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1628مولوي، دیوان شمس، غزل شماره 

دیده از خلق ببستم، چو جمالش دیدم

مست بخشایشِ او گشتم و جان بخشیدم

جهت مهرِ سلیمان همه تن موم شدم

وز پیِ نور شدن مومِ مرا مالیدم

خود افکندماو دیدم و رايِ کژِرايِ

نايِ او گشتم و هم بر لبِ او نالیدم

او به دست من و کورانه به دستش جستم

خبران پرسیدممن به دست وي و از بی 

ساده دل بودم و یا مست و یا دیوانه

دزدیدمخویش همیترس ترسان ز رزِ

چو دزدان به رزِ خود رفتماز ره رِخنه

چیدممیخوداز گلشنِ همچو دزدان، سمن

بس کن و رازِ مرا بر سرِ انگشت مپیچ

تو بسی پیچیدمکه من از پنجه پیچِ

شمسِ تبریز که نورِ مه و اختر هم ازوست

گر چه زارم ز غمش، همچو هاللِ عیدم
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. کنممیاز دیوان شمس موالنا شروع1628با سالم و احوالپرسی برنامه گنج حضور امروز را با غزل 

1628دیوان شمس، غزل شماره مولوي، 

دیده از خلق ببستم، چو جمالش دیدم

مست بخشایشِ او گشتم و جان بخشیدم

وآنهاخواندنازپسوخواندخواهمتانیبرايمثنووشمسوانیدازیاتیابغزل،اولتیبیبررسازپسامروز
.کردمیخواهصحبتراغزلاتیابهیبقهموتیبنیهمهمغزليبعداتیابوتیبنیاحیتوضيبراآنهایبررس

يگریداتیابغزل،اتیابنیبکهکردخواهمیسعمنومیکنمییبررسکهیتکیراغزلکهکنميادآوریدوباره
نیبرابطهودیکنحفظراغزلتیتمامودیبخوانکهیتکیراغزلشماکهاست مهمموضوعنیابهاشارهواورمین
یحیتوضبرنامهاولدر.هستدیکلاتیابنیاتکرار،میکردصحبتبارهاکهنطوریهمو.دیبکندایپهمبارااتیاب

؟شودمیردیمراحلچهازمنظورنیاو؟آمدهيمنظورچهيبرا،آمدهنجایاانساننکهیاایانسانمسئلهبهراجع
مابهتازهکهیکسانيبرابرنامهتاکنممیتکرارراموضوعنیاخالصهبطورجلسههربایتقر.کنممیصحبت

.باشددیمفاند،وستهیپ

جمالآنکهازپس.ستمینوابستهخلقبهیعبارتبه.نمیبنمیراخلقیعنی،بستمخلقازراچشمم:دیگویم
کیجهان،نیابهورودازپسومیهستخداامتدادکهيهوشیاربعنوانماشودمیمعلومپس.دمیدراخدا

بهدنیرسيبراکمکخواهد،مییزندگخلقازیذهنمننیا،یذهنمننامبهمیکنمیدرستیتوهمباشنده
شما.دیبکندایپخودتانیزندگباراارتباطشکه،داردیمعنیلیختیبچهارمکینیهم.خواهدمیخدا
کهشدمیرونیبيزهایچجذب،استیفرمیبجنسازکهيهوشیارخدا،امتدادعنوانبهآمدممن:دییگومی

توجهرونیبدريزیچکیفکرمییبگوای،رونیبدريزیچکینکهیامحضبهوشودمیارائهمنبهفکربصورت
.ردیگمیقرارمامرکززیچهمانکند،میجذبراما

يابتدادرجهان،نیابهمیآمدآنکهازپس.استبودهيهوشیاربوده،خدامامرکزجهاننیابهآمدنازقبل
میکردمیفکرمانکهیاخاطربه،کنندجذبراماکاملتوجهتوانستندیرونیبيزهایچومیشدذهنواردیزندگ

و.زهاستیچآنبهمربوطفکرکهمیکرددایپيدیجدمرکزما،میبخواهتیهو،میبخواهیزندگآنهاازدیبا
نکیعباراانسانهاویرونیبيزهایچوخداماپس.ردیگمیقرارمادیدنکیعباشد،مامرکزکهيزیهرچ

.مینیبمیيماديزهایچ

بدنکههستندیکیزیفيزهایچشایکی: کندمیجذبراماکاملتوجهکهاست زیچجورسهمیگفتبارهااً عمدت
،پولمثل،داردجسمیعنیداردکیزیفکهيزیچهرک،یزیفویرونیباشخاصنطوریهمومابدنمشخصاتوما

.کندمیجذبراماتوجهباشد،مهممايبرااگربدهدنشانتواندمیفکرکهيزیهرچ،خانهمثل،لیاتومبمثل
ماتوجهکهجسمازيگریدنوع.شودمیآنهانکیعپشتازمادیدو،مامرکزشودمیدیبلعراماتوجهکهنیهم
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م،یتیهوهم،ینید،یاسیس،یشخص،یاجتماعيباورهاباما.هستندباورهاهستند،فکرهاخودکندمیجذبرا
تیهوهمآنباکهجسمنوعنیسومومینیبمیراجهانآنهاعینکپشتازومامرکزشوندمیآنهایعنی

.هستنددردهام،یشومی

یوقتبعالوهکندمیجادیادردواستغلطدیدنیاشود،میجسمدمانیدنکیعیوقتمیگفتبارهاکهنطوریهم
آنورازکهيانرژباداردفرقواستجسمنوعازيانرژنیاما،میدهمیرونیبکهيانرژشوندمیمامرکزهاجسم

، آنهاکردندجذبراماتوجهیعنی،میشدتیهوهمیاجسامبامیآمدمایوقتکهاستنیابرقرارحاال.دیآمی
ازکهيزیچهمان،یزندگخودو،واشیواشیمیکنالرامرکزنیام،یبشناسرامرکزنیاشدند،مامرکزآنها

سهمخلقشوند،میمامرکزکهیاجسامتمامنیب.انههوشیاریمنته،مامرکزدوبارهبشود،میهستآنجنس
.دارندياعمده

ما،يلهایفاممثلما،بچهمثلما،همسرمثلاند،مهممايبرا،هستندمادورکهاستییآدمهاتمامشاملخلق
وابستهآنهابهرایزندگماوکندمیکمکمابهینوعبهکهیهرکسما،يادارهمکارانمثلما،دوستانمثل
توجه،میخواهمیدیتائ،میخواهمیيشادومیخواهمییخوشبخت،میخواهمیتیهوآنهاازو،اًذهنمیکرد
خلقنهایاکههمسرممنۀ بچکهدیینگویموقعکیشما.شوندمیمحسوبخلقنیهمجزونهایا،میخواهمی

.نه.هستندمنخودنهایاکه،ستندین

همآنهاباونه؟ایدیخواهمیتیهوکتانینزديآدمهاوتانبچههمسرتانازشماکهمیکندایپمیخواهیم
دایپيمادمرکزمایوقتیعنی؟یچیعنی،مینیبمیانههوشیاردوبارهرااوجمالکهیوقتو؟نهایدیشدتیهو
درستماکههميزیچنیاو،ییجدابهاصطالحامیافتمیومیکنمیگمراخدایعنی،رااوجمالمیکنمی
یوقتو.ردیگمیصورتزهایچبایشدگتیهوهمایمرکزضیتعووییجدابراساسیذهنمننامبهمیکنمی
بهمیکنخدارامرکزمانانههوشیارمیتواننمیماپس.خداستازناآگاهانهحاال بگوییم ییجدا،ییجدامییگومی

.بدهدآرامش،بدهديشاد،بدهدخرد،بدهدعقلمابهاوکهيطور

،مینیبمیرارونیبيزهایچ،میکرددایپیجسميهوشیارچونوذهننامبهییجاکیدریدامکیدرمیافتیم
ماکهنیاو.کندنمیکمکمابهد،یدنیابراساسکارنوعنیاودیدنوعنیا.مینیبمیجسمبصورتهمراخدا

نکهیايبرا.هستیمشکلکارمینکنوابستهنهایابهراخودمان،یزندگيبراومیکنرهاراخودماناطرافخلق
.هستندمامرکزازيجزوهستند،ماازيجزوآنهام،یتیهوهمآنهاهمباما

شخصمثلکنندمیکارخودشانيرویوقتاشخاص.استجبرانقانونخودآیدمیشیپکهیمسائلازیکی
کاردیباهممايهابچه،کندکاردیباهمماهمسرمثالکنند،کارهمخلقدیباجبرانيبراکهکنندمیفکرشما،
ۀ لیبوسموردنیادرجبرانقانونکهیحالدر.کنندمیمطالبهرانیاجبرانقانونبعنواناوقاتیبعضوکنند
خداجمالدنیدجبرانقانونبعنوانشماپاداش.ردیگمیصورتهایشدگتیهوهمچنگالازشمايآزاد
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بشود،عوضجامعه،بشوندعوضگریداشخاص،بشودعوضتانبچه،شودبعوضهمسرتاننه،استانههوشیار
.حضوريهوشیاربهیجسميهوشیارازدیهستخودتانلیتبدمسئولشماشخصو،نه

.قضاوتازقبللحظهنیااتفاقرشیپذیعنیمیتسل.استمیتسلکارنیايبرامهمراهکیکهمیگفتبارهاپس
م،یابودهاولازکهکندمیيهوشیارهمانجنسازراماقضاوتازقبلشرطودیقیبلحظهنیااتفاقرشیپذکه

درستآنموقعومینیبمیراجهانیزندگایخدانکیعباماوشودمیعوضمامرکزلحظهآندربالفاصله
.مینیبمی

لیتبدشدههملحظهکیحداقلاوبهدیبااوجمالدنیديبرادم،یدرااوجمالکهنیهمکهدیگومیپس
پس،ینیببراخدایتواننمیفکر،بعالوه،بردمیکاربهراحستاپنجواقعدرکهيمادمرکزباشمایعنی.میبشو

:دیگومیپس.ینیببیتواننمیرااوجمال

یکیاوبالحظهکیوکردمعوضرامیهوشیارمیتسلقیطرازکهنیهم، دیده از خلق ببستم، چو جمالش دیدم
مردم،ازام توقعپس،دیآمیاوازآرامشویاصلتیهووتینهایبتیهو،سببیبيشاددمیفهمشدم

واقعدرمینیبمیرااوجمالیوقت.بستمرامیچشمهایعنی،شدتمامآنهادادنقرارمرکزومردمبهام یوابستگ
.تیابدیکیاستتینهایبیکی:داردتیخاصدوتاخداکهمیگفتهمبارها.میشومیلیتبداوتیابدوتینهایببه

همماکه،کندمینییتعهمراماجنسایتیخاص،تیخاصدونیهمو،عیسریلیخکنممییبررسامروزدوباره
.میهستتیابدجنسازوتینهایبجنساز

ماکهنیهم.استلحظهنیاشهیهم.استتیابدیمعننیا،ماندنآگاهويابدۀ لحظنیاازیآگاهیعنیتیابد
ما،ردیگمیصورتانههوشیارکارنیاو،مامرکزشودمیاوومیکنمییخالرامرکزمان،میکنمیرهارایذهنمن

هماوتینهایببهولحظهنیابهمییآمی،میشومیجمعندهیآوگذشتهاز،يابدۀ لحظنیابهمیشومیآگاه
بهآمدنازمامنظورو.میهستاوجنسازماچون.هستهمماتیخاص،اوتیابدواوتینهایب.میشومیلیتبد

میبرمیخلقازم،یبشوزندهاوتیابدوتینهایببهنکهیامحضبه.استموضوعنیهمجهان،نیا

.دیکننمیدایپدیگر توقعکسچیهازشما.شودمیقطع، ها،یزندگيبرامان،بچههمسرمان،ازماتوقعاتتمام
نکردهتوجه،دانمنمیدارم،دوستنگفتهمنبهایدهینخررازیچفالنهمسرمنکرده،تلفنمنبهام بچه

عبوریعنیاوشیبخشاتنهانهو،شودمیبازیزندگیاصلمنبعچونشود،میتمامنهایاهمهبوده،نیسرسنگ
واردو،شودمیشروع،هستنداوشیبخشاهمهکهیزندگيشادویزندگلطافت،یزندگعشق،یزندگخرد

.دیشومیمستششماو،شودمیپخشایدنبههمشماازشود،میشماوجود

پخشجهاندرهمماازوبشودماچهاربعدواردکهاست،آمادهدائمااوشیبخشاپس،گشتماوشیبخشامست
مافکربکند،سالمتراماتنبشود،ماوجودواردو،بشودپخشجهانبهماازتواندمییزندگبرکاتتمامبشود،

ترسجنساز،استخشمجنسازاآلنکه،بکندلطافت،بکندعشقجنسازرامايجانهایهبکند،خالقرا
.استکنترلجنساز،است
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توانممیهمهبهمنشدم،بخشندهجانهممنودیبخشجانمنبهاویعنی،دمیبخشجان،دیبخشجانمنبهو
وتینهایبنیاباآنهاباحاال،یزندگبرکاتنیهميبرانشدموابستهبرمودوريآدمهابهیوقتو.بخشمجان

عشقهماننیا،کنممیییشناساآنهادرراعدمهمانراخداهمانراعنصرهمانو،کنممیبرقراررابطهت،یابد
.کنندمیارتعاشیزندگبههمآنهاو،است

باهنوز،هستمآنهاباهنوز،نه،مردمباکردمرابطهقطعیعنی،ببستمخلقازدهیدکهستینينطوریاپس
،راتینهایبآن،رابودنیمنتهکنممیکارایوکنممییزندگدارمهمکارانمودوستانباومیهابچهباهمسرم

آنهایذهنمنازودیدمیراآنهایذهنمنمن،یذهنمنمن،جسمقبال.آورمیدرمارتعاشبهآنهادرراتیابد
منوجوداعماقازلحظهنیادریخوشبختدمیفهماآلن.خواستمییخوشبختخواست،میرایزندگبرکات

وهستمتماشاگرمنومنعملبهومنفکربهزدیرمی،یزندگتیخالق،یزندگخردوباالدیآمیجوشدمی
.ستینیشدنتماماوشیبخشا

درمنبهمردم.کنمدیتقلدینبامردمازمنکهمادهیفهممنکهاست همیمعننیارساننده،ببستمخلقازدهید
توانندنمیلحظه،نیادراوبهشدنزندهوجهانازبرگشتای،خدابهمجدددنیرسدریعنی،خدابهدنیرسراه

.باشمداشتهمردمازکمکانتظاردینباو.کنندکمک

،استکنترلوترسبراساسمردم،ومیهابچههمسرم،بامنۀ رابطاگرکهدهدمیهمرایمعننیاتیبنطوریهم
خلقبهای،خواهممیيزیچخلقازمنپس،ستینبودنبابودنۀ رابط،استیذهنمنبایذهنمنۀ رابطنیا

حضورشمعکردنروشنمشغولشاهمهمنپس.دارمیذهنمنکهیحالدر،بدهمتوانممیيزیچکنممیفکر
.بودخواهمهممردمرسانسودبشود،روشنحضورمشمعاگردانممیوهستمخودم

بودندکلمهچندتا2934غزلدرقبلۀ هفتدر.کنممیيادآوریتانیبراراقبلۀ هفتاتیابازیبرخنجایادربله،
نیاازانههوشیاربطورانسانیآگاهخضر.بودخضریکیع،یسریلیخدهممیمجددحیتوضو،بودندیاساسکه

بهآمدنندهیآوگذشتهازیعنیماندن،زندهوشدنزندهخداتیابدبهگفتمکهنطوریهمیعنی.استيابدۀ لحظ
:گفتگذشتهۀ هفت.استخضرنیانده،یآوگذشتهبهبرنگشتنوشدنثابتلحظهنیادرلحظه،نیا

2934شماره مولوي، دیوان شمس، غزل 

خِضرت چرا خنوامن، کآبِ حیات خوردی؟

چندتانیا.دیانشدهکهدیکنفکرشمادینبا.دیاشدهخضر،دیکنمیگوشبرنامهنیابهکهشماشخصیعنی
کهاستياستعدادکی.داردوجودقبلازمادردادم،حیتوضهمگذشتهۀ هفتودهممیحیتوضاآلنکهیمطلب
بهتوجهوجاودانهۀ لحظنیابهشدنزندهورفتن،راهوکردنباززباناستعدادمثل.دیکناستفادهآنازدیباشما
يهوشیاراصرار،بهشمااگریول.دهدمینشانراخودشموقعبهکهاستیدروناستعدادکیآن،کشفوآن

يابچههیشب،دیبدهادامهرایجسميهوشیارآنودیباشداشتهیزندگتوقعمردمازودیدارنگهرایجسم
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خواهدنمیگرفته،راکارنیايجلوفشاربایولگذشتهیلیخکردنشباززبانایرفتنشراهموقعازکهدیشومی
:بودشعرنیاوبودقیصدگریداصطالحوبودفاروقدیگر یکی.بودخضرشایکیپس.برودراهشودبلند

فراق رستی؟چون نباشی، چون از فاروق

چون نباشی، چون یارِ غار گشتی؟صدّیق

رایزندگکهيادهندهصیتشخیعنیدهندهصیتشخاریبسدهنده،صیتشخاریبسشمادریعنیفاروق
اریبس.دهدمیصیتشخهمراآنرود،میذهنبهشودمیتوهموشودمیینازندگهمیوقتوشناسدمی

بهبروددیباانسانیعنی.استیزندگخوديتهایخاصازبودننیراستاریبسیعنیق،یصدودهندهصیتشخ
برگرددجهانازولحظهنیابهدوبارهبرگردد،بشودجداهایشدگتیهوهمازانههوشیاربشود،تیهوهمجهان

.بشودقیصدوبشودفاروقکه،بشودزندهاوتیابدبه،بشودزندهخداتینهایببهلحظهنیادر

میهستحضوريهوشیارجنسازکهمیباشنیاة دهندصیتشخکهمیبلدماۀ همیعنی.يبلدتو:کهدیگویم
ازماهمهنکهیايبرا.ينروویبدهصیتشخهمرانیا،یجسميهوشیاربهشودمیعوضيهوشیارنیایوقت

مالحظهنیادرکهاستنیاازعبارتهمقیصدو.البتهمیبخواهاگر.میرهمیيبزود،یشدگتیهوهموییجدا
ازشناختن،ودادنصیتشخنیاومیهستخداجنساز،میهستیزندگجنسازکهمیدهمیصیتشخانههوشیار

.کردنتجسمذهنبانه،استاوبهشدنزندهقیطر

ازمانيهوشیارتیفیکمایوقتو،میدارراتیخاصتاسهنیاماۀ هم،میهستماهمه،قیصدوفاروق،خضرپس
ماهمهو.فرمجهاندر،میشومیجهاننیادرخدااریماشود،میلیتبدحضوريهوشیاربهیجسميهوشیار

بهوخداازییجدامردمازییجدایعنیفراغازشدنآزادوستنراستعدادبودن،ذهندرسالششپنجازپس
درسته؟.دیرهمیودیخواهمیاآلنشماو.میبخواهاگر،میبرهمیتوانمیخدا،درآوردنذهن

ذهنبههرموقع.ذهنویزندگایحضوريهوشیارة دهندصیتشخدهنده،صیتشخاریبسیعنیفاروقپس
ویراستبههمقیصد.استفاروقنیا،میگردیبرم،میکنمیالپسم،یرفتذهنبهکهمیفهممیمیرومی

گریدزیچوهستمیزندگایخداجنسازمننکهیادانستنونوبهنویزندگتجربهلحظه،نیهموانههوشیار
.بودیخارججسمکیبلکهنبودممنبود،مرکزمکهیذهنمنوتوهمآنیعنی.باشمتوانمنمی

از رستخیزی ایمن، چون رستخیزِ نقدی

مشار گشتیهم از حساب رستی، چون بی

قائملحظهنیادروانههوشیاربرگشتنیعنیامتیق.اوبودنتینهایبوبودحسابوبودامتیقدیگر مفهومو
ماستزیرستخنیادم،یدجمالشچو،يدیدراجمالشکهیوقت،بودغزلاولتیبدرکارنیاوخدايپابهشدن
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کندمیخضرجنسازلحظهنیادر،لحظهنیابهآمدنپس.ردیگمیصورتلحظهنیادرنیاو.ماستامتیقای
،کندمیتینهایبجنسازوکندمیقیصدجنساز،کندمیفاروقجنساز،يابدۀ لحظنیابهیآگاهیعنی،راما

رانهایاوکردمگناهچقدر،کردمثوابچقدرکهذهنکتابحساباز میشومیشماریبیوقت.میشومیشماریبکه
ازدیگر نکهیايبرامیرهمیکتابحسابنیاازم،یکنمیقیتفریهمیزنمیجمعرانهایاومیکنمیحساب
.میرهمیماندهیآزیرستخ

لحظهنیهم،اوقیصدواوفاروقواوخضرواوتینهایببهیعنیاويشماریببهشدنزندهیعنیما،زیرستخ
يشماریب،خضریعنیتینهایببهلحظهنیادریهرکسو.کردميادآوریمیبودخواندهگذشتههفتهرانهایا.است

اساسبربودنزندهنیاواست،زندهکهبدهدصیتشختواندمیکامالًبشود،زندهيابدۀ لحظنیاازیآگاهواو
تهایوضعاز،خواهدنمیمردماز،خواهدنمیهاشبچهاز،خواهدنمییزندگدیگر همسرشاز.ستینمردم
،ترسدنمیندهیآامتیقازپس.تینهایبوتیابدبهشدزندهاآلنچون،ستینندهیآدریزندگنیاو،خواهدنمی

.رودمینیبازترسهاتمام،شدزندهاوتیابدبهنکهیايبرا،ترسدنمیهممرگاز

یهرچکهمیشومیمتوجهو،میترسمیمرگازماکهاستعلتنیابهنهایا،ینگراناضطراب،نده،یآازماترس
يبرا،یخوشبختيبرا،یزندگيبرامردمانتمامازشماتوقعات.میریگمییزندگازلحظهنیادرمیدارالزمکه
یذهنمنبهیذهنمننکهیايجابهمارابطهو.رودمینیباز،یباشمنپشتدیباتوکهتیامنحسيبرا،تیهو

ماکینزدکهیکسانجملهازجهانمردمانۀ همبا.شودمیبرقرارعشقجهینتدر. شودمیبودنبابودن،باشد
یتیوضعچیهاز،ترسمنمیکنمنمیکنترلراهمسرم،ندارمکنترل،ندارمترس،منیايزیرستخاز.هستند

صورتشمادرتحولنیادیباینیببراامتیقنیانکهیايبرااما،بوخ.اوبهشدمزندهنکهیايبراترسمنمی
:گفتهنیهميبرا،ردیبگ

756مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت 

دیدن هر چیز را شرط است اینپس قیامت شو قیامت را ببین

لیتبددیبا.نه،دیکنتجسمذهنتانباراامتیقو،دیدارنگهرایجسميهوشیار،دیبمانذهندرشماشودینم
لیتبددرکهیاشکالکیحاال.شودمیعوضدتانید،دیشومیمیتسلشما.دهدمیانجامخدارالیتبدودیبشو

شکبهرامامردمکهاستنیا،دیببنددیباشماوببستمخلقازدهید:گفتنکهیاوردیگمیصورتشدن
با،میکنیطمیخواهمیرالحظهنیابهرایزندگبهبرگشتراهومیکنمیدایپیزندگدیدیوقتما،اندازندمی

دانند،میابلهانهراکارنیا،نندیبمیذهنباآنهاچونوکندنمیرانکاریامااطرافدرکسچیهنکهیابهتوجه
از،بشودتیهوهمشتریبوکندجمعدیباآدم،باشدعاقلدیباآدمباشد،زرنگدیباآدم:ندیگومیآنهاچون
دیبگودیباباشدداشتهمنکند،بلنديسردیباآدم،ردیبگتوجه،ردیبگدییتامقامشبخاطر،پولشبخاطرمردم

.بگذارنداحتراماوبهدیبامردمدانم،می
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،رندیبگراشمايجلوتوانندمیمردمنیبنابرا،بودخواهدمتفاوتدشیدندیببیزندگدیدباکهیکسهرحاال
استدرستاگردرسته؟قتایحقم،یتسلموقعدیکنمیدایپشماکهیدرستدیدنیاکه،ندازندیبشکبهراشما
دیدیدیزندگوخدادیدبادفعهچندشماکهنیهم:دیگومینیهميبراکنند؟میينطوریاچرامردمنهمهیاپس

دیبا،هاصحبتآنهمهو،دیبخواهیزندگدیتواننمیشمامردماز،هستندتوهمنهایا،دیبرگرددیباکهدیدیدو
.نندیببراامتیقبشوندامتیقدیبا،ندانشدهامتیقهنوزآنهاچون،دیریبگراخودتاندید

مابهراییجداخواهدمییزندگنکهیايبرام؟یشومییذهنمنماچرااولاست،نیاشرطشيزیچهردنیدو
رامنراه،يبرومنحرفراهاگرکه دیبگومابهخواهدمییزندگبدهد،ادیمابهرادردخواهدمییزندگبدهد،ادی

مابودن،فاروقازومیشومیفاروقنکهیامحضبهچون،استیخوبزیچیلیخدرد. دیآمیشیپدرد،ينرو
گرفتنادیپس. میکنمیاشتباهمیفهممیمادیآمیدردد،یآمیدردفوراذهن،يبسو،شودمیمنحرفراهمان

