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2660مولوي، دیوان شمس، غزل شماره 

چرا ز اندیشه یی بیچاره گشتی؟
فرورفتی به خود، غَمخواره گشتی؟

تو را من پاره پاره جمع کردم
چرا از وسوسه صدپاره گشتی؟

لکالـمعشقم رخت برديز دار
چنین آواره گشتیدر این غربت

زمین را بهرِ تو گهواره کردم
فسرده تخته گهواره گشتی

روان کردم ز سنگت آبِ حیوان
گشتیبه سوي خشک رفتی، خاره

تویی فرزند جان، کارِ تو عشق است
گشتی؟چرا رفتی تو و هر کاره

از آن خانه که تو صد زخم خوردي
گشتی؟به گرد آن در و درساره

که صد حلوا چشیديدر آن خانه 
گشتینگشتی مطمئن، اَماره

خمش کن، گفت، هشیاریت آرد
گشتی؟نه مست غَمزه خَماره
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:کنممیشروعموالناشمسدیواناز2660شمارهغزلباراامروزحضورگنجبرنامهاحوالپرسیوسالمبا

دویاهوشیاريجوردوبهاشارهموالنامنظورو.شودمیختمگشتیبهابیاتۀهمفرمودیدهظمالحهمانطورکه

باخوانندهیاشنوندهکهاستاینامیدو.دهدمیتوضیحروشنیبهراحالتدوهرو.استانسانبودنحالت

زندگینظرموردکهبرودحالتیبهو.بکندپیداراحالتدواینتفاوتکند،میموالناکههايراهنماییبهتوجه

ازیعنی،هستیمخودشجنسازوهستیمخودشامتدادما کهماباخدایازندگیخودمکالمهغزلاینپس.بوده

:گویدمی.هستیمهوشیاريجنس

2660مولوي، دیوان شمس، غزل شماره 

چرا ز اندیشه یی بیچاره گشتی؟
رفتی به خود، غَمخواره گشتی؟فرو

می.استمامرکزدرواستجسمکهماذهنیمننه،ماهوشیاريیعنیخودشامتدادبهکندمیاشارهپس

راههیچ،بینینمیاي هچارهیچعمالًیعنی؟شديچارهبدوناندیشهیکبوسیلهچرامنیجنسازکهتو:گوید

محدودیتجنسازتو،هستمبینهایتجنسازمن،شديمنقبضیعنیخودبهرفتیفروو.بینینمینجاتی

کهکندمیاشارهکنایهبهواست؟حالتیچهاینشده،غصهوغمتوغذايو،ذهنیمنحالتهمبازیعنی.شدي

.دهیمیادامهواي هشدکهنبودهاینتوخلقتازمنمنظور،خدازباناز

جسمجنسازو،هستندانرژيفُرماسیونهايیاهابستهواقعدراینهااندیشهیافکردانیدمیکههمینطور

مادهجنسازباوروفکرواندیشهو،نیستیممادهجنسازهمما،نیستمادهجنسازخداگفتیمبارهاو. هستند

بخواهیماگرو. آنهاباشدنهویتهمبوسیلهي؟اوسیلهچهبه،بگیریمقرارهااندیشهسلطهزیرنبایدما.است

اینبهیعنی.فرمجهانبهرفتی،بوديمنجنستو:کهگویدمیدارد،رابیتایناولمصراعبفهمیمدرست

.شديهویتهمتوفکریعنیوجودهاترینلطیفاینازیکیباذهنتدرو.کنیممیزندگیماآندرکهجهانی

.آییممیهوشیاريبعنوانمایعنی

.چسبیممی،استفکرجنساز،استکلمهیکهمماناسممان،اسمومناندیشهیافکربهاولگفتیمبارها

انسانکههستموقعآندرو،هستممندوهرفکردواینمنواستفکرکهمااسمکهشویممیمتوجهبزودي

درراخودشوقتی.دهدمیقرارفکرمساويراخودشو،کوچکیومحدودیتبهکندمیسقوطبینهایتاز
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مرکزشبینهایتیاخدایازندگیکاراینازقبل،مرکزششودمیفکرهمین،دهدمیقرارفکرمساويذهنش

.شودمیعوضدیدش،شودمیعوضمرکزشبنابراین،بود

خودشمالکهراچیزيهرو،کندمیخودشماراچیزها،منمالنامبهدیگريفکریکبایواشیواشبنابراین

کهچیزيهربه،محدودیتبهکندمیتبدیلبینهایتازراخودشهویتیعنی،شودمیهویتهمبا آن کندمی

بارهاو.کندمیانباشتهمرکزشدرراچیزهانتیجهدرکند،میتزریقهویتبه او ،مرکزشبهکندمیاضافه

جنسازاینهامذهبیسیاسی،فردي،اجتماعی،مثل،نوعهرازباورهايبگیریمچه،باورهایعنیهااندیشهگفتیم

.کنیممیپیداماديمرکزماو،شوندمیمامرکزآیندمیو،فکرندواند  هماد

واستفکرجنسازکهراخودشاندیدورامرکزشانبنابراین،هستندباورهاهمینخداکهکنندمیتصوربرخی

در،هستندآنهاکنندمیفکراند، هدادهویتآنهاهبچونو.پندارندمیحقیقتتوپندارندمیخداهستماده

بساچهو،خیزندبرمیستیزهبهمردمبامصنوعیحقیقتاینازومرکزاینازدفاعبرايناآگاهانهکوششیک

لیو،بپندارندداردینوخدایییاخداگونهراخودشانو.پندارندکافر،ندارندباورراهااندیشهاینکهراکسانی

.هستندبیچارهوگیرندماديمرکزمرحلهآندرکهدانندمیآنها

ماديمرکزآنبهبرسندخدابهخواهندمیاینهاموقعهرکهاستاین،بردمیبکاررابیچارهموالنااینکهعلت

یاخودشانهبموقعهیچو،خداجايبه،روندمیجسمییکسويبهجسمیهوشیاريیکبا.کنندمیمراجعه

،استرفتنبینازحالدردانیدمیهماي همادهرو،باشدمادهجنسازمرکزمانماکهکاراینو.رسندنمیخدا

:یماخواندهخیلیرابینیکاینکهگفتهمابهموالناو.استجسمیهوشیاريکه،دهدمیمابهماديدیدیک

1406مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت 

استپوستباقیواستدیدآدمی
استدوستدیدکه،آناستآن،دید

کهآنهاییولیبله؟استحضورهوشیاريیااستجسمیهوشیاريبوسیلهدیدشکهداردبستگیآدمییعنی

ایندرکنندمیگیرمتأسفانهو،دارندمینگهراماديدیدهمان،پندارندمیخدا،پندارندمیحقیقتراباور

:گویدمیدوبارهاینکهمگر.بیایندبیرونگرفتارياینازکهکنندمینپیداچارهوشوندمیبیچارهو،مرحله

.استپوستدید،استمامرکزدرکهباورهایییاهاشدگیهویتهمایندید،ذهنیمندید،پوستدیدیعنی

ماديمرکزاینماسالچنداولازبودهقراریاوکهاستقراریعنی.باشددوستدیدکهاستاینحقیقیدیداما
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و،بشودخداجنسازهوشیارانهدفعهاینمامرکز،بشویمزاییدهذهنیمناینازآنازبعدو،داریمنگهرا

:گویدمیهمبعد،استدوستدیدکهآناستآندید: کهگویدمیهمینبراي.بشودبینهایت

1407مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت 

هبِکور،دبونَدوستدیدچونکه
هبِورد،نباشدباقیکو،دوست

دائماًماهوشیاري،باشمداشتهجسمیوماديدید،باشمداشتهراباورهادیدمنکهباشدقراراگرگویدمی

روياینو،بپردمندرفکرازبعدفکرو،باشمنداشتهخبراستزندگیکهفکردوبینفاصلهاز،باشدجسمی

براساسکهدیدي،نباشدباقیکهدیدي، بلهمن،هستمکوریعنی. استبهترباشمکورمن،بپوشاندرازندگی

ماکمتریاسالده،سالنهبودقرارد،بشودورکهبودهقرارو،بشوددوربایدماازدیداینباشد،آفلچیزهاي

واقعاًو.کنیمپیداراخدادیدیاباقیدیددوبارهو،بزنیمکنارراآفلهااینهوشیارانهبعداً،باشیمداشتهآفلدید

.داریممی ۀ نگراباورهاولی.کنیمپیداواقعیدین

دائماًاینهاچون،مرکزدرگذاشتنراباورهاجملهازجهاناینچیزهايیعنیماديمرکزداشتنمشکالتازیکی

موقعیفقطثبات.نداریمثباتماترسیم،میما،شودمیعوضهی،ریزدمیفرودائماًمامرکزو،روندمیبیناز

جنسیهماندوبارهو،دوربریزیمکنیمجاروراهاشدگیهویتهماینیعنی.باشیمداشتهدوستدیدکهاست

ترسزیاديمقداریکهمآن،مقداریکیعنی،ترسندمیمردمولی.هوشیارانهایندفعه،بودیماولازکهبشویم

شناختدنبالو،هستندخودشانشناختدنبالجسمیهوشیارياینباو،کنندمیحملخودشانبارایثابت

است،بودهغمخوارهماديمرکزاینداشتنمشکالتازیکیولی.ندارندراهی،ندارنداي هچارو،هستندخدا

.استبودنغمخواره

میحاصلماديمرکزداشتنازکهاستهیجاناتازخیلینمایندهولی،آمدهبیتایندرکهاستدرستغم

است،اضطراباست،آیندهازنگرانیاست،خشماست،ترسمنظورش،گویدمیغموقتییعنیترسمثل.شود

بقیهواست،نقصحسهست،تنهاییحسهست،نظريتنگهست،حسادتهست،خبطحساست،گناهحس

یعنیخودبهرفتنفروو.بینندنمیهماي هچارو،هستنداینهاگرفتارمردموغمبادارندخویشیکههیجاناتی

جهددردیگر،باورهايمقابلدرمقاومت،لحظهایناتفاقمقابلدرمقاومت.هستهممقاومتنشانانقباض
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راهویتاینماچون،هستندماهویتواقعاًمامرکزباورهايکنیممیفکرماکه،خودازدفاعبرايناآگاهانه

.کنیمآزادآنهاازراهویتمانخواهیممیآگاهانهاالن،ایمکردهتزریقآنهابهناآگاهانه

راماکهنبودهاینمنظورشواقعاً،استزندگییااستخدااسمشکهاي هباشندیککهشویممیمتوجهاالنو

اینو،بنامیمخدایاحقیقتراباوريسیستماین،کنیمدرستباوريسیستمدانهیکآییممیما،اینجابفرستد

ودردوخشممثلناخواستههیجاناتدچارماو،بشودعوضمرتبو،باشدآفلچیزهايجنسازباوريسیستم

کارذهندراقامتمدتییکازپسکهبودهاینزندگیمنظوربوده؟چیپس.نبودهاینزندگیمنظور.بشویمغم

چههرسالگی،دوازدهسالگی،ده،سالگینهازپسخوارگیغمچون.بشویمخوارهغمماکهنکشدآنجابهاصالً

به،اوبهوبیرونبپریمذهناززوديوبگیریمیادراجداییکهبودهقرار. شودمیایجادشویممیبزرگتر

.بشویمتبدیلبودیمبینهایتاولازکهاوبینهایت

اسمباومن،کلمهبهاولگفتم،باورهاباشدگیهویتهماثردرکهمحدودیتبهبینهایتازانسانسقوطاین

وشرفجایگاهازسقوطیعنیهبوط.شودمینامیدهبوطهدینیحتییاعرفانیاصطالحدر،شودمیشروعمن

باقیدیدکردن،پیدافانیدیدومرکزدرآنگذاشتنوباوريسیستمیکبه،انقباضبهمحدودیت،اینبهبزرگی

همینطوروکردنقضاوتمرتبکردن،ایجادمقاومتخوردن،راقضاوتهاشدن،ترسدچارگذاشتن،کناررا

.بشومهویتهمگذرایعنیآفلچیزهايبانبایدمنکهایننفهمیدن

ازحاال،پنداریممیحقیقتماکهباورهاییهمینیعنیهستند،چیزهاترینآفلفکرهاکهکنیدمیتوجهشماو

عوضتندتندکهچیزيآنپرسدنمیانسان،شوندمیعوضماسردرتندتنداینها،باشدخواهدمیکهنوعهر

بگذاررااسمشحاالوترمحکمخیلیبایدامبنامنکنم؟بنااینرويراامزندگیمنشودمیمگر،شودمی

.شوندمیعوضتندتندکهباشدباورهااینازتراتکاقابلوجامدتر

زباناز،شديطوريآنرفتیچراکه:گویدمیموالنا،کهگوییممی.شویممیمتوجهاالنرامانمسألهماپس

و،نشدیمکهشدیممیبایدچجوريو،شدیمچجوريببینمو،بخوانیمخواهیممیاالنشماطوريآن.زندگی

باچونو،دهیممیادامه،استمامرکزدرذهنیمنکهرابارنکبتواقعاًزندگیاینذهندرترسبعلتمرتب

میتربیچاره،کردهبیچارهراماکهچیزيهمین،کنیممیاقدامهااندیشههمینبا،کنیممیاقدامذهنیمن

.شویم
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میرابیتاینمثالًنکنید،ادبیمعنی،نگذاریدبسرعت،خوانیدمیراابیاتوقتیکنممیخواهششماازمنو

فروچی؟یعنیبیچارگیاست؟چیاندیشهفهمممیمنواقعاًبگویید،کنیدتقسیمقسمتچهاربه،شماخوانید

داردمصداقاگردارد؟مصداقمنمورددربیتاینآیاچی؟یعنیبودنغمخوارهچی؟یعنیخودبهرفتن

هوشیارياینکهبرايچرا؟.کنیددركتوانیدمیشما،کردنمعنیادبیبجايرامعنااینو،داردمصداقچجوري

گویدمیمثالً:کهگویدمیمرتبپاییندر.داردوجوداالنمادربشویمزندهبه او تماماًخواهیممیماکهحضور

.االنجمعیتویعنیکردم،جمعپارهپارهراتومنکه

،استسالماندهازبیشتراگراالنمادیگربعبارترا؟خودتکنیمیپارهصدچراتووسوسهازگویدمیبعد

سالنهعرضدرذهندرما.بکنیمنبایدراکارهاتعدادیکفقط،بشویمزندهخدابهکهبکنیمنبایدکاريهیچ

همماشدنجمع،شودمیساختهمادرشکمدرماهنهمدتدربچهکههمینطور،رسیممیمیوهمثلسال،ده

چونولی.استآمدنبیرونموقعموقعآنو. شودمیدرستذهنشکمدرزندگیماناولسالچنددرحقیقتاً

مینشانبیروندرراچیزهاکهجسمیهوشیاري،استچیزهادرزندگی،استبیروندرزندگیاند  هدادیادمابه

،نیستدیگرجهاندیگراینازغیر،نیستهوشیاريدیگراینازغیر،استهوشیاريآخرینواولیناین،دهد

کنند،میمردم،هستمشانسبداست،خرابچرادانمنمی،استخرابمنزندگی.دهیممیادامهراهمین

.کندمیهمسرم

از،نیستاتبچهاز،نیستهمسرتازاست،ماديمرکزایناز،آیدمیسرتبالییهرکهگفتهمابهموالنا

فردش،داریمفردي،داریمجمعذهنیمنمااست،ذهنیهايمنهمینازهمجامعهبدبختیحتی،نیستجامعه

همآن،دیآمیدرستجمعیذهنیمنیکفرديذهنیهايمنرافردهاکنجمعکند،میبدبخترافرد

.اندهدادمابهبزرگانراهشداراین. کندمیبدبختراجامعه

مادربیرونوتاریکآنجايدر،هستمادرشکمدربچهکههمینطور:گویدمی،زندمیموالناتمثیلییکبلهبله،

اینازذهنشکمدرهمما،نداردخبرمادرازبیرونجهانازمادرشکمدربچهواستبیرونجهانوهست

نطوریهم.بیندمیراماوکردهمحاصرهراماکه، استبزرگتريجهانداخلدرجهانهمینولیداریمخبرجهان

مینگاهدارددائماً،خدابگذاریدرااسمشبزرگترهوشیاريآنو،دارداطالعخودششکمدرماازمامادرکه

ازکهاستمامنتظرهمخدا،بیرونبیایداستاشبچهمنتظرمادربیرون،آیدمیزهداناینازیککهکند

.بیرونبیاییمذهنزهدان
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توجههابیتبهیکبهیک.خواندخواهمشمسدیوانومثنويمختلفجاهايازبرایتانابیاتیبیتاینازپس

بینهایتدوبارهوذهنازشدهزاییدهیعنیحضورحالتیکی،حالتدواینتفاوتکهببینیممخصوصاً.کنیممی

دواینوکنیم؟دركتوانیممی،ببینیمراکردنمقاومتوشدنمنقبض،شدنزندانیذهندرهمیکی،شدن

است؟درست،اینهاازکدامهردرشودمیچگونهماحالدارند،آثاريچهحالت

جامی، هفت اورنگ، لیلی و مجنون

بیمار شدن شوهر لیلی و وفات یافتن وي-17بخش 

او زمان زمان بیشبیماريبود ز خاطر غم اندیشمی
میمامرکزوقتیذهنیمنکهکنیدتوجهاندیشغمبهفقطشما،نداریمکارياستآندربیتاینکهاي هقصبا

وجودمرضانساندلدراند، هگفتمابهانبیاء،گفتههمموالناکهمابیمارياینوشویم،میاندیشغمما،شود

.دارد

2677بیت مولوي، مثنوي، دفتر سوم، 

ستآفتیشناسیحقدرآنازکهستتیعلّدلدر:گفتندانبیاء
حقانسانکهشودمیسببآنکه،داردوجودمرضیکانسانمرکزدرکهاند  هگفتمابهپیغمبرانگویدمی

تواندمیخدابهانسانکهنباشدحالتشایندانقدرهم،نباشدشناسخداهمیعنیشناسحقنباشد،شناس

.شودمیبیشترلحظهبهلحظهبیماريهمینبراي.بشودزندهتواندمیاوبینهایتبه،بشودزنده

داردآرزوکهحالتیدر،شودمیبیشترهمغمشو،شودمیشدیدتراشبیماريلحظهبهلحظهاندیشغمانسان

رامنهايغمهمینکن،کمرامنهايغمخدایاکهکندمیدعااشجسمیهوشیاريبا،اشذهنیمنهمانباو

مرکزدرکهماديذهنیمنباکهکنیمفکرنبایدماپس.شودمیبیشترلحظهبهلحظهیعنیزمانزمان،کنکم

فضاو،بشویدتسلیمبایدشماگفتیمگذشتهبرنامهدر،نه.شودمیمستجابمادعايحتماکنیمدعا،استما

.بکنددعاشمابراياستزندگیوشماکهفضاآن،کنیدایجادفضالحظهایناتفاقاطرافیا،کنیدایجاد

34مولوي، دیوان شمس، غزل شماره 

آمد شرابِ آتشین، اي دیوِ غم کنجی نشین
اي جانِ مرگ اندیش رو، اي ساقی باقی درآ
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مرگ،اندیشدمیمرگدائماًکهجانیچیست؟غمدیوچیست؟آتشینشراباین،بپرسیدخودتانازبایدشما

میرد،نمیکهساقیکیست؟باقیساقی، درآباقیساقیايبینم؟میرااینمناست؟چیواقعاً،استاندیش

برکتآن،استاي هکنندزندهانرژيآنآتشینشراب،استذهنیمناندیشمرگجاناست،خداباقیساقی

میموالنا.استمامرکزکهاستذهنیمنهمینغمدیو. آیدمیآنورازتسلیماثردرکهاستاي هکنندزنده

ایناتفاقاطرافدرفضاگشاییبا،استزندانیذهنشدرکهاستدرست،انسانکهرسیدهفرازمانیکهگوید

.اوباماوحدتازحاصلشرابعشقی،شراب،آتشینشراب،لحظه

می،کنیدمیفکريچه،شودمیدیدهذهنتانعقبکشیدمیشماوقتی،استسادهخیلیهماوباماوحدت

همناظرآن. هستیدخداجنسازشما،کنیدمیتماشارافکرهااینکهشماو،هستندمادهفکرهااینکهبینید

شراباینو،بشودثابتوبشودبینهایتبایدناظرآن،استفرمدرخدايواقعدر.هستخداهم،هستیدشما

:کنمتعریفهمبازهستیم،تسلیمماکهموقعی.آیدمیآنورازکهاستروحیغذايهمینآتشین

راانسانکهشرطوقیدبدونکردنقضاوتوذهنبهرفتنازقبللحظهایناتفاقپذیرش:ازاستعبارتتسلیم

جنسازمایعنی.کندمیحضوریعنیاولیههوشیاريجنساز،جسمیهوشیاريجنساز،استمادهجنسازکه

.استناظرهوشیارياسمشاینو.بودیمجنسآنازجهاناینبهآمدنازقبلکهشویممیهوشیاريهمان

تواندنمی،باشدخداتواندنمیباورها،باشدخداتواندنمیفکرهابینیممیرافکرهاعقبکشیممیوقتی

باشد،خداتواندنمی،بیروندراستمتفاوتواستذهندرببینیدتوانیدمیشماکهچیزيآنباشد،حقیقت

آید؟میآنورازآتشینشرابوشویدمیتسلیممرتبآیاکنیدسوالخودتانازشماحاال.باشدماتواندنمی

شماوبکنید،شیشهتويرادیواین:گفتمابه پنجمدفتردرموالنااست؟ساکت،نشستهکنجیشماغمدیو

.کنیدمیکه، کنیدمیاجراگفتید،نوشتیداساسیقانوندیوکردنشیشهدربراي

مااولشچون،کردهشیشهتورادیوشکنیزكابتداکهگفتمابهکنیزكوخاتونداستاندرآنازبعد

میمحدودش،کنیممیشیشهتويراذهنیمن،کنیممیشیشهتويرادیوماوقتیولی.داریممحدودیت

زیادماامکاناتوقتیبیرون،آیدمیشیشهازبعداًدیواینچون،بشویمراحتدستشازبایدجایییک،کنیم

مییکدفعه،بشودبرداشتههممحدودیت، وبشویمخاتونبهیواشیواشبهتبدیلبیاییمدرکنیزکیازبشود،

.دادکشتنبهخودشدیوبوسیلهراخودشخاتونکهبیرون،آمددیوبینیم
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هایمانشدگیهویتهمماکههستفرصتموقعآندرو،نشیندمیگوشهنشیندمیکنجیدیوابتدادرحاال

جانپس. موقعبهبشویمراحتتا،بیندازیمراآنهاوبشناسیمراماندردهاي، بیندازیمراآنهاوبشناسیمرا

بهزندمیضرر، تندمیمرگحوشوحول،اندیشدمیمرگدائماًکهجانییعنیاندیشمرگجان،اندیشمرگ

درایناصالًاست،دیگرانومابرايدردایجاداست،دیگرانومابهزدنضررحالدردائماًذهنیمن،ما

میکهکنیم،دفاعازشوداریمنگهراآنوکنیمدرستذهنیمناینجاکهنیامدیمما. استذهنیمنسرنوشت

.کنیم

بهمندراالنتو،هستیباقیتوکه،هستمتومنکهخداايیعنی، درآباقیساقیايرو،اندیشمرگجاناي

ازترسرود،میبینازمرگبنابراینهستی،جاودانه،هستیباقیتوو،توبهبشومزندههممنشو،زندهخودت

ازمرگازترس.استمرگازترسماهايترستماممادرچوندنرومیبینازترسهاتمام،رودمیبینازمرگ

.کشیممیاندازیممیراخودمانکهنیستایناشمعنی.داشتنخواهیمترسیهیچمابرودبین

بهبایداست،ماخدائیتاست،هوشیاريگهوارهمابعدچهاراین،دیدخواهیمهمامروزاینهمیشه،کنیدتوجه

دادنپزبرايماتنزیباییما،سالمتیولی،باشدسالمبایدصورتبهترینبهمانتاینکند،عملصورتبهترین

بهایزديبرکتوایزديخردوهوشیارياگر.استاینطوريعتشیطباصالً.نیستشدنهویتهمبراينیست،

.استماحقاین،سالمتیاوجدر باشد،سالمبایددائماً،باشدسالمبایداین،بشودجاريمابدن

میزنضررجانآید،میاندیشمرگجانازهمهاینهاسرطانقلبی،سکتهیااسترس،مثلمرضهاییبنابراین

یکییکیدردهایتانکهدیدخواهید،برودبینازترستانبشوید،زندهحضوربهشما. آیدنمیباقیساقیاز،آید

بینازترسشوید،نمیدیگرخشمگینشماچی،یعنیخشمچی،یعنیدرددانیدنمیشمااصالًریزد،میفرو

برسید،خواهیدنمیجاییبهشماکهچرا،داشتنخواهیداسترساست،ترسسکهورآنخشمدرواقع. رودمی

بهکهچیزيآنوخودتانبینشماکهشودمیایجادموقعیاسترسشما،براياستلحظهبهترینلحظههمین

بهنداریدعجلهشما.استاسترسشکافشکاف،اینبینیدمیشکاف، بیندمیفاصلهدادخواهدزندگیشما

.استلحظهبهترینلحظهاینبرویدآینده

مرگجاننه،یاداردمصداقشمادرببینیدوکنیدمعنیقشنگرااصطالحاتاینکهشداینبرقرارمانپس

اصالًشدید،زندهبه خدا شمایعنیکندمیکارباقیساقی؟کندمیکارباقیساقییاکند؟میکارشمادراندیش

