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862مولوي، دیوان شمس، غزل شمارة 

بصیرت سفر کنندقومی که بر براقِ

غبار در آن مه نظر کنندبی ابر و بی

هاي شهوتی آتش زنند زوددر دانه

کنندعبربه یک تَکوز دامگاه صعب

طَبع آن طرف روندگَرِاین از خارخارِ

بزم و سرايِ گلشن جايِ دگر کنند

طبیعت نَهند بندبر پايِ لولیانِ

شاهانِ روح زو سر از این کوي درکنند

نَفس راپايِ خرَد بِبسته و اوباشِ

کننددستی چنین گشاده که تا شور و شَر

اجزايِ ما بِمرده در این گورهايِ تَن

گور برکنند؟عشق تا سر از اینکو صورِ

شهوت تو و اکسیر نورِ عشقمسیست

از نورِ عشق، مسِّ وجود تو زر کنند

انصاف ده که با نَفَس گرمِ عشقِ او

جماعتی که حدیث هنر کنندسردا
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چون صوفیانِ گُرسنه در مطبخِ خرد

کنندجرگرانمایههايِآیند و زلّه

روزه دهزاغانِ طَبع را تو ز مردار

تا طوطیان شوند و شکارِ شکَر کنند

آبِ حیات شکَرمزاجمیرِدر ظلِّ

کنندطبیعت، شَرَرشاید که آتشانِ

شکنورهاست که عقلِ کمال رااز ر

الحتم او کور و کَر کننداز غیرت

یی کندجز حق اگر به دیدنِ او غَمزه 

خبر کنندآن دیده را به مهرِ اَبد بی

یده تبریز، شمسِ دینفخرِ جهان و د

تا روز را بدو ز حوادث سپر کنند

اندر فضايِ روح نیابند مثلِ او

گر صد هزار بارش زیر و زِبر کنند

اشخالی مباد از سرِ خورشید سایه

کنندو فَرکاجزايِ خاك از گذرش زیب
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:کنممیشروعموالناشمسدیواناز862شمارهغزلباراامروزحضورگنجبرنامهاحوالپرسیوسالمبا

862مولوي، دیوان شمس، غزل شمارة 

بصیرت سفر کنندقومی که بر براقِ

غبار در آن مه نظر کنندبی ابر و بی

میتوضیحبیتایندربدهدانجامانسانیهربایدکهراکاريوانسانوضعیتبهمربوطمطلبچندینموالناپس

رااسمشکهايوسیلهیکبهانسانهاازتعدادي،مردمازتعداديگویدمی.هستقومکلمههمینیکیدهد،

کنند،نمیسفرتبصیربراقبامردميهمهکهدهدمینشانگفتارهمینطور.کنندمیسفر،بصیرتبراقگذاشته

همهکهدهدمینشانو.استکردنسفر،استمهمخیلیکهدیگرکلمهیکنیست،مؤثرسفرشانبنابراینو

اصالً،استچیبراقکنند؟سفربایدکجاازکنند؟سفربایدچراکهآیدمیپیشسؤالاینحاال.کنندسفرباید

اینجوابوکنیم؟میسفرچیبا،بکنیمسفربایدباشیمنداشتهبصیرتبراقاگرهست؟چیبصیرتبراق

.استترتیباینبهسؤاالت

کهاستاینشامعنی،آیدمیاسمشجاهرورفتهمعراجبهآنبارسولحضرتکهاستمرکبیدانیدمیبراق

به،استهاشدگیهویتهمهوشیاريکهجسمیهوشیاريازانسانآنموجببهکهبشودانجامسفريباید

.بشودتبدیل،هستانسانمرکزدرشدهگشودهبینهایتفضايکهحضورهوشیارينامبهدیگريهوشیاريیک

کهفضاییبه،دارمنذهنازیاذهنفضايازکندسفربایدانسانیهرآنبوسیلهکهاستايوسیلهبراقپس

.شودمیزندهخدابینهایتبهیعنیاصلیشمنبهانسانو،نیستذهنیمنآنجا

یاخدادیدبایعنیبصیرتبراقبنابرایندرون،بینشبینش،عنییبصیرتواستنقلیهوسیلهمعنیبهبراقاما

هراینکهبهرسیممیدوبارهبنابراینپس.شدنهوشیاريهمین یادیدهمینسوارودیدنلحظهایندرزندگی

چیزهاییباواست،خداامتدادهوشیاري،استفرمبیهوشیاري،جهاناینبهآیدمیهوشیاريبصورتانسانی

میهویتحسآنهابههوشیاريیعنیشود،میهویتهمآنهاباذهن در،شودمیارائهانسانبهفکربوسیلهکه

میبوجودفکرهاسریعحرکتازموجوداینکهکند،میتبدیلظاهراًدیگريموجودیکبهراخودشوبخشد

.سینماییفیلممثل،آید
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استاصلیمنازغیراینوذهنی،منگذاشتیمرااسمشماکهذهنیباشندهیکآیدمیبوجودذهنیمنیکو

استبینهایتکهخداامتداد،خدائیتبصورتانسانکهاستاینزندگیمنظورو،آمدهآنبصورتاولازکه

اصلیمنذهنیمنکهبشودآگاههوشیارانهبعدوذهنی درست کند،، منبشودهویتهمچیزهااینباوبیاید

آزادگرفتارياینازوذهنیمناینازرااودرونبینشیعنیبصیرتبراقبازندگیکهبدهداجازهو،نیستاش

همینبوسیلهو،دانیممیخودمانراآنوهستیمآنتويوداریمذهنیمنماکهحالیدرلحظهایندراما. کند

رابصیرتبراقتوانیممیچجوري،بینیممیراجهان،هستندمامرکزاینهاکهفکرهاییوهاشدگیهویتهم

.گیردمیصورتتسلیمعملباکاراینبلهببینیم؟

کهشرطوقیدبدونهوشیارانه،ذهنبهرفتنازقبلیعنیقضاوتازقبل،استلحظهایناتفاقپذیرشتسلیمو

اولیههوشیاريهمان،کندمیماناولیهخدائیتهمانجنسازو،آوردمیبیرونذهنیمنازلحظهیکراما

مقابلدرکنیمنمیمقاومتولحظهایناتفاقاطرافشودمیبازفضاوشویممیتسلیمکهوقتیوکند،میمان

فضاآنشویممیآن چونو،هستخردواقعدرشدهبازفضايایندر،شویمنمیاتفاققربانیولحظهایناتفاق

.بیتایندر،استبصیرتبراقاسمشکههستیمهوشیاريهمینسوارماوخداستباماوحدت

سوارشوندنمیتسلیمولیکنندسفربایددانندمیاینکهیکیقوم،دوموالناقولبهیاجوردوشدندانسانهاپس 

هویتهمینهستند،جسمیهوشیاريسوارهستند،ذهنیمنخرهمینسوارنتیجهدر،بشوندبصیرتبراق

قضاوتدارند،مقاومتلحظهایناتفاقمقابلدرکهحالیدرو.استدیدشانعینکمرکزشاندرهاشانشدگی

میقرارمرکزشانلحظهبهلحظههاشدگیهویتهمآن،اندشدههویتهمآفلچیزهايابدارندمختلفهاي

خواهندمی،هستندفکرسوارپس،پرندمیشدههویتهمفکریکبهشدههویتهمفکریکازبنابراین،گیرد

.استممکنغیرکاراین،برسندخدابه

هرولحظهاینبهاندآمدهندادادهگوشآنامثالیاموالناهايصحبتبهندارندکاريآنهاباهمياعدهیک

کههمینطوراست،هوشیاريخاصیتفضاگشاییاینایمگفتهبارهاکنند،میبازفضااطرافشدرافتدمیاتفاقی

میاستجزوشهمتمکین.استتلویناسمش،بدهدرنگبه آنها چیزهابابشودهویتهمتواندمیهوشیاري

بالحظهایندرپس.استانسانیهرتواناییوهستهوشیاريخاصیتهمتسلیم.کندبازرافضاتواند

همینطورو.شویممیخداگونهبینشنقلیهوسیلهسوارلحظهایناطرافیالحظهایناتفاقمقابلدرفضاگشایی

کجابهکجااز. کنیممیسفروکنیممیفضاگشاییکنیم،میفضاگشاییلحظهبهلحظه،پایینآییمنمیاسباز
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کهدیگريفضايبهیکتاییفضايبهذهنیمنوذهنهمیناینازوشدگیهویتهمهمینازکنیم؟میسفر

خودهمینعینکآنکهبودخواهدمرکزماندردیگريعینکیکداشت،خواهیمدیگريهوشیاريیک

.استخدائیتخود،استهوشیاري

خداکهاياندازهبهتا،بینهایتتاشودمیبازفضااینایمگفتهبارهاوشدخواهدبازدرونمانفضايموقعآنو

،کنیدمیتوجه،گراییمادهومادیتاینازوگراییواکنشایناز،انقباضاینازمحدودیتاینازماپس.هست

وبله؟.شودمیکمماگراییمادهومادیتخاصیتشویم،میگستردهآنجادرکهفضایییکبهکنیممیسفر

،بودنخواهددردهاوچیزهاباهاشدگیهویتهمدیگرمامرکزیعنی،زنیممیدلمانچشمبهدیگريعینکیک

وماگیريتصمیممبنايراآنوباشدمامرکزدرآنهافکربعالوهمارنجش،ماترس،ماخشمکهنیستاینطوري

قرارمااختیاردر،کندمیادارهراکائناتتمامکهخرديزندگیخردوخداستدیدبلکهباشدماعملومافکر

.دهدمیرامعنیایناولمصرعاینگیرد،می

کنندبصیرت سفر قومی که بر براقِ

غبار در آن مه نظر کنندبی ابر و بی

چشمانبهآیدمیفضاعینکفضادیدآنکنیدمیبازرافضاوقتییعنی، استزندگیخداست،مهآن

هویتهمفکرآنبصورتماوآیدمیشدههویتهمفکریکلحظههرهوشیاريچشماندراالنهوشیاري،

لحظهایننییعغباروابر.استغباروابراینشویممیبلندترس،مثلخشم،مثلآنبامتناظرهیجانوشده

دارمخودمکهاستغباروابراینهاشوم،میهیجاندچارکنممیفکرشوم،میهیجاندچارکنممیفکریک

با.استغباروابراین،دهممینشانواکنشمنکندمیکاريیکگویدمیچیزيیککسییککنم،میبلند

یعنیغباربیوابربیپسبببینم،رااورويتوانمنمیندارد،امکاناین،کنممینگاهخدابهدارمغباروابراین

ذهنتانکهشویدمیمتوجهکنیدتوجهاگرموقعآن،شویممیکاملتسلیمیا،کنیممیبازرافضاکهوقتی

ابربیشدههویتهمفکربدونهیجانبدوننتیجهدرو،نداردهمهیجانیهیچ،نداردفکريهیچ،استساکت

.کنیدمینظرشماخداوزندگییعنی،مهکهآندرغباربیو

خدایی است آنجاهایتانچشماینبااینکهنهشدن،یکیاوبایعنیکردننظراستجالبخیلیهمکردننظر

منیعنی.بینیدمیرااوشویدمییکیاوباوقتی.استذهنمالاینها،نیستچیزيهمچیننه،دیبینمیگوشه
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آفلچیزهايباشدگیهویتهمشود،میصفرقضاوت،شودمیصفرمقاومت،شودمیصفرلحظهآندرذهنی

اعماقازکهواقعیشاديمزه،واقعیآرامشمزه،زندگیمزهلحظه،یک،گویدمیداردلحظهیکشود،میصفر

درست.چشیدمیشما،آیدمیزندگیباهوشیارانهشماشدنیکیوفضاگشودنازکه،آیدمیشماوجود

است؟

محکمچیزيچهمثالً،بینیممیماطبیعتدرتبدیلاینکهگفتیمبارهاکند،میصحبتتبدیلبهراجعداردو

،ندارمکاريگیردمیصورتانفعالیوفعلهرحاالزمینفشاراتتختسنگتختهاست؟سنگتختهیکازتر

،شودنمیردازشنورکهکدرسنگقیمتی،سنگهايشود،مییاقوتبهتبدیل،شودمیالماسبهتبدیل

همینند،اچسبیدهزمینبهخزندگانحیواناتمورددربیندمییکدفعهوشود،میالماسبهتبدیلیکدفعه

دیدخواهیدکنیدمقایسهسوسماریکباراعقاباگرشما.عقابشوندمی،آورندمیدربالیکدفعهخزندگان

رسیدنحضوربهعقاباینکهمثلاست،کدرکمترگراست،مادهکمترعقابآیدمینظربهکهاستاینفرقشان

شده؟عقاببهتبدیلسوسمارکهشدهچجوري،شدهدرستسوسماراینازاینخوب. استسوسمار

اولینزمینکرهرويدریکدفعه،بودههرزعلفبودهسبزیجاتازپوشیدهاولزمینکرهکهگفتیمهمبازبارها

ازدرزمینحاالتاکهپرسیدمی،شدبازگلاینکهدیدمیبودمیآنجاکسیاگرشد،بازگلاولینشده،بازگل

سبزهرسیدنحضوربهگلاینبگوییمتوانیممیدیگر؟چیستايآمد؟کجاازاینبودهسبز،بودههرزعلف

فکرازشدهساختهذهنیمنیککهجهاناینبهنیامدیمما.نیستیمذهنیمناینماما،بهرسیممیحاال.است

با،کنیمزیادرادردهاو،کنیمزیادراآنهاو،بدهیمقرارمرکزماندرراهاشدگیهویتهماینوکنیمدرست

با،باشیمداشتهدعواهمسرمانبا،کنیمستیزهخودمانباخودمان،کنیمپخشرادردهابشویم،هویتهمآنها

مانذهندررااینو.بشویمدیگرانازبرترکهکنیمسعیوشکایت،وگلهمردمبا،کنیمستیزههایمانبچه

توهمیگلیماینو،بچسبانیمهاییگلآنجادرکهکنیمدرستخیالیگلیمیکباالخرهوخودمانبرايبسازیم

.نیامدیماینبرايباشیم،توهممشغولعمریکو،باشد

راجداییکهساختیمذهنیمنیک،ساختیمذهنییکآمدیم،بودیمبینهایتهوشیاريیککهآمدیماینبراي

خردزندگی،نورکهبدهیماجازههوشیارانهذهنیمناینازبایدبعدونرویمبینازبمانیمباقیکه،بگیریمیاد

براقسوارراماکهاستياوسیلهلحظهایناتفاقمقابلدرفضاگشایییاتسلیمپس.کندآزادرامازندگی

برايکاراینوندارد،وجودهمدیگريراههیچوبکنندراکاراینبایدهمهکنیم،میسفرماوکند،میبصیرت
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همماو،بشویمهویتهمچیزهاباراآدمهاماکمترکهاستاینکاربهترین.گیردمیصورتهوشیارانهکسیهر

.کردیماشتباهکهبفهمیم،بشویمبیدارداریمزیادشدگیهویتهماگر

میزندهخدابینهایتبهماهمینطوريچی؟یعنیبشویم؟هویتهماصالًچیبرايکهبپرسداستممکنیکیو

کندرشداوشکمدربچهمانُهوبشودحاملهخانمیکاینکهبدونکهبگوییدکهاستاینشبیهسؤالاین.شدیم

کردندرست،استکردندرستبچهفرایندهمآنبیاید،بوجودبچهیکدفعههواازیکدفعه،بشودزاییدهبعدو

ازپسکهاست،ذهنشکمدرهوشیاريرسیدنوپختنفرایندهماین.استشدنزائیدهومادرشکمدرانسان

.بیرونکشدمیمادررحمازراانسانماهنهازپسکههمینطور،بیرونکشدمیآنجااززندگیمدتییک

هیچاست،الزمذهنیمنچی؟یعنیذهنیمناصالً؟شویممیهویتهمچراچی؟یعنیکهنگوییدشماپس

ذهنیمنکهجهاناینبهآیدنمیهمانسانیهیچباشد،نبودهمادرششکمدرکهجهاناینبهآیدنمیانسانی

هویتهمدردهابانکند،ایجاددردونکند،درستذهنیمنحدازبیشکهاینجاستدرانسانهنر.نکنددرست

بچهاینکه،ببریمبکارهایمانبچهروي،بگیریمیادبایدمادروپدربعنوانمامطلباینونکند،خرابکارينشود،

رادرستارتباطکنیم،فضاگشاییهیبایدکنیم،ورزيعشقبایدخانوادهدرهمما،بشوندبزرگعشقبابایدها

مارفتارهايتمام،بدهیمانجامخودمانرويراتبدیل،بشویمزندهحضوربهداریموظیفهکدامهربگیریم،یاد

ایناگر،بشودبزرگعشقیفضايدرمانبچهاینتاباشد،عشقروياز،باشدتسلیمرويازبایدماصحبتهاي

انباشته،کنددرستدردزیاديمقدارلحظه،اینازبشوددورخیلیمامثلکهنیستالزمبچهاینبکنیمراکار

هاعینکاصطالحبهوفیلترآنقدرکندنظرماهآنبهخواستموقعهرو.بیندازدرااآنهنتواندبعداً،راآنهاکند

.انساندرراگراییمادهاینکردکمنشودکهباشدگرامادهوباشدشدهمادهآنقدرمادي،عینکباشدداشته

دیدخواهیدکنیدمقایسهدیگرهايسبزهیاهایششاخوبرگهاهمینباراگلیکشمااگرگفتمکههمانطوربله

میپیغامییکآوردمیآنورازکههمبوییباگلاینبینیدمیاینجاکههاییهمینسرخگلاین،گلاینکه

ورنگوبواینودارمبویییکمن،سبزهاینبهنسبت،هستمماديکمترمنکهاستاینپیغامشوما،بهدهد

چیزهاییآنازیکیبشرتاریخطولدرگلایناتفاقاًکنیدتوجهشما،آورممیآنورازکهاستپیغامیرااینها

زیاديدانشاینهاکه،بیندمیروستاهارودمیآدمحتیوکرده،توجهآنبهبشرولی،نداشتهبقاارزشکهبوده

.بخوردتواندنمیکهحالیدر،استمندعالقهانسانگلبهچرادارند،گلبهعالقهولیندارند
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گل،کندکمکبقایشبهجوريیکیا،بفروشدیا! بخوردبتواندکه،استمندعالقهچیزيیکبههمیشهانسان

استهوشیاريهمانکهمادرخاصیتییکدوبارهکهدهدمینشانپسکه، کندنمیکمکانسانبقايبهکه

جداییهايخاصیتاینهافراوانیحسخالقیت،حسوخردحسوزیباییحساینکهبرايشناسند،میراگل

تشخیصگلدررازیباییاندتوانستهانسانهاکهاستدلیلنیهمبهاست،هوشیاريذاتماست،ذاتناپذیر

خواندخواهممثنويازابیاتیدوبارهاولبیتبهراجع. بودمهمخیلیاولبیت.رااولبیتفهمیدیمپسبدهند،

.بعداً

هاي شهوتی آتش زنند زوددر دانه

کنندعبربه یک تَکوز دامگاه صعب

هویتهمبا آن گرفتیمراهاییدانهکههستیممرغیمثلمایعنیشهوتی،هايدانهگویاست،وزیباچقدر

یعنیداریم،حرصوبیروندرآنهابسويشویممیکشیدهجذبقانونطبقومرکزمانگذاشتیمراآنهاوشدیم

فرزندبا،هویتیمهمپولباما،استچیزتاچند،استتاپانصد،استتاصد،شدیمهویتهمماکهچیزيهربا

هممانچهرهزیباییباهویتیم،هممانموهايباهویتیم،همماندانشباهویتیم،هممقامبا،هستیمهویتهم

هممانشخصیباورهايباهویتیم،همماندینباهویتیم،هممانملیتباهویتیم،هممانهیکلباهویتیم،

.هستندشهوتیهايدانهاینهادیگر،بشماریدهیهویتیم،

میراخداجاي،مادیدمرکزشودمیشویممیهویتبا آن مابلعدمیراماتوجهآیدمیبیرونازکهچیزيهر

خداچشمبالحظهاینیعنی،کنندمیسفربصیرتبراقباکهقوماینگویدمیدارد.استشهوتیدانهاین،گیرد

اوهیآنهاکه،استشهوتیهايدانهمرکزشاندرکهشوندمیمتوجهیکدفعه،کنندمینگاهجهانبهوخدابه

باماچونهستید،سوادبیشمابگویدمثالً،بزندحرفماشهوتیهايدانهسرپشتاگرکسیکشند،میرا

هویتهمامبچهباچرا؟آید،میبدممنخوباست،زشتشمابچهآید،میبدمان،هستیمهویتهمدانشمان

.اندشهوتیهايدانهاینهاآید،میبدمانخیلیآید؟نمیبدماناست،عرضهبیشماشوهرام،

کنترلزیراست،مواظبزیردائماً،استهویتهمهمسرشباکهکسیهمسرمان،درکنیدهظمالحشمامخصوصاً

بديحرفدفعهیکشوهرشاستمواظبخانمییکمهمانیتوي،برودمنآبرويبزندبديحرفنکند،دارد

میشماآبرويزندمیحرفشماشوهرچراکرد،نمیراکاراینکهنبودهویتهماگر،رودمیمنآبروينزند
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توانیممیما.استشهوتیدانه،استغلطکاراینشماست،امتدادهستید،هویتهماوباشمااینکهبرايرود؟

شرایطشباشیم،شدهتبدیلخودمانکهاستصورتیدراین، وعشقپایهبرباشیمداشتهدوستراهمسرمان

.بزنیمآتشاولرامانشهوتیهايدانهاست،این

کهحالیدربصیرتبراقزندگیدیدهمانبانه،زنیم؟میآتشراشهوتیدانهداریمبرمیکبریتواقعاًآیا

واست،شهوتیهايدانهمامرکزدرکهشویممیمتوجه،بینیممیهمآنبینشوعقلباوهستیم،سوارش

اینکهاینپذیرشوشناسایییعنیزدنآتشپسبیفتند،آنها کهشدخواهداینسببآنپذیرشوشناسایی

میمنبهزندگیعقل.بکنمراکاراینباید،کنمپاكبایدرااینهاو،دارممنراهادانهاینوشدگیهویتهم

.گویدمیمنبهخداعقل،گوید

تکراردوبارههمینطوروخودتانبهکنیدمینگاهشمااالنکنند،میراهنماییرامادیدندموالنامثلانسانهایی

درراشهوتیهايدانهبتوانیدکهباشد،خودتانبهحواستانهمهشماکهاستایناولبیتاجرايشرط، کهکنم

بینیم،میرادیگرانشهوتیهايدانهمعموالًما.نداردفایدهببینیدرادیگرانشهوتیهايدانهببینید،خودتان

همخودشکهنیستحواسشدیگر،داردکافیاندازهبهدیگر،استخبرچهباباورزد،میحرصچقدرفالنی

:گویدمیبعدورزد،میحرص

دامگاهوهست،همهبرايصعبدامگاه:کهبدهدهشدارهمهبهکهموالناگویدمیطوريیعنی،صعبدامگاهوز

چیزتاپانصدهستند،داماینها،شدههویتهمکهچیزيهرباذهنشدرکسیهرذهنی،مندامگاهیعنیصعب

منظورآیااست،دامگاهدنیااست،بددنیاگوییمنمی،همکالًواست،دامگاهاینجا،شدههویتهمنفریکهست،

نمیراایننهنبریم،لذتجهانیاینچیزهايازنه،باشیمداشتهسکسنه،بخوریمغذانهنبایدماکهاستاین

دام،شودمیاین،شمادیدعینکوشمامرکزبشوداینهاوبشودهویتهماینهابااگر:کهگویدمیکه،گوید

.سختدشواریعنیصعبوتله،

عبدامگاههویتهمچیزهاییبامدتییکازپسندانستهیادانستهجهاناینبهآیدمیکهکسیهریعنیص

تويکهرودنمیبارزیرهیچکساوالًاینکهبراياست؟سختچرااست،سختداماینودام،درافتادهوشده

گویدمی،استدامکهراهاشدگیهویتهمآنیعنیدارم،چیزهاییعجبکهگویدمیاینکهبراي.استدام

کندنمیفکرهمهیچکس،بمانددامتويدارددوستاست،دام.بکنممحافظتمنرااینهابایدچیزهاییعجب
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بیرون،روممیذهنیمنازبخواهیمموقعهرمننیستچیزيکهاینبابا.استسختاست،دشواريداماین