.بودخوبدرد

حسیبمردم،ذهنبهآمدمبودمزندهمنکهمیفهممیذهن،بهمیرومیمیشومیقیصدومیشومیفاروقیوقت
،يشدخشکینیبمی،دیآنمیيشاد،دیآنمییزندگ،دیآنمیگریدخردینیبمی.دهمنمیگریدصیتشخ،شدم
سالششپنجدر،میبدهادامهیسالگهشتادتانکهیانهیولاولش،بودهدیمفیذهنمندرنهایاگرفتنادیپس
نیابهانههوشیارمیآمدکهحاال.میشناختخوبرایذهنمنمیبودیذهنمنکهموقعآن.استبودهخوباول

.میشناسمیمیدارراامتیقم،یشدزندهخدابهدوبارهمیشدحضور،لحظه

ذهنباچون،فهمدنمیاودییبگوهمیهرچنشدهزندهاوتیابدبهوتینهایببهوامدهینلحظهنیابهکهیکس
ترسبه،دیافتمیشکبهدیباشعمقکمشمااگرو.رودمیگذاردمی.باباییگومیچه:دیگومیسرآخر،ندیبمی
اشتباهدیبرورابزرگانراهنیهمشما،دیکننمیاشتباهشما،نهکنم؟میاشتباهدارممننکنددییگومی،دیافتمی

،دیکننمیشماکنندمیاشتباههمهاست شمااطرافکهکینزدآدمنفرشصتپنجاههمهاستممکن.دیکننمی
.دینیبمیامتیقدیدباشماونندیبمییذهنمندیدباهمهچون

:کهدیگومیاستآسانیلیخعیسریلیخمیکنمییبررسرایکوتاهغزلکی

584مولوي، دیوان شمس، غزل شماره 

خواهم که در دلرب نظر داردمهیگولییکی 

خواهم هنرمندی که دیده در هنر داردمنی

منجهاننیابهمییآمیماکهاول.نباشزرنگیذهنمنانسانکهاستنیامنظورشکودن،احمق،یعنیگول
بهدیگومی.داندمیهنررانیا،بردمیشیپازراکاردیگومیدروغ،استزرنگیذهنمن،میکنمیدرستیذهن
نظربهگرانیدازداناتر،بشومگرانیدازپولدارتروبشومگرانیدازبهتروفتمیبجلوتردیبادیبامنیصورتهر
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بهکهخواهدمییاحمقآدمکی.خواهمنمیرانیامن:دیگومی،بفروشممردمبهکنمدرستيریتصوکیم،یایب
ونداردتوجهیذهنمنیزرنگبهیعنی،باشدمیتسلدیبایآدمنهمچوکیبوخ.داردنظردلبربه،داردنظرخدا
.داندنمیعقلراآن

دائماآدمنیاپسداردنظریزندگخدا،،یعرفانمعشوقدریعنی، خواهم که در دلبر نظر داردهمییکی گولی
دهدمیپاسخکهاستيدارفضاقیطراز.کندمیبازرافضادیآمییچالشهرکند،میبازرافضا،شودمیمیتسل

بافتنیام،یکنمیدرستمایشدگتیهوهمقیطرازاولکهیبافتنیا.یذهنمنیزرنگقیطرازنه،رونیببه
ایدانیقیموساینقاشمثالًهیشبهنرمندیمعنبهنجایادرهنرمندخواهم،نمیهنرمندمن:دیگومی.استزرنگ

ایاستاستاد،دارديادیزدانشکندمیفکرمثالداردتبهريارشتهکیدرکهیکسهنرمندست،یننهایا
.استشدهتیهوهمآنبایول،داردنهیزمدریتخصص

همهنرشبالتشیفضباکه،خواهمنمییلتیفضصاحب،خواهمنمیيدانشمند،خواهمنمیيهنرمندمندیگومی
باوافتدمیادشیاستشیهنرهاکهاش يمادمرکزآنفوراهستم؟یچمن.ندیبمیراآنهاشاههم،استتیهو

کهیکسبوخ.خدابهنه،داردنظرآنهابهنیبنابراپس.ندیبمیهمراخداآنهادیدبا،ندیبمیراجهانآنهادید
.خواهدمیآنهاازهمرایزندگداردنظرآنهابهکهیکس،داردنظرجهانبهداردنظرآنهابه

ینیامآدم،دیگونمیدروغ،ستیاسادهآدمکهندیبگوشمابهدیحاضرشماایآد؟یهستشایکیکدامشماحاال
،ردیگمیرااوخردلحظههر،داردنظردلبردریول،ستینمهمشیبرازهایچنیا،گذاردنمیکالهیکسسر،است
حس،ردیگمیرااوییبایز،ردیگمیرااوعشق،ردیگمیرااوآرامش،ردیگمیرااويشاد،ردیگمیرااوتیخالق

است؟بهتریکیکدام،کندمیشکر،استقانع،ردیگمیرااوتیامن

باندارندهنرخودشانیبرخ. دیاشدهتیهوهمخودتانهنربا،نهای،موالنااتیابنیابادیکنیابیارزخودتان
باکهاستنیاهنرممنندیگومی،دانندمیهنرراآنهاایاند،تیهوهمشانبچهایاند،تیهوهمهمسرشانهنر

استمهندسشایکی،استدکترشایکیدارمبچهتاسهکهاستنیاهنرم، کردمازدواجخانمایآقانیا
،نهاست؟خوبنیاهستند،منهنرهابچهنیایعنیاست،منهنرنیااستدانشگاهاستادهمشایکی

.خواهمنمیرانیامن:دیگومی

همسرمیولنگرفتمادیيزیچخودممن.دیدانمیهنرشمارايزیچهردیبداندیبادیهستينطوریااگرشماپس
منهنراوهنریعنیتم،یهوهمهمهنرشبا،تمیهوهماوبامن،استمنهمسرخوب،داردییباالتخصصکی

شماکندمیاویحرکتهر،دیکنمیکنترلرااودیدارکارنیابادیدانمیشماه؟یچهاحرفنیااست،هم
اويکارهااز،دیترسمیاواز،دیکنمیکنترلرااوشماشماست،مرکزشماهمسر،شماستمرکزاو،دیترسمی
.دیدارشک،دیترسمی

،يمادبعدمخصوصا،دیآنمیبوجودعشق،دیشومستقلدیباعدبچهاردرشماخواستمبندهبارهانیهميبرا
ممکنحاالبوخیکیزیفلحاظبه،میباشگرفتهادیيکارکیدیبا،میباشمستقلخودماندیباپوليبراما. پول
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شیپروزگاربوخ،دهدمیدستازرايعضوکی،خوردمیبریاشکالکیبهفرض کنید که آدمکهاست
طرحباعمدانکهیا.نبودهماخوددستنیا.نداردهمیاشکالچیه،شودمیوابستهقسمتآندرآدم،آوردمی

دیایببشود،گرانیدۀ وابستدینباانساننکهیابهتوجهباوخوديریتدبیب،خودیعقلیب،خودیتیکفایبوخود
ازبرگشتنيجلوکارنیا.استیغلطیلیخکارنیا،گرانیدبهیشدگتیهوهماز طریق راخودشکندوابسته
.ردیگمیراجهان

یکبهمن.میشومیبدبختبرودچونم،ینکنولشومیبشوتیهوهمیکسبامیباشمجبورماباشدقراراگر
یعنیمیبشونابستهدیبامايمادلحاظبهپس.رمیممییگرسنگازنباشد؟همسرماگر،یپولنظرازبشومیمتک

تیتقورابعدچهارنیاروزهردیبایهرکسچهاربعد،،میکندیتولخودمانراخودمانفکردیباما.میبشومستقل
ومیاندازیبرانهایاورنجشوترسوخشممثلیجاناتیهکهمیکنمییسعروزبهروزمان،یجانیهبعد.کند

یرونیبيزهایچبهباشدوابستهگریديآدمهابهدینباماجانویزندگفیلطاحساساتبامیکنعوضرانهایا
جان.ندارمحالاصاليواکردمضرر،شدمشاد،شدمجاندار،کردمسوداآلندالرهزارپنجیعنی.باشدوابسته

،استیمهمتیب،میدیفهم.دیباشوابستهخلقبهشماخواهمنمیکهگفتنیهميبرا.دیایبدرونازدیباشما
.استمهمیولاستساده

دلی مهچون صدف خواهم که در جان گیرد آن گوهر

خواهم که پندارد گهر داردمنیدلِ سنگین

درونشاستیصدفمثلشمامرکزدیگومی.هستندیمعنکیبهدوهر،داردگهرپندارکهاست هانسخهیبعض
میدیکشراهایشدگتیهوهمآنتمامیعنی.استحضورردر،دنیا.استردکی،کتایدیمروار،استدیمروار

کارنیاواستالزمکارنیامیدانستمیومیکردراکارنیاانههوشیاردور،میانداخت،میکردالمیشناخت،رونیب
خلقازدهید:موالنادیگومینکهیاکنممیعرضدوباره.بکندشمايبراتواندنمیگریدکسشماست،کارهم

یشخصکارکیکارنیا،نهیزمنیادرکنندکمکشمابهتوانندنمیگرانیدکهدیگومیراقانوننیا،ببستم
.است

امروز.دیهستیچشمااصالودینکنرايکارچه،دیبکنرايکارچهدهدمیادیشمابهدارداتشیابباهمموالناو
خداتینهایبشما،دیهستامتیقشما،دیهستقیصدشما،دیهستفاروقشما،دیهستخضرشماگفتهشمابه

ردنیادیباشمامرکزدر:دیگومیهماآلن.دیستینیجسميهوشیار،دیستینیذهنکتابحسابشما،دیهست
.بلهباشدییکتاییعنی، باشدکتای

نیادیدانمیشماپس.خواهمنمیراهایشدگتیهوهمیعنیسنگازشدهساختهدلیعنینیسنگدلمناما
پنداردکه.خوردنمیشمادردبهنیاشده،لیتشکدردهاازوشدهلیتشکهایشدگتیهوهمازاآلنکهيمرکز
است،خدادیبگو،باشدهایشدگتیهوهم،باشدمفرغنجایایعنی.داردگهرنجایاکهکندفکریعنی.داردگهر
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خداخودکهخدابهمربوطيباورها.کهستینخداخودخدا،فکر.ستیننه،رگیدخداستخودنیهمخدافکر
يزیبریکنجارودیباراهایشدگتیهوهمنیادیبا، شمادیایبخودشنکهیايبرا.يبگذاردیباراخودش،ستین

.کنندجارورامامرکزندیایبمردم.کنندجارورانجایاندیایبمردمدیینگو.یهستشماهممسئولشودور

زباننیا.دیکنباززباندیتوانمیشماودیهستیکشما:ندیگومیشمابهدارند،آمدندبزرگان،دیگرد؟یایبیک
م،یکنبازدیباکهیزبانهرای،میکنمیصحبتکهاست یفارسزبانیکی،دیکنمیباززبانجوردوهمکردنباز

شیحرفهاتواندمیخداو،ستینتیهوحسمانذهندرکهمیکنمیبازیموقعخدازبان.خدازبانبههمیکی
دیآمیشیپیهرچاست،هميمثنودردیدمیخواهامروزمیکنمیکهییکارهاتمامدر.سدیبنوماذهنيرورا

آوردمیرایزندگخردییگشافضا.میکنمیبرخوردییفضاگشاباییفضاگشاباتیوضعنیابهمایتیوضعهردر
.بردمینیبازرامقاومتجلو،آوردمیرااودیدجلو،آوردمیراخداخردجلو،

یببراساس،شودمیلیتشکمقاومتبراساسیذهنمناصال.داردمقاومتلحظهنیااتفاقمقابلدریذهنمن
گهرپندارشما.کندمیتشیتقووآوردمیبوجودشمقاومت،بردشمینیبازیمقاومتیب.رودمینیبازیمقاومت

ازگهرپندارراشمادلکه.مرکزتاندراستیزندگ،خداست،استعدمگهر،دیدارگهرپنداراگر.دیباشنداشته
.جسمبهدهدمیکاهشراخودشانسانشود،میالقلبیسقانسان،کندمیسفت،کندمیسنگجنس

زیچیلیخبهمیدهمیکاهشراآنهانکهیايبرام؟یکنشکنجهایمیبکشراگریديانسانهامیتوانمیماچرا
هستنداوتیابدوتینهایبجنساز،هستندخداجنسازکهراگریديانسانهاکهیموقعیول،ارزشیبکوچک،

میبتوانراآنهاکهمیبشوکوچکدیباخودمان.میشومیکوچکهمخودمانکوچک،جسمبهمیدهمیکاهش
.دیگرکنندمیداریبرامابزرگان.میبشوداریبدیبا،بشودينطوریادینبا.میبدهکاهش

ز خودبینی جدا گشته، پر از عشقِ خدا گشته

غم غافل به مالنده عَبَر داردهایز مالش

آنخدا،یعنیمالنده.گذاشتناحترامگرفتن،ادیگرفتن،عبرتکردن،توجه،کردنعبوریعنیداشتنعبر
کند،میکار،شودمیوبشوبا،میگفتهمبارهاو.کندمیدرستمايبرارالحظهنیااتفاققدر،وقضاباکهییخدا

من:دیگومیپس.عللموقوفنهاستکونیفکناوکار،کندنمیکاریذهنعللباکند،میکارکونیفکنبا
.باشدشدهجداینیخودبازکهخواهممییانسان

ازمادیدنکیعوشدندمامرکزهایشدگتیهوهمیوقت.دیآمییذهنمنایيمادمرکزداشتنازینیخودب
مشخصاتیذهنمن.یذهنمنبنامدیآمیبوجودیکسکیآنجاشدند،خدايبرامادیدنکیعو،شدندجهان

گرفتهادیگرانیدازکههادانستهنیابراساسودانممیدیگومیو.ندیبمیراخودشيهنرها،ندیبمیراخودش
کهيانرژباشمارايانرژنیا.استمخربيانرژ،يانرژنیا.کندمیفکروکندمیعمل،شدهتیهوهمآنهاباو
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شمامیخواهمیپس.دیبگذارفرقد،یآمیآنورازکهيخرد،دیآمیآنورازیزندگبابودنيموازاثردرلحظهنیا
.دیبشوصفراً فورمن،:دییگومیدیشومیبلندیوقت.دیبشوجداینیخودباز

اشخاصباراخودماننکهیخاطرابهم؟یشومیبلندیچيبراما،کندمیکمکچقدرغزلاولتیبآندینیبب
حلمشکالتتانازیلیخدیببندخلقازدیدهشما.ببستمخلقازدهیدگفتکهنیهم.میکنمیسهیمقاگرید

ماازيزیچایهاآدمنیاو،آمدندمااطرافيهاآدمازمايدردهاشتریبکهدیبکنتوجهشمااوال.شودمی
منرآخبخواهد،یزندگاوازاستممکنیکیهمسر،آوردندستوهبهراماو،کارندطلبم،یندادما،خواستندمی

وصلخودشیزندگبهراامکاناتنیاو،دیاینبراوعهدهازکهبخواهدیامکاناتاستممکنبدهم،ندارمیزندگ
درشتریبگرانیدباسهیمقاموقعو،میباشنداشتهيطورنیاۀ خانم،یاوریندرپولنقدریامااگردیگومیکرده،

.کهشودنمییزندگیزندگ، کهمییاین

خارج،بخواهداوازبکنددیباکهيکارآنازشتریبوباشدآوردهستوهبهراشوهرشاستممکنیزنکیبوخ
شمارنجشوشماخشمشتریبایآکهدینیبب،دیبکنیسرانگشتحسابکیفقطشمادینیبمیپس،اوامکاناتاز
شماازآنهاای،دهندنمیآنهاودیخواهمیيزیچبرتانودوريهاآدمازکهستیننیاازشمايگرفتارو

توبهيجورچهمنبدهم،ندارماصال،بدهمتوانمنمیمندییبگوآنهابهدیباخواهندمیشماازآنها.خواهندمی
چراباال،دیایببجوشددیباتووجوداعماقازیخوشبختکهیحالدر،کنمخوشبختراتويجورچه،بدهمیزندگ

تو؟یخواهمیرانهایامناز

شماازرازهایچنیاحاال،نمیببراخودموبدهمنشانيخودنکهیايبرامن،شودمیبلندینیبخودازهمهنهایا
نکهیايبرا،ستینبشوریسموقعچیه،دارديگشادسهیکهمیذهنمنکهدیدانمیو،کارمطلب،خواهممی

ریسبدهنداوبهیهرچ،استبودنشناقصتیخاص،کردمیخواهصحبتاش دربارههمامروزکهداردیتیخاص
.شودنمیتمامنبودنیکافیعنیت،یکفاعدمباصطالححسونقصحسرود،نمینیبازبودنناقص،شودنمی
زهایچکردنجمعقیطرازومیهستیذهنمندرماکهیزمانتاو،بشودزندهاوتیابدوتینهایببهانسانمگر
.کردمینخواهتجربه،میکنتجربهرانبودنناقصورابودنیکافمیخواهمی

دیشوداریباستممکنشماحاالمیخواهمیییزهایچگرانیدازمیشومیبلند،یذهنمنخود،عنوانبهنیبنابرا
يهارنجشنیاکهدیببریپقتیحقنیابهو،دینخواهواقعاد ها،ینخواهواقعاو،خواهمنمییچیهمندییبگو
،رمیبگیزندگخودمبرودوريهاآدمنیاازکردمفکرکهبودهلیدلنیابهمنتوقعاتوبودهمنتوقعاتازمن

اول.بشومخداعشقازپرو،بدهماستعفاخواهممیبودنمتوقعوشدنبلندوداشتنخودوینیبخودازحاالو
کارنیا.شومبزندهاوتیابدبهوامتیقوتینهایببهفاروقبهقیصدبهانههوشیار،شومبزندهاوبهخواهممی
.کنممالقاتاوبامنشودمیسببکارنیا.کندمیاوعشقازپررامن

بهدیبا.دیدشودنمیکههاچشمنیاباندیبمیرااوجماليچجور،دمیدجمالشچوگفتمیاولتیبدر
صفرمقاومتیوقت.بشودصفرخودوینیبخودنیاکهدیدهاجازهاوالًدیبا،دیبشولیتبداوتیابدوتینهایب
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اولیزندگعنوانبهراخودتاندیبا،دیبشوخداعشقازپرنکهیايبرا.کشدمیدردآدم،شودمیکمایشودمی
.دیکنبازرافضا،دیبکشرادردشوبشوددیبگذار،شودمیکوچکیذهنمننیادیدیدموقعهر،دیکنییشناسا

.استلحظهنیااتفاقرشیپذشاملکردنبازفضا

حضورعنوانبهشمایعنی.استسختاریبس،کندمیمقاومتدائماکهیذهنمنيبرالحظهنیااتفاقرشیپذ
اوبهییگشافضاقیطراز،لحظههردینشانمیشیجاسرراتانیذهنمننیادیآمیدستبهمیتسلازکهناظر
آدمکندمیمنقبض،بنددمیرافضامقاومت،شودنمیبازفضانهوگرصفرمقاومتیعنیییگشافضا:کهدییگومی

نیاۀ وابستمن،ردیگمیقرارمندراو،کنممیبازفضاافتدمیاتفاقکهيزیچهراطرافمنیعنیییگشافضا.را
عنوانبهراخودمپس،افتمنمیاتفاقاالنمن،ستمیناتفاقموقوفمن،شومنمیاتفاقيفدامن،ستمیناتفاق

. دینیبمیيجورچهراهاآدمکهنیببامتحانيبراو،کنممیییشناساتییخدا

،شودمیصفریذهنمنشودمیصفرینیبخودیوقت،دیآمیوجودبهعشقشودمیصفرینیبخودیوقت
فاروق،دیکنمیییشناساراآفليزهایچفاروقعنوانبهشماو،شودمیصفرقضاوت،شودمیصفرمقاومت

،باشدمنمرکزتواندنمی،گذراستجنساز،کندمیجذبرامندارداالنکهيزیچنیاکهکندمیییشناسا
.باشدتواندنمینیاازبعدگرید

زیچ،استیچیزندگدیدانمی.دیشدفاروقنکهیايبرا،کرددینخواهخودتانمرکزراگذرازیچنیاازبعدشما
ازاستیزندگو،استخودشيپابهخودشیدرونزیچ،دیآمیفکرقیطرازیرونیبزیچ.استیچیرونیب

دیباشکردهییشناسانیااگر.دیاکردهییشناساتیابدوتینهایبنیابعنوانراخودتانشماواستبودنجنس
.شماستامتحاننیاودیکنمیییشناسافوراًگرانیددررابودننیهم،راعشقنیهم

هنوز،دیکنمیمقاومت،دیکنمیقضاوتدوباره،دینیبمییذهنمناگر؟دینیبمیيجورچهراگرانیددینیبب
واکنشیعنیغميهامالش،شودمیغافلغميهامالشازبشود،پرخداعشقازآدمبشودينطوریااما.دینشد

بهشمایوقت.دهدمیمالشرامایرونیبغمدهدمینشانواکنشیذهنمنموقعهر. رونیبجهانبهیذهنمن
به،دیندارآنهابايکارشماکنندمیيهرکار،ندیگومییهرچمردم.دیغافلغميهامالشازدیدارنظربودن
غميهامالشازپس.دیهستودیباشزندهلحظهنیابهوبودنبهکهاستنیابهشماحواس.دیازندهبودن
.خداستمالنده،داردنظرمالندهبهمالنده،به،دیغافل

بهبزندمهرمانیسلنکهیايبرادیگومیدیدارهمغزلدرکهيطورنیهمراشمایذهنمناوکهدیدانمیشما
بتواندکه، خدامقابلدردیشومیریپذانعطافشمایعنی،دیمالمراموم،خدابعدوشدمنرمموممثلمن،من

.دیدارتوجهاوبهای.دیکنمیعبوراوبهای.دیدارنظریزندگبهشماپس.اوردیبدرراتانیناخالصوبمالدراشما
بوجوددیباشمارااتفاقات،کننددگرگونراشمایزندگتوانندنمیاتفاقاتکهدیبدانودیبشوغافلرونیباز
. دیباشداشتهتوجهمالندهبهاگردیآورمیبوجودشمارااتفاقات،دیاریب

&&&پایان قسمت اول&&& 
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بهکمکدراتیابنیاادیزالعادهفوقتیاهمبخاطرکنممیتکراردوبارهمیخوانديمثنوچندتاگذشتههفتهماا
میتوانمیيجورچه؟میبشومتحولمیتوانمیيجورچه؟میهستیچجنسازکهخودمانییشناسايبراما
.هستیاعرابقصهازدیدانمی،خوانممیتانیبراکهیتیبچندنیاو؟میبگذارکناررايمادمرکزيهانکیع

حضوربهیعیطبطوربه،باشدنداشتهیذهندانشاگرکهاستیانسانيبدوعرب،استيبدوعربهمانیاعراب
،نداردای،داردیشدگتیهوهم،دادهقرارمرکزشراآن،دارددانش،رودمیمدرسهبهنکهیایانسانهر.رسدمی
نیانشاندیشايبدوعربو،استیعیطباستعدادکیهمحضورپس.برودراهتواندمی،کندباززبانتواندمی

.است

حضورسمبلتواندمیمردایشوهر،کردنصحبتنمادگونهنیادردیدانمیوکندمیصحبتزنشبايبدوعرب
.کنندمیگفتگوهمباتادونیاحضوريمقدارونشدهسادهذهنای.باشدشدهسادهذهنتواندمیزنو،باشد

یعمقکی،دیکندایپيدیدکی،دیبشومیتسلاستممکنشما،بشودالهاماستممکنشمابهيزیچکییعنی
کیتانذهن،بشودنوشتهيزیچکیتانذهنيتو،دیکنمیدایپعمقکهلحظهآندر،لحظهآندردیکندایپ

.واقعدرماستیدرونيگفتگونیاحاالو. کنندمیگفتگوهمبادوتانیا.دییایببوجوديفکرکی،دیبگويزیچ

درخواهدمیاالنویزندگحسایبودننیراستایقیصدنیهمبهرسدمیسرآخرودیگومیمطلبتاسهو
از.استلهیوسخودش،یزندگيبسوبهرفتنيبراذهنازنکردناستفادهیذهنیب:کهدیبگوندهیآتیبچند
.استخوبیلیخنیا،دیباشنداشتهجواباگر؟رفتخدايبسوشودمیيجورچهکهکنندمیسوالاالنشما
.لحظهکیيبراگذاردمیکناررایذهنمنمیتسلچون،میتسلقیطراز،یذهنیببادییبگواگر

کندمییزندگجنسازراماکهذهنبهرفتنازقبلشرطودیقبدونلحظهنیااتفاقرشیپذ؟چهیعنیمیتسل
سختاریبساریبسیواقعمیتسل،گرفتنشادیاستسختیلیخکه،استمیتسلنیا،کندمیياریهوشجنساز

مالحظهکیو،بشودصفرقضاوت،بشودصفرمقاومتدیبالحظهآندریواقعمیتسليبرانکهیايبرا،است
.استیمشکلکارشوندهمیتسليبراهاییشناسانیا،باشدمنمرکزتواندنمیگذراوآفلزیچنیامیبفهم

دردبهمیتسلنیا،ردیگمیصورتذهنبهرفتنازپسیعنی،استاستدالل،استیذهنمیتسلهاموقعیلیخ
.خوردنمی