خودتانهوشیارانهبعدم،بشویهویتهمبا آن خوردهیکم،کنیدرستذهنیمناولمآمدی،مآمدیهمینبراي
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داد،نمیآزادارادهمابهخدانداشتیماگرداریمراتواناییاینما. داریمراتواناییاینماوکنید،آزادآنازرا

.خواندیمقبلجلساتدررااینهاکرد،نمیامتحانراماداد،نمیتشخیصقدرتداد،نمیانتخابقدرت

میگوشاینراهانتکنید،گوشراموسیقیگفتیمبارهاهست،مادرهمیشهحضوراینکهبینیدمیشما

جنسآنحضور،شنود؟میشمادرچیراسکوتوسکونشنوید،میهمراسکوتوسکونشماولی،شنود

اوماکهکنیمثابتخواهیممیماباشد،کاردردائماًهوشیارانهخواهیممیما.استکاردردائماً،شمااصلی

:برایتانخوانممی950غزلاز.استهمینمنظورخیزند،برمیآنازبقیهسکون،همینثبات،همین. هستیم

950مولوي، دیوان شمس، غزل شماره 

به سالها بربودم من از عدم هستی
عدم به یک نظر آن جمله را ز من بربود

میذهنیمنبهتبدیلگرفتممیرازندگی،گرفتممیراعدمبنابراین، داشتمذهنیمن،منبودسالها:گویدمی

ایندادماجازهو،هستمعدمجنسازمنکهفهمیدموشدمتسلیموقتیاما،ربودممیعدمازراهستی،کردم

هاشدگیهویتهماینتمامنظریکبا،بیایدزندگیخرد،کندکارمندرخدائیت،هوشیارينیستی،یعنیعدم

وجودباورهاباودردهاباشدگیهویتهمکردنقطعوهاشدگیهویتهمشناختامکانسپ.قاپیدمنازرا

.ببریدبکارتوانیدمیشما.مادردارد

،افکارفرجه:گفتهموالنااست،شکافییکآنازبعدفکرلحظهاینم،هستیفکرازبعدفکربیچارهاسیراگر

همآناز،دیگرفکریکبهپریدمیفکریکاز،راشکافاین،رافرجهاینبندیدمیشمااگر،هاصندوقفرجه

یکبهپردمیسناسد،میراجسمنوچ،استجسمجنسازفکراینکهبراي؟چرادانیدمیودیگرفکریکبه

جسمهادرزندگیکهایدکردهدركعمیقاًاالنشماو.زندگیکردنپیداامیدبهدیگرجسمیکبه،دیگرجسم

یواشیواشیواشدیگر،فکریکبهبپریدفکراینازنداریدعجله،دیگریواششدیم،آرامبنابراین.نیست

امروزوآیید،میدرخداوزندگیوشماوسطاینازوشودمیبازفکرتادوبین فاصلهاینکهبینیدمییکدفعه

.کردخواهیمصحبتموردایندر

چشمهسنگازوقتیکهدهدمیتوضیحو.کردمجاريچشمهمنتوسنگازکهگویدمیموالنامابهامروز

هوشیاريآب،ماسنگدلاینازکهداردوجودامکانیعنیشود،میپنهانچشمهدرسنگ،شودمیجاري
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بشود،گمتویشماذهنیمنکه،بشودانباشتههوشیاريبشودزیادآنقدروبیرونبیایدزیادآنقدروبیرونبیاید

.خواندخواهیمامروز

950مولوي، دیوان شمس، غزل شماره 

و ز پیش و ز جانِ مرگ اندیشرهد ز خویش
و رهد ز باد و ز بودرهد ز خوف و رجا

کنید،معالجهراخودتانتوانیدنمینبینیدببینید،خودتاندررااینهابایدشمااست،ذهنیمنحالتهاياینها

زرهد. مرضیعنیعلتذهنی،مناستعلت،استمرضاینگفتموالنااینکهبرايمعالجهگویممیاینکهعلت

حاصلدردهايومخصوصاًباورهاباشدیمهویتهموساختیمآمدیمماکه،خود،ذهنیمنیعنیخویشخویش،

گذشتهتواندمیپیشپیش،زو. دیگرانباکنیممیمقایسهراخودماندائماًو،مرکزمانگذاشتیمراآن،آناز

مثالًبشوید،خالصاشیکیشرازاگر،هستنددوییآیندهوگذشتهچونولیباشد،آیندهتواندمیحتیباشد،

.اینیعنیدویی.شویدمیرهاهمآیندهشراز،بشویدرهاگذشتهشراز

ذهنی،منازرهیدمیشماکهگویدمیدارددرستکند،میکاربا آن ذهنیمنکهاستزمانیآیندهوگذشته

میوآید،پیشحسادتکند،میزندگیمقایسهبراساس،کندمیمقایسهدیگرانباراخودشواستجسمکه

و.هیدربباید،رهیدمیاینازشماگویدمی.استآیندهوگذشتههمزمانشو،مقایسهبااستچقدرکهسنجد

میضررومرگحوشوحولاینداریدرااینکهزمانیتا،استاندیشمرگجاناینکهدهدمیتوضیحدارد

ترسیعنیخوف. کندمیکاررجاوخوفبادوبارهو.زندمیضررکندمیکاريهر،زندمیحرفیهریعنیتند،

ندهم،دستازرااینکهدارمامیدبرسم،اینبهکهدارمامیداست،تادواینتويدائماًذهنیمن. امیدیعنیرجا

کنم؟چکارمن،چینشودرابطهایناگرچی؟نیاورمدستبهراایناگربدهم،دستازترسممی

مقامتواندمیباشد،پولتواندمی،دشباآدمتواندمیخواهید،میزندگیجسمازشمایعنیخودشاوالًاین

باشماکهنیستچیزياصالً.شويمیبدبختبلهشوم،میبدبختشود؟میچینرسممقاماینبهمنباشد،

یکچیز،ه نیکولی.بشویدبدبختوبدهیددستازراآنو،بشناسیدذهنبایعنی،کنیدمجسمذهن

خداییهوشیاريآنواست،حضورآنو.شویممیبدبختواقعاًبدهیمدستازاگرکهداردوجودهوشیاري

جنسازوبشویم،ساکنلحظهایندر،لحظهاینبهبرنگردیمذهنتورفتیماینکهازپسکهاستاینآنواست

.بشویمزندگی
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بودنودانشمندي،بادغرور،باد،ذهنیمنباد،بودوبادازو،رهدمیامیدوترسیعنیرجاوخوفازدوبارهپس

میتأییددنبالگوییم،میراالقابمان، هستیمدانشمند،هستیماستادماکهکنیممیافتخاراینها،براساس

فهمیدممندارم؟پیشمندارم؟خویشمنآقاگوییدب.کنیدنگاهخودتانبهخوب.رهدمیهماینازگردیم،

بهضرريچه؟کندمیکارچجوريداردوجودمندراگرخوب؟داردوجودمندرچیست؟اندیشمرگجان

چهزنم؟میمردمبهضرريچهزنم؟میهایمبچهبهضرريچهزنم؟میهمسرمبهضررهاییچه،زنممیخودم

زنم؟میچرا.بپرسیدزنم؟میجامعهبهضرري

منچراشوند؟میمندرفکرهايچجورچهسبباینهااسترس،خشم،ترس،مثلمنمنفیهیجاناتاین

امیدوترسبامنآیانگذرید،بپرسید،من؟براياستخوبآیااینهستم؟جوانتقاموورزکینهوخشمگین

کهاینترسممییکدفعهشوم،میخوشحالشودمیهماین،شودمیاینکنممیفکردائماًکنم؟میزندگی

یکبهفقطمارا،ماکردهمسخرهذهنی،منبازياست، بازيکنم؟چکارپسشودنمیکهآن،شودنمی

.استحضورهوشیاريهمآنداریماحتیاجهوشیاري

نه،نکنیم؟کارباشیم؟نداشتهخالقیتباشیم؟بیکارباشیم؟عاربیکنیم،تنبلیبایدماکهاستایناشمعنیآیا

بعدرا،مانهیجانیبعدرا،مانجسمیبعد.داریمنگهوکنیمادارهاي هشایستبطرزگفتم،رابعدمانچهاربایدما

بیایند،بوجودمنفیهیجاناتوترسوخشمبوسیلهنبایدمافکرهايباشند،خالقبایدمافکرهايرا،مانیفکر

تدریجبه،باشنددباینترسوخشمجنسازماهیجاناتهمینطوربیاورند،بوجودرامافکرهاينبایدماذهنیمن

قدرتبازندگی،آرامشباسبب،بیواصیلشاديبازندگی،خردبا،عشقیاحساساتبابشوندتعویضباید

بشود؟تعویضتواندمیگشاییجاباندارمجاگشایی،جاندارید،جاکنیدمیستیزهببینیدمیشما.فضاگشایی

.بودنزندهحسهمینطورو.استاینزندگیمنظوراصالً،بله

تدریجبهوشویدمیتسلیمشماوقتی.خوردنمیتکاناست،خستهاست،حالبیدائماًاندیشمرگجان

زندهشمابدناینکهکنیدمیحسشوید،میجاندارشما،شودمیزیادترشمادرحضورهوشیاريانباشتگی

احتیاجی،نداریدبیرونیشاديبهاحتیاج،هستیدشاددائماً،استخوبحالتان،هستیدباحالیآدمشماهست،

دیگرانبارااندیشیمرگاینخواهدمیهمیشهاندیشمرگجان.آیدمیپیشحالتاینندارید،کسیبهاصالً

هست،همزنضررهست،همکنغیبتهست،همجوعیبهست،همجوعیباندیشمرگجان.کندتقسیم

نمیما.بزنیمضرردیگرانبهکهآیدمیخوشمانمازنیم؟نمیدیگرانبه،زنیممیضررخودمانبهماوقتی
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دائماً. بدانیدرااینهایدابشمابکند،راکاراینخواهدمیمااندیشمرگجانخواهد،نمیمااصل،خواهیم

رويتمرکزمانراقانونوقاعدهاینما.نداریمکاريدیگرانباموقعهیچوباشید،خودتاننورافکنزیرخودتان

.داریمنگهزندههمیشهباید،استخودمان

بیوخیالبیوکنندمیگوشذهنیمنحرفبههاخیلی،استمهمبسیاربسیارکهماابعاداینازدیگریکی

،بروندکارسرنباید،دهندمیگوشمطالباینبهوقتیکنندمیفکرهاخیلی.استماديدرآمد،شوندعار

کنید،کارباید،بیاوریددرباید،داریدالزمکهراتانزندگیهزینهبایدشماشدهسادهبطوربیاورند،درپولنباید

سروعاريبیوبیکاريهمیناشیکی،کنددرستمصیبتشمابرايخواهدمیکهاستاندیشمرگجاناین

قرضوکردننالهدائماًوبودندیگرانسربارو،نگرفتنیادراکاريهايمهارتونکردنپیداکارونرفتنکار

.استدیگرانازداشتن ماديجايبیتوقعاتوکردنگلهومردمازخواستن

950غزل شماره مولوي، دیوان شمس، 

عدمکُه وجود چو کاهست پیشِ باد
نربود؟کدام کوه که او را عدم چو کَه

می.شدگیهویتهمجورهزار،دارمدردتاهزاراست،کوهمثلماذهنیمناینکهآیدمینظربهاولوحلهدر

سبببیشاديآید،میزندگیعشقآید،میزندگیخردآید،میعدمبادوشویدمیتسلیمشماوقتی:گوید

ذهنیمندیدباما.شودمیکاهمثلماوجودکوهاین،آیدمیفضاگشاییقدرتآید،میزندگیلطافتآید،می

دارممنکهدردهمهاین. استکوهمثلبدهد؟تکانتواندمیکیرامنذهنیمناین:گوییممی،کنیممینگاه

.اینطورنیست

راشمابعدچهاروشود،میوزیدهکهغیبیبادآیدمیآنورازتسلیماثردرکهعدمبادمعرضدرراخودتانشما

شویم،نمیخسته،کنیممیپیداکارغیرتکنیم،میپیدامعاشعقلحتیمادهد،میقرارکردنزندهمعرضدر

بصورتآنصاحبکهماندهکههستذهنیمنکدامنربوده؟راآنکاهمثلعدمکهاستکوهکدام:گویدمی

کوهنیست،کوهاینو.بردمیراشماکوهحتماً،بدهیداگریعنیداده؟قرارعدمبادمعرضدرراخودشهوشیاري

.بشویمراحتتوانیممیشرشازمابرود،بینازتواندمیذهنیمن،نیستیم

گویدمیهمبعداًشدید،غمخوارهواندیشه،دستدرشدیدبیچارهشماگفتخواندیمکهاولیبیتآنیعنی

دوبارهکنیم،درمانرااینهاتوانیممیما،هستهمدرستکهدهدمیمابهرانسبتهااینو،اینهاوشدیدآواره
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خوارشاديحضورواستغمغذایشکهغمخوارذهنیمنبینفرقشماکهخوانم،میبیتچند2912غزلاز

.بشویدمتوجه،استآرامش،استشاديغذایشکه

2912مولوي، دیوان شمس، غزل شماره 

کنیجنگ ما را خوش تماشا میکنی ما را حسود همدگرمی
ما:گویدمیگوید،میخدابهکندمیرو،بفهمنددرستانسانهااینکهبرايهوشیاريیکبعنوانموالنادفعهاین

حسادتبه، کنیممیمقایسههمدیگرباراخودمانو،کنیممیپیداذهنیمنماکهآوريمیدروضعیتیبهرا

رااینماکهبگویدخواهدمی.کنیمیتماشاراماباالآنازوهمدیگرباستیزهبهکنیممیشروعما. افتیممی

اینودادهمابهراشعورایناگرزندگییاخداکهدانیدمیشما.بکنیمراکارایندیگرخواهیمنمی،ایمفهمیده

شناساییراذهنیمنتوانیممیماپس،کنیممعنیراشعريهمچونیکماکهدادهراانتخابوتشخیصقدرت

اگر.هستندذهنیمنهیجاناتتریناساسیترسوحسادتکهدانیدمیشماو.دربیاییمحسادتازوکنیم،

.استرفتهبینازشماذهنیمناززیاديمقدار،نباشیدحسودونترسیدشما

عهدهازتوانیممیکهکردهواگذارمابهکاريیکیعنیدهیم؟میتشخیصماببیند،خداکندمیتماشاخوشو

یکیراهاکاسهاینگوییدمی،کردیدپنهانکاسهتاچندزیرراچیزيیککه داریداي هبچیکشما،بربیایماش

پیداتواندمیاینکهدانیدمیولیخندید،میشما،کندمیپیداداردبرمیوقتی.کنپیداباالخرهبردار،یکی

هستیمبچههمانهمماوکند،کاردرستاگرکند،

2912مولوي، دیوان شمس، غزل شماره 

کنیزاهدان را مست فردا میدهیعارفان را نقد، شربت می
االنهمین،هستندایزديهوشیاريجنسازکهاند  هشناختهوشیارانهاند  هشدوتجنسازکهآنهاییعارفانبه

هردهی،میخالقیتدهی،میآرامشدهی،میاصیلشاديدهی،میغیبیشربتدهی،میآنوريشربتنقداً

مینگاهآیندهبه،استزماندرکهرازاهداما.اوشویممیمایعنیدهی،میهوشیاريبعنوانداريالزمکهچه

زاهدیعنی،استآینده،استفردافکربهدائماً،داندمیرازندگیکندمیتجسمذهنشباکهاتفاقاتدروکند

.استلحظهایندرعارف، استزماندر

که ،رویدادها زندگی بگیرممنتظر رویدادها هستم که از هستمزماندراگرمن،بپرسیدخودتانازشماخوب

هر کسی که با باوري هم هویت . شما نروید آنجا. زاهد لزوماً زاهد مذهبی نیست. ها هستند، پس من زاهدمخیلی
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من ذهنی هم در آینده و . مرکز مادي همان من ذهنی است. براي اینکه مرکز مادي دارد. است، آن آدم زاهد است

آیا عمقی . آیا این لحظه جایی است که شما در آن مستقر هستید. تخیلی ساده اس. کندگذشته زندگی می

ثبات دارید؟ آیا وقتی یک .این قدر عمق دارید که واکنش نشان نمی دهید. دارید؟ حاال نمی گوییم بینهایت

می یا فضا را می بندید، ستیزه می کنید؟ اگر فضا را می بندید، ستیزه ،چالشی می آید شما فضا را باز می کنید

. کنید و تقلید می کنید و شک دارید، در ذهن هستید

عارف تقلید نمی کند، . چون ذهن فضاي تقلید است،ما از جمع تقلید می کنیم. یکی از اشکاالت ما، تقلید است

و با تقلید هم نمی شود ،هر کسی تقلید می کند، به خدا وصل نیست. براي اینکه همین االن به زندگی وصل است

بگویید این لحظه من شادي بی سبب و آرامش از زندگی . پس شما یک آزمایشی از خودتان بکنید. رسیدبه خدا 

آیا من آمدم در سطح با . می گیرم، این آرامش را دارم یا ندارم؟ همین لحظه، همین االن که صحبت می کنیم

ه ما رویش ایستادیم به عنوان این زمینه هشیاري را که هم،و این فکرهایم پوشانده،فکرهایم هم هویت هستم

از کی سوال می ،سوال کنید. ما در سطح هستیم یا به عمق هم آگاه هستیم. ایمهمه ما روي او ایستاده. خدا

. کی جواب می دهد؟ خودتان. کنید؟ از خودتان

*** پایان قسمت اول *** 
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2912مولوي، دیوان شمس، غزل شماره 

کنیبلبالن را مست و گویا میدهیمرغِ مرگ اندیش را غم می
و مصداقش را در ،مرگ اندیش را براي خودتان معنی کنیدمرغ شما باید . دوباره مرگ اندیش را به کار می برد

به این لحاظ که می ،ما مرغ هستیم. که در مرکز ماست،مرغ مرگ اندیش من ذهنی است. خودتان پیدا کنید

خدا به مرغ . یعنی با خدا صحبت می کند. به مرغ مرگ اندیش تو غم می دهی. پریمتوانیم به عنوان هشیاري ب

اما یک تعداد . ها وجود داردچرا غم می دهد؟ براي اینکه در مرکزش هم هویت شدگی. مرگ اندیش غم می دهد

. در مرکزشان خدا وجود دارد. از انسانها بلبالن مست هستند

تعداد زیادي از مردم مرغ مرگ . مرغ مرگ اندیش داریم که دائماً غم می خوردیک. بلبالن را مست و گویا می کنی

و فکر می کنند که روش خوب زندگی همین غم ،متوجه هم نیستند. غذایشان هم غم است. اندیش هستند

مرغ مرگ اندیش عالقه به عزا دارد، . چیزي نیستناصالً همچو. هر کسی غم نخورد غیرت ندارد. خوردن است

ببینید اگر از این . و غم و غصه دارد، محدودیت دارد، درد دارد، گرفتاري دارد، ناراحتی دارد،فتاري داردگر

مسائل است، باید تک به تک ایناي هم که گرفتار جامعه. باید روي خودتان کار کنید،خصوصیات در شما هست

مست خدا بشوند و گویاي . بلبل بشوندهمبعدش. اعضا روي خودشان کار کنند و کاري به همدیگر نداشته باشند

. به این سادگی است. پیغامهاي زندگی بشوند

2912مولوي، دیوان شمس، غزل شماره 

کنیمیطوطیِ خود را شکَرخاکنیمیزاغ را مشتاقِ سرگین
بعضی . شویمباً دردها شویم که مشتاق کثافتهاي هم هویت شدگی مخصوصببخواهیم زاغ . ما توانایی انتخاب داریم

مان مان و عملحرف. مشتاق این کار هستیم. زاغیم. از ما دوست داریم که براي خودمان و دیگران درد ایجاد کنیم

اما یک انسانهایی هم هستند که به . براي اینکه از یک من ذهنی دردمند سرچشمه می گیرد. در این جهت است

. در مرکزشان، این رنجش ها و توقعات، اینها زائد استاند  هباشته کردند که این دردهایی که انازودي شناخته

بنابراین اینها را انداختند دور، این عدم را و این خال را و این هشیاري را و این . قوانین زندگی را رعایت نمی کنند

.مرکزشان را باز کردند. حضور را گذاشتند در مرکزشان

خدا، اصلی ترین کار . براي اینکه مرکز اصلی ما خداگونه است. باز شدن دارد. دارداین مرکز ما توانایی کش آمدن 

می گوییم آقا من می . شما نگاه کنید، اشتباه می کنیم.ما هم از آن جنس هستیم. ست که فضا را باز می کندااین
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شک شوم، می خواهم بعد از دو سال می گوید نه نمی خواهم پز. زندگی می گوید برو بشو. خواهم پزشک بشوم

می . بعد انتخابات دیگري می کنیم. هیچ نمی گوید نمی شود. هیچ مالمت نمی کند. بفرما برو. بروم مهندس بشوم

به ما قدرت اراده . اجازه می دهد ما هر انتخابی که می خواهیم بکنیم. پذیرش دارد،فضاگشا است،گوید بفرمایید

اینها طوطی هاي خدا . و عقل انتخاب هم داده،می توانی انتخاب بکنیداده، اراده آزاد دارد که می گوید تو 

دائماً شادي . یعنی دائماً شیرینی می خورند. خاییدن یعنی جویدن. طوطی هاي خدا شکرخا هستند. هستند

اه خرد زندگی را، ر. خالقیت زندگی را تجربه می کنند. آرامش زندگی را تجربه می کنند. زندگی را تجربه می کنند

. حرف خدا را می زنند. اینها طوطی هاي خدا هستند. آرامش دارند. حل زندگی را، فضاگشایی را تجربه می کنند

. دردشان حرف نمی زند. یعنی من ذهنی شان حرف نمی زند

یا نه ،بگویید من زاغم و مشتاق درد هستم. نگذرید از این بیتها،واقعاً سوال کنید،حاال شما برگردید به خودتان

آیا شما صبح که راه می . طوطیم و مشتاق شیرینی زندگی هستم؟ اگر طوطی باشید، آثارش در بیرون پیداست

تو سر کار مردم از دیدن شما خوشحال می شوند، شما زندگی را در ،تو مغازه،افتید می روید سر کار، تو خیابان

را یا دردها را بیدار می کنید؟ سوال از خودتان می کنید و یا نازندگی را یا من ذهنی ،آنها به ارتعاش در می آورید

. جواب می دهید

خیلی مهم . براي اینکه این سه بیت خیلی مهم هستند. دوباره این سه بیت دفتر پنجم را برایتان می خوانم

تصمیم چرا؟ براي اینکه بیت اول اراده آزاد و قدرت انتخاب و تصمیم گیري و همین طور شعور و خرد. هستند

بیت بعدي که خواهم . و می گوید تو از این استفاده کن،گیري انسان را و خرد تشخیص انسان را بیان می کند

در واقع به یک جوري این سه بیت همه درس موالنا را . فتیمی اخواند می گوید که اگر راه ناآگاهی را بروي به درد 

.شما درست توجه کنیداگر . در خود دارد و گنج حضور را هم در خود دارد

ولی کسی . شایدم به طور سطحی توجه کردند. بلکه خوب مردم توجه کنند. من بارها این سه بیت را خواندم

:می گوید. فکر کردم دوباره بخوانم. نیامده اینها را دوباره بخواند
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549مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بیت 

کشدچون ز مرده زنده بیرون می
گشت، او دارد رشَدهر که مرده

ماي زنده را یعنی امتداد ما،یعنی چون خدا از این مرده من ذهنی. رشَد یعنی هدایت، یعنی راه راست رفتن

خدا دائماً دنبال این کار است که از این مردگی ما که . خودش را بیرون می کشد، یعنی دائماً دنبال این کار است

بدون هم هویت شدگی ،ما را که خودش به صورت خالص باشدةکرده، زندو مرکز ما را اشغال ،من ذهنی باشد

و .به محض اینکه از این مرده من ذهنی ما بیرون بیاییم، بینهایت می شویم. و به خودش زنده کند،بیرون بکشد

. بگیردکه این کار صورت،زندگی یا خدا تمام اتفاقات را که به وسیله قضا صورت می گیرد، طوري ترتیب می دهد

شما که می دانید که . حاال شما چرا هشیارانه این کار را نکنید؟ شما که االن می دانید که جریان چه هست

کار او کن فیکون است، نه موقوف عللدم او جان دهدت، رو ز نفخت بپذیر، 

سبب این می شود، این سبب یعنی این علل بیرونی که ما با ذهنمان فکر می کنیم که این سبب این می شود، آن 

بلکه موضوع اصلی اینست که زندگی از این من ذهنی مرده ما می . شد این اتفاق بیفتد، اینها همه غلط است

بنابراین ما که قدرت انتخاب داریم و قدرت تشخیص داریم، . بیرون بکشد،خواهد که خودش را که زندگی است

یعنی به صورت ناظر به اتفاقات نگاه می کنیم، می بینیم که چه .آگاهانه نسبت به من ذهنی می میریم، عمداً

و ،یک هم هویت شدگی است که در مرکز ماست. چیزي براي ما درد بوجود آورده؟ می بینیم که یک حرص است

. او بجاي زندگی نشسته. ما دنبال آن هستیم که از آن زندگی بگیریم و زندگی را بگذاریم کنار