.استصعبیدامگاهنیست،چیزينوهمچ

عبورحملهیکبهخیزیکبهدشواردامگاهاینازکنندمیسفربصیرتبراقباکهکسانیقوماینگویدمیولی

اینکهبرايتوانیم؟نمیهمخیزدهباخیزدوباخیزیکباماچراحاال.یکتاییفضايبهپرندمییعنیکنند،می

راشمابرنامهنصفیکدفعهرویم،میداریمخیزانوافتانماآقاگویندمیآنها. نیستیمبصیرتبراقسوارحقیقتاً

بهبینیم،میکردیمحوصلههمبعدبینیم،نمیاصالمدتیازپس،بینیممیرااشچهارمیکبعددفعه،بینیممی

.کنندعبورتوانندنمیدامگاهاینازحملهیکبهخیزیک

میاستدامتويهمکسیهرهستند،دامتويهمدیگراننیستیم،مافقطدامگاهگویدمیکههمعلتو

کههربهو،گراییممادهماداریم،ماديدیدما،گذاریممیاثرهمرويانسانهاما،داردنگهدامتويراماخواهد

رويهمهاینها،کنیممیکارچهصحبتهایمان،رفتارمانطرزاصالًکار،اینبهکنیممیتشویقراآنهارسیممی

همینبرايدارند،منفیاثرکنمکارخواهممیکهمنیرويدیگرذهنیمنانسانهايپسگذارد،میاثردیگران

شماها،مننهالبته،کنممالمترادیگرانمنتوانمنمی.کنندمیپنبهدیگرانبافممیچههر.استصعبهم

دارند،منرويراخودشانمنفیاثردیگرانکنم،مالمتتوانمنمیکهرادیگرانمنبگوییدبایدشماگویید،می

.باشدخودمبهحواسمبایدمناما

باید،کنمکارسختباید،باشدخودمبهحواسمبایدمننیستآساناست،صعبدامگاهاینگفتهمنبهموالنا

راخودمبنویسم،رااشمهممطالبکنم،نگاهراهابرنامهتمامبایدکنممینگاهراحضورگنجاگرباشممتعهد

باشد،درستبینشمتا،بشودروشنمطلبتابخوانم،خودمبرايبارسیصد،باردویسترااشعاراین،کنمآماده

من،بشوذهنیمنخرسوارذهنتويگفتندذهنتويکردندکردند،پیادهبصیرتبراقازرامن،آمدندمردماگر

خودممسئولتنها،هستمخودمدارمکهکمکیتنهاکردخواهمتلقینخودمبه،بودخواهممطلعموقعآن

ندارندمنرويسازندهومثبتاثرهماگرو،شانمنفیاثرهايبخاطرکنممالمتتوانمنمیراکسیمن،هستم

باید.دیگویمیاینطوريکنند،بیدارذهنخوابازرامننیستمردموظیفهکنمنمیمالمتهمبازهمراآنها

میکششچراچرا؟،شویدنمیخارجذهنازدو،یکبهحملهیکوخیزیکبهشماچراخودتانازکنیدسؤال

.خودتانبهبدهیدخودتانهمراجوابشدهید؟
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طَبع آن طرف رونداین گَرِاز خارخارِ

بزم و سرايِ گلشن جايِ دگر کنند

نشدهتمامفکریکبینیدمی.دیگرفکریکبهفکریکازپریدنازانسانگرایشیعنیوسوسه،یعنیخارخار

ودیگر،فکریکبهپریممینشدهتمامآندیگرفکریکبهپریممی،استشدگیهویتهمیکبهمربوطکه

بهراگَرحاالگَر،ذهنیِمنگذاشتهرااسمش.هاستشدگیهویتهموسوسهاینوبندیم،میرافکرهافاصله

فکرازپسفکرمرتباینکهخارد،میوگیردمیآدمکهاستمرضیبگیرید،گالبیماريیا،بگیریدکچلیمعنی

مشکلبرایشبقانباشدفکرهاایناگر.خاراندمیفکرهااینکه،گرفتهمرضیهوشیارياینکهمثلفکرازپس

بیرونهايوسوسهاینازمستقلوخودشبینهایتپايروي،خودشپايرويبایدهوشیاريکهحالیدر،است

.بشودقائم،بشودبنا

است،هاشدگیهویتهموسوسهاست،بیرونچیزهايوسوسهفکرهاوسوسهفکرها،وسوسهازاینهاگویدمی

باهستندمرکزماندرکهچیزهاییهمانپردازیم؟میفکرهايچهبهبیرون؟دردهیممینشانواکنشچیبهما

کچلسرشکهکسیمثل.داریدذهنیمنشما،نشدیدرهاذهنیمن،ذهنوسوسهازشمااگر.هویتیمهمآنها

همبعدلحظهبخاراند،بایدهمبعدلحظهلحظه،اینخاراندمیبخاراند،راسرشبایدکچل،بگوییمحاالاست

:گویدمیاینکهعلت.شودنمیدرستنهنه،شود؟میدرستخارشباآیابخاراند،

راآنبامتناسبدردهايوکردنفکرتندتندکهفهمیدهانسانییکیعنی، روندطرفآنطَبعگَرِاینخارخارِاز

راحتمنیعنیشود،نمیدرستکاراینهاوترسیدنوشدنخشمگینوکردنمالمتوکردندرستخود

.ببینمدشمنومانعصورتبهراانسانهامخصوصاًرا،بیرونجهانمناینکهبهشدخواهدمنجراینها،شدنخواهم

بیماريیاکچلییاگَريذهنیمنگَري،طبعیاطبعیگَریکانسان،پنجاهچهل،باالترردهخُیکسنیندر

نمیدیگرسرشهوشیاريکهبرودجایی،برودبایدذهناینازکهبداندباید.خاردمیدائماًکه،کردهدرست

.بدهدنشانواکنشچیزيهربهکهنیستخارد،الزم

هویتهمچون،نیستدیگرذهنوسوسهآنجاکهیکتاییفضايبهبروموسوسهازپرذهناینازبنابراینپس

شانگلازپرخانهورا باغشانازپرخانهوراشادیشانمجلسیعنیرابزمشاناینهاو.نیستمرکزشدرشدگی

کنیم،مینگاهآن بههیوهاشدگیهویتهمبعنوانایمکردهدرستکهگلیمیاینیعنی،دیگرجايبرندمیرا
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است،هیکلمایناست،دوستمایناست،فامیلمایناست،همسرمایناست،امبچهایناست،پولماینبهبهبه

تشکیالتاینوخوشیوبزماین،فالنواستخوبعجبآنهابرايخوشحالیهمبزمشواستگلیمروياینها

.خوردنمیدردبهاینیماکردهدرستکهذهنی

است،یکتاییفضايهماندیگرجاي.دیگرجاي،دیگرفضايبهببریمبایدراخانههمینورابزمهمینپس

یواشهاشدگیهویتهماینازکنیدجارورامرکزاینکهمحضبههمین.برویدشمانیستجایکتاییفضاي

باکردنالباانسانمرکزازکهشدگیهویتهمهر،شودمیبازانساندرونشود،میبازمرکزاینیواش

وسیعترفضاآنشویممیکوچکترذهنیمنبهچههر،شودمیبازخردهیکفضارودمیانداختنوشناختن

کوچکازکهدیگريفضايیکبهشودمیمنتقلداردمازندگیمحل،ماشاديمکان،مابزمنتیجهدر،شودمی

.آیدمیبوجودذهنیمنشدنمتالشیوشدن

دیگرذهنیمن،دیگرجايبرودمازندگیمحلما،زندگیساختمانماباغاینگلشنسرايوبزماگرکنیدتوجه

بایدذهنتوکهکنیدفکرکنید،تجسمذهندررایکتاییفضايایندارید،نگهراذهنیمننبایدشماماند،نمی

اینازدانمنمیو،استخوبیساختمانواستگلازپرکنخوبمکانیکبهبدمکانیکازکنیدحرکت

هیچلآلمابیعنی.استکنندهوسوسهطبعوسوسههمینتصوراتاینبریزد،فروبایدتصوراتآننیست،حرفها

شمامرکزفوراًبیایدکهطوريبهکندجذبکند،جلبکاملطوربهراشماتوجهبتواندنبایدبیروندرچیزي

.کنیدجایگزیندوبارهبگذاریددیگرماديچیزنباید،کردیدخالیرامرکزشمابشود،

طبیعت نَهند بندبر پايِ لولیانِ

شاهانِ روح زو سر از این کوي درکنند

هریعنیطبیعت،لولیان.استجذابمابرايوبیروندردهدمینشانذهنکهچیزيهرپايبر: کهگویدمی

ایناگرگوییممیو. شویممیسرمستواقعاًذهنیمنباکنیممینگاهوقتیودهدمینشانبیرونکهراچیزي

پايبهیعنی،بنهیدبندآنهاپايبهبتوانیدشمااگرکنم،تصرفباید من رااینیعنی،بودخوبچقدربودمنمال

بیروندرچیزيهیچیعنیپرهیز،،روزهگذاردمیرااسمشپایین،خودتانشدنجذبپايبهدیدن،آنطور

.زیباستاینبگوییدشماو،بشودشمامرکزکهنداردرااینارزش
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،آیدمیخوششانخیلیملکازکههستندکسانییک،ماديچیزهايمثلماديهايزیباییبههابعضیحاال

زنعاشقمردنداگرهابعضیهستند،طالعاشقهابعضیهستند،الماسعاشقهابعضیهستند،ملکعاشق

طبیعتلولیاناینها،هستندمقابلطرفدرخاصیتیهرعاشقهستند،مردعاشقهستندزناگرهستند

دیگربودندخداییبودنددرونیاگر.دهدمینشانذهنو،هستندبیروندراینکهبراي،هستندطبیعتهستند،

خوشتانشماکهاستایناشمعنینیاید،خوشتانگلاینازشماکهنیستایناشمعنیایننبودند،طبیعتی

امانداختهراامسلطهوشدمهویتهمبا آن ومنمالایننگوییدمرکزتان،بگذاریدنیاوریدرااینولی،بیاید

.نکنیدشهوتیدانهبعنوانرااینیعنی،رویش

و،بندندمیراطبیعتلولیانپاياینهااولبیتدراندشدهسواربصیرتبراقبرکهقومهمیناینهاحالهربه

تويرادیوتانبیاییدشماگفتگفت،موالنایعنی،گفتیم،کردخواهیمتأکیدهمبازامروزکهباشدیادتاناگر

،بنویسیدفردياساسیقانونیکیعنی،استسختیکارکه،بکنیدشیشهتويرادیواگرشمابکنید،شیشه

یکازهاشدگیهویتهمبلحاظگذاردنمیراشمافردياساسیقانوناینو،کنندمیپیدااندازهچیزهاتمام

گویم،نمیمنگویدمیموالنایعنی،نویسیدمیکاغذرويوکنیدمیتعیینشماراحدشبروید،بیرونحدي

.گفتهشهبازينگویید

امروزوگرفته،قرارشماتوجهموردچون،راآنخواندخواهممنرسیدیماگررااشخالصههمامروزبیتهمین

روحشاهانِ:گویدمیدومشمصرعاالنوطبیعت،لولیانشهوتی،هايدانه:گویدمیداردبینیدمیغزلدرهم

حجتشیشهدررادیووفردياساسیقانونایننوشتنیعنیطبیعتلولیانبستنیعنیاوبوسیله،اوازیعنیزو

ولرااتذهنیمندیگربعبارت،نبنديراطبیعتلولیانپايتایعنی.آوردندمیدریکتاییکويازسر،کردن

کن،غیبتبروآزادي،منذهنیمنايبگو،خواهیمیچیهر.برقصد،ذهنیمندیوگذاشتهرااسمشکهکنی

همذهنیمندلخواهد،میدلتکههمکاريهر! بگوخواهدمیدلتکهچههراصالًبزن،حرفمردمسرپشت

هویتهماینکهاستاینمیلشاست،حرصبامیلشوداند،میخودشحقراخودشمیل،بینیدمیکه

.استخطرناکیکاراینو،بشودارضااعالدرجهباهاشدگی

يهمهجاذبهورايرفتندچی؟یعنیشدندشاهشدند،شاهکههستندآنهاییروحشاهانروح،شاهان:گویدمی

واقعدرهمهروح،شاهانهوشیاري،یعنیروح؟روحگویدمیچرابشوند،مامرکزخواستندمیکهچیزهاییآن

حالتیکانسانهاانسانها،حیوانات،جمادات،نباتات،است،تویشخداازاثريیکجهاندرچیزيهردارند،روح
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بهماوقتیو،بشودهوشیار،بشودقائمخودشرويخواهدمیخدائیتهوشیاري،انسانها،در.دارندخاصی

.بکشدراماتواندنمیبیرونازچیزي،شویممیزندهخدابینهایت

چونهستید،روحشاهشما،بشودنتواندشمامرکزبیرونیچیزهیچکهبرسیدبجاییتوانستیدشمااگریعنی

شماکهنیستایناشمعنیکنیدتوجه.کندنمیغلبهشمابهچیزيهیچآید،برنمیشماعهدهازچیزيهیچ

باشید،نداشتهايبچه،دیباشنداشتههمسريیککهکنیدفرضیانبرید،لذتخوردنغذاازبخوریدنبایدغذا

بیشتريلذتغذاازاتفاقاًچرابخوریم؟غذاتوانیمنمینشویمهویتهمغذاباماآیا.نکنیداستفادهجهانایناز

.بریممیهم

یکتاییکويآنازسر،طبیعتلولیانبهنهادنبند،دیوشانکردنشیشهتويبایعنیاوازیعنیزو،روحشاهان

باشدخودشرويتمرکزشباید،نکردهشیشهتويرادیوشحاالتاکسیاگرو.استمهمحرفاینآورند،میدر

.گذارممیاندازهیکشهوتیدانههردرشدگیهویتهمهردرمنکهبگویدو

کند،حسادتخواهدمیبدهد،نشانواکنشکند،کوچکراکسییکخواهدمیامذهنیمنبینممیمثالًمن

میراحرفش،بزنمراحرفاینندارمحقمنکهگوید میآیدمیخودشبهآدم،باشدشیشهتويدیواگرخوب

یابشودپشیمانبعدیابزند،بديحرفیک،کندمیمجبورراآدمحسادتنباشدشیشهتويدیواگر.خورد

پیشرفتداردآدمآنچون،بزندآسیبیکیبه،بگویدهمدروغحتی،بزندیکیبههمضرربزند،خالصهونشود،

.گرددمیولخودشبرايبیرونمنذهنیمناین.شدمکوچک،کنممیمقایسهراخودمدارمهممن،کندمی

پايرويبیرونازمستقلونیازبیتوانید؟میشمابشویم؟حروشاهتوانیممیماآیاکهببینمحاالبله،

.کندمیخمیدهراشماکشدمیهوشیاريیا،بایستیدهوشیاري

نَفس راپايِ خرَد بِبسته و اوباشِ

کننددستی چنین گشاده که تا شور و شَر

خردشدهبازفضايآنازوکنندمیبازرافضالحظهاینیعنیبصیرتبراقباکهانسانهاییآنکهقومیهمان

منعقلپايیعنیبیستهخردپايبندند،میراذهنیمنعقلپاياینهاکند،میکمکبه آنها خداعشق،کل،

مردممعنیبهکهاوباشایندرودارد،منفیمعنیاوباشاینجادررا،نفساوباشهمینطورواندبستهراذهنی

.هستاوباشکلمهایندرکردناذیتوآزاراینمخصوصاًاست،عامیوپستوپاوسربی
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دردیعنیاست،دیگرانوخودبهرساندنآزارهستهمهدرکهخاصیتشیککهذهنیمنیعنینفساوباش

شیشهتوراذهنیمندیویااند،بستهرانفساوباشپاي،کنندمیسفربصیرتبراقباکهقوماین. استرسانی

آنهابکنمرامردمغیبتاگرمن:گوییدمیحتیآورید،میدلیلنشینیدمیشمایعنیند،اکردهبرهانودلیل

ذهنیمنازشدنآزاداین.راکارایننکنممنکهکندمیحکمعقلخوب،رسانندمیآزارمنبهآیندمیهم

بینشاین،هستیدبصیرتبراقسوارهماگر،نشینیدمیشماکه،استبرهانحجتشیشهیکاینها،نیست

عهدهازتوانممیمنآیا،بزنندضررمنبهخواهندمیهمآنهابزنمضررمردمبهاگرکه،آدمبهدهدمیدست

مناینبهآیدمیهماویکیدینبهکنمتوهینمناگرزنم،نمیضررخوبگویممینه،بینممیبربیایم؟اش

.شودمیزشتخیلیکهکندتوهینبیایدهمناایشکهکنممیفکربعدبکنم؟توهینپس،کندمیتوهین

باید،رودنمیبینازدیو! هارودنمیبینازدیوولی،بکنیمشیشهتورادیومانماکهشودمیسبببینشاین

ذهنیمندیومختلفاجزايکنیم،بازفضاکنیم،بازفضاهیمرتبیعنی،باشیمخداییبینشبراقتوهمینطور

هاموقعیکورود،نمیبینازاینوگرنهکنیمپاكمرتبراهاشدگیهویتهماینوبشناسیم،راخودمان

منتوانینمیتوگویدمیکند،ناامیدراماخواهدمیوکندمیراخودشکاربیرونآیدمیوشودمیعصبانی

راجلویشرانفساوباشوببندید،راذهنیمنعقلپاياگر، بکنیدشیشهتوياگرولی! کنیشیشهتويرا

با آن کهگرددمیچیزيدنبالخواهدمیهم،دیگرانوخودمبهبرساندآزارخواهدمیهمنفساوباشبگیرید،

.شدهدرستشدگیهویتهمبراساساینکهبرايبشود،هویتهم

میراموضوعاینشما،بشومهویتهمبتوانمبا آن منکهاستجدیديچیزدنبالماذهنیمنیامانفساصالً

پیداراهایتانشدگیهویتهماینخواهیدمیشویدنمیهویتهمجدیدچیزهايباتنهانهشماپسدانید،

جوريچهبستید،راذهنیمنعقلپاياست،شیشهتويدیوتانچونو. مرکزتانازکنیدپاكراهااینوکنید

دهد،میبینشدهد،میخردشمابهشدهگشودهفضاياینو،کنیدمیبازرافضالحظههراینکهبرايبستید؟

. نکنیدتقلیدمردمازشما:کهگویدمیشمابهضمندرو.دهدمیخالقیتدهد،میخوبعقل

بهاصالشماکردم؟میکارچهدانیمیبودممنکرد،راکاراینشخصآن: کهگویدمیآیدمییکیشمابه

چهکهگویدمیمنبهشدهگشودهفضاياین. کرديمیکارچهتودانمنمیمناصال: بگو. ندهیدگوشحرفش

میبازدستتانبکنیدراکارایناگر. کنمتقلیدخواهمنمیمن. بدهمگوشتوحرفبهخواهمنمی. بکنمبایدکار

داریدآزاديیعنیگشودهدستتان.بنددمیرامادستگذارد،نمیذهنیمنیعنیگشاده،چنیندستی. شود
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بهراذهنیمنیعنیآوردن،وجودبهفسادوفتنهیعنیکردنشروشورکردن،شروشورکنید؟کارچهکهاالن،

برسانددیگرانوشمابهآزارنتواندشماذهنیمناینو،ندهیدگوشتانذهنیمنحرفبهشمااگر. ریختنهم

صورتایندرباشیم،داشتهآرامشمانگذارندوکنیم،زندگیمانگذارندوبرسانندمابهبیایندهمدیگرانکه

.اندازدمیزندگیرافتنهاینگفتکهاستیادتان. کنیمایجادفتنهبتوانیمماکه،شودمیبازمادست

شماوقتیکنید؟میتوجه. استفتنهاینشما،طریقازاندازدمیتیرخداوقتییعنی، ايفتنهرمیتاذرمیتما

آندرکنیدمیبازرافضاوقتی. دیگراستهمینهماینکه،اندازدمیتیرشماطریقازخداوشویدمیکمان

فتنهصورتایندر. خواندیمرااینها. خداستتیراندازشوکمانیممابله؟. کندمیفکرشماطریقاززندگیلحظه

و. بریزيهمبهراآن،داردنظمییکجایییکاینکهیعنیآشوب. آشوبیعنیفتنه. افتدمیآشوبافتد،می

. استپاركنظمذهنیمندرهممانظم

رااینهاخودمم،ایناست،همسرمهايفامیلایناست،فامیلمایناست،امبچهایناست،همسرماین: چیدیمما

نظماینبههرکسی. ایدهویتهماینهاباشماکهبگویدخواهدمیچرا؟. ریزدمیهمبهزندگیرااینها. چیدیم

شماطریقاززندگیکنید،میبازرافضاشماوقتیولی. شویممیناراحتما،کندحملهبدلیحیثیتومصنوعی

میتباهرااینهاشما،کنیدمیشرشماو،شماپاركتوياندازدمیآشوبکند،میبرپافتنهشماشناساییو

.کنیدمیبرپاشروشوربنابراینکنید،میاثربیراشدگیهویتهمآنشما. کنید

اجزايِ ما بِمرده در این گورهايِ تَن

عشق تا سر از این گور برکنند؟کو صورِ

: بگویدخواهدمیموالناتقریباهستند،انسانهااینیکییکیاجزایش،بگیریددرنظرراانسانهاکلاگرما،اجزاي

اینهاکههاشدگیهویتهمتمامدرهمخودمانخودمان،سربیاییماگر. اندمردهذهنیمنگوردرانسانهاهمه

یکی،اینبهراجعاالنکنم،میفکرشدگیهویتهماینبهراجعاالنهستند،مااجزاياینهاهست،مرکزمان

آنهاعینکپشتازهستند،آنهاکنممیفکرکنم،میزندگیآنهاطریقازوماشدهجذباینهاتمامدرمن

هوشیاريوشوم،میناخوششوندمیکمآنهااگرشوم،میخوشمن،شوندمیزیادآنهااگربینم،میراجهان

. مردمپس،کنندمیکنترلمراآنهاو،ماکردهپیداجسمی
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منکهزندگیآرامشوشاديآنواست،مادیتمقابلدرشفافیتآن،شفافیت،آنمنیعنیچه؟یعنیمردم

است،منذاتدرکهزیباییتشخیصوزیباییحسواست،منخدائیتذاتدراست،منذاتدرهستم،خودش

همپس. نخوردهضررمناصلبهگهر،برنیضررآیدصدفبریعنی. خبرمبیهاآنازها،دارم. دیگرندارمراآنها

.یمامردهتنگورهايدرمافردي،درصدهموجمعیدرصد

میدمیدهلحظهایناتفاقاطرافدرفضاگشاییهمیندرعشقشیپورعشق؟شیپورکو: گویدمیموالنااالن

این. شویممیتسلیمماکهموقعیما،بعدچهاربهدمدمیخداکهاستدمیهمانعشقشیپوراینکهبراي. شود

راماوشودمیمابعدچهارواردايکنندهزندهنسیمیکزندگیبالحظهایندرماوحدتاز. استعشقصور

نسیمآنوایمشدههویتهمچهبافهمیممیماکه.هستهمتشخیصخردنسیم،اینتويوکندمیزنده

درد،ازایماندوختهکههرچیزيوماهايخشموماهايرنجشکهشویممیمتوجه. دهدمیشفارامادردهاي

. بودهماذهنیمناشتباهاتازاینهابیفتند،بایداینهاندارند،ارزشاینها

بااي؟وسیلهچهبه. لحظهاینکی؟. شودمیدمیدهکه،استاسرافیلصورعشق،صوردرواقعکهبینیدمیپس

کنیم،میبلندذهنیمنگوراینازسرماوحدت،شیپورعشق،شیپوراینشدندمیدهاثردرو. شماتسلیم

مینهایتبیماناندازهیواشیواش. ایستیممیهوشیاريپايرويوهوشیاريعنوانبهشویممیبلندیعنی

ازکههاییخوشیاینو. نیستیمدنیابهدیگرمتکیووابستهکهکنیممیحس. کنیممیداريریشهحس. شود

آنهابهاحتیاجیاینکهبرايزنیم،میپسراآنهاگرفتیم،میمردمتوجهازمردم،تاییدازهمسرمان،ازپولمان،