2696بیت مولوي، مثنوي، دفتر اول،

آلتی، آلت شودعینِ هر بیچون شاهِ کَرَم میدان رود: گفت

بهدیایبخدايجورچه.کندکمکمابهدیایبیعنی،مادانیمبهدیایبکرمشاهاگردیگومی.خدایعنیکرمشاه
گفت.دیبگومابهخواهدمیموالناهمییفضاگشانیااالنکه،ییفضاگشا،یواقعمیتسلقیطراز؟کندکمکشما
دیبا،شودنمیانقباضبادیکنصحبتمنبادیخواهمیموقعهر، دیکنصحبتانبساطقیطرازمنباگفتهخدا
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ییفضاگشابادیباشما.خداستزبانازنهایا،آورممیبوجودمنرااتفاقهر،افتدمییاتفاقهر،دیکنبازرافضا
.استطانیشویذهنمنبستنفضا،هستممنییفضاگشا،دیکنبرخوردآنبا

.خوردنمیهممندردبهخوردنمیشمادردبهآندیکنفکرمیکنعمليمادمرکزازکهشودمیسبببستنفضا
منذهنبا،منخردبا،دیکنعملودیکنفکرمنازشما،کناربرودلحظهکیيمادکهشودمیسببییفضاگشا

صورتشمادروندردیکنفرضگفتگونیایعنیگفت.دیگومیشمابهیزندگرانیا.دیکنعمل،دیکنفکر
.شودمیابزار،استذهننیهمابزار،يابزاریبنیع،دانیمبهدیایبخدااگر.ردیگمی

ازشدنجمعایلحظهنیابهجهانازبرگشتنایجهانازآمدنایخداسمتبه،آنوربهرفتنيبراشماابزارپس
کرمشاهچونگفت. يابزاریب:دیگومی؟هیچاوتیابدوتینهایببهشدنزندهولحظهنیابهندهیآوگذشته

اجراءدروندردیشنومیشمارامکالمهنیا.شودمیابزار،يابزاریب،یذهنیبیعنییآلتیبهر نیع،روددانیم
.دیکنمی

آلتی و پستی استکار، در بیو هستی استزآنکه آلت دعوی است

یکسهر.داردمنیعنی.استيداریهستيبراعلّتو،استانسانيادعانیا،دیایبباالمنوذهننکهیايبرا
.داردذهندروجودحسو،کندمیادعا،کندمیاستفادهاش یذهنمنازیعنی،کندمیاستفادهذهنشازاالن

،هستممندیگومییعنی.ستینعدم.داردوجودیهستمرکزشدرنیبنابرا.استمرکزشهموجودحسنیا
.خداستاسمشکهتینهایبيفضانیاشیپ؟یکشیپ.هستمهممن

ودیبشومیتسلشمالحظههریعنی.ماستبودنصفرويابزاریبدستکاراما،هستمهممنمییگومیخالصه
ایدیباشداشتهمنودیباشداشتهادعاودیشوبلندنکهیانه.دیکنمیدیدارکار،دیبشوصفرودیبشوابزاریب

ای،دیکنعملگذشتهيباورهاازای،دیاوریبتانيمادمرکزازفکرودیباشداشتهابزارو،دیباشداشتهیهست
دیآمیخدادیبشوابزاریباگرلحظهنیادرمییگومیمیدارمییگومییچمیدارپس؟استدرست،دیکندیتقل
يبرا،کندکارمیدهنمیاجازهما،استدانیمدرشهیهماو،دانیمبهدیآمیاونکهیايبرا،کندمیکمکشمابه

؟دیبکنصفرو،دیبکنپسترامندیتوانمیشمادینیببلحظهنیا،منمییگومیمیشومیبلندنکهیا

آلتی پیدا کنم؟تا نه من بیکنمآلتی سودابیکی: گفت

پس.بشومذهنیبمننکهیامگر،کنمادارهرامیکارهاتوانمنمییذهنیبیعنیيابزاریببامنکهدیگویم
خدا،دیبشولیتبددیتواننمیذهنابزاربادیدانمیشمااالنشدنلیتبديبرا.بشوملیتبددیباپس،حاال
،دیبشوصفردیبا،دیبشوپستدیبادیباشابزاریباما.دیباشابزاریبکهیصورتدر،کندمیکمکشمابهدیآمی

شماصورتهربه.دینکناستفادهتانذهنازدیبا،دینروجلوشدهتیهوهميفکرهابادیبا،دینکنقضاوتدیبا
نیبنابراو،دیبکنراکارنیااصالًدیتواننمیایدیکننمی،دیبکندیتوانمیای،دیکننمیایدیتوانمیراکارنیا

.آوردمیشماکمکبهراخداکهاستيابزاریباستیذهنیبنیادیریگمیادیدیدارشمااالن.دیکننمی
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؟کنممیقضاوتاالنمن؟کنممیبازرافضاای؟کنممیمقاومتاالنمننکهیاشمادیدارییارهایمعکیشهیهمو
؟گرفتاندازهشودنمیذهنباراحضورکهدانممیمنایرمیگمیاندازهذهنباراحضورماالنمن؟قضاوتمیبای
نیاذهنمبامیگومینهای،دیآمیبدشمناز،شدهدورمنازخدامیگومی،شناسممیذهنمباراخدالحظهنیا

منکهبشناسمتوانممیام،نشدهلیتبدحاال،ستمینهماگرتوانممیمنلحظهنیادر.بفهممتوانمنمیرازهایچ
نیاحاالنکهیالووهستمخداتینهایبوهستمامتیق،هستمخضر،هستمقصد،هستمفاروقجنساز

نیاکهمنتظرموباشدينطوریادیباکهشناسممیذهناًحاالمنیول،ندادندنشانمنبهراخودشانهاتیخاص
.روممیشیپيابزاریببا،مندرهاتیخاصنیاظهوريبرامنو،بدهندنشانمنبهراخودشانهاتیخاص

؟استدرست

بهیجسمياریهوشباصطالحلیتبدازمامقاومتبهکندمیاشارهموالنا.میشدمتوجهرايابزاریبپسحاال
میکنمیمقاومتاگرماهماالنوبودهمقاومتنیاشهیهمياریهوشتکاملطولدرکهدیگومی.حضورياریهوش

االنشمایعنی.میبکندینباومیکنمیمقاومتهماالن،بودهشهیهمکهمیکنییشناسادیبافقط،لیتبدمقابلدر
کهاستنیاگریدیکی.میکردصحبتکهیذهنیبويابزاریبکهیکی.شناختدیخواهنجایارازیچتاسهدو
يبرالیتبدنیادنیناماساسیبیحتّوشدنلیتبديبراذهندرمقاومتومیاکردهمقاومتماشهیهم

.استیعیطبکامالًیذهندانشمندان

2667مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت 

تَحویل، کامتلخ شد ما را از آن چون سفر فرمود ما را زان مقام

یچيبرا،میبروکجاماآقا، گفتجهاننیابهدیایبیزندگشیپازیحتّمثالًخواستهياریهوشموقعهرنیبنابرا
جمادازآقا،بودهجامد،بودهآهندانممیچه،بودهسنگ،شدهجامدآمدهبعد.گریداستخوبشماشیپ،میبرو

مقاومتکهنباتاز،نباتبهفرستاندرامابزور.گریداستخوبکهنجایاحاال،میبرویچيبرانباتبهحاالتا
ومیبشوزندهاوتیابدوتینهایببهمیبروماخواهدمیانسانذهناز،انسانذهنبهوانیحاز،وانیحبهمیکرد

.میکنمیمقاومتمیدارهمما

متوجهاالنشماپس.میکامتلخلیدلنیابههماالنو.میشدکامتلخمایلیتبدهردر،یلیتحوهردردیگویم
،استیعیطبحضورياریهوشبهیجسمياریهوشلیتبدمقابلدرشمامقاومتکه،دیکنمیییشناسا،دیشومی

تیهونیاازندنکَنکهیالووبشوملیتبددیبامندییبگوو،دیدارنگهتانياریهوشدردیباراموضوعنیاو
درنشومبدنمبا،نشوممقاممبا،نشومپولمبا،نشومام بچهبا،نشومتیهوهمهمسرمبانکهیایعنیهایشدگ
تیهوهمآنهاباباشمداشتهراتیخصوصنیادیباکدامهرهستممردایزنمنکهیا،نشومام یخوشگلبابدنم

وبشومتیهوهمنهایابادینباکهدانممییول.دارددردو،استیسختکارنیا،ستمیننهایامنمیبگوو،نشوم
،شوممیلیتبدمن،کنمنمیمالمترامردممن،کونیفکنوقدروقضابا،کندلیتبدرامنخواستیزندگاگر
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منو،شودمییچنمیبب،استتوکّلهمنیا،دارمتوکّل،شودمییچنمیبب،خدادیامبهکردمرهاراخودمگرید
؟استدرست،بودهشهیهم،کنممیایدننیاازکهمنیکامتلخنیادانممی

که به جای ما کی آید ای خدا؟تا که حجّت ها مهی گفتیم ما

تیوضعنیامگر:مییگومیخدابهمااالن؟خدايامیبشولیتبدآخریچيبراماخوبیلیخکهمیگفتشهیهم
خدا.میاکردهییشناساراتو،میآورمیبجاراعباداتتمام،میخوانمینمازیذهنمنبا؟دداریبیعچهمایفعل
منيبشوزندهمنتیابدبه،منتینهایببهخواهممیمن،استتوهمنکهیابابادیگومی،ردیگمیاشخندههم
یچهاکتابحسابنیابرستتینهایببهبرستتیخضربه،تویهستخضراصالً،تويبشوخضرخواهممی

نیاکهیذهنمنهیچ.يبشوزندهمنبهدیبایهستمنخودتو،یهستقیصدتو،یهستفاروقتو،یکنمیاست
میدارکهنجایاازماحاالخوبکهمیآورمیلیدل،میآورمیحجتیذهنمندراگرماپسی؟کنمیراکارها

رانیهمبودفرشتهکههمطانیش،گفتندمیرانیهمهمهافرشته؟دیآمییکمايبجا،یذهنمننیامیرومی
؟يسازمیتوهیچآدمنیاخوب:گفتمی

بشناسدتواندنمییذهنمنحالتیحتّ،یوانیححالت،یدرختحالت،موضوعنیابهکندمیاشارهاالناتفاقاًو
:دیگومیبله،نیااستشرطرازیچهردنید،دینیببراامتیقشوامتیق:گفتچون،راخداتیابدوتینهایب

فروشی هبرِ قال و قیل را؟میرانورِ این تسبیح و این تَهلیل

یببهکهاستانسانفقط،انسانازریغباشدياریهوشهرتواندمیفرشتهحاال:دیگومیخدابهفرشتهیعنی
رالیوققالنیاهمآنها.استمشغولیذهنلیقوقالبهفعالًکه،بشودزندهتواندمیاوتیابدوتینها
:دیگومیخدابهیوانیحياریهوش،گفتهیوانیحياریهوش،فرشتهتنهانهحاال،گفتهخدابهفرشته.دندیدمی

انساننیا،میبشومشغوللیقوقالبهآنجامیکندرستراانسانذهنمیبرونجایاازمادیخواهمیشما
تو،شناسدنمیراتونیااصالًکه،بزندیمعنیبيهاحرفخواهدمینکهیامثل،دیسازمیدیدارشماکهينطوریا

؟میبشوآنمیبرویخواهمی

ياریهوشبه،دیگومیفرشتهبه،منبادیکنصحبتانبساطقیطرازدیباشما،يبعدتیبدرکهدیگومیخداو
کهبهدیکننگاهينطوریاشمادییبگوينطوریا،دیگومییانسانیذهنياریهوشبهیحتّ،دیگومییوانیح

ذهنبه،آنجابروتوییگومیمنبهنکهیا:کهدیگومییوانیحياریهوش،شودمیمبدلداردیههاياریهوش
یبيهاحرفاصالً،فکرآنبهفکرآناز،فکرآنبهفکرنیااز،استبلدلیقوقالفقطکهانسانذهن،انسان

ییزهایچبهراجعو،زندمیحرفرنجش،زندمیحرفخشمقیطرازو،دیگومییچ،ستینمعلوم،زندمییمعن
یکیتوباشهیهممن،کنممیراتوعبادتدارممن،استلیقوقالنکهیا،زندمیحرفشدهتیهوهمکه

.هستم
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یعنیلیتهل،اهللالّاالالهمیگومیعمالًواقعدرمنلحظههرنیاوعبادتنیا،حیتسبنیا،ياریهوشیعنینور
را الّااهللاالالهاصالًانساننیاحاال،میگومیراالّااهللاالالهنیاراعبادتنیالحظههرمنگفتهفرشتهگرید،نیهم
.برومدیآنمیخوشم،روممیزوربههمروممیاگرحاال.رومنمیمنپس؟آنجابروممنیچيبرا،ستینبلد

ةاندازبهام گستردهیمیعظسفرهکیآنجادرانسانيبرا،ستینلیقوقالنیاانسانبابا:گفتهنهایابهخدا
زدنحرفیعنی.استلیقوقالموقتاً،ستینلیقوقالو،کندصحبتانبساطقیطرازدیباانساننیاو،خودم
نیافرشته،صندوقنیابهصندوقآنازصندوقآنبهصندوقنیاازنکهیاو،شدمیسالسهدودیباانسان
:دیگومییول.دیدمیراحالت

بگویید از طریقِ اِنبِساط: کهحکمِ حق گسرتد هبرِ ما بساط

خودمةاندازبهییفضاکیمندیگومی.دیگومییزندگزبانازگفتهخدا،استنیاحکمممننیببگفت
استیموقتانسانلیقوقالو،یتواننمیتواما،کندصحبتمنباانبساطقیطرازتواندمیانسانو،گستردم

تیهوهم،استیسطحيزهایچنهایاکهفهمدمی،امدهینلیقوقاليبراردیگمیادییمدتکیازپسنیا
؟شودمییچجهینتحاالویشدگ

،میکنبازرافضامیتوانمیمافقطچون،دیکنبرخوردییفضاگشاقیطرازیتیوضعهرباشماکهستانیاجهینت
وسعت؟هیکوسعتتینهایبنیا.تینهایب؟شودمیاندازهچهمیکنمیباز،میکنمیباز،میکنمیبازرافضانیا

یوقت.نه؟باشدندهیآوگذشتهدرتواندمیانبساطنیا،آوردمیشیپهمزمانانبساطنیا.استیزندگ،خداست
.میشومیزندهلحظهنیابهمیشومیمنبسطلحظه هر،میشومیمنبسطما

،دیآمییزندگخردآنجاازکهیسوراخنیابه،میدارهمغزلدر،میکنمیدایپیدسترسلحظهنیابهموقعهر
.باالدیآمیخردفکرتادونیبۀفاصلاز.میکنمیدایپیدسترس،استفکرتادونیبۀفاصلکه

بمحضوشودمیردمايفکرهاریزازيارودخانهکی،ينهرکی:کهدیگومی،میدارهميمثنودرامروزکه
وباالدیآمیرودخانهآناز،نهرآنازیشاخکینهایاۀفاصلازدیکنبازرايفکرصندوقتادونیبۀفاصلنکهیا
پس.دیشومیمنبسطشماوشماعملوفکربهزدیرمیکه،استیزندگيشاد،استیزندگخردهمانشاخنیا
توییگومیراستاگرگفتهفرشتهبهخداو.دیآمیشیپیواقعمیتسلازيابزاریب.شماستابزار،يابزاریب

ما:گفتهفرشته.کنصحبتمنبابشولیتبدمنبهیعنی،کنصحبتمنباانبساطقیطراز،شومنبسط
.تواندمیانساننیاگفت.میتواننمی

میرومیصندوقآنبهصندوقنیاازکهمایعنی.انساناوردیبشاهدکی،اوردیبگواهکیدیباکارنیايبراحاال
زندهشاهدکی،استذهنازریغکهاستيشاهدکیماگواهدیگومی؟میدارخودمانانبساطيبرایگواهایآ
درست،استلحظهنیادرزندهبطورعمالًیزندگحسیعنی،استقیصدجنسازکهستیازندهناظرکیستیا
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،میبشومنبسط،مینکنمقاومتکهمیریگمیادیمااالنوکردنمقاومتانبساطيبرا،انبساط،يابزاریب؟است
.میکنبازرافضا

رانهایاۀهم،دیگومیدانیمبهدیآمیخدا،دیشومیابزاریبیوقت،دیکنمیدایپيابزاریبمیتسلقیطرازشما
یول.استیعیطبوبودهشهیهملیتبددرمامقاومتو،دیکنمقاومتاستممکنکهدیدانمیشماو،میاخوانده

بهو،اوانبساطبهمیبشومتحولدیباحتماًماکهمیبدانکهلحظهنیابهبودناریهوشقیطرازمقاومتنیابهما
.شودمیصفرمقاومتو،میشومیآگاه،اوتینهایببساط

وفکرواردرایزندگخرد،ییفضاگشا.دیکنمیبرخوردآنباییفضاگشابا،افتدمییاتفاقهرباشمالحظههرو
ياوریبشاهدکی،ياوریبگواهکیدیباتودیگومیپس.دیگومیرانیهمرانیاهماالنبله.کندمیشماعمل

تواندنمیيمادمرکزیعنی،باشدتواندنمییشدگتیهوهموگفتگوماشاهد،میاوریبشاهددیباماۀهمیعنی
.باشد

مرکزشدهآنومیشدتیهوهمزهایچبا،میشدتیهوهمفکرهاوباورهابامیآمدتیخدائبعنوانمااگرپس
گفتگونیا،دینیبمیراگفتگو،دینیبمیسرتاندررافکرهاوکندمیصحبتدارداالنمايمادمرکزومايماد

،خواهدمیيگریدشاهدیعنی،خواهدمیيگریدگواهخدا.ستینخدامقابلدرشماگواهیشدگتیهووهم
:دیگومی،دیهستشماخودای،استخودشناظروشاهدنیااتفاقاً

2700مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت 

وا منا، تا رحم آرد شاهِ شَنگتو گواهی غیر گفت و گو و رنگ

االندیاوریبيشاهدکی،دیهستیکهرشماشخص.استتینهایبکه،خدایعنی،فیلطشاهیعنیشنگشاه
نوریوقتکهدیدانمینکهیایعنیکهدیدانمیرنگ،رنگقیطرازو،نباشدیذهنيفکرهاوگفتگوجنسازکه

منشورۀلیبوسکهیوقت،میداررونیبنورکهنطوریهم،استياریهوشنور،دیآمیبوجودرنگشودمیهیتجز
فکرکیبهیعنی،افتدمیفرمبهیوقتهمیزندگياریهوش،دیآمیبوجودمختلفيهارنگشودمیهیتجز
استرنگاسمشنیا،یجهتکیدرافتدمییخاص.

يزیچکیتیخلّاقبهمربوط،استکارتانبهمربوط،استگذشتهدريزیچبهمربوطکدفعهیدیآمیياریهوش
رنگآنبامیشومیتیهوهمیوقت.استفکرمختلفيهاجهتهمهنهایا،استهمسرتانبهمربوط،است

،دردیعنیبو،دیآمیبوجودبو،بشوداعمالماجسميروشدهتیهوهمفکرایرنگنیایوقت.دیآمیبوجود
.استبوورنگجهان،استبوورنگای،استیشدگتیهوهموجانیهجهاننجایاپسجانیه

،ستینگفتگوجنسازکهشماستناظرشاهد،واقعدرشاهدآن.اوریبگریدشاهدکیگفتگووبوورنگازریغ
،هایشدگتیهوهمازکَندنهماننیاخوب،ياوریبرانیادیباتودیگومی،کندمیتماشاراذهنیعنیگفتگوو

ناظرنیا،دیکننگاهتانذهنبهناظربعنوانشمامییگومیموقعهر.گریداستشدنزندهولحظهنیابهبرگشت
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نیا.تینهایب؟باشدتواندمیچقدرعمقشناظرنیا،ناظرنیااست،همقیصدناظرنیا،شماستگواهنیهم
يزیچچیه،دینروذهنبهگریدکهيبطور،دیباشتانذهنبهيابدناظرشمااگر،باشديابدناظرتواندمیناظر

جاودانهناظرشما،بشودشمامرکزو،کندتیهوهمخودشبابکشدنتواندکامالًراشماجهاندریعنیذهندر
.خداتیابدبهدیشدزندهیعنی،دیشد

تااش این است که معنی،کندرحمشمابهخداتاياوریبرنگوگفتگوازریغيشاهداییگواهدیباتودیگویم
؟استدرست.شددیخواهکونیفکنوقضايهابتیمصدچاریعنی،کندنمیرحمشمابهخداياوردینکهیزمان
ماۀهم،کندمییبهمان،کندمییفالندیینگوشما.استيمادمرکزنیاازمیکشمیماکهییهابتیمصۀهمپس

.میبکوشجهتنیادردیبا

شدآن، جَرحنزدِ آن قاضِی القُضاةکین گواهی که ز گفت و رنگ بُد

نیاازو،دپرمی،دپرمی،دپرمیفکریهسرماندریعنی،استرنگوگفتگوجنسازماکهيشاهدنیایعنی
همزهایچبامیرفتمیآمدانسانبعنوانماپس.استمردودخدایعنیالقضاتیقاضنیاشیپ،دیآمیيمادمرکز

یذهنيخداکیکهمیکنمیتجسممامانذهندرو،زندمیحرفداردمامرکز،مامرکزشدهنهایامیشدتیهو
نهایاۀهم.میکنمیعبادتجورهزارومییگومیالّااهللاالاله،مییگومیحیتسب،میکنمیعبادتنیاومیشناسمی

.میاوریبراگواهنیامگر.استمردود

نیا،استشدهزندهخدابه،داردعمقتینهایبواستشدهزندهاوبهکهاستجهانبهيابدناظرحضورگواه
.دیبگذاریاصلشاهديبجارارنگوگفتگوشاهددیتواننمیشماو.مامیآمدنیهميبرا،مادردیایبدیپددیبا

مایعنی،استیراستجنساز،استصدقجنساز،استقیصدجنسازشاهدنیا:کهدیبگوخواهدمیاالن
.میمانمیییشناساآنومیهستیزندگجنسازکهمیکنمیییشناسا

تا بتابد نورِ او بی قالِ اوخواهد گواهِ حالِ اوصِدق می

راذهنآنۀلیبوسومیبشوزندهآنبهدیبامااالنکهشاهدنیاپس.خواهدمیصدقانسانحالگواهدیگویم
داریدهماننیاو،میخوانداالن.باشدشماریب،باشدداشتهعمقتینهایبتواندمیناظرشاهدنیاومیکننگاه

بهشدنزندهلحظهنیادروشدنجمعندهیآوگذشتهازای.خداستتیابدبهشدنزندههماننیاوخداست
نشانمابهراخودشاگرگواهنیاودیایباگرصدقو،خواهدمیصدقواقعدرگواهنیا،ستايابدۀلحظنیا

بعنوانراخودشفوراًگواهنیا،مینشوتیهوهمآفليزهایچبا،مینکنقضاوتومینکنمقاومتمااگروبدهد
.تابدمیمانوریذهنيفکرهاماقالبدون.دهدمینشانمابه،ماخود
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تا بتابد نورِ او بی قالِ اوخواهد گواهِ حالِ اوصِدق می

یعنیمانور،دیآمی،شدنیزندگبهوبودنیزندگجنسازیبراستنیا،قیصدنیا،صدقنیایوقتمانوریعنی
تشعشع،تابدمیماازکندتوجهمایذهنيهاحرفوماقالبهنکهیابدون،میهستیزندگازهمما،یزندگنور
کیکدفعهی،میتسلحالتنیااز،يدارشهیرحالتنیاازواقعدردیآمیزنازیغامیپکیحاال،بله.کندمی

از،مانیهایشدگتیهوهمتمامازبودمانتمامازدیباماصدقنیايبراکه،دهدمیدستمابهیدرستاستنباط
.میزیبربخمرکزمانتمام

خویشپاک برخیزند از مَجهودِصِدق آن بُوَد کز بودِ خویش: گفت زن

میدانمیمانکهیااوالً.ستاآنصدقدیگومی.استیمعنکیاش همهمیکنیمعنرانیامیتوانمیجورچند
ازعبارتصدقمیدانمی،اوبودنشماریب،اوتینهایبوامتیقوخضروفاروقوقیصدازپس،استیچصدق

زیچو،میباشزندهلحظهنیادراوبهومیهستیزندگجنسازکهمیکنییشناساانسانبعنوانماکهنستیا
.میبشناسفاروقبصورترایتوهم

صدق.ردیگمیصورتیزندگخردوشدهسادهذهنایشوهروزننیبیعنیمکالمهنیاکهگفتم،دیگومیزنو
جوردوراشیخومجهودازو.کامالًشودبلندخودشيهایشدگتیهوهماز،خودشبودازانسانکهآنست

بامیتسلبایزندگکمکبابتواندجهدو جدوشدنمیتسلباخودشکوششبانکهیایکی.میکنیمعنمیتوانمی
ستاآنصدق.ردیبگصورتکارنیاکندبلندهایشدگتیهوهمنیايروازرامایزندگمیدهمیاجازهنکهیا

یمعنبهمجهود،خودمانکوششبا،کاملبطور،میزیبربخراخودمانبودهایشدگتیهوهمتمامازماکه
.استشدهکردهجهدیمعنبهمجهود،استکوشش

يهایشدگتیهوهم،خودماننبودوبودتمامازکهآنستصدقگفتهزنکهمیکنیمعنهمينطوریامیتوانیم
ماکهیچهربهو،آمدهمیبوجودماجهدازهایشدگتیهوهمنیاو،میزیبربخصددرصد،کاملبطورخودمان

