرفتخوب؟ منزندگیازرفتشخصاینچرا

کهاستصباباداینتمثیل. شکندمیراشاختاسهتادو، مرکزتدرگذاشتیراشخصاینوشدیدهویتهم
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اینکهبراي، بله. داردالیکاشچهبشکندراشاخهتاچندبوزدتندکمیاگر، بهاردرکندمیبازراگلهاآیدمی

:گویدمیرابیتاینبدهیمتوضیح

1729شماره غزل، دیوان شمس، مولوي

؟ کرا زیان کردیم، چه ناامیدی از ما؟چو برگ می لرزی، چرا شکفته نباشی

همتاچند، شودمیشکستهشاختاچند، گوییدمیبله، یدهستتسلیماگرحاال؟ شماخندیدنمیشاههمچرا

؟ ندادهاوخودرااینهامگر، لرزيمیبرگمثلچرا؟ خندیدنمیچرا؟ شویدنمیبازچرا، رودمیشدگیهویت

دیگرزبانگذارينمیچرا، شمابهدادیمماهماین، زنیمیحرفهی، کنینمیرهاتوکههمرازبانیاینگفت

؟ دارمهمدیگرهايزبانمن، بدهمتوبه

توجه؟ رساندیمزیانکیبهحاالتا؟ کردیمزیانچرا؟ ناامیديخداازچرا؟ ناامیديماازچرا، گویدمیزندگی

آنورازخردکهمقاومتشباشدهسببذهنیمن، رسیدهذهنیمناینازرسیدهشمابهکههاییزیانتمامکنید

. نباشیدناامیدنکردهزندگی، راکارایننکردهخدا، زدیدضررخودتانبهشما، نیاید

باغبان کردیمبه آخرش بگزیدیم و بسا دلی که چو برگِ درخت می لرزید

االنشمامثلیکدفعه، نیاورمبدستراآننکند، بدهمدستازراایننکندلرزیممیبرگمثلماذهنیمندر

فهمیدیدشما، بشویدزندهاوبهکهآرزومندیدشمادیگراالن، برسداوبهکهلرزدمیحاال، شودمیبیدار

. استنامیراشمااصل، داردوجودجاوندگی، داردوجودترسیبی، داردوجوداوابدیتوبینهایت

ضرراین، میردنمیگوهرآنولیمیردمیاین، نهدرونشگوهرشکندمیصدف، گوهربرنیضررآیدصدفبر

شودمیمریض، شودمیضعیف، شودمیپیرآدم. بیندنمییکیآنولی، شدههویتهماینکهبرايبیندمی

نمیایندفعه، آرزومندید، لرزیدمیاالندرختبیدمثلشماپس، شودنمیاش زندگیشودمیبدنشولی

.آنبهبرسمخواهممیکهگوییدمی، ترسیدید

دادیمنشانخودشبه، کردیمزندهخودمانبهاودرراخودمانحاال، کردیمباغبانوکردیمانتخابراآنحاال

دوستهایش، استباغبانپولشفکر می کردگشتمیدیگرباغبانهايدنبالقبالً، استباغبانخودشهکیکه

:غزلمانبهبرگشتیمدوباره، اندباغبان
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که دلش داغ ِانبیا داردز مقبِلیکبابشنو صاليِ، شرابِ عشق چو خوردي

شادي، خرد، شرابیک مقدار، بله:گوییمیلحظهایناتفاقبهتولحظههر، خوریممیعشقشرابتسلیمباما

، خورديزیاد، خورديوقتی:گویدمی؟ افتدمیاتفاقیچهخوریدمیراهاشراباین، شودمیشماوجودوارد

آنخودتیکدفعهیعنی، بیایدبایدشمادرونازکهاستچیزيآنکباب، آیدمیهمکباببهعمويدعوت

باکبابوشرابراکباببهعمومیدعوتاینشما، کنیمیپخشجهاندرراانرژياینواقعاًکهشويمیمقبلی

بازوشدنبیداروشودمیماوجودواردلحظهبهلحظهکهحیاتآباینخوردنبنابراین. دارندسازگاريهم

برايخودمانبرايتنهانهوبیاوریموجودماناعماقازراغذایمان، قوتمانماشدخواهدسببباالخره، فضاکردن

. بدهیمهممردم

میشماپس، هستیپیغمبرانجزوتوکهزدنارداغاینیعنی، داردانبیاداغ:گویدمیدلشکهنیکبختیاز

، لحظهبهلحظهخوريمیشرابیواشیواشپسکنیدمیتوجه. استکبابهاپیغامهمین، بیاوریدپیغامتوانید

وحدتداغ، دارنددلشاندرعشقداغپیغمبرانپس، استعشقداغاین، خوريمیراپیغمبريداغباالخره

. دارند

ايمزرعهره، دهندمیپرورشراحیواناتکهکسانییادارانگوسفنداینمثالًکهآوردمیآنجاازکهدانیدمی

خدابینهایتبه، رسدمیحضوربهکسیهرپس، گذارندمیعالمتییک، دارندهماینجاد، دارداغخودشبراي

آنورازراخوشمزهغذاهايدیگر، زندگیبهشدهزندهدیگراوگذارندمیدلشبهعشقداغیک، شودمیزنده

عمومیدعوتموالنا، موالنامثلبیاییدمردمآيزندمیعمومیدعوتو. کندمیپخشجهاندرو، آوردمی

:گویدمیشمابهگرددبرمیاالن. کننداستفادهاوکبابازبیایندهمه، کرده

؟داندکه می، زمین ببسته دهان تا سه مه

ها داردنهان چه، که هر زمین به درون در

؟ استدرست، نیستايشکوفههیچونیستگلیهیچیعنی، بستهرادهانشمعمولیزمینماهسهزمستاندر

، مدتییک، ماهسه، باشدساکتبایدانسانپس. دارندچیدرونشانهازمینکهداندنمیکسهیچگویدمی

یعنی؟ داردچهدرونشدرانسانآن، داردچهدرونشدرانساناینکهدانیممیچهما. کندخاموشراذهنش

هرکه؟ کندبیانچهانسانایناز، کندبیانچهانسانآناز، کندبیانچهانسانایناز، اینازخواهدمیزندگی
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؟ داردچهشمادروندرزندگیکهدانیدمیشما؟ داردچه، کردهپنهان، نهاندرونشدریعنی، دردرونبهزمین

گوشتانیکیآن، ذهنتانباشدساکتاگر. باشیدساکت، نزنیدحرف؟ برایتانباشدزمستانخواهیدمیماهسه

کهگویدمیشمابهزندگیزبان. کنیدمیباززندگیزبان، ماهچهار، ماهسهازپس، زندگیطرفبهشودمیباز

. برایتانپختهکبابیچه، بودهکردهپنهانچهآنجا

نگهتمیزوراسکوتشمسئولیتخودش، باشدساکتبایدخودشانسانیهر، استزمینیکانسانیهرپس

يهوشیار، استجسمیيهوشیارجنسازاالنکهرااش يهوشیارمسئولیت. بگیردعهدهبهرادلشداشتن

منبهبگوییدتوانیدنمیشما. بگیردعهدهبهگفتنبلهاثردر، استحضوريهوشیاریا، استجسمیدردي

درستبیاید، مراوضعیتبیندمیباالآنخدایا. برسانديهوشیاربهکنددرستمرابیایدیکی، نیستمربوط

. ایناستاشتباه. نیستچیزينهمچو. کند

رادهانتانولی، روزبیست، ماهشش، ماهچهار، ماهسهنیستمعلوم، کنیدتوجه، کنیدسکوتماهسهشما

راایمگرفتهیاددیگرانازکهتقلیديحرفهايواقعدرما. شودمیچهببینید. کنیدخاموشراذهنتان، ببندید

کهازراحرفهااین، کنیدبازبینی، بسنجیدزنیدمیکهحرفهاییساعتهچهاروبیستببینیدشما. کنیممیتکرار

داریدراآن، وجودتاناعماقدربودهکردهنهانخداکهچیزيآنآیا. استتقلیدهمه! دیگراناز؟ ایدگرفتهیاد

. ایدنکردهسکوت، نشدهزمستانتانهنوزشما. نه؟ کنیدمیبیان

ماش و لوبیا دارداز آن زمین که درون بهارگه بنماید زمینِ نیشکرت

ماهسهشمابراياگر. راحضورفضايیعنی، رانیشکرزمیندهدمینشانشمابهزندگی، بهارزمان:گویدمی

فضايشمابه. جداستهمهرکسیبهار. آیدمیشمابهار. آیدمیبهار، کنیدسکوت، نزنیدحرف، باشدزمستان

بهزمینهمانازرانیشکرزمیناینولی. استنیشکرزمیناینجاکهدهدمینشانراحضورفضاي، رایکتایی

. ذهنیمنآنازیعنی، آوردمیوجود

لوبیاوماش. بودهلوبیاوماشتویشکه، زندگیآوردنمیدلدیگرجاياز، کندمیتبدیلراشمادلهمانیعنی