. داردوجودخداییآرامشسبب،بیشاديبرکت،خرد،زیبایی،حسگفتمداري،ریشهایندراینکهبراي. نداریم

.گیردمیصورتعشقشیپوروسیلهبهکاراینو. هستیدخدائیتفهمیدمیشما. هستیدکیدانیدمیشما

بپذیرنفختزرودهدتجاناودم

عللموقوفنهاستفیکونکناوکار

راایننَفَختآیهازبروتو. شمابهدهدمیجاناودمکنیدمیبازرافضاهرموقع. استمهمیبیتخیلیبیتاین

بعدچهاربهشما،فرمبههست،فضاآندراوکنید،میبازرافضاوقتیلحظهایندرهمزندگیکارو. بگیریاد

کنباراماکندمیزندهاوو. شودمیبشو،: گویدمی. شودمیبشو،: گویدمیشود،میشدهگشودهفضايوشما

.یماخواندهبارها. نیستدهدمینشانماذهنکههاییعلتموقوففیکونکناینوفیکون
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شهوت تو و اکسیر نورِ عشقمسیست

عشق، مسِّ وجود تو زر کننداز نورِ 

وهویتیمهمآنباماکههرچیزيیاشهوتیهايدانهآننیست،جنسیشهوتشهوتاینتو،شهوت: گویدمی

عنوانبهرامایعنیراهوشیاريکهياجاذبهنیرويیعنیشهوت. کندمیشهوتایجاداینما،مرکزشده

چیزيسويبهکهکسیهر. دهدمینشانمابهذهنراآنکهبیرون،درچیزيیکسمتبهکشدمیهوشیاري

ممکناینهاازو،میردمینباشداوکندمیفکروبگیرد،راخودشجلويتواندنمیواختیاربیشودمیکشیده

فکريالگوهايداریم،شهوتیالگوهايما. اندفرماینهاو،هستندماشهوتاینهاآدم،زندگیدرباشدزیاداست

هویتهماین،شودمیطالزنندمیرااکسیریاکیمیامس،بهکههمینطورگویدمی. هویتیمهماینهابا. شهوتی

. استعشقنورکیمیایااکسیرولی،استمسمثلهمماهايشدگی

باکهکنیدحسبتوانیدشمااگر. هستیدیکیخداباکهکنیدمیحسلحظاتیدرشمااینکهیعنیهمعشقنور

. کنیدمیحسراخویشیهمانهمدیگرهايانسانباکهشدخواهیدمتوجهصورتایندر،هستیدیکیخدا

باورهايدانمنمیاست،خارجیاست،ایرانیاست،زناست،مردمثالمثلسطحی،هايتفاوتازصرفنظر

لحظاتی،بشویدیکیبتوانیدخداباشمااگر. استسطحیهايتفاوتاینها. استاینمامالاست،اینشامذهبی

موجوداتهمهباشمارابودنیکیاینو.شودمیمتصاعدعشقنورشویدمییکیوقتیرا،بودنیکیهمان

. کنیدمیحسهمدیگرانسانهايمخصوصا

منمس،. استحضورهوشیاريزر،. دنکنمیزرراتووجودمسکهاستوحدتحساست،حسجورایناز

عشقنورو.شودنمیوحدتنوروعشقنوربدونپس. بیرونیشدگیهویتهمهايجاذبهباهمراهاست،ذهنی

. والسالمشود،میمتصاعدلحظهایندرشدهگشودهفضايازفضاگشاییازفقطهموحدتنورو

یکبهراخشمتانکهکنیدمیپیداهاییعلتهستید،خشمگینیآدمشمامثالیعنیببندید،رافضاشمااگر

ازعشقنوراگر،گفتم. بشویدزندهتوانیدنمیخدابهشما. هستندشمادشمناینهاکه،کنیداعمالهاآدمسري

خودتانجنسازراآنهادیگران،باسطحیهايتفاوتازصرفنظرلحظهآندرشما،بشودمتصاعدشمادرون

در. هستندشناسایینهمچوگرسنهانسانهاو. کنیدمیشناساییدیگراندرراخودتانشماو،دانستخواهید

شناسایی؟کدامداریم،نیازاصطالحبهماکهاستشناساییآنشدهمصنوعیواقع
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هستیم،جنسیچهازکهکنیمشناساییبتوانیمماو،کنندارتعاشزندگیبهوبیاینداشخاصیخواهیممیما

جنسازوهستمزندگیجنسازمنکهبشوممتوجهمندفعهیککه. کنندمرتعشمادروندررازندگییعنی

نهخانواده،نهندادند،یادمابهاصالراهاشناساییاینچونولیهستیمارتعاشایننیازمندما.نیستمذهنیمن

اعتبارشما. امحسابیآدممنخانم،آقا،: کههستیممصنوعیشناساییدنبالما. جاهیچنهدانشگاه،نهمدرسه،

حالتهاياینهامرا؟کنیدمیتاییدشماکنید؟میمنبهتوجهشماهستم؟دانشمندمنشمانظربههستید؟قائل

شناساییاینجوردنبالچیست،آندانیمنمیاصالرفته،دستازشناساییآنچون. استشناساییآنمصنوعی

. هستیممصنوعیبیهودههاي

میشوید،میسیرابواقعاشماحاال. کنیممیتاییدراشماهستید،حسابیآدمشما: بگویندمردمبیایندحاال

بیشتر،بدهید،بیشتر. نشدبینیدمیبعد،شویدمیخوشحاللحظهیک. خواهیدمیبیشترهمبازکهبینید

راتوباالخره،بشودبیشترهرچهاین. کنشیشهتويرادیوبیاشما: گفتکهبوداینجاحاال،بیشتربیشتر،بیشتر،

شمابهندارماینازبهترپیشنهاديهیچمن. شودمیبازمعنایشمابخوانیمزیادراابیاتایناگر. کشتخواهد

.کنیدتکرارخیلیراابیاتاینبگویمکه

انصاف ده که با نَفَس گرمِ عشقِ او

جماعتی که حدیث هنر کنندسردا

باشد،بصیرتبراقسوارببیند،بصیرتدیدباواقعاکهبشودمنصفتواندمیانسانیو. باشمنصفگویدمیوت

اینکهبرايباشد،تواندنمیمنصف،شوددیدهمرکزشهايشدگیهویتهماگر. باشدتواندنمیمنصفوگرنه

کتابحسابهماصالدانیم،میخودمانحقراخودمانذهنیمناساسبیخواهشِمیلِگفتم،ما،جاهاخیلی

میستیزهماآنهابابازهمینبرايکنند،نمیقبولدیگرانولی. کنیمصحبتبنشینیم،نیستیمهمحاضرندارد،

.باشمنصفده،انصاف: گویدمیاالن.کنیم

اوخردبیاید،اوعشقگرمنفسوکنیبازرافضالحظهایندراگرخدا،زندگی،یعنیاواو،عشقگرمنفسباکه

االن،استدسترسدرمابرايکهایناست،آرامشازپراست،شاديازپراست،گرمکهبیاید،اوزیباییبیاید،

عشق؟گرمنفساینازنکنیماستفادهماما،برايداردامکانایناگربپذیر،نفختزرودهدتجاناودمایناگر

. هستنددرديپرجماعتچههستند،سرديجماعتچهپس. دانیممیما: گویندمیجماعتاینموقعآنبعد
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یکگفتم،کنند،نمیسفربصیرتبراقباکهانسانهاییآنتمامانسانها،کلی،طوربهمردمیعنیجماعتی،سردا

بهبایداینهاخوب. استخوبذهنیمنهمینکنند؟سفرکجاکنند،سفرنبایدکنندمیفکرکهاصالايعده

.بدهندادامهدردشان

ما: گویندمیکه. استزندگیمالدانایی. هستندداناییبدونجماعتچه! دانشیبیودردازپرجماعتچه

هنراینجادر،استباورهایشانهماناند،هویتهمآنهاباکهراشانذهنیهاياندوختهیعنی. داریمهنروفضل

میبحث. دانیممیما: گویندمیکه. استدانشمعنايبههنربلکه،نیستاینهاونقاشییاموسیقیمعنايبه

فضاودانیم،می: گویندمیشده،بازفضاياینازبگیرندلحظهایندررازندگیداناییاینکهجايبهیعنی. کنند

ودردازپریعنیهستند،سرديبسیارجماعتاینها. کنندمیجدلوبحثبهشروعآنواینباوبندندمیرا

میلحظههراند،گراماده. استماديمرکزشان. اندکدرنیستند،زندگیجنساز. هستندپایینارتعاشباغم

ازنیستند،گلجنساز. سوسمارندجنسازنیستند،عقابجنسازاینها. بکنندبیشتررامادیتاینخواهند

.دهدمیتوضیحرااینهاخودشحاال. درختندسفتتنهجنس

چون صوفیانِ گُرسنه در مطبخِ خرد

کنندجرگرانمایههايِآیند و زلّه

منظورصوفیان،. استدرستهردوگُرسنهوگُرسنهکه.استگرسنههمینمعنیبهاینجادرگُرسنهیاگُرسنه

یکوقتیوبودندگرسنهدائمااینهاگذاشتند،میصوفیرااسمشانايعدهیکقدیم. هستنددروغینصوفیان

در. بودصوفیهماسمشانولی. نداندیدهناناصالاینکهمثلکهکردندمیحملهچنانانداختندمیياسفره

یکازمردمکهطعامیهمینیعنیزلّهوآشپزخانهیعنیمطبخو. گرفتندمیراخودشانجلويبایدکهحالی

درستیکاریعنیطعام،بردندمیواقعاًکهآنهاییقدیمو.برندمیخودشانباهممقداریکوروندمیجایی

.بودهنیازمندبسیاریعنینبود،

بایعنیکنندجرّدیگر،هستهمکسرهمعنیبهکشیدن،یعنیتشدیدباجرّ. عزیزوگرانبهایعنیگرانمایهو

آنهاباکههاییدانشهمینچیزي؟چه. گرانبهاستبرایشانوارجمندوعزیزیعنیگرانمایه.کشندمیخودشان

دروذهنیمنآشپزخانهدرآیندمیوهستندگرسنهکهصوفیانیمثلاینهابنابراینپس. نداهویتهم

خودشانمالالبته،استتقلیدهمهاینهاوخورندمیشدگیهویتهمخورند،میدردذهنیمنآشپزخانه
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،دائماً می کشندخودشانباو،دارندمیعزیزجانشانمثلدارندمیبرهمراغذاهايماندهپساینو. نیست

.شما باید ببینید جزو اینها هستید یا نه؟ اینها آدمهایی نیستند که بر براق بصیرت سوارند

یعنی ؟اینها گران مایه است براي شما. اینها را می کشید. اید؟ بپرسید از خودتانچسبیدهآیا شما به باورهایتان

و از ،اگر یک فکري را در این لحظه شما خلق کنید. اینها پسمانده گذشتگان هستند. مثل جانتان دوستشان دارید

یعنی . آفریده، بنگر در آفریدنولی تازه موالنا می گوید که بگذر ز. این فضاي گشوده شده می آید، مال شماست

. اگر بهترین فکر دنیا را هم همین لحظه از فضاگشایی شما خلق کنید، باید بگذرید از آن

نمی توانید بردارید اینها را با خودتان حمل کنید، بگویید آهاي مردم . براي اینکه لحظه بعد یک فکر جدید می آید

من از قبل براي شما . اصالً خودتان فکر نکنید،مصرف کنید،ا برداریداینها را من خلق کردم بیایید شما اینها ر

شما بهتر از اینها می خواهید فکر کنید؟ هر کسی با ریشه بی نهایت خودش خالقانه باید فکر . ام دیگرفکر کرده

. خودش را در این لحظه خلق کند

و مثل جانش دوست داشته ،ا خودش حمل کندبه لحاظ زندگی و به لحاظ خدا حق ندارد که باورهاي پوسیده را ب

اصالً نداند براي چه آمده به این . و از خدا بی خبر باشد،و با آنها هم هویت باشد،باشد و آنها را محافظت کند

سه تا چیز هست که با آن هم ،براي اینکه یادتان باشد. همین طوري با همین باورها هم هویت باشد و بمیرد. جهان

براي همین است که . این یادتان باشد،یکی پول است و تمام آن چیزهایی که پول می تواند بخرد. هویت هستیم

. پس تمام اینها در پول خالصه می شود. پول و تمام آن چیزهایی که می تواند بخرد. ما با پول اینقدر هم هویتیم

.اینها پسمانده هستند،هستندزلهباور با آن هم هویت هستیم و اینها . ش باور استایکی

به . این سه قلم در مرکز ماست و ما اینها را می کشیم، جلب می کنیم،این سه قلم،درد،یکی دیگر درد است

اینها را در آشپزخانه من ذهنی درست کرده ایم و برداشته ایم و با افتخار حمل می . لحاظ زندگی قدغن است

:الن می گویدا.نیست. فکر می کنیم کار خوبی است. کنیم

روزه دهزاغانِ طَبع را تو ز مردار

تا طوطیان شوند و شکارِ شکَر کنند

. زاغان طبل، زاغ یعنی کالغ، طبل یعنی من ذهنی، اگر در کل بشریت در نظر بگیرید، هر من ذهنی یک زاغ است

مورد خودمان صحبت می حاال فرض می کنیم در . اش یک زاغ استاگر فرد را در نظر بگیرید هر هم هویت شدگی
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هایتان هم هویتید، با ببینیم با چند تا زاغ طرفیم ما؟ با چند تا چیز عمده شما هم هویتید؟ آیا با رنجش. کنیم

، با باورهایتان؟ با کدام باور هم هویتید؟ هر کدام از اینها هتان؟ با پولتان، هر چیزي که پول خریدتان، با کینهخشم

. یک زاغ است

زاغِ پول از پول . مردار یعنی یک چیز مرده حاال مثل خوشی، مثل تایید مردم. اینها از مردار می خورندمی گوید 

زاغی که بر اساس پول درست کردیم ما، به چیز دیگري توجه . می خورد، وقتی زیاد می شود، خوشحال می شود

یی پول مرا زیاد می کند؟ من باید این اش اینست که چه کسی می تواند پول مرا زیاد کند؟ چه راههاتوجه. ندارد

ما پولمان . دائماً دنبال، مثل زاغ که عالقه به کثافات دارد هر جور کثافتی هم باشد اشکالی ندارد. پول را زیاد کنم

.از اینها روزه ده. می گوید اینها مردار است. زیاد شود

. ها کار کرده و در مورد همه ما کار کندد بعضیو روزه دادن مستلزم همین قانون اساسی را نوشتن، شاید در مور

شما زاغان من ذهنی خودتان را ببینید، ببینید که شما کدام، بر اساس کدام هم هویت شدگی کجاها دارید 

. بگویید که من این کثافت را نمی خواهم بخورم. مثل زاغ، کالغ. هاجستجو می کنید؟ تو کثافات هم هویت شدگی

نباید ارزش . ي، هیچ خوشی، هیچ تایید، هیچ توجه از چیزهاي بیرونی براي ما زنده کننده نیستاوالً که هیچ انرژ

یک کسی ممکن است پول هم زیاد بخواهد ولی واقعاً با آن هم هویت . ما پول می خواهیم البته. داشته باشد

. براي کارهاي عام المنفعههایش، براي خودش،پول دربیاورد و پول هم خرج کند براي همسرش، براي بچه. نباشد

ي هوشیارعزیزتر از . عزیزتر از جانش نباشد. برایش ارجمند نباشد. برایش گران مایه نباشد. پول جانش نباشد

. عزیزتر از خدا نباشد. نباشد

هم هویت شدن با پول مهم است یا زنده شدن به خدا؟ حاال هم هویت شدن با پول جلوي این را گرفته که شادي و 

اصالً منظور ما از آمدن به این جهان این بوده که به او زنده شویم که در این غزل هم پایین . مش اصلی استآرا

به قند . طوطی عالقه به شکر دارد. می گوید تو روزه ده تا اینها طوطی بشوند. دارد یواش یواش به آن می رسیم

سمبل . سمبل آرامش است. سبب استسمبل شادي بی . سمبل زیبایی است. و شکر سمبل خرد است. دارد

تا . دم او را نمی خواهیم. ما دم پول را می خواهیم. به ماسمبل دم اوست که جان می دهد. هزارجور برکت است

این را به جاي او . اي به دم او نداریمما که عالقه،زمانی که دم پول می آید و دم درد می آید و دم باور می آید

. یستنه این شکر ن. گرفتیم
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باید اول تعیین کنم . هر کسی فکر می کند که من ذهنی دارد و طوطی است و شکار شکر می کند، اشتباه می کند

یا یک چیز مرده است؟ البته این تعریف ،این چیزي که من دارم شکار می کنم شکر است. من که زاغم یا طوطی ام

مرده یعنی هر چیز ذهن، هر چیزي که ما با ذهن . استتعریف ادبی ،مردار، الشی حیوان مرده که ذبح نشده باشد

و آن را بگذاریم مرکزمان و از آن بخواهیم زندگی بگیریم، هویت بگیریم، خوشبختی ،می توانیم تجسم کنیم

شما به آن تعریف ادبی . مرده است،اصالً هر چیزي که ذهن ما بتواند نشان بدهد. بگیریم، داریم از مرده می گیریم

. ننگاه نک

اسمش برکت . حاال شما از خودتان بپرسید شما عالقمند به مردگی و مادیت و برکاتی است که از مرده می آید

براي اینکه اگر . مان دنبالش هستیمهمه. ما اسمش را برکت می گذاریم. حاال اسمش را می گذاریم برکت،نیست

.امیدوارم مورد توجه قرار بگیرد. بیتواضح است . پولمان زیاد شود تایید می گیریم، توجه می گیریم

آبِ حیات شکَرمزاجمیرِدر ظلِّ

کنندطبیعت، شَرَرشاید که آتشانِ

آب حیات یعنی انرژي که از آنور می آید . میر یعنی امیر. ظل یعنی سایه. شرر کردن یعنی به صورت جرقه پریدن

به جاي . شکر گفتیم به جاي خرد می نشیند. داردشکرمزاج یعنی خاصیت شکر . موقعی که ما تسلیم می شویم

پس در سایه امیر آب زندگی شکر مزاج که خاصیت . به جاي شادي زندگی می نشیند. آرامش زندگی می نشیند

شاید یعنی شایسته است، یعنی بود که، یعنی خواهد شد که آتشان طبیعت، آتشان یعنی آتشهاي ،شکر دارد

.دردهاي من ذهنی،ایمان دردهایی که ما ایجاد کردهطبیعت، آتشان طبیعت یعنی هم

وقتی فضا را باز می . پس معنی بیت این شد. ي خالص از آنها بپریمهوشیارشرر کنند یا یعنی ما به صورت جرقه 

در نتیجه در سایه امیر آب زندگی که خاصیت زنده کنندگی دارد، خاصیت . آب حیات،کنیم، امیر آب خداست

از این دردهاي ما که آتشان طبیعت هستند، ما . خاصیت آرامش دارد، خاصیت شادي بی سبب داردخالقیت دارد، 

. توجه می کنید؟ این راهش است. به صورت جرقه جرقه خواهیم جهید

. لحظه به لحظه،چطوري؟ پذیرش اتفاق این لحظه. پس باید بگذاریم این آب حیات، خرد زندگی از ما عبور کند

آیا . ایی، لحظه بعد فضاگشایی، لحظه بعد فضاگشایی، انگار که شما اصالً کارتان فضاگشایی استاین لحظه فضاگش
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می فضاگشایی در مقابل اتفاق این لحظه معنیش این هست که شما می خواهید اتفاق همین طوري باشد یا 

. تغییر بدهید؟ معنیش اینست که می خواهید تغییر بدهیدخواهید 

شما نمی خواهید . ن االن فرض کنید که هزار دالر است و هزار دالر براي شما خیلی کم استتاشما حقوق ماهیانه

ماشین شما پنچر . یک اتفاق بدي افتاده. شما فضا را باز می کنید. ولی در این لحظه اینطوري است،اینطوري باشد

از آن فضاي گشوده شده . را باز کنیداین لحظه باید بپذیرید، فضا . مثالً، در یک جاي بد، هوا بارانی و سرد،شده

اگر خشمگین بشوید، اگر عصبانی شوید، اگر منقبض شوید، . خرد می آید به شما می گوید که چکار باید بکنید

. ي می آید پایین و عقل من ذهنی به کار می افتدهوشیار

. و تا آخر عمرم همین استپس بنابراین فضاگشایی به معنی موافقت کردن نیست که من این حالت را می پذیرم 

اتفاق را خرد این فضاي گشوده شده که خرد خداست، خرد کل است . شما می خواهید اتفاق را تغییر دهید،نه

هاست، بر زلههاي ما از گذشته، بر اساس آن نه این عقل ناقص من ذهنی که بر اساس یادگیري. تغییر می دهد

با آنها نمی توانیم مسائلمان را حل . حمل می کنیم و با آن هم هویتیماي است که ما اساس دانش هم هویت شده 

. مخصوصاً دردهایمان را. کنیم

و توجه خداست که ،پس در سایه عبور خرد زندگی و آب زندگی است. آتشان طبیعت یعنی دردهاي من ذهنی

ها یواش یواش با این جرقه. شویمجرقه هم ما هستیم که آزاد می . این دردهاي ما شروع می کنند به جرقه پراکنی

. ما را درست می کند،ي خالصهوشیارهاي نور خالص، نور خالص یعنی هم جمع می شوند و انباشتگی این جرقه

. این کار باید صورت بگیرد. از جهان جدا شود،این من اصیل و جدید است که می خواهد روي پاي خودش بایستد

این کار را زندگی می کند به همان صورت که . ماناگر ما مزاحمت ایجاد نکنیم با من ذهنی،این کار آسان است

هم موقعش را می شناسد و هم می تواند با روشهایی که طرح . به موقعش،انسان را از شکم مادرش بیرون می آورد

. کرده انسان را از شکم مادر بیرون بیاورد و اینجا هم از شکم ذهن بیرون بیاورد

درد متالشی می شود، حل می شود، ذوب می شود، از بین . شرر کردن یعنی به صورت جرقه از درد بیرون پریدن

بخشیدن چی؟ ما خودمان . معنی دار نیستنبخشیدن همچو. یک اصطالح دیگرش هم بخشیدن است. می رود

ولی شما بگذارید آب رد . ران راهم خودت را ببخش و هم دیگ،حاال اسمش را بگذار بخشیدن،اشتباه کردیم اول

شما نیایید ذره . به همین سادگی است. مقاومت می کنید، آب قطع می شود. تسلیم هستید آب رد می شود. شود

یا اینها را . اینها را باید بخوانم. این کتاب را نخواندم، این کتاب را نخواندم، حاال آن یکی را هم بخوانم. جمع کنید
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یعنی یک جایی یک چیزي . استزلههااین. این به درد نمی خورد. ع به همه چیز می دانمخواندم ببین من راج

. با آن هم هویت شدیم. خوردیم و یک مقدار هم برداشتیم

.چهار پایی بر او کتابی چندنه محدث بود نه دانشمند

شکنورهاست که عقلِ کمال رااز ر

او کور و کَر کنندز غیرت مالحتا

توجه کنید که این امکان وجود دارد که ما به صورت یک . هایی که می پرندحاال می گوید که این نورها همین جرقه

دانم یا من نمی. اصالً تسلیم نمی شویم. اینکه ما تسلیم شدن را بلد نیستیم. جرقه از کل من ذهنی بپریم بیرون

هایش را اگر دل بدهید این انسان بزرگ است و صحبت . گوش کنید؟اي موالنا گوش می کنیدشما چقدر به حرفه

حاال پیش می آید یک دفعه زندگی . و شما بزرگی این انسان را متوجه می شوید،شما را تحت تاثیر قرار می دهد

. این هم یکیش است. خردش را بیان می کند یک موقعیرا، از طریق یک نفر حکمتش 

ولی . حاال کم کم می پریم، به تدریج می پریم، یک دفعه می پریم، بستگی به خدا دارد، بستگی به شما داردپس

که پایین .غیرتش هم همان غیرتی است که از خدا می گیرد. ي خالص آزاد شده غیرت داردهوشیارجرقه پریده، 

مالحت یعنی نمکین بودن، زیبا بودن، خدا نمکین است، زیباست و فقط کسانی که از جنس . گفته غیرت مالحت او