ضمندر.استصدقاسمشنیا،میزیبربخدیبانهایاۀهماز،مامرکزشدهنیا،میدآوربدستومیکردجهد
گفتآنجااست،همقیصد؟استدرست.قیصد

دیباانبساطباشماکهمیدیفهم،میدیدراانبساط،میدیدرامقاومت،میدیدرايابزاریب،میدیدراقیصدپس
وقالراخودمانذهندرهمما،دندیدمیلیقوقالراانسانهمهیقبليدهایدکهمیشدمتوجهودیکنبرخورد

.میستینلیقوقالماکهیحالتدر،میدانمیلیق

یبیعنیانبساطقیطرازدیتواننمیشماگفتهفرشتهبهخدا.میکنصحبتاوباانبساطقیطرازما:کهگفتهخدا
شماذهنشدرفکرهاشدنعوضفقطلیقوقالانسانپس.تواندمیانسانفقط،دیکنصحبتمنباشدنتینها
نکهیاایشدنجهانمجذوبایوکیاتوماتزدنحرفنیاو،استمنتیابدواستمنتینهایبانسان،دینینب

.استییشناسابخاطرعدم،استموقتکارنیا،دهدمیادامهراکارشيمادمرکز



# Programگنج حضور712برنامه شماره  712

٢٣: صفحھ

ۀهمشمااالن،بله.میستینلیقوقالجنسازکهمیبفهمماکهکندمیکمکمابهداردموالنامثلییهاانسانو
همیذهنمندرانسانتیخاصکیبهدیبدهاجازه،بلهمیخواندکهیمطالبنیاازپس.دیشناسمیدیداررازیچ

آنو.شودمیلیزاانسانازتیخاصآنمینیببرااوجمالومیببندخلقازدهیدماکهیصورتدرکه،میکنتوجه
.استنشدنشریس،استاش یصفتگدا

.استشکرحضوريهاتیخاصازیکی.دیبکنشکربلکه،دیکنتوجهدینبانعمتبهشما:کهدیگومیموالناو
همقناعتو،شناسدنمیرالحظهنیادرتیرضاو،ستینبلدیقدرشناس،ستینبلدشکریذهنمنکههمانطور

.کنممیشکرمنومیراضمنواستخوباست چههرلحظهنیادرکهیمعننیابههمقناعت.شناسدنمی

باتوانممیمنو،ردیبگقرارمناریاختدرتواندمیعظمتشآنبایزندگخردکهستانیابخاطریاصلشکرو
اگرگفتمو.داردشکرنهایا.کنمزندهخودمدرراجاودانهیزندگنیاو،کنمدایپراانبساطنیاو،بشومیکیخدا
ياریهوش،داردراگذرايزهایچباشدنتیهوهموقضاوتومقاومتخودشیاصلتیخاصبعنوانیذهنمن

قدرشناسلحظههرکهاستياریهوشذاتدرو،استیقدردانوتیرضاجنساز،استکرشُجنسازحضور
شادلحظههر،يدارشهیرتینهایببخاطراستآراملحظههر،باشدآراملحظههر،باشدشادلحظههر،باشد
حرفصندوقبهصندوقمرتّبیذهنمن،استسکونجنسازخدا،استيشادجنسازخدانکهیايبرااست

ییگدابصورتنقصحسنیاپس. میسکوتوسکونجنسازهمماو.استسکوتوسکونجنسازخدا،زندمی
ورافکرشبهترشتریبیچهروکندمینقصحسیکسهر.شودمیظاهرمادرنشدنریسویشکمبارگو

:دیگومی.شدنخواهدریسو،داردیذهنمنآدمنیا،کندمیتیهداراعملش

2897مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بیت 

دامِ شکرِ شاهصیدِ نعمت کن به نعمت آرد غفلت و شکر اِنتِباه

نعمتدنبالهمه،میهستدنبالشهمماکه،دهدمیبه ماخدا،دهدمینشانماذهنکهاستيزیچآننعمت
استذهنباشکرنیاکهاستدرست،میکنشکراگریول،میداریذهنمنهنوزمینیببراهانعمتاگر.ندهست

بوجوديابدۀلحظنیاازیآگاهآنوعمقآنیوقتگفتمرایاصلشکر.یاصلشکريبرااستیخوبۀمقدمیول
ینیببرانعمتنکهیابمحضنکهیايبرا؟آوردمیخوابچرا،آوردمیغفلتنعمتدیگومی.دهدمیانجام،دیآمی
رانعمتاگراما.میرومیفرونعمتآنخواببهومیکنمینگاهجهانبهاونکیعازماو،شمامرکزشودمی

شیپيداریبنیا،میبکنشکر،میهستیکیاوباومیهستیزندگجنسازنکهیابخاطرفقط،کنارمیبگذار
.يداریبیعنیانتباه.آوردمی

منکهابتدادر.مینکننگاهنعمتبهومیبکنهمنعمتدیص،میهستخداشکردامدرکهیحالدردیباماپس
.شودمیخواهادهیزوکندمیفراموشرانعمتیذهنمنيبزودیول.شودمیشکرسببنعمتدنیدمیداریذهن
بودنمیتسلوکردنشکرلحظهبهلحظه.ستینیخوبکارنیاکهمیباشآگاهدیباشودمیينطوریامیدیدیوقت
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قیصدایصدقجنسازراما،مایزندگبهآوردمیراانبساط،مایزندگبهآوردمیرايابزاریبییفضاگشاو
گواهوناظرنیالحظههر.کندمیزندهمادر،خواهدمیرانیاهمخداواستتینهایبکهراگواهنیاو.کندمی
گواهنیاو.ستینیشدگتیهوهمیعنیرنگوگفتگوجنسازنیاکهدیشدمتوجهشماوباشددیباشمادر

تواندنمیآنيتوازواستخوبیلیخافتدیبآدمکهییجاکییعنی،داردیدامکیشکرنیاو.کندمیشکر
یراضیکسهر.اندیزندگعالمتودهستنهمباتیرضاوشکر،خودشباآوردمیتیرضاو،رونیبدیایبدر

زندهداردایشدهزندهحضوربهآدمنیا،استنرموستینمتوقّعوکندنمیتیشکاوکندمیشکرواست
.بله.کندمیحرکتسمتآندرایشودمی

تا کنی صد نعمت ایثارِ فقیرو میرنعمت شکرت کند پُرچشم

داریبو،کندمیاوجنسازراماشکرکهشکربخاطربلکه،نعمتبخاطرنه،استنعمتخودشکردنشکرپس
حیتوضبعدتیبدرکهیذهنمنعکسبر.قانعیعنیپرچشم.کندمیقانع،کندمیریسدلوچشمراما.کندمی
شکرکهیانسانیول،یشدگتیهوهمبه،پولبهشودمیخَمیذهنمن،یذهنمنییگداتیخاص،دهدمی
.کندمیریسدلوچشمراماپس.شودنمیخَماستیراضوکندمی

،استپادشاه،استریامنیا،نخواهديزیچهاآدمازونخواهديزیچجهانازوباشدریسدلوچشمیکسهر
نعمتهزارنعمتصد،استيمعنوپادشاه،استپادشاهواستریسدلوچشمکهیآدمنیچنکیو.استریم

ثاریاوآوردمیورآنازنعمتهزار،نعمتصدموالنامثل.دارنداجیاحتکهکندمییکسانثاریاوآوردمیورآناز
.بله؟میتوانمیهمماایآ.کندمیرانیفقما

شمادراتیابنیاکهدیبخواننقدریادیبا.استصادقماتکتکمورددرزدهموالناامروزکهییهاحرفنیاۀهم
صبرو،دیکنعملدیکنعملو،دیکنعملودیگومییچدیبفهمکهدیکنتکرارنقدریا،فتدیببکاروبشودزنده

.نموردیادرخواندخواهمیتیبچندهماالننیهم.دیکن

خواریّ و دَقتا رود از تو شکمسیر نوشی از طعام و نُقلِ حق

رایزندگتیوضعهردرماواقعدر،زدندمیرادرهارفتندمیمیقدازکهالبابدقّنیهم،ییگدایعنیدقّ
؟هاتیوضعازمامیهستیناراضنقدریاچرا؟رسدمییچمابهنیاازمییگومیمینیبمییانسانهر،میزنمی
یعنیيخوارشکم.استیذهنمنتیخاصنیاو.دهندنمییچیه؟دهندمیمابهیچتهایوضعنیامییگومی

نقصحسیذهنمننکهیابهراجع،دیگونمیخوراكوخوردبهراجع.استبزرگیلیخیذهنمننیاشکم
همگرانیدبه،داردنمیرواخودشبهرایزندگورايشادواستنظرتنگواستگداصفتوگداستوکندمی
.ستینقانع،ستینریسچشموستینبلدتیرضاوشکرنکهیابخاطر،داردنمیروا

راذهنکهشمادرناظرشاهد.میکردمیراصحبتشاالنکهيشاهدنیهم.استیزندگخودقانع،ریسچشم
.استوصلخدایفراوانبه،استشیاندیفراوانبلکه.ستینصفتگداشودنمیذهنجنسازوکندمینگاه
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خوبدیباهمه،کنندیزندگدیباهمه،ریموپرچشم:میخواندراتیبنیا.استوصلخدایفراوانبهریسچشم
یزندگپردیتوانمیکهآنجاتایعنی،دیکنیزندگکاملرالحظهنیااگرشما.باشندشاددیباهمه،کنندیزندگ

هميمادرفاههمشماةخانواددر،کاملشمااحساس،کاملشماعشق،کاملشماآرامش،کاملشمايشاد،دیکن
تینهایبخدا؟شودمیکميزیچخداازنمیبب،شادشماهمسر،شادشمايهابچه،خوبيانرژهميمعنورفاه

.کنديجارشمادررانهایاۀهمکهستانیامنظورشو،استبرکاتنیااز

فوراندیکنبازرالحظهنیاسوراخرالحظهنیااگروشودمیردمايفکرهاریزازخداتینهایبۀرودخاننکهیا
،باشمداشتهآرامش،بشومشادمناگر؟شودمیکمنیا،رونیبدیآمیيشادآنيتوازفشانآتشمثلکندمی

؟استمناصلیذهنمن.یذهنمن؟هیکگدا؟هیکنظرتنگپس.نه؟شودمیکميزیچخداازکنمیزندگخوب
امتیقمناصل،استیفراوانتینهایب،استتینهایب،استقیصد،استفاروق،استتیخضرمناصل.نه

يروشمادنیفهموشناختنرایتوهميپاولحظهنیادرستادنیا،خدايپابهشدنبلندیعنیامتیق،است
.دیکنیزندگودیستیبا،دیتواننمییتوهميهاتیخاصنیاوتوهميپا

ییبایزکهیکینمحصولوکینيساختارهاودیآمیورآنازکهییغذاهاازپسحقّنقلوطعامازینوشریس
بهکمک،خوبيهایدوست،یخانوادگيشاد،یخانوادگآرامشنیهممثل،دیکنمیخلقجهاننیادرکه

،بشوندداریب،هستندتوهمدرکهییهاآدمبهکمک،جهاندرخردپخش،جهاندرياریهوشپخش،گریهمد
حقنُقلوطعامهمهنهایا،همهبهیزندگداشتنرواو،همهعملفکرویزندگخردکردنوارد،کنندیزندگداریب

یگرسنگوبهترشتریبیچهرحالتمامیبخورریسنهایاازاگر.مابهدهدمیخداکه استیبرکاتیعنی،است
.گریداستمشخص.رودمینیبازمایگداصفتوماییگداومایدائم

،کندزندهمادرراتشیابدوتینهایبتاموضوعنیابهمیبشوآگاهمااستمنتظرلحظهبهلحظهخدا،یزندگو
نیادرمینیبمیکدفعهی،میکنمیبازمیداررافضامینیبمیکدفعهیمیکنکمرامقاومتوقضاوتماخردهکیتا

همهباافتهیشدتیذهنمنانسانکی.گنجدمیدیگنجنمیکهییزهایچآن،گنجدمیزیچهمهبحردربحر
،احمقندهمهکندمیفکر،استدردریز،داندمیایدنمرکزراخودش،داندمیعاقلراخودش،داردجنگزیچ

تنگچشمبا،ندیبمیدردچشمبا،ندیبمییذهنمنچشمبانکهیايبرا،استاحمقخودشفقطکهداندنمی
دایپبیع،دیگومیيبدزیچکییهرکسيبرا،ردیگمیرادیاهمهاز،کندمیمسخرهراهمه،ندیبمیينظر
،گذرا،استآفليزهایچاش همهمرکزش،گرانیديروکندمیمنعکساستخودشمالهمههابیع،کندمی

آدمیمدتکیازپس.استرییتغضد،رودنمیجلوزمانباو،داردمینگهردیگمیرانهایاوگذرندمینهایا
.اندشدهکه،شودمیضیمر،شودمیوانهید

آدمیوقتکه.دیگرفتادیهمرارضاوشکرشماومیکردصحبتیذهنمننقصحسویگداصفتبهراجعپس
دیتوانمیشما،آدمبهدیآمیرضاوشکرکیاتومات،شودمیزندهاوتیابدوتینهایببهوندیبمیرااوجمال

دامدریوقتبودجالبیلیخهمنیاو؟دیکنمینعمتدیصشاهشکردامدرایآ.دیبکنیابیارزکیراخودتان
.دیشونمیتیهوهمهانعمتباشمایول،دیآمیهانعمتدیباششاهشکر
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یآگاهنیا؟استیکافمايبراخدا،میشومیزندهاوتینهایببهواويشماریبوتیخضربهماکهیوقتایآ،بله
:دیگومیعطارنیهميبرا.هیکاف،بله؟استیکافمايبراتنهافقط،اوتینهایببهشدنزندهويابدۀلحظنیااز

71عطار، دیوان اشعار، غزل شماره 

"با توام تنها خوش استمتامی،"توگر نباشد هر دو عامل، گو مباش

بهروندمیمرتّبکهییآنها.منيبرااستیکافام زندهاالنتوتیابدوتینهایببهمنیوقتد،نباشعالمدو
،میستینتمامماندهنديزیچمابهنهایاتا:ندیگومی،هستندهاتیوضعازوهستندهاانسانازمتوقّعوجهان

:دینیببهمراهیآنیابله.کنندمیاشتباهنهایا،نندیبمیبدنهایا

36، آیه )39(قرآن کریم، سوره زمر

؟…أَلَیس اللُّه بِکَاف عبده

خویش کافی نیست؟آیا خداوند براي بنده 

توجه.نه؟میدارگریديهاآدمبهازین.بله؟هیکافمايبرااومیشومیزندهاوتیابدوتینهایببهیوقت؟هیکاف
برطرفخودشراخودشحوائجۀهمآدمکهشودمیمگر،میکنيهمکاردینباماکهستیننیامنظورمدیکن

ویزندگحسيبرا،جهانازمیهستمتوقعنهمهیامانکهیا،یزندگوياریهوشتیفیکبهراجعمیدارما،کند
،دیآنمیهاآدمازنهایا،دیآنمیرونیبازنهایا،درونآرامش،يشادحسوتیامنحسوتیهوویزندگتیفیک

:دیگومیموالناگریدتیبکیدرکه.استیکافبلهکهاستنیاجوابش

2932بیت مولوي، مثنوي، دفتر چهارم،

طَمعِ یاری هم ز تو داریم و بسکه عبادت مر تو را آریم و بس

،میکننمیعبادترونیبيزهایچبهشودمیمعلومپس،میکنمیعبادتراتوفقطکه،تانیبرااستیگوتیبکامالً
يزهایچبهما،دزدندنمیراماحضورآنها،میشونمیتیهوهمآنهابا،میگذارنمیمرکزماندرراهاآدمریتصو
دیدارخداازفقطياریانتظارشماو،دینکنعبادتدیتواننمیباشدمرکزتاننهایایول،میکننمیعبادتيماد

غزليتواستادتانی؟دیدارای.دیندارهمهاتیوضعازو،دیندارگریديهاآدمازياریانتظارپس.والسالم
:میخواند

مستِ خبشایشِ او گشتم و جان خبشیدمدیده از خلق ببستم، چو مجالش دیدم

:کهمیبخوانهمنیا.شودمیداردداریمعنتیباالن
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2725مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بیت 

وین نشان جسنت، نشان علّت استرمحت استصرب و خاموشی جَذوبِ

صبرودیکنمیخاموشراذهنودیشومیمتوجه،دیخوانمی،دیخوانمی،دیخوانمیرااتیابنیاشما،صبر
.کنندهجذباریبس،کشندهاریبسیعنیجذوب،کندمیجذبرايخداوندرحمتیخاموشوصبرنیا.دیکنمی

مادرپستانازراریشمثل؟کندجذبتواندمیزیچچهرااوشیبخشا،گشتماوشیبخشامستمییگومینکهیا
ماذهنکهيزیچیعنییذهننشاناز،مییبجویذهننشاننکهیااما.استیخاموشوصبرمادنیمک،دنیمک

ای،میبسازخداآنازای،برساندخدابهراماای،کندکمکمابهمیبخواه،استتیهوهمآنباودهدمینشان
يماریب؟هیچيماریب.استيماریبنشاننیا،میبگردمشخصاتآندنبالومیبسازخدايبرایذهنمشخصات

.هستندمادیدنکیعآنهاومرکزمانمیاگذاشتهرازهایچماکهنستیا

آنچه،میهستآنمانندیبمیآنهاچههر،کنندمینییتعرامادیدآنها،پوستوگوشتیباقواستدیدیآدم
فرم،میخواهمییزندگ،فرمازو.فرمفقط،نشانفقط؟ندیبمییچماچشم،اوستدیدآناستدهیدچشمش

رانشانومییجومینشانکهیزمانتاو،ستینخداحتماًذهنجنسازباشدیچهرنشان،فرم.میکننمیرهارا
.ماستيماریبنشاننیاو.دیرسمینخواهخدابهما،میگذارمیمرکزدررانشانومیکنمیدایپ

&&&پایان قسمت دوم &&& 
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میاخواندهقبالًکهمیبخوانهمراتیبنیا

3214مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت 

ها بر آرَد او دَمارتا ز هستیطالب است و غالب است آن کردگار

،میاکردهدرستیهستومرکزمانمیگذاشتراآنهاومیهستهایشدگتیهوهممشغولذهندرماکهیحالدر
خداشهیهمحاالتنیاۀهمدر،میکنمیمقاومتومینیبمیراخودو،میاکردهدرستیذهنمنیعنی

و،ردوایبجهانازبکشدراماخواستهمی،بودهماطالبیعنی،میبشوزندهاوتیابدوتینهایببهماخواستهمی
باکارش.استغالبهم،خواهدمیراماهم.میبکنمیتواننمیيکارمایعنی،بودخواهدوبودهغالبشهیهم

اوشهیهم،میرومیغلطراهماکهکنندآگاهراماکهدارنددرداتفاقاتنیا،استاتفاقاتآوردنبوجودباقضاست
دماریذهنيهامنیعنیهایهستازهمشهیهمو.نداردوجودیمائاصالً.میبشوغالبمیتواننمیما،استغالب

.کندمیمجازات،هیتنبشدتبهیعنی،آوردمیدر

،میشدمجازاتیلیخیذهنمنۀادامباماوکردنمجازات،کردنهیتنبشدتبهیعنییکسازآوردندردمار
،شدهضیمرمایکیزیف،مايمادجسمکهمیرساندآنجابهراکارما،شدهگرفتارمابعدچهار،میدیکشدردیلیخ

راکارنیاذهن،میهستیکمادیبگومابهمیخواهمیماذهناز،ستینخلّاقگریدماذهن،شدهضیمرماذهن
ماسدیبنوآنيرويزیچخدا،ماندمیاهیستختهمثلرايزیچکیبشودسادهدیباذهن.بکندتواندنمی

حسمابهکهستیننیايبرا؟میهستیکمامییبگوآناززهایچبامیبشوتیهوهمماستیننیايبرا.میبخوان
.بدهدتیامن

کهیلیدالازیکی.میخواهمیهاآدمازومرکزمانيزهایچازماراتیامنحسبشودوقتخواندمیخواهامروزو
تیامنحسآنهاازنکهیايبرا،میببندمیتواننمی،ببستمخلقازدهید:گفتکهمیدارنمیبرمردمسرازدستما

همينفرونیلیمصد،ينفرهزارصدگروهباکهیکس،دیآمیماازدانشحس،دیآمیماازتیامنحس.میریگمی
یعنی،ردیگمیتیهوجمعنیاازومرکزشگذاشتهرامشتركيباورها،گرفتهراآنهايباورهایعنی،استتیهو
.استدانشحسواستتیامنحسبخاطر،دیآمیماازکهمنازقسمتآن،ما

ازیعنی؟دینخواهتانيهالیفامازتانيهادوستاز،تانيهابچهازوهمسرتانازتیامنحسشماشودمی
،یزندگيبسودیبرگرد؟يواشودمییچ،دیترسمی،دیکننمیتیامنحسدیدید.تیامنحسدینخواهچکسیه

تواندنمییکسخدا،یزندگازریغنکهیايبرادیبرگردیزندگيبسودیباکهاردیبادتانی،دیکنگريتررانیهم
پسرندییتغحالدردائماًدیخواهمیتیامنحسآنهاازشماکهیکسانآنچونوبدهدداریپاتیامنشماحسبه

.بوددیخواهترساندائماًشما

رایزندگ،یزندگازمنترسانترس،ذهندرمیترسمیشهیهم.ترسانترس: دیگومیمیدارهمغزلدر
میاخواستهحاالتاکهنطوریهممامیبخواهاگر،شمادینخواهیهستذهنازپس.دیگومیمابهغزل،دمیدزد
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گریديهاانسانویرونیبيمادزیچکه،میبفهمراموضوعنیاماتاافتندمیبداتفاقاتتمام.شدمیخواههیتنب
:دوبارهمانغزلبهمیدیرس،بله.بشوندمامرکزتوانندنمی

مستِ خبشایشِ او گشتم و جان خبشیدمدیده از خلق ببستم، چو مجالش دیدم

آنهااز،خواهمنمیتیامنحسگریدآنهااز،برداشتمخلقازراچشممیعنی.استیچدیدیفهمرااش یمعنگرید
قانونکهيزیچآنازریبغندارمآنهاازیچیهتوقع،بگذارممرکزمخواهمنمیراآنهافکر،کنمدیتقلخواهمنمی

راسهمشیکسهروکنممیراکارهانیامن،دیکنمیراکارهانیاشمامیهستشوهروزن.کندمینییتعجبران
حسمنبه،یبدهیخوشبختمنبهکهندارمانتظارتوازمن،میریگمییزندگازرامانیزندگیول،گذاردمی
ینباشتو،هستمتوعاشقمنییبگوروزهر،یکندییتارامنهرروز،هستمیکمنییبگومنبه،یبدهتیامن
.کنممیکنترلت،شوممیتوزانیآومن،توازریغندارمراچکسیه،رمیممیمن

ولرامنترسنیاویرفتکنم با کسی دیگر میفکر. شوممیزهرتركمنییآمیریدیکنمیحرکتتوتا
سوظنتو،بهمشکوکماندازد،میوحشتبهرامنتوحرکاترم،یگمیتوازراتمیامنحسکهنیايبراکند،نمی
تو،یبدهتیامنحسمنبهینتوانستتوکهنیايبرانکردم،تیامنحسکردمیزندگکهتوباموقعچیهو،دارم

یقسمتتوشده،بناکنترلوترساساسبررابطهنیااصالکرد،خواهمکنترلهمراام بچهکرد،خواهمکنترلرا
.پاشدمیهمازمنیذهنمنینباشتواگر،یهستمنیذهنمناز

نیاوحضورنیاوعمقنیاشماوکردمدایپیعمقکیوشدمیکیاوبادمیدرااوجمالکهنیامحضبهنه،
دوريهاگذشتهدرد،یاشدهجمعندهیآوگذشتهازيادیزمقداربهشماد،یکرددایپرايابدلحظهنیاازیآگاه
راهاگرهد،یاانداخته،دیبودکردهانباشتهنهیکورنجشبصورتکهیزندگازراهايدزدشتریبشما.دیستیندور
تکاملروالاست،ممکنریغیذهنمنيبرااوجمالدنیدودیادهیدرااوجمالکهنیايبراد،یاکردهباز

مابهیسالگهشتهفت،یزندگيابتدادرزودترچههرراجمالشاوکهاست نیاياریهوشتکاملاییزندگ
گشودهمايروبهاوییبایزبااو،لطافتبااو،عشقبااو،تیخالقبااو،خردبامایزندگهیبقکهبدهد،نشان
.بشود

يزهایچوهاتیوضعازکهمیریگمیادیماکهنیهمماست،رفتنیپذمنتظراوشیبخشاکهدیشدمتوجهاالنو
اوشیبخشاد،یشومیمستششماوشودمیشروعاوشیبخشام،ینخواهشیبخشاهاآدموباورهاویکیزیف

کنندهمستاریبسمیهستجنسآنازماکهیزندگلیاصيشادست،ايشادست،الطافتست،اعشقباهمراه
يزهایچيادآوریو.دیآمیمردمدییتاازومردمتوجهازکهییهایخوشازکندمیازینیبراانسانست،ا
فالندرانقدردارم،پولبانکفالندرانقدرست،امنمالآنست،امنمالآناست،منمالنیاکهیرونیب

. دیکنمیتجربهرااودنیبخشجانشمااالن.بخشدمیجاناوواقعاو.دارمپولبانک
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هستمیزندگجنسازمندییگومییعنید،یشومیصدقجنسازشماکهشودمیتجربهیوقتاودنیبخشجان
جاخودتاندرراتیقیصدوتیفاروقنیاواست فاروقنیهمییشناسانیاودیشناسمیهمرایزندگو

