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2306مولوي، دیوان شمس، غزل شماره 

پیش آ، اي عاشقِ بیچارهناموس مکن

تا مرد نظر باشی، نی مردمِ نَظّاره

بگیر این خواي عاشقِ الّاهو، ز استاره

خورشید چو درتابد، فانی شود استاره

ها که قوي دستند، دست تو چرا بستند؟آن

زیرا تو کنون طفلی وین عالم گهواره

گفتها سفت و االَرض مهاداًسخنچون درِّ

اي میخِ زمین گشته وز شهرِ دل آواره

اي بنده شیرِ تن، هستی تو اسیرِ تن

دندانِ خرد بنما نعمت خور همواره

تا طفل بود سلطان، دایه کندش زندان

تا شیر خورد ز ایشان نَبود شه می خواره

از سنگ سبو ترسد، اما چو شود چشمه

بو آید تازان به سوي خارههر لحظه س

اگر زین پس او بشکندم شادم: گوید که

جان داد مرا آبش یک باره و صد باره

گر در ره او مردم، هم زنده بدو گردم

ندم پارهدهم او را تا او کُخود پاره
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.کنممیشروعموالناشمسدیواناز2306غزلراباامروزحضورگنجبرنامهواحوالپرسیسالمبا

2306مولوي، دیوان شمس، غزل شماره 

تا مرد نظر باشی، نی مردمِ نَظّارهپیش آ، اي عاشقِ بیچارهناموس مکن

حیثیتیاناموسکهگویدمی،گویدمیرامطلباین،استهوشیاريجنسازکهانسانبهخطابموالناپس

چیزينههمان،بیاپیشهوشیاريعنوانبهخودت،نکنعملومکنفکرآنبراساسوندهنشانراخودتبدلی

میچراوخودعاشقوآمدنپیش،کردنناموس،ناموسکلماتبیتایندرپس،بنمابودياولازکهرا

. هستندتاملقابلتماشاچیهايانسانونظرانسانونظرهمینطوروبیچارهگویدعاشق

اینمااصلیحیثت؟چیهمااصلیآبروي،چیهمااصلیحیثتشودوالئساستممکن،استبدلیحیثت،ناموس

همجهانیاینچیزهايبادرذهنمانجهانایندروشدیمجهاناینواردوهستیمخدائیتازجنسکهاست

اینوبشویمزندهمانهوشیاريیاخدائیتهمانبهبرگردیموکنیمرهاراشدگیهاهویتهمآن،شدیمهویت

.یمنکنتکیهجهانبهو،بشودخودشذاتبهقائمهوشیاري

آنکهمنمالوستفکرهیککهمنفکرباوجهاناینبهآییممیهوشیاريبصورتماابتدادانیممیماولی

اینبهتصویرذهنیاین،کنیممیدرستذهنیتصویریکست،فکرهیکاینکهماناسموست،فکرهیکهم

کاربهکندمیشروعراماذهنوقتی،باالستخیلیزندگییاهوشیاريرعتسکهشودمیدرستعلت

بنابراین،کندترمانگوشومانچشمیعنیهایمانحسوکندمیکاریا چرخدمیسریعترذهنمانانداختن،

راخودشاشتباهبههوشیاريابتداو،استذهنیمنهمانتصویرذهنیاینکهشودمیایجادتصویرذهنییک

.استجامعهقبولموردکهدهدمینسبترامشخصاتییکگلیمگلهايمثلتصویرذهنیاینبهو،داندمیآن

حاال،آیدمیارزشکههرچیزيوبودنباسوادکهبودنخردمند،بودنعاقلوبودنامین،درستکاربودنمثل

اوقاتبیشتر،کندمیارائهدیگرانیاخودشبهراذهنیتصویرآنو،ذهنیتصویراینبهدهدمیدروغیاراست

.نداردواقعیتبهربطیهیچذهنیتصویراینمشخصات

ایناعتباربهواقعدرو،استدروغینچیزیکونیستیمماتصویرذهنیاینبینیدمیهمینطورکهالبته

دفاعآبرواینازکهدکشمیکشیک،استنگهباندائماذهنیمنو،استآبروشدادیمبهشماکهمشخصاتی

اینبدلیحیثتناموس.استناموساسمشاینوکندکوچکراماکند،توهینمابهنبایدکسی،کند

وکوچکهايکردنکوچکیا هاتوهینماو،کنیمدفاعازآنمامندیمعالقهشدتبهماکهاستتصویرذهنی
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برايآبروایناینکهبراي،بترسیم، بشویمخشمگین، یمکنحملهو،قهرکنیماستممکنو،پذیریمنمیرابزرگ

.شدیمهویتهمباهاشودارداهمیتما

تادووندارداي هفایدهیچو،استدروغین،استبدلیحیثتاینبدهیدتشخیصشماکهستااینمطلباولین

کهاستذهنیتصویرشاکیی.استیاجمعیاجتماعیشایکی،استشخصییکی، داردقسمتتادو،داردمولفه

و،موفقم،باسوادم،جوانم،قویم،خوشگلممنکه،ناخودمازآیدمیخوشمانو،هستیماینماداریماعتقادما

شماکهمتقاعدکردیمرامردمماکهاستذهنیتصویرآندیگریکی.درخودمانببینیمخواهیممیرااینها

.رودمیآبرومانود،بشعوضشاننظرآنهامباداهستیممواظببشدتوهستیماینماکهباشیدمعتقد

بدلیحیثتاینکردنحفظکهشدنآگاهو،بردمیانرژيخیلیقسمتدواینحفظکهبینیدمیخوب

ماکهچرا،استکنندهفلجوگذاردمیماچرخاليچوبخیلی،ماه بنسبتدیگرانفکرطرزمورددرمخصوصاً

موقعیمخصوصا،بیندازیمراآنهاوکارکنیممانخودهايشدگیهویتهم،مانخودهايناجوريويرتوانیمنمی

ماچطور،دانشمندیمخیلیمادارنداعتقادوهستندمارويدنبالاي هعدیک،هستیمياعدهیکمارئیسکه

شماو،کنمراعوضخودمخواهممیو،بودمکردهاشتباهحاالتامنموردایندرمثالبگوییمآنهابهتوانیممی

بینازشابدلیناموسهمینوافتدمیاعتبارازآدماینکهبراي.استکارسختیبسیار،کنیدراعوضراهتانهم

باشدداشتههمماديمنافعبدلیناموساینالبته،دارينگههمینطورونزنیدستاستبهتربنابراین، رودمی

اینبینیدمی.بشودکمانشاعتقاد، کنندرهارامااستممکنمردمد،باشداشتهعیاجتمایاسیاسیمنافع

،بگیریمراباورهاباشدگیهاهویتهمجلويماگذاردنمیگیردمیراماجلويیا،استکنندهندکُبسیارموضوع

.بگوییمرااشتباهمانترسیممی،برویماشتباهمانبارزیر

خواندخواهمدوبارههمپایینهمینطوري که اینکهبراياستسختهمکاراینيفردبلحاظدیگرازطرف

،نیستمکنغیبتآدمکردمفکرمیمنحاالتاکهبشویممتوجهیکدفعه،باشیمذهنمانناظرمااگر،راششعر

کنترلمن،سمترمیمنفهممیاالن،مامنشیآزادآدم،ندارمکاريمردمبا،نیستمگوعیب،نیستمجوعیب

مانبرايایندیدنو،زدمبهمرامردمروابط،زدممردمبهچقدرضرر،کنممیدخالتکارمردمتومن،کنممی

.استسخت

از،هستیدهوشیاريجنسازدانیدمیشماعلتاینبه،پذیریدمیبینیدمیراعیبهااینوقتیشماگفتیدولی

.بیندازیدشمارااینهاشماشدخواهدسبباینهاپذیرشوشناساییاتفاقا.نیستیداینهاوهستیدخدائیتجنس
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بکنندخواهندمیهرکاريمردمچه،کنرهارابدلیحیثتیعنی،آپیشمکنناموسگویدمیموالناهمینبراي

بارزیرخودتزوديکنرها،استاینآبرووهستیخدائیتتوکهبشناسهمخودت،بگویندخواهندمیچیهر

اینخواهمنمیودارمدردآلودهوشیاريدارمجسمیهوشیاريمنکهبگو،بروتاهوشیاريکیفیتمسئولیت

زندگیلحظهاینذهنصحرايبهرفتی،لحظهاینتوبیا،جلوبیایعنیآ پیش،آپیش،بشومآزادخواهممی،را

بدلیحیثتاینبهبیاییدشماپسبوخ.آیندهوشتهگذبهنرو،ینجاابیا،آپیش،دورشديزندگیازتو،است

،گفتهموالناکهرااساسیواقعاشعراینخواندخواهماالن، بشناسید، کنیدنگاه

2460چهارم، بیت مولوي، مثنوي، دفتر

بینی هر دم پاسخِ کردار توگر مراقب باشی و بیدار تو

ايگویدمیبعد،استبدلیحیثتمشخصاتشوذهنیمناینکهبینیمیرافو،شويمیذهنتمراقبوقتی

باورهاباوکندمیداردمقاومت، کندمیداردقضاوت،لحظهاینباشدداشتهذهنیمنکهعاشقی،بیچارهعاشق

حفظارمناینخواهدمیهمخواهدمیهمراخدادرضمنشدههویتهمهستندآفلکهجهانیاینچیزهايو

،خواهدمیبیرونجهانازرااشچارهولحظهایناتفاقمقابلدر،مقاومتشبابستهرازندگیخردراهکهکند

جهانازرامسائلشحلراهوراچارهکهچرا،استچارهبدونکلمهواقعیمعنايبهیعنی،استبیچارهپس

، خواهدمیدوستانشاز، خواهدمیشهاهبچاز، خواهدمیهمسرشاز، خواهدمیپولشاز،خواهدمیبیرون

.نیستدرآنهاچاره،خواهدمیسیستمتغییراز، خواهدمیازجامعه

یعنیقضاوتازقبلشرطوقیدبدونرالحظهایناتفاق،بشویدتسلیمشماکهاستاینچاره؟درکجاستچاره

،فکرتبهبریزد،آیدمیآنوراززندگیبرکتوگیزندخردباچارهبگذارید،بپذیرید،ذهنبدون،نهذهنبا

اینبااینکهبراي،بودیدروبروباهاشحاالتاکهرامسئلهآنکندچارهو،راشمامسائلکندچارهتا،عملت

یکهمخدایتآنکهحالتیدر،بشويیکیآنباخواهیمیواي هساختهمتقلبیخدايیکتوتقلبیناموس

.ستاتصویرذهنی

؟چرا،استذهنشناظرو،استتسلیملحظهایندرکهاستآنواقعیعاشقحاال،هستیبیچارهعاشقتوپس

شويمیجدااستاتفاقیکذهنیمنکلکهاتفاقاز،رالحظهایناتفاقبپذیري،بشويتسلیملحظهایندر
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ولو،کنیمقاومت،کنیستیزه،ببندي، آیدمیچارهآنورازاالنکهچرا،نیستیدیگربیچاره،شويمیآنناظر

.هستیبیچارهنداردفایدهاین،برسیوحدتبهخواهیمیوخواهیمیراخدافکراًاینکه

یعنی،یدآمیفکریکیآننرفتهفکراینکهبیندمیوذهنشبهرودمیوقتیانسان،نظرانسانیعنینظرمرد

ازهمینطور،دیگرصندوقبهرودمی،بنددمیراصندوقتادوفاصلهآیدمی،شودمیفکريصندوقاینوارد

است،آنطورمنعقیدهبه،استاینطورمنعقیدهبه،استمردعقیده،استایدهمرد،صندوقیبهصندوقی

یمصندوقتادوبینفاصلهجنساز،بیرونآیدمیصندوقازوقتیولی،دهدمیتوضیحراهاصندوقشاههم

یکدر،ايایدهیکدرکنیدگذاريسرمایهاینکهازقبللحظهاینخامزندگینظر،استزندهتوجهمرد،شود

.بشودتوبینشسببودباشتومالتواندمیفکريدریک،ايعقیدهدریک،باوري

برعکسکنید،، خلق میگذاریدمیهرچیزيروي،گیردمیقرارشمااختیاردرکهشماستخامتوجهنظرپس

یکمالنظرشولیاستاینطوريمننظربه،بشودصندوقمرد،بشودعقیدهمردوذهنشبهبرودآدماینکه

ایناینمورددرنظرعطاربهست،هطوريآننظرحافظبهاست،اینطورينیچهبنظر،استفیلسوفیااستشاعر

.استاندوختهیاديزدانش،استعقیدهمرد،نیستنظرمرداین، گویدمیرا

زندگیدرتو،تماشاچیانیعنینظاره،نظارهمردم،نهگویدمیموالنابعدشبشویمنظرمردخواهیممیماولی

،کنیمشارکتبایدفعاالنهدرزندگیولی،باشیتماشاچیتوانیمیفوتبالمسابقهدر،باشیتماشاچیتوانینمی

وفکرتواردلحظهدراینآنورازبایدزندگیخرد،کنیخلقلحظهایندرخودتراخودتفکرهايبتوانیبایدتو

وبپرندذهنتدرتوادارهوکنترلبدونمرتبفکرهاوبشینیتوشودنمی،بگیردصورتبایداینو،بشودعملت

گفترااینخانماینآقاین، اآمدخوشمآمدفکراین،شدمعصبانیآمدفکراین،دباشبگویی يهمینطورشما

.شدمناراحتمنگفتراآنیکیآن ،شدمبسیارخوشحال،آمدخوشم

لحظهایندرراهوشیاریشکیفیتلیتئومسآدماین، کندنمیزندگیفعاالنهآدماینست،هتماشاچیآدماین

نخواهدوحدتبهآدماین،داردذهنیمن،داردبدلیحیثتآدماین،نیستذهنشمراقبآدماین،نداردبعهده

،باشدحفظخیلیستهممکنهمشعر،داردزیادادعاهاشهستهمعاشق،استبیچارهعاشقآدماین،رسید

ازپرولی،ندارددانایی، نداردواقعیدانش،نباشدآزادخودشولی،بگوییدسخندادچیزيهردرممکن است

،بفهمیمبتوانیمخوبراناموسورانظارهمردونظرردموبیچارهعاشقایندوبارهاینکهبراياما.استدانش

تکرارعلتاینبهولیباشدتکراريکهممکن استابیاتاینازبرخیوخواندخواهمتانبرايازمثنويابیاتی