. دهیممینشانهستعکسییک، چیستلوبیاوماشدانیدنمیاگرضمندر. هاستشدگیهویتهمسمبل

پس. گیردمیهاشدگیهویتهمنمادرااینهاموالناولوبیاستهمهاسفیدآن، استماشسبزهاآنببینید

. هاستشدگیهویتهم، بیتدراینلوبیاوماش
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معرضدرراخودتان. کنیدسکوتگفتنبلهباشمااگر، آوردمیبیروننیشکرزمین، هاشدگیهویتهمزمیناز

فیکونکناوکار، کهبشویدمعتقد. یعنیقدروقضا، بدهیدقرارقضاقانونمعرضدر. بدهیدقرارفیکونکن

، مکانالومکاناندردویممیهمیشه، فکانکنحکمهايچوگانپیش، کهبشویدمعتقد. عللموقوفنهاست

عملچه، کنفکرچه:گویدمیمابهلوبیاوماش. گیریممیخردلوبیاوماشازما. نداریمهمدیگريچارههیچ

. کنشکایت، برَنج، باشخشمگین، باشدچهاحساست، کن

ذهنیمنواسطهاینازوکنیسکوتبایدماهسهکه، خواندمکهبیتیتوضیحدرخوانممیمثنويازبیتچند

. شديانسان، شديمردتواینکهبراي، نکنیاستفاده

2068بیت ، دفتر چهارم، مثنوي، مولوي

را بعد از ایندفع کن دَلّالگانچونکه با معشوق گشتی مهنشین

بامرديیک، کسییکاگر. رودمیخواستگاريمثالحاال، کندمیپیدازنمردانبرايکهزنییعنیدالله

. دیگرخواهدنمیواسطه. خواهدنمیداللهصورتایندر، اوبهرسید، شدهمنشیندیگر، اشزمینیمعشوق

، بشویمزندهخدابهتوانیممی، شدهباالترسالماندهدیگرآمدیماالنمایعنی. خواهدمیداللهاستدوروقتی

، بگویدلفظاًمابهکه، خواهیمنمیراذهنیمنواسطهمادیگر، بشویمهمدم، بشویمیکیعرفانیمعشوقبایعنی

. رسیداوبهشودمیچطوريدانمنمیوچیستخداکهبگویدذهنبا

خداباکهنیستیممتوجهولی، شدیمبالغ، هستیمذهنتويماهاستمدت. دارنداالنرااستعداداینمردمهمه

چطوري؟ بکنمبایدحاالچکارکهپرسیممیواسطهازمرتبولی، باشیمآگاهانهاوباتوانیممی، هستیم

؟ بکنمخداشناسی

نامه و دلّاله بر وی سرد شدهر که از طفلی گذشت و مَرد شد

راهمدیگراینهاگذاشتندنمیولی، کردندمینامزدبودسالشانهشت، هفت، بودندکوچککهراهابچهقدیم

میهاداللهاینباالخرهنامزديدوراندرولی. بشودبزرگهمدختروبشودمرد، ردموبشوندبزرگتاببینند

:گویدمیبنابراین. نبودکهپست، دادندمیبردندمیرانامهیا، آوردندمی، بردندمیحرف، آمدندمی، رفتند

ایندر، شدانسان، شدمردو، ایمگذشتهماهمهکه، گذشتذهنیمنحالتازیعنیگذشتطفلیازکههرکسی
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ازراهانامه، بودنشستهمعشوقشپیشکهداستانآناستیادتان، بخواندراذهنشکهنامه، داللهونامهصورت

. خواندمیراذهنشیعنیخواندمی، بوددرآوردهجیبش

تو. بزرگیتو، کنممیشکرتوبه، دارمدوستراتو. خوانیممیراذهنمانولیایمنشستهخداپیشاالنمایعنی

بهتوانیمی، دیگرشديبزرگاینکهبراي، نکناستفادههمداللهاز، نخواننامهپس، االنبشويتبدیلاوبهباید

. بیاوريرازنتبرويمردعنوان

حرف گوید از پی تَفهیم رانامه خوانَد از پی تعلیم را

بخوانیمنامهاگر، بشویمزندهخدانهایتبیبهتوانیممیو، ایمشدهبالغوقتیمایعنی، شخصاینکهگویدمی

راموضوعاتاینیا، بدهیمیادمردمبهچیزياینکهبراي، استمردمتعلیمبراي، کنیماستفادهذهنمانازیعنی

. نیستروانشناختینیازولی. زندمیحرف، کندمیتفهیممابهکهموالنامثل

دارد، محیطازتوجهوتأییدگرفتنوروانشناختینیازدنبالبه، واسطهاینیعنیذهنیمندرکهکنیدمیتوجه

رخبه، شودمیهویتهم، آفلچیزهايباهی، کندمیشناساییهی، کندمیقضاوتهی، زندمیحرفهی

راداللهگویدمی. استداللهایننیاز. استذهنیمننیازبراي، نیستتعلیموتفهیمبراياین. کشدمیمردم

استفادهآنهاازداللهیا، داللهبخاطریا؟ کنیدمیاستفادهتفهیموتعلیمبرايذهنتانازشما؟ یچشما. کنرها

؟ کندمی

یاسالهبیستشدمیهمدخترحاال، سالهپنجوبیستمثالشدمیمرد، کردندمیراکاراینکهقدیممثالببینم

کهگفتندمینشستندمی، رسیدندمیهمبهآمدندمی، کردندمیدواجازهمبااینها. سالهپنجوبیستحاال

رااین، اینمنبهاستیادت. بخوانیمراهانامهبیاوراالن، راهانامهوآوردمینامهداللهاینکهاستیادت

توبهبیایدبگویماوبهمنبنشانیموسطاینجابیاوریمراداللهبرویمدوبارهیا؟ نوشتمرااینهممننوشتی

خواهیممیرادالله، خوبزنیممیحرفهمباایمنشستههمبابابا. بیابگومنبهبیا، بگوییاوبههمتو، بگوید

. نداریماحتیاجذهنیمنبه، بشویمیکیتوانیممیاوبا، هستیمخداپیشاالنماکهبگویدخواهدمی؟ چکار

ماستکان دلیلِ غفلت و نُقصانِخرب گفنت خطاستپیشِ بینایان

ذهنازاستفاده. خطاست، کردناستفادهداللهازیعنیگفتنخبر، خداپیشهمینطوربینایانپیشگویدمی

از، نشستیمخداپیشاالنمایعنی. استقدغنماروانشناختینیازهايومقایسهوانتقادوقضاوتبخاطر
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بینایانپیش، کهگویدمیهمینبراي. بدهیمقراراواختیاردرباید، کنیماستفادهنبایدهرز، بیخوديذهنمان

صحبتبگویدایشان، بنشینیدفردوسیپیشاگرشما. خطاستهمجهانیاینبینایانپیش. خطاستگفتنخبر

، منندارمتوصیف، چهآقا، کنتوصیفراموالنا، بهراجعبفرماییدبگویندمنبه؟ بکنمصحبتیچهبرايآقا، کن

؟ منبگویمچه. بگیریمیادکنیمعمل، بخوانیمراشعرهاهمین

منهمینیعنی، استنقصانشواستغفلتشدلیلاینصورتایندر، بزندحرفبینایانپیشکسیاگر

. زندمیحرفدارداش ذهنیمنپس. استاش ذهنی

هبرِ این آمد خطابِ اَنصِتُوانفعِ توشد مخوشی ، پیش بینا

، استبهترباشیمخاموش، شدهزندهزندگیبهکهاستانسانیبینادومین، استزندگیبینااولینکه، بیناپیش

فرمانگویدمیهمینبراي. کنیممیاستفادهاوبرکتاز، شویمنمیبلندذهنیمنعنوانبهاینکهبراي؟ چرا

. باشخاموش. گرفتیدیادبهترهمهازدیگرشمارااَنصتوا. شدهصادر، باشیدخاموشیعنیأنصتوا

دراز اندر مَکَش، لیک اندک گوبر گوی خَوش، بگو: گر بفرماید

. بگوکوچک. نزنحرفخیلیولی، بگوشاد، بگوخوش، بگو: بگویدشمابهبیناآناگر

با امر ساز، بگومهچنین شَرمینور بفرماید که اندر کَش دراز

نظربههماشعارشسرودنمورددرراموضوعاینموالنا. کناطاعتو، بگوباحیاهمینطور، بگوطوالنیبگویداگر

هاموقعبعضی، گویدمیزیادهاموقعبعضی، استایزديفرمانمطیعلحظههریعنی. واقعاًبردمیکاربهآیدمی