.شمايبراشدهتماموشدهامتیقبارکیيبرادیاندازمی

بهمیدیپریوانیحياریهوشازماکهیوقتافتادهاتفاقنیاهمهدرنیاکهگفتمابهگذشتههفتهموالناو
قالهودهیبتیمشغولنیاصیتشخییتوانایهرکسوبودهموقتویسطحیلیخیذهنياریهوشنیا،یانسان
انیهذن،یادیگومییچستینمعلومزند،میحرفهودهیبيطورنیهممنذهندريزیچکیکه،داردراذهن

تینهایبمنستم،ینمناصالًنیا؟صندوقآنبهصندوقنیااززندمیحرفمنذهنتواست یکنیاگرفته،
نیادرراخداشیبخشاتوانممیمنهستم،يابدلحظهنیاازیآگاهمنهستم،خضرمنهستم،يدارشهیر

.شوممیزندهاوجانبهو منولحظهلحظهبهلحظهبهلحظهنیادهدمیجانمنبهاوکنم،افتیدرلحظه

وز پیِ نور شدن مومِ مرا مالیدمجهتِ مُهرِ سلیمان مهه تن موم شدم

رامهرشاوکهنیايبرااوست،تینهایبواوتیابدواوامتیقبهشدنزندهنیهمخدامهرایمانیسلمهرپس
. شدمنرمبرهم،یذهنمنازبشوم،مبدلاوجنسبهارانهیهوشهستم،اوجنسازبفهمممنومنبهبزندبتواند

رشیپذقیطرازشمایعنیت،یروبزنندمهرکهيبشوموممثلدیباکهنیايبراکند؟میموممثلرامايزیچچه
.دیشومینرمیپدریپییگشافضابا،ییگشافضابا،ییگشافضاباولحظهنیااتفاق

منندیگومیيزیچکیمردمیوقتهستم؟ریپذانعطافمنهستم؟نرممنایآ:دیکنسوالخودتانازشما
کمکمنبهخواهممییزندگازکنم،میفکرآنيروتاملبارم،یپذمیکنم،میبازرافضانهای،دفعهکیپرممی

ازایبدهم،یپاسخچهکنم،کاریچ:دیگومیمنبهد،یآمییزندگخردبازيفضاآنازکنم،میبازرافضاکند،
.دهممینشانواکنشوپرممیشدهیشرطبافتکی

مایولمالدمیراماهمبازیزندگم،یبشوسفتمااگرغافل،غميهازمالشکهگفتمیخواندباشدادتانیامروز
مقابلدرمام،یستینمومماکهنیايبراده؟یرسماذهنبهده،یرسماجسمبهبیآسهمهنیاچرام،یشکنمی

رشیپذ،توانیم بپذیریممیم،یکنجبرانمیتوانمیم،یبشوموممیتوانمیآنهارشیپذبامانگذشتهاشتباهات
میبودسفتقبالکهنیهمکند،میاشتباهانساناست،خردنشاناست،انعطافنشانواست خوبیلیخاشتباه

هموراخودماناشتباهماورودنمیباالياریهوشما،مینشونرماگراست،شرفتیپیلیخنیامیشدموماالنو
بمالد،دیباخداباالخرهمیباشسفت،میشکنمیبعالوهم،ینیبنمیراخودماندردرا،خودمانیشدگتیهو

.کنملیتبدخودمبهراتوآسانتربشونرمکنم،لیتبدخودمبهراتوخواهممیمن:دیگومی،کهشودنمی

،ياریهوشیعنینوربشوم،لیتبدياریهوشبهدوبارهدیبامنیعنیشدن،نوریپوز:دیگومینیهميبرا
دیبا،يبشومومدیبا:دیگومیموالناکهشدممتوجهدفعهکیشدم،سفتشدم،تیهوهمرفتمبودم،ياریهوش

هموذهنحرفنیا.کنصحبتمنباانبساطبادیگومیخدا.یباشداشتهانبساطدیبا،يبشوریپذانعطاف
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کهدفعههروبازکنکن،بازکن،بازرافضا،کنمصحبتتوبامنیخواهمیدفعههرکنار،بگذاررایشدگتیهو
یعنی،شوممیواردشمنچرا؟.ماندمیفضاآنازمقدارکی،يگردنمیبرگریدآنقدر،يگردمیبریکنمیباز

شماوکنممیاشغالرادلتازیقسمتکیمنیکنمیبازرافضاکهدفعههر.شوممیواردشمندیگومیخدا
.رمیگمیراشیجامن،يندازیبرايزیچکیکهيشومیآگاه

ازکهدیبشوياریهوشهماندوبارهد،یباشنوردیباکهدیبدانو،دیباشمومدیستینموماگرد؟یهستمومشما
ياریهوشدوبارهگرددمیبریوقتگردد،یبرمارانهیهوشجهان،رودمیياریهوشارانه،یهوشمنتهادیبوداول
ازست،اقیصدداندمیآگاهانهياریهوشاالننبود،آگاهخودشازآگاهانهقبال.شدهعوضزهایچیلیخ،شودمی

کهبودفکرهاخواببود،ذهنخوابرود،نمیخواببهگریدکند،نمیفراموشرانیاواست یزندگجنس
فرمجنسازمندادمینشانمنبهوبودیصندوقکیلحظههرچونهستم،یچمن بدانممنگذاشتنمی

.ستمیندمیفهمبعد.هستممادههستم،

هممالد،میرامامومپس.میشومیجاودانهخورد،میمابهسلطانمهربزند،رامهرشخواهدمیاودانممیاالنو
م،یدیمالراماموماوومنیعنیکند،میمتحدراماکهگفتهيجورکیدینیببمیمالد،میاوهمدیمالمیشما

.کنمنمیمقاومترا،منکنآزادبمال،یخواهمیچقدرهرمییگومینوریامیستادیواکهنیايبرا

ییشناسااولد،یشدکهنهدردکیمتوجهشماموقعهر.دردویشدگتیهوهمانداختندردیکنمیيهمکارو
یکسهرواست شدنمومنهایاهمهندازم،یبمنکهاست نیاانتخابواست ییگشافضاست،ارشیپذست،ا

درمناست،مرکزمدردانممیمنکهیینهایاکاملم،من؟نهیککدام؟رنجشکدامآقا دیگومیبشکند،خواهدمی
شمادیهستاگريطورنیانطور،یاستین.هستمزندهخدابهاصالمناست،ییخدادانشنهایارفتم،خوابشان

.بزندموميرودیبا،بزندتواندنمیسنگيروکهرامهرنزده،رامهرشهنوزدیبگذارد،یبشومومپس

نایِ او گشتم و هم بر لبِ او نالیدماو دیدم و رایِ کژِ خود افکندمرایِ

اتفاقکهيبطورم،یکنمیبرخوردرشیپذوییفضاگشابالحظه،نیااتفاقهربایوقت،میشومیمیتسلمایوقت
ما،مینیبمیرااوحلراهیوقت.رونیبدیآمیاوحلراه،اوریتدب،اوشهیاند،یخاليفضاآناز،شودمیجامادر

میکنبرخوردییگشافضابامیبتوانمااگردیآمییچالشهر.هستکژچقدرماریتدب،ماحلراهمیشومیمتوجه
.بودهحلراهبدونبوده،مزهیبویسطحچقدرماریتدبکه دیدمیخواهم،ینیببرااوریتدبو

راتیهارنجشمییگومیست،اینیعزماننشده،مومکهیذهنمنيبرا.داردناکارآمديرهایتدبیذهنمن
زماندریذهنمنواست یذهنمنجنسازخودشست،اینیعشیبراندهیوآگذشتهزمانچونیولنداز،یب

اصالافتد،میاتفاقاالننیهمکندمیفکرکشد،میدرددوبارهافتدمیادشیدفعههرست،ایتوهمواست 
داردبخشم،نمیای،ببخشمتوانمنمیدیگومیببخشمییگومییوقتوشدهتمامموضوعنیابفهمدتواندنمی

.زندمیممکنریغحرف
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حاالمیبکندیباچکارد؟یبخشنمیشماد؟یاندازنمیشمامثالبشودیچکهست،اکژریتدبمالدرد،نداختنین
کنم،یزندگمننهکند،یزندگاونهکهبشود؟یچکه.دارمدعوامانم،میدهیرنجطورنیهمبخشمنمیمنپس؟

وریتدبويراوفکریوقتپس من . استکژعقلاست،کژریتدب.میبزنحرفهمبامیبتواننهم،یبرسهمبهنه
تیهوهمآمد،میهایشدگتیهوهماز،آمدمیمیدردهاازوبودیذهنمنمالکهانداختمراکژمشهیاند

زند،میینمثلرامنداردگرفتم،قرارخداویینانادهدروینکیمثلشدمیخالمنپسرفتند،هایشدگ
آوازد،یآمیخردآوازرون،یبدیآمیخوشآوازمنازمن،یخالدلاز،زندمیرامنداردینمثلیوقتخوب
.دیآمیعشق

يبراآورم،میدرارتعاشبهاودررایزندگنمیبمیرایکسهرکنم،میییشناسابودنعنوانبهرایکسهرمن
اوجنسازکهشناختمراخودمگریدمن.آوردمیدرارتعاشبهمنوجودذراتدررایزندگاولحظههرکهنیا

بشناسمکسهمهدراگر.شناسممیکسهمهوزیچهمهدر،هستماونیعکهراخودمایرااونیبنابرا،هستم
.بلهند؟یببرایزندگدرستيراوندازدیبراخودشکژيراهماوکهبشودزندهیزندگبهکنممیکمکاوبهایآ
.بلهبشود؟یخالتوشودمی.بلهبشود؟ینتواندمیهماوایآ

منازواست کژمنعقلوریتدبایآ:کهدیکنسوالخودتانازشماهستند،ماینيهاگرههایشدگتیهوهم
خداباشدادتانینه؟ایکنممیعملیمقاومتیبباکنممیبازرافضامنلحظههر؟دیآمیاوازایدیآمییذهن

میآمیيابزاریببامنشما،یزندگدرمیایبدیبگذارانبساطقیطرازد،یبکنصحبتمنباانبساطقیطرازگفته
گفته،رانهایاموالناکههستندمهماتیابنیاچقدر.رانیامیخوانداالننیهمم،یآمیدانیمبهشما،یزندگبه

.دیکنعملتانیزندگدرودیکنتکراربارهاوبارهارانهایاشمادوارمیاممن

خربان پرسیدممن به دستِ وی و از بی او به دستِ من و کورانه به دستش جُستم

جذبوذهنمیرفتيروزچندکیم،یبودیکیاوباشهیهمما،میتییخدامانه؟ایمیهستیکیاوومنخوب
،یجسمياریهوشبامیکردنگاهجهانبهم،یشدتیهوهمآنهابامرکزمان،میگذاشتراآنهافکرومیشدزهایچ

م،ینیبمیجسمهمراخداومینیبمیجسمراخودمانفکرماندرماکهدرسته.راخداوجسم دیدیم خودمان را 
.میبودصدقجنسازومیبوداوجنسازشهیهمیول

کنارمدررااوشهیهممنپس.يزیبربخخودتيهایشدگتیهوهمازخودتبودازتماماکهاست نیاصدقگفت
میفکرهاوحستاپنجباکورانهآمدموبودماوشهیهمبوده،مناریاختدرشهیهمیعنیمنبدستاوداشتم،
کهاوست.هستمخدانیعیعنیهستم،اونیعکهنبودممتوجهمن.دمیندیزندگچشمبایعنیکورانه.جستم

همهنیانیهميبرا.بودمزرنگوگفتمدروغهمهنیامننیهميبراکنم،میکاردارمهستماومنایمندر
شدمنظرتنگودمیدذهنچشمباوزدملطمهخودمبههمهنیاکهبودهنیهميبراکردم،تیامنعدماحساس

.کردمشهیپرایابیکموشدممحدودو
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اگرمنکرده،نییتعرامنیزندگاوشهیهمپسبودماوشهیهممن،خبران پرسیدممن به دست وي و از بی 
عملمنقیطرازکند،فکرمنقیطرازتوانستمیاوشهیهمخداست،اندازشریتوکمانما.کردمنمیدخالت

باکهنیامحضبهکردم،میکارییفضاگشابااگررفتم،یپذمیرالحظهنیااتفاقاگرشدم،میمیتسلاگرکند،
.میباشاتفاقرندهیبرگدريفضام،ینباشاتفاقیعنی،میکنبرخوردلحظهنیااتفاقباییگشافضا

خوداتفاقاطرافيفضاد،یشومیاتفاقاطرافيفضاد،یکنمیبرخوردشما ییگشافضابالحظهنیااتفاقبایوقت
باد،یکننمیمقاومتودیستیانمیاتفاقمقابلدردفعههرپس.دیهستهمشمااست،یزندگخودخداست،
اودستدردیشومیمتوجهوشودمیشمامالاوخردد،یشومیاوجنسازد،یکنمیبرخورداتفاقباییفضاگشا

.شهیهمدیابوده

منخانمایآقام،یپرسمییذهنمنازمیرفتمادم،یپرسیذهنيهامنازیعنیخبرانیبازويوبدستمن
منباهمهعمالچون.دیهستتانیهایشدگتیهوهمنیهمشما:ندیگومیهمآنهاهستم؟یکمیدییبفرمایذهن
رفتاربهم،یبدهگوشمردمحرفبهمااگر.کنندمییزندگشانیذهنریتصوباکنند،مییزندگدارندشانیذهن

ما.یذهنمنجنسازماده،جنسازم؟یهستیچجنسازما:ندیگومیمردمحرفمردم،رفتارم،یکنتوجهمردم
.میپرسمیجمعازشهیهمگر،یدمیپرسمیآنهااز

ازخلقکند،میمنحرفراماخلق.ببستمخلقازدهیدگفتهاولنیهميبراد،ینپرسجمعازگفتممینیهميبرا
ست،ینفرداروزآنیول.بلهبرسند؟حضوربهمردمتیاکثرکهشدخواهديروزکیایآ.استیذهنمنجنس

تیاولوفعالم؟یباشداشتهمختلفيهازبانبهحضورگنجونیزیتلوتاهزارانمیتوانمیایآ.ستینهمروزهانیا
مردممیکنآگاهاگرشود،میبله؟زندنمیحرفموضوعاتنیابهراجعهمونیزیتلووستیننیادولتهاوملتها

.شوندمیخبرانباخبرانیبرا،ایدن

الزمبوده،آنهادستدرهمخداوبودنداوجنسازبودند،خدادستاندرشهیهمشوندمیمتوجهخبرانیب
بشود،تمامیوقتجستجو.کنندجستجوفکرشانوحسشانتا پنجبایعنیحسشانباکورمالکورمالتسین

شماریبشدن،زندهاوبهخضرشودمینیاومیشومیزندهاوبهم،یهستاومیشومیمتوجهمابشود،متوقف
غاراریم،یرستفراقازم،یرستکتابوحسابازشد،ماامتیقم،یشدقیصدم،یشدفاروقشدن،تینهایبشدن،

.میشد

منبهزودیلیخهستم،تومنویهستمنتوگفتهکرده،انتخابرامافرم،درخواهدمیاریخودشيبراخدا
يمادجهاندریهستمنکمکتوو.هستمریناپذییجداتوازمنویهستریناپذییجدامنازتوويبشوزنده

ازیلیخشماکهشدخواهدباعثییشناسانیهم.میکنمیمیداراالنم،یانکردهییشناساراموضوعنیاماو
.دیدادنمیبایدکهدیبدهانجامراکارهاازیلیخیولدینکنراکارها
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دزدیدمخویش مهیترس ترسان ز رَزِساده دل بودم و یا مست و یا دیوانه

تیهوهمتیبنیایعنیدهد،مینشانراحضوروذهنبایشدگتیهوهمحالتواقعدريبعدتیبوتیبنیا
گر.بودمدلسادهمندیگومی.دهدمینشانراحضوریکیآنويمادجهانباایدهدمینشانراذهنبایشدگ

درآنهاانباشتنوزهایچباشدنتیهوهمپس.بودممستای.میهستزرنگیلیخمیکنمیفکرذهندرماچه
یول،استیزرنگیذهنمنچشمبهگرچه،کردندرستبزرگيماددلکیوشدنتیهوهمنهایاهمهباودل

.استبودنکودننیااست،یدلسادهنیادیگومیدارد

شما،دلبشودوکندجذبراشماتوجهتمامرونیبدريزیچکیدیدهمیاجازهیوقتشماکهدیگومیداردو
دییتامست،میریگمیپولتانازکهمیهستيانرژمست،میهستيماديزهایچمستما.دیشومیآنمستشما

.ستینيخردچیهاست،یوانگیدنهایاهمهومیریگمیمردمازکهمیهستیتوجهو

عشق،یزندگیخوشبخت،یزندگآرامش،یزندگيشادویزندگخردبهیدسترس:کنممیسوالشماازمن
یعنی؟یوانگیدایبودندلسادهویجهاننیايزهایچبهبودنمستای؟استبهترخدابهشدنزنده،یزندگ

يمادمرکزداشت،رواعدمت،یمحدودحس،یابیکمحسوفکرآنبهفکرنیاازمیکنمیماکهییکارهانیا
است،یدلسادهنهایاشدن،تیهوهمخوديهنرهاباکردن،جهتوخوديهنرهابه،یسنگيمادمرکزصفر،

.میداننمییوانگیدم،یدانمیعقلم،یدانمیخرد،میدانمییآگاهرانهایاماو.استیمستواست یوانگید

بردنمیخوابمانشبکه؟ستینیوانگیدنیا،بشودخرابمابدناسترسوفشاراثردرمیدهمیاجازهمایعنی
یوانگیداین،میهستمردمبهزدنلطمهفکربهشاههمم،یبخوابمیتواننمیحسادتيروازما؟استعقلنیا
؟ستینبودندردخوابتووذهنخوابتونیا؟ستینیمستنیا؟ستینیدلسادهنیا؟استعقلنیاستین
باکهنهرنجشم،یکنمیحملخودمانبارانهیکورنجودردم،یبخشنمیمیهستجوانتقامودردجوکهنیا

هست؟یچپسست،ینهمیمستست،ینیدلسادهست،ینیوانگیدنیام،یدارهمسرمان

ومیترسمییوقت. میکنمییزندگیقاچاقیذهنمندرمایعنی،دمیدزدترسانترسخودمانگورباغاز:دیگومی
میدارگریديآدمهاازومیداريمادجهانازتوقعیوقتم،یدارینگرانیوقتم،یداراضطرابیوقتم،یدارکنترل

ست؟ینزدنگرهویزندگدنیدزدایآمیکشمیدردومیرنجمییوقتم،یرنجمی

مايهارنجشنیا. میزنمیگرهرایزندگما. میکنمیفوتم،یزنمیگرهم،یجادوگرمادیگومیگریديجاهادر
یعنی،آنبهمیکنمیفوت.میبخشنمیرانیادیآمیشیپرنجشکیم،یکنمیدعوالحظهنیا. استیزندگگره
يزیچکیسرمايدعواهاهمهم؟یخواهمیچهم؟یکنمیدعواچهيبرا. رنجشيهاگرهها،گرهبهمیدهمیدم

.ببستمخلقازدهیدگفتهاولتیبنیهميبرا. میخواهمیماکهاست

کهماهمسرگر،یدستینخلقکهماهمسر،ییگومیخلقشماندیگومیهایبعضکنم،تکراردوبارهگریدگفتم
ازتوقع.استخلقهمشمامادروپدراست،خلقهمشمابچهاست،خلقهمشماهمسرنه،!میهستماخود
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همسرمان،ازمااست یموقعکی.استرممکنیغکهاستيزیچتوقعچون. جاستیبتوقعنیادیداریهرکس
رايشوهرفهیوظخوب این کند،ادارهبیاورد رایزندگاوردیدربپولمثالبرودداردتوقعشوهرشازیخانمیک 

ییجداحسبده،منبهیخوشبختحسبده،منبهتیامنحستومییگومینکهیایول.دهدمیانجامرايپدرای
درداولازام،آوردهمادرموپدرخانهازکهریبگمنازرامیدردهااست،خودمیذهنمناثردرکهریبگمنازرا

. امکردهدرست

یب.شانیذهنمنازیقسمتيبرادارندالزمکهنیايبرادارندنمیبرمردمسرازدستمردمکهيمواردازیکی
وپدرکردند،میدعواباهم،بودندادیزهابچهم،یبودبداصطالحبهخانوادهدرما:ندیگومیکهییآدمهاشمارند

مادرمانوپدرریتقصشدهسالمانچهلاالنم،یبودناراحت،نبودادیزپول،میبودیناراضزدند،میرامامادرمان
قدرچکردند،توطئهنهایاکهبرادرهاخواهرومادروپدرمالمتگذشته،مالمتنیاازو؟ندیگومیدرست. است
نهایامنوهستندآنهامنحضورعدمومنیفعلتیوضعنیامسئولوآوردندمنسررابالهانیاوکردندظلم

یبرنمآنهاسرازدستپس.کردندبدبختمراآنهاگریدنکهیايبرا،بکنمتوانمنمیهميکاروبخشمنمیرا
.دارم

یذهنمنازیقسمتمیبرداراگرنکهیايبرامیداریبرنممردمسرازدستما. دیادهیندراحقجمالشماپس
فکرهمذهنشانيتو. آدمهانجوریافراوانند.شودمیيجارماازیزندگخردوماتیخالقوزدیرمیفروخودمان

،یسالگپنجاهدرهنوزیول.اندکردهیطراتیمعنووعرفانمراحلتمام.انددهیرسحضوربهیلیخکنندمی
خودشانانگورباغازترسانترسنهایا.کنندمیحملخودشانباراموقعآنيدردهایسالگپنجوپنجاه

خودباغازترسانترس. برندمیخودشانبارايدزدمالواند زدهگرهبشان،یجيتواند گذاشتهواند دهیدزد
است؟درستاند،دهیدزد

یکسبش،یجيتوبگذارد،بدزدديزیچکییواشکیبرودخودشباغازآدم. استیذهنمنیِزندگنیایول
. گرانیدوخودمانبهمینداراعتمادما. میترسمیمردمحسادتازما. واقعاًمیترسمیگریهمدازماو.نفهمد
.میکننمییزندگیذهنمندرنیبنابرا

یزندگورایزندگازدنیدزدنجوریاموالناو.دیبکناستممکنیاشتباهچهکهدهدمینشانشمابهاتیابنیا
همانهاگرهرا،داشتننگهراهاگرهوراانداختنندهیآبهرایزندگوراکاملطوربهلحظهنیادریزندگنکردنِ

دیکنآزادرایزندگو،ییجاکیدیاگذاشتهودیادهیدزدرایزندگدیداررنجششمااگراست،رنجشيهاگره
. دیشومیآزاد. مشومیکوچک.زدیبرفرودیبگذار. زدیرمیفروام یذهنمنندازمیبمنکهدیینگود،یندازیب

. ماستذاتدرجبرانقانون. میدانمیهمهماراجبرانقانونگفتم

منبهشت،روندمیآنهاببخشمشدهمنبههاظلمنیاحاالد؟یآمیرمیگچهببخشماگرمنکهدینپرسشما
نشانراخودششمايآزاددرجبرانقانون.نه. دارمنگهدیبارارنجشنیامنباالخرهجهنم،روندمیآنهابرنجم

اصالطرف.کندرییتغدیباهمطرفکهدهدنمینشانراخودشنجایادرخود،يروکاردرجبرانقانون.دهدمی
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یولنه،ایکردهراکارهانیاکهداندمیاصالکند،نمیایکندمیاعترافگناهشبهخواهد،نمیخواهد،میمعذرت
نیا. لحظهنیادردیبدهدخالتراگذشتهودیندازینراگذشتهودیبدانگذشتهازراخودتانیبدبختدینباشما

.استیزندگيشاداست،یزندگخرداست،لحظهنیاقدرتخداست،قدرتخداست،لحظه

.دیکناستفادهاوخرداز. دیکنصحبتاوباآمدهشیپفرصتنیا. دیکنصحبتانبساطبامنبادیگومیخداو
.دارمنمیبرخلقسرازدستمنو. نداکردهظلمیبچگمادرموپدرنکهیابخاطرشومنمیمنبسطمنییگومی

.دیدینخواههمرااوجماليدارنمیبرخلقسرازدستسپ

خلقاز. شودمیهماوجمالدنیدسبببستنخلقازدهیدنطوریهم،دمیدجمالشچوببستمخلقازدهید
نیبهتر،یزندگبرکاتکهدیاشدهمتوجهگریداالنشما. شودمیهماوجمالدنیدسببنخواستنيزیچ
.دیآنمیگریديآدمهاازیخوشبختحس،یزندگتیامنحسویزندگآرامش،یزندگيشاد،یزندگيزهایچ
ازنکهیايبرااند،افتادهیبدبختبهیمیعظقسمتچهم؟یدارنفرونیلیبچندگریدنفر،ونهایلیببلکهنفرونهایلیم

:دیگومیبله. خواهندمییخوشبختگریديآدمها

چیدممیاز گلشنِ خودمهچو دزدان، سَمَنچو دزدان به رَزِ خود رفتماز رهِ رِخنه

فضاکردنبازد،یکنمیبازرافضاشمایوقترخنه،رهاز. استلحظهنیادرفکردوتانیبفاصلهسوراخ،رخنه،
سوراخازاست،یذهتمنشتر. یکنردسوزنسوراخازدیباراشترگفتهاستادتانیموالنا. کندمیصفرراشما