Program # 691گنج حضور691برنامه شماره 

7: صفحه

وباشیدحفظ،بخوانیداینقدررااینهابایدشما،کارماستاساسوهستندمهمبسیاربسیارابیاتاینکهکنممی

:گویدمیخوانممیدوبارهببینید،باشدتانیاددائما

2460چهارم، بیت مولوي، مثنوي، دفتر

بینی هر دم پاسخِ کردار توگر مراقب باشی و بیدار تو

حیثتجهاناینبهآیدمیهرکسی،دارندهمه،بینیمیرابدلیتحیثت،کنینگاهراذهنتوعقببکشیاگر

درشودمیگذاريسرمایهرودمی،آیدنمیپیشو، آپیشمکنناموس،کندمیناموسو،کندمیدرستبدلی

زمان،کندمیزندگیزماندردائماو،داردآیندهبهرو،استنرسیدهثمربه،استناراضیگذشتهیک،زمان

.پوشاندمیدائمااستزندگیکهرالحظهاین،تاسنظرشمددائماآیندهدررسیدننتیجهبهیعنیروانشناختی

،ببینیراشیکارهاوببینیرابدلیحیثتاینوکنینگاهذهنتبهولحظهدراینعقببکشیدشمااگرگویدمی

فهمیمیو،دکنمیعملو،دکنفکرمیشیدردهابراساس،گذشتهبراساسبدلیحیثتاینکهشويمیمتوجه

ازراچیزهاکنیمیقایموپوشانیمیچراکهفهمیمی،استآن بیرونازجوابش،کنیمیکهراکاراینکه

؟ترسیمیچرا؟گویینمیراحقیقتچرا؟کنیمیعرضهنقابیکمردمبهچرا،مردم

دهدمیانجامهاعملوفکرهاخیلیاینشويمیمتوجهو،نیستیتوبدلیحیثتاینکهشويمیمتوجهبعد

توکردارپاسختنهانهیعنی،توکردارپاسخدمهربینی.دانستینمیحاالتاتو،توستضرربه،نیستتونفعهب

بلکه،نیستیاینتو،اصالایناستچی،کندمیکارهاچهبینیمی،کنیمیتماشاراذهنتدارياالن،بینیمی

.استناظرومراقباین

توانیرامیقسمتهایشهمه،بپذیريتوانیمیراقسمتهایشهمه،نیستممنبدلیحیثتایناینبنابر

ماتا، شدنخواهیدآزادشمانگیردکارصورتاینتا،استآزاديمساويپذیرشوشناسایی،کنیشناسایی

.هستیمبدلیحیثتایننگهبان

واکنشچرا؟شویممیخشمگینچرا،شویممیخشمگینچقدرکهبینیدمی؟هستیممانگهبانجوريه چ

کهمجلسیدرکسییک،استشدهکوچکمابدلیحیثتاینازقسمتییکاینکهبراي؟دهیممینشانمنفی

زدهراحرفاینمنسرپشتیا،استرفتهآبرومدیگر،نداريسوادکهتوباباگفتهمابهبودندنفرنشستهپنجاه

کهبدلیحیثتاینازقسمتییکچرا،دبرنمیخوابمنمدیگر،استبستهمنه بافترایییکیا،است



Program # 691گنج حضور691برنامه شماره 

8: صفحه

؟استدرستاینها،استرفتهمنآبروي، کندمیدیگرجلوهجوریکاالنیک جور خاصی بوده،درنظرمردم

کشیدنمیدیگر،کنیدحفظرابدلیحیثتاینتاکشیدمیزحمتچقدرببینیدباید،ببینیدبتوانیدبایداینهارا

میغیبتحاالتامنآقا،بکنبکنیخواهیمیمندربارهفکريهربروشما،ردمگمیمیاصلتیثحیدنبالمن

انتظارمردماز،شدممیخشمگین،ترسیدممیم،کردمیراکنترلمردم، منگرفتممیعیبحاالتا، منکردم

آدممن،هستممهمیآدممنبگویندبمنخواستمیدلم،داشتممختلفتوقعاتوانتظارات،داشتمقدردانی

،هستمخداگونهآدممن،رسیدمحضوربهمن،هستمعشقیآدممن،هستممهربانمن،هستمداشتنیدوست

.داشتمراانتظاراتاین

زندهخودمحضوربهحقیقتاًبایدمن؟دارممردمازراانتظاراتایناصالًچیبرايمن،بینیدمیراهااینشما

توانیدنمی،ببینیدتوانیدنمیراچیزهاایننباشیدمراقبتا،رمببِچیزهااین، ازجهانزابایدمن،بشوم

همنفرچهارسه،بزننددستمردمداريانتظارکنیدمیصحبتجایییکشما.شویدمیگماینهادر،بشناسید

،ببینیرااینهاتوانیمیباشیبمراقگر؟توکنیمیصحبتاینبراي،آفرینبودصحبتهاییعجببگویندبیایند

میمشغولقدرایندیگر،بودخواهیآنشدنکوچکنگهباندائمانبینیداگر،ببینیدرابدلیحیثتبایدشما

:بخوانمرابعدیشبیت.افتیمیزندگیازکه،راشماکند

مدنحاجتت ناید قیامت آچون مراقب باشی و گیری رَسَن

میشناساییبینیمی،مراقبیوقتیشودمیردشماازخرديکهطنابی،بگیريراطناباینوباشیاگرمراقب

میزندهداري،کنیمیصبرولی،دارددرد،استآوررنج،چرا؟نیستآوررنجواقعاهاشناساییاینآیا،کنی

صبرقیامتتانیستالزم،بگیريراطناباین،رارسناینگویدمیاگر،استهمینگویندمیکهقیامت،شوي

دوباره،توستقیامتلحظهاین،بزرگقیامت،شوندمیزندهچیزهمهکهقیامتیآن ؟قیامتکدام تاکدام.کنی

:کهگفتدهممیتوضیحهمرارسن

1276مولوي، مثنوي، دفتر دوم، بیت 

وین رَسَن صربست بر امرِ اِلهیوسفِ حُسنی و این عالَم چو چاه

گذاريسرمایهرفتیموجهاناینبهچسبیدیممااینکهو،هستیمیوسفماۀهمیعنی،هستیزیبایییوسفتو

کهدرحالیاستصبرطناباینواستچاهمثل،دردها،فکرها،جهانیاینچیزهاي،باورها،چیزهاایندرشدیم
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اینکهبرايصبر،صبر،صبرکنی،کنیتحملتوانینمیوراهاناجورياینبینیمیوهستیذهنتناظرومراقب

میزندهداري،اندازیدمیداریدشما،کهآوردمیبوجودراهاشناساییآوردکهمیبوجودرااتفاقاتیامراله

.آوردمیبوجودراهاشناساییاین،آوردمیبوجودرااتفاقاتاالنداردهستخدااینوشوي

بایدراچیآنشناساییازبعد،بشناسیبایدرایکیایناینازبعد،بشناسیبایدراچی:گویدمیشمابه

ازبعددانستینمیداشتیبزرگدردیکبینیمیدفعهیک،اندازيمیکنیمیشناساییهمینطور،بشناسی

حاالتارارنجشاینکه،داشتیکسییکزارنجشییکشويمیمتوجه،مثالکردنحضورگوشگنجماهشش

نها،اندازيمیکنیمیشناساییافتدمییادت،کردهمیکارداشتهزیرآنولیبوديکردهفراموش

از رَسَن غافل مشو، بیگه شده ستیوسفا، آمد رَسَن، در زن دو دست

اینوآمدهطناب،رسن،مشغولیبدلیحیثتبهکهکسیاي،نظراهلانساناي،انساناي:گویدمیماه شب

،کندهدایتراتو،بشودتووجودواردتواندمیلحظههرنورو،آمده، اندانداختهپذیرشوشناساییطناب

جنسازتانستیزلحظهایناتفاقبا،رابپذیريلحظهایناتفاقدائماباشمواظب،باشیمراقبدائما،باشمواظب

خواهندمیهرچهمردم،گویندمیچهمردمکهرابدلیحیثتکناربگذار،کنیمیداريچکارببینی،شیباناظر

کهصفرثانیهاز،دیرشدهماهمهبراي،دیرشدهاینکهبراينکنرهاراطنابوبگیرمحکمرادستتدو.بگویند

هویتهمانداختنوراجهانبهاتکاءماهکبودهفرصتهرلحظه،شدیمجهاناینواردیعنی،شدیمذهنمانوارد

.کنیمشروعراهاشدگی

،استیلدابامصادفایاماین،اصطالحبهاستکریسمسروز،استمسیحمیالدروزدانیممیامروزدرضمنبله

لدمتونوراینخواهیممیهرلحظههمماکه،استنورتولدمسیحچهیلداچهو،استشبترینطوالنییلدا

.گویممیتبریکشمابهرانورتولدمنلحظهدرهمینکهد،بشو

،شویدمیبدلیحیثتاینمتوجهشماکهلحظهاینکهاستبرایناعتقادشانهمفعلیایرانیانوقدیمایرانیانو

هویتمهکهشماهايشبدیگربعدبهلحظهایناز،شدتمامشماشبترینطوالنی،شویدمیبرذهنتانناظرو

فکراستازحرکتگرفتنهویتیا،فکرهاستدرخوابشدنگم،استفکرخوابیعنی،استذهنباشدگی

هوشیاري،شودمیکمترذهنیدارمنهوشیاريیعنی، شودبیشترمیهوشیاريروزبهروزو،شودمیداردکمتر

نبایدخیلیپس،استروزچند؟استچقدرنوروزتایلدااز،نوروزا ت،نوروزتا؟کجاتا،شودمیترزیادحضور
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وروزشب.استمساويروزشوشبکهدبرسیموقعبهشاشبترینطوالنیازانسانیهرکهدبکشطول

اینازو،درصدپنجاهشماذهنیدارمنهوشیاريودرصدپنجاهشماحضورهوشیاريمیزانیعنیاستمساوي

هوشیاريورودباالترمیشماحضورهوشیاريدرصدیعنی؟چییعنی،ودشمیترطوالنیروزهاهمبازبعدبه

بهراموضوعاینشما،استشدهدیرماهمهبرايپس،ترپایینآیدمیهمباز،ترپایینآیدمیهمبازدارمن

اینخدابهیعنیمعشوقبهشدهعاشقشامنباکهعاشقیاینکهبهراجعبدهیدهزاجابله.نیاندازیدتعویق

:گویدمیبخوانیمازمثنويجمالتیاستبیچارهعاشق

30مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت 

ایزنده معشوق است و عاشق مُردهایمجله معشوق است و عاشق پَرده

هپرداینداردذهنیمنکهعاشقیاینواستزندگیاشهمه،خداستشاهمهیعنی،استمعشوقشاهمه

،استزندگیومابینکالپردهذهنیمناینکهچه،دیبگیرآویزنددرمیبهکهپردهچه،شماراپردهحاال.است

آیا،خوردنمیتکانایننیایدباددرتاپردهاینکهبراي.استبودهموالنانظرموردشایدهرسه،موسیقیپردهچه

میعوضلحظههرفکرهالحظههراینکهبراي،خوردمیتکانکهالبته؟نهیاخوردمیتکانذهنیمنپردهاین

.استزندگانیبادهمینباداین،کندمیراعوضاینداردباديیکپس،شود

،باداینبهبسپاریددلاگرشما،نژادوعالیعالیدانراباد:گفتکهبوددفتردومنخواندمکهباالابیاتدرپس

رااتفاقشویدمیزندگیباموازي،لحظهاینزندگی در باشویدمیموازيکهوقعیم؟بادبهسپاریدمیدلکی

اي هپرداینبهشماوکندمیعبورشماازشاديجریانیازندگیخردباد،اتفاقباکنیدمیآشتییا، پذیریدمی

.کنیدمیتوجهبادبه،دیگرکنینمیتوجهدیگر،ذهنیمنبعنوان،استآویزاناینجاکه

توخوبخیلی،خداستومابینپرده،استمطلبیکسههرماذهنیمناینومامقاومتاینبگوییداینکهیا

پردهدیگرپرده،رودکنارمیپردهد،هستیتسلیمکهلحظهآن این،بشووتسلیمباشذهنتمراقببیااالن

من،نیستذهنیمندیگرلحظهآن دیگریذهنمن،باشیناظرآنوداريذهنیمنبدانیکههمین،نیست

میقبولهمتوو،هستمتومنگویدمیآن یا،هستیدآن کنیدمیفکرشماکهاستذهنیمنموقعیذهنی

موسیقیپرده.کنیتکرارمیراگذشتهو،کنیمیزندگیدوبارهیا،کنیمیتکراردوبارههمرادردهاشو،کنی

صدايکهاستزندگیموسیقیآهنگیکمنذهنیمناینگوییدکهمیشماکهچرا،آیدمیدرجورهم
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زندهزندگیبهوقتی،دوربندازمبایدمنرااین،زدممیراموسیقیاین،بودممنتووقتیمن،داردناهنجاري

شوممیدبلنذهنیمنبعنوانکهتازمانیکهفهمممیمنو،زدخواهمدیگريموسیقیپرده،دیگريپردهشدم

زندهمناینکهبراي،اممرده،نیستمزنده،کنممیدفاعازشودارممینگهزندهرااینودانممیگویممیو

تسلیموباشمذهنمناظر،عقببکشمیعنی،بشودزندهبمناویا،بشومزندهاوبهلحظهدراینکههستمموقعی

اوبهزندهباالخرهکه،بیاندازم،کنمراشناساییذهنماینقدروبشومزندهاوبهلحظهیکولحظهایندرباشم

.بکشدخودشبهوکندوسوسهرانتواندمنبیرونجهاناینیا،کندوسوسهمرانتواندذهنو،بمانمباقی

آن ، بشودیکیاوباوبشناسدخواهدرامیذهنیخداياین،باالآیدمیداردمنکهعاشقیاینگویدمیداردو

بودنپردهاینخواهدمیای،استموسیقیپردهاینخوابدر،استذهنودردهادرخوابکهچرا،استمرده

.کندمیایجادراآیندهوگذشتهواقعدرپردهاین،کندحفظراخداوخودشهوشیاريبین

آنخواهیممیوهستیمآنماکه،داریمحضوریک،کندمیزندگیآیندهودرگذشتهداریمذهنیمنیکپس

در،ماستاصلآن ،هستیممامعشوقآن ،استازجهانبودنمستقلواستخدائیتبهشدنزندهآنوبشویم

مقاومت،کنیممیهمکاريهمما،عقبکشدمیدارد،جهاناینبهآمدهماصورتبهکهخداستمعشوقواقع

بیبهوخودشبهمادراوکنیممیزندگیبدناینتويماهنوزکهحالیدرو،کنیمنمیقضاوت،کنیمنمی

.شودمیزندهخودشنهایت

مشغولبیاندازدگیررامااووبکنیمدفاعآنازوبشویمبدلیحیثتمشغولوبگیردکارصورتایننگذاریماگر