وقتی. سازدمیاوبا، با، گویدمیاوهرچه، همیشهو، گویدمیشرمین، گویدمیزیادهماگرولی، گویدمیکوتاه

. بیاورمپیغامآنجاازودریاآنبهدوبارهبرگردم، کنمخاموشدیگرگویدمی، شودمیدورذرهیکبیندمیهم

. بگذاردخوبیخیلیاثراتماازبرخیروياستممکنکهاستهاییصحبتهااین

کسی که از کرمش قبله دعا داردخَمَّدچرا چو دالِ دعا در دعا منی

حالدربایدماهمیشهدرواقعو، استخمیدهدعادال. ماندهکهبیتیسهدوهمین، استمهمخیلیابیاتاین

دعاموقعچراانساندعادالمثلکهگویدمی. هستیمدعاحالدر، گوییممیبلهمالحظهاینو، باشیمدعا

پیداقبلهخداکرمازیعنیاوکرمازکهانسانی؟ کندنمیسجده؟ شودنمیتسلیمیعنی؟ شودنمیخمکردن
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میگوشحاالوشدندبزرگاینجاکهآنهایییعنی، هابعضی، هچیقبلهدانندنمیهابعضی، قبلهدرضمن، کرده

. دیگردانندنمیراچیزهابعضی، برنامهکنند

ماخداکرمازاینجادرولی. گزارندمینمازایستندمیطرفآنبه، گزارندمینمازمسلمانانکهاستطرفیقبله

نشانقبله، کردهلطفاو. ماستقبلهاینو، بشویمزندهاونهایتبیبهوبشویمزندهاوبهتوانیممیلحظهاین

؟ نداریمقبلهمامگر؟ شویمنمیتسلیمچرا؟ خمیمنمیماچرا. کردهزندهقبلهبهراما. مابهداده

سوارراما، داشتهگرامیراماخداگفت، داشتهگرامیراماخداکهکندمیهمماگرامیداشتبهاشارهکَرَماین

، گذراندذهنازوقتی، همینطورهمدریادرو، خشکیازگذراندمیهمینطورو، کردهخشکیدر، ذهندرمرکب

فضايوارد، گذراندمیذهناز، کندمیيهوشیارمرکبسوارراما، شویممیتسلیم، شویممیتسلیمماپس

دیگرانبهنسبتراماودهدمیمابهپاكغذاهايازو. کندمیدیگريمرکبسوارهمآنجا، کندمییکتایی

. دادهبرتريباشندگانخیلی

استگفتهاواینکهطبق، يهوشیارضربانتکاملیقانونطبقرانهایتشبیتواندمیکهاستاینهماش برتري

، مابرايکردهدرستقبلهبنابراینپس، بشناسمفرمدرراخودم، خودمکهدارمدوست، نهانهستمگنجیمن:

حاال. خداستخانهآنجاگوییممیکهایستیممیطرفییکبه، خوانیممینمازوقتیما. استخودشاش قبله

اینطوريغزلبیت، به، کندمیاشغالرامامرکزاووقتی. مامرکزآیدمیخداخانهشویممیزندهاوبهوقتی

: گفتکهشدهشروع

ونخواهیدراخداغیرخداازکهگفتیمهمقبالما. بشومندلبیایعنی، داردراتودلکهکننظريدلبهمها

خودشاینکهبراي. راخودشبلکه، مکانیقبلهنه. مابرايکنددرستقبلهکهخواهدمیاو. گفتیمرااینهاهمه

وقتی. بیفتداتفاقایناستمنتظرهاستمدت، مابهکردهرالطفاینو. بشویمزندهاوبهبایدما، باشدماقبله

؟ خمدنمیدعادردعادالچوچرا: گویدمیهمینبراي. آمدهوجودبهامکاناینانسانبهحیوانازجهیدیم

. دارددعاقبلهکرمشازکهکسی، خمدنمییعنی

دارداز آنکه سایه خود پیش و مُقتَدانیستاو منازی، چو پشت کرد به خورشید
مقاومتوقتی؟ کندمیخدابهراپشتشکی، بکندخدابهراپشتش، بکندخورشیدبهراپشتشاگرگویدمی

نمازياو، نیستنمازياو، خورشیدبهکردپشتچو. گویدمینه، بلهجايبه، لحظهایناتفاقمقابلدردارد

اش سایه، اندازدمیسایهلحظهایناتفاقمقابلدر، کندمیمقاومتاینکهبراي؟ چرا. نیستنمازاهلیعنینیست
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نمازخودشسایهبهاینکهبراي، نیستنمازاهلو، نیستپاك، نیستطاهراوبنابراینپس. استاش ذهنیمن

کهکسی، پیشوایعنیمقتدا. داردمقتداوپیش، خودسایهکهآناز. خواندنمینمازاصلیقبلهبه. خواندمی

. ایستدمیوا پیش. کنندمیپیرويودارندشنويحرفاوازمردم

یککههمینطور. کنیممیمقاومتلحظهایناتفاقمقابلدرما، ماستمرکزذهنیمنوقتیکنیدمیتوجهپس

کردنرنگ. اندازدمیسایهپشتش، کنیدرنگراشیشه. شودمیردشیشهازآیدمیآفتاب، باشداینجاشیشه

میسایه، لحظهایناتفاقمقابلدرذهنمانباداریمذهنیمقاومتکههمما، نورمقابلدرشیشهمقاومتیعنی

حضور، نیستیمنمازاهلماپس. کنیممیدعا، خوانیممینمازخودمانسایهبه، اندازیممیسایهوقتی. اندازیم

. نداریمهمواقعینمازدر، نمازدرنداریم

وراخردشجریاناوولحظهایناتفاقبهبلهبگوییدبایدشماهرلحظه، دعاستلحظههر، کهدعایانمازدرپس

. داردمینگهدعاحالدرراشما، گفتنبلهاینوکندمیردشماازرااش شاديوراآرامشش

دائِمونصالةفیراعاشقانرهنمونومنازآمدوقتپنج

باکهعاشقان. هستنددائمیدعايدرعاشقان. هستنددائمینمازدرعاشقاناما، استوقتپنجرهنمونونماز

هرهستندتسلیمحالدریعنی، اندخمیدهدعادالمثلوکنندمیدعاوخوانندمینمازاوبه، اندشدهیکیاو

براي، نیستنمازاهلاصالاو، انداختهسایه، کندنمیراکاراینکهکسیآنوگویندمیبلهلحظههر، لحظه

. دباشایستادهقبلهسويبهعمالاستممکنکهگرچه، نایستادهخداسمتبه. خواندمینمازاش سایهبهاینکه

: کهگویدمی، چهارمدفترمثنويبا، دهدمیتوضیحاالنببینید

2439بیت ، دفتر چهارم، مثنوي، مولوي

ای سازیده بودی کینه راقبلهدیوخانه کرده بودی سینه را
باکهشماهايشدگیهویتهماینازهرکدام، این. استدیوخانهذهنیمن. استذهنیمن، توسینه، تومرکز

، حاال. توستکینهتوقبله، پس، اي سازیده بودي کینه راقبله. استدیوتوسینهو، استدیو، استهمهمراهدرد

، استکهنهمنهايرنجشاین؟ دارمرنجشمنآیابگویید، بپرسیدخودتونازشماحقیقتا، کهاینجاستسوال

رااینباید، دارمرنجشمنسازمانییکاز، رئیسماز، دوستماز، مادرموپدراز، امبچهاز، همسرمازاستممکن

، دارمکینهشناسممیکههرکسیاز، دارمفرديکینه، دارممذهبیکینه، دارمقومیکینه، دارمکینه. بیندازم

. بیندازمباید. استکینهایننمازمپیش، خوانممینماز، کنممیدعا، کنممیعبادتاگرمن
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شدنخمحالدر، باشدنداشتهحضور، باشداضطراب، باشدترسدرحال، بخواندنماز، بکنددعاانسانشودنمی

نهایتبیبهموقعآنبایدشما. زنندمیحرفدارنددیوها، داردکسییکدلشآندرولی، باشدشدنراستو

. گویدمیراهمیندارد، بیرونیچیزهايبهپرداختناز. باشدتعطیلذهنوباشیدداشتهزیاديعمقیا، خدا

نک عصاام شاخِ شوخت را شکستشاخِ تیزت بس جگرها را که خَست
دردمندذهنیمنهمینتیزشاخ، کندمیپیداتیزشاخآدم. ذهنیمنبادعا، رسدنمیجاییبهدعاجوراین