ازکنمکوچکيچطورراشترمندییگومیشما.استکیبارنقدریااست،لحظهنیهمسوزنسوراخسوزن،
. دیشومیصفرد،یکنمیبازرافضالحظهکی،ییفضاگشاباسوزن؟سوراخ

مردم،فهمندنمیگریدمردمنکهیايبرادزدان،چووشودمیردفکردوفاصلهازسوزنسوراخازصفرنیا
.استییکتایباغاست،ییکتایمنانگورباغرفتم،خودمانگورباغبهگذارند،نمیبشوندمتوجهستند،ینمتوجه

. نفهمندمردمهمبازدزدان؟مثلچرادزدان،مثلوخودمانگورباغبهرفتمدزدانمثللحظهنیاسوراخرهاز
یلیخ،ییکتایباغباغ،یعنینجایادررزحاالخوب،يزهایچاسمن،یکنم،نمیيدزدخودمباغازدفعهنیاگرید

. دیدانمیشمارانهایاهمهگریدشدهساده

ییکتایباغبهبرومتوانممیلحظهنیاسوراخازشدممتوجهاالنکردم،مینگاهرونیببهمنیذهنمندرقبال
شومبلنداگرچونم،یگونمیهمآشکاریولآنجا،ازنمیچمی،استیخوبزیهرچکهاسمنیآنجاازخودم،

: ندیگومیایزندیرمیمردم.دمیرستینهایبآرامشبهدم،یرستینهایبيشادبهمندییایبمردميآ: میبگو
بشوند،ردتوانندنمیسوراخنیاازکهآنهاچون. یباشداشتهيشادمیگذارنمی،يشادهماگرایییگومیدروغ

يهوشیارباودادهقرارمرکزشدروداندمیینیعرایذهنمنکهیکسیول.بخواهنداگربشوندردتوانندمی
معوجوکجشترهمانآناست،شیفکرهامستاست،وانهیداست،دلسادهگفت،امروزکند،میعملیجسم
.شودردتواندنمیسوزنسوراخازکهاست
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همد،یآورمیراخردییکتایگلشنازودیرومیدییبگویکسبهنکهیابدونلحظهنیاسوراخقیطرازشماپس
استفادهلندیماکهییآنهاکردهپخشموالنا،مثلالبتهودیکنمیپخشجهاندرهمدیکنمیاستفادهخودتان

یوقتکهدزداندزدان،چومیدهنمیآنبههميپزد،یآمیآنورازيزیچچهکهمیکننمیهمآشکار.کنندمی
چرا؟يکردراکارنیاچرا! میدیدزدرايزیچکیمیرفتمامردميآ: ندیبگوندیآنمیکهدزدندمیرايزیچکی

دروغدیگومیار،یببروهمتومییگومی،آنهابهمیبدهمینتوانخوب. بدههممابه؟يآوردراسببیبيشادیرفت
.کندمیحسادتایییگومی

خودتبارامردمشماکهمییگومینیهميبرا. میبفهمخودمانکهمیبدهانجامچنانراکارنیادیباماپس
مثلمیبرورخنهنیارهازدییایبهمشمالم،یفاميا،دوستمياام،بچهياهمسرم،ياکهمییبگودینبانکش،

پخشراهااسمنینیامایوقتآنییروشنادربشود،روشنحضورمانشمعاگر.دیاوریبآنجاازسمندزدان،
.کندمیپخشیزندگیعنی،میکنمی

شمایولرد؟یگنمیایردیگمیهمسرتانراشمانور. تابدمیتونورگفتگوبدونقال،یب: گفتگفت؟چهامروز
. کندمقاومتتواندنمیدیتابشمانوریوقتسالسهدوازپسهمسرتان. دیستینهمسرتانکردنعوضدنبال

ورو،دیآوردرایزندگخردیوقتد،یکردبرخورداوباانبساطقیطرازیوقتشد،عوضشمارفتاریوقت
د؟یکنمیچکارشماکهدیپرسخواهدشماازشماهمسرد،یکردصحبتخردمندانه

د؟یآورمیکجاازرايشادنیاد؟یآورمیکجاازراخردنیاد،ییآمیدیرومیییجاکیبهنکهیامثلشما
گرید. استکجمنراهاست،درستشهیهمتوراهاست،درستشهیهمتويهاحلراهد،یزنمییحسابيحرفها

اثرگر،یدشودمیمیتسلکند،نمیاشتباهطرفندیبمیوکندمیاشتباهآدمکهبارچهاربارسهبار،دو،بارکی
.ردیپذمی

آنجا،ازمنمثلتو،آنبروسوراخنیاازایبهمتوحتماکهاستیذهنمنآنرا،یکییبکشزوربهیول
.بشودردتواندنمیسوزنسوراخازوکندحفظرامعوجوکجشترآنخواهدمیفعالاو.برودتواندنمی

تو بسی پیچیدمکه من از پنجه پیچِبس کن و رازِ مرا بر سرِ انگشت مپیچ

حرفمانبااستممکنیبزنحرفاگر:کهدیگومی.کندمیدعوتسکوتبهرامادوبارهموالناکهدینیبمیپس
تواندمیچیپپنجهو. کردنفاشیعنیدنیچیپانگشتسربرنکن،فاشمرارازکهدیگومیو.میبشوتیهوهم
مننیاکهدیگومیو.نشودفراموشيزیچتابنددمیانگشتشبهآدمکهباشدیسمانیرایباشدینخیمعنبه

یمعمولنخایسمانیرکینیایمنته. مینکنفراموششماتابستهمادستبهخداکهاستینخنیهممن،یذهن
.چاندیپمیرامادارد،چیپپنجهکی،میهستخداجنسازرودمیادمانیمانکهیامحضبه. ستین

یلیخمنرازوکنمخاموشراذهن. مییگومیمایعنیبرسمخودماصلبهکنمسکوتدیبامنکهدیگویم
یذهنمننیاوشدم،جسمجنسازجهان،باشدمتیهوهمآمدم،هستميهوشیارمن. ستیچاستمشخص
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جنسازوکنمسکوتیوقت. ستمیننیامنکهدیآمیادمی،آوردمیفشارمنبهلحظههرکهاستیسمانیرمثل
.شودمیبازگریدمندستازسمانیرنیا،بشوماو

کهنرودادمانیکهماانگشتبهبستهخدارایذهنمننیاکهدیگومیموالنا. استیجالبلیتمثکهدینیبمیپس
که،آوردمیماانگشتبهيفشارکیکهداردیتیخاصکیسمانیرنیا،رودمیادمانیموقعهرو. میهستاوما

کهآوردهفشارسمانیرنیانقدریاو. میهستیکرفتهادمانیماکهکندمیيادآوریدردنیاودیآمیدردمان
خداجنسازیعنی،میهستیکمارفتهادمانیدائمادهدمینشانما،میکشمیدرددائمااگر. شدهیدائمفشارش

. سکوتباشود؟میبازمادستازيجورچهسمانیرنیاپس. رفتهادمانیمیهست

رایزندگشتریبم،یشومیتیهوهمومیزنمیحرفذهنباشتریبهرچه. میشومیخداهیشبماسکوتبا
.استییکتایباغکه،خودمانباغبهمیرومیلحظهنیاروزنهنیاسرازمیزنمیحرفکمترهرچهم،یدزدمی
بهشدندهیچیپنیادر. میچانیپمیمیدارخودمانماکهمیفهممیمایول. راماچانینپگریدنقدریا:دیگومی
خدابهبلکهفکر،آنبهفکرنیاازچرامام؟یکننمیسکوتچراما. مااست؟مقصریک،اوچیپپنجهلهیوس

بالحظهنیااتفاقباچرامااست؟راهيابزاریبمیدانمیکهیحالدرمیکنمیاستفادهراذهنابزارچرامام؟یبرس
يگریدزیچکیجنسازچراماد؟یکنصحبتمنباانبساطباگفتهخداکهیحالدرمیکننمیبرخوردانبساط

.میهستقیصدومیهستفاروقکهیحالدرم؟یستینآنکهمیهست

بودهاولازکهمیبشوآنماکهشدنخواهدسببفکرآنبهفکرنیاازکهمیشونمیمتوجهچرااست؟یکریتقص
یآنشناسدمیفاروق. یذهنمنیعنیم،یستینکهمیبشویآنشودمیسببرفتنفکرآنبهفکرنیاازبلکه،میا

،يخضر،یقیصد،یفاروق: گفت.گریدبودفاروقفیتعرنیام،یابودهاولازکهشودمیآنپسمیستینماکهرا
. رایذهنيهاصحبتنیامیکنبسم؟ینشودهیچیپاوچیپپنجهدستبهدیخواهمیشما. یتینهایب

مشسِ تربیز که نورِ مه و اخرت هم ازوست

غمش، مهچو هاللِ عیدمگر چه زارم ز 

. زیتبرشمسمیشومیم،یشومیزندهاوتیابدوتیخدائوتینهایببهفرمدریوقت. خداسترمززیتبرشمس
آمدنازستیچمنظوروستیچهدفو. مابهشدهزندههمیکیاست،خودشکهیکی: داردحالتدوخداپس

؟یخواهنمیماازراعبادتچراتو،یهستلیقوقالعاشقیلیخ: کهگفتندخدابهدیگومیفرشتگانکهانسان؟
اووتینهایباندازهبهام گستردهشیبراسفرهمن. فهمدمیيزودبهستینلیقوقالجنسازانساننه: گفت

جنسازست،ینقالجنسازکهباشديشاهدجنسازوباشدصدقجنسازوکندصحبتمنباانبساطبادیبا
ناظرحضورجنسازکهشدخواهدمتوجهيزودبه. استناظرحضوربلکهست،ینرنگست،ینیشدگتیهوهم

.استجاودانهیزندگواستتینهایبهمعمقشواست
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کیما؟میکنمیتجربهرایچاالنیول.خدابهماشدنزندهنیهمیعنیزیتبرشمس. استزیتبرشمسنیاپس
.هستندمايهایشدگتیهوهمنیهمستارگانستارگان،يسرکیاختران،يسرکیذهن،نامبهمیداریماه
. خدانورازلحظه،نیانورازنیهمنورشد؟یآمیکجاازنورش. کردهروشنرانهایاکهماستذهننیهمهمماه

اند شدهماازیجزئاند،کردهجذبراماتوجهوهستنددرخشاننهمهیاکهمايهایشدگتیهوهمنیاپس
.رندیگمیخداازرند،یگمیلحظهنیاازرانورشانرند؟یگمییچازرانورشاننهایا

یببهاالنمابلکه؟ندرخشدهمذهنماهنیا؟ندرخشندنهایاعقب،میبکشرانورهانیاهمهمیتوانمیماایآ
بانهمینیببراجهانهمهما،سکوننیانورباوبشودسادهذهننیاموقعآنم،یبشوزندهاوتیابدوتینها

ذهن؟

نکهیاشده،روشناولهیوسبههمهایشدگتیهوهمنورشده،روشناولهیوسبههمذهننوردیبگوخواهدیم
استلحظهنیانور. میهستزندهیزندگبهلحظهنیادرنکهیابخاطرمینیبمیراندهیآوراگذشتهمالحظهنیا

ومینیبمیراندهیآوگذشتهواستروشنماهصورتبهذهناگرپسکرده،روشنذهندرراندهیآوگذشتهکه
رانورشماست،مرکزجزءومیداردوستراآنهاماودرخشدمیذهنآسماننیايتومینیبمیراییزهایچکی

.ردیگمیاواز

درکهرانورنیاتمامما. شودمیسادهذهننیاموقعآنشود؟میچهموقعآنآن؟بهمینشوزندهماچراحاال
زندهغمازماواو،غمازشدمالغرگرچه:کهدیگومی.میشومیزندهآنبهومیکشمیاندافتادهریگهاستارهنیا

میاشدهزارخدابهشدنزندهغمازد،یکنمیکوششدیدارهمشماومیدیکشانههوشیاردردبساز،اوبهشدن
.میدیدراهاللشاما

داردگردد،نمیبرگریدهاللنیا. میهاللماهمهرمضان،ماهآخردرراماههاللنیاکندمیيادآوریدوباره
زندهغمازماپس. ماستحضورنیابلکه،ستینماهآنمثلچهاردهشبماهنیا. بشودچهاردهشبماهرودمی

شماو.دادهنشانمابهراخودشهالل،زحمتهمهنیاازپسیول،میاشدهزارکهاستدرستاوبهشدن
یبنیهمواقعدرشماد،یبشوچهاردهشبماه. دیبشوچهاردهشبماهدیرومیسرعتبهدیدارشماکهدییبنمی
ودیهستفرمنیادراوغارِارِیشماو. دیهستهمشما،استهمخداد،یهستاوسکوند،یهستاوتیابدوتینها

.دیآمیشماازهمشماذهنوهایشدگتیهوهمنورکهدیدانمیاالن

زندهاوبهکهمیاداشتهرانیاغماش همهما. غمشززارمگرچهاوست،ازهماخترومهنورِکهزیتبرشمس
خوابازیعنی. میبمانزندهمیبشوزندهاوبهبلکه،مینیبببارکیراجمالشتنهانه. مینیببراجمالشم،یبشو
زمانزمان،بهمینروگرید.میبمانآگاه،يابدلحظهنیابهمیبشوآگاه. میبمانداریبشهیهم،میبشوداریبذهن

شمابرودنیبازگذشتهنکهیايبرایول. میداریبلحظهنیادرشهیهمبود،نخواهدینیعمايبراندهیآوگذشته
.هستندهمشمايدردهااخترهاومهنیا. دیکنپاكدیباراگذشته
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دزددمیرایچد،یآمییکیبعدلحظهدیآمییکیلحظهنیااست،فعالفعالدیباشداشتهرنجشتادهشمااگر
کاریچيبرا. دیدارراعشقغمد؟یداررایچغمشما. دیکنیزندگدیتوانمیاالنکهرایزندگيروینشما؟از

یکد؟یشدالغرد،یشدنزار،دیشدزارود؟یکشمیزحمتنهمهیایچيبرا. دیکنمیکارعشقيبراد؟یکنمی
.دیکردکارخودتانيروهمهنیاد،یانداختهمهنیانکهیايبراشده؟الغرچرا! یذهنمنشده؟الغر

يبرا،شدهروشنشمادريزدیانورازياکهیبارهالل. دیبشوهاللمثلشماکهشدهسببکارهانیاهمهیول
خطباما.دینکنیابیارزراهاللنیانورکردمتقاضاشماازبارهامن. دیکنمینگاهبرنامهنیابهکهاستنیهم

. میریبگاندازهرامانیهوشیارتیفیکایراخودمانیزندگزانیمایرایزندگنورمیتواننمیاتیمادوذهنکش
.کنمنمیشرفتیپگریدمنکهندیگومیهایبعض

د،یکنمیعملد،یدارمیبرادداشتید،یکنمیگوشبارنیچندودیبدهگوشبرنامهنیابهدیعالقمندشمااگر
بزرگترداردماهمرتبهاللنیا.شودمیادیزداردحضورنیاکهدیباشمطمئند،یکنمیتکرارد،یکنمیتأمل

.انشااهللاشد،خواهدچهاردهشبماهواشیواشی. شودمی

&&&پایان قسمت سوم &&& 
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تیبنیا.آنهايمعناشدنروشنيبرا.خوانممیتانیبراگریديجاهاازتیبچند.کردمانتخابغزلازییهاتیب
. میداشترا

پرسیدمخربان من به دستِ وی و از بی او به دستِ من و کورانه به دستش جُستم

:کهدیگومیمیدارسومدفتريمثنودروبودیمهمتیبنیا

1269مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بیت 

رساو دستۀنیست کف را بر مهچشم حس مهچون کف دست است و بس

شمعنورباچونیولبدهندنشانرالیفآوردندانیهندواستکیتارخانهدرلیفکهمیدارلیفداستاناز

دستیمختلفيهاقسمتکیبهبزنندرادستشانکفمجبورندنیبنابرا،دیدشودنمیروزنوریادیدشودنمی

بهیکیمثال.کنندمیهیشبآنبهرالیفکنندمیدركفکرشانو شانحسلهیبوسکهرایقسمتهروزنندمی

ستونهیشبنیادیگومیزندمیدستشیپابهیکی.استناودانیزندگ،لیفدیگومی،زندمیدستخرطومش

. است

باماذهنیکیدرتارو.هستذهنیکیتاردریزندگ.استیزندگرمزلیفکهاست مطلبنیايادآوریبارهود

یبرمراقتیحقکلازیقسمتکیماذهندفعههرومیبشناسرایزندگمیخواهمیفکرمانوحستاپنجنیا

. باشدتواندنمیقتیحقکلوخداکلنیاو.کندمیتجربهووکندمیلمسوفکرحسلهیبوسودارد

خدابرهمهدستکفو.استدستکفمثلماذهنوتاحسپنجیعنیحسچشم:کهدیگومینیهميبرا

و فکرحستاپنجلهیوسبهومیبشولیتبداوبهتمامادیبامیکنمالقاترااونکهیايبراپس.نداردیدسترس

.مینکنجستجوذهنایرونیبجهاندرراخدا

دریا نگرۀوز دیدکف بِهِلچشم دریا دیگرست و کف دگر

چشمشما.داردفرقاستکفکهیذهنمنچشمبایزندگچشماست،زندگی ،استییکتایيایدرنجایدراایدر
رانیا،میداريمادمرکزکهیدرحال،ذهندراست مادیدنکیعکهراهایشدگتیهوهمایرایذهنمندیدای

کیولو.میآورمیدستبهلحظهآندرمیباتسلرایزندگدیدمیگفت.کننگاهیزندگدیدایایدردیدباوکنرها
:میداشتگریدتیبکیاما.لحظه
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143حافظ، غزلیات، غزل شماره 

کردوان چه خود داشت ز بیگانه متنّا میکردمیها دل طلب جامِ جم از ما سال

جام.خواستمیماازرانماجهانجامانساندلسالهانکهیابهکندمیاشارههمحافظاتفاقاکه بلی همین بیت 
رانشانجهانهم،شناسدمیراخودشهمکه استقیصدنیهم.استفاروقنیهم.ماستحضورنیهمنماجان
زندهناظريروچون،میهستخودشچونمیشناسمیراناظرهم.میشومیناظرجنسازمایوقتکهچرا،دهدمی
.هستهمخداتیابدمیگفتواستتینهایبقشمعناظرومیشد

جامپسمیدارخودمانما کهيزیچآن. ذهنبا؟يزیچچهبایولگشتمیجمجامدنبالیانساندلبودسالها

خودمانماکهیآنو.میشومیزندهاوبهماکناربرود یذهنمننکهیامحضبه.ماستمرکزدرخداحضور،جم،

.بدهدنشانمابهمیکنمیتقاضایذهنمنازیعنیگانهیبازمیهست

منایستمايهایشدگتیهوهمآنوداردوجودگانهیبکیمامرکزدرکهاستنیاصیتشخنجایدراگانهیب

بهرانیاکهدیبپرسذهنازدیتوانمیباشدشمامرکزدیبانیوا. دیهستیزندگجنسازکهشماایآ.ماستیذهن

:دیگومیداردنیبنابرا. شناسندنمیهمگریديهاذهنوشناسدنمیذهن،نه.بدهدمن

گوهری کز صدف کون و مکان بیرون است

کردطلب از گمشدگانِ لبِ دریا می

یبنیاراخضرنیا.یهستخضرویهستشماریبکهگفتیزندگتینهایببهشماشدنزندهایحضورگوهر
نهایادنبالزمانومکاندرمردم.شودنمیجامکاندرنکهیايبرا.ستینیمکانچیهدریزندگتینها
درراخدانکهیابراي مینیبمیارتیزيبراماکهییجاها،جاستفکر،جاستتیوضع،جایعنیمکان.گشتندمی

رونیبراگانهیبمرکزمانازدیباما.ستینگریدییجاوماستمرکزدرخداپس،جاستآنجامیبکندایپآنجا
.میکن

درمیبشوزندهمیخواهمیاوبهماکهخدا.ستینوجودجهاندریعنی، گوهري کز صدف کون و مکان بیرون است

نیا،نیبنابرا.میبشوزندهاوبهدیباماوستینفرمجنسازوستینوجودجنسازیعنیستینوجودجهان

درهمگریدیذهنيهامن.میبپرسگریدیذهنيهامنازمیتواننمیماماستتینهایبعمقکهراگوهر

قدمدارندییکتایيایدرلبدر،دارندیذهنمنکهییآنهایعنی،میهستیشدگانگمماپس.شدندگمفکرشان

. نندیبنمیراایدرولی زنندمی
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گمایدرلبدرخودشاندمهاآنیاایآکجاست؟خدا؟کجاستییکتایيایدرکهدیپرسمییکسچهازشماحاال

.دیپرسمیآنهااز،بله.نندیبنمیراایدرهستندشانذهنيتواند؟شدهگمذهنشاندریعنیاند؟شده

شانهدیتواننمیتیمسئولنیابارریزاز. شماستبادینیبربگزياستادچهوشماستبااستادنییتعتیمسئول

راراهومیکنانتخاببزرگاننیبراموالنانیهمکنممیشنهادیپمن. شودمیتلفوقتتاننکهیايبرادیکنیخال

. دهدمینشانداردمابهصورتنیبهتربه

زماندرشماپس.باشدیزماندرتواندنمینطوریهم.باشدییجادرتواندنمی،شماستمرکزدرشماحضورپس

. دیشومیجداخودتانفرماز،دیشومیزندهاوبهیوقت،هستلحظهدر این،دیگردنمیحضوردنبالیخاص

زندهآنتینهایببهمیبتوانکه،دارداجیاحتمانتنومغزبه،دارداجیاحتفرمبهحضورنیاکهاستدرست

.ستینحضورفرمیول.میشو

آبپرازوباشدذهننیهمکهراکوزهيبدوعربکه. تانیبراخوانممیزنشوکوزهویاعرابازتیبچندخوب

و،خداشیپمیبرمیماهم.فهیخلشیپبردمی،دردهاستوهایشدگتیهوهمازپریعنی،استبارانگل آلود 

بازماچونو.دهدمینشانمابهرامانیفکرهاریزرودخانهایدجلهبالفاصلهو،کندمیقبولماازرانیاخدا

وماحضورنیا: دیگومی.شودمیمابعدچهارواردوباالدیآمیدجلهنیاازياشعبهکیرالحظهنیامیکنمی

ماخودنیا

2861مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت 

گنجد ز پُرّی زیرِ پوستکان منیخوبیِّ اوستۀای از دجلقطره

دانش خرد است و برکات ،خوبی در اینجا به معنی زیبایی است. زیبایی یا دانش او هستیمۀ دجلازياقطرهکیما

این خدایی که زیر پوست ذهن است . گنجدبنابراین زیر پوست من ذهنی نمی. دیگر زندگی است و ما آن هستیم

نه این من ذهنی ،ما همان بینهایت هستیم. را خواهد ترکاند و بینهایت را به ما نشان خواهد دادباالخره این

ري کشیم بخاطر پمیکشیم استرسهایی کهمیندگی، دردهایی کهکشیم در زمیپس این فشارهایی که. کوچک

. خوانممیبقیه ابیات را. قطره آن هستیم،که ما آن هستیم،خداست زیر پوست ما

کنم تا یادمان بیاید که منظور از آمدن ما چی هست و ما کی هستیم؟میقبالً اینرا خواندیم یکبار دیگر تکرار

:گویدمی
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تر از افالک کردخاک را تابان بُد، ز پُرّی چاک کردگنجِ خمفی 

تر و خاك، فرم درخشان. ري پوسته را شکافتیم و آمدیم به بینهایت زنده شدیمما همان گنج مخفی بودیم که ز پ
انه دانه بیرونوقتی ابیات را د،همه این ابیات که یکی یکی از داستان اعرابی بیرون کشیده شده. از خورشید شد

گاهی اوقات پنجاه یا صد . دهدمیبینیم که چه جواهري است این و چی را به ما نشانمیکنیممیکشیم و نگاهمی
.خوانیم واقعاً ابیات آن اثر را در ما ندارندمیبیت را که با هم

شما ببینید که چه کاربردي در . خوانممیو برایتانبیرون کشم میها من برخی ابیات رابراي همین من بعضی موقع
خواسته شناخته شود و این گنج می.خوانیممیدوبارهداریم زندگی شما دارد؟ پس خدا گنج مخفی بوده که االن 

شویم یا اجازهمیاورد به ما آشفتهمیشویم فشارمیشود یا ما مریضمیهی بزرگ و بزرگ. ر استمخفی پ
و بعد آتشفشان معنا،آیدمیاوت صفر این سوراخ این لحظه اول یک جویباريدهیم با مقاومت صفر قضمی
:گویدمیبله این هم مربوط به این شعر است که. حداقل یک جویبار اجازه بدهید بیاید. شودمی

حدیث

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

من گنجی نهان بودم، دوست داشتم : پروردگارا از بهر چه آفرینش را پدید آوردي؟ فرمود: داود پیامبر گفت
.شناخته شوم، پس آفریدم آفریدگان را تا شناخته شوم

پس انسان این جهان را . انسان است،دهدبا نشان اي که باید این بینهایت خدا ردانید که این آفریدهمیاالن شما
نه انسان قیل و قال :گفت. انسان همان قیل و قال است:باالخره گفت که فرشته اعتراض کرد و گفت که،آفریده