درستبیا،نیستمآنطورنمکنیدمیفکرطورکهآنباباکهمردممتقاعدکردنمشغول،بشویمآن واینباستیزه

وحدتآن به،بشویمکارهاایناگرمشغولما،زنیمیمندربارهکهاستهاییحرفچهاین،رامنبشناس

زنده،بشودزندهمابهمعشوقیامعشوقبهماکهبودهاینمنظوروجهاناینبهایمآمدهما،رسیدنخواهیم

.بشودساطعجهاناینبهزندگیبرکتوزندگیلطافتوزندگیخردتوطریقازعمالکهحقیقی

پر، وای اواو چو مرغی ماند بیچون نباشد عشق را پروای او

ازآنکه،ببریمبکاررازندگیمنعقلو،بیاییدزندگیخردنگذاریمو،دانممی،بگوییملحظهایندرمااگر

،توجهیعنیپروا، نخواهدکردکمکبمازندگیباشدنیکیووحدتحالتآنتصورایندر،آیدمیبدلیحیثت

،بودپرخواهیمبیمرغمثلما،نکندتوجه،نکندکمکبماخداباحقیقیوحدتوعشقاگرگویدمی.التفات
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:گویدمی،دهدمیتوضیحبعديبیتو،بپریمتوانیمنمییعنیما حالبهواي

چون نباشد نور یارم پیش و پسپیش و پسمن چگونه هوش دارم 

کهشناسممیراگذشتههممن،کهاستاینذهنیمنافتخار،بشودآیندهوگذشتهتواندمیوپسپیش

دبدهزندگیمنوبیفتداتفاقاتاینخواهممیوشناسممیهمراآیندهو،دارمشرمیا،بهشکنمافتخارمی

.استغلطاینو،کندمیعملجمعیبطورهموفرديبطورهم،کندخوشبختمندبدههویت

زندهخدانهایتبیبه، در این لحظهلحظهاینبهبیاییدشمااگر، یعنیاستلحظهاینهوشاین:کهگویدمی

وقتی،ینیدببتوانیدمیشمادرستوکندروشنراآیندهوگذشتهتواندمیلحظهاینحضورهوشاین،بشوید

میبطورحقیقیومنبدونراآیندهوگذشته،هستیدلحظهایندرونیستیدهویتهمآیندهوگذشتهباشما

.استدرستآن،بینید

آنازرنجیدیدیا،کردیددرستدرگذشتهکهدردهاییمثل،هویتیدهمآیندهوگذشتهدرچیزهاباشمااگر

ولی،کردمراکارفالنموقعفالن،کنیدمیافتخاردارید، ورسیدیدثمربهیا،نرسیدیدثمربهکهچیزهایی

،گوییمیراخودت،بینیمیراخودتداري تو،بینینمیدرستخوب،استبدلیهویتازقسمتیبعنوان

همینبراساس،کنیعملوکنیفکرجوريچهخواهیمیشما،دهدمیخردشمابهلحظهایندرزندگیهوش

.آیدمیذهنیمنهمینازاین،استناقصخیلی،استغلطخیلیاینکه،شودنمیاینکه؟شتهگذ

ساکن،باشدلحظهایندروباشدزندهزیادترعمقبهیاخدانهایتبیبهلحظههمیندرانسانگویدمیپس

بهبرودلحظهیک،گذشتهبهبیاندازدرالحظهایننوریعنی.ببینددرستراآیندهوگذشتهبتواندکه،باشد

راگذشتهاشتباهاتازوبریزدطرح،بکشدنقشهآیندهبرايکندعوضیابگیردیادببیندراچیزي،گذشته

موفقآیندهدرخواهیدمیجوريچه،دیگرانگردناندازیدمیراهمهشما.برودبارزیر،بشناسد،ببیند

؟کنیراتصحیحفکرهایت؟کنیحتصحیراعملتخواهیمیجوريچه؟بشوید

میجوريچه،زندگیخردازبشويقطعودارينگهراپردهاینوبکنیستیزهشماشودکهمیباعثاینهابعالوه

نوراگر.کردخواهیتکرارراگذشتههمانشماکنینمیفکر؟بشويموفقآیندهدرکنیعملوکنیفکرخواهی

امگذشتهاشتباهات،ببینمدرستراآیندهگذشته وکهدنکنکمکبمنلحظهاینردزندگینور،خدانور،منیار

ازو،نبینمراآنها،کردمعملخردمندانه،کردمعملخوبکهآنجاها،ببینمراخوبمهايقسمتحتییا،ببینمرا
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هویتمهمگذشتهبامنکهذهنیمنادعاياینپس.ببینمتوانمنمیمن،دنیایلحظهایندرخردوبرکتورآن

.نداردفایده،برسدهمثمربهو،استغلطاینها،برسانمثمربهدرآیندهخواهممیراهانرسیدگیثمربهاینو

.بگویدرااینخواهدمی،کنیمعملذهنمانبااگر،رسیدنخواهیمزندگیخوبکیفیتبهموقعهیچمایعنی

لحظهایندرنظراهل،نیستنظراهلکهانسانی،تماشاچیانسان،بیچارهشقعاگویدمیچرافهمیممیحاالو

اینگویدمی،آوردمیراباورها،آوردمیراهاهایدرودمیایدهاهل،بیندمیحضورنوربابیندمییارنوربا

.کارشاستطغل،دیگرهايآدمباکندمیستیزهشدههویتهمباورهايآناساسبرودرستندباورها

،بخوانیمدادهتوضیح3519بیتازپنجمدفترمثنويازقسمتیدرموالناکهرابیچارهعاشقبدهیداجازهاما

اینکهببینیدکه،استخودتانرويتمرکزتانواقعا،شویدمیمتوجهراابیاتاینمعنیکهوقتیشماوبفهمیم

.داردمصداقشمادر موردقدرچهابیات

3519ي، مثنوي، دفتر پنجم، بیت مولو

کمرتست از عقل و فهم کودکانمغز او خشکست و عقلش این زمان

عقلشلحظهایندروشودمیخشکمغزش:گویدمی،شودمیپیروشودمیبزرگذهنیمنباکهانسانی

بازيتواناییواستوصلزندگیبههنوزسالهپنجچهار،کودكکهچرا.استکودكیکفهموعقلازکمتر

آن،شدههویتهمباوريیکباکهکسیو،جوشدمیاواززندگیشاديو،داردرانگرفتنجدي،داردراکردن

کسیآدماین،استزاهدآدماین،باشدباوراینبراساسبایدبیرونجهانگویدمیومرکزشگذاشتهراباور

.استشدهخشکمغزشکهاست

شخصیاستممکن،باشداجتماعی، ممکن است علمی باشد، ممکن است باشدمذهبیاستباورممکناینحاال

ماقرار.آیدنمیورآنازآبیاینکهبراي،کندمیخشکرامغز،باورباشدنهویتهمگوییممیداریمما.باشد

وجودباورهاباشدگیهویتهمماکزمردراگر،لحظهایندرکندخلقزندگیراشمافکرهايکهاستاینبر

.کردخواهدکمهمکودکانازراماعقل،خواهدکردخشکرامامغزآن،باوريجورهر،دارد

واندر آن زُهدش گشادی ناشدهزهد و پیری، ضعف بر ضعف آمده

پیش،عقیدهمرد،بیچارهعاشقصورتبه،آنهابراساسکردنعملوباورهاباشدگیهویتهمیعنی،زهدوقتی

وبیرونجهانازبکندحضورهوشیاريرفتهرفتهاینکهبجايبنابراین.استضعفدوهرزهدوزفت،رویممی



Program # 691گنج حضور691برنامه شماره 

14: صفحه

زاهدنهبدزاهد،پیرزاهدایندرو،شودمیمنطبقضعفرويضعف،بشودمنطبقهوشیاريرويهوشیاري

.نشدهحاصلمقصوديهیچ،استنشدهایجاددرونشدرفضاییهیچگشایشیهیچ،خوب

هویتهمکندشناساییباید،جهاناین بهاستآمدههوشیاريکهاینست،بیشترنیستمقصودیکباشدیادمان

همه،استهمهمقصود،مقصوداین. بشودقائمخودشرويبرگرددبیاندازدوبپذیردوزودترهرچهراهاشدگی

انسانهمهاصلیواولیهمنظور،هاستانسانهمهمنظورچون،برسندمقصودوقصدماینبهبایدهاانسان

بهوبشویممستقرلحظهدراینمابگویید،بشودمنطبقلحظهایندرهوشیاريرويهوشیاريکه،هاست

.استهمهمقصوداین،بشویمزندهخداابدیتوبینهایت

برايیاکندنمییاکندکارمیحاال.استمقصوداینبراي،شدههنوشتمعنویاتوعرفاندرموردهمچیزيهرو

داریدخودتانشماحاالپس،کندکارمیموالنايهاهنوشت.دیگربسنجیدبایدشماراآن،نکردهایکارکردهشما

زودشودمیدارددیر:کهگفتپس؟آمدههمباپیريضعفوباورهاباشدگیهویتهمشمادرآیاسنجیدمی

،بپذیر،هستناجوريدیدياگر؟ گذردمیچیذهنتدرببین،باشذهنتمراقب،بگیررارسن؟بلهباش

.هستیدآنهاشماکهکنانکار،بدانو،بیفتندبگذارتا ،دارنگهتاآگاهیزیرراموضوعاینوکنشناسایی

یده مزدِ کارکارها کرده، ندرنج دیده، گنج نادیده ز یار

کردیدکارهایی،گذشتهدرکردیدکارشایدشماچقدر،خداازنگرفتهگنجاما،کشیدهرازحمت،کشیدهرارنج

جهتدرکردیدهرکاري،کردیدزیاديکارهايد،نشدی،شدخواهیدزندهیاربه،رسیدخواهیدیاربهفکرکردید

سببهاکدام؟شدشناساییسببهاکدام،بپرسیدناخودتازه؟دبودرستهاکدام،بیایدیادتانبهبود معنویت

رويکارکردنساعتدوساعتیکازپسکه؟شدآزاديسببهاکدام؟شدهاشدگیهویتهمانداختن

راتوقعتاچندراانتظارمتاچند،انداختمرارنجشچندتا،شدمراحتمنچیزتادوازهانگفتیدخودتان

راجوییعیبتاچند،کنمنمی،شناختمدیگر کردممیرامردمکهراکنترلتاچند،دیگراختماندوشناختم

.شناختم،کردممیقضاوتمن،گیرمنمیعیبدیگر،شناختم

من،کردندمیوسوسهمرااینهاوبودمهویتهمگذراوآفلچیزتاچندباکهشناختممن،راکارهااینکردید

اگر،بپرسیدخودتاناز،گرفتیدرامزدش؟بودهچیمزدشکارهااین؟کارکردیدچه.انداختم،تمشناخرااینها

.گویدمیداردراهمین!کارنبودهپس،نگرفتیدمزداگر،باشدداشتهبایدهممزد،اسمشبودهکار،کارکردید

&&&
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ت پاداش از قَدَریا نیامد وقیا نبود آن کار او را خود گُهَر

،کاشتهمیپوكبادامیعنی،ریختهنمیکیفیتیهیچ،هوشیاريهیچگونهیعنیگوهرياوکاردراصال:گویدمی

عبادتمن، وباالبیایدمنمو،باشمداشتهمنیکمناینکه،گرفتهمیصورتبدلیحیثتباوذهنیمنباکار

شماو عبادت ،استعبادتمنعبادتیاوکنممیعبادتشماازبهترمنبگویم،کنممقایسهشماباخودمودکن

یا نبود آن کار او را خود ؟استکاشتنپوكباداموذهنیمنکاریا؟استمعنويکارواقعااین،کفراستاصالً 

بلندحظهلهرکهچرا،نبودهتسلیمکهچرا،نشدهعملشوفکرواردآنورازبرکتیهیچخرديهیچیعنی،گُهر

:گفتاستیادتان،دانممیمنگفته،شده

عَلَّمْتَنَاتودستبگیردتالَنَاعِلْمَلَاگومالئکچون

شماوقتیخوب،بگیردرادستتدهدمیبتولحظهدرایناوکهدانشیآنتادانمنمیمنبگوفرشتگانمثل

،دانمنمیگوییمی،رسیدصفربهذهنیمن،رسانیمیصفربهراذهنیمن،لحظهدراینشويمیتسلیم

ازپاداشموقعشایدیا،شودمیکارتوارددیگرچیزهزارتابرکت،کیفیت،خرد،گهرموقعآن،لحظهیکحداقل

بیهودهای؟کردیدکاردرستآیا؟بودهجوريچهکارشما،نیامدههنوزقدروقضا،خدااینجادرقدریعنیقدر،

بودهبیهودهشماکارهايبینیداگرمیولی،کنیدصبربایددیگرخردهیکشاید،کارکردیددرستاگر؟بودهکاري

.نکنیدکارچه،بکنیدکارچهبگویدشمابهتواندنمیکسهیچ،هستیدشماکنندهتشخیصو،نکنیددیگر

، و نمی گذارد قانون قضا در این لحظه دانممیگویدمیکهعاشقی،کنیممیصحبتبیچارهعاشقبهراجعداریم

کهکسی،خوردمیغصهکهکسی،دانممیمنگویدمیوستیزدمیلحظهایناتفاقباکهکسیجاري بشود،

عقلو،داردراباورهاعقلکهکسی،خواهدمیخرد،خواهدمیزندگیبیرونجهانازکهکسی،استخشمگین

زندگیشواردتوانستمیخردآنتسلیمباکهحالتیدر،کردهرهاکندمیادارهاالنرائناتکاتمامکه،راکل

.بشود

میقات بودهیا جزا وابستیا که بود آن سعی چون سعی جُهود

هاينممعنیه بهمینطورهمگبرحتیجهود،بودذهنیهايمنمثل،اوجدیت،اوکوششیا:کهگویدمی

پس،استتسلیملحظهدراینکهاستکسیبنابرتعریفمسلمان،نیستمسلمانیعنی،استکافریا،استذهنی

آدماین،دانممیگویدمیونیستتسلیماستزندگیبایاولحظهدراینخداستبادرنوكنوكکههرکسی
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،استمسلمانفقطاسمشکهنیستمسلمانیهمینمسلمان.کافراستیعنیموالنادر،استجهودوگبر