میظلم. کنیممیزخمیراجگرهاازخیلی. دهیممیدردهمهبه، بیرونآییممیماکهکنیدنگاه. استآدم

تیزشاخاینعصایم، آمدهعصایمحاال. کردنزخمییعنیخَستن، خَستکهراجگرهابستیزتشاخ. کنیم

، خودتانازکنیدسوال. دیگراستواضح. شکستاینک، کردهایجاددردهمهاینکهراتوحیايبیوگستاخ

؟ نیستیااست. استمنقبله، استمنپیشنماز، استمننمازپیشواي، منرنجش، منکینه، بگویید

3430بیت ، دفتر ششم، مثنوي، مولوي

ز آبِ صافی اوفتاده دور دستپرَستکَفزین حجاب این تشنگانِ
ولی، آیدمیطرفآنازکهآبی، حیاتآبتشنه؟ یمهستچهتشنهما، تشنگانما، ذهنیمنحجاباینازیعنی

، آیدمیبیرونازکههاییخوشی، اینهااستزندگیکف، آیدمیبیرونازکهذهنیمنآبِ. پرستیمکفاالن

کفهمهاینها، امآنطوري، امطورياینمنوهپروتوذهنیتصوراتودادنپزوقدردانیوتوجهوتأییدبهنیاز

ماکهحالیدر، استکفدهدمیشمابهدردهایشباوفکرهایشباذهنیمنکههرچه. نیستآباینها. است

همینحجاب، بشناسیدبایدراحجابشما. حجاباینازافتادنددورصافیآبِاز. یمهستآنورازحیاتآبتشنه

باشماستهايشدگیهویتهمحجاب، شماستهايقضاوتحجاب، شماستمقاومتحجاب، استذهنیمن

. استذهنیمنهمینحجاب، گذراچیزهاي

کنیمپرستی و خُفاشی میشب )امیم(آفتابا با چو تو قبله و امام
، کنیمدعاتوبهما، باشیماقبلهتوو، باشیمامرکزوبشويزندهمابهتوانیمیتوکهدرحالی، خدایایعنیآفتابا

، داریمدوسترافکرهاخوابما. یمهستپرستشبما، باشیماپیشواي، باشیماامامتووبگیریمخردتوازو

ناآگاهی. داریمدوستراجهل. داریمدوستراتاریکی. کنیممیخفاشیبنابراین. داریمدوسترادردهاخواب

. استکنندهبیدارهابیتاین. داریمدوستراذهنیمن
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ای مُستَجار، زین خُفاشیشان خبرسوی خود کن این خُفاشان را مَطار
شبما. رامایعنی، خودتطرفبهبدهپروازراخفاشاناینگویدمی. پروازیعنیمطار، دهندهپناهیعنیمستجار

خفاش، ایمشبدربنابراین. ایمهویتهم، فکرهابا، آفلچیزهايبا. پرستیممیخیلیرادنیااینیعنی، پرستیم

حیاتشآبکه، پروازکه، بشویدتسلیمبایدشماپس. بدهپروازخودتسويبهراما. گریزانیمآفتاباز. یمهست

. نیستیدچهکهدانیدمیاالنشما. بگوییدبلهبایدشما. بکندشماوجودواردرا

. میرممیتوبهنسبت، اندازممیراتومن. نیستمتو، منبگوییدآشکارا. بکنیدالنیستیدکهراچیزهاییآنباید

راتاریکیو، مهستخفاشکهمراتوبگوییدشماو. بشومزندهاوبهخواهممیمن. بشومفناخواهممیمن

. بخرامخفاشیازمرا، دهندهپناهاي، مستجاراي، بدهپروازخودتسويبه، داشتمدوست

ما روا دارداگر رقیبِ سخن جويبشنوخبرِ من صمت نَجا، خموش کن
ساکت: صمت، کهکسی: من، نَجاصمتمنحدیثاینو. کنخاموشراذهن، باشخاموشگویدمیمابهاالن

و. گویمنمیمنگویدمیموالنایعنی. اتگوشتونرفته؟ شنیديحاالتا، بشنو، بشنورا، کردپیدانجات: نَجا، شد

سخنبهکارشاصالاین، استجویندهسخن، استسخندنبال، ماستهمراهکهذهنیمناینکهباشمراقب

کندرستفکرماشینِیکاین. بشودخاموشخواهدنمیاین، داشتنخواهدروااین. استزدنحرف، است

نمیحلرامسائل. کندحلرامسائلفکرهابابایدکهکندمیفکر. میردمینباشدفکر. استمتفکریک. است

بینازرادردهابلکه، بدهدتسکینرادردهاتواندمیکردنفکرباآیدمینظرشبه. کندمیترمشکل، کند

. کشدنمیحرفازدستو، کندمیاضافهرادردهاکردنفکربا. ببرد

گوییمیاوبه. بزندحرفخواهدمیدائماًذهنیمناین، بدهیتشخیصبایديهوشیارعنوانبهشما، حاال

همدعوا. باشخاموشکنممیخواهش. زدنحرفبهکردشروعهرموقع. ندهگوشحرفشبهاصال، باشخاموش

خاموشبابا، خداراتو، منمرگ، کنممیخواهش، تعارفهمانمثل. شودمیترقويبکنیدعوا. بکنینباید

حدیث، بله. چشم، چشم، چشم، دانممی، باش

من صمت نَجا

. هر که سکوت کرد رستگار شد

&&&
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مناینوزندمیحرفاش همهکهایمکردهزندگیهمدمیبامدتیولی، یمهستهوشیاريما:کهگفتموالنا به ما 

اگراینکهبراي، بشویمخاموشماکهداردنمیرواکهگفتو، جوسخنرقیبگذاشترااسمش. استذهنی

. کردپیدانجات، شدساکتکسیهرکهشدیداینبهآگاهشماپس. شودمیضعیفیامیردمیاوبشویمخاموش

ماویمهستاوماکهقبوالندهمابه کهمدتهاستکه، خودشذهنیمندستاز؟ کسیچهدستازنجات

اگر، ماندمیزنده، شودمیتقویتزدنحرفباکه، یمهستذهنیبافتیکبلکهنیستیمخدائیتیاهوشیاري

. میردمیوشودمیضعیفنزنیمحرف

میتعمیرراخودش، ببیندمیآسیبهرموقعوبماندزندهکه، جوستحرفخودشاوزنیممیحرفبنابراینو

شماکهستااینشمادربینشاولین. استگوییحرف، استجوییحرفواستزدنحرفطریقازهماووکند

باشندهاینوبمیریدبایداوبهنسبتشما، نیستشماجنسازشمادائمیهمدماین، نیستیدجوسخنرقیباین

هستیدآنشماکهدائماًکندمیوانمودو ، استذهنیتصویریک، استذهنیبافتیکبلکه، نیستباشندهاصالً

. نیستیدقیبراینشماکهبشویدمتوجهراشماکهآوردمیبوجودرااتفاقاتیزندگیو، بماندزندهخواهدمیو

آنشماکهشویدمیمتوجه، حدیثاینشنیدنهمینطورایشانهايحرفشنیدنوموالنااتفاقبااالنشماو

هویتهمتاریکی، شبتاریکیدرشماکهشویدمیمتوجه. کنیدمیرهایشو، نیستیدهمدمیا، نیستیدرقیب

رادیگريمطلبامروز. کردیدمیراخفاشکارهايو، دانستیدمیخفاشراخودتانوبودیدشدهخفاششدگی

:گویدمیکهخوانممیبرایتانششمدفترازکوتاهمثنويیکآنازقبلولی، خواندخواهیمخفاشبهراجع

2893بیت ، دفتر ششم، مثنوي، مولوي

دیده را دوری مدهجانِ قربت مَهجوری مده، یارِ شب را روز

ایمبودهشبدرولی، هستیمخدایاروهستیمخدائیتما، هستیمشبیارما. خواهیممیخداازمایعنی

همخیلیذهنشبیادنیاشباین. شدیمرهادیگرگفتیمبلهکهموقعیاز، شدیمجدااوازکهوقتیازهمیشه

، بودیمنباتیا، بودیمحیوانماکهزمانیازداردفرق، ایمفهمیدهشبدرراچیزهااینماکهبطوري، نیستشب

راآرزواینکهحاال، نکنجداخودتازیعنیمدهمهجوريراشبتیارتواستروزاالن:گویدمی. بودیمجمادیا

بکنیمنبایدکارهاچهکهشویممیمتوجهما، کنیممیرادعاماکنیممی
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میراتووبودهتوباکهجانی، نزدیکییعنیقربتکردهمالقاتراتوکهجانی، دیده را دوري مدهجانِ قربت 

. مدهدوريتوستجنسازوتوستامتدادجاناینکهداندمیوناسدش

خاصه بُعدی که بُوَد بَعدَ الوِصالتو مرگیست با درد و نَکالبُعدِ

تجربهرااوعینو، نباشیمزندهاونهایتبیبهلحظهایناینکه، خداازدوريیعنیتوازدوري، دوريیعنیبعد

حاالکسیهرکهدهدمینشاناین. استهمراهعقوبتوکیفرودردبااین، باشیممشغولذهنیمنباونکنیم

هویتهمهرپس. داردبدنتیجهکاراینیعنی. بیندمیکیفر، دهدمیادامهراذهنیمناگاهانهنایاآگاهانه