و من یک باور را گذاشتم به جاي خدا در ،سر یک باور است که من ناراحت هستم،اور استبعد می بینیم یک ب

ب آن قسمت آزاد شده من همان خداییت وخُ. خودم را از آن آزاد می کنم،بنابراین آن باور را پاك می کنم. مرکزم

وع کرد به کوچک شدن هر کسی که شر. پس من می میرم نسبت به من ذهنی. آن به جاي باور می نشیند. است

هر کسی می داند که در مقابل اتفاق این لحظه که . او هدایت را پیدا کرده،من ذهنی، او راه هدایت را پیدا کرده

.او را خدا هدایت می کند از درون. و تسلیم بشود، او رشَد دارد،زندگی بوجود می آورد، فضا باز کند

و با من ذهنی جامد، با هشیاري ،و دنبال علتهاي ذهنی می گردد،ندآن کسی که اتفاقات را به علل موقوف می ک

ولو اینکه از . و چیزها را به هم بند می کند با من ذهنی خاصی که دارد، آن آدم رشَد ندارد،جسمی عمل می کند
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نوع باور اهمیت مردم بیشتر به . این باور مذهبی نما یا معنوي نما بپرد به آن یکی، باورهایش بهترین باورها باشد

نهمچو. این باور خداست و این باور غیرخداست. و این باور درست است،می گویند این باور غلط است. می دهند

هر باوري را شما مرکزتان قرار دهید می میرید، هم هویت با آن می شویم، آن . باور جسم است،چیزي نداریم ما

چون ز مرده زنده . این باید واضح شده باشد از این ابیات. دیگر خدا نمی شود عینک شما. می شود عینک شما

.بیت بعدي بسیار بامعنی است. هر که عمداً مرده گشت، آگاهانه مرده گشت، او دارد رشدبیرون می کشد،

550مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بیت 

تندنفسِ زنده سوي مرگی میکندچون ز زنده مرده بیرون می
هر چه . چرا؟ هر چه باشیم امتداد او هستیم. ما درست است که االن دچار مردگی هستیم، ولی ما زنده هستیم

که بر صدف :می گوید. آن قسمت ما نمی میرد،او نمی میرد. روح او را داریم، روح او یعنی خدا را داریمما باشیم 

ه، رنجیدیم، کتک زدند، هر کاري کردند، فقط به این تمام ضررها و صدماتی که به ما خورد. آید ضرر، نی بر گوهر

او این :می گوید. حاال. آن نه می سوزد، نه خیس می شود، نه می شکند. به آن آسیب نمی رسد،پوسته ما خورده

پس دائماً . بنابراین مرده را از او بیرون می کشد. یعنی خدا خودش را که ما باشیم می خواهد. زندگی را می خواهد

. چون اصالً با ما سازگاري ندارد. ما را ترك کند،اقاتی می افتند، حول و حوش این محور که مردگیاتف

حاال براي این کار هر کسی من ذهنی زنده داشته باشد، من ذهنی فعال داشته باشد، دائماً حول و حوش مرگ می 

فعال داشته باشید، دائماً در صدد نابودي به عبارت دیگر شما من ذهنی. یعنی کارهایی می کند که نابود بشود. تند

و ،گرچه که من ذهنی اینها را به خیر خودش می داند و خوبی خودش می داند. خودتان هستید، متوجه نیستید

شوید و فضا را باز کنید بمگر شما تسلیم . از این گرفتاري رها شدن به وسیله من ذهنی مقدور نیست. نفع می داند

. د، این هدایت، نور هدایت، این خرد زندگی در آن فضاي گشوده شده به شما کمک کندو بگذارید این رش

دائماً مرگ اندیش . ولی شما االن می دانید که اگر نفس تان را زنده نگه دارید، این دائماً حول محور مرگ می تند

که شما ،این راه را برویممرگ اندیشی و ضرر زدن به خود این فایده را دارد که نمی خواهیم ما . خواهید شد

فکر کنید بگویید من چرا به خودم این همه ضرر می زنم؟ من چرا باید سرطان بگیرم؟ من چرا ،باالخره بنشینید

چرا در بیرون این قدر . باید بیخودي سکته کنم؟ من چرا هر روز یک جایم درد می گیرد؟ آن حاال بدنم است

ید، چرا به هر کاري دست می زنم، این پس از چند روزي به گرفتاري کارهایم ناهماهنگ و چرا جور در نمی آ

. و این حول و حوش مرگ می تند،منتهی می شود، اصالً جور نمی شود؟ چرا؟ چون نفس زنده دارم
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درك کنیم که این ابیات چه می . پانصد بار باید این ابیات را بخوانیم. شما جواب بدهید؟ نباید ما این ابیات بفهمیم

نسبت به توقعات . نسبت به من ذهنی بمیر. مرده شو. تو قدرت انتخاب داري. تو اراده داري. االن می گوید. ویدگ

که از این من ذهنی اي ههر انگیز. مرده شو نسبت به آنها. رنجشها و کینه ها و تمام دردهایت را بینداز. بیجا بمیر

هر باوري که در مرکزت . شناسایی کن و رها کن،رها کنشناسایی کن و،می آید، از دردها می آید بگذار کنار

. مرده شوشود،به جاي آن خدا می . آن خدا نیست،داري، فکر می کنی خداست، شناسایی کن بینداز

551مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بیت 

آوردیی زین مرده بیرون زندهمرده شو تا مخْرِج الْحیِّ الصّمد
را از اي هاز مرده بیرون می آورد، زندمرده شو، یعنی از نفس و نفسانیات پاك شو تا خداوند بی نیاز که زنده را

.مرده تو بیرون آورد
و بگذار من اصلی ات، آن یکی باشندگی ات ،تو بیا با انتخاب خودت روز به روز کوچک شو نسبت به من ذهنی

زنده اصل ما را که ما می ،یعنی خدا از این مرده من ذهنی ما،آورنده زنده که بی نیاز استتا بیرون . دوبزرگتر بش

می بینید که وقتی می گوید مخرِج . توانیم حسش کنیم و رویش قائم بشویم، از من ذهنی از مردگی بیرون بیاورد

. ست که آدمهاي دیگر نمی توانندامنظورش این. الحی الصمد یعنی خداي بی نیاز خارج کننده زندگی از مردگی

پا شوم بروم یک جایی زیارتگاه . شما نباید به عنوان من ذهنی بنشینید بگویید که یکی بیاید به من کمک بکند

ستید هشما هر جا . چیزيننمی شود همچو. نمی دانم فالن جا دست بزنم، دعا بخوانم تا از این مردگی رها بشوم

. ان جا می توانید تسلیم بشویدهم. الزم نیست تکان بخورید

قضا . قضا و قدر که می گوییم. قضا مال خداست. شما فقط اتفاق این لحظه را می خواهید که قضا بوجود می آورد

و اتفاق هم گفتیم براي . اتفاق بوجود می آورد و بهترین اتفاق، اتفاقی است که همین لحظه براي شما می افتد

در واقع اتفاق می افتد که شما شناسایی کنید . اتفاق براي بیداري ما می افتد. فتدخوشبختی و بدبختی شما نمی ا

شما فقط به اتفاق این لحظه احتیاج . و اتفاق این لحظه مفیدترین و بهترین اتفاق است. با چی هم هویت هستید

. زندگی بیرون بیاوردتا خدا از این مردگی ،دارید و فضاگشایی و با انتخاب آگاهانه مردن نسبت به من ذهنی

.بله این هم بارها نشان دادیم به شما، دوباره نشان می دهم

از حرص و از ،از دردهاي هم هویت شده پاك شو،مرده شو یعنی از نفس و نفسانیات یعنی از من ذهنی پاك شو

تا ،آدمها پاك شوقدرت طلبی و از خواستن زندگی و هویت از چیزهاي بیرونی و مخصوصاً آدمها، توقع زندگی از
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خداوند بی نیاز که زنده را از مرده یعنی من ذهنی بیرون می آورد، توجه می کنید می گوید خداوند بی نیاز زنده را 

را یعنی خود شما را به اي هزند. نه همسایه شما و نه همسر شما،حتی نه موالنا. نه من،از مرده بیرون می آورد

. ی من ذهنی بیرون بیاوردعنوان هشیاري از مرده شما یعن

. غزل این را می گوید. توجه می کنید داریم صحبت می کنیم که نظر خدا و طرح خدا چی بوده و ما چطوري شدیم

همین حرفهایی هم می زنیم االن و بیتهایی که می خوانیم . گرچه غزل خیلی ساده است ولی بسیار قدرتمند است

. ما دیگر گنگ نیستیم. یعنی می توانند شما را بیدار کنند. رقدرت هستنداینها هم ساده ولی بسیار نیرومند و پ

شما می دانید که . آن زمان گذشته است دیگر. و نمی دانم گم شویم در دردها و فکرها،ندانیم فکر چه هست

هر خبري است . د ببیند آنجا چه خبر استیدائماً می تواند ذهنتان را تماشا کن. حضور ناظر دائماً می تواند کار کند

ولی حضور ناظر نمی ماند به . همین حضور ناظر شما هستید،شما آنها نیستید،به وسیله آن باورها و فکرها است

اي که جهان مادي ما را دارد، به علت اینکه به ما قبوالندن که زندگی در همان چیزهایی است علت نیروي جاذبه

شان می دهد، همه از جنس ماده است، جسم است و آنها زندگی هر چی هم ذهن من ن. که ذهن من نشان می دهد

.این غلط استوندارند و به ما گفتند زندگی در آنها است

1587مولوي، دیوان شمس، رباعی شماره 

تومن بندة آن رحمت خندندةمن بندة تو، بندة تو، بندة تو
تو به من . یعنی یک بنده کامالً تسلیم شده هستم. تو هستمةبندةخدایا من واقعاً بند:می گوییم. ما می گوییم

،غذاي روح بده. تو به من غذا بده. نیرو بده

1197بیت ، دفتر پنجم، مثنوي، مولوي

ثباتی ده نجات خلق را زین بیاي دهندة قوت و تَمکین و ثَبات 
و ،شومبکه من بنده تو ،اي کسی که غذا می دهی، غذاي روح می دهی، قدرت فضاگشایی و تمکین می دهی

،من بنده تو یعنی بنده کامالً تسلیم تو هستم. ثبات می دهی که من دیگر به جهان بیرون واکنش نشان نمی دهم

ما و ذات خدا را حاال ما با ذهن نمی نگاه کنید ذات . تو هستمندهبخشش خند. و منتظر شادي بی سبب تو هستم

می فهمیم که رحمت خندنده خدا عزاي ما نیست، گرفتاري ما ما ها حداقل ولی با همین توصیف. توانیم بشناسیم

روي چه حسابی؟ از کجا . ها را ارزش می دانیمبراي چی ما این غمها و قصه. نیست، غم ما نیست، غصه ما نیست

. نه غمخواري،و ما خواهان آن هستیم. خدا رحمت خندنده دارد. انداختهیاد گرفتیم؟ من ذهنی جا 
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شما االن متوجه می شوید و عمیقاً این درك را دارید که زندگی در آن چیزي که ذهن شما نشان می دهد، حاال هر 

نمی . میرمیا با این نباشد من می،اگر با این ازدواج نکنم:که می گوید،چه می خواهد باشد، یک انسان است

این خوف و رجا، ترس . فالن مقام نباشد، فالن پول نباشد. بنده خدا نیستی،پس شما خدا را فراموش کردي. میري

آیا خداگونه هستید، . اینها را می خوانم شما بدانید که در چه وضعیتی هستید. و امید رحمت خندنده خدا نیست

هاي شما بخاطر آن دور شدن بدانید که گرفتاري،گر دور شدیدنزدیک به اصلتان هستید یا نه خیلی دور شدید؟ ا

. و بگویید اینها خداست،و شما نمی توانید یک تعداد باورها را در مرکزتان بگذارید و با آنها هم هویت شوید. است

. شاید گرفتاریهاي شما و اشتباه شما همین استنیست، 

1587مولوي، دیوان شمس، رباعی شماره 

ات، کی ز مرگ اندیشداي آبِ حی
آنکس که چو خضر گشت خود زندة تو؟

. وقتی تسلیم می شویم، آب زنده کننده زندگی، خرد زندگی وارد چهار بعد ما می شود. تو که آب زندگی هستی

کی مرگ اندیش می شود؟ مرگ اندیش دو تا معنی ،اگر کسی این آب حیات را داشته باشد، کی از مرگ می ترسد

و ،تمام اندیشه هایش ضرر به خود است و ایجاد مرگ است و نابودي است،دائماً ضرر اندیش استدارد؟ یکی 

و همه ما . هر کسی از مرگ می ترسد نشان می دهد که هنوز به جاودانگی خدا زنده نشده. همینطور ترس از مرگ

آن کسی که . ضور رسیده استخضر انسان به ح. می ترسیم چون به طور ناقص به او زنده شدیم یا نشدیم اصالً

در این لحظه ساکن شد، دائماً از تو آگاه بود، مثل خضر زنده تو شد، به بینهایت تو زنده شد، آمد به این لحظه،

دیگر هیچ منیتی در مرکزش نماند، مرکزش تماماً هشیاري شد، هر لحظه آب حیات تو به چهار بعد او دمیده می 

ندیشی ما، پس متوجه می شویم که مرگ ا. او دیگر مرگ اندیش نمی شود،قرار گرفتهاو دیگر در اختیار تو . شود

. آیا این توضیحات موالنا به قدر کافی ساده و قابل فهم است؟ این بیت هم خواندیم قبالً.غمخواري ما از چه هست

2545مولوي، دیوان شمس، غزل شمارة 

خویشان، صال اي عیش اندیشانصال مستان و بی
دانی که تو خود عینِ ایشانیال اي آنکه میص

یعنی مرکزمان . یموشست که در طرح زندگی بوده ما آن بمستان و بی خویشان حالتی ا. صال یعنی دعوت عمومی

بی . ها پاك کنیم، زندگی، خدا می آید مرکز ما، ما مست او می شویم و بی خویش می شویمرا از هم هویت شدگی
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بی خویش کسی است که در . زمان رفت،در گذشته و آینده،دیگر در زمان نیست. هنیخویش یعنی بدون من ذ

چون به زندگی تبدیل ، از مرگ هم نمی ترسد،این لحظه آگاه از این لحظه ابدي است و پاینده شده، جاودانه شده

ند روزي که در ذهن که پس از چ،و مقصود ما از آمدن به این جهان همین است. اما هنوز در این جسم است،شده

و این . بیاییم بیرون در این لحظه به این لحظه ابدي، هم زنده شویم و هم آگاه شویم و بی خویش شویم،هستیم

. به همه باشندگان این عالم، این می را می دهد. آدم فقط براي خودش نمی خواهد

ید؟ عیش اندیش هستید؟ عیش اندیش آیا شما زندگی اندیش هست،قبالً هم سوال کردم. صال اي عیش اندیشان

چشمه اش در . شادي و زندگی که از درونش می آید. کسی است که دائماً دنبال زندگی و شادي بی سبب است

براي اینکه . این آدم از زیاد شدن پولش نه خوشحال می شود و نه غمگین می شود. درونش است نه در بیرون

مقامشاین تغییرات بیرونی در پولش و در. چشمه درونش می جوشدشادي اصیلی که براي زندگی الزم دارد از

واکنشی هم نشان نمی دهد و همیشه هم می داند که چون به آن زندگی وصل . هیچ اثري در میزان شادیش ندارد

.و هشیارانه آگاه از آن جاودانگی است،است و آن زندگی جاودانه است

در اینها ،در اینها خوشبختی وجود ندارد،اینها هویت ما نیستند.این چیزهاي آفل پوسته است، ارزش ندارد

هر موقع من دیدم با . در اینجا حس امنیت وجود ندارد، بلکه حس بی امنیتی وجود دارد. زندگی وجود ندارد

منظورم از من همین جمع . یک دفعه دیدم بی اهمیت شدم،چیزي در بیرون هم هویت شدم، آن آمد در مرکز من

بیایید اي کسانی که همه می دانید که ما عین . هر کسی می تواند تجربه کند خودش و کرده. ینطوري استما ا

یم و می توانیم به او زنده شویم، هنوز من ذهنی داریم، هنوز با درد هستخودش هستیم، در حالی که عین خودش

. واضح است!س استزندگی می کنیم، هنوز درد مقدس است، هنوز عزا مقدس است، گرفتاري مقد

1847مولوي، دیوان شمس، غزل شماره 

ز تو اي دیده و دینم، هزاران لطف می بینم
ولیکن خاطرِ عاشق بداندیش آمد و بد ظَن

دین اصلی اینست که ما از این من . که هم چشم ماست و هم دین ماست،ما داریم با زندگی صحبت می کنیم

و این هم چشم ماست، ،این گشودگی درون ما بشود مرکز ما. ذهنی برویم به فضاي یکتایی و این بشود مرکز ما

من از تو هزاران :می گوید. پس دین ما این باورهاي سطحی نیستند. یعنی خدا هم چشم ماست و هم دین ماست

. یعنی خدا هر لحظه می خواهد لطفش را شامل حال ما بکندیعنی چی؟ . تا لطف می بینم
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هر کسی که من ذهنی داشته باشد این کار را می . ما با مقاومت در مقابل اتفاق این لحظه ایجاد عایق می کنیم

ر این لحظه رد کنیم و اجازه می شود که ما لطف خدا را د. و از این کار هم ناآگاه است و ناله می کند به آن،کند

ب تو چرا وکه خدایا چرا لطف نمی کنی؟ خ،این کار من ذهنی استبلی ندهیم وارد وجود ما بشود، بعد ناله بکنیم؟ 

تا زمانی که من زنده است، با باورهاي خودت زندگی . تا زمانی که مقاومت می کنی نمی توانی بگیري. نمی گیري

، تو می گویی می دانم، بلند می شوي می گویی من من من، تو در واقع شریک می کنی، خواست خودت را داري

.لطفهایش را نمی بینی. خدا هستی

منتها عاشق ،ولی من فکر می کنم عاشقم،هزاران تا لطف می کنی،می گوید تو هم دین هستی و هم دیده هستی

. پس من عاشق باورهایم هستم. دمعاشقی هستم که به تو به وسیله من ذهنی ام عاشق ش. من ذهنی هستم

یعنی دارم شناسایی می کنم که . در نتیجه من بداندیشم و بدظن. عاشقم ولی متاسفانه من دارم،عاشق تو نیستم

. بداندیش و بدظن نباشم

نه که نوع اندیشه و باور را عوض . بد اندیش و بد ظن نبودن معنیش اینست که شما مرکزتان را خالی کنید

شما نمی توانید بگویید این دین بد است، من این را می گذارم کنار و می روم یک دین دیگر و باورهاي آن را .کنید

می گویم آنها غلط بودند . ی شود خداگونه شدناین م. می گیرم می گذارم مرکزم، بعد به دین قبلی فحش می دهم

. و االن من با اینها هم هویت هستم. و اینها درست هستند

تنها انسانی که از فضاي گشوده شده درونش می .ایدشما با هر باوري هم هویت بشوید، بد اندیشید و بدظن

هر کسی . ن آدم بدظن و بداندیش نیستزندگی از طریق او می اندیشد، آدر واقعاندیشد، یعنی او نمی اندیشد

. و بداندیشی و بدظنی، ظن هم یعنی همین فکر. بداندیش و بدظن است،که هم هویت شدگی را گذاشته مرکزش

تمام دردهاي ما را که االن گرفتار کرده ما را، ما . درد ایجاد می کند. بداندیش و بدظن یعنی هر دو یک چیز است

:حاال یک بیت دیگري هم که این را ثابت می کند اینست.مین طریقهاخودمان ایجاد کردیم، ب

30مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت 

ايجمله معشوق است و عاشق پرده
ايزنده معشوق است و عاشق مرده

ولی اگر عاشق ،ش باید معشوق باشداهیعنی در مورد انسان در مرکزش، دلش، هم. ش خداستاهمی گوید هم

در نتیجه پرده ،ذهنی باشد، براي اینکه تمام تقریباً عاشقان من ذهنی به غیر از عارفان من دارند، من دباش
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عاشقان خدا که با من ذهنی شان عاشق خدا شدند، عاشق الگوها هستند، عاشق . ولی عاشق خدا هستند. هستند

ک خدایی است در یکجایی ی. ی هستند که من ذهنی شان اینها را منعکس کردهحباورها هستند، عاشق یک شب

از بین رفت، هر موقع من ذهنی خودشان از حهر موقع آن شب. بنابراین عاشق آن هستند. از جنس جسم است

پس . ش معشوق شد، آن موقع می شود عاشق اصلیاههم. بین رفت، بجاي من ذهنی شان خود زندگی نشست

همین من ذهنی ماست که ادعا می کند عاشق خداو یعنی پرده بین ما، هشیاري ما. عاشق من ذهنی پرده است

.خداست، با هم هویت شدن با باورها

این ،حاال می گوید که این عاشق که ادعاي عشق می کند نسبت به خدا و پرده هم هست، فکر می کند زنده است

نسان صحبت می در مورد ا،یعنی در این جهان فقط خدا زنده است و تمام انسانها. فقط معشوق است،مرده است

یت شدگی ها را از مرکزشان پاك چطوري زنده می شوند؟ آن هم هو.اندهکنیم که مرکز هم هویت شده دارند مرد

حاال . کنند

17مولوي، دیوان شمس، ترجیع شماره 

اي آنکه کهنه دادي نک تازه باز گیر
کوري هر بخیلِ بداندیشِ ژاژخا

یک بیت می خوانم؟ براي اینکه شما خصوصیتهاي من ذهنی را متوجه چرا ،ترجیع شماره هفده است این یک بیت

و ما هم ممکن ،در ما هم هست و به ارث رسیده. کهنه، من ذهنی است که با انسان هزاران سال هست. شویدب

اي کسی که این سیکل . است اگر من ذهنی را به بچه هایمان یاد بدهیم، آنها هم به ارث ببرند که یاد داده ایم

دوباره ،اطل را، این تسلسل را پاره کردي و من ذهنی را دادي که کهنه است، حاال این تازه را که حضور استب

حاال که متوجه شدي که این کهنه را بدهی، این هشیاري اولیه را . از دست داده بودي،یعنی این را داشتی. بگیر

هاي ذهنی دیگر گوش من،منتها به حرف هر بخیل بداندیش ژاژخواه یعنی یاوه گو، بیهوده گو. هشیارانه باز بگیر

می شود ما تحت تاثیر حرفهاي دیگران قرار نگیریم؟ . نده

شد دارد، گفتم تقلید ر این راه که گفت هر کسی نسبت به من ذهنی هشیارانه بمیرد، ریکی از بزرگترین خطرها د

بخیل . هر من ذهنی این سه تا خاصیت را دارد. جمع متاسفانه من ذهنی دارد. ما از جمع تقلید می کنیم. است

اگر به او . ان نرسدبه دیگر،به او نمی رسد. بخیل یعنی کسی که نه خودش می خورد و نه دیگران بخورند،است

ضرر ،من ذهنی که مرگ اندیش است. من ذهنی بخیل است. برسد و به دیگران نرسد، حاال این حسود است
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یعنی هیچ . بداندیش هم هست. بخیل هم هست. این چیزها را می اندیشد دائماً. غم اندیش است،اندیش است

. و ما از اینها تقلید می کنیم. خیري نمی اندیشد

ده نفر اطراف شما می گویند آقا شما عقلتان را از دست داده اید، یعنی چی، ،کن است در راه موالنا باشیدشما مم

هر من . بیهوده حرف می زنند،آدامس می خورندهژاژ آنهایی ک. این حرفها یعنی چی؟ و اینها بیهوده گو هستند

هاي ذهنی ود، غیر ممکن است من ذهنی یا منیعنی هر کسی در این راه بر. ذهنی می خواهد جلوي شما را بگیرد

. شما باید این را بدانید و بارها گفتم این را. مزاحمش نشوند و منصرفش نکنند

شوید بولی شما از فضاي شک گاهی اوقات باید خارج ،من ذهنی طرح ریزي می کند که شما را از این راه باز بدارد

و ،ی حاصل می کند که یک دفعه متوجه می شود حالش خوب شدهیقین را کس. به وسیله تسلیم به یقین برسید

و گرچه من . دو ساعت این طور بوده. از زمان ندارداي هیا حداقل در یک فاصل. احتیاج به خوشی هاي بیرون ندارد

ز ا. کهنه را بدهید برود،ذهنی می گوید آن خواب بوده، آن بی خیالی بوده، آن بی غیرتی بوده، شما گوش ندهید

تازه را بگیرید و اگر بخیل و بداندیش و ژاژخواه آمد جلوي شما . از من ذهنی چیزي نخواهید. کهنه چیزي نخواهید

ولو شما یک نفر هستید و اطراف شما صد . شما بگویید که من تقلید نمی کنم،را گرفت و بدانید که خواهد گرفت

بدانید که هر صد نفر از جنس بخیل . گوش ندهیدنفر هستند، هر صد نفر می گویند نه این راه نیست، شما 

بخیل کسی است که شما دیده اید ولو دوست شماست، حتی موالنا گفته ممکن است . بداندیش ژاژخواه هستند

. پدر و مادر شما باشد، راضی نیست حال شما خوب باشد، چون حال خودش بد است

در آسایش و شادي زندگی اي هیک خانواد. استمن ذهنی پر از درد حاضر نیست ببیند یک کسی حالش خوب