، کندمیستیزهودانممی:گویدمیکهکسی،لحظهایناتفاقپذیرشیعنیتسلیم،باشدتسلیمبایدمسلمان

. هاتعریفاینبنابرنیستمسلماندیگرآدماین

هردرخدادیدارو،بودخدادیداروابستهگرفتنپاداشاینکهیا،استدرستاینو، بودمیقاتۀوابستجزایا

توهمناظرآنومراقبآنشویدمیذهنتانمراقبکههرلحظه،بینیدمیراخدا،شویدمیتسلیمشماکهلحظه

،کندمیانتخابواستپذیرشواستذهنشناساییحالدرکهناظراین.استمیقاتاینو،خداهمهستی

همین،استمیقاتهمینناظراین،داردمینگهدرهوشیاریشرااینواستاضافیدهدمیتشخیصوبیاندازد

.دیگرگویدمیدارد،خداستمالقات

فکرآنهابرحسبواستمرکزشدرهاشدگیهویتهماینواستهویتهمباورهاتعدادیکباکهزاهدولی

یعنی. شناسدنمیرامیقاتآدماین،بیندمیهمینباراهمخداوبیندمیراجهانوکندمیعملوکندمی

بیاییدبشویدجمعبایدآیندهوگذشتهازشما.بله،خدابااستلحظهاینمالقاتمحل،شناسدنمیراخدادیدار

د،کنیمیمالقاتخداباآنجا،لحظهبهآوردمیراشماتسلیمکهدمستقریلحظهدراینکههرموقع،لحظهاینبه

آنیعنی،نیستکاربدتنبیهیاعقوبتبمعنیجزاءاینجا، یعنیپاداشیعنیجزاءدگویمی.کنیدنمینهگرو

باشدیادمان،کردهمزدبیکارهمزاهدوبودهحتما،بودهکهبله،بودهخدادیداروابستهمزدگویدمی،مزد، چیز

.دادهقرارمرکزشراآنهاوداندمیاصلراباورهاشکهاستهرکسیزاهد

کس استکه درین وادیِّ پُر خون بیرا درد و مصیبت این بس استمر وِ

دراینکه،استکافیمصیبتدرداینرااو:گویدمی،بیچارهعاشقگویدمیموالناچراشویدمیمتوجهحاال

بایدمنذکروفکرتماماینکهامذهنیتصویراینمنکه،ذهنغلطدیدآن،ذهنجهانیعنی،پرخونوادي

کوچکرااینتواندنمیهیچکس،کندتوهینمنبهتواندنمیهیچکس،باشدبدلیحیثتاینبهدادننگهبانی

می توانم خودمبهراجعرامردمنظرکهببینمکنممیسعیدارمهنوز،هستماینکردنبزرگصدددرمن،کند

بایدهمیشه،نکندمندربارهراخوبکرهايفآنوبشودعوضمنبهنسبتکسینظرمبادایا،کنمعوض

راخوبخصوصیاتآنبایددرنتیجه،باشمراضیخودمازبایدمن،ببینمبدراخودممننکند، کندفکرآنطوري

.باشددروغینولو،ببینمخودمدر
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شما،نیستممهبرایشراستودروغ،کندحفظراخودشخواهدمیفقط،نداردحقیقتبهکاريذهنیمناصال

شودمیخوشحالداردکهبینیدمییکدفعه،آییدمینظربهسالهسیمثلکهبگوبروسالههفتادآدمیکبه

وخودمبینبینمنمیتفاوتیاصال،هستیمغذامانمواظبوکنیممیورزشچونمابله،شودمیداردباورش

مثلسالههفتادآدماوبراي،داردنگهباالراحیثتیناخواهدمی؟چرا،بیچارهشودمیباورش،سالهسیآدم

قبولکنیاصرارذرهیک،استخوشایندبکندراسالهسیآدمکارهايوبیایدبنظراستغیرممکنکهسالهسی

ایندر؟نیستزدنگولاینخوب،کندقبولخوادمیدلشخودش،نیستالزمهمزیادهماصرارد، کنمی

فکرهايآنازفقط،ایمشدهزندانیاینجادرایمبستهرازندگیخردراهماکه،پرمصیبت،دردپرخون،پروادي

.استمهمیبیت؟نیستیمکسبی،بگیرمکمکخواهیمنمیخدااز،بگیرمکمکخواهیممیقدیمیپوسیده

کس استکه درین وادیِّ پُر خون بیمر وِرا درد و مصیبت این بس است

وراخردشراهبایدو،خدابگذاریدرااسمش،استزندگی،داریدشماکهکسیتنهاشویدمیمتوجهاشمپس

بهپولبه،ملکبه،خانهبه،پولبه،دوستبه،مردمبه،بچهوهمسربهنچسبید.کنیدبازخودتانبهراکمکش

اگر.نچسبیدشمادهدمینشانفکرهکچیزيبه،دهدمینشانفکرکههرچیاصالً،هرچیهرچیبهدارایی

.اندناکساینهااستمنکساینهابگویید

کمکشمابهکهگردیدمیکسدنبالوداریدنگهراذهنیمناینبدلیحیثیت،کنیدمیکوششداریدشما

میکمکههمبهکههستکسیکتنها.کنندنمیکمکاینها،دارمنفوذباپولداردوستايدارمدوستانی،کند

اواگر.کندکمکتواندمیهمهبهدروناز.استزندگیهمآن،لحظهایناتفاقپذیرشوتسلیمطریقاز،کند

انسانما.شودمیبازمادرونفضاي،شویممیاخالقخوشما،خوبیمهمباهمما،گیریممیکمکماکندکمک

،گردیمنمیزندگیدنبالبیرونازماموقعآن،کنیمنمیقضاوتما،کنیمنمیهمباستیزهردیگما،شویممی

.استخرابکارماننهگرو،شادي،آرامش،زیبایی،خرد؟چی،شودمیمنعکسبیرونبهدرونمانازموقعآن

رو تُرُش کرده فرو افکنده لُنجچشم پر درد و نشسته او به کُنج

آنچرا؟نیاوردمبدسترااینچرا،کندمیزرزرۀگری،استدردپرچشمهایش،استآویزانلبش،لبیعنینجلُ

،ماندنخواهدصورتاینبهبدلیحیثیتاینکهالبته؟بیندمیداردآسیببدلیمحیثیتچرا؟دادمدستازرا

میپیشقاتیاتفازندگی.ریزدمیفروبخودخودبدلیهايحیثیتاینازخیلی. شودمیپیرآدمنگفتمگر
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رااینجوريچهوشوهرهاستوزنبینۀرابطبدلیحیثیتاینازقسمتیکنیدنگاهشما.بریزدفروکهآورد

،استخوبخیلیشوهروزنماروابط،استخوبمازندگیکه،کنندتصوربایدهمهبیرون،بهکنندمیمنعکس

کنیمنمیقهرباهم،کنیمنمیدعواموقعهیچما،استعشقۀ خاناینجا،استخوبخیلیهاهبچباماروابط

.کنیممیطوالنیقهرهايموقعهابعضی،کنیممیآشتی،کنیممیقهربارسهدوباراي ههفتدرحالیکه

میمسمومرایمانهاهبچ،زندمیموجفضادر،استجریاندرخانهایندرمسمومانرژي،کنیممیقهروقتی

کنجدر،استپردردچشمهایمانونیستیماینطوريماکهبدهیمنشانخواهیممیونبیردرولی،کنیم

فکرتاچندکه،منمرکزباورهايوهابینشاینبرحسببیروندنیايچراکه،استعبوسرویمانوایمنشسته

منکه،بکنندارکارهاآنبروند،کنندچیکار،بپرسندمنازآیندنمیچرامردم،نیستهستشدههویتهم

نمیچوننتیجهدر،کندمیعوضراجهانوشودمیبردهبکاربیروندردانممیمنکهچیزهاییاینببینم

توباباجان.استآویزانامچهولولبمن،دانشمندممندانندنمی،بپرسندازمن،رسدنمیشانعقلچونآیند

کنی؟نمیکارخودترويچراتوداري؟مردمباچیکارتو،استدردازپرتومرکز،گیرکرديذهنیمندردتوي

نداشتهکارهیچکسبا،بگیردیاد،کندمیگوشبرنامهاینبهکههرکسیبایدموالناازوبرنامهاینازراکاریک

بلدمن،دانمنمیمن،باباجانبروبگو،کننصیحترامنبیاپرسیدآمدهرکسی،نکندنصیحتراهیچکس،باشد

.دانیمیخودتنپرسمناز،نیستم

3196بیتپنجم،دفترمثنوي،مولوي،

کنیمیخالیوبدخوراخویشسَنیوحَربراغیرمرکنیتا

کهخواهدنمی،فقطکنیئیدشأتپرسدمیتوازکه،داردذهنیمنکهکسیآن،راغیرتااستطالییبیتاین

توپس،ایناستغیر،کهبگیردیادخواهدنمیتواز،دانممیگویدمیخودشهککسی،بدهدگوشتوحرفبه

،دانشمندیعنیحبل،سنیوحبلرامرغیرکنیتا.مردمنصیحتبهندهنشاناشتیاق،بردارسرشانازدست

تغییراواینکهبراي،کنیمیخالیراخودت،کنیدانشمندوکنیبزرگرایکیبخواهیتا،مرتبهبلندیعنیسنی

میدیگر،یکیرويگذاريمیراحواستوقتیدیگر یکیبهدهیمیراحواستتو،شويمیبدخوتو،کندنمی

خوشخوي،شويمیبدخوپس،شويمیقطعآنورازباالآیدمیذهنیتمنوقتی،ذهنیمنعنوانبهباالآیی

،شويمیهمخالیودارنگهخوشبوراخودتبوخ،نکنرااشتباهاینبوديزندهقبالً،توبهآیدنمیزندگی
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.شایدبوديمتصلقبالًچرا؟

شدن خالیازمَهراسبگو،هینعَدَنآنبادلتشدچونمتّصل

رودمیحواسمانکهزمانیتاولی،مهراسشدنخالیازبگو،شديمتصلیکتاییفضايآنباوقتیکهگویدمی

یکیبهدهیممیراحواسمانماوقتیکهاآلناستروشنموضوعاین،ماشویممیطعقاً فوردیگر،یکیبه

کندمینگاهداردیکیاین،دهندمیدوۀ مسابقدارندنفردواینکهمثلدرست،زندگیازشویممیقطعدیگر،

ودادمیبهشخردکهزندگینیرويآندیگر ،آنبهرودمیحواسشوقتیدود؟میجوريچهیکیآنببیند

راخودش، دودمیجوريچهاوببیندبایدذهنشچون،ذهنشبهشودمیوصل،شودمیقطع،بدوددادمینیرو

ولبنیاییدشماومطلبایناستمهمبسیاربسیار،شويمیخالیتوکهگویدمیهمینبراي،کندمقایسه

منحرفبهفقطچرا،منيهاهبچ،منهمسر،مناطرافاً صمخصومردماین:کهبگویید،کنیدآویزانراتانچهول

.هستماخمومننتیجهدر،کنندنمیعمل

پی بَردنیش عقلی که به کُحْلینه یکی کَحّال، کو را غم خورد

اینجادر،کندمیبیناراچشماینسرمهکردندمیفکرقدیم،کشیدمیسرمهکهکسی،چشمطبیبیعنیکحال

یکولی،بیندمی،شودمیبازبکشیبهشخردۀ سرم.بیندنمیذهنیمنچشم،استزندگیخرد،هسرم،کحل

ازبتوانندراماچقدرهر،هستندرسیدهحضوربهانسانهاي،موالناستچشمطبیب،ماخواهیممیچشمطبیب

میکمترذهنیتانمنچشم،دشومیبازشیاریتانوهچشم،کنیدرهابتوانیدشمایاکنندرهابدلیحیثیتاین

.بیندنمیکهرامریضاینغم،بخوردرااینغمکهداردوجوددکترينهاینبنابرپس،بیند

کهکسیبوخ.ببردپیاي هسرمبهکهعقلینیستشیعنی،ببردپیکحلیبهکهنیستشعقلییعنیعقلینیش

اً دائم،استعبوس:گویدمیدارد،استخشمگین،کندمیدفاعاً دائمواستبدلیحیثیتازنگهبانیمشغول

،دهندنمیگوشحرفشبهمردمچون،استخشمگینداردگله،استآویزاناشچهولولباً دائم،استعبوس

.کنبازراچشمهایتکنپیداسرمهیکداريعقلاینقدرشمااگربوخ،طالستمثلخودشنظربهکهحرفی

میبازترهمروزبهروزور دیگکردهبازراماچشم،استچشمطبیب،استکحالموالنانایدانیدمیشماولی

همینخواندنهمینماچشمدواي.کجاستماچشمدوايیعنی،کجاستسرمهکهدانیدمیاآلنهمشماو.کند

،آنهاستانداختنوماستيهاهکینورنجشهاشناختن،استبودنمراقب،استخودمانرويتمرکز،استابیات
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آنوشوممیخشمگیندارمرفتنیبینازچیزیکسرمنکهآییممیخودمانبهشویممیخشمگینوقتی

اینبوخ،هستمخشمگینمندهدنمیوبرداشتهمراپولاینقدرکسییک،استپولاینبینممیبوخ؟چیه

شودمیتمام،شخصآنهم،بخشممیراخودممه،کنممیفراموشگیرممییادازشمن،استآفلیچیزیک

.اندازممیراامگذشتهدردهايتمام،رودمی

همینبرحسبرفتههوشیارياآلن.شودمیبازتانهوشیاریچشمذرهیکاندازیدمیشمارارنجشیهرخوب 

بلکه،خورشیدناییروشنه،مانمنکوچکعقل،خداعقلنه،کلخردبرحسبنه،بیندمیشدگیهاهویتهم

نوراگرما،بدرخشدتواندمیماۀ همخورشیدیعنی،درخشدمیاآلنخورشیددرحالیکه،ماشمعاینروشنایی

.نخواهیمراذهنیمنشمعاین

است تا نیکو شدنکار، در بوکو ظَنکند با حَرْزاجتهادی می

اهلونیستنظراهلکهانسانیاین،داشتیملغزاولبیتدرکه،بیچارهعاشقاین،آدماینکهگویدمی

،کندمیاجتهادي،کندشرکتزندگیبازيدرخواهدنمی،استتماشاچیکهانسانیاین،استعقیدهصندوق

حرز،ذهنیبرداشتهايبایعنی،گمانیعنی،ظنبامنتهی،کندمیجدیتی،کندمیکاري،کندمیکوششییعنی

بنابر،کندمیعبورماازتسلیمموقعکهخرديمقابلدربگذاریدرااین،فکریعنیمهظن،تخمین،حدسیعنی

درستکارهاکهباشدکهگویدمی.هستامیددر،هستکاشیا،هستشایددریعنی،هستکهبوددرکاراین

ممکنگویدمیوذهنیمنعقلوگمانوظنبا،زندمیسطحیتالشهايبهدست.کهشودنمی؟شودمی،بشود

.شودنمیدرست،بشوددرستکاراست

کو جنوید سر رئیسیش آرزوستزان رهش دورست تا دیدار دوست

،سرنجویدکو،گرددنمیراهنمادنبالآدمایناینکهبراياست؟دورخدادیدارتاراهشچرادانیدمیگویدمی