کسیبهشوممیهویتهمچیزاینبامنکهبگوییدشما، شودنمیتماممجانییعنی، داشتخواهددردشدگی

ازبعدکهدوريیابعدمخصوصاً. کنیمیپخشعالمدرهمرادرداینکشیمیدردخودت، نه. نیستمربوطهم

. ايدادهنشانمابهراخودتبارچندینیعنی. شناسیممیراتوما، باشدوصالدیدن

پیداعمقییککهبودهلحظاتییکباالخرهایدشدهعاشقشمابارچندینماذهنیزندگیهمینطولدرحتماً

یادماناالنهمالستدیدارآنحاال. استدادهنشانشمابهراخودشاومسلماً، ایدکردهلطافتحس، ایدکرده

اینعلتش، بله؟ کنیدآشتیلحظهایناتفاقباهستیدقادرشماآیا. بگوییمبلههستیمقادرهمینبخاطر، آیدمی

. کنیممیپیداآگاهیاوبهکهستا

خالیاطرافش، بیندمیماچشماینراهواپیما، آیدمیهواپیماآسماندرکهامگفتهامزدهرامثالاینبارها

بیندمیمادرونخالآن، راخالآن، رافضاآن، ببیندتواندنمیکهچشماین؟ بیندمیچهرافضا، استفضااست

راآسمانآنداریمهمخالدیدیک، بینیممیراچیزهامانذهنومانچشمبایکی، داریمدیدجوردوماپس

. بیندمیراخال، بیندمی

، شنودمیگوشاینراصدا، بله:گویدمی؟ شنويمیراصدا، شنويمیرانت:گوییممی، زندمیتارکسییکو

همین؟ شنودمیکی، شنوممیهمراآن، شنوممیبله؟ شنويمیجوريچهاستسکوتکههانتبینفاصله

مادراویعنیشناسیممیراآنماپس. استخالیفضايشبیه، خداستوهستیدشماخودنوعیبهکهسکوتی

اختیارباخودمانمیلباوهوشیارانهذهنیمنبهنسبت. باشیمذهنیمنحتماًکهداریماصرارچرا. استزنده

. کندمستقرمادرخودشسکونوسکوتآنکه، بمیریم
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اشبالیدهۀآب زن بر سبزاشمکن نادیده، آنکه دیده ستت

ایمدیدهراتوکهماگوییممیخدابه، ندیدياینکهمثلنکنراکارایناینطوري، دیدیمما، دیدهراتوکسیهر

اینبهبزنآبشداینطورکهحاال. ندیدیموشناسیمنمیراتومااینکهمثلکنیمیکارهایییکجوريیک

همخودتان، شماگوییدمیرااینهاحاال. بزنآباینبهداریمحضورخردهیک، استروئیدهکهايسبزه

. کنیدنمیمقاومتزدآباگر، کنیدمیهمکاري

مکن هم ال اُبالی در خَلِشتو در روشمن نکردم ال اُبالی

نمیمباالتیبینیستمتوجهبییعنی، نیستمالابالیمنخدایا:گوییدمیشما، باشددرستحرفایناگر، هان

خواستدلمکاريهرگویمنمی، کنمنمیایجادبیشتريدرددیگرتوبهشدنزندهروشدر، روشایندرکنم

راکیفیتشوراخودمهوشیاريمسئولیتمن، هستمخودمهوشیاريمواظبمن، هستمتسلیممن، کنممی

فرصتیهرازواوبسويروممیدارممنکهنیستمموضوعاینبهتوجهبی، نیستمالابالیوکنممیقبولاالن

ببینمبرودمنبندهکهنگو، نشوالابالیدادنددرخلیدندرهمتو، نیستمالابالی، کاراینبرايکنممیاستفاده

. بگیرمرادست، مراکنمراعات. کندمی کارچه

یادچیزيبایدماابیاتایناز، کندمیراکارهمانهمزندگیکنیدمیارادهوخواهیدمیشماکهچیزير

بهدهدنمیدرد، خلدنمیهمینطوري، نیستالابالیشماباهمزندگیرفتار، نباشیدالابالیشمااگریعنیبگیریم

، باشدداشتهدردهماش همه، بیایدپیششمابرايمختلفچیزهاياالنکهنیستطوراینقدروقضاقانون، شما

الابالی، کنممیالراهمهمن، نشومهویتهمچیزيبادیگراینازبعددهممیقولمنخدایا:گوییدمیشما

. نیستتوجهبی، نیستالابالیهماوونیستم

باره آن روی تو دیدآنکه او یکمران از روی خود او را بعیدهین 

، هستندانسانیکهاانسانهمه، راانساناصالًکه، کندنمیصحبتانسانیکبهراجعراانسانیعنی:گویدمی

ازنکندورراآنهاخدائیت، راآنهابودن، همینکردنفکرودادنانجاممقداریک، هستندبودنیکهاانسان

کهنباشیمالابالیاگرکهدانیممیکامالًما. دیدهراتورويتماماًیادیدهراتورويیکبارکهآن، کنکمک، خودت

. دهدمیرامعنیدوهربله. دیدهراتورويتماماًودیدهیکباریعنییکبارهپس، هستیماوکامالً
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کُلُّ شَیءٍ ماسِوَی ا باطِلُگلودید روی جز تو شد غُلِّ

. زیرا هر چیز جز خدا باطل است. دیدن روي هر کس بجز تو زنجیري است بر گردن

یکبههستیمآگاهچیبهمالحظههرکهکنیدتوجهولی. ماستگلويزنجیرتوازغیررويدیدنکهگویدمی

تواندنمیخداازغیرچیزيهیچواستباطلخداازغیرچیزيهریعنی، ماستزنجیرهمینوبیروندرچیزي

بارهاکهاستقرآنآیهیکبهمربوطوماگردندراستزنجیرياینصورتدرباشداگرو، باشدشمامرکز

. اینجاخواندیم

8آیه ، )36(سوره یس، قرآن کریم

 هِمنَاقی أَعلْنَا فعونَإِنَّا جحقْمم مإِلَى الْأَذْقَانِ فَه أَغْلَالًا فَهِی

. آوردن نتوانندچنان که سرهایشان به باالست و پایین ، و ما بر گردنهایشان تا زنخها غُلها نهادیم

کشدباطالن را می، زآنکه باطلمنایندم رَشَدباطلند و می

بینممیراجهانآنهابامنکههستندعینکی، هستندمنمرکزاینها، هستندباطلاینها:گویدمیکهکنیدتوجه

غیرکهچیزهایییعنیآنهاپس، کنممییستروراستراکارهایم، کنممیسازماندهیراجهانآنهاحسببرو

باطلچیزهايکهدانیدمیشما. کنندمیهدایترامنولیهستندباطلآنها، هستندمنمرکزهستندخدااز

اوقاتگاهی، کنندمیهدایتدارندراشما، هستندشمامرکزوهستندخداازغیرکههاشدگیهویتهمیعنی

هستندمنمرکزچون، هستماینهاجنسازهممن، هستندباطلاینهاگویدمی. جهانایندریا، خدابسوي

. رودمیباطلسويباطلجذبقانونطبق، باطالنبسويکشندمیرامنبنابراین

. خوانممیتاچندتانبرايکوتاهکوتاههايمثنويهمینطور. شدتمامکوتاهمثنويقسمتاینبدهیداجازهبله

میروشنوقتی، کندمیروشنمعنويچهماديچهراشمازندگیمختلفهايقسمتکوتاههايمثنوياین

میخواندخواهمبرایتانکهآیندهبیتچنددر. گیریدمیتصمیمودهیدمیتشخیصوبینیدمیشما، شود

درداگر، نه:گویدنمیخدا، باشیدداشتهدوستراتاریکیوباشیدخفاششماکهباشدقراراگر:کهبگویدخواهد

. دهدمیبیشتر، نه:گویدنمیخدا، باشیدداشتهدوسترا

تشخیصبیندمیباالآنخدا، باشمداشتهدردمناگرگویدمی، بیندمیدیگرجوریکذهنیمنکهحالتیدر

تشخیصوشناساییباهوشیارانهبایدشما، نیستچیزيهمچون. کندمیعالج، فرستدمیدوایییک، دهدمی
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المن، هستملحظهایندرامهوشیاريکیفیتمسئول، هستممسئولمن:بگویید. بکنیددعاقبلیدعايمثل

زیاديمقدارمن، بودهدیگرانبهحواسممن، دارمدردمن، دارمذهنیمنمن، امشدههویتهممن، کنممی

بهکندمیرحمخدابشودزیادرادردماگرامکردهفکراشتباهاًوامشدههویتهمآنهاباوامکردهانباشتهدرد