پس بنابراین می گوید که اوالً که شما اگر با عینک من ذهنی . او را می بینند،انداو هستند، یعنی به او زنده شده

. نگاه می کنید این نورها را نخواهید دید

اتفاقاً آنهایی که با خط کش من ذهنی پیشرفت . د که چقدر پیشرفت کردهفهمیچ کس نمی تواند با من ذهنیش به

براي اینکه آن نور آزاد شده را من ذهنی نمی تواند . ندکنمعنوي خودشان را اندازه می گیرند، بسیار اشتباه می 

. مان اندازه بگیریم که ما را ناامید کنده با من ذهنین. بهترین کار اینست که پیوسته روي خودمان کار کنیم. ببیند

،عدم پیشرفت شما در کار معنوي. ضعفش را به عنوان عدم پیشرفت می گذارد،من ذهنی وقتی ضعیف می شود

.توجه کنید که هیچ موقع با من ذهنی قدرت معنوي خودتان را یا بیداري خودتان را اندازه نگیرید. کار تبدیل

یک کسی می تواند . شودبعقل کمال، عقل من ذهنی است که می تواند کامل ،هاست که عقل کمال رااز رشک نور

ولی عقل اصلی ما که مال زندگی است که بارها ،هر چقدر بیشتر بداند کاملتر شده. اش را کامل کندعقل من ذهنی

:گفتیم
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، دست به استاد مدهایکامل جان آمدهایای، نوبت دولت زدهخواجه تو عارف بوده

براي . چون خودشیم. یعنی ما در ذاتمان خدا را می شناسیم. ایداز اول عارف بوده. یعنی شما از جنس خدا هستید

هر کسی پنج روزه نوبت . یعنی االن نوبت شماست. اينوبت دولت زده،ايهمین می گوید خواجه تو عارف بوده

،نوبت اوست که به حضور برسد، به او زنده شود،یعنی زنده هست،هر کسی االن بین صفر و صد سال است. اوست

. از این نوبت باید استفاده کند

. شويبانه به بینهایت او زنده هوشیاراي، نوبت دولت زده اي، االن باید براي همین می گوید خواجه تو عارف بوده

چرا از این من ذهنی خودت را رها . دشیاستاد اصلی خداست که تو خو،کامل جان آمده اي، دست به استاد مده

. بله. بشوي و جان کاملت را بفهمیشنمی کنی که خود

و عقل کمال از غیرت زیبایی خدا که همان غیرت در نور خالص ایجاد شده از ،پس عقل کمال عقل من ذهنی است

. آن قسمت آزاد شده مانسبت به،یعنی عقل من ذهنی کور و کر می شود. کور و کر می شود،من ذهنی هم هست

هیچ موقع نباید راجع به زنده شدن دیگران، چقدر . مان نمی توانیم زنده شدن دیگران را ببینیمو با من ذهنی 

هی می . ممکن است، ممکن نه، همیشه ممکن است اشتباه بکنیم. پیشرفت معنوي داشته اند ما قضاوت کنیم

. حتماً اشتباه می کنیم. گوییم ممکن است

مگر یک . مگر حس خویشی بکنیم با آن کس به لحاظ زندگی. ي حضورمان یک چیزي بگوییمهوشیارر واقعاً با مگ

به ارتعاش . ببینیم که به زندگی ارتعاش می کند و ارتعاش او ما را به ارتعاش وا می دارد،کسی بیاید پیش ما

و نه در دیگران ،نه در خود ما تشخیص بدهد،ولی عقل من ذهنی نمی تواند میزان حضور را. زندگی وا می دارد

.این هم یکی از آن اقالم قانون اساسی ماست که من راجع به دیگران قضاوت نخواهم کرد. تشخیص بدهد

ام؟ حاال به عنوان تعارف ممکن است بگوییم مرتب ممکن است از شما بپرسند بنظر شما من چقدر پیشرفت کرده

پس شما با من ذهنی تان ممکن است . پیشرفت می کنند،یشان که عوض می شودمردم البته در رفتارها. خیلی

. چقدر به خدا زنده شده. ولی اندازه نمی توانید بگیرید که این آدم چقدر ریشه دارید،رفتارهاي مردم را ببینید

اگشاتر می البته که یک کسی به زندگی زنده می شود، مهربانتر می شود، فض. چون با من ذهنی نمی شود دید

شود، خردمندتر می شود، تامل بیشتر می کند، واکنش نشان نمی دهد، یک دفعه می بیند زندگی مادیش عوض 

. شد
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اي که هم هویت شدگی با چیزهاي این جهانی دارند و درد هم دارند تقریباً در هر قدمی به خودشان چون یک عده

هر جا می روند تا یک کاري درست می شود که آنجا . اندهشان را پایش را نبستیعنی اوباش نفس. لطمه می زنند

. بنشینند کار کنند، یک پولی بگیرند، یک دفعه می بینید که یک چیزي گفتند، یک کاري کردند، بیرونشان کردند

یکی از اقالمشان، اقالم قانون اساسی ما من راجع به هیچ کس قضاوت . پس قدم به قدم به خودشان لطمه می زنند

. اگر کسی مرا زیر فشار بگذارد، بگو من پیشرفت کردم یا نه، نمی دانم، نمی توانم. هم کردنخوا

یی کندجز حق اگر به دیدنِ او غَمزه 

خبر کنندآن دیده را به مهرِ اَبد بی

توجه کنید باز هم راجع به آن قوم صحبت می کرد که از آتش طبیعت از. دوباره راجع به آن قوم صحبت می کند

و ما را به او زنده ،ها با هم جمع می شوندولی این جرقه. درد ما، ما به صورت جرقه در اثر عبور آب حیات جهیدیم

این جور :و امروز هم موالنا اگر یادتان باشد گفت که،فرض کنید شما به یک جرقه از من ذهنی رهیدید. می کنند

ما چون این . خیز، به یک دو از من ذهنی می پرند بیرونآدمها اگر حقیقتاً با براق بصیرت حرکت کنند به یک 

و االن کسی که ریشه دارد، کسی که . باور نمی کنیم،چرا که مردم تسلیم واقعی نمی شوند،اتفاقات را نمی بینیم

،یا کسی که حتی حاال به طور کامل زنده نشده ولی با براق حقیقت و بصیرت دارد حرکت می کند،به او زنده شده

غمزه یعنی چشمک زدن با ناز و عشوه که معموالً به وسیله . ی گوید که اینها فقط غمزه حق را دریافت می کنندم

.زیبارویان صورت می گیرد

در اینجا هر چیز مادي و هر چیزي که ذهن می تواند تصور کند در بیرون یا حتی در درون، غیر از خدا به آدم با 

آدم ملک . شما رد می شوید و یک ملک می بینید. چه؟ یعنی به من توجه کنیعنی . ناز و عشوه چشمک می زند

. دوست هم هستید و از ساختمان و نمی دانم دیوار و باغ و درخت و فالن می گویید عجب من بروم اینجا را بخرم

. ویدیا یک انسانی همین طور می بینید و شما عاشقش می ش. شما هم اشکالش را گرفتید. چشمک زد به شما

می گوید به غیر از خدا اگر کسی به این قوم که با براق . عاشق شدن هیچ ایرادي ندارد، هم هویت شدن بد است

مهر ابد . هر ابد، مهر ابد چه هست؟ کسی مهر دارد که سلطان استاینها با م،بصیرت سفر می کنند چشمک بزنند

زمان . ف حضور و بیدار شدن از خواب ذهن به وسیله زمانیعنی تعری. یعنی آگاهی از این لحظه ابدي و آگاه ماندن
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به این لحظه ابدي آگاه می شوید و چون تمام آن ،یعنی چه؟ یعنی شما از گذشته و آینده جمع می شوید

. چیزهایی که به زمان بستگی داشت یعنی به گذشته و آینده بستگی داشت، زندگی را در آینده نمی خواهید

در نتیجه آمدید در این لحظه ساکن شدید و . دردهایتان را هم انداختید. هویت نمی گیریداز چیزهاي گذشته هم

و آگاهی از این لحظه ابدي و آگاه ماندن درست شبیه این است که بگوییم از خواب ،از این لحظه تکان نمی خورید

ها را مان همه هم هویت شدگیدرست مثل اینکه از مرکز. دیگر به ذهن نرویم. ذهن بیدار شویم و بیدار بمانیم

. دیگر چیز جدید نگذاریم آنجا. به خدا زنده شویم و همان باقی بمانیم. ال کنیم همه را. جارو کنیم هیچی نماند

یکی بر حسب فضا و مکان است که مرکز ما بینهایت می شود و یکی بر حسب ابدیت و . این دو جور تعریف دارد

حاال این آدم که به این . از این لحظه ابدي آگاه است، آگاه شده و آگاه ماندهمهر ابد یعنی کسی که. زمان است

. لحظه که خداست زنده است و به بینهایت او زنده است در این صورت به چشمک هاي بیرونی توجه نمی کند

ادشاهی همان قسمت را به وسیله همین پ،می گوید که اگر یک قسمتی از ما آن غمزه بیرونی را دریافت کرد

پس . یا بیرونش می کنند،یعنی بی هوشش می کنند. ابدي، مهر ابدي، آگاهی از این لحظه ابدي بی خبر می کنند

و چون شما سلطان شدید، چون به . که به این غمزه ها توجه می کند،معلوم می شود یک چیزي هنوز در ما هست

. دریافت نمی کنیداین لحظه ابدي آگاه شدید از جنس او شدید، غمزه چیزي را 

یا هنوز آثار آن هم . دو تا چیز را به شما می گوید. غمزه را دریافت کردن یعنی عین گذاشتن آن در مرکزتان

چطوري دریافت می کنید؟ . هویت شدگی در شما هست که شما می توانید غمزه یک چیز بیرونی را دریافت کنید

ولی چون شما به مهر ابد زنده ،قرار بدهد که تا حاال نبودهیا نه چیز جدیدي می خواهد خودش را در مرکز شما

. وارد نشودمی گویی،د بیاید یا از بیرون االن می خواهد وارد بشودآن قسمتی که در شما می خواههستید، شما

دست شما می خواهید زنده بودن به این لحظه ابدي را از . د که من به این زنده هستمیمی گوی. فوراً ال می کنیم

.بیت مهمی است. نه. من که بودم آنجا. بدهم، دوباره مرا می خواهی ببري به زمان

یی کندجز حق اگر به دیدنِ او غَمزه 

خبر کنندآن دیده را به مهرِ اَبد بی
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و این چشم، . و االن می گوید که انسان صاحب یک چشم می شود. همان قومی که با براق بصیرت سفر می کنند

اسم این جور بودن، این جور انسان شمس دین، آفتاب دین . و این جور بودن فخر جهان است. نات استچشم کائ

. یعنی انسان آمده فقط براي این. است

فخرِ جهان و دیده تبریز، شمسِ دین

تا روز را بدو ز حوادث سپر کنند

رونش پاك شده، فضاي درون تا بینهایت اي که به بینهایت او زنده شده، دیعنی جهان به این جور باشنده، باشنده

این آدم نمی ترسد از هیچ . در این بحر در این بحر، همه چیز بگنجد، مترسید مترسید، گریبان مدرانید. باز شده

تبریز یعنی جهان اظهار شده . همه چیز هم در او جا شده و این فخر جهان هستی است و چشم کائنات است. چیز

یعنی وقتی انسان به بینهایت و ابدیت او زنده می شود، . اسمش آفتاب دین است. و وجودو اظهار نشده یعنی خدا 

. حاال یک چیز جالبی می گوید. دین یعنی این. می شود آفتاب دین

وقتی انسان می آید به این لحظه و در این لحظه مستقر می شود و فضاي درونش باز می شود، روز :می گوید که

شب یعنی به هم . دیگر به شب نرویم،با روشنایی خدایی حضور دیدن و روز را باید نگه داریمروز یعنی ،روز. است

روز را بدو ،حوادث یعنی اتفاقات،می گوید این روز را حوادث می برند به شب. هویت شدگی رفتن و به زمان رفتن

این لحظه ابدي به ما قدرت می دهد هر ابد یعنی آگاهی از یعنی روز را به وسیله آن دید و آن شمس دین و این م

. نگه دارد،ما را می خواهند بکشند آن تو،که روز را از شر حوادث یعنی اتفاقات که مرتب می افتند

دوباره نرویم به زمان و چه چیزي ما را . به این لحظه ابدي آگاه شویم و آگاه بمانیم. یعنی بیدار شویم و بیدار بمانیم

اتفاقات مرتب چه در ذهن ما می افتند، مردم دارند .اتفاقات را،را ذهن نشان می دهدحوادث. می کشد؟ حوادث

کارهایی می کنند ما می بینیم حرفهایی می زنند، اوضاع سیاسی تغییر می کند، اقتصادي تغییر می کند، همه این 

به محض ،را بکشد به ذهنوقتی تغییر می کند می خواهد ما ،هی تغییر می کند. تغییرات را ذهن نشان می دهد

هر اَبد م. یعنی ما از آگاهی به این لحظه ابدي در می آییم. اینکه بکشد و ما را هم هویت کند، روز بسته می شود

. یعنی سلطانی ابد که براي همین آمدیم از دستمان می رود

ع می خواهد بگوید چشم و در واق،پس شما روز را از شر حوادث به وسیله دید شمس دین که چشم کائنات است

و آن موقعی است . یعنی شما این چشم من ذهنی و ذهن را رها می کنید و یک چشم دیگر پیدا می کنید. خداست
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و فخر تمام . و این دید بهترین دید است. که این من ذهنی به طور کلی متالشی شده و منحل شده و از بین رفته

. همچو دیدي وجود دارد که خدا می تواند از آن جهان را ببیندموجودات است که در جهان، در جهان هستی یک

هر اتفاقی می افتد در جهان . و از حوادث مصون هستیم. انه به او زنده هستیمهوشیاریعنی ما . ما هم آن هستیم

. به مااتفاقات می شود وابسته. بلکه این تشعشعی که ما می کنیم روي اتفاقات اثر می گذارد. ما کشیده نمی شویم

آقا اخبار چه می گوید، چه اتفاقی افتاد، از . االن بیشتر مردم وابسته به اتفاقات هستند. نه ما وابسته به اتفاقات

این عکس . ش ما هم هویت با این چیزها هستیماهنظر سیاسی فالن کس چه گفته، فالنی چطوري جواب داده؟ هم

. قضیه است

اگر شما بروید باالي جو زمین، ،و این حالت شبیه اینست که بارها گفتیمپس روز آگاهی از این لحظه ابدي است

بروید به فضاي خارج ،یعنی بروید به سمت آسمان و به یک جایی برسید که دیگر زمین شما را نتواند بکشد پایین

زمین می وقتی بیایید روي زمین چون . شبی وجود ندارد،ددرخشخواهید دید که خورشید همیشه می ،از زمین

آن باال همیشه درخشیدن، . این شب و روز، شبیه این شب و روز ذهن است. چرخد دچار شب و روز می شوید

و بینهایت شدن فضاي درون ،درخشیدن زندگی است و دید زنده شماست و آگاهی از این لحظه ابدي است

. شماست

چون به محض . نباید بیاید روي زمین. ماندواضح است اگر کسی نخواهد دچار شب و روز زمین بشود باید آنجا ب

پس ما هم اگر آگاه شدیم به این . اینکه بخواهد بیاید روي زمین، چون زمین می چرخد او هم با زمین می چرخد

از چرخش حوادث یا ،ها، بنابراین مصون شدیم از حوادثلحظه ابدي و درونمان پاك شد از این هم هویت شدگی

در بیت که.د برویم تو ذهن و باید حواسمان را بدهیم به این ابدیت و بینهایت خودمانچرخش ذهن، دوباره نبای

من باید این . می گوییم نه،باال گفت اگر چیز ذهنی به ما غمزه زد، اشارات چشم ابرو که بیا من چیز خوبی هستم

. ام را نگه دارمسلطانی

بارش زیر و زِبر کنندگر صد هزار اندر فضايِ روح نیابند مثلِ او

و می خواهد بگوید . یعنی باال پایین کردن و گشتن. زیر و زِبر کردن حاال یا زِبر بخوانیم یا زبر هر دو درست است

می گوید . که در هر چیزي که ما می بینیم، چه جمادات، چه نباتات، چه حیوانات، چه انسانها روح خدایی هست
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بگردید، چنین روحی را پیدا نخواهید کرد که به ،ر یعنی خیلی زیاد به هم بریزیدفضاي روحها را شما صد هزار با

. مثل او در کائنات وجود ندارد. به ابدیت او زنده شده، یعنی روح انسان آزاد شده از من ذهنیو بینهایت او 

گر صد هزار بارش زیر و زِبر کننداندر فضايِ روح نیابند مثلِ او

و در بیت پایین می گوید که این حالت ما که . انه وجود نداردهوشیاروحی که به خدا زنده شده باشد مثل چنین ر

سایه حالتها باشد، در این بیاییم به این لحظه ابدي و در اینجا مستقر شویم و درون ما پاك از هم هویت شدگی

ما که خورشید هستیم . اشموالنا دعا می کند که خالی مباد از سر خورشید سایهو.خدا بر سر خورشید ماست

، در کجا؟ در ذهن. ما یک ذره هستیم بی فرم. براي اینکه آفتابی در یک ذره ناگهان، ناگهان آن ذره بگشاید دهان

.بیرونبپردنذهازتواندمیانسان،خیزشیکبهدویکبهگفتهمامروزکهبیرونبپریماگریکدفعه

،بکنیمراادعاهاایننبایدذهنیمنبا،پریدمخیزشیکبامنکهنگویدکسییکدفعهگوییممیرااینالبته

کهعشقیشناساییاین،کندمیاوکهارتعاشاتیاین.استمشخصکامالًبیرونباشدپریدهواقعاًاگرکسییک

مشخصکامالً،بگذاردتواندمیخودشرويکهاثري،بگذاردتواندمیانسانهارويکهاثري،کندمیانسانهااز

بیاییدمردماي،بیرونامپریدهذهنازمنکهبگوید،باشدهمدردازپرباشدداشتهذهنیمنکسینباید.است

.بکندادعاهرکسی،داردمریضی،داردشدیديذهنیمنیعنی،بزندراحرفاینکسیهر.ببینید

اشمباد از سرِ خورشید سایهخالی

کنندو فَرکاجزايِ خاك از گذرش زیب

شدهمستقرلحظهایندرآمدهوبیرونذهنازپریدهواستخورشیدکهانسانحالتاینازگویدمیهرحالبه

هراینکهبرايچرا؟.هستاوباهمیشهحالتشاین،شدهزندهاوبینهایتبهوشدهآگاهابديلحظهاینازو

ما،شدیمدرستشیمیاییموادازمااینکهبراي،هستندانسانهاهمخاكاجزاي،شدهدرستخاكازکهچیزي

جمادات،خاکنداجزاينباتات،هستندخاكاجزايحیوانات،استخاكاجزايچیزهمهو،شدیمدرستخاكاز

.خاکندخود

شفَرَّهم،همانساناینخودهمینطوروانسانیچنینگذراز،هستجهانایندرکهچیزيهریعنیخاكاجزاي

بهاندشدهزندهاوبینهایتبهکهانسانهایییعنیگیرندمیاوازراظاهریشزینتهم،راایزدیششکوهیعنیرا

کمماازهیچکدامسرازخداسایهو،نشودکمآدمهاجوراینسرازخداسایهواقعاًودهندمیفروزیبهمه
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بطورتا،کنیمبازرافضالحظهبهلحظه،بشویمبصیرتبراقسوار،اوباکنیمهمکاريبایداوسایهدرو،نشود

وابرقسمتاینمخصوصاًبیتایناینکهبراي،استاولبیتاینحاال،بلهبشویمتبدیلهوشیارانهاوبهکامل

:گویدمیخوانممیبرایتانمثنويازابیاتیبیفتدجاغبار

27مولوي، مثنوي، دفتر دوم، بیت 

نَفس با نَفسِ دگر خندان شود

ظلمت افزون گشت، ره، پنهان شود

و.دارندمشابهشدگیهايهویتهم،دارندمشتركنقاطاینهاوذهنیمنیکبهشودمیجذبذهنیمنیک

یادتاناگرامروز.شودمیبیشترتاریکیاما.شوندمیخندانوکنندمیصحبتشدگیهایشانهویتهمبهراجع

مناگرشما.بشویمسواربصیرتبراقبهباید:کهگفت،دادمنشانهمبازاآلنکهاولبیتهماندرموالناباشد

و،رساندخواهدحضوربهراشمادیگرذهنیهايمنبامصاحبتکهکنیدفکرنباید،داریدهمدردوداریدذهنی

بهبصیرتبراقگفتمابهامروزراراه.شودمیپنهانراهو،شودمیبیشترتاریکیبلکه،کردخواهدرهاراشما

.آیدمیبوجودفضاگشاییبابصیرتبراق.دهدمینشانشما

و خاشاك او را پاك داراز خَسیار، چشمِ توست، اي مرد شکار

شودمیخداکنیدمیبازرافضاشماوقتی.استعارفانسانیکی،زندگیست،خداستیکی،استجوردویار

یا،کنیدشکارشکرطوطیمثلخواهیدمیشماکهکنیدتعیینحاالشما.هستیدشکارمردشماو،شماچشم

استمعلوم،گشاییفضااثردر،بینیدمییارچشمبااینکهبهتوجهبا؟کنیدشکاربدبیرونیچیزهايزاغمثل

.کنیدشکارشکرخواهیدمیکه

کهعارفهابهآدمها،هستهمهدروندرخداچون،درونییارتاکنیبازرافضابایدکهگویدمیمابهاآلن

ایناتفاقپذیرشباپس،لحظهایناتفاقپذیرشبا،دارنددسترسیکهدرونخدايبهولی،کهندارنددسترسی

چشمروياین،شویممیبلندکهخاشاكوخسبصورتچون،شویمنمیبلندخاشاكوخسبصورتمالحظه

کمکلحظههرمابهخواهدمییارآیا.ندارددسترسیمابهانههوشیار،باشدخداکهیاریعنی.پوشاندمیرایار

مقداریکوفکریکیعنیخاشاكوخسبصورتلحظههراینکهبرايچرا؟.نهکنیم؟میهمکاريما.بله؟کند

.بنددمیرافکردوبینفاصله،پوشاندمیرايهوشیاررويهمین،شویممیبلنددرد
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،بندیدمیراخداچشمواقعدربندیدمیرافکردوتابینفاصله،پریدمیفکریکبهفکریکازمرتبشمااگر

وهستهمخداچشم،شماستچشمفکردوبینفاصله.شماستچشمآنچون،بندیدمیهمراخودتانچشم

صفربهکنیدکمکنیدکمرامقاومت،کنیدکمرامقاومتکنیدمیسعیداریدشما.داریددسترسیآنبهشما

بهآدمهامقاومتاگر.کنیدمیکم،کنیدمیستیزههرجا.لحظهایناتفاقمقابلدرمقاومت،لحظههربرسانید

شدگیشرطیماالبته،چیزهابهدادیمنمینشانواکنشیعنیداریمنگهصفردرتوانیستیممیورسیدمیصفر

کنیممیتماشاراتلویزیونهمین،گویدمیچیزيیککسییک،باالپریممیمرتبشدگیشرطیسراز،داریم

بصیرتچشمرفتنپائینباال.نکنخوب؟کنیتماشاتوانینمی،اینهاخاشاکندوخس،رویممیپائینباالهی

.بنددمیاستدرونخدايچشمکهراشما

آوردي مکنچشم را از خَس، رهزبان، گَردي مکنهین به جاروبِ

ذهنبهآیدمیاول،هستهمذهناینجادرزبان،ندهتکانرازباناینیعنیزبانجارويباباشآگاهیعنیهین

میکهرازبانمانحداقل،کنیمخاموشتوانیمنمیراذهناگر.کنخاموشراذهنیعنی،مازبانبهآیدمیبعدما