هم،داریدرابدلیآبروياینکهبینیدمیاگرشماچی؟شما،آرزوستاشرئیسی،بشودرئیسخواهدمیبلکه

چرا،استذهنیمنکوچکعقلو،استگمان،استظنبرحسبتانبینش،داریددرد،داریدشدگیهویت

دانم؟میگوییدمیچرا؟بشویدرئیسخواهیدمیچراگیرید؟نمیراهنما

زندگیخردبهلحظهایندر،جویدنمیراخودشورااخدرساویعنیرس.بخوانیمهمرستوانستیممیراسر

خیلیخیلیخداتاراهشاننتیجهدر،انداینطوريمردماکثر.بشودرئیسفقطخواهدمی،ببردپیخواهدنمی
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رسیدنخواهیماوبهما،ببریمبکارراذهنیمندانشوبشویمرئیسفقطخواهیممیمازمانیکهتا،استزیاد

.استمیمهبیت

که نصیبم رنج آمد زین حسابساعتی او با خدا اندر عِتاب

میقرارخطابموردتنديوخشمباراخداماودادنقرارخطابموردراکسیتنديوخشمبایعنیعتاب

،وستتتقصیر،درنیایدجورماکار،بیفتیمدردبهماکهکرديکارهایییککهداریمخداازگلهلحظهیک.دهیم

وجودواردراخردشواستغلطذهنیمنبینشاینماکهبفهمیمما،کهخواستهمیهرلحظهزندگیدرحالیکه

.بکندما

کهگویندمی.خواستهمیهمیشهبعدبهسالگیدهنههشتازاً مخصوصگذاشتیمجهاناینبهپاکهاي هلحظاز

وابستگینافبندآدماینکهیعنی،استسمبلیکاین ؟اینچییعنی،رسیدپیغمبريبهگهوارهدرمسیححضرت

هفتاد،شودمیشصت،شودمیپنجاه،شودمیچهل،شویممیمنتظرما.نداردسنبهربطیاصالً،ببردرادنیابه

بهدهکشانراهاینبهرامااوباستیزکهنیستحالیمان.ستیزیمدرخداباهنوز،نیستحالیمانهمباز،شودمی

.انداختهروزاین

منیمگویمیاینکهو،نداردحلراهاوکه،داریمناقصیعقلیکماکهبفهمیمماکهاستاینسرصحبتۀ هم

هرلحظهبایدبفهمیماگر؟بفهمیمتوانیممیمارااین،استغلطاین،بشودوارداوعلمگذاریمنمیودانممی

میبوجودرااینخدایا،اصطالحبهقدروقضا، آوردمیبوجودرااینقضایمبگوی،بپذیریمرالحظهایناتفاق

.عقلمبانههمآن؟افتادهاتفاقاینچرا؟هستیادگرفتنیچهاینتويببینمبپذیرمبایدمن،منبرايآورد

این،هستناظرهمانفضااین،هستممنفضااینو،شودمیبازآناطرافدرفضایییکشوممیتسلیموقتی

هم،هستممنهمفضااین،آیدمیبینشفضاایناز،آیدمیحلراهفضااینازگیرد،دربرمیرااتفاقفضا

.کندنمیگله،دهدنمیقرارعتابموردراخدافضااین.خداست

برايما.رفتیمنیذهمننگهداريومراقبتدنبالهمماکردیم؟اشتباهماکهبشویممتوجهماکهشودمیآیا

شدنکوچکبخاطرهمیشهشمارنجشهايکهاستایننهمگر،رنجیدیماینبراي،هستیمخشمگیناین

نبودهاینطوري؟استنبودهاینطوري،استبودهذهنیمناینازاي هجنبیک،استبودهذهنیمناینازقسمتی

بدستیا؟رنجیدیدشماو،نرسیدشمابه،برد،فتگرکسی،کنیداضافهخودتانبهخواستیدمیشماچیزيیک
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رایکیهستید؟خشمگینهماآلن،رنجیدیدشما؟گرفتشماازیکیولی،بوددستتانمدتییک،بودیدآورده

بهحاالو.رنجیدیدرفت؟درچراکهناراحتید.رفتدریکدفعه،کنیدکنترلخواستیدمی،بودیدگرفتهچنگبه

؟بشناسیمخواهیمنمیچراماداریم؟نمیبرذهنیبازیهاياینازچراما؟کردیدبودکاريچهاینگویدمیباال

.داشتهبازاصلیخردازراما،ماباکندمیبازيفیلمدارداینکه

که مهه پَرّان و ما بِبْریده بالساعتی با خبت خود اندر جدال

بختباهملحظهیک،بودهغلطمنمورددرطرحت،رديکاینطوريکه،داریمدرگیريخدابالحظهیک

بودهماباهمیشهکهماستاصلهمینشانس، استحضورهمینشانسحالیکهدر،بودیمبدشانس،خودمان

درراقدرموقضابتوانممنکه،فقطباش،ذهنیمنبییاذهنیمنباباشکهگفت،کنامرآندرموالناکه.است

.افتدمیکاربه،بودهشماباهمیشهکهتوبختاین،باشیفقطتواگر.دربیاورماجرابهتو

زندگیشاديوزندگیخردبگذاري،بشويمستقر،لحظهاینبهبیاییلحظهایندرکهاستاینبختچیه؟بخت

ودانممیبگوییدراگشماحاال.استموفقیتاین،استبختاین،کندعبورتواززندگیلطافتوزندگیعشقو

یکباجدالبهکنیشروعوبشويگمدردهایتوفکرهایتدروبدلیحیثیتایندر،دانممیایندربیفتیگیر

مقایسهدراً دائمذهنیمنیعنیدستگاهاینو.ببینیدرااشتباهشما،نیستدرستکاراینتوهمیوتصوريبخت

.است

یاريمنبهمنبختاي،منبهکننگاه،درآوردندماديیاآوردنددررفانیعپروبالهمهکننگاهگویدمی

یکی،هستیماوجنسازماۀ هم،هستهمهدرخدائیت،هستهمهدرحضور،هستهمهدربختاین،نکردي

مه،کندمیپیداعمقزیاديمقدار،کندمیراحتراکارش،کندنمیقضاوت،کندنمیستیزه،شودمیتسلیم

یکی.شودمیدرستعرفانیشزندگیهم،شودمیدرستمردمباروابطشهم،شودمیدرستمادیشزندگی

بروندمردمدهدنمیاجازه،راقضاوتکندنمیرها،راآفلچیزهايکندنمیرها،شودمیگمستیزهدرهم

.ندازدانمیخودشرويرانورافکنهمموقعهیچ،داردکارآنهابا،کنندزندگی

حرفدیگرانبهراجعاً دائمهستندهابعضی،کنیدمالحظه،یادگیريبرايفقط،کنیدمیصحبتکهمردمباشما

خودتانبهراجعخطرويآییدمیشماگفتممنبارها.کندنمیصحبتخودشبهراجعکلمهیک،زنندمی

میحرفخودشبهراجعکسیچه،زندمیحرفهمیشهدیگرانبهراجعکسیچهکنیدنگاهشما،کنیدصحبت
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دارد،کندمیتغییردارداً حتم،خودشرويانداختهرانورافکن،زندمیحرفخودشبهراجعکهکسیآنزند؟

مازندگیواردتواندمیلحظهایندرخداستکمکبخت،ماستحضورهمانبخت.شودمیزندهبختشبه

.استغلط،کنیمیستیزهداريآنباوکرديایجادتوهمیبختیکشمااگر.نداردوجودي ردیگبخت،بشود

گرچه در زهدست باشد خوش تنگهر که حمبوس است اندر بو و رنگ

افتاد،آمدکههمین،زندهتوجه،نظرهماناینکهیعنی،رنگوبو.استتنگاشخويکهکسییعنی،تنگخوش

رافکريیکرنگدرواقع،استرنگاین،کردزندهرافکريیک،کرددهزنراصندوقییکوصندوقییکتوي

،کندمیایجادهیجانیکوشودمیاعمالماجسمروي،استشدههویتهمفکروقتیفکراین.گرفتخودبه

.نگروبوگوییممینتیجهدرواستهمراههیجانییکبا،شدههویتهمفکریعنی،رنگاً دائمبنابراینپس

آیدمیباالفکراینهرموقع.شودمیهویتهمهمبوبا،رنگبایعنی،شودمیهویتهمفکرهاباکههرکسی

وفکرها،رنگهاوبودرشدهگذاريسرمایهکههرکسگویدمی.آیدمیباالهمهیجانش،آیدمیباالهمدردش

،کندمیهمعبادت،کندمیخشکزهدارددکهاستدرست،اینهاستمحبوس،شدهشرطیومختلفدردهاي

،نداردحوصله،استحوصلهتنگ،استتنگشاخوياما،دهدمیانجامهماعمالییک،زندمیخوبیحرفهاي

گم،داندمیاصلرارنگوبو.استواضحرنگوبودرمحبوس.استبستهرازندگیشاديراهاینکهبراي؟چرا

بنابراینو،دانممیگویدمی،شودمیبلنداینهابراساس.شدگیهاستشرطیاینزادانشش،رنگوبودرشده

اینمطابقکارهابیروندر؟چرا،استآویزاناشچهولولب،ستیزدمیلحظهایناتفاقبا،رنگوبواینبراساس

.باشدهمعبادتدراستممکناما،شودنمیانجامرنگبو

کهاستواضح،شودنمیبعدشرچهاواردشودنمیوجودشواردزندگیخرددگیزنشاديزندگیبرکتوقتی

خوب ،نداردزندگیلطیفاحساسهیچ،استرنجش،استخشمجنسازهیجاناتش،استپوسیدهفکرهایش

وداردهمخوبیظاهرکههمکارهاییاینکهولو،دیگراستتنگاشخوي،نداردزندگیلطیفاحساسوقتی

.کنیممینگاهخودمانبههمیشهمافایده؟چهولی،دهدمیانجامدارد،استبدلیحیثیتآنجزو

کی شود خویش خوش و صدرش فَراختا برون ناید ازین ننگین مُناخ

اخالقش،شودمیخوشاشخويکی،نیایدبیروناستننگینکه،ذهنحصاراینازکهزمانیتا:کهگویدمی

،اخالقخوشیعنیخوشخوي،گشادیعنیفراخ،سینهیعنیصدر؟شودمیبینهایتشدرونوشودمیخوب
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جايآغل،کندمیاستراحتشترکهجایییعنیمناخ،زندگیلطافتخوي،فضاداريخوي،زندگیخوي

وشناساییوذهنشبودنمراقبباراحتیبهتواندمیکهانسانیآور،شرمیعنیننگینوگوسفندهانگهداري

.شودنمی،بشودآزادقفساینازتواندمی،شدگیهاهویتهمانداختنوپذیرش

،استتسلیمهمینکلید.استدستشهمزندانکلیدواستزنداندرانسانکهداشتیمگذشتهۀ هفتچنددر

ننگین،اشدبهممناختنگینتوانستمیحتیو،نکنولراطناباینوباشمراقبگفت،بیایدزندگیخردکه

شتروگوسفند،حیوانبارامااینکهبراي،استجالبیۀ کلمخیلیخودشمناخاین.هستهممناختنگین،مناخ

بیرونذهنازماکهزمانیتاگویدمیداردموالناو.هستیمانسانمادرحالیکه،کندمیمقایسهقابلاینهاو

میکسبیانسان،استازدردپرکهجاجوراینواستتنگینسقفاینواستننگینبودنآنجادرکه،نیاییم

تمامپس.استمهمخیلی،کندخوبرااشخويو،کندبازرادرونشتواندنمی،استمصیبتازپر،شود

.استذهنیعنیاست،مناخننگیناینازآمدنبیرونجهتدرشمافعالیتهاي

نشاید هیچ دادستُرّهکارد و اُزاهدان را در خال پیش از گشاد

بهکهما.هستهمقدرتسمبلتیغوچاقو.دادتیغوچاقونباید،زاهداندستبهذهنفضايدرگویدمیاآلن

یکتاییفضايدر،هستیمخالدربنابراینو،هستیمهویتهماً حتمباورهاازتعداديبا، وهستیمزاهددلیلی

یعنیاُستُرّه، مادستبدهندنبایدچاقو،مابهبدهندقدرتنباید،نشدهگشودهدرونمانفضايهنوزو،نیستیم

،شویممیپدرزوديبهماهرحالبهکهکنیمتوجهبایدواستجالبهمبیتاینولی.سلمانیسرتراشیتیغ

ماکهاستمالزاً واقعکهبگویدخواهدمی.کنیممیبازيرااجتماعینقشیکوشویممیهمسر،شویممیمادر

.بگیریمعهدهبهمهمیۀ وظیفیکآنکهازقبل،بشویمزندهحضوریعنیاصلیمقصودبه

سرویسی،وظیفهآنکهاستاینمعنیشکالً.بکشندراخودشاناستممکناینهابدهیکارداگرکهگویدمی

خودمانبهبساچه،کنیمعملخواهیممیذهنیمناینباوآیدنمیآنورازخردچون،گیریممیعهدهبهماکه

،کنندمشارکتتوانندمیهمه،بشنوندهمهراموضوعایناگر،کنیمنابودراخودمانکه،بزنیمضرراینقدر

منکاهشتوانیممیما،بدلیحیثیتتشویقوواکنشبهکردنوادارجايبه،کنندکمکهمبه،کنندهمکاري

اصیلبطوراً واقعهرکسی،کنیمکوچکراذهنیمنما،کهاستاینارزشبگوییمانیمتومیما.کنیممدراذهنی

بایدما،کندمیکاراً واقعداردآدماین،کوشدمیدارددردهایشانداختن،کوشدمیداردمنیتشکردنکمدر
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بگیردعهدهبهاي هظیفوآدمایننقشاگرکهبدانیموکنیمپخشراموضوعاینبهمربوطدانش،کنیمتحسینش