میمتوجهاالنرابودنشباطلشما، کردهردیفذهنیمنکههاقصهاینجورو، دهدمیبیشتريدردخدا، من

. شوید

3623بیت ، دفتر سوم، مثنوي، مولوي

از برای غصّه و قَهرِ خُفاشآفتابی که بگردانَد قَفاش

کهاستکردهقهرآفتابازخفاشاینکهبراي، بکندپشتاگرآفتاب:گویدمی، االنخواندخواهیمرابعديبیت

نوراز، استتاریکیدرمرکزشگذاشتهرااش ذهنیمنکهانسانی. ندارمدوسترانورمناندازيمینورچرا

همهایننداشتغصهبهعالقهاگر، خدااستقهروداردغصهبهعالقه، غصه، آیدمیبدشحیاتآبازوآنوري

ایناتفاقبهاینکهبراي، کردیمقهرخدابافهمیممیکجااز. کردنمیقهرهمخداباو، کردنمیانباشتهغصه

.دیگریمستهقهرپسرفتهیادمانالستاگر، السترفتهیادمان، گوییمنمیبلهلحظه

آشتی، بلهگوییممیهستیمآشتیاگر، هستیمقهرپسنیستیماوپسهستیمذهنیمناینکنیممیفکراگر

ازفهمیدکسیهر، کناظهارراخدائیت، کناظهارراخودت، بیایدخوشتنوراز، نکنپنهانراخودتهستی

بهراخودش، ذهنبهرودمیمرتبکسیهر، کردهآشتیخداباآدماینشدزندهاوبهواستزندگیجنس

. استذهنخوابدر، استخفاش، استقهرخداباآدماین، دیگرانباکندمیمقایسهودهدمیکاهشجسم

:گویدمی

؟ گرنه خُفّاشش کجا مانع شودغایتِ لطف و کمالِ او بُوَد
داريدوستتاریکیتوذهنیمن، خفاش:گویدمی، کندمیتاریکوکندمیراپشتشآفتاباینکهگویدمی

کهداردلطفتوبهیعنی، استاولطفکمالرفتاراینهماین. باشداشتهخوبخیلی، داريدوستغصهوغم

. شودنمیاومانعخفاش:گویدمیگرنهو، دهدمیهمآنکنبیچارهرامن، بدهدرد، بدهغصهمنبهگوییمیتو

دراینکهبراي؟ خوانممیراقسمتاینچیبراي. نیستانسانلطفمثلخدالطفکهخواندخواهیماالنپس

خرابخیلیواستخرابخیلیوضعشبینیممیرایکیرویممیمثالً، کنیممیلطفدردطریقازماذهنیمن
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، بشودزیادپولشآدمهماناگر. دهیممیچیزيیک، گیردمیمانغصهمیردمیداردشدهبیچاره، ماستازتر

بتوانیماگر، زنیممیحرفسرشپشت، بشودکمپولشکهکنیممیکاريیکبلکه، دهیمنمیچیزيتنهانهما

.شودمیقهربهتبدیلمانلطف، گذاریممیچرخشاليچوب

؟ خواهیدمیدرد، خواهیدمیتاریکیگویدمیشمابهخدا، کندنمیکارياینطورخدااست انسانروشاین

عبورتوازراامشاديمن، شوتسلیمیعنی، بگورابلههمانتونهگرو. دهممیشمابهمنبخواهیدچیهرخوب

مالتاریکینعمتبفرماباشد، استجزو منامتاریکیخواهیمیتاریکیتوولی، استشاديمناصل، دهممی

شماتوانینمی. چشم؟ بشويشیطانمثلخواهیمیتو، دهیممیهمتوبه، دادیمبهشماهخواستشیطان، تو

جبريحالتاین، بشوممنتونگذار، رسدمیعقلتکهتو، بشومشیطانمثلخواهممیمنخوبکهبگویی

؟ چرا. نداردفایدهاین، است

، کنیدشناساییتوانیدمیشما، داریدتشخیصقدرتشما، داریدآزادارادهشما، هستیدانسانشماکهاینبراي

درست، حیوانشویدمیکنیدانکارشوبیندازیدخودتانازراخاصیتهاایناگر. بکنیدانتخاب، بگیریدتصمیم

. نیستیمحیوانماکهحالیدر، حیوان

تا بُوَد ممکن که گردانی اسیربه حّدِ خویش گیر، دمشنی گیری
کهچییعنی.باشدکردنشاسیرامکانکهبگیرخودتازکمتریابگیرخودتاندازهبهبگیريدشمنخواهیمی

وقتی، لحظهایناتفاقباکنیدمیستیزهوقتیکهگویدمی، گویدمیچیکنیدمیتوجه؟ افتیمیدرکلباعقل

وخردشاینشمامقاومتاثردرتواندنمیاووکنیمیانکارلحظهایندررازندگیوقتی، داريمن ذهنی

خواهممیمن:گویدمی.جنگیمیاوقدروقضاباتو.کنیمیاوبادشمنیداريتو،بدهدعبورتوازراشادیش

اوحدکهتوشودنمیکهاینآخر، خداباکنیمیدشمنیپس، نهگوییمی، توکنمزندهخودمبهراتوکنمبیدار

. برسدبهشزورتکهکنپیدادشمنییکبرو، کهنیستی

کَنَدابله است او، ریشِ خود بر میچو اِستیزه کندقطره با قُلزُم
ستیزه، لحظهایناتفاقبامخالفتبگوییدلحظهاینباشماپس، دیگراستابلهپسبکندستیزهاگردریاباقطره

ایناتفاقباکسیاگریعنی. استزندگی، استلحظهاینالینفکجزولحظهایناتفاقچون،استلحظهاینبا

با،ستیزدمیاوفیکونباکن،ستیزدمیاوقدروقضاباستیزدمیاتفاقبا، ستیزدمیخدابا،بستیزدلحظه

کندستیزهدریاباقطرهاگرپس، شويمیخوردخوب، هستمحریفتمنگویدمی، ستیزدمیاوخردوشادي
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وآبروياندازدمیعذاببهراخودشیعنیکندبرمیخودریش، کندمیمسخرهراخودشدارد، استابله

ریشکهکندنبعدشم،سختهکهبکندراریششهم،بودریشبهمردقدیم، آدمکهکنفرض.بردمیراخودش

. دیگراستاصطالحاین، اندازيمیاعتبارازراخودتیعنی،استعیبکهندارد

قمر چون بر درد؟ۀحُجرۀچَنبَرنگذردحیلتِ او از سِبالش
، نیستبیشترسبیلشاندازهاز،کندمیستیزهدریاباقطرهصورتبهکهمن ذهنیانسانحیلت:گویدمی

حاالآدمیکبعنوانشما؟ داردنفوذچقدرمن ذهنی.استکوتاهخیلییعنیخودشنفوذقدرتیعنیسبیلش

بهاما.کندمیادارهراشمانفوذناحیه، راناحیهاینتوحیله؟ داریدنفوذچقدر،درشتسبیلخیلی،بگوییم

لحظهایناتفاقبانکنستیزهشما:گویدمی.رسدنمیخدایعنیچهاردهشبماهیعنیقمر، قمرحجرهچنبره

:گویدمیخودشحاالنداردمعنی، خداستباستیزهکاراین، خالصه

عَدُوِّ آفتابِ آفتابای با عَدُوِّ آفتاب این بُد عِتاب
میراپشتشآفتاب، استاینخفاشبهخدانکوهشیاعتابکهگویدمی، زندمیزدماالنکهحرفیهمیناالن

، خدایعنیآفتابآفتاب، هستیخدایعنی،هستیآفتابآفتابعدوکهتوولی،خوبخیلیگویدمی،کند

یعنیآفتابآفتابباهستیزندگیجنسازکهتورابطه، استاینطوريخفاشباخدارابطه:گویدمی. زندگی

:گویدمی؟ استچجوريآن، درستهاستهمینطورهمخدا

بلرزد آفتاب و اخرتشمیای عَدُوِّ آفتابی کز فَرَش
وتمامکردهروشنراجهاناینکهآفتابیهمیناووشکوهجاللازاونورازاوفرازکههستیآفتابیدشمنتو

چجوريتو، هستیمتکیاوبههمتو، هستندمتکیاوبههمه، لرزدمیاستجهاندرچیهریعنیاوهايستاره

. استآفتابآفتابدشمنمن ذهنیپس؟ شدياودشمن

چه غم آتش را، که تو هیزم شدی؟ای، خصمِ خودیتو عَدُوِّ او نه
عنوانبهسوزيمیآتشدرتوکهحاالوخودتیدشمننیستیخدادشمنتو:گویدمیببینیدروشنشماحاال