بلکه انسان است که مرا به عنوان خودش خواهد شناخت و نه تنها خودش را به عنوان بینهایت و ،ذهن نیست
چیزهاي دیگر انجام خواهد و من به این ترتیب و همین شناسایی را در انسانهاي دیگر ،ناختابدیت من خواهد ش

. شوممیبه وسیله خودم شناخته

شویم و این بودن میاینکه ما از جنس بودن. که ما بدانیماستاین در واقع خیلی مهم. پس خدا گنجی نهان بوده
براي اینکه این بچه تجربه . رسدمیمنظور اصلی خدا بوده که به نتیجهکنیم این همان میمان شناساییرا در بچه

براي همین . کندمیدر بچه بودن تجربه شناخته شدن. کندمیتجربه شناخته شدن. کندمیهمان شناسایی را
.دشناسانه میهوشیارکند خدا خودش را در انسان میوقتی بچه شما تجربه شناخته شدن به صورت بودن. آمدیم

. خواهد اینها را بگوید و این در واقع حدیث قدسی استمی

حدیث قدسی

...کُنت کَنزاً مخفیاً فاحببت اَنْ اُعرَف

...خواستم که شناخته شوممیمن گنجینه رحمت نهانی بودم و
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راخدا این.خواستم که شناخته شوممیمن گنجینه رحمت نهانی بودم و: شودمیبله اگر خالصه کنیم اینطوري
پس. رسانیممیرا االن به عملگوید و ما هم داریم اینمی

کردپُوشخاک را سلطانِ اَطلَسگنجِ خمفی بُد ز پُرّی جوش کرد

فاروقیت خدا و صدق خدا و زندگی زنده خدا در انسان ،ابدیت خدا،بینهایت خدا،بخشش خدا،این رحمت خدا
باال آیدمیوردآمیجوش. مثل آتشفشان کرد،ري جوش کرداین گنج مخفی بود که از پ. واقعاً خودش را نشان داد

و این پوشنده لباس حریر حضور لباس خدا زنده شدن به خدا .و این خاك را دوباره فرم را سلطان حضورپوش کرد
:گویدمیخوانممیسریع. ایمبله این بیت را هم قبالً خوانده. ما انسانها یا باید باشیم. تیمما هس

364مولوي، مثنوي، دفتر دوم، بیت 

فَابْتَعَثْتُ اُمَةً مَهدیَّةًکُنتُ کَنزاً رَحْمَةً مَخْفِیَّةً

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

پس امتی هدایت شده را . گوید من گنجینه رحمت و بخشش مهربانی پنهان بودممی.خوانیممیاز زبان خدا
همه انسانها همین منظور را . پس یک گروهی را خدا انتخاب کرده و این گروه اسمش انسان است. برانگیختم

پس انسانها را . ج نهان گنجینه رحمت و لطف و لطافت الهی استهمه انسانها گنجی نهان هستند و این گن. دارند
کند؟ مهدیه یعنی هدایت شده بوسیله میچطوري هدایت. کندمیامروز فهمیدیم خودش هم هدایتو.برانگیخته

ذهنی در واقع ابزار هدایتابزاري یعنی بیبی،ابزاري ما در هر لحظهاز طریق تسلیم و امروز فهمیدیم بی. خدا
. شویدمیو شما عمداً منبسط،ماست

فتد بهترین اتفاقی امیفتد و اتفاقی که در این لحظه براي ماامیبوسیله قضا. فتدامیهر اتفاقی بوسیله زندگی
همین هدایت،شودمیکنید و او بوسیله کن فیکون و بشومیفتد و شما فضا را بازامیاست که باید بیفتد و

اند بوسیله او به طریقی که گفتم همه انسانها برانگیخته شده. و ما برانگیخته بوسیله او هستیم،کند ما رامی
. هدایت شوند تا گنج نهانش را در آنها زنده کند

که گفت از .امروز هم چندین بار تکرار کردیم این گنج نهان او فراوانی بینهایت و زندگی جاودانه ابدي اوستو 
توانستید وقتی که از حیوان جهیدیم به انسان شما به خضر و به فاروق و به صدیق و به بینهایت و قیامت او می

:خوانممیایم سریعرا هم قبالً خواندهبله این. اگر غفلت کردیم تقصیر ماست. باید استفاده کنید. زنده شوید
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3029مولوي، مثنوي، دفتر چهارم، بیت 

جوهرِ خود گُم مکن، اظهار شوگفت مَخفِیّاً شنوتُ کَنزاًکُن

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

.آشکار کن

خواهم خودم را در تو می.خواهم آشکار بشوممیاو گفته تو گنجی نهان هستی یا من گنج نهان هستم که در تو
. کنیمین موقعی است که تو خودت را بصورت من بصورت بینهایت من و ابدیت من شناساییآ. شناسایی بکنم

خواهم تو باید میگواهی است که گفت من،این همان شاهدي است. کندمیي را شناساییهوشیاري هوشیارپس 
س ما که ما زندگی زنده هستیم و تشخیص ما که و ح،این گواه همین صدق ماست. این گواه را بیاوري

شدگی با فکر یا از جنس فکر بودن جنس ما نیست و باید جنس خودمان را به صورت صدق او حفظ هویتهم
. کنیم

را بشنو و جوهر خواهم خودم را در تو بشناسم اینمیاالن. گوید او گفته من گنجی نهانم مخفی بودممیپس
. گفت این انبساط فضاگشایی مختص انسان استو . همین االن اظهار شو. ي و دردها گم مکنهوشیار،خودت را

. خاصیت انسان فضاگشایی است. خاصیت انسان قال و قیل نیست

یعنی. دیدندکردند مانند فرشتگان انسان را فقط قال و قیل میمیولی آنهایی که فرم بودند بر حسب فرم فکر
ب ما هم حیوانیم او وخ. شودمیقیل و فکرهاي ذهنی پی در پی این هم به جسم تبدیلگفتند بوسیله قال ومی

.او در جدایی است،او نیست،تازه ما به تو وصل هستیم. هم یک جسم شبیه ماست

من که به تو وصلم من هر لحظه . گیردمید ایرادیرسنمیي حیوانی به خدا عقلشهوشیارحیوان،.کنیدمیتوجه
کند و از میش فکراهکه همدیگر این چیه. کنممیمنتها از طریق غریزه کار،کنم که از جنس تو هستمیماقرار

این تنها . خواهی چکار کنی دیگر؟ خدا گفته نهمیراپرد و با این جهان مشغول است اینمیاین فکر به آن فکر
. اي است که با انبساط با من صحبت خواهد کرد یعنی به بینهایت من زنده خواهد شدباشنده

2864مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت 

آن سبو را او فنا کردی فناخداۀاز دَجلور بدیدی شاخی

آلود را ببرند پیش این کوزه آب گل. کنندمیو آقاي اعرابی یعنی عرب بدوي با هم صحبتآمدیم دوباره این خانم 
گوییم من االن فهمیدم که کوزه من ذهنی را که پر از آب گل می،کنیممیاالن هر کدام از ما در درون تامل،خلیفه

اگر ما از گوید کهمی.برم پیش خداخواهم بمیرااین،هویت شدگی با چیزها و دردها استپر از هم،الود است
کند میاي که از زیر این فکرهاي ما عبوراي که دجلهاي از این رودخانهیک شاخه،ايطریق تسیلم یک شعبه
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توانیم میحاال این شاخی از دجله خدا را چطوري. شکنیمزنیم و این سبوي ذهن را میمیبالفاصله سنگ،ببینیم
ببینیم؟ 

روز به . زنیم سنگ شناسایی زندگی استمیو این سنگی که به سبو. گوییم با تسلیممیهر روز همبارها گفتیم 
دهیم به این موضوع که ما از میروز به روز توجه. که گفت فاروق است،شویممیروز ما از جنس بسیار شناسنده

ین جنسهاي ذهنی را باید ال شویم که امیروز به روز متوجه. جنس زندگی هستیم پس از جنس ذهن نیستیم
این شناسایی همان رها کردن و بیرون کردن و و . شودمیو این براي ما دارد آسان،کنیم و به خدا زنده شویم

ندازیم هر چه دردهایتان امیکنیم ومیندازیم شناساییامیهر چه. شویممیو داریم فنا،جارو کردن مرکز ماست
.شویدمیندازید فناامیرا

خودانه بر سبو سنگی زدندبیآنکه دیدندش مهیشه بی خودند

پریم و میاز زیر فکرهاي ما و دردهاي ما که از این صندوق به آن صندوق،اي از دجله را دیدهر کسی این شعبه
ک کنیم این لحظه را باز کنیم یهر موقع بتوانیم این سوراخ را باز و . گذردمیايپوشانیم رودخانهاین لحظه را می

اگر ،رااگر ببینید این. کند چهار بعد شما رامیریزد به فکر و عمل شما و سیرابمی،باالآیدمیاي از آنشعبه
.مرتب فضا را باز کنید

،شویممیمست شادي آن،شویممیمست،شویم مامیبیخود. از آن طرف،آیدمیباالخره این آب باریکه هی
از ،از جنس خوشبختی است،از جنس آرامش است،استشادياز جنس ،ن آن شاخه از جنس خرد استچو

توانند نمیشویم که این چیزهامیشناسنده. شدگیهاهویتشویم به این هممیعالقهبی. جنس خالقیت است
ة بیخودانه بر کوزپس سنگ زدند . ما از جنس چیز دیگري هستیم که نه چیز است. مرکز ما باشند

:گویدمی.شدگیهاهویتهم

و آن سبو ز اشکست، کاملرت شدهای ز غیرت بر سبو سنگی زده

عین اینکه . تواند چیز دیگري باشدنمیاي شما که از غیرت، غیرت این قانون است که در مرکز انسان غیر از خدا
عین همان قصه که یکی که من داشت آمد در را . شويتوانینمییکتاییبگوییم اگر من داشته باشی وارد فضاي 

ییم باال آمیهر لحظه بصورت من. گفته کیه؟ گفته منم. یعنی ما در خدا را زدیم. در کی را زد؟ در معشوق را زد،زد
. شوي منمیدر نتیجه منت را از دست دادي. شما برو من نشو. کنمنمیحاال در را باز. منم

پس . زنی؟ گفت تومیپس بنابراین یار رفت روي خودش زحمت کشید و برگشت در را زد؟ گفت کی هستی در را
هر کسی به باور ما .غیرت این نیست که در ذهن باشیم و تعصب داشته باشیم. غیرت را فهمید. آمد تو. بیا تو

قانون است که در مرکز انسان غیر از غیرت شناختن و اجراي این. این غیرت نیست،ما حمله کنیم،توهین کرد
. تواند باشدنمیخدا یا زندگی هیچ چیز دیگري
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و این سبو از شکستن ،اي کسی که از طریق شناخت این قانون بر سبوي ذهن سنگ شناسایی زدي،اي ز غیرت
از شکستن . قص شویمترسیم نامیها را؟ براي اینکههویت شدگیکوزه هم،شکنیمما چرا سبو را نمی. کاملتر شده

. شویممیاین کوزه است که ما کاملتر

صد درستی زین شکست انگیختهخُم شکسته، آب ازو ناریخته

ریزد و تماممیآبشکهاوالً بفهمیم که ما نباید فکر کنیم که یک کوزه است. کوزه شکسته ولی آب نریخته
پس با صفر . گذاریم بریزدیک معنیش اینست که کوزه ما خیلی وقت است که شکسته و آب را نمی. نه،شودمی

آلود با شناخت آب گل. ریزدمیالوداین آب گل،کردن مقاومت و قضاوت و توقف گذاشتن چیزهاي آفل در مرکز ما
از این شکست . ندازیدامیجش را شمااي ندارد رنبا شناخت اینکه حمل رنجشها براي شما فایده. ریزدمیخودش

. هزارجور درستی بوجود آمده

ها و دردها بریزد دلتان درستشدگیهویتیعنی آب گل آلود بریزد و هم،آب بریزد،یعنی این کوزه بشکند
گوید تو خضري قیامت تو این میاینکه. در ضمن خم را خدا شکسته،بلی.شودبترسیم دل خراب میما. شودمی

معنیش اینست که شما نگویید یعنی چی اینها؟.شويمیشوي قیامتباگر تصمیم بگیري قیامت . حظه استل
. قیامت من در آینده است

ولی . ب بلند شود راه برودوخ،رودمیتواند االن بلند شود روي پایش راه برود چهار دست و پا راهمییک کسی که
توانید به میشما. ت که بلند شود راه برود چهار دست و پا راه خواهد رفتتا زمانی که میل ندارد انتخابش این نیس

اگر نکنید هیچ کسی. کنم اینکار رانمیگوییدمیپاي خدا به بینهایت خدا همین لحظه بلند شوید بایستید
. تواند شما را روي پاي خدا قائم کندنمی

2870مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت 

پَرِ فکرت زن، که شهبازت کنندبازت کنندچون درِ معنی زنی،

گشایی هر میشوي هر لحظه که فضا رامیهر لحظه که تسلیم. گویدمیزنیممیزنیم در خدا رانمیآدمها رارِما د
اولشوي که ازمیاز جنس همان چیزي،شويمیيهوشیارپذیري و از جنس میلحظه که اتفاق این لحظه را

اگر مرتب فضا را باز کنی و از جنس اتفاق نشوي از جنس فضاي اطراف اتفاق . این در معنی را زدن است،بودي
ندازي و امیکنی که چی نیستی ومیبراي اینکه مرتب داري شناسایی. کندمیباالخره در را براي شما باز،شويب

کی ما پر . ي استهوشیاري در اینجا فکرت به معناي هوشیارگوید پر می.شوي که از اول بوديمیاز جنس چیزي
. دکه شما را باز بلند پرواز بکن. کنیممیزنیم؟ وقتی فضا را بازمیفکرت
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خواری، تو را گِل شد چو نانزآنکه گِلآلود و گرانپَرِّ فکرت شد گِل

اگر فکر هم. ي عمل کردن استهوشیارنیست با ر معنوي ما در اینجا فکر، فکر هم هویت شدهولی متاسفانه پ
ورد یا آمیشما یا مرکز مادي دارید فکرتان را او بوجود،دو جور هست. کندمیي ایجادهوشیارکنیم فکر را آن می

موقعی که فضا . شودمیشوید و یک فکري هم در ذهن شما نوشتهمیکنید و آن فضاي بازشدهمیشما فضا را باز
. کنید ذهنتان ساده استمیرا باز

آلتی ابزاري و بیو گفت این بی.ید یا خود فضاگشایی کار ماستآمیاي که از آن فضابنابراین فکر خردمندانه
. ر فکرت تو گل الود و گران شدهگوید پمیاما. عین ابزار است،ابزاري اگر یادتان باشد در مثنوي گفتبی. است

خواریم، لچون گ. کنیممیشدگی داریم پروازکه با مرکز پر از درد و هم هویتچرا. ایمهویت شدهچرا که هم
. کنیممیخوار یعنی به جهان داریم نگاهگل

خوار بود رفت شکر بخرد و سنگ ترازوي شکرفروش از گل کسی که گل. دیگریماهاي هم در این مورد خواندقصه
هر چقدر تو گل،گفت بخور،گذارد یکخورده از گل خوردعطار رفت شکر بیاورد سرش ب،تا شکرفروش. بود
چون ما به . گیریممیگیریم شکر کمتر از خدامیهر چقدر ما از جهان بیشتر. گیريمیخوري از من کمتر شکرمی
خواهد باشد میهر چی،هویت گرفتن از پول و توقع از دیگران،خواري یعنی با خوردن تایید و توجه مردمگل

غذاي غیبی باید . غذاي بیرونی براي ما مثل نان شده،شراب بیرونی،ل یعنی چیزهاي بیرونیایم، گردهعادت ک
. نه غذاي بیرونی. براي ما مثل نان باشد

ایم راجع به اینکه رفته،راجع به غذاي معنوي. کنیمنمیناهار خوردن صحبت،شام خوردن،ما راجع به نان خوردن
این اتفاقایم و راه خرد را بخاطر ستیزه و مقاومت در مقابلپر از درد شده،ایمهویت شدهبه جهان با چیزها هم

در ما من . کنیم حواسمان به عبادت نیستمیوقتی عبادت. ایمما یک خداي ذهنی درست کرده. ایملحظه بسته
با ما . شناسیمنمیما حضور را االن. تیشن ما یا هر جور مراقبه ما حضور نداردنماز ما مدی. کندمیذهنی عبادت

براي . تصورش هم غیرممکن است. یکی شدن با خدا تقریباً براي ما غیرممکن شده. توانیم یکی باشیمنمیخدا
. دید ما دید غلطی شده. ایمهویت شدهچیزها همبا اینکه با باورها و 

خبریم براي اینکه ما از تدبیر خدا بی. چون راي تو را دیدم،گفت راي کژ خود را افکندم،مامروز در غزل داشتی
و موازي شویم و خرد زندگی از ما عبور کند و بریزد به فکر و عمل ما و ما بشویمشود که ما تسلیمنمیهیچ موقع

ر خرد و شادي را از خودمان ببینیم و و به عنوان تماشاگر اینقدر پایداري داشته باشیم که عبو.را ببینیماین
. ایمما این تجربیات را نکرده. و نگوییم کم است،ناظر باشیم و قضاوت نکنیم و عجله نکنیم،تماشاگر باشیم

لبنابراین گلهاي بیرونی مثل نان شده براي ماخوار هستیم و گ.
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2875مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت 

تَگی؟چون کنی در راهِ شیران خوشسگیپس دَمی مُردار و دیگر دَم

پاك . از جنس جسم شدي به لحاظ خدا این مردار است،کردي مرکزت،یک لحظه هم هویت شدي با چیزها
یک دم دیگر بخاطر تقاضاهاي این مرکز مادي واکنش . پاك موقعی هستی که جاروب کنی همه را بریزي. نیستی

پس در راه . کنیمیشکایت،کنیمیدردهاي دیگر را اظهار. شويمیخشمگین،کنیمیعوعو. دهیمینشان
. خوش تگ یعنی خوب دویدن. خواهی بدويمیراه شیرانی مثل موالنا کییا در خدا در 

ولی برخی انسانها مثل ،گوید و درست هم استمیرامورد بشر بطور کلی اینواقعاً در ولی گرچه که موالنا در 
کنیم و تمام میمان راما داریم کوشش. کنیدمیروي خودتان کار،کنیدمیخود شما در راه شیران خوش تگی

. حتی جنگ هم بشود در خدمت این موضوع است. طرحها مثل تکنولوژي در خدمت این موضوع است

گفت براي . براي اینکه من داریم. برخوردار نیستیمم ما از خرد زندگی میشود؟ براي اینکه بفهمیجنگ براي چی
آیا باید خرد بشویم که نرم شویم؟ الزم است خرد . ما نرم نیستیم. هر خدا به شما بخورد باید نرم باشیماینکه م

باید تعداد زیادي آدم نرم و . توانیممییم؟ البتهباشتوانیم نرم میآیا بطور جمعی. شویم؟ چه فردي چه جمعی
از جنس او تواند چهره خدا را ببیندمیکسی که،تواند حاضر باشدمیکسی که،و خردورزپذیرخو و انعطافنرم

. باشد و خرد را بیاورد به این جهان الزم است

کنید و تعهد دارید و قانون جبران را به اندازه کافی اجرامیشما اگر به این برنامه گوش. گویممیبه شما تبریک
. شما خوش تگ هستید در راه شیران،کشیدمیبه اندازه کافی زحمت،کنیدمییعنی روي خودتان کار،کنیدمی

تو هم از جنس ،نهایت و ابدیتمگوید من از جنس بیمیشما دنبال منظور اصلی زندگی هستید که زندگی و خدا
.دویدراه این شناسایی میو در. شناسیدو شما دارید می،جنس خودت را بشناس. بینهایت و ابدیت هستی

2877مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت 

زآنکه سگ، چون سیر شد، سرکش شود

کِی سویِ صید و شکاری خوش دود؟

،شودمینافرمان،شودبمن ذهنی اگر سیر . در اینجا سگ نماد من ذهنی است.شودببراي اینکه سگ اگر سیر 
کنش نشان دادن، عقل را به معرض نمایش گذاشتن، خرد زندگی را اصالً سرکشی، گفتن من، وا. شودمیسرکش

. شودمیشود اینطوريمیهر چه سیرتر. بستن، مقاومت کردن، واکنش نشان دادن، اینها سرکشی من ذهنی است
ما ایم به میزان فراوان به ما بدهندهویت شدهگوییم هر چه بیشتر بهتر، اگر همان چیزهایی که هممیآیا اینکه ما

.مثالهایش را ببینید. شویممیترهم سرکش،شویممیترهم محتاج. شویم؟ نهمیخداگونه
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جامعه ما را تنبیه،کندمیخانواده ما را تنبیه،کندمیزندگی شخص ما را تنبیه. کندمیو زندگی ما را تنبیه
جهانی واقعاً چیز خوبی است؟ بشر چند بار جنگ جهانی شد؟ آیا جنگ. کندمیجامعه جهانی را تنبیه،کندمی

اینکه تکنولوژي اینقدر پیشرفت . دانیدمیشما بهتر؟براي چی اتفاق افتاد. کهسود برده از جنگ جهانی؟ نبرده
این در جهت بیداري و توانید اینجا صحبت کنید و هزاران نفر بشنوند به جاي دو سه نفر،میشماکهکرده 

یک برنامه اجرا. تازیمچرا که با تکنولوژي می،ما االن خوش تگیم. خوش تگ استکه انسان االن،ي استهوشیار
فرق دارد که یک برنامه اجرا کنی ده نفر بشنود، یک برنام اجرا کنی ده هزار نفر . شنودکنیم هزاران نفر میمی

. بشنود یا حتی ده میلیون نفر بشنود

&&&پایان قسمت چهارم &&& 
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2880دفتر اول، بیت مولوي، مثنوي، 

جهد در کویِ عشقاز دهانَش میهر چه گوید مردِ عاشق، بویِ عشق

مردي که . خوردنمیاز این لحظه تکان،در این لحظه ساکن است،مردي که به بینهایت و ابدیت خدا زنده شده
هر چه . پس در فضاي یکتایی است،کندمیخودش را در دیگران شناساییانسانی که،انسانی کهمرد یعنیمنظور

گوید میولی هر چه او. یدآنمیها خوشمانبعضی مواقع ما از این گفته. گویدمیزندگی،گویدنمیبگوید او خودش
.به سود ماست،به زیبایی عجین است،به عشق عجین است

یعنی یک . یدآمیدهنشبوي عشق، بوي شناسایی خود در دیگران، بوي لطافت، بوي برکت، بوي سازندگی از
ما باید گوش ،زندمیحرف درست را،زند یا یک عارف زنده ولو به ما توهین هم بکندمیعارفی مثل موالنا حرف

ید شما آنمیخوانید خوشتانمیاگر موالنا را. شنویم براي اینکه ما دید ذهن خودمان را داریممیتوهین ما. کنیم
او با ،نه. باید بگویید او اشتباه کرده اینجا نفهمیده. کنید یا خودتان را اصالح کنیدباید بروید موالنا را اصالح 

. زند و بوي عشق هم از حرفهایش پیداستمیعشق حرف

2884مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت 

مهچو دشنامِ لبِ معشوق داندانآن کَفَش را صافی و مَحقوق

زند و صاف و خالص میبه جا،ولی اینها سزاوار ماست،زند درست است که حرف استمیاین حرفهایی که اوو 
دانیم میمان همما همهوداند میزند براي اینکهمیاین حرف را موالناو. لب معشوق استاممثل دشنو،است

ولی اگر .سخت استسالشه زیر بار اشتباه رفتن60سالشه 50بیند میوقتی آدم. عوض کردن خود سخت است
االن همه شما . کنیممیما قبول،اگر عالقمند به قصد و منظور زندگی و آمدن ما به این جهان باشد،منرم باشی

.آسان نیست،آسان است؟ نه. کنیدمیدارید اینکار راو . و بیندازید دور،اید که من ذهنی را بشناسیدقبول کرده
گوییم که این میاالن همه ما،ولی چون به درد افتادیم. و اول هم سخت بود که ما این همه مدت اشتباه کردیم

. شویم که تقصیر من ذهنی ما بودهمیدردها براي چی بوجود آمده؟ متوجه

حمبوبِ اوخوش، ز هبرِ عارِضِگشته آن دشنامِ نامطلوبِ او

گفت که به زبان . خواهد بکنیم که امروز هم گفتمینامطلوب معشوق، کارهایی که زندگی از ماب دشنام وخ
خواستیم به مییعنی از حیوان که. کردیم از یک حالتی به حالت دیگر برویممیگفت ما مقاومت،مودبانه البته
کنیم اگر کوزه را میفکر،نهایت اوخواهیم برویم به بیمیاالن هم که از ذهن. کلی مقاومت کردیم،انسان برویم

هاي کشیم دشناممیاین دردهایی هم که. بینیممیروي او را،شودمیدرست،نه. ایمبشکنیم خیلی از دست داده
کشیم تا صورت زیباي او را میانههوشیاراثر اشتباه کشیدیم، چه دردهایی که درچه دردهایی که . معشوق بوده

. ببینیم
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ب براي اینکه معشوق صورت وخ،دیده از خلق ببستم چو جمالش دیدم،اگر روي معشوق را ببینیامروز گفت 
کنیم یک ناسزا میهر موقع کار اشتباهو.دهدمییک چند تا فحش هم به عنوان درد به ما،دهدبزیبایش را نشان 

شناسیم که باید فاروق ا میم. شودنمیبصورتی که کار ما درست. ناسزایش بصورت درد است. گویدمیبه ما
.ایم که نیستیمفهمیم که چیزي شدهمی. باشیم