خواهندسببخاكوگرداین؟چرا.نکنخاكوگردزبانجارويبا.گویمنمیهیچیمن،کنیمخاموشتوانیم

زبانجارويباشماولی.باشدشماچشمتواندمیفکردوبینفاصله،خداچشمیارچشم. نبینیخودتتوکهشد

.بصیرتتچشمبه،چشمتبهداديسوغاتعنوانبهراخس

یعنی،کندمیپنهانماازراخودشجوريچهمابصیرتبراقیامابصیرتچشماینکهکنیممیصحبتداریم

رامابراقاز،دهیممینشانواکنشبعدلحظهیک،شویممیبصیرتبراقسوار،کنیممیبازرافضالحظهیکما

خستانخدابینچشمبههرلحظهشما.مانیممیذهنتويماو،کنندمیذهنیمنخرِسوارکنندمیپیاده

شماو،زندگیستخردادارهزیرلحظهاینیااستجوردوفکر.کردنشدههویتهمفکرهايبا،نکنیدهدیه

منوافتادهکاربهذهنیمنوداریدمقاومت،نیستیدتسلیمنهیا.هستیدتسلیمحالِدر،کنیدنمیمقاومت

.همیشههابعضیبرايهمشایدوکندمیفکرداردذهنیمناوقاتبیشتر.کندمیفکرداردذهنی

مرتب،چرخندمیشدههویتهمماديمحورهايحولهمیشهکهینکسا،هستنددردزیرهمیشهکهینکسا

قومیگفتداشتیماولبیتهستیادتان.کنندمیگردوخاكاینهاخوب،بشوندشفافترجايبهشوندمیکدرتر
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میغباروابربدونراخدا،راماهآنیعنیرایاراینهاکنندسفربایدهمهکهکنندمیسفربصیرتبراقباکه

کنندنظرمهآندربلهغباربیوابربیبینند

رويِ او ز آلودگی ایمن بودچونکه مؤمن آینۀ مؤمن بود

آیینهشودمیزندگی،باشدهمعارفیکاستممکنحاال،زندگی،کنیمصفررامقاومتلحظهایندرمااینکه

شدزندگیکهدیدخواهید،نشویدبلنددردبصورت،نشویدبلندفکربصورت،کنیدصفررامقاومتشما،ما

.بینیدمیداریدراذهنتان،ذهنتانازشدیدجدایکدفعهناظرحضوربصورتشما،شدبازفکردوفاصله،آیینه

با،مقاومتکردنصفربا،تسلیمبانمایاند؟شمابهراخودشصورتیچهبهدهدمینشانراذهنکهياآیینهاین

.بودنخاموشبا،ندادننشاندردبا،واکنشبعنواننشدنبلند

است؟دورمااصلازهمهازبیشترچیزيچه.سکوت،خاموشیاست؟نزدیکمااصلبههمهازبیشترچیزيچه

همدردو،بگوهمزبانبهحتیو،کنفکرتندتند،فکرآنبهبپرفکراینازبزنحرفبزنحرفبزنحرفهی

خودمانآیینهمومنبعنوانهممااینکهشرطبه،استمومنآینهمومن.استدوربسیارمااصلازاین.کنایجاد

درکهاستموقعیآنو،کنیممینگاهراذهنمانناظرحضوربصورتکهاستموقعیآنوباشیمتوانیممیهم

،کنیدنمیفکرشماکهدیدخواهیدموقعآندر،باشیمفضاگشایییاتسلیمحالدراگر،هستیمتسلیمحال

میمومنبعنوانخودتانیعنی.هستیدخودتانآیینهخودتانپس،بینیدمیراذهنتانناظرحضوربصورت

.بشویدخودتانآیینهتوانید

من،ببینیمراخودمانماکندمیکمکابیاتاینبااینکهبرايماستآیینهصورتییکبهموالنااآلنهمین

براق.ببینیمهمراآنکنیممیمقاومتکنیممیستیزهوکنیممیاعتراضجوريچه،ببینیمراذهنیمان

شماآیینهخداوبشودبازفضا،بدهیداجازهلحظهایندراگرپسکنید؟میتوجه،دهدمینشانمابهرابصیرت

بتوانیدراحالتایناگرو.استایمنآلودگیازشمارويلحظاتآندر،بکشیدعقبناظرحضوربصورتوبشود

.بودنخواهدردیگآلودهشمارويبدهیدادامه

به،گذاریدنمیکناروکنیدمیکارخودتانروي،خوانیدمیروزهروموالنابههستیدمتعهدکهشماحتیو

آیینهخودتانروزبهروزکهبینیدمی،نداریدمردمباکاري،پرسیدنمیرامردمنظر،کنیدنمیگوشمردمحرف

اینکهازیواشیواش.اندازیدمیداریدراتوصیفاتتاناینکهبراي،شویدمیآیینهدارید،شویدمیخودتان
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ایندرو.آییددرمیدارید،بکنیدبسندهتوصیفبهوبشویدهویتهمآنبا،دربیاوریدتوصیفبهراخودتان

،گذاردمیرااثرشبیشترینزندگیکهاستنگیآیحالت

،تابدمیداردبینش،آیینهاینازکهباشیدمطمئن،کنیدمیتماشاراذهنتانوهستیدناظرحضورشماوقتی

ودروندربفهمیدبتوانیدشماکهزبانی،گویدمیشمابهدارد،تابدمیدردهایتانبهدارددهندهشفانیروي

شماو،نداریدنگهگزافبهرااینهااستبیهودهاینهانگهداريونیستشمااصلِدردهااینکهکنیدشناسایی

کهبینیدمیشماحالتایندرو،کنیدمیپیداخودتانبرايشخصاشمادروندررابینشاین.اندازیدمیراآنها

راخداآیینگییا،راخودشآیینگیتواندمیخودشفقطکسیهرکهاستهمینبراي.نداریدکارکسیباشما

میراهمین.رسدنمیيافایدهکهشمابه،کنمتجربهدروندرراخودمبودنآیینهمناگر.کندتجربهدرونشدر

:گوید

در رخِ آیینه اي جان، دم مزَنیار، آیینه است جان را در حزَن

پیداتوانیمنمیبیرونییارما،کنیمتکیهاصلییارهمانرويبایدما.خداست،استزندگیاصلییارواقعاًکهیار

میموالناهمینهمیکی،استدرونخدايیکی:باشدشمابرايیارتادوشایدزمانایندراآلنیعنی،کنیم

،استدسترسقابلاینها،خوانیدمیخودتانخریدمیکهکتابهایییابرنامههمینطریقاز،کندکمکتواند

دیدوچیزهاباشدههویتهمرفتهيهوشیاروقتیاست،ذهنیمنهمین،غمواندوهیعنیحزن،حزَندرجانِ

اینکهبرايهستسادهاینقدرکردنایجاددردو،کردهایجاددردوکردهدیدشعینکیعنیدیدشکردهراآنها

کهوقتیداریمتوقع.داریمتوقعپدرمانازما.کنیممیایجادتوقعزیاديمقدارماکهبینیدمیذهنیمندر

کهمتوقعیممادرماناز.بکندکارتاهزار،بفرستددانشگاه،بخرداتومبیل،بخرددوچرخهمابرايشویممیبزرگ

.داریمتوقعیعنی،متوقعیمبرادرمانخواهرماناز،بکنراکاراینبکنراکاراین

بلدرادیومانو،دانیممیخودمانحقوخودمانمیلرااینهاچونشودنمیانجامکهتوقعاتاینازهرکدامو

جورحقیقتباکهدربیاوریمموالناقولبهمنصفانهاصطالحبهصورتبهراتوقعاتاینوکنیمشیشهتويستیمین

پدرمنچطور.بشویمخشمگینداریمحق،برنجیمداریمماحقنشدهبرآوردهمانظرازکهتوقعاتاینپسباشد

منهستسالمچهلکهمن.خریدنمیداشتهمراپولش،نخریدبخررادوچرخهآنگفتممیسالگیششدر

.کنممیافتخارآنبه،دارمرارنجش،رنجیدم،بزنمسراوبهرومنمیهم
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مگرتوقعات بی جایشان است،دردیاغمِیااندوهدرجانشان.استحزندرجانشانگویندمیاینطوريمردم

بیرونرامنچرا؟زنینمیتلفنچرا،داریمفرزندمانازدفعهاین؟نداریمتوقعسالگیپنجاه،سالگیچهلمادر

خومانمادرو پدرازیعنی.رنجیممی،داريپولکهتو،خرينمیراچیزفالنچراکنی؟نمیخریدچرا،برينمی

مادرپدرهاموقعبعضیهمبلکهو،زدهکتکراماکهرنجیدیمهممانمعلمیناز،رنجیدیمهمهاز،رنجیدیمکه

بچه،شدهسالمانپنجاه،سالمانچهل،شدیمبالغکههمحاال،رنجیدیمکههمآنهااز،حاالزدندکتکراما،ما

میفکرشما.داریمرابیجاتوقعاتهمینچونرنجیممیآنهاازردیگصورتیکبههمحاال،شدندبزرگماهاي

؟استسختیکاررنجیدنکنید

ندارمحقمنکهباشیمآگاهبایدمابگویندمابهبایدرااینهاحزندربرودآدمجانکهاستالوصولسهلخیلی

،هستسالمپنجاه.نهبرنجم؟بایدمن،نخریدکهنخرید،نخریدراچرخهسهیارادوچرخهپدرمخوب،برنجم

نیمدرحالیکه،ببیندآیدنمی،خالیوخشکهمآن،زندمیزنگباریکماهیفرزندم،هستسالمشصت

اینها،بیجاستتوقعاتاینهابببند؟آیدنمیچیبراي،ببیندرامنبیایدتواندمیاستراهساعتیک،ساعت

میهمینطور،نیستشیشهتويمادیو،نیستشیشهتويذهنیمنکهاستایناینها،استذهنیمنمال

محاباییهیچ،ترسیهیچو،رنجدمیهمبعدش،باشدداشتهخواهدمیتوقعیهرکسهراز،خودشبرايرقصد

.نداردرنجیدناز

آیینهخدایعنی،حزندرراجانستاآیینهیار،گیرندمیرایاررويوشوندمیجمعهمبااینهاحالیکهدر

لحظهایندرکنیمبازرافضا،شدیمهویتهمآنهاباوکردیمدرستماکهايغصهوغمهمهاینبااگرو.ماست

کههویعنیزدندم.زنیمنمیدمآیینهرويما،کندمیحملهمابهدارددرداینکهولولحظهایناتفاقمقابلدر

تومنجانايزندگیآیینهرخدر.استآنمعادل،مازدنحرفاینبیندنمیآدم،گیردمیبخارراآیینهروي

؟آیدمیکجاازابروغبارکهشدیممتوجهحاالباش،ساکتیعنینزنحرف، مزندم

دم فرو خوردن بباید هر دمتتا نپوشد روي خود را از دمت

یارتانشود،پوشیدهکنی،میایجاددردست،افعالذهنتزنی،میحرفمرتبکهتودمازرارویشخداویارتا

تسلیمونزنیمحرفاصالکهاست اینراهبهترین.بخوريفروبایدرادمتلحظههرنپوشاند،رانهیآیورویش

گویدمیرا،موالناکندرحمتخداواقعاداده،یادمابهچیزيیکنشویم،مانذهنیمنهايخواهشوتوقعات
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اگرگذشتهدرمنبگوبشیندفعهیکحجت،شیشهتويشیشه،تويبکناساسیقانوناینبارادیوتاینآقا

رنجشهمهاگردانیدمیچهشمااندازم،میراهایمرنجشتماماشتباه کردم، بوده،توقعاتمخاطربهامرنجیده

داشتید؟نگهچیبرايیکتایی،فضايبهبرویدبپریدذهنازخیزیکبا،بیاندازیدراها

یدبگویکهکندمیکمکشمابهخوببوده،منتقصیرداشتم،توقعهمهاینبوده،ناقصعقلممنکهایندرك

بوده،بیجاتوقعاتآندانممیکهحاالدانستم،نمیچونداشتمتوقعمنکه،نبودهآنهاتقصیربوده،منتقصیر

فرعونکرسیتويبردمیرامابخشیدنکلمهندارم،دوستگفتمرابخشیدنکلمهمنو.اندازممیرااینهامن

مناینببخشم،بایدمناوضاع،شودمیخراب،نهشوند،میراحتایشاننهاصالکهنبخشممناگرنشاند،می

اینکهبردمپیاشتباهمبهمنبگوییمبایدنیست،درستاصالبخشیدنکلمهببخشم،بایدمنگویدمیذهنی

.بیجاستتوقعیهراصالبوده،بیجاوبودهذهنیمنمالمنتوقع

کم ز خاکی؟ چونکه خاکی یار یافت

یافتاز بهاري صد هزار اَنوار

الماسبهکههستیمخاراسنگازکمترما؟خاکیمازکمترماهستی،خاكازکمترگویدمیقبال،زدهمثالموالنا

هستیم،گیاهازکمترما؟شودمیتبدیلعقاببهکههستیممارهستیم،سوسمارازکمترما؟شودمیتبدیل

درسپرد،بهاربهراخودشوقتیو،کردپیدایارخاكکهاینبراي.کهنیستیم؟کندمیبازگلکههستیمنبات

میلحظههرماکه،نیستیمزمستانازبعدبهارتابعکهمابگیرد،صورتخواهدمیلحظههرمابهارکهحالی

نوراگرورنَجمعیانورجمعانوار.کردپیداشکوفههزارصدبهاریکازخاك.کندشکوفاراماوبیایدبهاریمتوان

سفیدشوند،میبازهاشکوفهبهاردرشد،نورانییعنینورشودمیبگیریمنوراگرشکوفه،شودمیبگیریم

.نیستیمخاكازکمترمابشویم،بازبایدهمماشوند،میشکوفهازپریاکنندمینورانیهستند

آن درختی کو شود با یار جفت

از هواي خوش ز سر تا پا شکُفت

ایندرببیند،راآینهبشود،جفتتسلیماثردرخدابایاموالناباکهانسانیهروبهارباکهدرختیآنگویدمی

واضحشکفت،خواهیمپاسرتاازآید،میآنورازتسلیماثردراز نسیمی کهمابهار،خوشاز هوايدرختصورت
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تبدیلهیجاناتتانبشود،خالقفکرتانبشود،سالمتنتانبشود،شکوفابعدتانچهارخواهیدمیشما.دیگراست 

آرامشجايبهبیاید؟اصیلآرامشبیاید،اصیلشاديآید،میآنورازکهبشودزیباییلطیفاحساساتبه

دوستانهااینکه،کردنجمعخوددورراآدمهاوکردنپیدادوستبا،کندایجادخواهدمیذهنکهمصنوعی

امنیتحساینکنم،میامنیتحسکنند،میکمکمنبهاینهابیفتداتفاقیاگردارم،آرامشهستند،من

وداریدذهنیمناگر:گفتامروزولی.هستمیسرلحظههمینکنید؟پیدااصیلچیزهايخواهیدمیکه،نیست

کند،نمیکمکشمابهدیگرذهنیمنبرود،بینازوبشودمتالشیذهنیمناگرکهرسیدیدنتبجهاینبهواقعا

.بسپاریدتسلیمبااونسیمیااوبهاربهراخودتانهمشماسپارد،میبهاربهراخودشدرختکهطورهمین

در خزان چون دید او یارِ خالف

لحافدر کشید او رو و سر زیرِ 

بهارمثلنیست،یاراینآید،میداردکهسرمااینکهبینیدمیشود،میسردوشودمیخزانوقتیدرختاین

نگذارید،اودمبهدمبشوید،ساکتبایددیگرشماآمد،دردمندذهنیمنیکدیدیدهمین کههمشمانیست،

بلکهاو،بابشویدهمراهبایدهمشماکند،میپخشدردکند،میغیبتآمدهزنیکمرد،چهدردمندانسانیک

همشماشود،نمیشکوفاوشودمیساکتپاییزدردرختکههمین.نیستچیزينوهمچبرسید،حضوربهشما

پیغاماینباشید،خاموشبایداید،دیدهراذهنیمنتظاهراتدیگرشماودارندذهنیمنکههاییآدماطرافدر

.موالناست

یارِ بد بال آشفتن است: گفت

چونکه او آمد، طریقم خُفتن است

بهترپسبگذارم،اواختیاردرراخودمتوانمنمیمنآید،میداردزمستان:کهگویدمیدرختکه،گویدمی

وکردنسامانسروبییعنیآشفتنبکند،آشفتهراماخواهدمیآمد،بالکهاینبرايکنم،جمعراخودماست 

رويوکنیممیکارموالناوحضورگنجبااگرماکنیم،پیدازندگینظمبایدماکنیدمیتوجه.کردننظمبی

میوهستنددردازپرکهآنهاییمخصوصاهست،ذهنیمنبدیارآمد،بدیاراگرکشیم،میزحمتخودمان
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بکند،آشفتهآیدمیآنورازکهراشمازندگیزندهنظمخواهدمیکهاست بالییاینکنند،پخشرادردخواهند

.برودتاباشیدساکتهست،خفتنطریقمبخوابید،آمدو اوقتی

:گفتداشتیمغزلدررابیتاینبله

انصاف ده که با نَفَس گرمِ عشقِ او

جماعتی که حدیث هنر کنندسردا

دراوخردوخدابینهایتآرامشوسبببیشاديکهحالیدرکن،رعایتراانصافوعدلوکنتاملخوبیعنی

عدمواقعدرایننیست،سردياینآیابده،سامانوسرمابهوبشودمابعدچهارواردتواندمیلحظهاین

یعنیراخودماندانشودانیممیبگوییمماکهنیستدانشیبیبهمیلنیست،دردبهمیلایننیست،تشخیص

میموردایندرشود؟میمازندگیوارداودمبااوخردکه،نکنیمتوجهاوخردبهوببریمکاربهرامانذهنیمن

. بخوانیممثنويازبیتتاچندخواهیم

3172مولوي، مثنوي، دفتر دوم، بیت 

چون نکردي هیچ سودي زین حیل

ترك حیلت کن که پیش آید دول

آرامشحسست،اسبببیشاديحسواست خوشبختیحسهمانست،ابرکتیعنیاست دولتجمعدول

لحظهایندرشدنمستقرولحظهاینبهآمدنماست،حضورشدنبازست،ازیباییحسست،اخالقیتست،ا

نبردي،سوديهیچشدههویتهمفکرهايایناز:کهگویدمی.دردهاستانداختنست،ازمانبهنرفتنست،ا

سوديهیچذهنی،منکردنفکرباهاکردنحیلهاینازکهاینبهتوجهباحیل،زینسوديهیچنکرديچون

.بدهیمصورتنتوانستیمدیگريکارکردن،زیادراشدگیهاهویتهموانباشتندردازغیرماچون.نبردي

رافکردوفاصلهوپریدنشدگیهویتهمآنبهشدگیهویتهماینازذهنیمنبوسیلهیعنیکردنحیلهو

نشوید،کمانبیندازد،تیرشماطریقازخدانگذاریدکهاینیعنیکردنحیلهست،اکردنحیلهاینبستن،

راکارایناگرخداست،اندازشتیروکمانمابیندازم،تیرخواهممیمنبگوییدبلرزانید،راکمانکنید،مقاومت

.دانممیمنمگوییمی،مکنیمیفکرذهنیمنباپسنکردي
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هستندبديهايآدمعجبکهبگوییدنخوانیدراشعراینشماست،اجنساینازداردغصهوغمکهکسیهر

بعدهستید،جنسهمینازشمانیست،خالیمرکزتاناگردارید،غصهوغمشمااگرکنند،میحیلهکهآنهایی

رااینکنیفکردردهایتراساسبذهنیمنبوسیلهتوکهراکردنفکرروشاینیعنیکن،حیلتترك:گویدمی

هايدولتبشود؟چیکهبیندازد،تیرتوطریقاززندگیصفر،مقاومتبالحظهایندربگذاربلکه،کنرها

.بکنیکارينتوانستیفکرجوراینباکهحاالتابیاید،پیشتوبرايزندگیبرکاتزندگی،

ز فَنبرچون یکی لحظه نخوردي 

طلب ربّ الْـمنَنترك فَن گو، می

فناینازنتوانستیلحظهیکحتیچون،ثمرهومیوهیعنیبراولمصرعدروهانعمتپروردگاریعنیالمننرب

میاعتراضوتوانممیدانم،میمنگوییمیکهاینذهنی،منهايزرنگیذهنی،منهايحیلهذهنی،منهاي

برچرا.ندادهبرتوبرايايلحظههیچبخوري،میوهنتوانستیلحظه،ایناتفاقمقابلدرکنیمیستیزهوکنی

منکهوسیلهاینو،کنیممیفکرذهنیمنوسیلهبهلحظهاینپوشاندنبامالحظه،اینکهاینبراينداده؟

بهمتکیو،نداردوجود،باشدزندگیکهدیگريکنندهفکرودانیممیماکهفرضاینباکند،میفکرذهنی

.کندمیفاسدراهدفوسیلهدرنتیجهدردهایمان،بهوماهستیمخودمان

وبودآیندهدرچیزيیکفاضلهمدینهاینوبودندفاضلهمدینهدنبالجهاندرمردمکههاشکستاینتمام

آنجابهرسیدندوقتیبشود،شانفکربشود وعملشانواردزندگیخردنگذاشتندونبودندتسلیملحظهاین

ذهنیمنکهکارهاییبالحظهایندرشماو،باشدذهنیکهنداردوجودشهريچونهمست،اجهنمدیدند

شودمیآنجا،بهرسیدشودمیشکنجهباکشتن،باتنبیه،بازور،باکهکندمیفکرذهنیمنکند،میپیشنهاد

وسیلهلحظهاینکند،میفاسدرالحظهاینکرد،عوضراايعدهیکشودمیکرد،پاکسازيراايعدهیک

.آیدمیفضاگشاییبابصیرتبراقشوند،نمیبصیرتبراقسواریعنیست،ا

میکهچیزهاییآنونخوردیمبرلحظههیچمانتیجهدروهستندمهمگویدمیمابهموالناکهمطالبیاین

میفاسدراخودمانخواستهوهدفماقدمبهقدمکهچراشد،فاسدوشدپوچهمه،کنیمدرستخواستیم

هايتکنیکیعنیفنگفتن،فنتركگو،فنترك:گویدمیحاال.بودهماذهنیمنمنبعشکهعملیبا،کردیم

.ریزدمیهمیشهرنجشوکینهزهرآنازواست آنتويدردبعدیکهمیشهکهذهنیمنهايروشذهنی،من
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باشید،داشتهکینههمبهنسبتتوانیدنمیکنید،میزندگینفردوکهخانوادهدرکهگویدمیموالنااینجابارها

خواهیدمیشماگو،فنترك. شودنمیبگردید،عشقدنبالو،کنیدحملکهنهرنجششماتوانیدنمی. شودنمی

کردنمسمومباکنیدتربیتهمخوبیهايبچهخواهیدمیبرسید،عشقبهجوییانتقامورنجشوورزيکینهبا

. گوفنتركخانواده،محیط

ایناتفاقپذیرفتن،تسلیمکنی،گشاییفضابایدکاراینبرايبطلب،رانعمتهاپروردگاریعنیالمننربطلبمی

هستند،مربوطماغزلبهابیاتاین.ستابصیرتبراقلحظه،اینبهخداستکردنطلب،شرطوقیدبدونلحظه

میهمادبیاتسدازبخوانیدکهزیادبخوانید،بارچندینبایدشماخوانم،میراهااینابیاتاینبهتربیانبراي

دراست ممکننیستخوباشفارسیکهکسییکاست ممکنابیات،اینهستندادبیمقداریکچونگذرید،

بنانبایدمانزرنگیمحورهايحولراخودماناعمالوفکرهاماکهفهمیممیاالنونشودمتوجهبرخورداولین

.کنیم

چون مبارك نیست بر تو این علوم

کُن و، بگذر ز شومخویشتن گُولی

مااعمالوفکرهامنشاءشدهومامرکزشدهوشدیمهویتهمآنهاباکهدانشهايانباشتگیاین،هازلّهاین

مابراياینها،اینهابراساسدانیممیگوییممیو،خودمانباکنیممیحملرااینهاکهمادردهايمخصوصاً

.نیستندمباركنشدنتسلیمو،دانممیکهمازرنگیمحورهاي.اندبدشگون،نیستندخجسته،نیستندمبارك

خیلی.نیستمزرنگمنبگو،شوساده،شوساده،علوماینبهنسبتکننادان،کنابلهراخودت:گویدمیحاال

،استخوبچقدرشودمیسلطهسبب،دانندمیارزشرازدنگولوگفتندروغ،دانندمیارزشرازرنگیها

.ترمزرنگمن،برترممنکهستاایننشان

،ناخجستگیاینازوهادانشاینبهنسبتکنابلهراخودتگویدمی،نیستدرستاینگویدمیموالناببینید

،استناخجسته،افتادخواهدبداتفاقحتماًیعنیشوم.بگذربدشگونییعنیشوم،بدشگونیونامبارکیایناز