شما باید مواظب خودتان باشید و هیچ موقع نگویید که . آنجا باید یک زهري بریزد،نمی تواند ببیند،می کنند

شما اول به خودتان روشن بقبوالنید که منظور ما از ،نه. عقل من نمی رسد و این صد نفر بهتر از من فکر می کنند

می ،من کاري به مردم ندارم،من باید به اینجا برسم،ن جهان، منظور زندگی از خلق ما این بودهآمدن به ای

.دوباره یک بیت از دفتر دوم می خوانم. خواهند برسد یا نرسند

879مولوي، مثنوي، دفتر دوم، بیت 

رامتّهم دارم وجود خویشکَژ ندانم آن نکواندیش را
و نکواندیش یعنی خرد زندگی می . هر موقع یک قسمتی از شما زنده می شود به زندگی و نکواندیش می شود

یعنی در این لحظه که فکر می کند می داند که هیچی از من ذهنی نمی ریزد به . بیدار فکر می کند،ریزد به فکرش
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این آدم نیک اندیش است، نکواندیش است و . آیدبلکه فکر کامالً از آنور می ،هیچ دردي انگیزه فکر نیست،آن

بلکه آن کژ نیست، هر موقع شما یک نکو اندیش دیدید مثل موالنا، مثل بزرگان، هر بزرگ دیگري، . این کژ نیست

. من باید ببینم این ناجوري من ذهنی من کجاست، آن را پیدا کنم. باید بگویید وجود من کژ است

من با دو کالس ،بگویید آقا این اشتباه کردهبگیرید به بزرگی مثل موالنا یا فردوسی،نیایید مالمت کنید و ایراد

پس نکواندیشی خودتان را که می . شما ممکن است نکواندیش باشید. سواد می گویم که ایشان اشتباه کردند

من ذهنی شما و شما می دانید که ،به خاطر حرف مردم،بینید توش شادي است، آرامش است، از دست ندهید

ولی . و بداندیشی خودش را جاي نیکواندیشی شما می خواهد جا بزند،دائماً محکوم خواهد کرد این نکواندیشی را

یک دید قدیمی کهنه . می گویید این دید از من ذهنی ام می آید. شما دائماً من ذهنی خودتان را متهم می کنید

. ذهنی دیگر یا من ذهنی خودتانهايکه قبول کنید حرفهاي من،زیر بار نروید. است

2036مولوي، مثنوي، دفتر دوم، بیت 

گفت موسی با یکی مست خیال
کاي بداندیش از شقاوت وز ضَالل

و شما از خودتان . که انسان می تواند مست خیال باشد،فقط می خواهم به ترکیب دقت کنید. یک بیت می خوانم

آیا من از یک فکر به یک فکر می پرم و خوشحال می شوم؟ من به فکر ؟مآیا من مست فکرهایم هست،می پرسید

فکرهاي خوب می افتم که اینها مربوط به چیزهاي بیرونی هستند و خوشحال می شوم؟ مست اینها هستم؟ من 

از . مست داشته هایم هستم؟ می دانید خیال، فکر و هر چیزي که با ذهنم می توانم ببینم، من مست اینها هستم

. اگر اینطوري باشید بداندیش هستید:که دارد می گوید.خودتان بپرسید؟ اگر هستید، باید روي خودتان کار کنید

. یعنی من ذهنی،ضالل یعنی گمراهی. شقاوت یعنی بدبختی. بداندیش از کجا؟ از یک مرکزي که بدبختی است

و االن این بیت را که می خوانیم همیشه به .و دائماً بد می اندیشد،پس من ذهنی بدبختی است و گمراهی است

. خودتان نگاه کنید

ن را می آتوجه کنید که من ذهنی به بیرون نگاه می کند، االن یکی هست که این بیت را بخواند، می گوید آه 

کز از موانع پیشرفت در این راه تمر. شخص ما را می گوید،نه شخص شما را می گوید. فالن کس را می گوید،گوید

هر کسی حواسش به دیگران است و می . و این از ذات بدبختی و گمراهی من ذهنی می آید،روي دیگران است

. خواهد دیگران را عوض کند، در مرکزش بدبخت است و گمراه است، وگرنه روي خودش کار می کرد
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عوضرامانبچه،رادمانخویاکنیمعوضراهمسرمانخواهیممیماکهکنیمنگاهمابایدلحظههروهمیشه

وبدبختکنیمعوضخواهیممیرادیگراناگر.راخودمانیاکنیمعوضرادوستمان،راخودمانیاکنیم

ایراديهیچماگویدمیماذهنیمناینکهوجودباکنیممیکارخودمانروياگر.هستیمبداندیش،گمراهیم

گمراهیوبدبختیوشقاوتمرکزشدرواقعاً،منهمسرایشان،هستایشانصددرصدوایرادهاهمهونداریم

میراحرفاینذهنیمنهر،کردهخرابهمرامازندگی،هستهمبداندیش،نیستمتوجههمخودشهست

.نیستدرستوزند

مطمئنواقعاًرویدمیکهراهیایندراصالًشما،کنیدنگاهتاسهاینبهشما،دیگرانرويتمرکز،تقلید،شک

بایدجاهایییک،کنیدیقینبایدجاهایییکولی،پردازیدمیشکبااولدربساچه؟داریدشکیاهستید

وزندگیشادياینکه،بدهدیقینحالتشمابهشدهگشودهفضاياین،کنیدبازرافضااین،بکنیدواقعیتسلیم

ازکهآرامشبگذارحاالرااسمشوخوشییک،داریماصیلشاديوآرامشیکما.استاصیل،زندگیآرامش

زندهآنوداریمواقعیحیثیتیکداریمواقعیآبرويیک.اندمصنوعیاینها،انداصیلغیراینها.آیدمیبیرون

.استآنبهتعهدواستآنصداقتوراستیو،استزندگیبهشدن

کهبدهیمنشانجوريیکباید.بینندمیجوريچهرامامردمکهداریمبدلیحیثیتداریممصنوعیآبرويیک

ما،استبرقرارآرامشخانوادهدرخوبیمهمباچقدرمادانیدنمیاصالً،استعالی،ماذهنیتصویر،ماذهنیمن

این.نیستمندراینهاازاثريهیچحالیکهدر،دارمآرامش،شاددائماًخودممن،هستیمخوشبختیخانواده

.استمصنوعی،استبدلیاستذهنیمنمالکهمصنوعیشادياینوآرامش

،ندارداحتیاجدیگرانتأئیدبه،کنندمیفکرچیدیگراننیستمهمبرایشاصالًداردواقعیصداقتکهیکیآن

رااوجوريچهدیگرانکهندارداحتیاجاصالً،ندارداحتیاجدیگرانقدردانیبه،ندارداحتیاجدیگرانتوجهبه

نمیکسیاز،کندمیبرمالفاشراخودشایرادهاي،گویدنمیدروغ،شکندمیروزهرراذهنیمن،ببینند

.داردحسابیودرستآبرويآدمآن،ترسد

ازکهدانشی،داریمگرفتاريتقلیديعلمبامادائماًکهتقلیديعلمبهراجعکندمیصحبتدارداآلناتفاقاً

آنایجاددردخالتیهیچگونه،هویتیمهمآنبا،ماستبدبختیاینوکردیمخودمانمالوگرفتیمدیگران

وکردیمتزریقراخودمانهویت،دادیمهویتآنبهیعنی،هویتیمهمآنباو،کردیمخودمانمالولی،نداشتیم

.کنیممیدفاعآناز
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2327مولوي، مثنوي، دفتر دوم، بیت 

ست و ما نشسته کانِ ماستعاریهجانِ ماستعلمِ تقلیدي وبالِ
چرا،استعذاباین،ماستجانِبدبختیِ،نیستشتوهیچیخودمانازوگرفتیمگذشتگانازماکهذهنیعلم

کهنشستیماینجاماو.استقرضیاینو.نیست،خداستمانظربه،استحقیقتمانظربه.هویتیمهمآنباکه

اینگویندمی،کنندمیتقلیددیگرانازمردم.ماستمالاینکه،ماستآنِکهنهیا،استکان،استمعدناین

؟خودتانکردیدخلقرافکرکجاشما،کردیمدرستخودمانمااستخودمانمال

بهمجهزاینکهبراي.بیاوردبوجودخودشلحظهایندرراخودشفکربایدانسانیهر،ماوجودنهاییِشکلدر

هر،دهدمیدستمابهخداگونگیوشودمیبینهایتشودمیبازشودمیبازمادرونوقتی.استفکرخلقِ

بهلحظه،آفریدندربنگر، آفریدندربنگرآفریدهزبگذر.آوریممیبوجودجدیدفکرلحظههر،جدیدفکرلحظه

که،مرکزشدرگذاشته،گرفتهگذشتهازتقلیديچیزیک،آفریدندربنگريکهجاییبه،آفریدندربنگرلحظه

.دهدمیرامعنیدوهر،استخودشمالکندمیفکریا،استمعدناینکندمیفکر

2328مولوي، مثنوي، دفتر دوم، بیت 

دست در دیوانگی باید زدنزین خرد جاهل همی باید شدن
بایدگرفتیممادیگرانازکهشدههویتهمدانششدههویتهمباورهاياینکهعقلیاینازجزئیعقلایناز

گوشذهنیمنعقلبهکهاستکسیدیوانه.بشویمدیوانهبایدو.خوردنمیمادردبهاینعقلِ،بشویمجاهل

جوريچهموالناببینید.استدیوانهذهنیمننظراز.کندمیعبوراواززندگیخردکهاستکسیدیوانه.ندهد

دیوانهشماگفتخواهنداطرافتانذهنیهايمن،کنیدعملدرستاگرکهبدانیدشماگویدمی،زندمیحرف

شدگیهاهویتهماینازمن،برسماصیلآرامشبهاصیلشاديبهمن،باشمدیوانهخواهممیمنباشد.هستید

.مرکزتانبگذاریدچیزهابهبچسببدباشیدندیوانهشما،امدیوانهمن،خواهمنمیزندگی

2329مولوي، مثنوي، دفتر دوم، بیت 

زهر نوش و آبِ حیوان را بریزگُریزهرچه بینی سود خود، زآن می
مناینیعنی.کنفرارآناز،دانیمیوبینیمیخودتسودکهچیهر،ذهنیمنعقلباوذهنیمنباگویدمی

ضرربه، همه آنهااندیشدمیماسودبهکهراچیزهاییآنتمام،استاندیشبد،استاندیشمرگکهذهنی

زهرخواهممیمنبگوشما،استزهراینآیدمیآنورازکهزندگیخردکهگویدمیمابهذهنیمن.ماست
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از،آیدمیمستغالتاز،آیدمیپولتازکهاستآنحیاتآب؟خواهیمیحیاتآبگویدمیذهنیمن.بخورم

.بریزمخواهممیراحیاتآبمنبگوشما.آیدمیانجاازحیاتآب،آیدمیشدگیهاهویتهماز،آیدمیمقام

؟استدرست

عقلکافیاندازهبهکسیهر.ندهیدگوشدیگرانحرفهايبهشماکهاستاینمستلزمکنممیعرضهمباز

،نکنیدشخصیسئواالت،نکنیدسئوالمنازکردمخواهشبارهاوشدهبنااساسهمانبرهمبرنامهاینودارد

می،بگیریدکمکزندگیخردازتوانیدمیشما.بیایدآنجاازتانمسائلحلراهوکنیدبازرافضاتوانیدمیشما

،بخوانیدکتاب،کنیدمطالعهبیشتر؟توانیدنمی،باشیدهمانتخابتانمسئول و.کنیدانتخابوکنیدتأملتوانید

.کنیدمطالعهزمینهآندر

ازراقرضی،راعاریهعلمو،کنیدتقلیدوبکنراکاراینبگویداو،بکنیدشخصیسئوالکسیازتوانیدنمیشما

،نیستملمسئومن،رامنکردبدبختکهبگوییدبعدا،کردخواهیداشتباهحتماًکه،کنیداشتباهبعد،بگیریداو

دارنداصرار،ذهنیهايمن،اندیشانمرگ،بداندیشان.بگیریدبعهدهراخودتانانتخابمسئولیتاولهمان

عدماحساساینکهبراي،کنندتحمیلشدههمزوربهحتی،کنندتزریقشمابهراهایشانحلراه،راعقایدشان

بعهدهرامسئولیتاولهمانازخوب،هستیدمسئولخودتانشماگویندمی شمابهبعداً،کنندمیامنیت

.بگیرید

2330مولوي، مثنوي، دفتر دوم، بیت 

وام دهسود و سرمایه به مفلسهر که بستاید تو را، دشنام ده
بهچیزيیکخاطربهمردم،هستچیهرراستایشمایهآنو،بدهفحشاوبهکندستایشراتوکسیهر

چیزيیکخاطربهکنندمیستایشمردمحتماً،هستهرچیاستپولتان،استمقامتان،کنندمیستایش

همینهمسودش،ذهنیسرمایه،مصنوعیسرمایهیعنی،استسرمایهآن،بدهدنشانتواندمیذهنکهاست

شماخانمببربدشماآقایعنی،بدهوامذهنیمنبهراسودهمراسرمایههم،استمردمتأئید،استمردمستایش

استستایشگداي،اندیشغم،غمخوار،اندیشبد،اندیشمرگذهنیمنولی.خواهمنمیمن،شمامال،ببرید

.بگذاریدخودتانرويتمرکزتانبایدشما،استتأئیدگداي

جواباگر؟بدانندمعتبرمرامردمکههستماینگداياحترامم؟گداي؟ستایشمگدايمنبگوییدمنصفانهواقعاً

تأئید؟نگذارندشمابهراذهنیمناحترام؟ندهندشمابهاعتباراگر،رنجیدمی.داریدذهنیمندهیدمیمثبت
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.دهدمیتوضیحداردموالناکههاستهمینماگرفتاریهاي.رنجندمیمردمبیشتر؟رنجیدمیندهندتوجهو

وتأئید،ستایش،کردهبیچارهرامااندیشههمینبراي،هستیمبیچارهماهمینبراي،غمخواریمماهمینبراي

منبهچقدر؟دارندقبولمراچقدر،گیرندمیصورتماذهندرهمهاینها،هستندفکرجنسازاینهاتوجه

.کنعوضراخودت،کنکارخودترويشما،نکنند؟کنندمیتأئیدرامنچقدر؟گذارندمیاحترام

تأئیدراماجمع،مابشویمهماهنگجمعبانیستالزم.کنیدعوضراخودتانبایدجوريچهدانیدمیاآلنشما

تأئیدعدموتأئیدیعنی.استکنندهفلجبسیارواستمهمبسیارذهنیمنبرايجمعتأئیدکنیدتوجه.کند

اگرحتیگوییممیما.هستیمجمعتأئیدهدایتزیر،نیستیمخداهدایتزیرما،دهدمینشانراماراهجمع

ستایشگوییممیاول،دیگربگویندچیزيیک.هستیممابگوینداقالً،مابهبدهنددشنامکنندنمیستایش

هرکس.نیستدرستو،ماهستیمامواجایندنبال.دهندمیفحشکههستممهم.بدهندفحشکنندنمیکنند

.کندقطعراقضیهاینوکندکارخودشرويبایدداردذهنیمنبداند، بایدکندمیراکاراین

***پایان قسمت دوم *** 
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2331مولوي، مثنوي، دفتر دوم، بیت 

ایمنی بگذار و جاي خوف باش
رسوا باش و فاشبگذر از ناموس و

اینوپنهانکارياین.دوربیندازرااینها،بیندمیتداركوکندمیتهیهشمابرايذهنیمنکهایمنی:گویدمی

راآنباشمداشتهرااین،باشمداشتهپارتی،باشمداشتهدوستبایدمنکه،دهدمینشانذهنیمنکهراههایی

راههیچ،خداستبهشدنزنده،امنیتحس،ایمنیمنبعتنها.استتَوهماینها،بشومایمنتاباشمداشته

درشدنشریکوشدنجمعازیکیواند، هکردپیداراراهاینمردمکهجمعبهپیوستن.نداردوجوددیگري

میگیرممیراجمعباورهايهمینطورو،هستندمنپشتجمعاین،هستمجمعاینجزومناینکهحسوباورها

وآوردنمیایمنی،کردندانندگیحسو،دانممیهممن،داندمیجمعچونبنابراینپس،مرکزمگذارم

.آوردنمیدانشمندي

ایمنیودانایی.استدرونفضاياینبازکردنهمواقعیدانایی.اوستبهشدنزندهواقعیایمنیکهکنیدتوجه

مادرانسانهاماازخیلیاینکهعلت.خواهندمیجمعازمخصوصاًخواهندمیبیرونازمردم.آیدنمیبیروناز

کنارراباورهااینتوانیمنمیما.کندمیمحرومخداازراما،ماو.نیستخدابخاطر،هستیمماعضو،شریکیم

میبینازمصنوعیداناییاین،مصنوعیایمنیاینبگذاریمکناراگر.استجمعیباورهاياینکهبرايبگذاریم

منکهراتصنعیداناییاینوتصنعیایمنیاین،باشخوفجايوبگذارایمنی:گویدمیهمینبراي،برود.رود

به،بترس،باشترسجاي،نداردعیبگویدمی.ترسیمیگذاريمیکهکنار،کردهایجادجمعازتقلیدباذهنی

.بترسمخواهممیبگوکننگاهترسچشمهاي

،دارمآبرومردمپیش،باشندداشتهقبولرامنمردمکه،ذهنیمنبدلیحیثیتیعنیناموس،وناموسازبگذر

فرشمنخانهکهکنندقبولواقعاًمردماگر.دارمگلیمکهحالتیدر،دارمفرشامخانهمنکنندمیفکرمردم

آبرويخیلیآبرواین،دارمهمباالییخیلیسوادو،مهربانمخیلیهمسرمباو،دارمقیمتگرانمبلهاي،دارم

رسواگویدمی.استپنهانکارهمینبراي.استبدلیحیثیت،ناموساین،ایننیست.دارماعتبار،استخوبی

راخودمانیعنی،ماگوییممیدروغهرموقع،باشداشتهدوستراخودت،نگودروغ،باشصادق،فاشوباش

.نداریمدوست
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،گویدنمیدروغباشدداشتهدوستراخودشکهکسیهر،ندارددوستراخودشذهنیمنکهکنیدتوجه

یک،بگویدخواهدمیرادیگرچیزیکندارددوست،نیستخوبکافیاندازهبهخودشیعنیگویدمیدروغ

از،نیستفاشوگویدمیدروغکهذهنیمنپس؟گویدمیدروغچراوگرنه،بدهدنشانخواهدمیرادیگرجور

.داندمیواقعیآبرويرامصنوعیآبرويو،ترسدمیبشودریختهمصنوعیشآبروياینکه

بریزدزندگیخردکه،استکرداريراست،استراستگوییواستصداقت،زندگیستبهشدنزندهواقعیآبروي

،استدورانداختنوکردنجاروراباورها،استشدنخداجنساز،استدروندرانبساطوتانعملوفکربه

بچه،استجزوشهمماهمسربیرونگوییممیوقتی،نخواهیخوشبختیبیروناز،نگیريهویتبیرونازاینکه

دیگريانسانیکشماهمسر،بله؟استغیرماهمسرمگرگویندمیهابعضی.استجزوشمادوستهايماهاي

.بخواهیدامنیتحس،بخواهیدخوشبختی،بخواهیدهویتاوازنبایدشما،است

،افتادهجااینواستغلطاین،خواهندمیبرشانودوراز،خواهندمیهمسرشانازراامنیتحسمردمبیشتر

میتوجه.کنندنمیپیداامنیتحسهمبازترسازکنندمیکههمکنترل،کنندمیکنترلکهاستهمینبراي

کردههمامتحاناینکهبراي،بگذریدبایدبازیهااینازشما،کهبرساندنتیجهاینبهراماخواهدمیموالناکنید

ایناگروبگیریدتوانستنخواهیددیگرانسانهايازایمنیحسشما،کارایننداردعاقبتآخرچون،دیگردای

همینبراي.خواهیدمیدیگرانازراامنیتدائماًاینکهبراي،شدنخواهیدزندههمخدابهبدهیدادامهراکار

.بگذارایمنیگفت

2332مولوي، مثنوي، دفتر دوم، بیت 

بعد از این دیوانه سازم خویش راآزمودم عقلِ دور اندیش را
کهآنهایی.ایمکردهامتحانماهمهکنمفکرمن،کردمامتحانرااستدوراندیشکهذهنیمنعقلاینگویدمی

یعنیبشونددیوانهخواهندمیاینازبعدواند، هکردامتحانمردچهزنچهگویدمی، رسیدهچهلبهشانسن

جهانازراایمنی.بگذردبدلیناموساز،فاشوباشرسواآدمکهاستدیوانگیهمهاینها،بشوندزندهحضوربه

ذهنیمنچون. ترسدمیکهحالدرعین،برودبگذاردراشدگیهویتهمیعنی. باشدترسجاي. نگیردبیرون

اینکنیددركخوبو،نخواهیددیگرهايانسانازراایمنیاگرشما. استموقتترساینولی. ترسدمی

راخودشلحظهایندردرونازخوشبختیبینیدمیدفعهیک،نخواهیددیگرکسانازراخوشبختی،راموضوع

.آیدمیآنجااز. استحضوربهشدنزندهایمنی،وموفقیتخوشبختی،. دهدمینشانشمابه
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جاودانگیوپایندگیوباشدمرکزشذهنیمنوکنددرستذهنیمنکسیاگراینکهکنیممیبررسیدوباره

باشدمرکزشهوشیاريباشد،مرکزشزندگیخوداگروافتد؟میاتفاقیچهنباشد،مرکزشدرخدابقايوخدا

رادوتااینتفاوتشماکهشود؟میجوريچهوافتدمیاتفاقیچهحضور،بهباشدشدهتبدیلذهنیمنازیعنی

:خوانممیبیتچنددومدفتراز. بدانیدآشکارا

2714مولوي، مثنوي، دفتر دوم، بیت 

هر مردي که باشد بد گمان: گفت
نشنود او راست را با صد نشان

بنابراین. بیندمیراآنهافقط،باشدشدههویتهمآنهاباو،باشندفکرهامرکزشدرکهانسانیهرکهگویدمی

. شنوندنمیفهمند،نمی،بدهیدایشانبههمنشانجورصدبارابزرگانراهنماییرا،راستسخنرا،راستحرف

درراآنهاوهویتیمهمماباورهاتعدادیکبا. دیگراستهمینهممااشکال. بشنوندراآنهاخواهندمیفقط

محافظتباورهاآنازمانهویتازدفاعدردانیممیمانهویتجزءودانیممیحقیقتوایمگذاشتهمرکزمان

براي،کندنمیقبولگویدمیراموالناراهنمایی.دانیممیخداراآنهاو. دانیممیخودمانراآنهاوکنیممی

.دارمقبولراآنهادانم،نمیچیزياینازغیرودانممیکهاینهاییفقطمنگویدمیاینکه

2715مولوي، مثنوي، دفتر دوم، بیت 

چون دلیل آري، خیالش بیش شداندیش شدهر درونی که خیال
ذهنیمنوببینیمخیالدیدبااگر. لحظهایندرببینیمزندگیدیدباوباشیمتسلیممااستمهمچقدرببینید

اندیشخیالوباشدهویتهمباورهاباکهمرکزيهر،درونیهر:گویدمی. آمدخواهدوجودبهبیتاین،ببینیم

نداشتههوشیارينکند،بازرافکردوفاصلهودیگر،فکربههمآنازدیگر،فکربهبپردفکراینازیعنی،باشد

بهبیاوريهمدلیلاگرتسلیم،طریقازحداقل،لحظهایندرباشدنتواندزندگیجنسازبکند،نتواندتاملباشد،

بیشخیالشآريدلیلچون. کندمیاضافهفکرهایشبهگیردمیهمراآنها،استفکرجنسازدلیلچوناو،

. بفهمدتواندنمی،گیردمیراهادلیلآنحتیو. شودمیبیشترفکرهایشفقط، شد

هموشدهانباشتهفکراین. استحضورهوشیارياست،هوشیاريفقطدهندهتشخیصمادرکهکنیدتوجه
شدگیهویتهمخواهیممیماسرآخرچون،آوردمیکههمدلیلیکی. نیستدهندهتشخیصشدههویت

خودماننفعبهکنیممیمعوجوکججوريیکهمراهادلیلآن،نداریمقبولرادیگرچیزببینیم،راخودمان
.شودمیبیشترخیاالتشنتیجهدر،کنیممیاستفاده
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2716مولوي، مثنوي، دفتر دوم، بیت 

دزد را آلت شودتیغِ غازيچون سخن در وي رود، علّت شود
یعنیغازيهمانطورو. مرضیعنیعلت. شودمیمرضبهتبدیلمرکزشبهبرودوبشنودراسخناگر:گویدمی