میخودتگویدمی، شودنمیناراحتخداشماغصهوغمازبنابراینپس؟ شودمیناراحتآتشآیا،هیزم

کهتو،هستملطفبینهایت، هستمبینهایتکرمکهمن، نیستیهممندشمن؟ هستیمندشمنتو، خواهی

کهحاال، هستیخودتدشمنپذیرينمیرامنخردکهتو، هستیخودتدشمنپس،پذیرينمیرامنلطف

. سادهزبانبه،شومنمیناراحتمن،سوزانیمیراخودت، خودت
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یا ز دردِ سوزشت پر غم شود؟ای عجب، از سوزشت او کم شود؟

توسوزشوازدردیا،شودمیکوچکخدا، شودمیکمخدااوکشیدندردازکه؟کنیمیفکراینطوريتوواقعا

بهبزنمراخودممناگرکه،توهماینبهشویممیبیداراالنماکنیدمیتوجه.کهشودنمی؟ شودمیغمپراو

له، دهدمیبیشترهمباز،نیستچیزيهمچون، آیدمیرحمشخداباالخره،کشیدندردومظلومیتومریضی

نمیاستفادهاوخردازتو، کنینمیتوشکر، هستیناراضیتو، کنیمیتوشکایت، بردمیبیناز،راتوکندمی

.کنیددرسترابرداشتتانشما، استحقیقتعکسدرستمن ذهنیبرداشتهاياینپس، کنی

خدامغزبهخواهممیمن، استعقلروي،استسالمتیرويتمرکزممن، خواهممیسالمتیمنگوییدمیشما

هویتهممنچشم، کنمنمیانکارمن، گویممیبلهلحظههرمن، شوممیتسلیممن، کنمپیدادسترسی

، شومنمیخشمگینموقعهیچ، کنمنمیشکایتموقعهیچ، هستممسئولمنچشم، شناسممیرامیهاشدگی

نمیالابالیهماوشومنمیالابالیمنچون،شومنمیالابالیمن، آوريمیبوجودتورااتفاقایندانممیمن

چکارکه،باشدخودتانبهحواستانشماکهاستمهمچقدرکنیدمیتوجه.کنممیبازراراه، خرششدرشود

. گیریممییادموالناازمارااینها؟ کنیدمی

که مزاجِ رحمِ آدم، غم بُوَدرمحتش نه رمحتِ آدم بُوَد

دادمتوضیحاالنهمین،استغمآدمرحممزاجکهاینبراي،نیستآدمرحمتمثلخدالطف،اوکرماورحمت

غمگینچون، شویممیغمگین، سوزدمیدلمانما،افتدمیبديحالتبهنفریکشودمیبدکهوضعیت، دیگر

،راشادیش،راخردشرودخانهبیکرانخدا، نیستاینطوريخدا، مانمن ذهنیباکنیممیکمکییکشویممی

. استفراوانیازجنسخدا، بیندنمیلحظهایندرکندمیستیزهکهکسی، کردهروانراآرامشش

اشکالآنبهبایدشما، ندارمقبولراخداکرممن:گویدمیاشکالآن، کشیمیدردتوکهدارداشکالییک

روخدابههی،داريمینگهرامسالهوداريمینگهرااشکالکهحالیدر، نگهداریدرااشکالکهنه، کنیدتوجه

کنندنالهوکنندشکایت، نگهدارندرادردهاشومن ذهنی، آورندمیروهممکانهابهآدمهاهمین، کنیمی

بهراتیدردهاومن ذهنیتشکیالتباید، استتوهماینها، بشوندمکانفالنوقبروفالنموالنابهتوسلبروند

. بریزيهم
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پاکاسترمحتِ حق از غم و غصّناکرمحتِ خملوق باشد غصّه

دردبا، استهمراهغصهباهمیشهیعنیاستناكغصهانسانهایعنیمخلوقلطف، مخلوقترحم، مخلوقرحمت

من ذهنی، استهمراهدردبابزنندلطمه، نکنندکمکبیایددشانعب، استهمراهدردباکنندکمک، استهمراه

. استپاكغصهوغمازنیستطورياینخدارحمتاما،دارند

ناید اندر وَهم از وی جز اثرچون، چنین دان ای پدررمحتِ بی

ورحمتوکرمتوانینمیفکرتباتویعنی،بداناینطوريمنپدراي،کیفیتبیوچونبیرحمتگویدمی

نمیدیدهآناثربجزتووهمدروکنیآمادهراخودتبایدتو، کنیبینیپیش، بگیرياندازهوبفهمیراخدالطف

حلدربیرونماکارهاي، شدیمدرستبلهکهمی بینیم، یک دفعه شودمیدیدهاوآثارفقطمافکربایعنی.شود

بهتر، بکندگیرياندازهتواندمیذهنرااثر. اثراینها، شودمیدرستدارد بیرونباوهمسرمباماروابط، شودمی

دلیلیا،بگیرداندازهراخدالطفوفراوانیتواندنمیشماوهمولی، شدمبهترمنگوییدمیهمشما، منشدم

. کنمنمیتانوخستهخوانممیهمدیگرمطلبچند.استگفتنبلهفقطماکار، کندپیدا

1654مولوي، مثنوي، دفتر چهارم، بیت 

گاهِ او دَنی ستو قبلهاو دَنیّعهدست، زان رو کُشتنی ستنفس، بی

است بلدنهچون، نیستبلدبلهواست بلدنهبنابراین،شناسدنمیراالست،استعهدبیمن ذهنییعنینفس

اوبهنسبتبایدمایعنی،ستاکشتنی،کندمیمحرومزندگیفراوانیاز،کندمیمحرومزندگیخردازمارانه

واستجهانبهمن ذهنیقبله، استپستهمگاهشقبلهواستپستاو، هستیماوماکنیمفکرنباید،بمیریم

همماقبلههستیماوکنیممیفکرماوقتی،داردفرقاوباماقبلهپس، خداستسويبهخداییتبعنوانماقبله

، خوانیدمیخودتانسایهبهرانمازشماگفتامروز، شماستکینهشماقبله:گفتموالناحتیامروز.استپست

. متوجهیممابلهگفتیمما؟ متوجهیدهیچ

مُرده را درخور بُوَد گور و کفناین اجنمننفس ها را الیق است 

، کنیممیماکهزندگیهمین، استخوردرزندگیجورهمینذهنیهايمنیعنینفسهابرايکهگویدمی

این.دهیممیدرددیگرانوخودمانبهوکنیممیایجاددردوکشیممیدیگرانرخبهراخودمانوزرنگی
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دیگريجامعهیکبرسندحضوربهانسانهاوقتی.نفسهاستالیقاصالبشريجامعه، کردیمدرستکهايجامعه

عالم،جدیدآدم، جدیدعالم، جدیددنیايوجدیدآدم:حافظقولبه، جدیددنیایییک، شدخواهددرست

شاهدشماکهذهنیهايمنهمینبراياما،موالناببینیخواهیمیراجدیدجهاناینگفتهمامروز، جدید

. استذهنهمینهمگور، استمن ذهنیکفن، است وکفنگورهمینمردهجايپس،اندمردهاینهاهستیم

اش دنیاست، او را مُرده دانقبلهداننفس اگر چه زیرک است و خُرده

، استبینریز، بیندمیباریکچقدرببینید، استبینباریکواست زیركمن ذهنییعنینفسکهاستدرست

، خوردنمیزندگیدردبهولی،داردجاییهماینخوب، دهدمیتشخیصخوبرادنیااینبهمربوطچیزهاي

قبلهپولعکس، مفاهیمیعنی، بیرونجهانیعنی،استمردهدنیا، مردهبهکههرچیزي، دنیاستاش قبلهچون

. استمرده،خواندمینمازمردهبهکههرکسی. خواندمینمازآنبهکندمیتعظیمآنبهمن ذهنی،نفس، است

ای زنده پدیدشد ز خاکِ مُردهآبِ وحیِ حق بدین مُرده رسید

کنیدآشتیلحظهایناتفاقبا،بگوییدرابلههمانشمااگر، بلهگویدمیدارد؟ کردزندهشودمیرامردهاینآیا

میپدیدزندهمن ذهنیهمینازیعنیمردهاینخاكازومردهاینبهرسدمیخداوحیآب، آیدمیوحیآب

زمینیکخدا، داردشدگیهویتهمیعنی،داردلوبیاوماشکهزمینیهمینازکهگفت،باشدیادتاناگر، آید

مردهچطوريکهدانیدمیشمادیگرحاالپس، آیدمیبیرونشیرینیآنازکهدهدمیشمابهزارنیشکرکشت

.ترمتفاوتکمییک،کندمیبیانراقبلیبیتکهاستسومدفترازهمبیتاینبلی ،کنیدزندهراتان

4317مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بیت 

باشد و صِدقِ بیانوحیِ دل ها پس بدان کآبِ مبارک ز آمسان

اثردرکهاستآبیهمین،کردهاشارهبهشقرآنآیهوآیدمیآسمانازکهمباركآباینازمنظور:گویدمی

ازکهستاآبیبیانصدقودلوحیپس.استراستینبیانیکآیدمیآنورازچونوآیدمیآنورازتسلیم

بدهیماجازهبایدپس،کندمیزنده، کندمیزندهراشمامن ذهنییعنیراشماوآیدمیزندگیطرفازآسمان

تمرکزموارداینهمهدر، بشویدتسلیمراستیوصداقتباو،بشودجاريشمامرکزبهآنورازوحیمباركآب

.استخودتانروي
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9، آیه )50(قرآن کریم، سوره قاف