راخودش،حتیخودشضرربهکنداستفادهء سواستممکنقدرتآناز،باشدنرسیدهحضوربهاگر،جامعهدر

بشنود؟بایدکیاز،شنودنمیهیچی،رسدنمیاوبهاطالعاتیهیچگونهیعنیءخالدر.کندنابوداستممکن

اگربودجالبهمبیتاین.استکافیانسانبرايمصیبتایندگویمی،زندگیازغیرنداريراکسیتوگفت

واقعا.استکافیبرایشهرکسیذهنیمناصالً.نخواهیدمردمبرايي ردیگمصیبتاصالًشما.بشنویمدرست

. استهمینطورهم

میسفأتحس.ردیگاستکافی،بدهیمبیشتريدرداوبهنبایدما،کشدمیخودشراخودشدردهايهرکس

دستازراچیزها،استخشمگین،استناراحت،استنظرتنگ،استحسود،کندمیخبطحس،گذشتهازکند

دارددعواهمسرشبا،استقهردرحال،کندمیقهر،استخرابروابطش،نرسیدهثمربه،نیاوردهدستبه،داده

استمریضبدنش،داردمشکلکارشتوي،اردددعواهمکارشبا،دارددعوارئیسشبا،دارددعوااشبچهبا

میکهنیروییتنها.نیستکهآدمتنها،بستهراکمکراه،بگیردکمککیازداندنمی؟نیستاشبساینها

موضوعاین.استکردهگمهمراراه،خواهدمیچیزهابقیهاز،خواهدنمیکمکاواز،کندکمکاوبهتوانست

؟بدهیمبیشتريدردبایدماحاال؟رنفیکبراينیستکافی

هرکساینکه،بدهددستمابهکمکحس،همکاريحس،شفقتحسماکهشودمیسببچیزهااینخواندن

آدمایناگر،باشدشدهزندهزندگیبهمگر،باشدکردهکارخودشرويمگر،نیستمهماصالً،باشدخواهدمی

دیگر شما،استکافیگفتارشهمین، آن دردش کافی است،شودمیبلندودانممیگویدمیوداردذهنیمن

اینکه،بدهددستشمابهگشاییفضاحس،کمکحس،ترحمحسگویمنمیبرایش، بلکهنخواهیدبیشتر

.استخرابحالش

مرادیها و غمبیآن ۀغصخود را بدراند شکمکز ضَجَر

به،دراندمیهاتیغآنباراخودششکمضَجرازآدماینکهتنگی،دلیعنیضَجر،دیگردادمتوضیحرااینها

بامنتها،کشیممیزحمتماحالیکهدرذهنیمندرمراديبی،دهدمیاوبههامراديبیاینکهاي هغصعلت

وعرفانینظرازتنهانه،کاریممیپوكبادام،استمراديبیهمیشه.استزیادخیلی،شدگیهاهویتهمبازهد

بیاینگویینمیاوخردباودانممیگوییمیشويمیبلندذهنیمنباشما،استمراديبی،خدابهرسیدن
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برايسالبیستشما.استهمینطورهمماديهايمراديبیبلکه،معنويمراديبیتنهانه،دارددنبالمرادي

ۀ رابطودعواسرآخر،گذاریممیداریمتواندرهرچه،کنیممیکار،کنیممیبزرگش،کشیممیزحمتمانبچه

زحمتدیگرکهماگوییممی،چیزهااینومشروباتصرفواعتیادمثل،شودمیناراحتیهابعضیدچاراویاوبد

؟شودمیاینطوريچرا،کشیدیمرامان

منباهرکسی،هستمراديبی،بوديبستهرابرکتآنوزندگیشاديوزندگیخردجلوياینکهبراي؟چرا

یکهرکسییعنی.استخطرناکتر،برودباالمسئولیتشچقدرهرو،دارددنبالمراديبی،کندمیکارذهنی

صفربهمنة اندازلحاظبهراخودشاستمقدورکهآنجاتا،جامعهبهدهدمیسرویسوداردبزرگیۀ وظیف

.کندبازرادرونفضايوباشدتسلیمودانمنمیبگویدوبرساند

قبالًکهبخوانیمششمدفترازمطلبی،نباشیدتماشاچی،نباشیدنظارهمثلگفتنظارهبهراجعبدهیداجازهخوب 

کهوقتیشماآیاهستید؟تماشاچییا،نظریداهلشماببینید،خودتانبهکنیدنگاهدوبارهشماولی،خواندیم

گیریدمیتصمیمواندازیدمیموقعهمان،راشدگیهویتهمیک،خودتاندرارعیبییک،کنیدمیشناسایی

بگوییمحاال،یکآدمدلدرزندگیاوقاتگاهی، چشم،حاال،شودمیچیببینیمگوییدمیحاالیا،بیندازید

دفعهیک،دهدمیشناسایییکدهدمیشمابهآنجاخبريیک،کندمیدرستآنجاچیزيیک،کندمیوحی

رفتید،رفتیددنبالشاگر.استبزرگیسرویس،استخوبخیلیبکنمراکاراینمنکهآیدمیشمانظربهمثالً

.بخرید،کنیداستفادهبایدفرصتازبنابراین،اندازدمیدیگر یکیدلبهبردمیرااینزندگینرفتیداگر

832مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت 

آن نظارهء گول گردیدن بُوَدریدن بُوَدکی نَظاره اهل بِخْ

میگوشموالناحرفبهکههمکسی،بخردخواهدنمی،ببیندرالباسهافقطبازاررفتهکهتماشاچیکهگویدمی

اهل:گویدمیاحمقتماشاچییاچینظارهاین.نیستندخریدناهلاینها،کندنمیعملو،شنودمی،کند

زندگیبازيدریا؟هستیمتماشاچیماآیا. کنیمنگاهخودمانبهدوبارهکهاستمهمیاربسبسیار. استگردیدن

خریدناهلیا،فقطاستگردیدناهلکه؟هستیمگولتماشاچیماآیا؟بکنیمخواهیممیمشارکتفعاالنه

ذهنمراقبوکنیدتکراردکنیتکراروکنیدتکراروبخوانیدراابیاتاینباید،هستیدخریدناهلشمااگر. است

. بیندازیدوراشدگیهویتهماینداریدکه،کنیدقبولوراهاشدگیهویتهمکنیدشناساییوباشیدتان
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هوشیاريجنسازمن،هستماینکهکنممیانکارمنبگویید، بگیریدتصمیمبدانیدباید. افتدنمیدفعهیک

منیعنی، الهامربراستصبررسناین: گفت،صبرکنممیصبراالننم،مامیطوريهمینافتدنمیاالن،هستم

شایستهچرا،هستیدشایستهشماو،کندمیکارمنرويداردخدازندگی،کهدانممیهستم،مراقبکهحاال

.استشایستهپس،خداستامتدادانسانیهر،هستیداوامتدادشما؟هستید

من،چرا،کوچکممن،ندارمرااشعرضه،ندارمراتوانشمننیستم،شایستهمنکهبگوییدتوانیدنمیشماپس

نیستمهم. شودقائمخودشبه،برگرددخواهدمیاوماۀ همدرهستیم،اوامتدادماهمه.نگوییداصالراهااین

خانوادهبوده،کیمادرتانوپدرهستید،کیکنید،میزندگیکجااست،چیتانرنگ،استچیشغلتانشما

یاکردنتجاوزحتییازدنکتک،کردنظلمشمابهبچگیدرگذشتهدربوده،چیتانگذشتهبوده،چیتان

کهاستلحظهاینمهمنیست،مهماصالزدن،کتکگرفتن،راتاناموالخوردن،راتانحقسالگیمیان

چونبیندازیدبدهید،راهمهدفعهیهشماندارد،چیزهاآنبهکاريو،عقببکشدخواهدمیشمادرخداییت

دردیگريقدرتهیچ،قدرتاینازغیربه. خداستقدرتلحظهاینقدرت،استتوهمقدرتگذشتهقدرت

. بخریدبخرید،پسکنیددركخوبرااینشما. نداردوجودجهان

اینکهبدانیدهمرااینوآمده،سرمبالمههاین،کشیدممصیبتهمهاین،استسالمپنجاهاالنمنکهنگویید

اینشنیدنباشمااالن. بودیدبیچارهعاشقکهمخواندیاالنهمین،بودهتانذهنیمنخاطربهبالومصیبت

پس،بیاوردچارهشمابرايزندگیخردتاکنیدصفررامقاومتخواهیدمی؟چرا،هستیدچارهباعاشقابیات

انسانشماکه،شماستکردنقبولمعادل. استمقاومتکردنصفرمعادلخریدن. شودردبگذارید،بخرید

براي،هستیدجهانقدرتتنهاشماو،نداردشمارويقدرتیگذشتهوهستیدلحظهاینجنسازو،هستید

.هستیدخداجنسازاینکه

&&&
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خندوقت و ریشاز پِی تعبیرِ پُرس پُرسان، کین به چند و آن به چند

گوید،میچهفهمیدیمرفتیمکههمموالناکالسگوید،میچهحافظببینیمحافظکالسبرویم،پرسدمیهی

میچهآن؟گویدمیچهاین.برویمهمفالنکالس،برویمهمخاقانیکالس،برویمهمفردوسیکالسحاال

آنرودمیبعد؟استچندپیراهناینآقابخرد،دخواهنمیرفتهکهخانومی،بازاررفتهکهکسیمثل؟ گوید

.گذرانیوقتیعنیوقتتعبیرکردن،مسخرهوگذرانیوقتبراي؟استچنداینآقا،مغازهیکی

جونیست آن کس مشرتی و کالهخواهد ز تواز ملولی کاله می

اشحوصلههمخانومهم،آدمآن.خواهیدمیکاالاوازداشتیم،امروزکهتنگیدلوحوصلگیبیازگویدمی

.کهبخریمخواهیمنمیببینیم،همراهاپیراهن،بگذاریمفروشندهچندتاسربهسربرویمگفته،بودهرفتهسر

دلتانبهکههاشخیلیکنید،تکراربارصدراکدامهرگفتم،شنویدمیکهراابیاتاینهستیدمشترياگرشما

معنیکهببینیدوبگذاریدنورافکنزیرهمخودتان،گویدمیچهببینیدوبخوانیدبمرت،کنیدحفظنشیندمی

کنیدکاردهد،مینشانشمادرراچی،داردمطابقتیجورچهو،شودمیاعمالجوريچهشمارويبیتاین

گوشکهمهاهبچ،دنمیدهگوشکههمسرماینکهبهباشیدنداشتههمکاري.خودتانکنیدعوضخودتان،روي

زندگیبهاگرولی،هستیدجدادیگردرختاناز،استزندگیدرتانریشهکههستیددرختییکشما.دهندنمی

حوصلگیبیازپس. کردخواهدکمکدیگرانبهکنیدتحمیلراچیزيبخواهیداینکهبدونشمانوربشویدزنده

.باشیدکاالجوومشتري،ندهیدگوشبرنامهاینبه

جامه کی پیمود او پیمود بادکاله را صد بار دید و باز داد

تركراغیبتولی،کنیدمیغیبتداریدکهبینیدمیصدبارهمشماداد،بازودیدصدبارراپیراهنگویدمی

نیستم،اینمنکهگوییدنمی،تانذهنازبیرونبیندازیدکشیدنمیراالگویشکنید،نمیشناسایی،کنیدنمی

قضاوتبینیدمیرامردموقتی،کنیدمیجوییعیبداریدکهدیدید. نیستمغیبتمن،نیستمذهنمالگويمن

.استنکردنقضاوتیاقضاوتآوردنپایینبرايبرنامهاین،کنیدمی

زیادنایبگوییدنه،کنیدقضاوتزندمیتلفنکهکسیبهراجعنبایدکنید،قضاوتمنبهراجعنبایدشمابله،

بیتوانیدمیببینیدقضاوت،بیکنیدمیگوششمازند،میحرفبدنه،زندمیحرفکمنه،زندمیحرف

رويافکنتاننورۀ هم؟داریدچکارکنندهتلفنبا؟داریدچکارمنباشما،کنیدگوشمنبهوهاتلفنبهقضاوت
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صدبار. کنیمنمیعالجیولی،بینیممیخودماندرراچیزيیکماصدبارولیبخرید،چیزيیککهخودتان

یککند،زندهخودشبه،بگذاردراخودشبجایش،بگیردشماازراشدگیهویتهمیکخواهدمیزندگی

،شماستدردهیدمینشانواکنشکهچیزيهربهدهد،مینشانشمابهداردمرتب،کندزندهراشماقسمت

بهراجعساعتیکآییممیموقعآنبعد. کنیدشناسایی،بیندازیدراعیبآنوبخ،بینیدمیداریدراعیبآن

توانستکسییکوقتیکهبینیمنمیاصال. بوداوتقصیر،بودطوريآن،بودطورياینکه،کنیممیصحبتآن

.راموضوعاینداریممثنويدرسدرهمامروزبوده،هممادر، اودادیمگیراوبهمایاوبدهدگیرمابه

سرسریکو مزاح گنگلیکو قدوم و کر و فر مشرتی

ازبرنامهاینبهکسییک؟کجاتاملبیکنندهمسخرهآدمشوخیو،کجامشتريشکوهوجاللوقدم:گویدمی

بهوگیردمیرامطلبنهیا،گیردمیشوخییا،کندمیقضاوتیاکند،میگوشنداردکار،حوصلگیبیروي

. دارندفرقخیلیباهمدوتااین.اندازدمی،کندمیشناسایی،بردمیکاربهاشموهومیوجودازقسمتییک

اهلکسیچه،کردیمصحبتباچاره، و عاشق چارهبیعاشقوتماشاچییعنینظارهبهراجعکافیاندازهبهپس

پیشمورددرهمینطورواصیلحیثیتوبدلیحیثیتبهراجعهمینطورو،استتماشاچیکسیچه،استنظر

:گویدمیبعدبیت،باشیدکردهتوجهشما،بودندمهمکهمطلبیچندبهامیدوارم،آمدن

بگیر این خواي عاشقِ الّاهو، ز استاره

خورشید چو درتابد، فانی شود استاره

،هستهوفقطکهفضاییعنییاالهو،هستیخداعاشقتو،هستییکتاییفضايعاشقکهکسیاي:گویدمی

بریدنو،آنباشدنیکیوهستیمدرونفضايکردنبازعاشقماپس،نیستدیگريچیزو،هستخدایعنی

.یکتاییفضايوغیبیفضايازنعمتراهکردنبازو،بیرونجهاننافبندقطع،بیرونجهانازهاوابستگی

یکدوبارهاآلنوبودهیادگیريبرايدرواقعاین.بیروندرستیمنیچیزهااینعاشقماکهگویدمیمابهپس

بهاینهاوقتی،بگیریمیادتاکنیممیتجربهراچیزهاوآدمهاعشقماابتدا:گویدمیکه،خواندخواهمشعري