یواش یواش تبدیل به ،با شناسایی آن چیزي که نیستیم،کنندمیایم بارها و دوستان ما هم مرتب تکرارولی گفته
شناسایی . استبا شناسایی آن چیزي که نیستیم این همان ال کردن . چیزي خواهیم شد که از اول بودیمه آن ن

کند نواقصی میبه محض اینکه شناسایی. داندمیمن ذهنی خودش را کامل. شناسایی درد دارد. کندمیهمیشه ال
،دانش ذهنی دارند،کنندمیآدمهایی وجود دارند که عبادت ذهنی. شودمیاولش که اصالً خیلی آشفته،دارد

واي ،بفهمند که سرتاپا ایراد هستند،همین که حرف موالنا را بشنوند،دانندمیایرادبی،دانندمیخودشان را کامل
.شوندمیدشمن،کنندمیفرار. واي واي

که مودبانه گفت که این چیه . مانگوییم در ذهنمیروز ببخشید این کلمه را مزخرفاگر ما متوجه شویم که شبانه
. دهی؟ شیطان هم همین را گفتمیرا به ما ترجیحاینفرشتگان به خدا گفتند . ش به قال مشغول استاهکه هم

خواهم به خودم زنده شوم میدر انسان من. نه:انسان چیه؟ گفت،کنیمیمن فرشته را رد،داريمی انسان را بر
ببیند تا حاال به قال ،اگر انسانی که شصت سالش است. ایمما هم فقط قال رادیده. کنمنمیگفت. تو تعظیم کن

. که کار سختی است،یا باید زیر بار برود،هویت شدن مشغول بودهبه دردسازي مشغول بوده به هم،ل بودهمشغو
. کنیم براي عارض محبوب اومیایم و اعترافشویم اشتباه کردهمیاینها را هم متوجه. رویممیولی زیر بار

راست را آراستیای کژی که گر بگوید کژ، مناید راستی

که موالنا ،مرد عاشق. عجب کژي است آن. کندمیگوید، کژش ما را راستمیاگر بگوید و ذهن ما بگوید این کژ
اي کژي که ما را راست. وردآمیکه راست را بوجود،دهدمیبنظر ما کژ است، راست را آرایش،گویدمیکژ
خیلی چیزها را که ،نکه آن شاخی از دجله خدا در ما جاري شودشویم که براي ایمیپس ما متوجه،بله. کندمی

کنیم روي خودمان کارمییم که غلط است و االن آنها را داریم درستهاالن متوج،کردیم درست استمیفکر
. کنیممی

2890مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت 

زنصورت، مانع است و راهزآنکهشکلِ وَثَنتا منانَد بر ذَهَب

ذهب ما ،اگر روي طالي ما. بت یعنی من ذهنی. شکل وثن یعنی بت. حضور ما. طال یعنی حضور. ذهب یعنی طال
وثن ،رویممیکه االن روي حضور ما وقتی از این صندوق به آن صندوق.شویممیپرستشکل بت باشد ما بت

این صورتها مانع و.شدگیهاي ما در مرکز هستندهویتمین هماین بتها ه. دهدمییعنی بت خودش را نشان
خواهید بگیرید میها راشدگیهویتشما دید آن هم،حاال. زندمیو دید آنها راه ما را،رسیدن ما به معشوق است
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شما. امروزچقدر راهنمایی کرده ؟دهدمیگوید راه را دارد نشانمییا انسان عاشقی مثل موالنا را که؟بروید جلو
. توانید با خرد زندگی شستشو دهیدمیشکل وثن یعنی بت وجود دارد و شما،بینید که روي طالي شمامی

شناسایی و . دنفتامیبا شناسایی. کنید که ما این بتها نیستیممیشما االن شناسایی. فتدامیشناسایی بکنید
. رااینگفتیمبارها. پذیرش مساوي آزادي است

2893مثنوي، دفتر اول، بیت مولوي،

صورتش بگذار و در معنی نگرپرستی چون مبانی در صُوَربت

آیا . پرست خواهی شدبت،چه درد باشند چه چیزهاي بیرونی در مرکز شما بماندهاشدگیهویتاگر این بتها یا هم
پریدن از یک صندوق به . صندوقهاي جوحی هستنداین صندوقها؟لحظه به لحظه ما در یک صندوق فکري نیستم

شود تو صندوقها را کنار بگذاري و می.تو صورتها را بگذار:گویدمی.دوق، پریدن از یک بت به بت دیگر استنص
. انبساط راه ما است. انبساط:گفت خدا به ما گفته. حل را به ما گفتامروز راهو فاصله بین دو صندوق توجه کنی؟ 

ترهمیشه منبسط. تا کجا؟ تا به بینهایت او،شويمیترشوي، منبسطمیترشوي، منبسطمیترلحظه منبسطهر 
. شويمی

خواه هندو، خواه تُرک و یا عربمردِ حَجّی، مهرهِ حاجی طلب

پس بنابراین ما بر اساس . ز ماخانه خدا کجاست؟ مرک. چرا که ما دنبال خانه خدا هستیم؟ما مرد حج هستیم یا نه
االن همه شما که به این برنامه گوش. دانیم از جنس بودن هستیممیما. کنیمنمیشدگی همراه پیداهویتهم
خانه خدا هم ،روید به خانه خدامیدارید،شما حاجی هستید،کندمیکنید و واقعاً موالنا شما را دارد راهنماییمی

.کنیدمیتمیز،کنیدمیمرکز شماست و یواش یواش دارید خانه خدا را در مرکزتان جارو

ترك ،تفاوت سطحی مهم نیست که این هندو باشدو . که از جنس شما باشند،خواهید شمامیهاي حاجیو همراه
شما وقتی بودن را در . گوییممییشهشویم همان مطلبی که هممیپس وقتی ما به بودن زنده. باشد یا عرب باشد

متوجهحاال . یکی شناسایی کردید و براي شناسایی بودن خودتان باید به بودن که بودن سکون اوست زنده شوید
. اندشوید که تفاوتهاي سطحی توهمیمی

دعوا است؟ چرا بین مذاهب در یک دین این همه. شود؟ بلهمیشود جديمیآیا تفاوتهاي سطحی در ادیان دیده
،گویید من مرد حج هستممیشما. تفاوتهاي سطحی جدي نیستند. اندبراي اینکه تفاوتهاي سطحی جدي شده

به چه . هر چی باشد یا عرب باشدیاترکمن باشد،اهل ترکستان باشد،کند که اهل هند باشدنمیبراي من فرقی
اگر من به بودن زنده باشم بودن را در . ن هستیمهمه ما از جنس بود،رنگش چطوري است،کندمیزبانی صحبت

هر کسی اول این . و خانه خدا هم مرکز ماست،و همه ما دنبال خانه خدا هستیم،کنممییکی دیگر هم شناسایی
. شودمیریزد و این بینهایتمیها راشدگیهویتکند و همه هممیخانه دل را جاروب
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روي اتفاقات اثر،شناسدمییواش یواش خرد این فضا اتفاقات را،شویدبشوید منبسط بوقتی شما منبسط
را یتانتوانید دردهایتان را شناسایی کنید و دردهامیبه راحتی،شما یک ماه با فضاگشایی کار کنید. گذاردمی

. توانیدنمیبا من ذهنی باشید. بیندازید

،تانبچه،بینید که دارید همسرتانمی.بینیدمیراکنترل و ترس خودتان،شما یک ماه با فضاگشایی کار کنید
خواهد ببلعد و جزو خودش میکند ومیتان دارد یک من ذهنی را کنترلمن ذهنی. کنیدمیدوستتان را کنترل

با شناسایی این موضوع و نگه داشتن این موضوع . خواهید اینکار را بکنیدنمیخودش را بزرگ بکند و دیگر،بکند
. فتدامیي یواش یواش خودشیارهوشدر 

اوبنگر اندر عزم و در آهنگِمنگر اندر نقش و اندر رنگِ او

این حاجی . هاعربستان وبه مکهرود مینیست کهمنظور از حاجی، حاجی. شما به صورت این حاجی نگاه نکن
چرا؟ روز به روز . کنید و تمرکز روي خودتان هستمیتمیز،کنیدمیشما هستید که روز به روز مرکزتان را بزرگ

شود این شاخه جاري است و این شاخه وارد میاي که از زیر فکرهایتان رداي رودخانهکوچکی از دجلهۀ یک شاخ
رنگ یا فکر وبه نقش،شویدمیبنابراین شما چون یواش یواش به آن فضا یا بودن زنده. شودمیفکر و عمل شما

نقش آدمها . کنیدنمییکی مثالً من ذهنیش چطوري است شما به آن نگاه. کنیدنمیدمها نگاهآگی شدهویتهم
اند؟ با چی هم هویت شده. شان استمن ذهنی

یکی با باورهاي پدر و مادرش ،هویت شدههمیکی با باورهاي سیاسی. هویت شدهیکی با باورهاي مذهبی هم
اون یکی خشم. یکی دردهایش از جنس رنجش است. جاي دیگري گرفتهیک یکی باورهایش را از ،هویت شدههم

پس رنگ آدمها . یکی درصدي از چیزهاي مختلف استآن.این یکی حسادت استاست این یکی ترس است
. مختلفند

طریق عزم تسلیم دارند؟ تمام آدمهایی که از ؟عزم خدا دارند؟آیا عزم حضور دارند،شما به عزم و آهنگ انسانها
توانند همراه شما می،انسان حجی هستند و همراه شما هستند،کنند اینها مرد حجی هستندمیانبساط عمل

شکند کوبد میزندگی اینها را می،هستندسفت،کنندمیستیزه،شوندمیکسانی که منقبض. باشند
. کشندمیشما را پایین،شما باشندتوانند همراهنمیاینها،شوندنمیخم،خودخواهند،ترسندمی،اندخشمگین

2897مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت 

مهچو کارِ عاشقان، بی پا و سراین حکایت گفته شد زیر و زبر

شما نباید بچینید که . پا و سر ندارد،شما بدانید که زندگی ما زندگی جنگل است،این بیت را من آوردم بیرون
این لحظه صحبت،شویممیوقتی به این لحظه ما زندهو.پشت سر هم،شودمیاینطوري،شودمیاینطوري

حکایت زندگی ما هم . دهدنمیبنابراین پا و سر زندگی و چیدن آنها بصورت پارك در آوردن آنها معنی. کنیممی
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یعنی این . و سر استپاکار ما هم مثل کار عاشقان بیو . حکایت اعرابی هم همینطوري گفته شده. همین است
توانید نمیشما. ندازیدامیهمان را،کنیدمیشما شناسایی،دهدمیلحظه این قانون قضا هر چی را به شما نشان

اینطوري ،اول اینکار را بکنم بعد،هایم را بیندازمشدگیهویتاول هم،اول دردهایم را بیندازم،ترتیب بدهید
. تان را از آن بکنیدکه باید هویت،گذاردمیبینید که چه چیزي را جلوي شمامیشویدمیتسلیم. نیست زندگی

ودیندازیبودیبشناسشما،دهدمینشانچه جیزي را زندگی این لحظه 

2901مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت 

بُوَدهرچه آن ماضی است، ال یُذْکَرزآنکه صوفی با کَر و با فَر بُوَد

وکَرنیبنابرا،اوقیطرازکندمیاظهارراخودشخدا،داردتوجهلحظهنیاشکوهوجاللبهیصوفنکهیايبرا
نیهميبرا.ستینکردنادیسزاوار،شودنمیکردهادییه،استگذشتهکهيزیچهرو،داردرالحظهنیافَر

خردانیبوخداشکوهواستخدالحظهنیا،شدهظلممنبه،بودهبدام خانوادهییگومیکهیکسياگفتم،می
ستینستهیشا،یهستاوجنسازتوویزندگقدرتولحظهنیاقدرتویزندگيشادویزندگییبایزویزندگ

اش یزندگیرونیبيتهایوضعریتغییتوانایکسهر،کردهبدبخترامنام خانوادهییبگوویبزنراحرفهانیاکه
گذشته.داردقدرتکهاستلحظهنیافقطکهبشودمتوجهدیباو،داردلحظهنیادرراحضورشزانیمورا

اجازهشمااگر.نداردلحظهنیادرشمايروبرياسلطهیذهنمن،طانیش،توهم.نداردلحظهنیايرویقدرت
.دیداریذهنمنشما،باشدداشتهدیدهمی

وشماعملوفکربهشماخردختنیروشماعمليجلومالمتنیاودیکنمیمالمتگذشتهدررایکسشمااگر
چرامنخانواده،دیزنمیحرفممکنریغبهراجعشما.دیهستاشتباهدرواقعاً،ردیگمیراشمایسازندگ

لحظههراالن؟یکننمیيکارخودتچراشماکند؟چکارخدا! شدهينطوریاچراکنمچکارمنشده؟ينطوریا
.ماستییشکوفاامکان

وکَردرمیبدهدخالتومیکنذکرشمیستینمجازمایعنی،استذکریالنیااستگذشتهاستیماضآنچههر
رایزندگتیخالقمن،شومنمیخداتینهایبمن،شومنمیخضرمندییگومیشما،لحظهنیاخودمان،ایخدافَر

بدمادروپدرکیبایسالگچهارسهدرنکهیايبرا،کنمنمیشکوفاراام یدرونياستعدادهامن،گذارممیکنار
.استیذهنمنریگ،کندمیتیشکا،کندمیمالمتیکسهراست؟یحرفچهنیازدند،کتکرامنبودم

استوابستهیکسهرخداست،شیبخشالحظهنیا،دیداراریاختشمالحظهنیاکهنشدهاریهوشنقدریاحداقل
چند،دمیدجمالشچونببستمخلقازدهیدگفتکهمیخواندیچيبرا! گذاردنمینیا:دیگومیگریدیکیبه

من،کنندمیاشتباهگذارد،نمیاوایمیبوددهیرسحضوربهاالنمانبودماهمسراگرندیگومیکههستندنفر
نشانيانطور،میباشداشتهمرکزدریشدگتیهوهمبله.گردندمیبهانهدنبالنفرکیبهدادهریگشانیذهن
.دهدمی
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2912مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت 

تا که از زر سازمت من، گوشواروارها شو، گوشقابلِ این گفته

کَجراهکهمیکنمیقبول.میبشونرمیوقتم؟یشومیهاگفتهنیاقابلیکدار،گوشمییبگومیتوانستمیای
؟یچیعنینیاآخرمن؟یزندگدرشدهفوتیفالنچرا:ندیگومی،جنگندمیتهایوضعباياعدهکیم،یداشت

یعنی،استخرابکارمانیکسکیبه ایرونیبدريزیچکیبهمیکنمیوصلرایزندگبهشدنشکوفامایوقت
. بسازمگوشوارهمنطالازتاراهاگفتهنیابشنوم،یستینیزندگریمسدر

شمابابشودزندهشمادریوقتدیگر بشود،زندهشمادردیبخواننقدریاد؟یکنحفظرانهایامیگومییچيبرا
یلیخ،خوانممیمنراهایتیبتکنیانیهميبرا،باشدزانیآوماگوشيتودیبااینها مثل گوشواره،گریداست 

رانهایا،دیبکنگوشتانزیآوگوشوارهمثلراکدامهرهمزمانطوربهرانهایاکه،منخواندمامروزرااتیاب
.استادیزیلیخهمزمانطوربهنهایايروین،دیدانمیهمزمان

2914مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت 

از یا تا الفاند خمتلف جاناوال بشنو که خلقِ خمتلف

تیهوهم،مايباورها،ماکیزیف،مایسطحيزهایچیول،استیکیمابودندیدانمیشماکهکردتکراردوباره
م؟یندارمشتركقسمتکیماباشدمتفاوتهمبامايهایشدگتیهوهمایآاست،متفاوتهمبامايهایشدگ

بودنبعنوانراگریهمد،میبشوزندهخدابه،بودنبهکدامهرنکهیامحضبه،استبودنمامشتركقسمت
.شودنمیيجد،شودمییسطحمااختالفاتنیبنابرا.میکنمیییشناسا

،متفاوتمتوازمندیگومی،ماستیشدگتیهوهمواستيجدکهاستمايتفاوتهاکهاستاختالفاتاالن
يبرا،یمنجنسازتو،کنممیییشناسادارمتودرراخودممنیول،باستیزتفاوتنیایباشمتفاوتدیباخوب

و،میبکنکمکگریهمدبهمیتوانمی،میهستخداتیابدوتینهایبجنسازم،یهستبودنجنسازماجفتنکهیا
.دارندفرقباهمبیرونی ما هم هممایسطحقسمت،دارندفرقگریهمدباحروفکههمانطور

2918مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت 

روزِ عرضش، نوبتِ رسوایی استهندویِ بَدسودایی استهر که چون 

درشما،خدابهدیکنمیارائهرایذهنمنفقطشمااگرلحظهنیا،یادتان است،ماستامتیقلحظهنیاگفتبله،
شماامتیق،دیکنمیعرضهخداشگاهیپبهراندهیآوگذشتهزماندرکنندهیزندگتوهمنیهمو،دیهستزمان
یزندگيتهایوضعبايچجوریزندگبادیباماگفت،کندمیسودابدکهاهیسیعنیییسودابديهندو.شودنمی

حضورازذهنيبجاذهنازاییذهنمنازنکردناستفاده،يابزاریببا،ییگشافضابام؟یکنبرخورديچجور
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منفقطیکسهر.استدرستحضوريهاگفتهنوشتنوکردنفرمولهيبراکردنیخالراذهن،کردناستفاده
.شودمیرسوالحظهنیادرامتیقروزدراالن،خدابهکندمیارائهرادردازپریذهن

میکنمیبازرافضااگر؟میکنمیدایپآبروای؟میشومیرسواخداشیپدرلحظههرماایآکنممیسؤالازمنحاال
،تیرضاعدمازپر،يناشکرازپر،تیشکاازپر،میکنمیارائهرادردازپریذهنمننیااگر،میکنمیدایپآبرو

غمناكانسانيبرااستآورخجالتواقعاً،میخورمیغم.میکننمیهمشرم،میخورمیغمهمهنیامانکهیا
.باشد

نیا،میبشواوشیبخشامستتادورمیزریبراهایشدگتیهوهمنیامااستمنتظرکهیزندگشگاهیپدر
یدرونهم،میشومییرونیبيرسواهم،میشومیرسواهملحظهبهلحظه.میکنمیعرضهراییبدسودايهندو

فاروقکهیحالدرمینباشفاروقمانکهیااست؟خوبمابودننیدروغمایزرنگایآ.خودمانشیپهم،میشومی
قیصدکهیحالدرمینباشقیصدایآ،میهستیزندگجنسازکهیحالدرمینباشیزندگجنسازما،میهست
نیامیبدانمعتبرراهاصهغمانکهیا،میبزنرشیز،میهستيابدلحظهنیابهآگاهمینباشخضراینکه .میهست
.هستچراست؟ینییرسوا

2924مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت 

یک مناید سنگ و یاقوتِ زکاتپس خزان، او را هبار است و حیات

يزردازپر،استغمازپراستزییپاکهیذهنمن،استیزندگو،استبهارزییپایشخصنیچنکیيبراپس
یعنیصافاقوتیویذهنمنیعنیسنگاويبراو،استیزندگواستبهاراويبرا،استیپژمردگازپر،است

نکهیامحضبه،استزندهاوبهو،دهدمیصیتشخراحضورزکاتاقوتیفاروق.ستینفاروق،استیکیحضور
.دهدمیصیتشخرایزندگنه،دهدمیصیتشخهمراآن،شودمیگریدزیچکی

2929مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت 

چون که تن بشکست، جان سر برزندچون شکوفه ریخت، میوه سر کند

بهراخودشمایاصلجان،بشکندتنکهیوقت.دهدمینشانراخودشوهیم،درختاندرزدیبرشکوفهکهیوقت
.نهدهد؟مینشانهمبازمینشکنراتندهد،مینشانما

نیاکندمیجذبرونیبدرراشماتوجهکهيزیچهرگفتگفت،موالنامايبراشیپهفتهچندکههمیلیتمثبله
بایشدگتیهوهمما:کهدیگومیمابهامروز.ماندمیخارشوزدیرمیفوراًاش شکوفهو،استخارشکوفه

شتریبروزچنداستگذراشهیهمشکوفه،گذرايهاشکوفهنیانیبنابرا،میاشناختهراگذراوآفليزهایچ
تن.میبشکندیباراتن.دهدمینشانمابهراخودش،ماستتینهایبکهمایاصلوهیمییشناسابازدیبر،ستین

.استیذهنمنبلکهستینیکیزیفتننیانجایادر
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2957مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت 

چون یُضِلَّک عَنْ سَبیلِ ا اوستبا هوا و آرزو کم باش دوست

تیخدائجنسازمیدانمیماوکنندمیجذبرامارونیبازکهییزهایچیعنیینفسانيخواهشهابانیبنابرا
وهوانیانکهیايبرا،باشدوستکمترحاالاینباشدوستاصالًیعنیدوستباشکم.نباشدوستاصالً،میهست
راهازراتواوهمکهکنیدوستکمترنفسيهواباکند،میمنحرفخداراهازراماکهاستیرونیبيآرزو

:دیگومیاستقرآنهیآنیاوکندمیگمراهخدا

26، آیه )38(قرآن کریم، سوره ص

…فَیضلَّک عنْ سبِیلِ اللَّهٰ◌ لَا تَتَّبِعِ الْهوى…

…از خواهش نفس، پیروي مکن که تو را از راه خدا گمراه سازد…

استخارشکوفهدوبارهنیادهدمینشانذهنواست رونیبدرکهيزیچهرلیتمثآنبهمیبرگشتدوبارهپس
هموزدیرمیاششکوفهيزودبهو،استخارکدانهیيهاشکوفهلهیبوسشدهمحاصرهیول،دهدمیگلهمخار
و.دادخواهددردمابه،شودمیصادرآنازکهيانرژوغلطدیدو،دهدمیمابهغلطدیدآنبایشدگتیهو

ازاوالًمیتواننمیماو،شدخواهدباطلمااعمالومايفکرهاتمام،ماستمرکزدرکهمینیبباونکیعبانیبنابرا
.اويسوبهمیبرگردجهان

مايدردهاومايهایشدگتیهوهمکهیحالدرارانهیهوشاالن،میشدتیهوهمجهانمیرفت،میشدجدااوازما
توجهرونیبازيزیچموقعهریول.میگردیبرماويسوبهمیدارماو انداختن آنهاآنهاساییشنابا،افتدمیدارد
راماکهمیباشدیبامطمئن،مامرکزبهدیآمیواستآفلنیاکهمیدهنمیصیتشخماوکندمیجذبراماکامل

.اوایلحظهنیابهمیبرگردتوانستمینخواهماوکردخواهدمنحرف

مااوتینهایبایشماریبای،اوتیخضرکهنیابهگرددمیبرنهایاۀ هماويبسومییگومیکهاوبهایلحظهنیابه
لحظهنیادریوقتولحظهنیابهاوردیبکندتیهدارامایزندگمیبدهاجازهدیباپس.نهایمیشومیزندهمیدار

راماتوجهۀ همنتواندرونیبدريزیچکهباالتیفیکباداشتمیخواهياریهوشنقدریاالبتههم،میشدساکن
.باشدمامرکزتواندنمینآومیبشوتیهوهمدینباآنباکهمیدانمیکندجذبهماگروکندجذب

2980مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت 

صیقل، آیینه شوی؟پس کجا بیگر به هر زمخی تو پر کینه شوی

،يشومینهیکپریرنجمیتوو،کندمیراشمایشدگتیهوهمازیقسمتکیوافتدمیکهیاتفاقهراگر
شماکه،قدروقضاۀ لیبوسافتدمییاتفاقموقعهرپسشد؟یخواهنهیآیکتو،يریپذنمیقلیصنیبنابرا
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نشانواکنشودیبشونیخشمگدینباشما،افتدمیشمايهایشدگتیهوهمازیقسمتکی،دیکنمیییشناسا
نیهمنهیآ.شوممیحضورۀنیآدارممنو،رودمیداردیشدگتیهوهمنیاکهدیکنشکرراخدابلکه،دیبده

همو،شناسدمیراخودشهم،کندمیییشناسابودنویزندگبعنوانراخودشخودشکهاستنماجهاننهیآ
.گریدمیستینکهمیشونمیآنماپس،شناسدمیمیستینماکهراگریدزیچهم،استفاروقآن

3012مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت 

هست این مجله خرابی از دو هستدر من و ما، سخت کردستی دو دست

وخودمیذهنمن،شدهلیتشکقسمتدوزامامن. میدیچسبسختمادرهممانمندرهمما،میگفترانیاکه
ییشناسا،داردوجودشمادرقسمتدونیااگرکهدینیببشما،دریگمیماازکهیسهمکهیکمکازقسمتآن
اولزانکهیايبرا،استسختاریبسانداختنشقسمتآنودیآمیمااز،شمامنازیقسمتچهدینیببودیکن

میبودخواندههم

ییشناسادیباکهدییشمانیامیببندخلقازدهیدما گذاردنمیمیریگمیماازکهیسهمآنببستم،خلقازدهید
جمعازراقسمتشچه،استخودميهایشدگتیهوهماز،دیآمیاز منمنمنِازقسمتچهکه،دیکن

وماشخصیزندگهاي یخرابتمامیعنیاست،است جوردونیاازحتماًمایزندگیخرابهمهنیاو،رمیگمی
.دیآمیماازجنگهامایجمعيهایخراب
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گنج حضور در تلگرامهاي هلینک متن کامل برنام

https://t.me/ganjehozourProgramsText