فَأَنْبتْنَا بِه جنَّات وحبّ الْحصیدونَزَّلْنَا منَ السّماء ماء مبارکًا 

.هاى دروشدنى رویانیدیمو از آسمان، آبى پربرکت فرستادیم و بدان باغها و دانه

بهوحیگفت، آیدمیآنورازهمآباینکهکما،گویدمیرابیانمنظور از درو شدن موالنااینجارادرشدنیدرو

، برکتصورتبهچه، خردصورتبهچه، شاديصورتبهچه، شودمیصادرهرصورتیبهانسانازکهبیانودلها

:گویدمیموالناامروزدرسبهخوردمیولی،خواندمقبالراقسمتاین

1574مولوي، مثنوي، دفتر چهارم، بیت 

زان نباید کم، که در وی بنگریبریبس گرانی میچون جَوالی

بعضیها، ماستگذشتهواقعدر، ماستپشت، استسنگینبسیار، بزرگکیسهیک،استجوالیکماذهن

جوالشما.کنیمبازبینی، کنیمنگاهجوالاینبهبایدکمدست، مردمبیشترنهبعضیها، کنندمیحملراگذشته

، توشاستخشم، توشاستکینه، توشاسترنجشکهببینید،کنیدبازرادرش، زمینبگذاریدلحظهیکرا

ثمربهوشدگیهویتهمو،استتوشاینها،استنظريتنگ، استترس، استتاسفحسمثلدیگردردهاي

دررااینمن،نرسیدهثمربهاین، امرنجیدهاینجااز،شدممیراضیشدمیاینطوريبایدمناینجاکهنرسیدگی

.استجوالتواینها، استکینههماناثردرگیريانتقامیا،برسانمجایییکبهبایدآینده

گذشته؟ بريمیچیبراي،کردهزخمیو،آوردهدردراشماپشتواستتیزنوکشکهاستسنگهاییاینها

آناستیادتچرا، هویتمهمگذشتهاینبامنکهشوينمیهوشیارچرا؟ اندازينمیراگذشتهچرا، توست

.کنینگاهجوالاینبهبایدکمدست:گویدمی. داردحقیقتلحظهاینفقط، شدهتمامکهآن؟ چیزها

گر مهی ارزد کشیدن را، بکَشکه چه داری در جَوال از تلخ و خَوش؟

اینجا، دارمايخاطرهعجب، گذشتهخوشبهماینجاکرديردیف؟ داريچیجوالایندروخوشتلخچیزهاياز

میآیا، گذاشتیجوالتو، هویتیهمهردوباکهگذشتهازبدخاطرههزارتا، خوشخاطرههزارتا، گذشتهبدبهم

، خداستپردهوآیندهگذشته، باشیداشتهآیندهشماکهشودمیسببکاراین.نه؟ باخودتبکشیرااینارزد

خواهیمیراجوالشما، استلحظهایندرحضور، کندمیزندگیزماندریعنیوآیندهگذشتهدرمن ذهنی

. رسیدنخواهیحضوربهنکنیاگر، کنیخالیباید؟ خواهینمییاکنیخالی



# Programگنج حضور700برنامه شماره  700

61: صفحه

باز خر خود را از این بیگار و ننگورنه خالی کن جَوالت را ز سنگ

اینواستسنگشاههمدیدخواهی،کنینگاهخوباگر، کنخالیوگرنهبکش، بکشیداردارزشاگرکننگاه

واستبدچیزهايورنجشها،کنیممیحمل، گذاشتیمجوالتوکهچیزهاییبیشتر، تیزندنوكبسیارسنگها

، بنالیموبشویمخفاش، بشویمخشمگین، کنیمانکار، نشویمزندهحضوربهکهشدخواهدسببتنهانهاینها

بی، کنیمنمیاستفادهمانشناساییقدرتاز، نداریمراهوشیاریمانمسئولیتماکهبیندمیهمزندگی

، کندنمیرعایترامامرکز، شودمیتوجهبی، شودمیالابالیخلششدر،هستیمالابالی، هستیممسئولیت

چیزهاي، بگیردراتوجايتواندنمیدیگرکسو،داریماحتیاجماتوپرورشبه، ماتومراعاتبهگفتامروز

. بدهندپرورشرامادلتوانندنمیوآدمهابیرونی

باز خر خود را از این بیگار و ننگورنه خالی کن جَوالت را ز سنگ

راکینهورنجشودردهمهایندهدنمیمزدتوبهکهکسی، کنیمیحملراجوالاینکهمزدبیکارایناز

براي،بشودباطلکنیمیعبادتچیهرشدهسببکه؟داردايفایدهچهرنجشوکینهاینآخر، کنیمیحمل

استخداییتانسانکه،استانسانننگوبودهمزدبیوکاربودهبیگاراینوخواندينمازاتسایهبهتوکهاین

بزرگبسیارننگومزدبیکاراینازراخودتچرا، بیندازدکاربهباید،داردانسانیهر، داردشناساییشعورو

. کنخالیراجوال، بخریمراخودماندوبارهتوانیممیماشودمیمعلومپس؟ خرينمیباز

سوی سلطانان و شاهانِ رَشیدباید کشیددر جَوال آن کن که می
موقعآن، نیستجوالخوردرچیزيخداازغیر، هوشیاريازغیروداردارزشواقعاکهبکنراآنجوالدرپس

، موالنامثلآدمهایی، کنندههدایتسلطانانوشاهانسويبهبکشیمرااینماکه.رودمیبینازهمجوال

خواهیدمی؟کنیدخالیخواهیدمیراجوالتانخوب، اندشدهزندگیجنساز، اندرسیدهحضوربهکهآدمهایی

؟ اصالببینید

2478مثنوي، دفتر چهارم، بیت مولوي، 

شدیمجله صورت ها درو مُرسَلآهنی کآیینه غیبی بُدی

آئینهنایکرديکارچی، شدمیظاهراودرصورتهاهمه، آمديکهاولاز،توداشتیغیبیآئینهیککهگویدمی

؟ را
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یَسعُون فی االَرضِ الْفَساداین بود تیره کردی، زنگ دادی در هناد

"می کوشند در زمین به فساد"اینست معنی . اما تو آینه قلب خود را در باطنت با هواي نفس، زنگ زده و تیره کردي

آینهاینبهزنگبصورتشدگیهاهویتهماین، شديهویتهم؟ چرا، کرديتیرهراآینهاینکه گویدمی

همکهاستجوريیکجاماین:گفت.راشمانه،دهدمینشانرازندگینهدیگرنماجهانجاماینوچسبیده

دلترامن ذهنیوشدگیهویتهماگر:گویدمی، ماحضورهمین. راجهاناین هم،دهدمینشانراخدا

گذاشتهشدههویتهمچیزيباهرکسیاست، پسکنندمیفسادزمینرويدرمعادل همیناین، کردي

. استقرآنآیه، کندمیفسادزمینرويدرمرکزش

33، آیه )5(قرآن کریم، سوره مائده

..…ویسعونَ فی الْأَرضِ فَسادا ……

..…کوشند، در زمین به فساد مى. …

اینلحظهایناتفاقباکندمیوستیزهمرکزشدرگذاشتهراشدگیهویتهمکهکسیهر، داردورآنووراین

. هستیمموضوعاینمشمولماهمهواقعدرکه،کندمیفسادزمیندرداردآدم

تیره کردی آب را، افزون مکنتاکنون کردی چنین، اکنون مکن

آئینهزوديتوانستمی،بوديآوردهورآنازکهرانماجهانآینه، مرکزتگذاشتیراشدگیهاهویتهمحاالتا

،راکاراینکنیمتوقفهرجا، نکناینازبعد، کرديتیره،ببینیراجهانآنوجهانایناودروهوشیارانهبشود

، کرديتیرهحاالتاراآب،کندنمیفرقیاست،سالتهشتاد، استسالتهفتاد، استسالتشصت، شودمی

وریزيمیآندراست زهرکهتاهکینازقطرهیکهرلحظه، آیدمیآنورازآب، کرديکثیف، کرديخراب

اینازبیشتر، نکنجهاندرراانرژیشکنیمیپخشهم،خوريمیخودتهمراآلودهآباین، کنیمیآلوده

.نکندیگر
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گنج حضور در تلگرامهاي هلینک متن کامل برنام

https://t.me/ganjehozourProgramsText