کما،افتادخواهدشمابرايبداتفاقحتماً،کنیدعملو،کنیدفکرشدههویتهمفکرهايبراساسشمااگریعنی

.بگویدمابهموالناکهشودنمیترواضحدیگرایناز.اندناخجسته،اندشوماینهاو،افتادهاینکه
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یا الهی، غَیرَ ما علَّمتَناال علْم لَنا: چون مالیک گو که

استبارچندمیناینببینید،ماپس.آموختیمابهتوآنچهجز،نیستدانشیراماخداوندابگوفرشتگانمانند

وراشدگیهویتهمهايدانشیعنی،نیستدانشیراماکهبگوفرشتگانمانند،خوانممیرابیتاینشایدکه

آخر.کنیممیعملیککنیممیفکریک،شویممیخشمگینمامثالً.مابرايهستنددانشهمدردهاحتّی

ایندرکهآنستدانش؟ایناستدانش.کنیممیعملکنیممیفکرماکینهبراساسدانش؟شودمیخشم

خودترويحواستبایدکاراینبراي،شودمینوشتهذهنتبهخدا،زندگیطرفازفضاگشاییاَثردرلحظه

باراآیینهرويندهبخاراینقدرگفت؟توانینمی،ببینیراذهنتناظرحضوربصورتباید،کنیبازفضاباید،باشد

ساکت؟باشیمساکتماشودنمی.باشساکت،نکنتیرهفکرآنبهفکرایناز،سرهمپشت،پیدرپیگفتارت

.باشنداشتهکارکسیبا،باش

خواهمنمیمن،نیستمربوطاصالًمنبه؟اندجوريچهمردمببینمکنمقضاوتنیستمنوظیفۀبابابگواول

وضعیت،راکسیفعلیوضعیتیاکسی را دین،راکسیباورهايخواهمنمی،کنمعوضیاکنمدرسترامردم

اینکهبراي؟رااینبگوییمشودمی.هستمخودممسئولفقطمن.کنمدرستخواهمنمیمنراکسیخانوادگی

اویا،کنیممیپیدادسترسیماندرونخدايبهمابودنساکتوسکوتایندرو،کندمیساکتراماکاراین

پیشکههمرادردهاییاینو،بکندپیدادسترسیمابهخواهدمیهاستمدتخدا.کندمیپیدادسترسیمابه

میانکار،کنیممیتکذیبداریمماو،داردوجوداوکه،بشویماومتوجهتا،آوردمیپیشاو،مابرايآوردمی

شدنبلندوآنهابراساسکردنعملوکردنفکرومرکزماندرباورهایعنیهاشدگیهویتهمگذاشتنبا. کنیم

.دانممیمن،دانممیمنکهگفتنو

خودش،دانممیمنکهاستاشتباهایندچار،استاندوهزیرکهکسیهر،درديهردارددردکهگفنمکسی

اگر،دانمنمیگفتمیاصیلاگر،شدهدردهایشباعثذهنشبراساسدانممیهمین،دانممیفقط،شدهباعث

میاینجاازماماديهايشکستحتّی.نبودصورتاینبه،بودخودشروياشتوجههمۀ،نداشتکاريکسیبا

قانونفوراً،کندپاكدرونشآینۀوقتیانسانولی.آیدمیهمجبرانقانونازماماديهايشکستالبته.آید

همان،کنندنمیاجراءراجبرانقانونمردماینکهعلل،استطبیعیاینقدرجبرانقانونیعنی،بیندمیراجبران

.استشانفنّ،استشانزرنگیمحور
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زرنگمااینکهبراي،گیریممیکیلوصددهیممیمثقالیکما،گیریممیزیاددهیممیکمماگویندمی

روشندرونآینۀایناینکهبمحضشودنمی،هستیمدکترگوییممیخوانیمنمیدرسما.کندنمیکار،هستیم

خودشاگرو.دهدمینشانشمابهراخودشجبرانقانون،فتندابیزرنگیمحورهاي،ندانیدذهنباشماوبشود

بایدشماهماینهاروي،بگذارموقتبایدمن،کنمکاربایدمن،دهانصافگفت.شودمیمنصفآدمبدهدنشانرا

چیزهاایننگذاریدوقتاگر،بگذاریدوقتبایدشماکهراجبرانقانوناینگفتماینقدردیگرمن.بگذاریدوقت

موقعهیچوکردخواهیدفکرو،دیدخواهیدهاشدگیهویتهمدیدبااشهمهنگیریدیاداگر،گیریدنمییادرا

.شدنخواهیدبصیرتبراقسوار

راخودشبصیرتبراقکهبخوانیداینقدررااینهابکشیدزحمتاینقدربایدباالخرهکهاستجبرانقانونهمآن

بادیگرمن،بینممیدیگرجوریکاینکهمثلمناالنبودهاینفضاگشاییهان:دیبگوی،بدهدنشانشمابه

بینممیمناالن،بینممیدیگرجوریکاالن،بینمنمیقبلیباورهايورنجشوکینهدانمنمیوخشمعینک

، نداردفایدههمدیگرانمالمت،نداردفایدههمخودممالمتکهبینممیوفهمممیو،بودهمنتقصیرهمهاینها

.استحضوربراقبینشیکخودشمسئولممنکهمسئولیتدیدناصالً.کنمنمیراکارایندیگر

کنیممیفکرماچرادانمنمی.استفالنیتقصیرنیستمربوطمابهگویندمیکهایددیدهآدمهزارچندماش

مرکزدرشدگیهویتهمجورهزارکهحالیدر،شدخواهدعوضمازندگی،بشودعوضبیروندرپارامتريیک

عاملیکیا،کنندعوضراشانزندگیمکاناگرکنندمیفکرهابعضی؟کنیممیفکراینطوريچرا.هستما

نیست،بشودآنمنتظرند،شدخواهندخوشبختاینها،دیگريچیزهریا،بشودعوضاجتماعیعاملمثالًبیرون

:اندگفتهاستقرآنآیۀبهمربوطاینبله.استسادگیاین،چیزيهمچون

32، آیه ) 2(قرآن کریم، سوره بقره 

إِنَّک أَنْت الْعلیم الْحکیمۖ◌ قَالُوا سبحانَک لَا علْم لَنَا إِلَّا ما علَّمتَنَا 

.تویى داناى حکیم. اى دانشى نیستما را جز آنچه خود به ما آموخته. منّزهى تو: گفتند

بعنوانکسیهریعنیحکیمدانايتویی:گوییممیراهمینهوشیاريبعنوانهمماگفتندفرشتگانیعنی

فضايآنبهتسلیماَثردردروندرکهخداییبه،شودمیبازکهايآینهآنبهبایدلحظهایندرهوشیاري

دانشما،دهیمیمابهتولحظهاینکهدانشیازغیر.شودمیبازفضادلیلهمینبه،گویدمیشدهگشوده
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همگفتارایندرو،اندمفرغهمهاینها،کنیممیحملآنباشدیمهویتهمماکهاینهایییعنی.نداریمدیگري

:گویدمیاستجالبخیلیتانبرايخواندیمهمقبالًرااینبخوانمهمرااینبدهیداجازهبله.باشداصیلباید

1128مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بیت 

بر شَجر سابق بود میوة طریفباش اي ظریفآخرونَ السابِقُون

.)درخت استاي زیرك و دانا در زمره پسینان پیشتاز قرار بگیر، زیرا میوه تر و تازه درخت مقدم بر (

کهاستهماناینپیشتازپسینیانیعنیالسابقونآخرون،تازهوتَریعنیطریفوداناوزیركیعنیظریفو

:گفته،گفتهمابهقبلجلساتهمفردوسی

مداربازيبهراخویشتنتوییشمارپسینفطرتنخستین

بیشترینومادیتکمترینلحظههمیندراالنوشدهجداخداازکهخداییذاتاولین،فطرتاولینیعنی

یعنیالسابقونآخرونپس.هاانسانما،هستیمما،داردخدابههوشیارانهراشباهتبیشترینو،داردشفّافیت

ماديومادیت،برودفضاگشاییاَثربرمامرکزدرهاشدگیهویتهمایناینکهبمحض،هستیمنزدیکخیلیما

ماديکمترماربهنسبتعقابو،شدهعقاببهتبدیلمارگفتیمماکهاستدرستو،رودمیبینازماگرایی

کمترینگلگیاهانبیندر،استماديکمترسبزشتنۀبهنسبتگلگفتیمو.استترلطیف،ماديکمتر،است

امرسیدهاالنهمینورآنازمن:گویدمیداردگلیهرانگار،آوردمیپیغامییکبویشآنباو،داردرامادیت

.گوید، همین را میگویدمیراهمینهمانسانیهراتفاقاًو،دارمشمابهپیغامییکمنو

.کنندقبولدارنددینکهآنهایییعنی،کنیدقبولشمابلکه،آوردمیدینیهايدانشازواقعدرموالنارااینها

وراشباهتبیشترینولی،هستیمهاآخرینجزوماکهاستدرستیعنیپیشتازپسینیانکنیممعنیاگرپس

یکاینکهبراي.باشاینتوگویدمی.بشودخالیتواندمیمامرکزفوراًیعنی.داریمخدابهراشفّافیتبیشترین

،خدابگذاریمرااسمشحاالکاشتهرادرختاینکهکسیگویدمی.بودهماديدرختاینوشدهکاشتهدرختی

،انساندروشدهساختهانساناالنوبودهحیوان،بودهنبات،بودهجمادموقعییکمثالً،آمدهدرختموقعآناز

نظردرخداکه،استاولیهمیوةهمانمیوهاین،داردايمیوهیکولیاستدرختجسمش،استدرختانسان

.استکارندهمیوههماننهایتبیبهمادرهوشیاريشدنزندهمیوهاینو،داشته
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اوستنهایتبیهوشیاريبهشدنزندهیعنیتازهوتَرمیوةهمیندرختاینکاشتنازخدامنظورکهگویدمی

ماهمینبشودزندهبایدخدابهبایدهوشیارانهکهموجودياولینیعنی.هستینزدیکخیلیتوو،انساندر

وقت،کنیممیخرابداریم،دانیممیذهنیاندكدانشهمینبا،گوییممیاینکهبارافرصتداریمماو،هستیم

:خالصه.کنیممیتلفداریمرا

بر شَجر سابق بود میوة طریفباش اي ظریفآخرونَ السابِقُون

که،ماستمیوةباشدخداکهدرختکارندةوبودهمیوهمنظورشدرختکارندةیعنی،استسابقشجربرمیوه

.هوشیارانهاستخودشنهایتبیمامیوةواقعدر

هیچنهماکهکنیممیانکارداریمما،مانیستیمکهبگیرقرارپیشتازپسینیانزمرةدرداناوزیركايبله

خودمانشفّافیتعدمورامانمادیتخواهیممیهمروزبهروزوهستیممادهاینبلکه،نداریمخدابهشباهتی

درختبرمقدمدرختتازةوتَرمیوةزیرا.نیستدرستاصالًفکرروش،کاراینکنیمبیشتر،بیشتردردهايبارا

کاشتهاینبرايرادرخت،نبودسیبنبوددرختایناگرحاال،بودهسیبمنظورشکارندهسیبیعنی.است

ساختنبراي.بودهالزمهمدرختاینولی،کردمیدرختبدون،کنددرستراسیباینتوانستمیاگر،است

بیایدبشودبزرگبچهماهنهآنجادرکهاستالزمهمخانمرحمواستالزمزنیک،استالزممردیکانسان

.بیرون

مقصود بوداول ست او، زانکه او گرچه میوه آخر آید در وجود

انسانگفت،غزلدراَبدمهرگفتامروز.خداابدیتونهایتبیبهاوشدنزندهیعنیانسانیک،میوهکهچهگر

میوهاینو.کندمیردرابیرونیهايچشمکو،شودمیزندهابديلحظۀاینبهوشودمینهایتبیدرونش

،بله.آوریمنمیخودمانرويبههمماکه.ایمبودهمادرختاینکاشتنازخدامقصودولی،آمدهبوجودآخر

'تا بگیرد دست تو علَّمتَنا'ال علْم لَنا: چون مالیک، گوي

.)دست تو را بگیرد» جز آنکه به ما آموختی«تا » ما را دانشی نیست«: مانند فرشتگان بگو(

رامابگوییدتوانیدمیواقعاًشماآیا.نیستدانشیرامابگوفرشتگانمانند.کندمیاشارهآیههمانبههمباز

برنامهاینکنندةاجراءمنگویممیمن.دانمنمیمن،ندارمدانشیمنگوییدبتاندلتهازیعنی؟نیستدانشی

اجراءدارممناینکهنه،رسدمیمنبهافتخارشنه،کندنمیاجراءشهبازيپرویزذهنیمنرابرنامهاین،نیستم
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تاوآوردمیپیشراامکاناتشهمۀدیگريکسییکو،گیردمیصورتداردکهاستپدیدهیکبلکه،کنممی

.نیستچیزيمندر.شودنمینخواهدهمموقعهرتاو،شودمیبخواهدهمموقعهر

شما.کنممیعوضمن،دانممیمن،هستمايکارهبگوییداگر،نیستمايکارهمن،بگوییدبایدراهمینهمشما

نخواهیدهمموقعهیچراچیزيهمچونیک،نشنیدیدموقعهیچ،کردخواهمعوضراشمامنبگویممندیدید

تودستبگیردتا،بخواندبایدآدمبارهزاررااینلَناالعلمگومالئکچون.مانیستیمايکارهاینکهبراي،شنید

دانشدیگرما،بدهیمابهاستممکنتولحظهایندرآنکهجزیعنی،آموختیمابهتوآنکهجزیعنی،علَّمتَنا

مانمعلّمینازمادرمانوپدراز،برداشتیمخودمانباباقیماندهوزلّهبعنوانکهماذهنیدانشآن.نداریمدیگري

مندردهاي.خوردنمیدردبهآن.استمفرغآن،استگرانمایهمابرايو،کنیممیحملخودمانباوگرفتیم

.گوییدمیشما،بکنمتوانمنمیکاريمن.نیستدانشیهماینکنندمیتحریکرامنکههم

جدلوبحثبهشویدبلنداگر،شودمیدرستتانزندگییواشیواشکردیدهمعملوگفتیدتاندلتهازاگر

باحقّدانیممیماگویندمیکهآنهایییا،دانینمیتو،کنمثابتبگذاردانممیمنکهآنواینبا،بپردازید

میانکار.دانیممیماگویندمیکههستندکسانیهمۀاینها.اندباطلآنهاهستیمحقّما،ماستباحقّ،ماست

رامادستدهیمیتومابهلحظهاینکهچیزيآنجزرامادست؟گیردمیچیرامادستپس.راخداکنند

با،داردامکانفضاگشاییباکاراینو،کنیمیفکرماطریقازتووکمانمالحظههرولحظهاینیعنی،گیردمی

:بیت.بله.شویممیبصیرتبراقسوارمافضاگشایی

فخرِ جهان و دیده تبریز، شمسِ دین

تا روز را بدو ز حوادث سپر کنند

جاییآندرهاانسانکهگویدمیبیتاینکهبدلیل،استمهمیبسیاربیتوخواندمتانبرايداشتیمغزلدررا

وابديلحظۀاینازآگاهیوزندگینهایتبیبهاستآمادهاالنهمینانسانیهریعنی.هستند،باشندبایدکه

توجهوتأئیدبهونباشدجهانبهمتّکیو،بایستدخودشهوشیاريپايرويو،بشودزندهلحظهایندراستقرار

راموضوعاینولی،نباشددیگرانبهنیازمند،نباشدخوشبختیبرايدنیابهنیازمند،نباشدنیازمندبیروناز

.کندمیتعبیرروزبهراحالتاینو.شودنمیمتوجه
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کهشودمیحالتیشبیهدرست،بشودنهایتبیدرونشوبشودمستقرّلحظهایندروقتیانساناینکهبراي

استزندگییاخداستخورشیداستتابشحالدرکهخورشیدياین.تابدمیخورشیدواستزمینجوباالي

،کنندحفظتوانندنمیراروزاینهاانسانولی،تابدمیجهانبه،تابدمیبعدشچهاربهتنهانهاوطریقازدائماً

.کنیدحفظراروزبایدشماحوادثمقابلدرپس،بلعدمیراروزاینحوادثاینکهبراي

.گیردمیصورتآیدمیبوجودلحظهایندرفضاگشاییاَثردرکهبصیرتبراقهمانباکاراینکهگفتموالناو

کشیدهوشویممیحوادثقربانی،کنیممقاومتاگرو،نکنیمبازرافضاحوادثمقابلدرلحظهایندرماتایعنی

و.گیردمیصورتهاآدماکثردرتقریباًپدیدهاینو.شودمیتبدیلشبروزبهاینو،حوادثتويشویممی

حضورروزیعنی،کنندمیشبراروزوکنندمیعملهاانسانکهترتیباینبهکه،خواندمقسمتهمینازقبل

هردانیممی.دانیممیگویندمیکهاستدلیلاینبه،کنندمیتبدیلذهنشبیاآیندهوگذشتهشببهرا

و.بدهدنجاتراخودشدانممیاینازتواندنمیو،دانممیگویدمیاشذهنیدانشانباشتگیاساسبرکسی

بارهاوبخوانیدخودتانبرايبلندبلندراابیاتاینکردمخواهشبارهامنهمینبراي.استدرستاینواقعاً

.دانیدمیقبلازکهراابیاتهمین.کنیدتکرار

بهشودمیبهمربوطکهرامثنويازابیاتیوخوانممیغزلیکمنکنممیدارمکارچهمنکهکنیدمیتوجه

شماوشودمیبازشمادرمعانی،کنیدتکرار،کنیدتکراراگرشماوبشودبازابیاتاینتاخوانممیابیاتاین

مندیدةایناگردانممیمنکهگوییدمیشما،بیرونآییدمیدانممیوتقلیدازوکنیدمیپیدادیگريبینش

ماکهذهنفضايدریعنی؟کنندمیعملاینطوريمردمبقیۀچرا،استغلطمنبینشاینومندانستۀاینو

اینبهمربوطکهبخوانمبیتچندبدهیداجازه.کردهزندانیراما،دانممیهمتقلیدهمما،کنیممیتقلید

.استقسمت

2721مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بیت 

روز روشن، هر که او جوید چراغ

عین جستن، کوریش دارد بالغ

وضعیتمعادلروشنروزاینولی،آمدهدرآفتابکهروزگویدمیظاهراًروشنروز،روشنروزدراگرگویدمی

امروزکه.بیرونبیایدآیندهوگذشتهازو،بشودمستقرّلحظهایندر،کهاستانسانامکانوانسانحقیقی
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دنبالکسییک،استروشنروزمثالً،بکندچراغجستجويکسیهر.کردیادآنازاَبدمهربنامآنازموالنا

ببریمپیماکهاستکافی،گرددمیفانوسیا،گرددمیشمعدنبالکههمین،ببیندتاکندروشنکهباشدشمع

.انسانوضعیتبهآوردمیراهمین.بیندنمیراروشنروزاینکهبراي.استکوراوکه

آماده،کندمیدرستذهنیمنداردکهسالششپنج،سالشش،پنجازپسانسانیهر،لحظهایندرانسان

،شدمیروزوشباوبرايچرخیدمیزمینو،بودزمینروياینکهمثلدرست،بیرونبیایدذهنیمنازاست

رودمیدفعهیکو،استشبطرفشآن،استروزاستخورشیدمقابلماکهزمینازقسمتیهرروزوشب

ایندرشودمیمابراي.تابدمیآنجاآفتابهمیشهبنابراین،شودمیخارجزمینحرکتاینازوزمینجوباالي

هرزندگیخرد،بتابدزندگیآفتاب،بکشدرامانتواندآنو،باشیمنیازبیباشیممستقلّذهنحرکتازاگرلحظه

.بشودبیانماازلحظه

ذهنیچراغجستجويیا،کنیمروشنخواهیممییاایمکردهروشنراذهنچراغماوشودنمیبیاناگرخوب

ماکهدهدمینشاناین،کنیمروشنخواهیممیراذهنشمعوفکرآنبهپرّیممیفکراینازیا،کنیممی

هویتهمهايعینکآنپشتاز،هستیمذهنباهویتهمیعنی.هستیمکورخدانوروحضورنوربهنسبت

.بگویدخواهدمیرااین.بینیمنمیراروز،هستیمشبدرپس.بینیممیشدگی

کهحوادثمقابلدر؟چیمقابلدر،بکنیددفاعروزازبایدشماگفت،خواندمغزلدرکهشعريهمآنجادر

شویممیکشیدهماکنیمتغییرآنهابامااگر،کنندمیتغییرمرتّبمافکرهايکهبینیدمی.کنندمیتغییرمرتّب

: گفتخواندخواهمرسیدمشایدهمامروزکهاستثباتیهماناین،بمانیمثابتمابکنندتغییرآنهااگر،ذهنبه

ثباتوتمکینوقوتدهندهاي

.نکندتغییراوبکندتغییرذهنشیعنی،کندحملخودشباهمیشهباشدداشتهبایدانسانیهرکهاستثباتی،

بله.فرستدمیآنهاتويکهبرکتیبا،بیرونتغییراتبهیعنیذهنشتغییراتبهبگذارداَثرنتیجهدر

ايکه صباح ست و، تو اندر پردهايبینی، گمانی بردهور نمی

ولی،صبحیعنیصباح،استصبح،استروزکهايبردهگمان،ايزدهحدسولی،بینینمیراروزاگرگویدمی

مستقرّلحظهایندرتوانیمیتولحظهاین:کهگویدمیشمابهموالنایعنی؟چییعنی،بینینمیراصبحتو

میموالنا،بشوينهایتبیوبیرونبپرّيذهنازذرهیکبعنوانیتوانمیو.بشويرهاآیندهوگذشتهازوباشی



# Programگنج حضور738برنامه شماره 738

50: صفحه

درستاینکهمثلکهبريمیگمانیعنی،استدرستایننکنداینکهمثلگوییمیراستکهگویدمیتو.گوید

زندگیآفتابیعنی،استروزشمابرايموقعهرکهگوییممیهابیتاینتواالن،استچیزيهمچونواست

می،ریزدنمیهاانسانازخیلیمالچونولی.لحظههر،بریزدتانعملوفکربهتواندمی،شماطریقازتابدمی

ذهنیمنباهنوزتوولیاستاینطورياگر،بردمیگمان.شدهمشایدولی،شودنمیچیزيهمچونکهگوید

:اینصورتدر،شمابراينیستاینطوريکهبینیمی

خامش و در انتظار فضل باشکوري خود را مکن زین گفت، فاش

وبشويزندهاونهایتبیبهلحظهایندربیاییدتوانیدمیشماکهگویدمیشمابهموالنااالن.نیستروزنگوتو

همچیزهاخیلیبا،کنیممیمحدودیتاحساسچونماولی،هستیابدیتهمانتو،بشويآگاهخودتابدیتاز

می، داریمشکخیلییعنیشدهمشایدنهگوییممیبینیممیآنهاپشتاز،ماستمرکزآنها،شدیمهویت

چیزيهمچونکهايبردهگماناي،زدهحدساگرمخصوصا. باشخاموشنزن،حرفپساستطورایناگرگوید

فضل. باشفضلباش،ایزديداناییایزدي،دانشانتظاردروباشخاموش. کنیمیکارخودترويداريوهست

نظراظهارنزن،حرفوکنبازرافضاباشتسلیممرتبتواستطورایناگرپس. استایزديداناییجاایندر

نمیشمابهمننکن،نظراظهارگویممیوقتی. کنممیمعنیمن. گویدمیداردراهااین. نکنقضاوتنکن

.کنممیمعنیرابیتدارمگویم،

خویش رسوا کردن است اي روزجوروز کو؟: در میان روز گفتن

آخرونکهگفتموالنانظراز. حضوربابیندمیچطورموالناببینیدکو،روزبگویدظهرروز،وسطدرکسی

شدنتسلیمبازندگیبدهیماجازهاستکافی. هستیمجاآنمابرسیم،حضوربهنیستالزممایعنی. السابقون