بیفتددزددستبه. جنگدر،کندمیاستفادهآنازدرستراهدرراآنو. داردشمشیرجنگجوغازيجنگجو،

ازپس.بکشدتواندمیهمراآدمهاودزديرودمیآلتآنباشمشیر،آنبااو. دیگراستشمشیرشمشیر،

. کندمیاستفادهخودشهايشدگیهویتهمازدفاعراهدر،استدچارذهنیمنبهکهمریضآدمخوبسخن

خوبداديمنبهخودتتوکهدلیلیاینبهرامرضاینکهگویدمی. کندمیاستفادهخودشمرضکردنزیادو

. کنمزیادمنکهاست

آنمگر.کردعوضرایکیشودنمیکردنمجادلهوگفتنسخنوکردنبحثوآوردندلیلباکهبینیدمیپس

زندهدهندهتشخیصهوشیاريآندرون،درو،بشودتسلیمکندبازرافضاو،باشدخودشرويتمرکزششخص

سختیکاردیگرانکردنعوضچقدربینیدمیپسشما. کنداستفادههرکسیبایدآناز. بیایدکارشبهوبشود

کردنقويدر،گیردمییادرااینهاحتی. شودنمیعوضنخواهد،شخصآنبزنیدراحرفهابهترینشما. است

اي هکردصحبتاوباروزسهبینیمیدفعهیک. خودشذهنیمنخودش،شدگیهویتهمخودش،مرضآن

.زندمیتمثیل. بله! نیموکیلودوشدهاالن،داشتهکیلویییکذهنیمن،گرفتهراشماحرفهاي

2717مولوي، مثنوي، دفتر دوم، بیت 

پس جوابِ او سکوت است و سکون
هست با ابله سخن گفتن، جنون

کسی. داندمیابلهاینجادرراذهنیمنببینیدابله،با.استسکونوسکوتگویدمیشخصیچنینجوابپس

شدهتشکیلفکرازچون،تواندنمیاوچون.استجنونگفتنسخناوباگویدمی. استابلهداردماديمرکزکه

پرخواهد،میانرژيازپرهوشیاريیکشخصاین. کندتغییرآنهاوسیلهبه،بپذیردتواندنمیراخوبفکرهاي

.آوردمیدرارتعاشبهرااشمعنويمرکزاوکهخواهدمیبرکتاز

برهانودلیلباموالنا. بیاورددرارتعاشبهراشماهوشیاريیعنیراشمامعنويمرکزواقعابایدهمهابرنامهاین

کنید،میتکرارخوانید،میخوانید،میخوانید،میراغزلش. کنیدمیگوشموالنابهشما. کندنمیعوضراشما

زندگییعنی،استشاديداراي. استآرامشدارايارتعاشاینآمده،وجودبهشمادرارتعاشییککهبینیدمی
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میچهاین. فکرهانهراشماکندمیهدایتکهاستآن. دهدمینشانشمابهراخودششمادرآنکه. است

.جنونگفتنسخنابلهباهست:گویدمیگوید؟

درستحرفهاقصهایندرموالناو.کندمیصحبتشیطان،کنیممیراصحبتشداریمکهداستانیایندرالبته

دوهرخوب،نقشیابدنقشبد،آدمزبانازگاهیزند،میعارفزبانازگاهیزند،میشیطانزبانازگاهیرا

وزندمیحرفداردکیکهباشدحواستانبایدشماکه،دهدمیخاصیپویایییکداستانبهبنابراین. زندمی

:کهگویدمیهمینبراي. گویدمیشیطانزبانازراحقیقتموردایندر. نهیااستحسابیحرفش

2718مولوي، مثنوي، دفتر دوم، بیت 

تو بنال از شرِّ آن نفسِ لَئیمتو ز من با حق چه نالی اي سلیم؟
لوحسادهاینقدر. داريپستذهنیمنیانفسیک. گذاشتیمرکزتدرراشدگیهویتهمتو! انسانايیعنی

و. کندمیمنحرفمراشیطان. شیطانبرلعنتگوییمیخدابهنالی؟میمنازوباالکنیمیدستکههستی

بامنزتوبینی؟نمیمرکزتدرراذهنیمناینو،دهینمیخودتبهراحواستچراکنی؟میراکاراینچرا

نالی؟میمنازچرا. ذهنیمنايلوح،سادهايیعنیسلیم؟اينالیچهحق

تسلیمبایدکهدانیمیشما. کنیکارچهدانیمیشماو.بدهنجاتلئیممنفساینشرازمراکهبگوخدابهتو

میکارفیکونکنباخودش،دمباخدا. کندمیکارقضاقانونباخداکهدانیمیاالنشما. کنیبازفضابشوي،

توبهشدهگشودهفضايآنبگذار. کنایجادفضااطرافشدر،بگیرراپیغامش،بپذیررالحظهایناتفاقپس. کند

نالی؟میمنازچرا. کنکوچکراآن. بدهدنشانتوبهرالئیمتنفس. بدهدحلراه

2719مولوي، مثنوي، دفتر دوم، بیت 

تب بگیرد، طبعِ تو مختَل شودشودتو خوري حلوا، تو را دمّل
ازمنظور. شودمیمختلطبیعتشنتیجهدرو،گیردمیتبوآوردمیدردملوخوردمیحلوایکیگویدمی

چركو،باشددردهاتواندمیهمچرکش. استشدگیهویتهمهماندملو،استبیرونیشیرینچیزهايحلوا

منایندیگرهیجاناتوترسوخشمو. شويمیخشمگینشوي،میداغ. رودمیباالتوتببیاید،دردبیاید،

.گویدمیشیطاناست؟منتقصیربگوییخواهیمیحاال. کندمیگیجراشماذهنی
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2720مولوي، مثنوي، دفتر دوم، بیت 

را؟چون نبینی از خود آن تَلبیسبی گُنَه لعنت کنی ابلیس را
حقهاینرا،مکراینرا،حیلهاینچرا! شیطانبرلعنتگوییمیبعدبینی؟نمیراخودتکارچراتو: گویدمی

مناینتلبیس،اینو. گویدمیشیطانزبانازداردموالنادفعهاینبینی؟نمیخودتازرازرنگیاینرا،بازي

. کنیممیتبرئهراخودمانشیطانبرلعنتبامرتبماو،هستمامرکزدرزنضررایناندیش،مرگاینذهنی،

.مرکزتبهکننگاه: کهگویدمیشیطاناالن

2721مولوي، مثنوي، دفتر دوم، بیت 

نیست از ابلیس، از توست اي غَوي
رويکه چو روبه سوي دنبه می

دمچربقسمتآندنبه. رويمیدنبهسويروباهمثلکههستتواز. گمراهاينیستابلیسازگویدمی

راایناگرکه،کردهشرطیراماجامعهکهاستچیزيهرنمادو،استعالقمندآنبهروباهکهاستگوسفند

امنیتحس. هستدنبهمردماعتبارواست،دنبهمقاماست،دنبهپولمثل. هستزندگیآنتويباشی،داشته

.رويمیدنبهسويروباهمثلشودمی. هستنددنبههمهاینهاکاذبآبرويوکاذب

2722مولوي، مثنوي، دفتر دوم، بیت 

دام باشد، این ندانی تو چرا؟راچونکه در سبزه ببینی دنبه
میکارچهاینجادنبهاینکهکندفکرنباید. هستدنبهمقداريچمنرويکهبیندمیآیدمیروباه:گویدمی

کهبینیممیچمنرويدرچیزيیکما. استبودهاینطوريماهايشدگیهویتهمو؟باشددامکهنکند،کند

کهکنینمیفکرتو. بلعدمیراماتوجهتمام. مرکزمانگذاریممیوگیریممیراآنو. دهدمیمابهامنیتحس

. افتادیمدامبهاینطوريگویدمیماو؟باشدداماستممکناین،کندمیکارچهاینجادنبه

باید،بینیدمیچمنروياي هدنبیکشماهماالنگذشته،دربودهقبیلاینازماهايشدگیهویتهمتنهانهو

رااینبایدمنچرابیاید؟مندستبهبایدچهبرايمجاناًاینکه،کنیداجراراجبرانقانونحداقلرااینبگویید

به،بهبه: گویدمیشودمیردآنجاازروباه. امنکشیدهزحمتبرایشکهمنشود؟میمنمالاینچرابردارم؟

به. افتادخواهدتلهبهپایشگذاردمیکهراپایش. هستهماي هتلیکآنجاکهداندنمی. استاي هدنبعجب

همانکلیمعنايدرالبته. ایمنرسیدههنوزدنبهبهما.یمهستهمینطورهمماو. رسدنمیاحتماالهمدنبه
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ماافتادنتله. افتادیمتلهبهوشدیمهویتهموگشتیمدنبالشذهنفضايدربودیمدنبالشماکهچیزهایی

. استماديمرکزیککردندرستهمین

راباوراینشماکهاست؟سادگیاینبهیعنیخدا. مرکزمنگذارم. نیستخداواستباوراینکهنفهمیدیمما

همهدانمنمیوشناختوشدنمسلمانوکردنالدیگرخدا؟شودمی،بگذاریدآنجايبهدیگریکیبردارید

. شودمیدرستآنجابگذاربگیررااینفقط. هیچیدیگراینهاوکشیدنهوشیارانهدردوانداختندوررااینها

!شودنمی

2723مولوي، مثنوي، دفتر دوم، بیت 

زآن ندانی کت ز دانش دور کرد
چشم و عقلت کور کردمیلِ دنُبه، 

دانشازهستدنبهبهحواستهمهودنبهمیلراتوکهدانینمیعلتاینبه: گویدمی. گویدمیشیطانرااین

بههمذهنیمنعقلوبرداشتیمراذهنیمنعقلآمدیم. کنارگذاشتیمرازندگیعقلمایعنی. استکردهدور

رازندگیعقلوچشموراماعقلوچشمدنبهعشقبنابراین. داندمیزندگیراآنواستعالقمندبیرونیدنبه

.استکردهکور

2724مولوي، مثنوي، دفتر دوم، بیت 

مصی میکعالْاَشْیاء ی ّکبمحال تَخْتَص نَتّودا جالس کنَفْس
من ستیزه مکن، زیرا نفس سیاهکار تو چنین گناهی مرتکب شده با.عشق تو به اشیاء تو را کور و کر می کند

.است
عشقهرکسیپس. ایمخواندههمقبالاستمهمیبیتخیلی. کندمیکروکورراتوچیزهاعشقکهگویدمی

کورخدابینشچشماش،زندگیچشموزندمیراآنعینک. مرکزششودمیفوراآنبیرون،درچیزيبهبورزد

چیزآندنبال. شنودمیرادنبهفقطشنودنمیچیزيآنازبعد. شودمیکراششنوحقیقتگوشوشودمی

نوعشیک. استدردنوعشیک. استفکر،استباورنوعشیک. نوعندسهگفتیمچیزهااینو. فقطاست

سیاهذهنیمنیانفسکهگویدمیو. بگذاریمنبایدمرکزماندررااینهاعشقاینها،حب. استماديچیزهاي

با من .عشق تو به اشیاء تو را کور و کر می کند،با من ستیزه نکنیا مردمبا. کندمیراکارهااینداردتوکار

.زیرا نفس سیاهکار تو چنین گناهی مرتکب شده است،ستیزه مکن
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و ،آن می شود مرکز ما،به دل ما می افتد،اشیاء،پس تا اینجا فهمیدیم که به محض اینکه عشق چیزي در بیرون

اول به باورها نگاه بکنید ،پس اگر زندگی شما االن خراب است.فقط دیگر آن را می بینیم،ما کور و کر می شویم

در حالی که باور از جنس ،با آنها هم هویت هستید که شما اینها را قابل تغییر نمی دانید؟چه باورهایی دارید

، هر جور کور و و هر اتفاقی در بیرون می افتد؟ کنیدمی توجه ،هر جسمی آفل است.بل تغییر استقا،جسم است

.و دید پایندگی را نداریم،اینکه ما دید دوست را نداریمچون کور و کري نسبت به زندگی،،ي اتفاق می افتدکر

.نبیند بهتر است، بهتر است کور باشد،گفت هر چشمی که دیده دوست را نداشته باشد

باالخره ؟ما چگونه عمل کنیم.خیلی به نفع ما است،یعنی ما با عقل من ذهنی مان اگر عمل نکنیم و فکر نکنیم

این صحبت ها نباید ما را فلج کند و ما از فکر کردن .که همه اش به ضرر ماست،باید یک فکري بکنیم عمل کنیم

هی ،تامل بیشتر کردن،به عقب کشیدن و فکر کردن،د به احتیاط کاملو استقالل باز بمانیم بلکه تشویق می کن

اگر یک کسی به ما می گوید که شما .که ما گوش شنوا داریم،هی به حرف دیگران هم توجه کردن،بیشتر کردن

یا این قدر که فکر می کنید صادق ،یا آدم مثال ًخداي نکرده دروغ گویی هستید،آدم بی احساسی هستید

.شاید این عیب در ما باشد واقعاً،شاید یک چیزي از ما دیده است،دعوا نکنیم برویم بنشینیم فکر کنیم،تیدنیس

.و قبال هم خوانده ایم.ستیزه نکنیم

سوء ظن .می گوید حضرت رسول گفته است که به خودتان شک کنید،الظن خواند ست آن رسولءسوحزم:گفت

ولی ما با من ذهنی می گوییم که ،ي می افتد اولین سوء ظن به خودمان استداشته باشید هر موقع اتفاق بد

یا دنبال کسی می گردیم به گردن او بیاندازیم و چون من ذهنی ما یک تصویري بی عیب از ما .تقصیر آن است

.تمام اشکاالت را دیگران دارند،درست کرده است که ما هیچ اشکالی نداریم

یکی هم خدا در مرکز ،یکی اینکه من ذهنی در مرکز ما باشد.چیز را داریم نشان می دهیمبله اجازه بدهید دو تا

عشق یعنی به محض اینکه فضا را باز می کنیم و با زندگی یا .و ما کور باشیم و کر باشیم نسبت به بیرون،ما باشد

.کوري عشق نسبت به بیرون کور و کر است.کوري عشق به وجود می آید،خدا یکی می شویم در مرکزمان

2362مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بیت 

حبِّ یعمی و یصم است اي حسنکوري عشق ست این کوريِّ من
این کوري انسان باید کوري عشق .اي انسان،اي زیبا رو،یا یک نیکوکار.حسن در اینجا می تواند یک اسم باشد

جهان بیرون .نسبت به چیز هاي بیرونی کور و کر است.که انسانی که در مرکزش به خدا زنده شده است،باشد
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بوجود آورنده فکر و ،همین وحدت با زندگی؟می تواند باشدیو چ.نمی تواند برانگیزنده فکرها و اعمال او باشد

الت ما در این لحظه هستیم و ناظر فکر هایمان دراین ح،بارها گفتیم فکر و عمل بیدار استرا و این .عمل او است

هیچ مقاومتی نمی ،هیچ قضاوتی نمی کنیم،ما فقط تماشاگر هستیم،و خرد زندگی از ما عبور می کند،هستیم

به وسیله ،و زندگی است که ذهن ما را در اختیار گرفته است،و آن موقع خواهیم دید که ذهن ساکت است.کنیم

.ما نسبت به انگیزش هاي بیرونی کور و کر هستیمو با آن هشیاري،.آن فکر می کند

2363مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بیت 

عشق این باشد بگومقتضايِکورم از غیر خدا، بینا بدو
ه ذهن ما نشان توجه می کنید که هر چیزي ک.می گوید هر چیزي که غیر از خدا است من نسبت به آن کور هستم

و شما توانستید با پنج حس تان ببینید ،اگر ذهن ما توانست یک چیزي را نشان بدهد.می دهد غیر از خدا است

می گوید کور هستم از غیر .این ها غیر خدا هستند،مثل درد ها،مثل فکر ها،یا بشنوید یا باالخره حسش کنید

که قبال عشق من ،عشق واقعی،یعنی چیزي که عشق.و مقتضاي عشق هم همین است.خدا و بینا به او هستم

و آن پرده هم وجود ،جمله معشوق است و عاشقی وجود ندارد:عشق واقعی این است که.ذهنی را بیان کردیم

.این را بگو،حاال این را بیان کن.ندارد

مام آن چیزهایی که ذهنتان نشان می دهد شما واکنشی به ت؟کور هستید از غیر خدا؟آیا شما این طوري هستید

نه ،عشق این را اقتضا می کند:و موالنا دارد می گوید؟به خواست زندگیفقط پاسخ می دهید، نشان نمی دهید

قضاوت تان کامل ،مقاومتتان کامل باشد،و به هر چیزي واکنش نشان بدهید،این که من ذهنی بزرگ داشته باشید

مطابق ،با یک تعداد باورها در مرکزتان هم هویت باشید و آن باورها را خدا بدانید،ت تان کامل باشدغیب،باشد

.بله.این وحدت نیست،این عشق نیست.بقیه را هم کافر بدانید،آنها را باور داشته باشید،آنها عمل کنید

انسان به وسیله ،که گفت موالنا،ده باشدو امیدوارم آن بیت اول جا افتا.بیت دوم غزل را برایتان می خوانم

منقبض می شود و این اندیشه ،و فرو می رود به خودش،و همین طور غم خوار می شود،اندیشه بیچاره می شود

.تویشان زندگی وجود ندارد.مربوط به چیزهاي آفل بیرونی هستند.ها هیچ کدام خدا نیستند

:می گوید
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2660شماره مولوي، دیوان شمس، غزل 

چرا از وسوسه صدپاره گشتی؟تو را من پاره پاره جمع کردم
و این نشان ،من تکه تکه تو را جمع کردم:می گوید.همین طور که می بینید از زبان زندگی موالنا صحبت می کند

زندگی روي ما کار می ،مانیمنُه سال که ما در رحمِ ذهن می پس از هشت سال و،می دهد که اوالً ما جمع هستیم

جمع شدن ما هم کامل می ،حضور ما هم،همان طور که گفتم در زِهدان مادر بچه می رسد و کامل می شود،کند

هیچ موقع ما ،ولی ما وسوسه را که در واقع بلند شدن از یک فکر است و پریدن به یک فکر دیگر است.شود

همین االن همۀ ما در این ،یعنی تو اگر پرهیز کنی بعضی کارها را نکنی،من تو را جمع کرده ام.متوقف نمی کنیم

.به شرطی که وسوسه نباشیم،و می توانیم به بی نهایت خدا زنده بشویم،لحظه هستیم

وسوسه از اینجا می آید که هنوز در ما این شرطی شدگی و باور هم هویت شدگی وجود دارد که زندگی در 

معنی اش این نیست که ذهن ما نشان .ندگی در چیزهایی است که ذهن ما نشان می دهدز.چیزهاي بیرونی است

،این ها بد نیستند؟این ها بد هستند،دوست داریم،پدر و مادر داریم،بچه داریم،می دهد مثال ما همسر داریم

فکرمان به ما نشان ،له ذهن مانما نمی توانیم از این آدمها و یا چیز ها که به وسی.ولی مرکز ما نمی توانند باشند

.داده می شود آن برکات زندگی را بخواهیم

بیاست،بودنغنیحساست،آرامشحس،حس شادي سلطانی،حس امنیت است.امروز موالنا همه را قید کرد

کنید،امنیتحسوباشیدیکیبهمتکیبیروندرتوانیدنمیشمابگیریم،آنهاازتوانیمنمیرااینهااست،نیازي

بعدش،فکریکهمبعدشفکر،یکیعنیوسوسهکند،دركعمیقاکسیراایناگرو.نداردوجودچیزينوهمچ

اینکهبرايفکر؟آنبهفکراینازپرممیچرامنهستند،بیرونیچیزهايبهمربوطهمهفکرهااینفکر،یکهم

ونیست،زندگیفکرهاایندرکهسطحی،نهباشم،کردهدركوبدانمعمیقابدانم،مناگربرسم،زندگیبهزودتر

میباززندگیازمراکاراینوهستندتوخالیانتظاراتهستند،توخالیقضاوتهايبیشتراینهاوندارد،فایدهاین

.شودمیکموسوسهدارد،

فکردیگربعدشآمدفکریککهبینممیدفعهیکو.شودمیکنداندیشهیعنییواش،یواشیواشباالخرهو

همپائینوشما،بهاستدادهنشانبارهاو.دادنشانمنبهراخودشزندگیفکرتادوبینازنیامد،فکرنیامد،

شوي؟نمیمتوجهچراتودادم،نشانتوبهراخودمگویدمیبارهاگوید،می
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درشديپخشآمديتوگویدمی.هستیمیکتاهممااست،یکتائیاست،جمعاست،جمعیتجنسازخدا

بشويپخشوفرمبهبرويدوبارهداريعالقهاینقدرچرا.کردمجمعراتوآمدممنها،شدگیهویتهمچیزها،

درشديگذاريسرمایه،هویتیهمکهچیزهائیتعدادبهیعنی.استزیادعالمتصد،.بشويپارهصدآنها؟در

کنی،حفظراآنهاخواهیمیهمینبرايآنجاهاست،توهویتوداردوجودهویتییکاینهاازکدامهردروآنها،

است،افتادهگیرشماوجودازقسمتیآنهاازکدامهردرهستید،هویتهمباورتادویستباکهکنیدفرضشما

گذاريسرمایهآنهادرشمادارید،کنندهخشمگینموضوعاتدارید،کینهدارید،رنجشتاپنجاهکهکنیدفرض

.شدیدپارهصداالن،شماستدرآنهاشدید،

بیدارابیاتاینکنیددقتاگربسیاربسیاربخوانم،دوبارهخواندمقبالمثنويازکهرامطلبیاینبدهیداجازهو

زیادراابیاتشبدهیم،گوشخوبرابرنامهیکبدهیم،گوشبرنامهتاصدواقعاماکهنیستالزم.استکننده

عباراتباکند،مینگاهموضوعبهمختلفجهاتازموالناالبتهخوببعداست،کافیبفهمیمخوبوبخوانیم

آنآیدنمیسازگارکسیاقذمبرغزلییکیابیتییکاگرکهکندمیبیانرااینهامختلفشعرهايبامختلف،

.گذاردمیمااختیاردررابرکتیپرورافروانیاینو،بیایدخوشیکی

شودمیدهیم،میادامهوسوسهبهماولیگی،پارهپارهازاست،کردهجمعراماخداکهگویدمیبیتاینپس

فکرهادردائماونپرید،فکرآنبهفکراینازکنید،متوقفراچیزهافکرازپریدنو،کنیدنگاهخودتانبهشما

دوباره.بیاوریددستبهدوبارهرااولیهآزادارادهآنوباشید،داشتهاختیارنکند،تسخیرراشمافکرونباشید

:گویدمیسریع،شمابرايخوانممیراقسمتاین

3288مولوي، مثنوي، دفتر چهارم، بیت 

مهرِ سکّه چون نهم؟بر قُراضهزرّ عقلت ریزه است اي متَّهم
هویتهمآنهاباکهمختلفیهايقسمتدر،طالمثلشديپخشولی،داريوجودتوکهاستدرستیعنی

پائینبشوي،اشتباهتمتوجهتوانیمیتونکنی،راکاراینتوانیمیتویعنی.استمتهماسمشببینید.هستی

اشتباهاینازماکهاستمنتظرخداهرلحظهو،استبرگشتقابلاشتباهاینو،کردياشتباهگویدمیهم

وقتیبشویم،زندهآنبهو،ببینیمراخودمانةشدجمعیعنیرا،خودمانجمعیتماوکردهجمعرامابرگردیم،

.شویممینهایتبیشویم،میآناندازهبشویمزندهآنبه
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یعنی،گذاردمیکسیرويرامهرشخدااینکهسکه،مهربنهم؟سکهمهرجوريچهمنها،ریزهیعنیبرقراضه

جنسازهستی،نهایتبیجنسازهستی،منجنسازتوکهاستدرستگویدمی.کندمیزندهخودشبه

منچهگرکنم؟زندهخودمبهراتوتوانممیجوريچهمنذهن،درشديپخشکهزمانیتاولیهستی،ابدیت

.نیستیممتوجهکهماستتقصیرنیست،خدااشتباهاست،بشراشتباهاین.کردمجمعراتو

فقطایننیست،کاردراینهاوسکهوطالکنیدتوجهپسشویم،میمتوجهداریمموالناهايصحبتبااالن

.شویممینهایتبیمادفعهیکبشود،زیادهوشیارياینکنیم،جمعماراهوشیاريهايریزهایناست،تمثیل

تمامشدي،منمثلتوکهحاالگویدمی.مابهزندمیرامهرشاوشویم،میاوجنسازشدیمنهایتبیوقتی

.رفتشد

شَهرَوا،گفتندمیقدیمما،ذهنیمنما،مالموقعییکولیکرد،خرججاهمهشودمیباشدطالاگرسکهحاالو

هرمغازه،کیبهدادمیراهایشپتهمثالداشت،راخودشپتّهياخانهقهوههرپتّه،گفتندمیتبریزدرشهروا

شدنمیدیگريجايدیگرخانهقهوهآنپتهولیدادند،میآنهاازتاسهیاتادوآوردند،میچائییکموقع

:گویدمیهمسعدياست،شهرواشبیهبیشترهمماذهنیمناینکرد،خرج

ماندشَهرَوابهنادانزادهوزیر

نستانندهیچبهغریبشدیاردرکه

فامیلشوهستوزیرکهجائیدرفقطاست،شهروامثلبلهاست،نادانزادهوزیرمثلهمماذهنیمناین

درراذهنیمن،انداختیمجاماکهآنجائیاست،همینطورهمماذهنیمنگذارند،میاحتراماوبهآنجاهست،

.نیستطالسکهسکه،اینوستانند،نمیهیچبهغریبدیاردرولیگذارندمیاحتراممابهآنجا

شودمیجاهمه.کردخرجشودمیجاهمهاینشدیمزندهزندگیبهوقتیاست،زندگیخردشاهمهطالسکه

اینولی.کندمیحلراشمامسئلهوبیرونآیدمیخرداوازبرسیچالشیهربهموقعیتی،هربهیعنیکردخرج

مشکلاگردیگر،آنازغیرکند،میحلخاصیجوریکرابخصوصیچیزهايیکفقطذهنی،مناینشهروا،

کند،حلتواندنمیبیایدپیش

:گویدمیحالبهر
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3289مولوي، مثنوي، دفتر چهارم، بیت 