عاشقهوشیاريمادر،بشویمزندهایمبودهاولازکهچیزيآنبهبایدماکهشویممیمتوجه،انجامندمیدرد

خودمانعاشق،هستیماوچونهمما،استخودشعاشقفقطخداوهستیمخودمانعاشقما،استهوشیاري

میهمهدر،رازندگییکآن،رازندگیآن،راهوشیاريآن،بشویمزندهخداعشقبهاینکهمحضبهو،هستیم
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درمیارتعاشبههمهدررازندگییکآن،کنیماشارتعزندگییکآنبهاینکهمحضبه،کنیمشناساییتوانیم

توکهگویدمیاآلن،کنیممیتحریکراذهنیمندیگراندر،شویممیعاشقذهنیمنباکهزمانیتا،آوریم

اآلنراتمثیلشو.شودمیمحوستارهآیدمیباالخورشیدکهصبحاینکهبراي،بگیریادراخوستارهازبیا

ماهاینو،درخشدمیهمآسمانماه،درخشندمیهاهستارشبدرکههستاین،ششمدفترزاندخواخواهیم

استذهنیمنماه،استذهنیمنبیانبرايولی،باشدمنفی،استممکنمابراياً اختصاصتشبیهاینحاال

شدگیهاهویتهماینمایمبشومتوجهمااینکهمحضبهو،داریمماکهاستشدگیهاییهویتهم،همهاهستار

.باالآیدمیماخورشید،نیستیمهمماهاینعقل،نیستیمهمذهنیمنماهاین،نیستیم

شدگیهاهویتهم،گذارندنمیهاهستاراینو،باالبیایدخواهدمیهرلحظهکه،باالآیدمیداردکهماخورشیدو

تلهبهکههزارجادرکهکنیدمیشناساییشمایعنیشوندمیمحواینهاوقتییا.شوندمیمحواینهاگذارندنمی

.باالآیدمیخورشیدتانبالفاصله،کنیدمیانکارراآنهاونیستیدآنهاشما،شدیدگذاريسرمایه،افتادید

بازندرونمادرفضااینپس،خورشیدیکوبینهایتشویممیبیرونآییممیوقتیکههستیماي هذرماکهگفت

،هستیماوعاشقهمماوداردرازندگیبرکتوزندگیخردپخشخاصیت،دارددرخشندگیخاصیت،شودمی

یاداآلن.چیزهااینبهکردیماعمالرااوعشقما.شدیمچیزهااینعاشقکهکردیماشتباه،چیزهااینعاشقنه

بایدازاآلن،بودهیادگیريوبودهگرمیدستتدااب،چیزهاعشقاصطالحبهاینکهشویممیبیدارگیریممی

.استخودشعاشقکهبشویمهوشیاريهماندوباره،کنیمآزادراخودماناینها

زنده،ذهنیمنبهنسبتبشویممحوبایدهمما،شودمیمحوکهبگیریمیادراخواینستارهازگویدمیو

شخصکندطلوعدهدنمیاجازهکهکسیتنهاو،استطلوعلدرحاهرلحظهشماخورشیدپس.زندگیبهبشویم

شدگیهاهویتهم،هاهستارایناینکهبراي،مندیدعالقهخیلیهاهستاراینبهاینکهبرايچرا؟.هستیدشما

دفاعمااز،درماستزندگی،برنداردستماازتوبگویندشمابههرلحظه.کنندوسوسهراشماتوانندمیهرلحظه

.بگیرزندگیمااز،هستیمتوکمکما،هستیمتولشکرما،کردیمماهراشمامادار،نگهراما،کن

شمااز،امکردهنگاهشمابهحاالتا،امبودهشماخوابدرحاالتامنکهاینبهشويمیبیداراآلنشماولی

ازچیزهمه،امخواستهخوشبختیشمااز،امخواستههویتشمااز،امخواستهکمکشمااز،امخواستهزندگی

ضعفدوتا،زهدوپیرياستگفتههمموالنا.شوممیپیردارمیواشیواش،ندادیدمنبههیچی،امخواستهشما

؟استدرست،توانیممیماسنیهردر.بشودبیدارمگر،نتوانددیگراستممکنبشودچیرهکسیبهاگر،است
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:گویدمیکنمیادآوريبخوانم27شمارهغزلازرابیتدواینبارهدوبدهیداجازه

27مولوي، دیوان شمس، غزل شماره 

دهدبه دستِ پورِ خود مششیرِ چوبین میغازی

تا او در آن اُستا شود مششیر گیرد در غَزا

بعد،بگیردیادراشمشیربازيچوبینشمشیربااینکه،دهدمیچوبینشمشیراولخودپسردستبهجنگجو

بهنزندآسیبکهباشدچوبینشمشیربایداول،جنگبهبرود،جنگدر،بگیرددستبهفوالديیاآهنیشمشیر

باکه،دادرابچهعشق،دادراهمسرعشق،مابهدادراپولعشقاول،جهانبهآمدیمماکههماولپس،خودش

شودمیسببکاراینولی،استیشهاهستارعاشقماهکهآسمانآنمثل،بشویمجزئیاتشعاشقذهنیمن

:پس،دیگرشوندنمیدیدهاینهاازهیچکدام،بیایدخورشیداگرروزيیک، باالنیایدخورشید

عشقی که بر انسان بود مششیرِ چوبین آن بود

آن عشق با رمحان شود چون آخر آید ابتال

شمازناشوییزندگی،شمازندگیاگرپس.استچوبینشمشیر،ذهنیمنۀ بوسیلانسانبهانسانعشقگویدمی

میسالگیپانزده، دهدربایدراچوبینشمشیر.کنیدمیبازيچوبینشمشیرباداریدشما،کندنمیکار

همباحضوربابایدنفردو.استحضورفوالدینشمشیر،استذهنیمن،استذهنچوبینشمشیر.انداختید

.کنندنمی،کنندقراربررابطه

کارزناشوییزندگیاینوقتیآخردرباالخره،استچوبینشمشیرهمانانسانبرانسانعشقکهگویدمی

کنیممیهمهرکاري،شودمیاضافهرابطهایندردردهرروزدیدیم،نکردکاررابطهاصطالحبهوقتی،نکرد

میمعنیهردو.دردورنجهمیکی،امتحانیکی:داردمعنیتاودابتال،ایندیگر استامتحان،شودنمیدرست

میانباشتهکهچیزيتنها،کنیممیکارکهذهنیمنبایعنی،آمددردبینیممیرابطهآخروقتی.اینبهخورد

.درد،استدرد،استکارمانۀ نتیجوکنیم

رنجشخیلیسالگیسیدر،نداشتیدرنجشخیلیسالگیدهدرکهدیدخواهید،کنیدارزیابیدرستاگرشما

دردهم.ابتالبوده؟چیاین،کنیدانباشتهرارنجشسريیکتوانستیدشمافقطسالهبیستایندرپس.دارید
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بابایدعشقکهاستایناشکالچیه؟اشکال.دارداشکالاینجاچیزيیک،کندنمیکار،امتحانهم،است

توجهیعنی،زندگیرويبشودگذاشته،بشودکندهبایدانسانهاازوچیزهاازتوعشق.بشودخدابا،بشودرحمان

همآنباچیزيیکبهبچسبدوبرودبیروندرچیزيیکتحریکیاوسوسهۀ بوسیلنبایدلحظهایندرشما

.نیدکبرقراررابطههرچیزيبانظرۀ بوسیلحاالشماوبماندخودشرويبایدبلکه،دیبشوهویت

میشماخوب ،شودمیمنجردردبهاي ههررابط.بشویدزندهخدابهبایدشماخالصه،خداستباعشقاین

باتاحاالاینکهبراي،گویدمیدارد؟آیددرنمیجورکارهایمکنممیهرکاريمنچرا:کنیدمیفکرنشینید

قمرشقوماهاینکردننیمدوازو،دورازبیندراآنحاال،کرديکارذهنیمنبا،کرديکارچوبینشمشیر

شکافیدمیراآیندهوگذشتهپیوستگیاین،لحظهایندرآییدمیشمایعنیماهکردننیمدو،دیگراستهمین

ایندر،بیرونزندمیزندگیشکافاینازنتیجهدروآیدمیزیبانظربهکهماهی،شکافیدمیراماهآنیعنی

رويهوشیاريوبودیدهوشیاريجنساز،بودیدخداجنسازکهشویدمیمتوجهموقعآنشماو،لحظه

اآلنبنابراینو،کندنمیکاردیگر جورکهفهمیدیداینکهبرايچرا؟.شودمیزندهیا،شودمیمنطبقهوشیاري

خداازغیرآنجادرکههستیمفضاییعاشقما،نیستیمچیزهاعاشقمایعنی،االهوعاشقايشودمیمعلوم

.نیستدیگريچیز

میچکاربلقیساینکهواستسلیماندعوتبهمربوطکهبخوانمچهارمدفترمثنويازبیتچندبدهیداجازهبله

:گویدمیکند

859مولوي، مثنوي، دفتر چهارم، بیت 

ملک منقطع شدن وقت هجرت، االّ از تختۀهمآزاد شدن بلقیس از ملک و مست شدن او از شوق ایمان و التفات همت او از 

انسانمعنويمقامواقعدرتختشوتختشازغیر،کندمیرهاراشدگیهایشهویتهمۀ هم،بلقیس:گویدمی

:گویدمیخداستبرايقبولقابلاینوداردمینگههوشیاريبعنوانراخودشانسان،است

د، بست آن مجله رایک صفیری کرچون سلیمان سوی مرغانِ سَبا

گویدمی،خدارمزسلیماناینبنابرپس.آمدندهمه،زدبانگییکصبامرغانبطرفسلیمانوقتیکهگویدمی

بهگردندبرمیهمهمخلوقات،تمامبهفرستدمیکهپیغامی،فرستدمیکهنیرویی،زندمیی کهبانگخداکه

یکازغیراوبهوصلندهمهمهوکردهخلقزندگییکراهمه.دیگراستاینطوريبله،انسانغیرازاوسوي

:گویدمیمرغ
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یا چو ماهی گُنگ بود، از اصل کَرجان و پَرجز مگر مرغی که بُد بی

یکغیراز.هستیمهوشیاريما،هستیمهوشیاري؟چرا،دیگرمرغیمما،استانسانهمآنکهمرغیکمگر

وکردهدرستمنودردهاوچیزهاوباورهاباشدههویتهماینکهبرايچرا؟،ودبپروجانبیاینکههوشیاري

.ماهیمثل،کرهم،استاللهمذهنیمنپس.کرهم،بوداللهمماهیمثل:گویدمی

کرزندگیپیغامبهنسبتذهنیمنایناما،زندمیحرفذهنیمنبلهزنیم؟نمیحرفمامگرگوییدمیشما

در،زنیممیحرفتندتندکهمازدنحرفاینکهدهدمینشان.استاللزندگیزدنحرفبهنسبتواست

ازخودشاین.بگیریموبفهمیم،توانیمنمیرازندگیپیغام،پوشانیممیرازندگی،پوشانیممیرالحظهاینواقع

.استبودنکروگنگموالناوزندگینظر

ایناز،مانذهنیمنبازنیممیحرفاآلنزیادماکهاستدرستپس.هستهمکراللیهرکهدانیدمی

خیلیماکنیممیفکر،آیدمیآنهادردهايوآیدمیدیگر فکرآننشدهتمامفکراین،صندوقآنبهصندوق

زندگینزباهنوز،اللهم،هستیمکرهممازندگیلحاظبهولی،کنیممیفکرخوبخیلی،زنیممیحرفخوب

.نیستباززندگیبهگوشمانهنوز،نکردیمباز

اوپیغامهايآنموقع،شدردمااززندگیخردوکردیمبازرادرونفضاي،انداختیمراشدگیهاهویتهمکهموقعی

الن امااینکهباداردفرق،شنويپیغامآنوحرفآنزبانآن.کردخواهیمباززندگیبهزبانوشنیدخواهیمرا

میبزرگراماچیزيچهکهاستاین،شنویممیماکهچیزهاییتمام،ذهنیمنیک،داریمبدلیحیثیتیک

استاینماذکروفکرتمام،نشویمکوچکموقعیککندمیمحافظتماراچیزيچه،ذهنیمنلحاظبهکند

،استکردهکرواللراماکارایننتیجهدر.نشودکمچیزيازما،بشوداضافهمابهچیزيیکدیگر،

دهدپیشِ وحی کِربیا، سَمعَشنی، غلط گفتم، که کَر گر سَر هند

سر،ذهنیمنبعنوانمایعنی،کراگراین،داردعالجذهنیمناین:گویدمییعنی،گفتماشتباهنهگویدمی

اً واقعودانیمنمیبگوییملحظهایندرمااگریعنی،خداوحیپیش،کبریاوحیپیش،بیندازد،بنهدرااشمنیت

یاستیزهشماکهاستایناشنشان،برسانیمصفررابهذهنیمنقد،برسانیمصفربهراماندانستن،ندانیم

میگوشمابهخداآنموقع،دهیدنمینشانواکنشآفلچیزیکبخاطر،کنیدنمیقضاوتوکنیدنمیمقاومت

:زندمیمثالیکحاال.داردراهپس،دهد
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بر زمانِ رفته هم افسوس خَوردچونکه بلقیس از دل و جان عزم کرد

بلقیسگویدمی.هستیممابلقیس،خداستسلیمان.خداستباماۀ رابطتشبیه،بودهسلیمانمعشوق،بلقیس

،خوردافسوسهمدهشفوتزمانبهو؟کنیدمیارادهجانودلازشما؟چیشما،کردارادهجانودلازوقتی

منکهافسوس،کنممیزندگیدارماستسالسه،استدوسالگوییدمی،زنیدمیزنگکهشماازبرخیکه

،تلفنهادیگرگوییدمیشما،کردمزندگیموالنامطالباینبدونمنسالپنجاهچرا،دانستمنمیچیزهارااین