بشویدمستقرلحظهایندرتوانیدمیشماکهحالیدراگرولی. ببردبشویدمامرکزازراشدگیهویتهمآنما

درروز؟کوگوییدمیولی،کنیدنمیاستفادهآنازشماولیاالنهستکه،بشویدنهایتبیرادرونتانفضايو

آبتويماهیکهاینمثلدرست. ذهنتدرکنیمیجستجوراروزو،کنیمیرسواراخودتداريصورتاین

.بیرونبیافتدنتیجهدروکو؟دریابگوید،باشد

روزتجسمدنبالودانیممیگوییممیذهندرماکهاستاین. بگردددریادنبالذهندرباشدداشتهذهنیعنی

اینازبرداریمدستاگرما. بشویمروزتوانیممیما. داشتهنگهذهندرراماکاراینگردیم،میخداوزندگیو
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. خواندمخوبیشعرهايامروزکهخورد،نمیمندردبهدانستناینودانمنمیبگوییموهاشدگیهویتهم

آنبهکنیددقتخوبکنممیخواهش. نبرديايبهرههیچتوهافکرجوراینوهاحیلتجوراینازکهگفت

کنیدبازراچشمتاناالننهیاکنیدمیجستجوذهنتاندرراروزیعنی،هستیدجوروزشماکهببینیدو،ابیات

دنبالبهاگر. بشودنهایتبیدرونتانوبشویدابديلحظهاینازآگاهتوانیدمیشماکهستاايلحظهلحظه،این

.ذهندرنگردیدروزمفهومنگردید،ذهنتاندرخدامفهوم

رحمت استصبر و خاموشی جذوبِ

وین نشان جستن، نشان علّت است

ة کنندجذبکردنصبروکردنفضاگشاییمرتبودانمنمیبگوییمکهاینونکردنقضاوتبودن،خاموش

روزکهروز،ازوزندگیازکنیم،جستجوخداازنشانیذهنماندرکهایناما. استخداونديفضلوبخشش

دچارذهنیمنمرضبایعنی. استمرضۀ نشانهااینها،اینوباشدروزدرآدمشودمیچطورواستچطور

.شدیم

آید از جانان، جزاي اَنْصتُوابپذیر، تا بر جانِ تواَنْصتُوا

باشید،خاموش. باشیدخاموشیعنی. استانصتوفرمانهمینآوردمیقرآنازموالناکهآیاتیترینمهمازیکی

رااتفاقافتد،میلحظهایندراتفاق. استایناشخالصهیعنی. کنیدصبرکنید،بازرافضاکنید،خاموشراذهن

کنید،بازفضا. کنیدصفرمقابلشدرراذهنیمقاومتکنید،بازفضااطرافشدرآورد،میوجودبهزندگییاخدا

.استایناشمعنی. نگوییدچیزيوکنیدصبراست،سخت

پاداشخداازیعنیجانانازتويهوشیاربریعنیتو،جانبرتابپذیرراباشیدخاموشکهراانصتوفرمانتو

شد،خواهدکوچکذهنیمن. شدخواهیدزندهاوبهیواشیواشباشید،خاموش. بیایدانصتوفرمانیعنیانصتو

: استاشآیههماینبله. رسیدخواهدصفربهباالخره

204، آیه )7(قرآن کریم، سوره اعراف

وإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاستَمعوا لَه وأَنْصتُوا لَعلَّکُم تُرْحمونَ…

.شویدخاموشی گزینید، باشد که از لطف و رحمت پروردگار برخوردار ... 
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گر نخواهی نُکس، پیش این طبیب

بر زمین زن زر و سر را اي لَبیب

،ذهنیمنبیماريخواهینمیاگرخردمنداي:گویدمیمابه. خردمندیعنیلبیببیماري،برگشتیعنینکس

بهفکراینازبایدذهنیمناینمرتبیعنیخاردمیسرخارد،میکهگريبیماريگفتداشتیمغزلدرامروز

ماوبرگرددمرضاینخواهینمیاگرببندد،رافکردوبینۀ فاصلوبپرددردآنبهدرداینازبپرد،فکرآن

.راشماکندمیمعالجهداردکند،مینگاهدارداو. خداستطبیبهستیم،طبیباینپیشهمیشه

بازطورهمینوکنیدصبر،کنیدبازرافضالحظهایناتفاقمقابلدرگویدمیداردگوید،میداردچهبینیدمی

هماینصورتایندر،برگرددذهنیمنمرضکهخواهینمیاگرو. کندمیمعالجهراشماداردطبیبکنید،

راپولوباورباشدگیهویتهمسر،یعنیباور،وبخردتواندمیپولکهچیزيهروزرباپول،باشدگیهویت

است؟درست. خردمندايزمینبهبکوبهمرادردباشدگیهویتهمکنیداضافهحاال. زمینهببکوب

در. بکنمتکراربرایتاناستمهمبسیاربسیاروخواندمبرایتانپنجمدفتردرکهچهآنۀ خالصبدهیداجازهاما

هاآنازراکلیديابیاتازبرخیمنکهخواندیمهاییقصهمناجاتازبعد. خواندیممناجاتییکماپنجمدفتر

همیندروکردهراهنماییراماقسمتایندرچقدرموالناکهببینید. بشودتمرینوبشودتکرارکهامبرداشته

تويکندمیحسادتکهراذهنیمندیوبایدابتدا. اندحسادتدچارهاانسانکه:گویدمیکهاستقسمت

:شدشروعجاایناز. کنندکارخودشانرويبعد،بکنندشیشه

1197مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بیت 

مناجات

ثباتی ده نجاتخلق را زین بیو ثَباتاي دهندة قوت و تَمکین

و.کنندنمیجذبشاتفاقاتواستتسلیمحالدرحتماکندمیراکاراینکهکسییک. زندگیبهکندمیرو

روحغذايکهکسیاي:کهگوییدمیزندگیبهکنیدمیروهستید،فضاگشایییاهستیدتسلیمحالدرهمشما

نهایتبییعنیراثباتودهیمیفضاگشاییتواناییودهیمیخرددهی،میآرامشدهی،میشاديدهی،می

نشانواکنشداریم،مینگهراثباتهمینما،گرددمیذهنوقتیکهطوريبه،کنیمیمستقرمابهراخودت
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مینشانواکنشلحظههرکهثباتیبیاینازراخلقبیاتو. شويمیزندهخودتبهمادرتوکهچرادهیم،نمی

:کهگفتبله. راهااینخواندیم. بدهنجاتذهنیحوادثمقابلدرکنندمیمقاومتلحظههردهند،

اندر آن کاري که ثابت بودنی ست

که منثَنی ستقایمی ده نفس را،

يهوشیارواقعدرکهثباتاینازبایدکند،میکهعملیهرکند،میکهفکريهرکند،میکهکاريهرانسان

بهیاعملوفکرآنبهبریزدزندگیشاديزندگی،برکتوزندگیزیباییوزندگیخردشده،قائمخودشروي

نهایتبییکرویدمیشماهرجایعنی. باشیمثابتبایدماکاريهردرپس. شویممیروبرواوباکههرکسی

ثباتآنازآیدمیپیشاتفاقیهرکنید،میفکريهرکنید،میبرخوردهرکسباکند،میحرکتشماباثباتی

خمیدهمانفساینکهگویدمی. نیستیدوضعیتقربانیشمابنابراین. وضعیتآنبهشودمیجاريشاديوخرد

بیاورذهناینازرامابیاتو. استدوییدچارو،آمدیمدرریشهازکههستیمدرختییکمثلمایعنی،است

.کنزندههستینهایتبیکهخودتبهبیرون،

وارهانشان از فنِ صورتگرانصبرشان بخش و کفۀ میزان گران

نهدانیم،میکهاستهاییبیتتکراردرهمماۀ همکارکلیدو. کنممیتکرارمنهمینبراياندمهمابیاتاین

همین. ایمندیدهماهنوزکهبخوانیدابیاتیبیاییدشما:گویدمیکهاستذهنیمناین. دانیمنمیکههاییبیت

بهوخوانیدنمیراابیاتاینشمااگر. نداردفایدهکاراین. داددستازراکاربردش. دیگرشدکهنهدیدیمکههم

وکنیدمیتلفوقتداریدشماهمهمکشیممیبیهودهزحمتماهمشود،نمیبازوکنیدنمیاعمالخودتان

.کردخواهدناامیدراشماذهنیمنسرانجام

ازکهچیزيآننبندیدکاربهونکنیدکارخودتانرويساعتدویکیروزدرنباشید،راهاینبهمتعهدشمااگر

اگررسیدنخواهیدجاییبهشماکهاینبراي. کردخواهدناامیدراشماذهنیمنباالخرهگیرید،مییادموالنا

ذهنیمنکارروششمااگردارید،نگهراشدهشرطیهايواکنششمااگردارید،نگهرادانممیاینشما

میصحبتجااینماچهبرايدیگر،نکنیدعوضراخودتانبینشو،باشیدجوروزوببریدکاربهراخودتان

.استکلیدتکراردهدمینشانتجربهنرسید؟جاییبهوکنیدکارخودتانرويسالسهدوباشدقراراگرکنیم

.استکلیدکاربردویادگیريوتکرار
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وارهانشان از فنِ صورتگرانصبرشان بخش و کفۀ میزان گران

صورتگرانامواجتشعشعاتزیربیرون،آییدمی،خوابازشویدمیبیدارکهشماکهگویدمیکنیدتوجه

بنابراین،بینندمیمنراشمابنابراینوبافندمیمنمرتبذهنیهايمن. هستیدذهنیهايمنیعنی. هستید

این. استافتخارواستارزشذهنیمنبرايداشتنمنوبافتنمن. ببافیدمنهمشماتاکنندمیوادارراشما

تقلیداطرافمانازوجمعازما. کنیممیتقلیدماو،کنندمیدرستدردمناساسبرهم،بافندمیمنهم،ها

.شویمنمیمتوجهکنیم،میتقلیداوازداریمهمسرمانبهدهیممینشانواکنشوقتیما. کنیممی

ۀ کفبنابراینبود،ذهنیمنجسمیيهوشیارازبیشترلحظهایندرحضورتانيهوشیاروداشتیدثباتاگرشما

واست،درصدهشتادلحظهایندرحضورتانيهوشیارشمایعنیگرانمیزانۀ کف. بودترگرانترازومیزان،

يهوشیاراگرحتی. آمددوبارهصبراینکهبینیدمیو. درصدسیدرصد،بیستذهنیتاندارمنيهوشیار

ستیزهعدموواکنشعدمبارامیزانۀ کفباید. شویدمیکشیدهشماشود،میدرصدپنجاهازبیشترشماحضور

.داریدنگهدرصدپنجاهبااليیعنی. داریدنگهگرانرویدادهابهمقاومتو

غالبهیجانبینیدمی،کهگفتهمبعدو. بگذارنداثرشماروياطرافتانهايآدمنگذاریدشماترتیباینبهو

دادیمکاهشراخودماننهایتبیماکهاستاینازعبارتحسادت. استحسادتمادرترسواستترسذهن

کهترسیممیوکنیممیمقایسهدیگرانباراخودمانخودمان،نهایتبیازایمشدهقطعچونوجسمبه

.کنیممیحسادتوباشندماازبرتردیگران

تا نباشند از حسد دیوِ رجیموز حسودي بازِشان خر اي کریم

وترسازماکهشودمیواردمازندگیبهخرديبارد،میبرکتیشدهگشودهفضايآنازکنیم،بازرافضااگر

درراهااینترسیدیم،نمینبودیم،حسودبودیمجهاناینواردکهاولیعنی. شویممیخریدهدوبارهحسادت

شدیمجداکهنشوندذهنیمندیویعنی. نشوندمعلونومطروددیوحسادت،ازمردمتا. آوردیموجودبهذهن

. بله. ایمماندهوشویممیبمبارانهاواکنشۀ وسیلبهمرتبما،

کهنیستدلیاینوشودمیهاانسانمرکزاستحسادتباهمراهکهذهنیمناینترتیباینبهکهگفتبعد

بیباباشدخداومادلازبشودزدودهذهنیمنتواندمیمرکزیکباشد،ذهنیمنتواندمیمرکزیک. باشددل

.نیستدلکهدلی. دلنهدلاستاسمشماست،مرکزاستذهنیمنوقتی. اشنهایت
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1207مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بیت 

دل، حسدها سر کنددر دلِ نه 

کندنیست را هست این چنین مضطَر

ما. کندمیسرحسدهاکنیم،مینگاهجهانبهآنعینکپشتازوماستدلفعالکهماشدههویتهمدلدر

خواهرمان،برادرمان،مان،بچههمسرمان،هایمان،آدمتریننزدیکحتیبه. حسادتبهکنیممیشروع

نگاهخودشبههرکسیترتیباینبهو. نیستدلدلاینو. کنیممیحسادتدشمنانمانوفامیلماندوستمان،

است،نیستذهنیمندلاست،نیستجاایندراسمشنیست،کهاینکهدیدخواهددارد،دلنهدلکهکند

.ایمشدهپریشانماو. کندمیپریشانچنیناینهستآنونیستاینخداستکههست. استتوهم

استآدمکمخیلی. بیاوریدروبرنامهاینبهشماشدهسببشماغصهوغمشما،پریشانیکههستممطمئنمن

هاانسانکهشودمیسببجسمیمریضیواسترسدرد،غصه،فشارهايشروع،موقعیعنینباشد،پریشانکه

راشمانیستهمانولی. نگیردراجلویشاندانممیراهوسطاگربکنندپیداراچارهالبتهو. بگردندچارهدنبال

.بله. بگردیدچارهدنبالکردهمضطرکرده،مضطرطوراینزندگی

قسمتاین. برایتانکنمخالصهکهخودمنظربهامکردهانتخابرااشمهمفقطابیاتمنکرد،توصیهمابهبعد

قانونخودشانبراياندآمدهبینندگانازبرخی. استمهمبسیاربکنیدشیشهتويرادیوتانشماگفتیمکه

. يطوراینکرد،خواهمراکارهااینکرد،نخواهمراکارهااینمناندگفته. فردياساسیقانون. اندنوشتهاساسی

گذارندنمیو. بیرونبیایدتواندنمیاندکردهشیشهتويولینمردههنوزراذهنیشانمندیوترتیباینبهو

گشادهدستبااالنواندشدهآسودهمقداریک. بکندخواهدمیدلشهرکاريوبدهدجوالنوبرقصدهمینطور

رابدلیوتصنعیومصنوعینظماینیواشیواشدارندوذهنیشانمنبهاندازندمیفتنهدارندداشتیم،غزلکه

جورهاشدگیهویتهمباماکهنظمی. نیستخداگونهنظمنیست،نظمنظمایندانندمیکه. ریزندمیهمبه

:گفتشعرش،بوداین. بریزدهمبهاستممکنلحظههروایمکرده
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1210مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بیت 

بر دریدي هر کسی جسمِ حریفگر نکردي شرع، افسونی لطیف
قانوناصالیا،خودتانبرايبنویسیدتوانیدمیشماکهقانونیقانون،گویدمی. کنیدمعنیقانونبهشماراشرع

منکهبگویدتواندمیهرکسیاست،باوروفکرجنسازچون. کنیدمیلطیفافسونیکگویدمیبیرونی،

منسربالتواندنمیمندیوصورتایندر. بدهمقرارخودمۀ نوشتاینة اداریاکنترلزیرراخودممیخواهم

کرد،نخواهمغیبتمثالامنوشتهآنتويمنکهاندخواندهاندآمدههابعضیکهایمگفتههمبارها. بیاورد

رااینهاکرد،نخواهمحسادت، زدنخواهملطمهیکیبهدانممیچهکرد،نخواهممقاومتکرد،نخواهمقضاوت

،زنمنمیحرفدیگردهانمرويگذارممیرادستمموقعآن،بزنمحرفخواهممییکیسرپشتدیدموقتیهمه

درزندگیکهاستلطیفیافسوناینواستفکرجنسازهمقانوناین،استفکرجنسازذهنیمناینکهبراي

.بله.گذاشتهبشرمقابل

دیو را در شیشۀ حجت کندشرع بهرِ دفعِ شَرّ رایی زند
کهچههریاالمللیبینیامدنیقوانینحاالاصطالح،بهقانونیا،نویسیدمیشماکهقانونیقانون،:گویدمی

کنداجرارااینهاکسیهرتدبیراینبا،اندیشدمیتدبیريذهنیمنبديکردندفعبرايگذارید،میرااسمش

. رودمیشیشهتوفعال،رودنمیبینازدیورود،میبرهانودلیلشیشهتويدیوش

در رود دیوِ فضولتا به شیشهو از نُکولاز گواه و از یمین
ازوشاهدازگویدمی.موالناقولبهکنیدمیادباصطالحبهراخودتانن،اخودتیاقضاییمحاکمدرگویدمی

. شیشهتويشیشه،تويرودمی،باشدماذهنیمنهمینکهگویاوهدیواینباالخرهقسمازاجتنابازوقسم

يرو،بشودبازدستمانتا،کنیمساکتفعالراذهنیمندیو،بنویسیمفردياساسیقانونماشودمیپس

. کنیمکارخودمان

دزلجمع میمثلِ میزانی که خشنوديِ دو ضآید یقین در هو جِد

ضددوهرگذاریدمیوراینهمچیزيیکگذاریدمیوراینوزنهیکشماترازودرکه،ترازوییمثلگویدمی

مادیواساسیقانوناینیعنی. جديغیرکارهايدروجديکارهايدرو،رسندمیتعادلبهباهمبالخره،هستند

. باشداهمیتبیکارهايچه،باشدمهمخیلیخیلیکارهايچهکند،میشیشهدررا
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و ترازو دان یقینشرع چون کَیله

که بدو خصمان رهند از جنگ و کین

چونگویندمی.شوندمیرهااووسیلهبهورزيکینهوجنگازطرفدوو،استترازووپیمانهمثلشرع:گویدمی

یکرا،برهانیودلیلیکوقتی،شدهساختهفکرازهمدیگریکیذهنیمن،شدهساختهفکرازماذهنیمن

همانطوروگرنهشیشه،تويرودمیماذهنیمنداریمقبولراآندویمانهرووسطگذاریممیرافکريقضاوت

اینبرايو،داندمیخودشحقراخودشتوقعاترا،خودشذهنیمنمیلواقعاکسیهر:گویدمیبعديبیتکه

وخواهیممیرابهتربیشترچههرشدگیهاهویتهماینازمایعنی،نیستقائلحدوديوحدانتظاراتوتوقع

. ماستقانوناین

قبلومرکزمان،درداریمشهوتیهايدانهماهمهبرگردبروبدون. شهوتیهايدانه:گفت،داشتیمغزلدرامروزو

ودیوگذاشتهرااسمشموالناکهشدهدرستذهنیمنیکفعالو،آنجاآمدههادانهاینبشویمدارخبرآنکهاز

درشمافردياساسیقانونهمینکنترلموردتوانندمیولی،هستندفعالفعالشهوتیهايدانهازکدامهر

یواشآنهارويبتوانیدشما،زندگیبرکتازاستفادهوگشاییفضاباشمااینکهمگر،روندنمیفعالبینازبیایند،

.کنیدکاریواش

اینکهاستمحوريیکآنهاازکدامهر،استهویتهمشهوتیدانهتابیستبانفریککهکنیدفرضشماولی

کهکردهدرستذهنیمنیکزندگیوکنترلخرَدبدونآدماین،گرددمیکنترلبدونآنحوشوحولشخص

وکنددرستسردردخودشبراياینکهاحتمالنداردحسابیوحدوگرددمیبیرونیچیزهايحوشوحول

. استزیادخیلیکنددرستدردسرهمدیگرانبراي

خوبقدرتچقدرداریم،قدرتبهمیلما. استقدرتما،هستیمهویتهمآنهاباکهچیزهاییازیکیمثال

یکاینهاادامهدر،کنندنمیگوشمردمکهشودمیمتوجهموالنانظرمبهنکنیم،گوشراصحبتایناگراست؟

وسادهبسیارولی،نیستمجلسیقدريیکاست،کنیزكوخاتونقصهکه،آوردمیجالبیوسادهبسیارقصه

داشتهکنندهکنترلیکبایدشماشهوتدانههرازاستفادهبرايکهدهدمینشاناینکهبدلیل.استآموزنده

بایدشدگیهویتهمهرکهبدانیمماتا،خواندخواهمشمابرايراداستاناینازقسمتهاییبتوانممناگر. باشید
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اگرشدگیهویتهمآن،نباشدمادرشدگیهویتهمآنکنندهکنترلابزاراگرو،بیایددرمااکیدکنترلزیر

. بردخواهدبینازکشت،خواهدراما،باشدبازجلویش

کسهیچیعنیکشتخواهدراماصددرصدبشودحدازبیشاگرقدرت؟چقدرولیدارددوستراقدرتانسان

همیاپولباشدگیهویتهمیا. بکشیرامنخواهیمیشما،منیدشمنمگراینبرود،زیادقدرتبارزیرنباید

مثالراسکساینکهعلت،زندمیمثالراسکسقصهآندرموالناالبتهکه،چیزيهر. سکسباشدگیهویت

ابزاراندازه،کهدهدمینشانقصهآندرو.هستندهویتهمموضوعاینباهمهکهاستعلتاینبه،زندمی

. کشتخواهدرامانباشداگرو.استالزمصددرصد،هستمادلدرکهشهوتیدانهازاستفادهکنندهکنترل

توضیحهمینونباشدآنبههمنیازاصالکهامیدواریمحاالخواند،تلویزیوندرراقصهاینشودمیچطورحاال

:گویدمی. بشودشنیدهماهمهوسیلهبهاست،جديخیلینهولیسادهخیلیکهموالنا

و احتیالکی رهد از وهمِ حیفگر ترازو نَبود، آن خصم از جِدال

وباشدنشدهنوشتهتأملبااساسیقانوناینوایدننوشتهاساسیقانونیکشمااگرنباشد،ترازواگرگویدمی

اياندازهبهجبرانقانونمطابقبایدمنباشم،داشتهتوقعنبایدمنکهننوسیدآندرو،نکنیدتعیینراحقتان

این،آیدمیمفتآید،میمجانیپولییکدیدماگرو،نیستمنحقآنازبیشترو،بخواهمکشممیزحمتکه

کردمکارچهمناینجا،نیستجبرانقانونآید؟میچهبرايپولاین،کنمنمیکاريکهمناست،خطريیکتو

. کنممیدارماشتباهجایییکهست،چیزيیکاینتويپسآید؟میپولهمهاینکه

از،پردازیممیجدالبهطرفدوهریاجدالبهطرفینازیکیعنوانبهمایعنی: جدالازخصمآننبودترازوگر

وذهنیمنوسیلهبهکردنفکریعنیگريحیلهو،بودهمنحقاین،شدهستممنبهاینکهتوهمازوهم،

.آنتوقعات

1218مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بیت 

اندیک زمان از رهزَنی خالی نهاندآن شیاطین خود حسود کهنه

رويتوانیدمیراحتیبهکهنکنیدفکرداشتیم،همامروزکهبکنید،همشیشهبهرادیواگرشماکهگفتاما

درستیعنی. برسیدحضوربهشماخواهدنمیدلشانکههستندباشندگانییکشیاطینی،یککنید،کارخودتان

بصیرتبراقِوگشاییفضاوخداچشموسیلهبهتوانیدمیشماروزازگفتگفتیم،همامروزاست،روزکهاست
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باشندهجوردوو.ببندندخواهندمیبیروندرايعدهیکراشدهگشادهفضاياینحاال،. روزازکنیددفاع

کاراینبهکنیدشروعشمااگریعنی. دیگرانسانهايهمیکیفعال،شناسیمنمیماکهنیروهایییکی،کردمعرفی

فرعونبزرگ،ذهنیمنگویدمیرااینهاآمد،خواهندشماپیشايعدهیک،کنیدشیشهتويرادیوتانکه

براي. کنندناامیدراشماکنید،کارنتوانیدشماو،بیرونبیایدشیشهازشمادیوکهکنندکاريیککهفرستد،می