همعقلِ تو قسمت شده بر صد مو رِم مبر هزاران آرزو و ط
وکردي،پیداراچیزهاعقلتووشده،قسمتشدگیهویتهمیعنیمهمچیزتاصدبرتوزندگیعقلیعنی

بزرگ،وکوچکچیزهايباماکهبینیدمیبزرگ،وکوچکچیزهايیعنیرِم،وطموداريآرزوتاهزاران

عقلماشده،قسمتآنهابههممازندگیعقلو،هستیمهویتهمبرسیمخواهیممیآیندهدرکهآرزوهائی

.بلهماست،مرکزدراینهاوکردیمپیداراچیزها

3290مولوي، مثنوي، دفتر چهارم، بیت 

جمع باید کرد اجزا را به عشق
تا شوي خوش چون سمرقند و دمشق

یکتائیشده،گشودهفضاياینکنید،میبازلحظهایناتفاقاطرافدررافضاشماکهوقتییعنیعشق،بهفقط

است،تشخیصداراياست،عشقداراياست،هوشیاريداراياست،خرددارايحالتاینخداست،باشما

وقتیکنید،جمعاند، هافتادگیرمختلفجاهايدرکهراموچولوکوچولوهايهوشیارياینتوانیدمیآنبوسیله

وسمرقندشهرمثلموقعآنشد،بازمرکزاین یکدفعهآمد،بوجودتومرکزدرهوشیاريانباشتگیوکرديجمع

.شودمیآبادانهمشمابیرونوهم،شمامرکزآبادند،چقدرکهبودندمثالو،بودندآبادقدیمکهدمشق

3291مولوي، مثنوي، دفتر چهارم، بیت 

جوجوي، چون جمع گردي ز اشتباه
پس توان زد بر تو سکّۀ پادشاه

تسلیمرا،هاشدگیهویتهمکنیممیشناسائیکنیم،میصبرپسجو،یکجو،یکاندازهبهیعنیجوجوياگر

نترس،باش،خوفجايگفتامروز.کشیممیهوشیارانهدردجلورویممیهمینطورکنیم،میصبروشویممی

االنبرگردي،شدي،هویتهمشدي،تقسیمکهاشتباهیاینازوقتیریزه،ریزهبرود،بینازکاذبامنیتاین

باشد،دردچهباشد،باورچهدارید،مرکزتاندرشدگیهویتهماگرکهشویدمیمتوجهموالناابیاتباهمهشما

میآنهاازراهویتتانیعنیشوید،میجمعداریدیواشیواشو.استاشتباهاین،باشدبیرونیماديچیزهايچه

بکشد،طولسالدهممکنکشد،میطولکردنالکنید،میالکنید،میالنیستم،تومن،گوئیدمیکَنید،

.باشیدداشتهتمرکزخودتانکاررويفقطاگریعنیکشد،میطولیکسالبیاوریدشانس
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اینلحظهبهلحظهبیائیدشمااست،دیگرانبهحواسشانمردمگرفت،رااشتباهاینجلويشودنمیاصالگفتم

همازجویکجو،یکاندازهبهجوجوي،مناست،خودمبهحواسممنبگوئیدبسنجید،خودتاندررااشتباه

جامعهبديبهگویدمیآدمحواسحتیاست؟دیگریکیبهحواسمیا،شوممیجمعدارمهاشدگیهویت

آوردهبوجودخودشکهبیرونهايناجوريبهراشماحواسذهنیمناینهست؟گرفتارياینقدرچرااست،

.کندمیمتمرکز

استموقعیآنوزند،میشمابهرامهرشخداکهشودمیموقعیکبشوي،جمعخردهخردهتواگرگویدمی

شماذهنیمنشد،متالشیذهنیتصویرایننیستید،بیرونجهانجنسازکهکنیدمیحسشماحقیقتاکه

مردمستایشبهعالقمندحتینیستید،مردمستایشدنبالنیست،مهمگویندمیچهمردماصال،نیستمهم

کشیدهاستممکندیگر،هستندانسانکنید،میخطراحساسکنندمیستایشراشمامردمهرموقعونیستید

. رااینهاحرفهايبکنندباوربشوند،

هزار.کنندمنحرفراآدمبکشنداستممکنهستید،دهنجاتشماهستید،دانشمندشماهستید،عارفشماآقا

دانشمندکهکنباوردیگر،کنباورباباگویدمیوسطپردمیذهنیمنهستموقعیکبزنندراحرفییکنفر

،توسکهبهبزندرامهرشپادشاه،خدا،گویدمیباید،پسهستند،خطرناكمردمبگویند؟دیگرچقدرهستی،

.خداستتائیدموردهوشیاري،اینشدبزرگوشدخالصکهموقعیبشود،خالصسکهیعنی

3292مولوي، مثنوي، دفتر چهارم، بیت 

از تو سازد شَه یکی زرینه جامور ز مثقالی شوي افزون تو خام
ومثقالواقعااینکهنه،کماندازهیعنیمثقالبیاورد،وجودبهحضورهوشیاريانسانمثقالیکاندازهبهحتی

دوبینفاصلهدانینمیهیچپري،میدیگرفکریکبهفکریکازاصالاینکهیعنیخامتونه،اینها،وکیلو

بفهمیبیاوري،وجودبههوشیاريمثقالیکاگرنکردي،اي هتجربهیچحاالتا،استهوشیاريفکر،دوصندوق،

راحتدیگربعدبهآنجاازاینصورتدراست،حلراهداراياست،خردداراياست،شاديدارايهوشیارياینکه

جامی.کندمیتبدیلخودشبهیعنیسازدمیزرینجامسازد،میزرینجامیکتوازخدایعنیشاهشود،می

.دهیمیجهاناینبهوآوريمیطرفآنازراشرابتوکه

است،ستارهازپرشبدرکهکندمیتشبیهآسمانیبهششمدفتردرموالناهمراحالتاینبدهیداجازهبله،

هاستارهاینکهمحضبهدرخشد،میماوسیعآسماندرستارهزیاديمقدارهستیم،ذهنشبدرمایعنی
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میخاموشهاستاره،آیدمیآفتابوشودمیصبحوقتیکههمینطور.کندمیطلوعماآفتاب،بشوندخاموش

مثقالیکاندازهبهاگرگفتامروز.کنیمخاموشراهاستارهاینتکتکتوانیممیهوشیارانهماو.شوند

اتفاقپذیرشوتسلیمدرشمااینها،وهستچیمثقالیککهنکنیدسوالذهنباشما.بیاوریدبوجودهوشیاري

فضاآنکهببینیدشود،بازدرونتاندرفضاکمییکبگذارید.کنیدکارهاشدگیهویتهمشناختولحظهاین

آنکهکردتغییرنظرشماآیا؟دهیمیتشخیصبودنمردهازرابودنزندهآیابرد،میراشماکجاآن،هدایتو

:گویدمیواست؟زندگیاینوبود؟مردگیقبلیحالت

730مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت 

چون نمردي، گشت جان کندن دراز
در صبح، اي شمعِ طَرازمات شو 

شد،خواهددرازکندنجاناینها،وذهنیمنکردندرستوباورهاتغییربااینصورتدرذهنی،منبهنمیرياگر

بهاش،فرديچهاش،جمعیچهفناست،بهمحکومذهنیمنودارند،نگهخواهندمیراذهنیمنانسانهایعنی

.استصبحیعنیصبح،درشومات: گویدمیهمجمعبهگوید،میشماشخص

مکوشتوتو،پیکوشمهمیمنخروشکمخاموش،استنزدیکصبح

درکههاهمینزمین،کرهاینبهشودمیجاريزیادخیلیحضور،جنسازهوشیاريکهبینیدمیزمانایندر

حاالتاچرابشود،پخشخواهدمیخداست،کاراست،زندگیکاراینهاشود،میپخشموالناجمعیبسیاراشل

جانندهند،ادامهراذهنیمنوبشوند،متوجهمردمخواهدمیخداخواهد،میهوشیارياست؟نشدهپخش

درستیعنیشو،ماتاست،صبحاالنگویدمی،بشنویدخواهیدمیاگرشخصاًشماحاالنکنند،درازراکندن

،کنخاموشراشمعبودي،شمعاالنتاشماکرد،طلوعاالنآفتاببودید،کردهروشنشمعییکاینکهمثل

.استصبحدیگر،آمددرتوآفتابچون

کردهروشنراذهنیمنشمعیکحاالتاتوگوید،میراماهوشیاريطرازشمعرو،زیباايیعنیطرازشمعايو

رااینخواهدمیاست،آمدهدرآفتابآفتاب؟یاباشدشمعخواهدمیهستیم،مادوهرشدي،آفتاباالن،بودي

درازراکندنجانچراکنی؟میمعطلچرااست،صبحاالن،اي هآمادتورا،توکردمجمعمنگفتبگوید،مابه

میهمماشخصبهگوید،میبشریتبهداردرااینکنی؟درازرااینوباشیدردهمهاینزیرچهبرايکنی؟می

.نکننددرازراکندنجانبشنوند،بایدزمینکرهجمعیتکلازبشرهاکه،بشریتیولی.گوید
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خانمانبیبشوند،فلجبشوند؟کشتهآدمبایدچقدربکنیم؟جنگنبایدکهبفهمیمبکنیمجنگتاچندبایدما

لزومیکنیم،درستتانککنیم،درستبمبنبایدماکهمبفهمیکهبشوند،بمبارانبشوند،خرابشهرهابشوند،

جنسازاگرمااست،واهیهمدیگربهمااعتماديبیاست،واهیجمعیترساست،واهیترسهااین.ندارد

دارندگرسنگیازمردم.کنیممیتلفهمهاینراپول.کنیممیاعتمادهمدیگربه،برسیمیقینبهبشویم،زندگی

.استکندنجانخاطربهاینها.کنیمبمبارانو،کنیمدرستهواپیماداریمدوستماوجاها،خیلیمیرندمی

راشمعیاداریدنگهروشنراشمعخواهیدمیکند،میطلوعداردآفتابتاناست،شدهصبحشخصاًشماحاالو

کهگفتاینکهوآید،میخورشیدتانشوند،میخاموشهاستارهآنتمامکنیدخاموشراشمعکنید؟خاموش

مینشانشمابهیقینطوربهراچیزهاخیلیمرکزدرشدنهوشیارخردهیکبراي اینکه آن مثقال مثقال،یک

دركیک، نیستعمیقواقعاًفهمیممیذهندرکهچیزهاییفهمیمنمیدرستما، داریمشکذهندرما. دهد

نمیکنیمعملآییممیوقتیکنیم،نمیعملنتیجهدر،هستیمسطحیخیلی،ذهناًدانیممیفقط،نیستعمیق

. کنیم

کهروممیبندممیراکتابوقتی، ببخشمکنمآشتیامرنجیدهفالنیازکهبرومگویممیخوانیممیموالناما

وفالن،گویدمیچیاوحاالونکنکوچکراخودتگویدمیوکندمیپشیمانذهنیمنکنم،آشتیبرسم

، دارمراهاکینهدانممی،دارمرنجشکهزمانیتاکنممیجانمن، شوددرازبایدهمکندنجان. هیچی،فالن

. کنمخاموشراشمع،کندطلوعمآفتابگذاردنمیمندرچیزيیکولی،دانممیخودم. کنممیجاندارم

731مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت 

دانکه پنهان است خورشید جهانتا نگشتند اخترانِ ما نهان
بهرامادرونموالناگفتم.آیدنمیخورشیدنشوند،نهاناینهادرخشندمیآسماندرکهاخترانیاینتایعنی

هرماحواسهستند،روشنهاشدگیهویتهمیعنیستارگانزیاديمقدارکهکندمیتشبیهآسمانییک

هااینازمثقالیکگفت، افتادهتلهبهدرونشانهوشیاريوهویتهنوزاینهاو.استستارگاناینبهلحظه

تاولی. بیرونیمانکشیدههنوزرامثقالیکآنماو،کندمیدرستذرینجامیکخدارامثقالنآ،بیرونبکش

خاموشهاستارهاینکهمحضبهاست،صبحتمثیلش. آیدنمیخورشید، هستندروشنهاشدگیهویتهماین

. کندمیطلوعشماخورشید،شوندمیخاموشهاشدگیهویتهماینکهمحضبهآید،میخورشیدشوندمی

.بخوانمهمرااین



# Programگنج حضور753برنامه شماره 753

49: صفحه

2766مثنوي، دفتر چهارم، بیت مولوي، 

جویاغیی باشی به شرکت ملْکچون نمردي و نگشتی زنده زو
دنبالو،شدخواهیخداشریکو،شدخواهییاغیتو، نشويزندهاوبهوذهنیمنبهنمیرياگرگویدمی

قراردادنشریکیعنیشرکت، جوملکشرکتو،داشتخواهیدفرمانرواییسرزمینو،گشتخواهیفرمانروایی

رادردهایماننیندازیم،نکنیمشناساییراهایمانشدگیهویتهم،نمیریمذهنیمنبهنسبتاگرپس.خدابه

یاغی، بودخواهیمخداشریک؟شدخواهدچهبرویمفروخودمانتوي،باشیمبیچاره،باشیمغمخوار،نیندازیم

.بودخواهیم

بردمیبهشتبهیاکندمیرحمخداجوريیک،بکشنداسترسبخورندغمبکشندزجرکنندمیفکرمردم

نداردلزومی، استیاغیحتماجهانایندرکردهگیرکارشکهکسی،استیاغیآدماین. نیستچیزيچنین

و،داندمیوشودمیبلندکهکسی،کندمیشکایتکهکسی،نه،نداردچیزهیچاستفقیرکهاینبگوییدشما

دانمنمیگویدمیکسییکموقعییک. استیاغیاینبنابرپسداند،مییعنی،داردقضاوتوداردمقاومت

و،استیاغیاینکندمیستیزه،شودنمیتسلیمکسییکزندگی،خردبهدهدمیتنوشودمیتسلیم،واقعا

. استنمردههمذهنیمنبه،نیستزندههماوبهو،خداستشریک

2767مثنوي، دفتر چهارم، بیت مولوي، 

چون بدو زنده شدي، آن خود وي است
وحدت محض است آن، شرکت کی است؟

شمامرکزباورهاباشی،داشتهنبایددرد. نباشذهنیمنبمیرد،ذهنیمنبایدکاراینبراي،بشويزندهاوبهاگر

خدابهقراردادنشریکو،استمحضوحدتاینو،گیردمیقرارشمامرکزدراوخودصورتایندر، نباشد

. باشدشدهمعنیشمابرايبیتدواینبررسیهمهاینازپسامیدوارمبله. نیست

2660مولوي، دیوان شمس، غزل شماره 

چرا ز اندیشه یی بیچاره گشتی؟
فرورفتی به خود، غَمخواره گشتی؟

تو را من پاره پاره جمع کردم
چرا از وسوسه صدپاره گشتی؟



# Programگنج حضور753برنامه شماره 753

50: صفحه

2660مولوي، دیوان شمس، غزل شماره 

لکالـمآواره گشتیدر این غربت چنین عشقم رخت برديز دار
بایدحضورگنجزبانبه،شديمیآگاهمنبههوشیارانهبایدتویعنییکتایی،فضايازیعنیعشقم،دارالملکز

. شدممیمرکزتمنو،شديمییکیمنبایعنی،شديمینهایتبیلحظهایندر، لحظهاینبهآمديمی

برويکهشديآفریدهتو. باشیبایدیکیمنباآنجاکهنیستی،یکتاییفضايدراآلنتوپایتخت،یعنیدارالملک

بابرگرديوکنیرهارااینهابعدشده،هویتهمهايفکراینباکنیبازي،باشیذهندرروزيچند،جهانبه

. رفتیکاملطوربهیعنیبرديرخترفتی،کلیطوربهفضااینازتوولی، بشويیکیهوشیارانهمن

مایم،اشدهآوارهماو،شديآوارهاینطورذهنفضايدردهد،مینشانذهنکهجهانایندریعنی، غربتایندر

دانیم،میبیچارگیراچارهو،رویممیدیگريذهنیوضعیتیکبه،ذهنیوضعیتیکازذهنیموقعیتیکاز

، سازدمیزندگیراهاوضعیتاین. کنیممیزندگیجستجويهاوضعیتدردائمکهاستاینهممابیچارگیو

یکیمنبابیایییعنی،منعشقیپایتخت، منپایتختبهبرگرديبایدتوگویدمی.استگویابیتکامالپس

.بشودتومرکزوحدتاینوبشوي

میبلندفکریکۀ وسیلبهلحظههرذهن؟تويرویممیچگونه،هستیمذهندرماکهاالنکاراینبرايپس

ودیگرفکریکبهبعدو،دهدمینشانراذهنیچیزیکهمآنکهدیگرفکریکبهرویممیهمبعدو،شویم

زندهمنبهموقعهیچ، نیستیمنیادبهاصالیعنیبردي،رخت:گویدمیاینکه.نیستماکنترلدرکاراین

ازرااینها. هستممدفونهافکرزیرمن، رامناییپوشاندهاصال، ییابستهکامالرافکردوبینفاصلهتونیستی،

جسمآمديتونیستی،جسمجنسازتو، هاجسمغربتتويافتاديسدایندرنتیجهدرو.گویدمیخدازبان

.شديرفیقهاجسمباذهنیمنعنوانبهشدي

هستند،جسماینهاۀ همهستییتهابچهذهنیتصویرهستی،همسرتذهنیتصویررفیقهستی،پولترفیق

یعنیآواره. استآوارگیمحلغربتو.نیستیهااینجنسازکهتو.استغربتهمهاینها، هستیباورهارفیق

خانه، داریمهمپولولو،هستیمذهندرماکهزمانیتاکهبینیدمی.کنیراحتیحستوانینمیجاهیچکهاین

جانیبیوحالیبیاحساسماهستند،موفقماهايبچهحتی،داریمهمبچه،داریمهمهمسرداریم،همبزرگ

.هستیمآوارههستیم،هغریبانگارکنیم،می
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چیزیکبیفتد،انگیزهیجانچیزیک،بیفتدجدیداتفاقیکبرویم،دیگرموقعیتیکبهخواهیممیدوباره

جغرافیاییجايکنندمیفکرمردم.کنیمنمیراحتیاحساسماهمآنجابینیممیآنجا،رویممیو،بیفتدجالبی

کشور،آنبهکشوراینازکنندمیمهاجرتهی.شودنمیکه، شودمیبهتراوضاعحتماکنندعوضراخودشان

ذهنازدوبارهتا.هستندآواره. شودنمیدرستکارکنند،میعوضراباورهایشان، کنندمیعوضرادوستانشان

. بشوداوجنسازمرکزمان،بشویمیکیاوبابرگردیم،

***پایان قسمت سوم *** 
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وکندمتمایزهمازخواهدمیراحالتدوموالناهستیم،دادنشتوضیححیندروخواندمبرایتانکهغزلیدر

ثمربهگشتیۀ کلمباراحقیقتاینو، یماشدهمنحرفمازندگی،یاخدامنظورازکهبدهدنشانراانساناشتباه

آوارهبشوي،برخوردارمننهایتبیآرامشوسبببیشاديازتوخواستممیمن:کهگویدمی. رساندمی

بوديذهندرکهکوتاهیمدتازغیرهمیشهوهستینگرانکنی،میامنیتعدمحسوشديغمخوار، شدي

.باشینهایتبی، باشیآنبهآگاههمیشهکنی،شناساییراوحدتباشی،یکیمنباخواستممی

جايذهن، ذهنۀ وسیلبهشدهایجاداستهیجانییکترسبشوي،رهاترسازبشوي،رهامرگترسازو

واقعدرعشقمرکزوعشقمرکزیعنی.هستممنکهاستهمانجاییواقعدرتوزندگیجايو،نیستتوزندگی

همهاینو،شديآوارهوغربتتويافتاديو،دهیمیدستازداريرافرصتاینتو. توستبامنشدنیکی

هانگرانیوهااسترسوهاغمهمهاینکهنیستیمتوجهو،بشويآوارهنبایدکهنشديمتوجههنوزشديآواره

زندگیمنازاینکهجايبهاسیري،اینهادستدرتوولی.نیستتوالیق، خشمحسادت،نظیرهیجاناتو

و،نیستتوجنسازکهغربتهمانبه، کنیمینگاهجهانبه،هستیزندگیجنسازخودتکهبدانیوبخواهی

.هیمدمیتوضیحرااینهاداریم. يانشدهمتوجهرامعانیاینیارامفاهیماین

2660مولوي، دیوان شمس، غزل شماره 

گهواره گشتیفسرده تختهزمین را بهرِ تو گهواره کردم
شودمیتشکیلبعدچهارازایمگفتهبارهاانسانفرم، استانسانفرمبلکهنیست،زمینة کرزمیناینجادر

زندگیبعدو،استهیجانشبعدو،استفکرشبعدو،استجسمشبعدکهانسانماديبعدچهاروانسان،

به. هستیجدازمیناینازتویعنیبود،توة گهواراینگویدمیو.استزمینشتاچهاراین. استاشحیوانی

. باشیمجهاناینتوياصطالحبههوشیاري،عنوانبهداریمالزمراتناینمادیگرعبارت

،ساختهرامابدناعضايۀ بقیومغزهمانو،استهوشیاريدستۀ ساختاست،پیچیدگیاینبهکهمامغزپس

. گیریدمیصورتماتنیامابعدچهاراینۀ وسیلبهاینو، بشودهوشیارخودشنهایتبیبهجهانایندرکه

ازرابچهماجداست،بچهازگهوارهدانیدمیکههمانطوراست،گهوارهزمینپس.زمیناستگذاشتهراایناسم

هویتهمبهفرم،به، زمینبهچسبیديوشديافسرده، شديجامدتوگویدمیولی،داریممیبرگهوارهروي

فکرشابارهدر،کنیتجسمذهنتدرو،ببینیحستچشمۀ وسیلبهتوانیمیتوراچیزيهریعنی، هاشدگی

ایندیگربچسبیاینهابهوبشويهویتهمهااینباتواگرولی.نیستممنونیستیتوواستزمیناین،کنی
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میخکوبوگهوارهتختهیازمینبهایمچسبیدهما. گهوارهۀ تختشويمیتوودهدمیدستازراشگیگهواره

. نیستدرستکاراینوایمشده

پس. هستیمماوخداستهمینتنانکارو،تنانکارعالوهبههستیمتناینماگفتیمبارهاکههمانطورپس

نمیجدازمینازماشویم،نمیجداگهوارهازمااما، شودبزندهخودشنهایتبیبهمادرکهساختهرامازندگی

باشیمجدااگر؟هستمجداگهوارهاینازمنکهبگویید.بدهیدهمراجوابشوخودتانازکنیدسوالشما.شویم

جديراگهوارهاتفاقاتو،استگهوارهازمستقلاینکهمثلواقعدرو،استثابتبسیارکهناظرحضورصورتبه

. شدیمزندهاوبهگیرد،نمی

هویتهمهنوزپسگهواره،بهچسبیدمیشماو،افتدمیاتفاقیگهوارهدراگر، گهوارهنهباشیداوبایدشما

نمیخدایعنیشود،بزندهمادرخودشبهتواندنمیاوبچسبیم،گهوارهبهاگرواست؟درستدارید،شدگی

. استحیفیکوانرژياتالفوکردنتلفوقتاینو.شودبزندهخودشبهتواند

: استاینآنواستقرآنآیهیکبهمربوطالبتهاینوخوانممیبرایتاناالنکهداردبیتیحافظ

53، آیه )20(قرآن کریم، سوره طه
…الَّذي جعلَ لَکُم الْأَرض مهدا

...خدایی که زمین را گهواره شما ساخت
هابعضییعنینیست،ماآرامشمحلزمین.ساختشماآرامشمحلرازمینخدا:هستهاترجمهبعضیالبته

اینفرمیعنیزمینو،ساختشما) گهواره( آرامشمحلرازمینکهخداییاینبهراآیهایننداکردهترجمه

حالتاینمانتیجهدرو،باشیمآرامتوانیمنمیباشیمجهاناینتواگر،نیستماآرامشمحلدنیااینیاجهانی

.بدهدتشخیصخواهدمیموالناو.دهیممیتشخیصرا

این،شویممیگهوارهۀ تختماپس،بدهدآرامشمابهتواندمیزمینپس،استآرامشمحلزمینبگوییماگر

ازشمایعنی،استشماگهوارهزمین، کهگویدمیهمقرانۀ آیبینیمیکههمینطورولی.ایمکردهرااشتباه

گهوارهتويهنوزکهکسانیو.شویدمیجداگهوارهایناز،شویدمیبزرگکههمینو،هستیدجداگهواره

. شوندمیگهوارهتختهوشوندنمیبزرگکهاستایناشمعنی،گهوارهبهچسبیدنهستند،

: گویدمیهمحافظبله
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قدسعالمفضايدرکنمطوفچگونه
تنمبندتختهترکیبۀ سراچدرکه

هویتهمباگهواره،بهاند  هچسباندمیخبارامنکهحالتیدر، کنمسیرمنیکتاییفضايدرچگونهیعنی

و.دهدمینشانرامطلبهماناین. بکنمراخودمتوانمنمی، جهاناینبهزمین،بهامشدهمیخکوبهاشدگی

یکدهستیتنبندتختهاگرهستم؟جدایاامچسبیدهگهوارهبهمنکهسوالبهکندمیتشویقراشمابیتیهر

. بکنیدخودتانبرايبایدکاري

2660مولوي، دیوان شمس، غزل شماره 

روان کردم ز سنگت آبِ حیوان
به سوي خشک رفتی، خاره گشتی

خداپس. حیاتآبآبی؟چههمآنکردم،جاريآبمنتوة شدسفتدلیعنیتوسنگازمنکهگویدمی

است،شدهسفتدردها،وجهانیاینچیزهايباشدنهویتهماثردرکهماشدهسنگدلازکهخواهدمی

مقدورکاراینیعنیکردم،:گویدمی،کندجاريخواهدمیتنهانهو،کندجاريحیاتآب،استشدهرحمبی

رفتی،دنیااینسمتبهبیشتردوبارهرفتی،خشکیسويبهرفتی،ذهنسويبهتواما.استمنخواستواست

تواستکاريچهاینشدي،ترسفتنتیجهدرو،خواستیزندگیآدمهاازخواستی،زندگیچیزهاازدوباره

شدهسفتدلازکهبینیدمیخودتاندرراامکاناینشماآیادهد،مینشانرامااشتباههمبیتاینکنی؟می

نه؟یاشودمی جاريحیاتآبشما

تسلیموقتی،وزدمیهمیشهبادالبتهاینکهوزد،میماتسلیمازکهعدمبادمقابلدرکهخواندیمقبلابیاتدر

و.شودمیکاهمثلکوه،مثلذهنیِمنکند،میآزادراماخوردمیماجانبه،خوردمیمابعدچهاربهشویممی

بود،خرابحالمانماکهگویندمیآیندمیخودشان.بینیدمیحضورگنجبینندگاندرشماراتبدیلوتحولاین

باید،شودمیجاريحیوانآبیواشیواشوقتی.بخوابدشبهاآدمگذاردنمیسنگدل. استشدهخوبحالمان

مانتجربیاتبهتوجهباگذردمیمانسنماچههریعنی.نرویدخشکیسويبهبدترو،بشودجاريبدهیداجازه

راباورهایش،استگرفتهجديراخودشکهراذهنیمنبودنجدياین. بشویمگشاترفضابشویم،ترنرمباید

. نشویمخارهسنگمثلسفتو.بگذاریمکنارراگرفتهجدي
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ترسفتنه،یاشوید؟میفضاگشاترشوید؟میپذیرترانعطافوترنرمشماروزبهروزاست؛اینسوالحاال

راکارهااینگوید؛میغلطاینکند،میاشتباهآنکند،میاشتباهاین:حالتهاآندوبارهورویدمیفروشوید؟می

آنطوراگر؟کندتغییربایدشماشدههویتهمباورهاياینطبقبرجهانکهکنیدمیفکرشماآیاکنید؟می

دارند؟اشکالییکمردم،نباشند

راخودشباورهايتواندمیکسیهر.نیستنداصلباورها،داردسطحیباورهايکسیهرکهگوییدمیشمایا

زیباتفاوتاین،استزیباداردتفاوتمنمالبااگرو.استمتفاوتو.باشدداشتهراخودشاعمالباشد،داشته

یکیش؟کدام.باورهاایندرنیستمجديیعنی،پذیرممیرااینمنو.است

را،بیتمعنايکنیمدركدقیقکهبخوانیمبدهیداجازهاستمثنويازموضوعهمینبهمربوطهمابیاتاینبله،

:گویدمی

3283مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بیت 

جاري شوداي هچون ز سنگی چشم
شودسنگ اندر چشمه متواري

یعنی.شودمیپنهانسنگو،گیردمیآغوشدرراسنگ،کندمیفورانايچشمهیکدفعهیکسنگیازوقتی

یکبخشیدنحتیآن،انداختنوشدگیهویتهمیکشناساییولحظهایناتفاقپذیرشوتسلیماثردر

ازهوشیاريآبآب،زیاديمقداردفعهیکآن،کردنحلوخشمیکشدنمتوجهکینه،یکانداختنرنجش،

. بیایدهمآندنبالشایدو،شودمیآزادآنجا

منو.کندمیخوبراحالشچون،شودمیاتوماتیکبخششبعدا،کندبخششبارسهدواگرکسییکیعنی

فضايشدنبازکوچک،سنگگرفتنآغوشدروچشمهآمدنهبکندمیتشبیه. شودمیگمآنتويذهنی

درستسنگ،آننه،شودمیحضورهوشیاريماهوشیاريبیشتریعنی.آنجاماذهنیمنشدنگموهوشیاري

است؟

آنهاانداختنوشدگیهویتهمدوشدگی،هویتهمیکشناساییباکهداردامکان:کهگویدمیداردپس

.بشویمحضورهوشیاريشاههممایعنی،بشودگمآنتويماسنگدلاینکه،بشودآزادهوشیارياینقدر
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3284مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بیت 

کس نخوانَد بعد از آن او را حجر
زآنکه جاري شد از آن سنگ آن گُهر

سنگدلیاشدگیهویتهمدلرا،دلآنماآنازبعدخواند،نمیسنگراسنگآندیگرکسیآنازبعد

سنگییکاینکهمثلدرستاست،شدهجاريهوشیاريآنخرَد،آنگهر،آن،دلآنازاینکهبراي.خوانیمنمی

راسنگهستايچشمهیکهستید،مرحلهآندرشماهاازخیلیو.شدجاريچشمهدفعهیکبرداشتیم،است

شمادلگفت،سنگشودنمیراشمادیگرآنازبعد،گرفتهراجلویشسنگییک. شودمیشروعداریدبرمی

رفتهراراهاینکهزندمیکسیراحرفهااین. تبدیلوتحولاینبهماهستیمنزدیکاینقدرونیستسنگدیگر

. نه،...واستسختواستطوالنیراهاینکهبگویدبشودناامیدنبایدکسهیچپسواست

3285مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بیت 

بدآن گیرد علُوآنچه حق ریزد، او اندر اوکاسه ها دان این صور
مایعنیشود،میقدرهمانشابزرگی،بریزدچههرآنهادرخداکهبدانهاکاسهمثلراصورتهااینگویدمی

اگر. ریزدمیخداکهاستهمانیبهاعتبارشوشابزرگی،ریزدمیمادرخداچیهرکههستیمهاییکاسه

اینازبعدشمادیگرو.رامطالبهمیننفهمیدیم؟راچی. ماکیه؟تقصیرسنگیمواستریختهزهرسنگیم

دهید،نمیدیگرانبهراحواستانکنید،نمیجوییعیبکنید،نمیغیبتکنید،نمیقضاوتکنید،نمیمقاومت

. داردبستگیاینبهشمابزرگیو،بریزدحضورگوهرشماکاسهدرخداتا.استلغزشجاهايهااین

سبببیشادياحساسمناالناست؟ریختهچیخدامنکاسهایندربگوییدکنیدسوالخودتانازشما

او.شدیدآنباعثشماریختهچیهراست؟ریختهچیدارم؟کینهکلیخشمگینم،مضطربم،نگرانم،یاکنممی

ایننفهمیدنما،آگاهیعدمما،مطالعهعدمما،جهلکنیدتوجه. بریزدراسببشبیشاديخواستمیاولاز

.شودنمیدلیلاینها،نگفتندمابهکهاین. باورهاباشدگیهویتهمآورد،میموالناکهقرآنهايآیه

ایزديدمگذاریدمیاگرشمادهید،میانجامعمالودانیدمیراتسلیماگرشما. کندمیکارخودشقوانینباخدا

قبولرافَیکونکُناگرلحظه،ایناتفاقمقابلدرکنیدنمیمقاومتاگرقضا،بهدهیدمیتناگربدهد،جانشمابه

نگویمهمهایننکنم،قضاوتهمهاین،نکنمدخالتذهنیممنبامنشودمیباشبگویداوگوییدمی،دارید

. استزیادخیلیلغزشجايدانیدنمیاگرلغزد،نمیپایتاندانیدمیرااینهااگرنکنم،ستیزههمهایندانم،می
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راآنهاچراآنها،کردنکوچکبرايکنیم؟میراکاراینچیبرايکنیم،میرامردمغیبتماراحتچهببینیدشما

راذهنیمنهمیناست،لوحیسادهخیلیاینآخر.کنیمبزرگراخودمانذهنیمنکنیم؟کوچکخواهیممی

مالمترادیگرانیاخودمانچیبراي،استشدهتمامگذشتهکهچیزيکنی؟میمالمتچراآخردهی،میادامه

دانستیم،میبایددانستیم،نمیمایا،شمادانیدنمیاگر.دهدمیادامهرازندگیشذهنیمنمالمت،باکنیم؟می

داردوظیفهکسیهر،کنیدمطالعهخودتانبدانیداالننگفتندخوب.نگفتندمابهچرابگوییدتوانیدنمیشما

کرد؟خواهیدکاردیگرانرويشماهمبازهاصحبتاینازپسآیا. کندکارخودشرويکند،زیادراآگاهیش

:کهشعرهمهاینخواندنازپس

کنیمیخالیوبدخوراخویشسنیوحبرراغیرمرکُنیتا

،برسانیبزرگیبهکنیبزرگکنی،حسابیآدمیا،کنیعاقلخودمانقولبهکنی،درستبیاوريرادیگریکیتا

براي،شدخواهیخالی،شدخواهیبدخوخودت. داريذهنیمنخودتهستی،کوچکخودتکهحالیدر

یعنیذهن،بهرویممییکتاییازدیگریکیبهدهیممیرامانتوجهماکههمین. افتدمیکاربهذهنتفورااینکه

. بینیدمیراضررشبکنید،؟بکنیدراکاراینخواهیدمیشما،شودمیریختهزهرماکاسهبه

2660مولوي، دیوان شمس، غزل شماره 

تویی فرزند جان، کارِ تو عشق است
چرا رفتی تو و هر کاره گشتی؟

کردنیباور.استانسانیعنی.هستیتوکائناتایندراستیکیمنباهوشیارانهکهايباشندهتنهاکهگویدمی

آمدهوجودبهتازهکهايباشندهیکیعنیعشقفرزندخدا،فرزندیعنیجانفرزند. استهمینطورولی،نیست

اینتوکارهست؟چیتوکارو.استتناینتويکهحالیدرهوشیارانهرسدمیوحدتبهاست،یکیخداباکه

برايما،براياستبعیدبله. گویدمیراایندارد.کنممیکاردارممنداري،نگهراآگاهیاینهمیشهکهاست

چیزيهمچنینمگر؟گویدمیچهایندانیم،میگفتیمکردیم،ستیزه،کردیمعملمانذهنیمنبابسازاینکه

. استرسیدهبحرانبهمازندگیکهاستهمینبرايخوبشود؟می

.شودمیناشادبسیارسالگیچهلحوالیدرکسیهر. استرسیدهکهالبتهرسید؟بحرانبهماشخصزندگیآیا

اصال،بودچیاینآقارسد،میپوچیبهمرد،چهزنچه،سالیمیانبحرانگویندمیروانشناساناوقاتگاهی
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چرااست؟درستبود؟چیاشفایدهاینکن،جمعپولکن،کاربدو،خانه،زحمت،همهاینبچه،همسر،

شدهبیچارهشده،آوارهغربت،بهجهانبهاسترفتهبشود،جانفرزنداستبودهقراراینکهبرايرسیم؟می

داردفایدهچه،استبودهخوارغمهمحاالتا،استکردهدرستغم،کردهبازچشمتااست،شدهخوارغماست،

؟مریضیترس،وخشمواسترسهمهاین

یکتاییحسمنبابایدکههستیايباشندهتوهستی،عشقفرزندتوگویدمیگوید،میچهموالنابینیمیداري

اصالرسی،میثَباتبهتوموقعآن،بدانیتورااینتووهوشیارانهتوبهبشومزندهمنیامنبهبشويزندهبکنی،

نهایتبیبهشدنزندهولحظهاینبهآمدنیعنی،استلحظهایندرنهایتبیریشهکهراثُباتیاراثَباتما

. نکردیمتجربهاوست،

یعنی.بکنیمشناسیخودماکه،کنندبرخوردماباچنانمامادروپدرماخانوادهدرکهاستنبودهموقعهیچ

هر،داشتندذهنیمنآنهااینکهبراي.استنبودههستیم،زندگیجنسازکهکنیمحسزندگی،بهکنیمارتعاش

مرکزگذاشتندراباورهارا،رفتارهایکسريمرتبو،هستیدجسمیکشماگفتندمابه،کردندبرخوردماباموقع

فرزندعشق،بهنبودندزندهخودشانچون.نداریمدوستتنباشیطورایناگر،باشیبایدطورياینگفتند،ما

.بودخرابهمرابطهبود،ذهنیمنکارنبود،عشقکارهمکارشاننبودند،جان

تو،دهینمیانجاممناجازهبدونراکاريهیچیعنی،استعشقتوکارجانفرزندتوییگویدمیموالناحاال

. گویدمیموالناگوید،میخداجانباز. عملتوفکربهبریزممن،بشودانجامکارآنازبعد،بشويیکیمنباباید

منکهنیستکارهاییاصالاینهاو؟دهیمیانجامگویدمیتوبهذهنتکهراکاريهروذهنتتويرفتیچراتو

رفتیچراکند؛میسوال. راتوآفریدمآنبرايکهکاريیکاینازغیرکنیمیکارهمه. بدهیانجامتوخواهممی

انجامکاريیکشویممیخشمگینمااینکهمثلمثالذهنی،هايانگیزشبایعنیکارههرگشتی؟کارههروتو

همبعد.استعملدیگر،استکاریکآندهیم؛مینشانواکنشماگویدمیچیزيیککسییکدهیم،می

. استتوتقصیر،زديراحرفاینچراگوییممی

مخصوصاهیجاناتوذهنیهايانگیزهاساسبر. نشویدکارههرگیریدمیتصمیمشماپسکردیم،اشتباهماپس

ایناساسبریاوبیرونتوجهوتاییدآوردنبدستاساسبرحرص،اساسبر،نکنیدراکاريیکمنفیهیجانات

ببینید.نیستعشقکاراینهاکنم،عملوکنمفکر،بگیرمخوشبختیامنیت،حسیکیازتوانممیمنکهتصور

.کنیممیاشتباهچقدرما
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کنید،تکرارشماکهشرطیبه،گرداندبرمی،بلهگرداند؟برمیاشتباهازراماآنهاتکراروابیاتاینخواندنآیا

،باشیدنداشتهدیگرانبههمکاري،کنیدنگاهخودتانبه،خوانیدمیراشعرکهدفعههروکنیدتکرارکنید،تکرار

فضاي،استتقلیدفضايو،نیستیقینفضاي،استشکفضايذهناینکهباشیدداشتهیادبههمیشهو

گرفتیعاریهتوگفتموالناهمامروز. داردکاروسرکُهنگیباشاههم.نیستجدیدچیزیکساختنوخالقیت

. هستندطالمعدنهستند،تومعدنهااینکهکنیمیفکرراباورهااینورادانشاین

2660شماره مولوي، دیوان شمس، غزل 

از آن خانه که تو صد زخم خوردي
گشتی؟به گرد آن در و درساره

وماهايقضاوتمثلما،فکرهايوحستاپنجبا،دهدمینشانراجهاناینکهذهنخانهیعنیخانهآناز

هوشیاريدارد،شدگیهویتهمکسیاگر. گیردمیصورتماشدگیهايهویتهماساسبرکهمامقاومت

زدند؛صدمهاوبهفکرهااینوکندمیفکردائماواستاوخانهذهن،داردجسمی

شدي،آزردهتوبارهزارانخوردي،زخمهزار،استکثرتعالمتصدخوردي؛زخمصدتوکهخانهآناز

ايعدهیک. نکردکنممیخوشبختراتومنگفتآمدیکیوشدیسرخوردهشدي،ناشادخوردي،ضرررنجیدي،

راخوشبختیهمبعدشو،بیاوردخوشبختیشخصآنبلکهکه،کنندازدواجتا،شوندمیمنتظرشوند،میمنتظر

.شوندمیناراحتبسیارشوند،میخوردهسربسیار.بدهدتواندنمیودهدنمیاوو.خواهندمیآناز

طرفآنکندمیمالمتدهد،نمیخوشبختیمابهکهافتادماگیریکیببینراماشانسکردیمصبرسالسیما

همههااینکردن،مالمتنفر،یکازخواستنخوشبختینفر،یکبرايشدنمنتظرهالغزشاینهمه. رامقابل

زخمبارهزارخوردي،زخمجورصد:گویدمیدارد. نیستندخداگونهکدامهیچ.هستندذهنیمنابزارهاي

نیست،زندگیجايجااینبفهمیتوکهاستبودهاینبرايهازخمایناصالشوي؟نمیبیدارچراتوآخرخوردي

. کندمیسوالماهمهازداردفهمی؟نمیچطورتو

اتفاقییک،توبرايآورممیپیشوضعیتییکمنآنجا،بهرويمیدوبارهتو،بیاورمدرراتوخواهممیمندوباره

صورتچندینبهگوید،میزبانچندینبهشمابهداردکهبینیدمیکنی،تأملذرهیکاگرآورممیوجودبه

وحولهمباز. یکتاییفضايبهبروبیرون،بروذهنازنشو،هویتهمدیگربیرون،برواینجاازتوکهگویدمی

شمااالنخوب. دانستیمنمیکردیم،اشتباهاینکهجز،مانداریمجوابیچی؟برايگردي،میذهنایندرحوش
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بفهممکجاازما:گویدمیشماذهن،شنویدمیکهراهاهمیناالن.گذاردنمیمردمتقلید،برگردیدبخواهید

.رودمیبینازمنشکاینببینمبدهمگوشسالچهارسهیکحاالدارمشک؟استدرستاینها

توانینمیکهرایکتاییکهشما،نداردوجوددیگرفهمیدنجايهیچ؟فهمدنمیراچی.فهممنمیهستمدلدو

ماکه،بفهمدراخودش،بفهمدراخداخواهدمیکسی،استلغزشجايهماین،بفهمیتوانینمیراخدا،بفهمی

آیدمیبوجودترس.بفهمیدراخداتوانیدنمیفکرباشما.بفهمدراعدمتواندنمیذهنکههستیمعدمجنساز

راکی؟دانستمنمیراچیزهااینسالشصتسالپنجاهمنچراکه،آیدمیبوجودمالمت،آیدمیبوجودشک

همماتکتکمورددرالبته.گویدمیرابشربزرگایرادیکپس.استقدغنمالمت؟کنیمالمتخواهیمی

:گویدمیبعد.استصادق

2660مولوي، دیوان شمس، غزل شماره 

گشتینگشتی مطمئن، اَمارهآن خانه که صد حلوا چشیديدر 
هاموقعبعضی،باشدهمسنگدلشلووکسیهربرايواقعاًو.چشیديشیرینیجورصدکهیکتاییخانۀدر

هاموقعبعضی،دهدمینشانسبببیشادي،دهدمینشانخداییآرامش،دهدمینشانهمراخودشعشق

یک،بیندمیرازیباییمنظرةیک،بیندمیراآرامیجايیک،بیندمیراگلییک،کندمیزیباییحسآدم

راخصوصیاتشخدایعنی.کندمیارتعاشدرونشزیباییآنیکدفعه،بیندمیزیباصحنۀیک،بیندمیزیباآدم

یکیانفریکمقابلدرزیاديپذیرشبینیممیمایکدفعه.دهدمینشانمابه،هستهمماخصوصیاتکه

.داریمشکهمبازما شویمنمیمطمئنولی. دهدمینشانمابهرافضاگشایییعنی،کنیممیپیدامااتفاق

میفکريیکبهرامالحظههرکهاستامارهعلّتاینبهاماره.استذهنیمناینوکنندهامربسیاریعنیاماره

آنمامرکزدر،هویتیمهمماوقتی.کندمیامرو،فرستدمیبیروندرچیزیکدنبالفکرآنبوسیلۀو،فرستد

ذهنیمن،استزیادکششایناینقدرو،کشدمیخودشبهراخودشجنسبیرونیچیزو،داردوجودجنسیت

.توستمالراآنبرداربرو،طرفشبهبروکندمیامرما

حضوربعنوانشماشودمیامارهمانفسوقتی.خواهیمنمیما.استخوبهستکههمینطورنه:گوییممیما

آنشاید.شویدمیتسلیمبیشترموقعآن.استزندگیفقطکنندهامر،کندامرتواندنمیاوکهبفهمیدناظر

؟کنیممیشکچرا.کنیممیشکخدابهداریمواقعدرکنیممیشکموقعهرو.کنیمپرهیزبیشتربایدموقع

بوجوددردماباورهاي.اینطورنیستکه،داریممرکزماندرماکهاستخوبیباورهايهمینخداکنیممیفکرما
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،عشق،عالیلطافت،سبببیآرامش،سبببیشاديیعنیشیرینییعنیحلوا.آنهانیستندحلوااند  هآورد

محرومراخودمان،خداباستیزهیعنیلحظهاینباستیزهاثردرما،استشیرینکهدیگرچیزتاهزاروبرکت

.بخوریمحلواآنجابرویمیکتاییفضايبهخواهیمنمیما.ایمکرده

رااوامرتانشما؟بردمیورآنوراینراشما،کندمیامرکهشماستذهنیمنآیاکنیدسوالخودتانازشما

این،بکنراکارآن،نکنراکاراینکندمیامرشمابهذهنیمنیا،تسلیماثردرگیریدمیزندگیازلحظهاین

میبلندشمااگر؟زندگییا،کنندمیاداره،رانندمیراشماشدههویتهمباورهايهمین،بکنیبایدراکار

میخشمگینمثلم،شویمیبلنددردباهمهاموقعخیلی،دانممیمنگوییدمیوباورهاایناساسبرشوید

امارهرفتییقینعدمباتو،بدهمحلواتوبهخواهممیمن:کهگویدمیخدازبانازو.مداریامارهنفسم،شوی

.دانیدمیکهالبته؟شمادانستیدمیرااین،خداستشریکاستامارهکههر،شدي

2660مولوي، دیوان شمس، غزل شماره 

گشتی؟نه مست غَمزه خَمارهآردخمش کن، گفت، هشیاریت
خودمانکهداریمراقدرتاینمایعنی.گفتنمینهگرو،داریمراقدرتاینماوکنخاموشراذهنت:گویدمی

بهکشدمیراماامارهنفساینو،اندبیرونیچیزهايبهمربوطفکرهااینکهکنیمدركعمیقاًوکنیمتماشارا

میماو،هستمامرکزدرجنسیتآنازچون،جذبقانونکششاثردراوقاتگاهی،بیرونچیزهايسوي

منگویممی.نرویم.کنیمخاموشرامانذهنو.بکشیمدردحتّیو،کنیمصبرو،کنیمپرهیزهوشیارانهتوانیم

اضافیمنفکرهايازخیلیبنابراین.دادنخواهدزندگیمنبهبیرونیچیزهايبهرفتنکهکنممیدركعمیقاً

همیعنی،شناسممیرااینهاکهبتدریجو.شوندمیخاموشفکرهایواشیواش؟روممیچیبراي،است

،استآزاديمساويشناسایی،شوندمیشناساییآنهاو،راهاشدگیهویتهم،همشناسممیرافکرهایش

.شودمیبیشترداردحضورهوشیاري،آمدترپایینجسمیهوشیاريکهفهمممی.افتندمیآنها

یکیعنی.هستیمخدامستما،هستیمخداغمزةمستماکهنیستحقیقتاینآیاکهگویدمیدوممصرعو

،استلطیفخدا،خمارهگویدمیلطافتشبخاطرمونّثمنتها،فروشمییعنیخماره،خمارهاینکردهابرواشارة

بایداینکهنه،هستیممستوقتی.استکردهمستراماهوشیاريابرویشاشاراتباو،زنفروشمییکمثل

میمستراماجوريچهخداحاالماذهنیمنبانگوییدشما،شدهانجامکاراینگویدمیموالنا.بشویممست

درزندگیکهفرضاینووسوسۀفقط.هستیدخداجنساز،هستیدمستشما.دیگرکندمستبیاید؟کند
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ازاگرحتّی.استبیرونبهدروناز.استدرونبهبیروناززندگیبرکاتوزندگیازکنیممیفکرما،استبیرون

لذّتکارآناینکهنه،کارآنبهریزدمیکهماستاصیلشادي،شویممیشادانجامشاز،بریممیلذّتماچیزي

.نداردوجودبیروندرچیزي.مابهریزدمیداردشادي،دارد

براياستلغزشجايهمبازکهمطلبییک.بخوانمسریعتانبرايمثنويازدوبارهبیتچندبدهیداجازهخوب

منبوسیلۀکسی:کهستااینذهنیمنباراحضورتفاوتورالغزشجاهاياین،دادتوضیحموالناامروزکهما

و.استبسدیگرو،امرسیدهبحضور،کافیباندازةدانممی،گرفتمیادبگویدکه،برسداي همرحلبهاشذهنی

:گویدمیداردراشعراینقرآنازاقتباسباموالنا

1456مولوي، مثنوي، دفتر چهارم، بیت 

شمع اندر شب بود اندر قیامهین قُمِ اللَّیلَ که شمعی اي همام
،برخیزیعنیقُم.استقُمامراینگویدمیبشريهربهکهخدااوامرازیکی، برخیزشب،باشآگاه:گویدمیمابه