دیوتاناینکهبهکردیدشروعکهشماپس. دارندنمیبرراهزنیازدستلحظههیچو،هستندحسوداینهااینکه

صورتبهآیدمیشماپیشکسیچهکهببینیدباشیدمواظببایدکردنکارخودتانرويکردید،شیشهتويرا

:گویدمیداردوبداردبازراهاینازراشماکهحادثهیکصورتبهیاانسان

اندوآن بنی آدم که عصیان کشته

انداز حسودي نیز شیطان گشته

دارندمقاومتواندداشتهنگهراذهنیمنوشوندنمیتسلیملحظهایندرواندکردهسرکشیکهآنهاییگویدمی

همکهفهمیممیداریمپس. اندشدهشیطانجنسازیعنیاندشدهشیطانحسادت،ازاینهادارند،قضاوتو

عجیبچیزهمشیطان. کندمیشیطانهمانجنسازراماآنهادادنقرارمرکزودردهاوچیزهاباشدگیهویت

زندگیانسانهاذهندروگرفتهفرارازمیناینکهاستدردوشدگیهویتهمفضايیکشیطاننیست،غریبی

نگهبچسبدخودشبهشدندشدگیهویتهمجنسازاگرخواهدمیجذبقانونطبقراانسانیهرو.کندمی

.بگذاردخواهدنمیبرود،دروبریزدهمبهراحالتآنیعنیحالتآنازبخواهداگرو.دارد

تیکهیک،استرباآهنکوهیک،شما. بکشدخودشسويبهخواهدمیراخودشجنسجنسی،هراینکهبراي

آهنکوهکهبرویدبروید،نقدرایکهکنیدمصرفنیروبایدببریدبدرراایناوکششحیطهازخواهیدمیآهن،هم

. بکشدخودشبهراآهنآنیاراشمانتوانددیگرربا

لحظههر،باشدخودشرويتمرکزشانسانکهاستمهمچقدرکهبینیدمیواستچیزيهمچنینیکهماینجا

قضاوتباشد،خاموش،کندصبرکند،بازرافضا،افتدمیکهاتفاقییا،افتدمیذهندرکهاتفاقیبهتوجهبدون

وگرنه،بدهدانجاماوراکاراین،بشودزندهخودشبهمادرخواهدمیکهخدایعنیزندگیتکاملیضربانتا،نکند

. شودنمیرفت،شدتمامدانم،میمنبگوییمذهنمانبهبرویماینکهمحضبه
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متوسلماکردنهگمرادربشودعاجزشیطانیعنیدیواگرکهگفتاستمهمبسیارکهخواندیمهماینو

ازهستید،ماجانبشماکهگویدمیواست،شدگیهویتهممرکزشاندرکهانسانهاییبهانسانها،بهشودمی

. کمکبیاییدهستیدماجنس

1221مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بیت 

جوید او زین انسیاناستعانَتدیو چون عاجز شود در افتتان

،کنیمکارخودمانرويماوبیروننیایدوبکنیمشیشهتويراآنماو،مادیوکششدربشودعاجزشیطانوقتی

همسرممکنه،هستندهممااطراف. هویتندهمهنوزکهانسانهایییعنیانسانها،ازطلبدمییاريصورتایندر

. باشدمادوستباشد،ماخواهروبرادرباشد،مابچهوباشدما

جانبِ مایید جانب داري ايکه شما یارید با ما، یاري اي

بیایید،هستیدماطرفدارشمارود،میدردارداین،کنیدکمکبیاییدهستیدمایارشماگویدمیشیطان

. کنیدطرفداري

شیطان، برآید شادمانهر دو گونگر کسی را ره زنند اندر جهان

گوید،میوبیرون،بیایددیواینبشودناامیدبعدولیمدتی،یکبرايکند،شیشهتويرادیوشکسییکاگر

. شوندمیشاداینهادیگر،جنسازچهانسانیچهیعنیشیطانگونهدوهرشدیم،موفقوبزنندراراهشونشد

ور کسی جان برد و شد در دین بلند

منددارند آن دو رشکنوحه می

کوچکذهنیمنبهنسبتبالخرهکرد،بازرافضاکرد،کارخودشرويشیشه،تويکردرادیوشکسییکاگر

شیطانگونهدوجور،دواینگویدمیواي،.نماندچیزيذهنیمنازدیدکهآنقدرشد،بازفضاشد،کوچکشد،

سادگیاینبهکهبینیدمیپس. رفتدردستمانازنفریککهشدنناراحتوگرفتنعزابهکنندمیشروع

روزدریعنیدانم،میمنبگوید،بکندخواهدمیدلشکاريهرذهنیممنگذارممیمنکهبگوییدشماکهنیست

منکهبگویمبعد،کندمیکوچکراذهنیمنکهنکنمهمکاریک،کندمیتقویتراذهنیمنکهبکنمکارتاده

. شودنمیطوراینکنم،میپیشرفتدارممعنویتراهدر
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او را خردبر کسی که داد اَدیبدندانِ حسدخایندهر دو می

اوبهداد،خرداوبهخداوبدانیم،خداتوانیممیراادیباینجادرورفت،وشدصفرذهنیشمنکسییکاگر

بله،. رفتچنگماناز،رفتشدحیفگویندمی،شوندمیناراحتوگزندمیرادستشانشیطاندوهر،شدزنده

یعنی،استوحیفضايشدهگشودهفضاياین،بشویدتسلیمکنیدبازرافضاشمااگرکهگفتایمخواندهدوباره

. نیستغریبیوعجیبچیزیکوحیکنید،کارچهگویدمیمرتبشمابهزندگی

جوريیکاینهابصیرت،براقبود،براقکلمههمامروزکردند؟کارچهآمدندشدهوحیایشانبهکهکسانی

صفربهرامقاومتوبشوندتسلیمحقیقتاوبشوندتسلیموکنندبازرافضالحظهایندرمرتببایدکهاندفهمیده

تارادرونشانفضاياینخواهدمیزندگیو،اندشدههویتهمآفلچیزهايباکهاندشناختهجوريیک،برسانند

شناساییوزندگیخردوزندگیدخالتکهانددادهاجازهدیگرکهاندشدهمطمئننقدرایبکند،بازنهایتبی

اینهاخوب،نداهشدزندهزیاديعمقبهنتیجهدر.نماندچیزهیچ،بریزدهمبهراایشانذهنیمناصالزندگی،

.بودندپیغمبران

1228مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بیت 

هم کم از وحیِ دلِ زنبور نیستنیستگیرم این وحیِ نبی گَنجور
ازپرشودمیشمادلبهکهوحییاینکهکنیمفرضحاالشود،میوحیانسانیهرانسان،دلبهکهگویدمیولی

هست،قرآندرکند،میوحیعسلزنبوربهخداکهخوانیممیماولی،نباشدخردمندانهخیلییعنی،نباشدگنج

بهکهوحییگویدمییعنیکند،میصحبتنمادینموالنا.استشیرینسازد،میعسلرودمیزنبورکندمیوحی

بسازیم؟سبببیآرامشوشاديتوانیمنمیماسازدمیعسلآناست؟عسلزنبورازکمتر،شودمیانساندل

راخودمانزندگیکهحداقل،بیاوریمنتوانستیمزندگیازخردمندانهوناببسیارحرفهايیکماکهگیریمحاال

:کهگویدمیاشدنبالههماالنبله،. گویدمیرااینبکنیم،آرامشوشاديازپرتوانیممیکه

1234مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بیت 

کو ندارد آبِ کوثر در کدوتوبه کن، بیزار شو از هر عدو

سببکاراینکهگفتموالناامروزوکنیممیبازکنیم،میبازرافضالحظهایناطرافمقابلدرماکهیواشیواش

و. نورهايجرقههستید،هاجرقهاینشمابپرد،دردهااینازهاجرقهوبشودشماوجودواردحیاتآبکهشودمی
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اینو،استثباتاینجزءکهخاصیتییک. کنندمیدرستراشمانهایتبیشوندمیجمعباهمهاجرقهاین

داریدمیرواشماوشدهبازشده،بازمرکزتاندیدیدشماموقعهر. استفراوانیاست،فراوانی،استداريریشه

شمادرومردمآرامشوشاديازشویدمیخوشحالوباشدداشتهآرامشبشودشادبشودموفقکسیهربه

فراوانیکوثریعنیبهداریدشمانیست،اصالمردمخرابوضعدیدنوکسیگرفتاريیاکسیآزاربهمیلیهیچ

.کنیدتوجهگوید،میمابهحاالخدا،فراوانینهایتبییعنیکوثرشوید،میزندهخدا

شاديخوب،اتفاقاتداردنمیرواواستمنقبضشخصاینوندیدیدراخدافراوانیشماکسیدراگر:گویدمی

ورفتآدمهااینجوربااگرکن،توبهگویدمیتوست،دشمن،داردذهنیمنایناینصورتدررا،مردمآرامشو

فراوانیندارد،کوثرآبکهکسیهرازشوبیزارو،برگردکارایناز،بودياینطوريهمخودتیاکردي،میآمد

.نداردراخدا

حسادتوجدائیوشدگیهویتهماساسبرذهنیمناینکهبرايگوید،میچهموالناهستیدمتوجهشماو

ماو، شیشهدربکنرادیواینگویدمیکند،میپیشنهادحلراهداردموالناگفتیم،االنهمینشود،میتشکیل

دردیدیمماو،کنندمیزندگیخوشیبادارندبچهتادوباشوهروزنیکو،استبزرگیکیخانهدیدیمرفتیم

خوبچقدرنباشنداینطورياینهاکهآیدمیبنظرمانو،شویممیناراحتداریمکنیم،میقلقلکحسمرکزمان

اگرگنجد،نمیچیزهمهبحرایندربحر،ایندر.خبریمبیکوثرازماشودمیمعلومپسنیستیم،ماچراواست

مردمدشمنهستیم،خدادشمنجزوهستیم،شیاطینجزوماپس،گنجدنمیمامرکزدرمردمآرامشوشادي

.هستیمهمخودماندشمنباشیم،مواظبباید،هستیم

1234مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بیت 

کو ندارد آبِ کوثر در کدوتوبه کن، بیزار شو از هر عدو
مرکزشدریعنی

1237مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بیت 

هر که را دیدي ز کوثر خشک لب
چون مرگ و تبدار همدشمنش می

است،نوائیبیتوياست،دردتوياست،خشکلبهایشونداردراخدافراوانیدیديراکههر
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ایناینصورتدرمردم،رفاهدیدنازشودمیناراحتدارد،نمیروااست،خسیسیتوياست،کمیابیتوي

شروعکجاازکن،حفظراخودتشماگویدمی.بگردیمدشمندنبالماکهنیستاینمعنیشاینتوست،دشمن

نمیکمکشمابهدارند،راصورتگرانفنهستند،صورتگربافند،میذهنیمندارندايعدهیکگفتکردیم،

.کنند

نشانراکارطرزشمابهداردموالنانکنیم،تقلیدکنیم،کارخودمانرويمسئولیمکدامهرماکهکنیدمیتوجه

منطرفازنفردهها.آنجاستدیوشدي،رهانکنفکرباش،مواظبوکنشیشهدررادیوتگفتدهد،می

گوندوهرکردي،کارخودترويوکرديشروعتواگرو،بازکنندراشیشهدرکهآمدخواهندبزرگذهنی

خودشبهکهکسیآخرباش،دورآدمهااینجورازشماکهگویدمیشمابههماالنو.شدخواهندناراحتشیطان

.گویدمیرود،میکجاتاببینیدبعددارد؟میرواشمابهداردنمیروا

آشامِ توکو حقیقت هست خونتوگر چه باباي تو است و مامِ

.نیستکدوشاندرکوثرکهآنهائی.هستندتوآشامخونواقعدرباشند،مادرتوپدراگرحتی

بیزار اول از پدرکه شد او حق بیاموز این سیراز خلیلِ

بودهخداعینخلیلابراهیمشودمیمعلومپسخلیل،ابراهیمخدادوستیعنیخداخلیلازرااینگویدمی

کهپدرشازاوکه،راروشوسنتاینرا،زندگیروشاینبیاموزاوازگویدمیبوده،زندهاونهایتبیبهیعنی

مرکزشدرکوثرآبواستحسوداو،داردمرکزشدربتکهکسیشودمیمعلومپس.بیزارشدبودپرستبت

.گفتبعدندارد،

1241مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بیت 

این راه رادر نیابی منهجِتا نخوانی ال و الّاَ اهللا را

نشناسی،راهاشدگیهویتهمدهد،میزندگیکهخرديوبینشوگشائیفضااثردرتواگرکهگفتبعد

جنساز؟نیستیمچیزهائیچهجنسازنیستیم،آنهاجنسازماکهچیزهائیآنهمهشناسائییعنیال،خواندن

بااینکهقبولوآنهاشناسائیبا.نیستیمآنهاوهویتیمهمآنهاباماوهستندمامرکزدرکهچیزهائیآنتمام

زندهاهللاالبهمابالخرهکنم،میالرااینهاباشم،داشتهنبایداینجا رااینهامنکهاینپذیرشوهویتیمهماینها

.شویممی



# Programگنج حضور738برنامه شماره 738

64: صفحه

میهستند،جبرانقانونگذاشتنپازیردنبالهاخیلیکهاینجاستوبکشدطولسالدهشاید،بخوانیباید

کنید،دعاکنید،دعاوکنیم،نمیشناسائی،نیستیمآنهاجنسازکهراچیزهائیآنماکنیم،نمیالماکهگویند

مرکزهايشدگیهویتهمتمامدفعهیکاودیدنباو،ببینمراعارفیکمثالبرومیازیارت،جائییکبرومیا

.بشومزندهخدابهمنوبریزدمن

مستقرلحظهدراینبایدماوروزاستلحظهایناینکهروشنه،خیلیراهاینونیستچیزينوهمچگویدمی

بوده،سادهچقدربینیممیرفت،آنهاشناختیم،رانیستیمآنهاجنسازکهچیزهائیآناینکهازپسبشویم،

سادهخیلیروشاوروشو.شویممیخردمندداریمماوشد،نهایتبیشد،فراوانیشد،کوثرآبازپرمامرکز

ابديلحظهاینبهاست،نهایتبیعمقمانمستقریم،لحظهایندرماکهاینستهمآنواست،روشنواست،اي

میپخشجهانایندررازندگیبرکاتمرتبو،نیستمرکزمادرخارجیچیزرویم،نمیزمانبههستیم،آگاه

.کندمیپخشرابرکاتکهکنیممیعملآنتنییکمثلما.کنیم

کهخودش،معشوقپیشرفتعاشقیککهگفت.شمابرايخوانممیسریعکهخواندیمراقصهاینهمبعدش

شدهچیکردم،عبادتاینهمه،کردمکاراینهمهکهشکایتوگلهبهکردیمشروعوخداپیشرفتیمباشیم،ما

.بوداینطورياولشرسیم،نمیشمابهماچراما،حضور

1242مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بیت 

شمرد از خدمت و از کار خودمیپیشِ یار خودآن یکی عاشق به 

گفت،چهاوبهمعشوقشبلهبوده،ذهنیکارهايهمهذهن،تويشماریم،میماکههمانطورشمردمیراهمه

:گفت

1255مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بیت 

ايبازندههین بمیر ار یارِ جانايتو همه کردي، نمردي، زنده

هنوزدانم،میگوئیمیمنمقابلدرهنوزنمردي،ذهنبههنوزولیکرديراذهنیکارهايآنهمهگفت

.هستزرنگیتمحورهاي

جانخواهیمیاگربمیرذهنیمنبهاالنهمینومنازبشنوبمیریعنیهین، ايزندهنمرديکرديهمهتو

.بشويزندهمنبهخواهیمیاگرببازي،رااتذهنی
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هم در آن دم شد دراز و جان بداد

همچو گل درباخت سر، خندان و شاد

کردیم،کارخودمانروينقدرایماازخیلیمرد،اشمنبهنسبتیعنیدادجانوشددرازلحظههماندرپس

اینکهبراي،آخرشودنمیچراپسگوئیممیهستیم،ذهنیمنبهمردنآمادهواقعاشدیم،ناامیدشدیم،خسته

زندهاوبهوبمیردذهنیمنبهدفعهیکوبشنودراحرفهااینیکیبساچهایم،داشتهنگهراذهنیمناین

افتخارآنهابهکههستیم،هویتهمآنهاباداریم،کهباورهائیهمان،استلگُآیدمیبنظرکهسريآنوبشود،

.بکنیمرااینکارخندانوشادانوبریزیم،راهمهکنیممی

کَبدهمچو جان و عقلِ عارف بیماند آن خنده بر او وقف ابد

مثلدرستیعنیابديلحظهاینازآگاهی،ابدهرمداشتیم،امروزکهطورهمینشد،ابدياوة خندآنگویدمی

کسانیکهگفتمابهموالنابعدي،قصهدرحتیوسبب،بیشادي.کندعبورشمااززندگیشاديلحظههراینکه

،خنددمیدوبارکرکنیدتعریفرالطیفهیککهطورهمینو کرند،مثلو کنند،میتقلید،هستندذهندرکه

حالیاوبهخندیدید؟میچیبهبودچیجریانکهگویدمیبعدخندند،میدیگرانچونخندد،میاولباریک

.میخندددوبارهبوده،ایناتفاقکهکنندمی

خنددمیچیبهداندنمیخندد،میتقلیدبهوکند،میدرستذهنیمناولاست،اینطوريانسانکهگویدمی

کمیارودمیبینازپولتانکهدانیدمیکجاازشمامثالاست،تقلیدماهايناراحتیهمهکند،میگریهچیبهو

،کنیمگریهبایدمیردمییکیکه وقتیگرفتیمیادکجاازماگرفتیم،یاددیگرانازبشوید،ناراحتبایدشود،می

ذهنوکنیممیجورتقلیدهزاراست،ذهنتقلیدنداریم،دیگريترچیزحقمرگازچونگرفتیم،یادازکی

.استتقلیدفضاي

بارهدو،شودسحرمیشود،میمتالشیذهنیمنکهبعدذهنی،مندراولیکیخندیم،میباردوماکهگفت

ماهمینطوريکر،آنمثلبخندیم،ماکهگویدمیلطیفهیکمابهداردخدالحظههراینکهمثلیعنیخندیم،می

همینواقعدرخدا،لطیفه.خندیممیهمینطوريفهمیم،نمیراخدالطیفهماهم،بعدخندیم،میخوديبی

تقلیدي،چیزیکبهشودمیتبدیلاینوکندمیماوجودواردکهاستسببیبیآرامشاست،سببیبیشادي

بشود،صبحو،بشودمتالشیهاشدگیهویتهموقتیهاست،شدگیهویتهمشدنزیادبرايماخوشحالی
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همموقعآناو،سبببیشاديیعنیخدا،لطیفهاینوخندیم،میدوبارهاو،بهبشویمزندهماوبشویم،مابیدار

.بلهخندد،میمندراواینکهبرايخندم،میاعواقدوبارهاالننشدم،متوجهمنآمده،می

کَبدهمچو جان و عقلِ عارف بیماند آن خنده بر او وقف ابد

رنجبیعارفعقلوجانکههمانطورشود،میابديانسانیعنیشخص،آندرلبشادي،آنوخندهآنیعنی

اینازوشدگیهاهویتهماینازواست،ایزديهوشیاريجنسازانسانیهرکه،گفتهمبعدشوخندد،می

.استنشدهآلودهماهوشیاريیماکشیدهماکهدردها

1261مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بیت 

نور را حاصل نگردد بدرگیزآن نجاسات ره و آلودگی

اینوافتادیمدردبهخیلیوهاستدردوهاشدگیهویتهممامرکزکهاستدرستنیستیم،نهادبدمایعنی

همینبرايشویم،نمیبدماهستیم،هوشیاريهمانایزديهوشیاريهمانلحاظبههنوزولیشدیم،ورآنور

:گفتبعدشاست

آمد شتابسوي اصلِ خویش بازارجِعی بشنود نورِ آفتاب

ماکهاستمنتظرخداو،برگردیماوسويبهتوانیممیبشنویملحظهایندرراایزديبرگردندايماکهلحظههر

نبایدهیچکسپس. بشنویمرااوصدايجانمانگوشباوراذهنیمنپنبهبیاوریم،درگوشمانازراپنبهاین

سرهمهاینکشیدم،دردهمهاینگفتم،دروغهمهاینشدم،فاسدشدم،بدبخت،شدمآلودهدیگرمنکهبگوید

. بلهکنید،دقت. نهپذیرد،نمیراماکهخدادیگرگذاشتم،کالهمردم

کسییککند،میگریهیکیمرکزاگرکهگفتخواندیم،راهااینحاال.بخوانمهمرابیتدوسهاینبدهید،اجازه

واست،مرکزشدرکهاستچیزيخاطربهکند،مینالهچیبرايکهببینیمبایدکندمینالهوکند،میگریه

نمازوسطدرکسیاگرکهپرسیددهندهفتوایامفتییکازکسییککه،گفتکهبودترتیباینبهداستان

گریهکهموقعآنکهببینیمبایدگفتشود؟میدرستترنمازشیا، کندمیباطلرانمازشاشگریهکند،گریه

برايبوده،خدانهاگرشود،میباطلنمازشبوده،دنیاییچیزیکمرکزشاگربوده،چیمرکزشدرکند،می

نمازشصورتآندرشدن،تبدیلاوبهوشدنبزرگتربرايبودهنالهجوریکاینبوده،دلشبهبخشیدنوسعت

باشیم،وصلبایدهمیشهبلکههستیمنمازدرماهمیشهگویدمیموالنااینکهبهتوجهبا.شودمیتردرست
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لحظهدرآنکنیم،مینالهماهست،بیرونیجسمیکمامرکزدرموقعهرکهدهدمینشانصورتدراین

. بلهنیست،معمولینمازنماز،این،استباطلنمازمان

1265مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بیت 

گر کسی گرید به نوحه در نمازبه رازآن یکی پرسید از مفتی

یا نمازش جایز و کامل بود؟آن نمازِ او عجب باطل شود

.استاشمعنیگفتمکههاییهمین

آبِ دیده نامش بهرِ چیست؟: گفت

بنگري تا که چه دید او و گریست

.کردهگریهدلیلچهبهیعنی دارد؟نامیچهدیدهآباینکهبدانیمبایدگفت

تا بدآن شد او ز چشمۀ خود روان؟آبِ دیده، تا چه دید او از نهان

شده؟روانکهدیدهچهشخصآنمرکزدرچشمشآبکهببیندباید

هویتهمیکرفتنبینازبخاطرکنید،میگریهوکنیدمینالهوقتیکهبدانیدبایدشماتاخوانممیراواین

کنید؟مینالهوگریهشماگشاییفضايبخاطرزندگی،بهنسبتبشویدبازخواهیدمینهیااست؟شدگی

رونقی یابد ز نوحه آن نمازآن جهان گر دیده است آن پر نیاز

شوقو، آوردمیگریهبهرااوگشاییفضااینوکند،میبازداردرافضایعنی دیده،راجهانآنگویداگرمی

.کندمیپیدارونقنوحهآنازنمازشصورتدراینشود،میتبدیلاوبهداردچونخداست،دیدار

ور ز رنجِ تن بد آن گریه و ز سوك

و هم بشکست دوكریسمان بِسکُست

یکیانفریکدادندستازسوگازوبود،اشذهنیمنرنجازوبود،شدگیهویتهمیکبخاطراگرگویدمی

تشبیهدارد.شکستهمدوكوشدهپارهریسمانگویدمی،گویدمیچهکنیدمیتوجهصورت،ایندربود،چیز

آنازراهوشیاريماآید،میماریسینخدستگاهاینیادوكبوسیلههوشیاريریسمانیکهرلحظهکهکندمی
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اینتاتو،آنبهبرودهوشیارياینبایدکنیم،میکاريهرکنیم،میهرفکريباشیم،وصلبایدوگیریممیور

ریسماناینصورتایندرافتادیم،نالهبهوافتادیم،گریهبهمرکزماندرچیزيیکبخاطراگرشد،ابسازنده

دیگرآنآنازپسیعنیشود،میشکستهچیزهمهریسیم،میهرچهدوكاینوشودمیپارهوصلوهوشیاري

.بلهبیاورد،وجودبهدرداینکهجز،داشتنخواهدارزشیماعملوفکرآنکاشتنپوكبادام

کهمثنوي،هايقسمتبقیههمقسمتاینهمکردم،خالصهبرایتانراقسمتشیکراپنجمدفتر،کردیدتوجه

تاکنیدتکرارخودتانبراي شمارامثنوياینهمغزل،همامیدوارمبود،مربوطکامالغزلبهخواندم،برایتان

.بشودبازدرونتاندرمعنا
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گنج حضور در تلگرامهاي هلینک متن کامل برنام
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