آن،بخواننمازشوپاشبنصفازبعد2ساعتمثالًشباینکهنه،برخیزدنیااینشبدر،برخیزفکرشبدرو

مثل،قُمامرگذاردمیرااسمشدیگرجايموالناو.برخیزدنیاشبدرهوشیاريبعنوانگویدمی.گویدنمیرا

مننگوپدر،نباشمسئلهیکباهویتهم،نباشنقش،لحظهاینبیایعنی،باشفقط،باشیعنیکُنامر،کُنامر

امراین،استکُنامرلحظهایندربودنیاباشیدن،نه،هستمفروشنده،هستماستاد،هستممادر،هستمپدر

ذهنیمنامرازغیرامراین.استامر،بله،شبدرشوبلندهمخیزو.گویدمیقرآنالبتهزبانازیعنی.است

.بخوابگویدمیکهاست

این.بروخواببه،بشوهویتهمآنباهستچیبیرونببین،بشوهویتهممنبابیا:کهگویدمیذهنیمنامر

کهبرخیزشبدر.باشخبردارهین،بزرگوارايهستیشمعتو:گویدمی.نروخواببه،شوبلند:گویدمییکی

.کنندمیروشنشبدرراشمعوهستیدشمع،شماشخصهمین،انسانیهر،انسانايیعنی،بزرگوارايتو

زندهخودت،بله،کنیمیروشنکهراشمعاول.کنیمروشنذهنشبدرجهانایندررامانشمعبایدمایعنی

بایداولش.شودمیخورشیداین ،نیستشمعفقطاینازبعدو،کنیمیروشنراشمعداشتیمامروز.شويمی

.شددرستامزندگیو،گرفتمیادهممقداریکو،رسیدکندفکرنبایدهیچکسبنابراینپس.برخیزي

نبایدذهنیمن،بایستیدآنجادرنبایدشماولی،کندمیبهترراشمازندگیابیاتاینبهکردنعملکنیدتوجه

وخوابیمیدرستهمهاشبو،شدهدرستاتزندگیدیگروگرفتییاددیگرواستبس:کهبگویدشمابه
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همحضورو،برسیبحضورتاو،گرددبرمیذهنیمنادامه،ادامهنه،کنیفراموشدیگروافتادهراههمبیزنست

برقرارکامالًراخودشتودرحضوراینکه،نکنیراکارهاتعدادیکبایدهنوز،کنیکارينباید،ايرسیدهگفت

:کهگویدمیاستقرآنآیۀاینبله.داردامکاناینو،برسیثباتبه،بکند

1، آیه )73(قرآن کریم، سوره مزَّمّل
)1(یا أَیّها الْمزَّمّلُ

اي خویشتن به گلیم اندر پیچیده،
:گویدمیموالنا.نیستاینطورولی،استرسولحضرتبهمربوطگویندمیمفسرانهمهیابرخیراآیهاینالبته

،بخیزدبرشمعمثلبایددنیااینشبدرانسانیهر،گویدمیهمهبهکهاستامرياین

2، آیه )73(قرآن کریم، سوره مزَّمّل
)2(قُمِ اللَّیلَ إِلَّا قَلیلًا

برخیز مگر اندکی را) براي نماز(سراسر شب را 
و.کنکمتوانیمیچیهرخواباز،بخوابکمخیلی،شوبلندذهنشبایندراستمقدورکهآنجاتاگویدمی

منبایدجایییک،نیایدپیشمابرايلغزشایناینکهبرايخوانممیرابیتسهاین.خیزخیز؟چیداشتیمقبالً

.استذهنیمنکهبدانید،استامبسکه،آمدپیششمابرايتلقّیطرزاینموقعهر.استامبسبایستم

670مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بیت 

تا ابد کارِ من آمد خیز خیزمن که خصمم هم منم، اندر گریز
بنابراین،شدنترعمیقبرايداریمکارحاالهاحاالماکهآیدمیبنظر.استمنکارابدتاخیزخیزاینببینید

منیعنی،خودممن؟کیهمندشمن:گویدمی.شودنمیمتوقّفموقعهیچو،استالزمهمیشهمعنويتمرین

بشودنهایتبیمنعمقیعنی،بشومزندهاوابدیتبهتا،کنممیفراردارمامذهنیمنازکهمن.استامذهنی

،امخوابیده،امنشستهرودمییادمتابرخیزبرخیزبرخیزبرخیز:اشهمهمن،ابديلحظۀاینازبشومآگاهو

.شوممیبلند،گذارممیکنارفوراً،بردهرامندردم،بردهرامنذهنم،هستمهپروتتويذهنتوي

سبببیشاديوکنمبازرافضاتوانممیمنببینماینکهبه،خواريشاديبه،تسلیمبه؟چیبرايشوممیبلند

یعنیخواريشادي.شودمیخواريشاديبهتبدیلتسلیممرحلۀ.شدندشاداینطوريهاخیلی.بیایدوريآن

ازاشتیاقوذوقمرحلهبهرسیممیما،ریختزندگیسبببیشاديماعملوسخنبهکهمدتییکازپس
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استفادههمخودمان،آمدیمهمینبراياصالً،جهاناینبهبریزیم،برداریمرازندگیخردسطلبهسطلمااینکه

.کنیم

496مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بیت 

ببچونکه مکرت شد فناي مکرِ رجوالعبرگشایی یک کَمینی ب
ازصمیمانهخودشباکسیهرحقیقتاًیعنی،بشودخداتدبیرفناياگر،ماذهنیمنمکروزرنگیاین،کنیدتوجه

فضایییکشمامرکزدراینصورتدر.کنکمکمنبهخدایا.دانمنمی،دانمنمیشدمتسلیمبگویدصداقتروي

بله،غریبیوعجیبیعنیبوالعجب،نهانگاهییعنیکمینی،کمینییکبرگشایی.انگیزشگفتشودمیباز

.بکنیزندگیتدبیرفدايراذهنیمنزرنگیاینکهبشرطی

497مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بیت 

تا ابد اندر عروج و ارتقاآن کمین باشد بقاکه کمینۀ
وعروجاندرابدتا،کنیدتوجهفقط.رودمیبینازمرگازترسیعنی.استجاودانهبقايآنخاصیتکمترین

رويبعدبهحاالاز،کنمنمیکارخودمرويدیگرمن.استامبس،رسیدممنکهبگویدنیایدکسییعنی،ارتقا

ازیکیاستامبسمن.نداریماستامبسمنهیچ.دیگراستامبسمن،شدماستادمن،کنممیکاردیگران

یکی.دارنگهلغزشازراماناكگلزمینایندروکنعطاصبرمابهخدایاگفتاستیادتان.استلغزشجاهاي

،شودمیدادهنشانعمقبایا،گفتیمهمراارتقاءوعروج.ارتقاستوعروجکردنمتوقّفهمینلغزشجاهاياز

.شويمیخارججهاناینیعنی،فرمیعنیزمینجاذبۀحیطۀازکه.استیکیدوهر،رويمیباالاینقدرواقعاًیا

.تانبرايبخوانممثنويازهمبیتچندبدهیداجازه

3423مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بیت 

قالبت بی جان فسرده بود و سردروح، بی قالب نداند کار کرد
:گفتامروزاما.داردالزمرااین.کندکارتواندنمیقالب،تناینبدون،هستیمهوشیاريماکهماهوشیارياین

ماتن،تنقالبو.شویممیهویتهمجهاناینچیزهايباوقتی؟شویممیمنجمدکی.بشویممنجمدنبایدما

کمکتواندمیتناینبهموقعیهوشیاريیاروحکهکنیدمیتوجه.استسردوفُسردههوشیاريبدون،هم

شما،گهوارهتختۀشودمیباشیمهویتهماگرفهمیدیمامروز.نباشدآنباهویتهم،باشدشدهجداکه،کند

.استبزرگیاشتباهاین،بشویدگهوارهتختۀخواهدنمی
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میفکرما.بکنیدنبایدراکاراینگویندمیمابهموالنامثلبزرگانیاالن،کردهرااشتباهاینهاستسالبشریت

گویدمیمابهموالناولی.استخداگونهخودشاینمذهبیباورهايمخصوصاًباورهاباشدگیهویتهمکردیم

جايتواندنمی،باشدمعنوي،باشدقشنگهمخیلیاینکهولواستباورتواندنمیاین.استکفرخودشاین:که

.والسالمخداست،استزندگیجايفقطشمامرکزاین،بنشیندخدا

قالبازبشویمجدااگر.شودمیسردوفُسرده،بشویمهویتهمماقالببااگر.سردوبودفُسرده،جانبیقالبت

ماتناین.رسدمیقالببهموقعآناشفایده،بایستدهوشیاريیا،بایستدروحخودشپايرويکهبطوري

آنهاهايفامیلوترسوخشمازمااحساسات.شویممیجاندارما.شودمیخالّقمافکرهاي.شودمیسالم

توانیمنمیقالبازنشدیمجداکهزمانیتا.کنیممیتجربهراعشق،عشقیلطیفاحساساتبهشودمیتبدیل

بدون،داردوجوداینجاهمقالباین،شدیمزندگیجذبشدیمجدایا،هستیمقالبجذبیا.بشویمیکیاوبا

باتوانیمنمی،استسالممانبدن،زیباستخیلیمانبدناینکهولو،جهانایندرباشیمتوانیمنمیولیقالب

.دادنپزنه،باشدسالمبایدسالمتیبخاطرسالمبدن.بدهیمپزمردمبهمرکزمانبگذاریم،بشویمهویتهمآن

خیلیبودنشغلطحاالو.استغلطاین،مقایسهبرايباشدماذهنیمناستفادةسوءموردنبایدمابدنایناصالً

.کندمیخرابهمرامااصلیکار،هیچیاستغلط

3424مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بیت 

راست شد زین هر دو اسبابِ جهانقالبت پیدا و آن جانَت نهان
خودشپايبهشدهقائمماهوشیاريیعنیماجان.شودنمیدیدهماجاناینوپیداستمابعدچهاروقالباین

.استنهاناینو،خداستنهایتبیتنانکارو،هستیمتنانکارولیداریمتناستدرستهستیم،تن.است

همماسرنوشتو،شودمیمنفصلاین،ببینیدراایننیاییدفکربابنابراین.ببیندرااینتواندنمیقالباین

این،بشویمزندهنهایتبیجاناینبهو،باشداینطوراگرو،بگیردصورتبایدسادگیبهانسانیهردر،اینست

.شودنمیگرنهوکنیدمیتوجه،شودمیدرستجهاندرماکارموقعآن،باشدسالمکامالًهمقالب

بهبشودمتّکیوبشودتن،بشودگهوارهجذببایستدخودشپايروياینکهبجايروحاین،باشیمهویتهماگر

هوشیاريبه،کنددستیابیتواندمیکلّعقلبه،بشودزندهتواندمیخدابهکهاي هباشندیکیعنی،جهاناین

بهقالبعینکپشتازبعد،بشودقالبجذببعد،کندپیدادستایزديآرامشبهتواندمیایزديسبببی
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همشما.راایناالنفهمیدهبشر،استبزرگیاشتباهخیلیاین،بخواهدزندگیجهاناز،کندنگاهجهان

.دادهیادمابهموالنایدافهمیده

3425مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بیت 

آب را بر سر زنی، در نشکندخاك را بر سر زنی، سر نشکند
خواهدمی.رودمیشودمیسرازیربزنیسربههمراآب.شکندنمیسر،بزنیسربهراآبکهبگویدخواهدمی

خواهدمیانسانیدیگرعبارتبهو.نیستکافیتنهاآب.شکستشودمیجوريچهراذهنیمناینبگوید

:گویدمیبعديبیتو.کندنگاهجهانبهزندگیچشمباو،باشدشدهزندهزندگیپايبهکهشودمیمفیدبگوید

3426مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بیت 

آب را و خاك را بر هم زنیگر تو می خواهی که سر را بشکنی
میراسرزنیمی،کلوخشودمیگل،گلشودمی،کنقاطیهمبهراخاكوآب؟بشکنیراسرخواهیمی

دیگربعبارتیاباشیدهوشیاربایدشما.کندکاربایدسردرآباینهوشیارانهکهبگویدخواهدمییعنی.شکنی

درگذارتأثیر،باشیجهاندرگذارتأثیریا،بشودآزادهوشیاريو،بشکندراسراینبتواندآبکهدباشیتسلیم

قائمخودشروي،نشدهجداتناز،نشدهجداخاكازهوشیاريتادیگربعبارت.باشیدیگريذهنیهايمن

اثردیگرانرويخواهیممی،داریمذهنیمنماکهحالیدر.گذاشتنخواهیماثردیگرهايانسانرويمانشده

.باشیمگذار

3427مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بیت 

چون شکستی سر، رود آبش به اصل
خاك، سوي خاك آید روزِ فصل

عقلاینازدیگربعبارت.اصلشبهرودمیهستآندرکهآبی،شکستیوقتیراجزئیعقلسراینیعنی

اصلبه.شودمیپابرخودشرويیعنی.اصلبهرودمیوشودمیکشیدههوشیاري،ماذهنیمنعقل،ماجزئی

شودمیاینطوريمردنموقعهمجهاناینبهآیدمیهمخاكو.زندگیشویممیما،پیونددمیزندگیبهیعنی

ازماکهموقعی،هستقیامتروزمعنیبهفصلروزالبتهکهاستموقعیفصلروز.شدنزندهحضوربهموقعهم

.داریمالزممارافرماینگفتهولی،نیستیمفرمکهفهمیممی،شویممیجداکامالًفرم
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کارصورتبهترینبهمابعدچهاراین،شودمیقائمخودشرويهوشیاريوقتی،دادمتوضیحمنبارچندامروز

بهمابعدچهاراین،شودمیهویتهم،شودمیبعدچهار،شودمیفرمجذبهوشیاريکهوقتیو.کندمی

توضیحهمدیگرجوریکاالن،بله.شودمیمریض،کندمیکارصورتبدترینبهمابدنحتّی،صورتبدترین

.موالنادهدمی

باهمراهذهنیمنیعنی،دیدمیراخورشیدیخوبرفاگرکه،دهدمیتوضیحموالناآیندهابیاتایندرو

اگرو.داشتبرمیدستیخیاز،دیدمیرازندگیخورشید،استدردازپر،استیخو،استسردکهدردهایش

دردهایشازیعنییخیوبرفازکسیاگرو،خوردمیهادرختدردبهوشدمیروانداشتبرمیدستیخیاز

.بگذاردتواندنمیدیگرانرويمثبتیاثرهیچ،برندارددستهایششدگیهویتهمو

هویتهمآنهاباو،هستیمدردازپرماکهحالتیدرکه،دهدمییادمابهموالناکههستندمهمیمطالباینها

منبه،نشونزدیکمنبه:گویدمیهمهبهآدماینکهگویدمیسرآخرو.نکنیمکاردیگرانروي،هستیم

:گویدمیکردهراسامريموسیکهنفرینیهمانالمساساصطالحبانشونزدیکمنبه،نشونزدیک

3431مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بیت 

از یخی برداشتی اومید راگر بدیدي برف و یخ خورشید را
خورشید،استدردازپرکهماسنگدلیعنی،دیدمیرااثرشو،ببیندتوانستمیراخورشیدیخوبرفاگر

یعنیراخورشیدتوانیممیهمما.نداردفایدهیخیکهفهمیدمی،بردمیراامیدشیخیاز،دیدمیرازندگی

باز،کنیدبازرافضالحظهایناتفاقاطرافدرمرتّبشما.فضاگشاییباکنیمتجربهراخدا،رازندگیخورشید

.ببینیدراخورشیدیخوبرفبعنوانتوانیدمیببینید،کنید

3432مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بیت 

ز آب داود هوا کردي زِرِهبی عروق و بی گرِهآب گشتی 
یخآبتاکهکنیدتوجه.شدمیروانیعنینداشتگرهدیگر،شدمیآببرف،شدمیآبیخصورتایندر

،همبیرونیدرختیهیچ،نشویمآبتاهمما.کندجذببتوانددرختکهبشودآبباید.خوردنمی درخت، بسته

تنایندردبهبمانیم،یخنشویم و آباگرمایعنی.کندجذبتواندنمیهمخودماندرختهمخودمانحتّی

بینیدمیکهطورهمینداود،بلکه،نیستنفسهوايهوا،اینیعنیهوا،داوداینجادروخوریم،نمیهمخودمان
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آبمایخیکههمینکهبگویدخواهدمیکند،میزرهبهتشبیهرااینو،اندازدمینقشآبرويبادآیدمیهوا

.بگذارداثرماروينتواندبیرونکهما،برايسازدمیزرهیخدا،آبآنازشود،میآبمابرفیشود،می

3432مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بیت 

هوا کردي زِرِهز آب داود آب گشتی بی عروق و بی گرِه
قرآنآیهباو دهد،میتوضیحخودشکهساختنزرهآهنازاینجادر،آهن ازساختمیزرهداودکهدانیدمی

هماینبله.کندمحافظتماراتواندنمیذهنیمنو.باشدشمامحافظآنو،کنیآزادهافرمازراهوشیاريیعنی

هست،اشآیه

10، آیه )34(قرآن کریم، سوره سبا
)10(وأَلَنَّا لَه الْحدید ۖ◌ یا جِبالُ أَوِّبِی معه والطَّیرَ ۖ◌ ولَقَد آتَینَا داوود منَّا فَضْلًا 

و آهن را برایش نرم کردیم،. ها و اى پرندگان، با او هماواز شویداى کوه: داود را از سوى خود فضیلتى دادیم که
است،هوشیاريخودبلکهنیستمعمولیآهناینآهنکردیم،نرمبرایشراآهنوبشود،آوازهماوبافرمیعنی

11، آیه )34(قرآن کریم، سوره سبا
 ّرْدی السف ّرقَدو ابِغَاتلْ سما ۖ◌ أَنِ اعحاللُوا صماعیرٌ ۖ◌ وصلُونَ بما تَعّی بِم11(إِن(

.و کارهاى شایسته کنید، که من به کارهایتان بصیرم. ها را نگه داربلند بساز و در بافتن زره اندازهکه زرههاى 
رويرازرهنقشزندمیبادکههمینطوروزندگیهوشیاريایناوالشویم،میتبدیلهوشیاريبهماوقتیپس

بیروناتفاقاتکهشودمیزرهیمابراياینماست،هوشیاريهمآباست،زندگینیرويبادایناندازد،میآب

وبکنید،شایستهکارهايوداند،میراهانسبتو،داندمیراهااندازههوشیارياینوگذارد،نمیاثرماروي

شایستهاست،نیککاراینما،عملوفکربهریزدمیهوشیاريقتیودانید،میراتعریفششماشایستهکارهاي

.بصیرمکارهایتانبهمن:گویدمیکه.است

میتسلیمواقعایااید؟داشتهنگهیادارید،نگهخواهیدمیراذهنیمنحالتشمادانممیمنگویدمیخدا

کند،میتماشازندگیراهستیموضعیتیچهدرلحظه،هردررا،ماوضعیتدواینهمهشوید؟میتبدیلوشوید

اوبهبفروشیم،توانیممیمردمبهیم،ربگذاحضوربعنوانراسنگدلوذهنیمنتوانیمنمیمانزرنگیباماو

کنید؟میتوجهبفروشیم،توانیمنمی



# Programگنج حضور753برنامه شماره 753

69: صفحه

3433مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بیت 

هر درختی از قدومش نیکبختپس شدي درمانِ جانِ هر درخت
اگرهمماکنند،جذبشتوانندمیهم،درختهاکند،میسیرابراهادرخترودمیآباینبشود،آبیخوبرف

دردبهکنیم،اقدامبخواهیماگرذهنباخورد،میمردمدردبهشود،میجاريماازکههوشیاريآنبشویم،آب

وسنگدلآنباماکه.خوردنمیمردمدردبهماست،سنگدلهمانکهما،برفویخیعنی.خوردنمیمردم

.آیدنمیدرجوراینو. کنیمهدایتخواهیممیرامردمیخوبرف

3433مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بیت 

هر درختی از قدومش نیکبختپس شدي درمانِ جانِ هر درخت
یخنشویم،جاريکنند،استفادهتوانندمیدیگرانسانهايبشویم،جاريهستند،دیگرانسانهاياینجادردرخت

.توانندنمیبمانیم

3434مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بیت 

با درختان خواندهالمساسیآن یخی بِفسرده در خود مانده
شبیهخیلیاین،ماندهخودشدروکرده،جامدکرده،افسردهکرده،فسردهرامرکزشانسانی،یکیخی،یک

خودشدردبهخوارهغمانسانتنهانه؟گشتیخوارهغمورفتیفروخوددرچراگفتاست،غزلماناولبیت

دانید،میکههمینطورو.نشویدنزدیکمنبهیعنیالمساسخوانده،درختانباهممساسالولیخورد،نمی

هست،اینجابله،موسی،

97، آیه )20(قرآن کریم، سوره طه
…أَنْ تَقُولَ لَا مساسقَالَ فَاذْهب فَإِنَّ لَک فی الْحیاةِ 

.با من تماس نگیرید: برو که بهره تو در زندگانی دنیوي اینست که دائماً بگویی: گفت) به سامري(موسی 
اینو. ساختگاوبودند،آوردهمصرازیهودیانکهطالهاییازحضورتان،بهعرضمکهبودشخصیهمانسامري

ذهنیمنیعنی.استمنمعجزهاینگفتداد،میگاوصدايوپیچیدمیآندربادهست،ذهنیمننمادگاو

هیچبهکهبودگفتهآنهابهموسی،شدندخارجمصرازیهودیانوقتیالبتهنیست،معجزهذهنیمناست،معجزه

خواهدنمیهیچیبگذارید،راچیزهااینوجواهروطالیعنی.نیاوریدخودتانباراتانقیمتیچیزهايوجه

.بیاورید
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باشدگیهویتهمنبایدمارویم،مییکتاییفضايیعنیموعودسرزمینبهوقتیماکهاستایناشمعنی

بودند،گذاشتههایشانجیبدرپنهانیراطالهانکردند،گوشموسیحرفبهیهودیانولیبرداریم،خودمان

جمع: گفت.بله:گفتندهمهدارید؟طالگفت، سامريبودسامريیکرفت،کوهبااليدرمناجاتبهموسیوقتی

شودمیپیداهمسامريباشد،داشتهشدگیهویتهمآدموقتیکهدهدمینشاناین.کردجمعراطالهاکنید،

.کندمعرفیخدابجايراگاووبسازدگاوکه

خدااینواستمعجزههماینگفتوداد،میگاوصدايوپیچیدمیآندربادوساختهگاويطالهاازبله،و

بادبرهمهتقریباشده،کشیدهکهزحمتیهمهاینکهدیدآمدموسیوقتی.کردندقبولتقریباهمهمهو.هست

. بودخواهیالمساستودهد،میگاوصدايکهساختیکهذهنیمناینبا:گفت.کردنفرینراسامريرفته،

گفتخواهیهمدیگرانسانهاي،داردجانکهچیزيهربشوي،نزدیکتوانینمیجهانایندرچیزهیچبایعنی

.نگیریدتماسمنباکهمختلفزبانهايبههمیشه

کهانسانیهراینجا،درنشدهآبیخشوبرفکه،درختیهرکهبگویدخواهدمیموالناشدیم،همینطورهمما

دردبهآنمانده،هویتهمدردهابامانده،یخوبرفصورتبهنشده،رواننیامده،آبنشده،آبسنگشدل

کهنشدهروانایناینکهبرايخورد،نمیشاجامعهدردبهخورد،نمیهمسرشدردبهخورد،نمیشابچه

کهاست،المساسهمینشبیهاست،موسینفرینموردبنابراینو.کنندجذبشوبگویندآمدخوشاوبهدرختها

منبانشو،نزدیکمنبهگوئیممی،باشیمداشتهذهنیمناگربینیم،میراجانداريهررویم،میماجاهر

.نگیرتماس

آدمازسیگنالایندائماباشد،داشتهبچه،بگیردهمسربشود،خانوادهیکواردآدمواقعاکهاستممکنچطور

میانرژياینگوید،نمیزبانبهنگیرید،تماسمنبانگیرید،تماسمنبا،منبهنشونزدیککهبشودپخش

یکیباشد،داشتهدوستشخواهدمیذهنشباکهحالتیدرنگیرید،تماسمنباگویدمیهمسرشبه.گوید

شوید،میمتوجهشماوهست،المساسایندچارهست،آنجاکهزمانیتاذهنیمناینولیبشود،

تااینکهبراياست،بحراندرجامعهاست،بحراندرخانوادهاست،بحراندرشخصچرا،کهبینیدمیشماپس

عاشقحتی،بشودعاشقخواهدمیسطحیطوربهذهن،بهکهگرچهذهنیمناینداریم،ذهنیمنکهزمانی

میهستند،زندگیجنسازهمدیگرانگیرند،میدیگرانکهروشنخیلیبیانباوعمالولیبشود،همخدا

نمیپس.بشوندیکیوبشوندمتحدنفردواینآنموقعجوريچهخوب.نگیرتماسمنبانیا،مننزدیک:گویند
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رسیدند،وحدتبهاوباوقتیو،بشوندیکیاوباعمقدربروندوکنندرهاراذهنیمندوهرکهزمانیتاتوانند

منتادوباوگرنهکنند،عشقایجادتوانندمیزندگی،باوحدتطریقازورودمیبینازمساسالاینآنموقع

.بپیوندندهمبهتوانند،نمیهمدیگرباذهنی
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