تصمیمجانودلاززودترچرا؟نرسیدمبینشاینبهرزودتچرامنکهگفت،کردراکارهمینهمبلقیس

.بله.نیستمچیزهااینجنسازمن،هستمزندگیجنسازمنکه،نکردمشناسایی؟نگرفتم

یکی،خوریممیافسوسذهنیمنبصورتمایکی،داریمخوردنافسوسجوردوکهکنیدتوجهشماحاال

یکیآن.عملبهکنیممیشروعاینکهبراي،استخوبخوردنسافسواین،ذهنمراقبوناظرحضوربصورت

منکنندگانتقویتازیکیواستخبطیادآوريدرواقع؟کردمراکارآنچرامن:گویدمیذهنیمنافسوس

میمالمتراخودمانمرتب.فروشیممیکنیممیضرررازیاديمقدار،خریممیراچیزيیکما.استذهنی

کنیمنمیول؟نفهمیدمچرا؟کردمراکاراینچرا؟کردمراکاراینچرامن؟کردمراکاراینچرامن،کنیم

،کردمراکاراینچرامنکهبگواینازبعدتوکه،دهیممیابزارذهنیمندستبهیعنی،هستمابا،راخودمان

منکهشویممیمتوجهباشیممانذهنبمراقلحظهیکولی.کنیمدرستبرگردیمتوانیممیکهکنیممیفکر

.بیندازیدوبگیریدیادباید،کردیداشتباهردیگشما،استکردهدرستابزاربعنوانرااینذهنی

شما،بیاندازدراچیزهمهخواهدمیاالنکهچرا،استعملبهمنجرمثبتوزیباخوردنشافسوسبلقیساین

کشیدمنمیدرداینقدرانداختممیوبخشیدممیزودتراگررااین،بودمنجیدهریکیازمثالمن:گوییدمیاالن

هايرنجششماچرا،شودمیبعملمنجرچون،استخوب،زیباستافسوساین،نکردمراکاراینزودترچرا

واستمهمخیلی،بشودذهنیمنوسیلهبهافسوسییکباشدقراراگرولی.انداختخواهیدآنبدنبالرادیگر

.نیستخوبیوکاراستمنفیاین،بشودذهنیمنتقویتسبببشودمالمتسبب

مثل،استدوجورهرچیزي،استذهنیمنمهمابزارهايازیکیوپشیمانیافسوساینکهبراياستمهمخیلی

پالستیگیگلنبیبایدشما،هستندهمشبیهخیلیاینها،استپالستیکیگلهمیکی،استباغچهیکیگل،گل

.استذهنیمنجنسازیکی،استزندگیجنسازیکی.بگذاریدفرق،استزندهکهباغچهگلو
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آیاسببخورممیافسوسمنگوییدمیراایندارد،استزندگیهوشیارياالنبگوییدآیدمیچیزهااینجور

اینکه؟چیبراي،کندمیاستفاده،داردذهنیمننهیا،هاشدگیهویتهمازجداییبرايشودمیمنعمل

ضررکردمراکاراینرفتممن،شودمیپرهیزسبباینآیدمییادمچیزيیکمثالآیا،کندتقویتراخودش

وبکنمخواهممیاگرولی،استخوبخیلیواقعااینبکنمخواهمنمیاگر،بکنمخواهمنمی،دیگرمنبهخورد

نبودطوراینبلقیس،نداردفایدهاینکنممیمالمتخودمفقط

که به تَرکِ نام و ننگ، آن عاشقانتَرکِ مال و مُلک کرد او آن چنان

بودپادشاهیشهمملک،داشتنیتعلق،دهدمینشانذهنکههرچیزيیعنیمال:گویدمیکندمیمعنیدارد

کندمیمعنیخودش،کنندمیوننگمناتركعاشقانکهآنطور،کشیدآنهاازراهویتش،کردتركراهمه

چه،استننگونامدربیچارهعاشقبیچارهعاشقگفتکه،کندمیننگونامتركعاشقشدمعلومپسدیگر،

قایمراهااینکه،شودمیمنننگسببچیزيچهو،استنامشودمیاین،شودمیمنآبرويسببچیزي

ننگتواین،کندنمیقبولرااشتباهش،رودنمیمسئولیتبارزیریا،دکنمیپنهانراچیزيیکهرکسی،کنم

مشهورخواهدمی،کردممنکهکندمیمتقاعدراهمه،کندمیاعالمهمهبهراخوبیچیزیکهرکسی،است

شدنبزرگوکوچک،اندبدلیحیثیتمشخصات؟هستندچیهردو،استشدنمعروفاست، نامدنبال،بشود

اینطوريحقیقیعاشق،هستیدننگونامدرشماشویدمیبزرگیاشودمیکوچککنیدمیفکرشمااگر

.داردبدنبالمالوملکهمینننگوناماین،بکنیدننگونامتركشما،نیست

پیشِ چشمش مهچو پوسیده پیازآن غالمان و کنیزانِ به ناز

.افتادچمششازیعنی،رسیدمینظربهپوسیدهپیازمثل،زیباوخوشگلکنیزانوغالمانآنگویدمی

منودمیپیشِ چشم از عشق، گُلخَنباغ ها و قصرها و آبِ رود

با،بودشدهزندهعشقبهاینکهازاوچشمپیش،قصرجلويازشدمیردکهآبیوقصرشوجهانیاینهايباغ

میحضوربهآدمآیاکهاستاینمعنیش،بودارزشیبییزچیعنی،بودحمامآتشخانهمثل،دیدمیعشقچشم

معنیش،بکنداستفادهتواندمیبهتراتفاقا؟بکندتواندنمیاستفادههازیباییورودآبوقصروباغازرسد

،بودشدهزندهسلیمانعشقبهاول،نبودندعشقبرمقدمآنها،کنندوسوسهتوانستندنمیآنهادیگرکهاینست
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،کردنمیوسوسهرااوگذشتمیفکرشازکههرچیزيوبودبودهنشاندهخودشسرجايهرکدامراآنهابعد

.گرفتنمیفکرهویتحرکتاز،نبودهویتفکرهاشدرپس

زشت گردانَد لطیفان را به چشمو خشمعشق در هنگام اِستیال

شما،گیردمیاختیاردرراشماعشققتیو،استچیرگیبمعنیاینجادرخشم،چیرگیوسلطهموقععشق

ازمحیطچیزهايدیگر،شودمیزندهبخودشهوشیاري،دانیدمیهوشیاريو،بینیدمیهوشیاريخودتان

،بودمهمخیلیشماپولقبال،کندمیزشترالطیفانورازیبایانآدمچشمدربنابراین،افتدمیآدمچشم

من:دیگویمیاالن.دیگرنیستآنطوراالن،دیگردمیآنحوشوحولشماتتصمیما،بودچیزهمهبرمقدم

وزنهرچیزي،هستخودشجايسرهرچیزيولی،کندمیتعیینرامنبینشاین،کنمحفظراحضوراینباید

همنهاآ،استحضورایناول،نیستحضورایناندازهبهاهمیتشووزنشواشاندازهچیزيهیچ،داردراخودش

.بگوییماینطوري،بگذارمراایندارمبرنمیآنهامنیعنیزیباییبهتوانندنمیآنهاولی،بله،قراردارندحاشیهدر

غیرتِ عشق، این بُوَد معنیِ الهر زُمُرُّد را مناید گَندنا

چشمدرکندمیترهزهبانداراهرجواهرارزش،کندمیترهمثلراجواهريهر،راتابانهرچیز: گوید کهمی

،هستمآخرمنوهستماولمن:گویدمی،خداستقانون،استعشققانونعشقغیرت،عشقغیرت،عشق

زندهبمنتوانینمی،باشیهویتهمچیزيبا،باشیدیگريچیزاگر،باشیدیگرچیزتوانینمیومنیتویعنی

،استعشقغیرتاین،باشیمچسبیدهچیزيبهاگر،بشویمهزنداوبهیابرسیمبخداتوانیمنمیماپس.بشوي

:دهدمیتوضیحخودشاالنوهستهمالمعنیوخداستقانون،بله

که مناید مَه تو را دیگِ سیاهالاِله اِلّا هُو اینست ای پناه

ايانسانايگویدمی،اینهااستیکیهردواهللاالاله الّایا،اوغیرازخدانیستیعنیالاله الّا هومعنی:گویدمی

میوآیدمیذهنتبهکهراهرچیزيتوکهاستاین،هستیاوجنسازاینکهبراي،هستیپناهخودتکه

و.بیرونبکشیراخودتو،نیستمتومنبگویی،کنیانکارو،کنینفیآنراتو،بکشد،کندوسوسهتراخواهد

شمابهو،داردواواکنشبهراشماخواهدمی،آیدمیشماذهنبهکهچیزيرهکهچرااستسادهوعملیاین

،هستیدهویتهمآنباشما،کندمیتولیدشمادرهیجانودهیدمینشانواکنششماکهبطوري،بدهدهویت

.هستیدتانذهنمراقبچون،کنیدمیشناساییبالفاصلهشما
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شمابه،استخبرچهآنجادرکهکردننگاه،ذهنکشیدنعقبیاذهنماشايتیاذهنمراقبهباندازهچیزيهیچ

.شویدمیشماپناهونهگوییدمیشما،بکشدخواهدمیراشماآنجادربینیدمیکههرچیزي،کندنمیکمک

کهبطوري،راهاآنناهپکنیدمیانکارشماوماپناهدراالنبیاییدهستیمپناهماگفتندحاالتا،نیستندپناهآنها

.آیدمیبنظرسیاهگدیمثلماه

کههاییچیزيآن،دیدخواهیدمدتییکازپس،بکنیدراهاشناساییاینوباشیدتانذهنمراقبشمااگر

وزیباچیزيیکسمبلکهماهو،دهیدنمیاهمیتشمااصالو،بکشندتوانندنمیدیگر،کشیدمیراشماقبال

روستاهادرقدیمخوب،سیاهگدیگویدمیاینکه، آیدمیسیاهگدییکشمابنظر،استبیروندرزشارپر

،نداشتواقعاارزشیهیچکهسیاهکهنهدیگ یک،کردمیسیاهدودآتشوآتشباوپختندمیدیگ باراغذا

.کندوسوسهراماتواندمیکهارزشباهرچیزسمبلهمهما

،هستیدذهنتانمراقبکهدرحالی،کندمیوسوسهوکشدمیراشماکهراهرچیزي،کنیدیمانکارشماپس

اگردرآینده،استزندگیاتفاقدراینکهگویدمیشمابهذهنتان،افتدمیاتفاقات،افتدمیکهاتفاقاتیحتی

نمیمنولی،شودمیتربهمنزندگیوضعیتخوبخیلیگوییدمیشما.شودمیآنطور،شودمیاینطوربرسم

،بدهمتوانمنمیراخودموببريبرداريرامنتوانینمیتو،شومنمیهویتهمتوبامن،بیاییمتودنبالتوانم

میرامنتوولی،بشودبشود،بزرگترامخانه،بشودزیادپولمخوب،دارمقبولزندگیموضعیتبعنوانولی

.هستمتوکهکنممیانکارمن،آیمنمیمنخواهی

شمشیراولخداگفتهستیادتان،االهوعاشقاي، داشتیمغزلدرعشقوهواالالالهوالمعنیگویدمی

.آیدنظرمیبهسیاهنظرشدرماهکهبطوري،کندمیال،کندمیعملداردبلقیساالن،دادهبماچوبین

لّا جز که ختتمی دریغش نامد، اِهیچ مال و هیچ مَخزن، هیچ رَخت

یعنی،نیامدنظرشبهخانهوسایلوخانهپختیورختهیچوجواهريمخزنهیچ،داشتنیتعلقهیچ: گویدمی

مقاماینخواهممیمنکه،باشدانسانیشمقامتواندمیتختش،تختشازبغیر،بدهددستازکهنیامدحیفش

.کنمحفظراانسانیتم
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ز دلِ او تا دلِ او راه شدکپس سلیمان از دلش آگاه شد

میراتختشوانداختهراچیزشهمهبلقیسکه،رادلشفهمیدفوراسلیمانقصهدر،خداسترمزسلیمان

مقاماین،بگیردخواهدنمیهویتهمایناززمیندرخدانمایندهخلیفه،بعنوانانسانبعنوانخواهدمیخواهد،

آگاهاوازدلسلیمانکهبودموقعآن:گویدمیپس.استجسماینتويهنوزاینکهبراي،داردنگهخواهدمیرا

دیگربعبارت،بازشدراهبلقیسدلبهسلیمانازدلیاسلیماندلبهبلقیسدلازکهبطوري،شدبازروزنوشد

همهمهیسبلقمثلکهاستموقعیآن،خدایازندگییاسلیمانمرکزبهشودمیوصلشمامرکزکهروزي

.بکنیدانکارراهاشدگیهویت

هویتهمومتعهدانهبدهیدادامهبایدشمااینکه،آیدمیباالخورشیدوقتیهاهستارشدنمحوبهراجعاما

وبشودمتالشیکلیبطورذهنیمنتا،بیندازیدیکییکیو،بکنیدراپیدادردهاوجهانیاینچیزهايباشدگی

.بکندطلوعشمابآفتاوبریزدفرو

واستمهمیخیلیکاراینبگویدخواهدمیذهنیمنکهگرچه،استطبیعیکاریککاراین:گویدمیموالنا

حالدراینکه،کندمیتشبیهکشتیبهراذهنیمنیااصطالحبهراذهنیمنکشتیو،استاي هالعادخارق

دردهايوذهنیمنو.رودنمیفروگرنهو،برودفروریمبگذاروشبایدراوزنهآخرینولی،استشدنغرق

بعنوانماستمتقاعدکردندرحالهمیشهذهنیمن،گردانندمیبرراشماو،کنندمیمقاومتآنازحاصل

یکو،کنیدزندگیتوانیدنمیآنبدون،خوردمیبدردتاناستمفید، داریدنگهراآنشماهنوزکه،هوشیاري

:گویدمی،بدهیدادامهباید،بکنیدنبایدشماراکاراینندهیدادامهوکنیدقطعجایی

728مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت 

استرا غارِقکشتیِ وسواس و غَیاستآخِر اصل دان کو طارِقمَنِّ

تعیین،استکوبندهآن،زیرآببرود،گذاریدمیقایق،گذاریدمیکشتیرويشماکهآخريوزنهآنیعنی

،گمراهییعنیغی،کنندهغرقیعنیغارق،کوبندهیعنیطارق،بمانداینازچیزيبگذاریدنباید،استکننده

کهاستموقعیآنوخودشانبهرا مابیرونیچیزهايکشیدنتوانایییعنیوسواسدانیدمیکههموسواس

یکبهواکنششمااگرکهبدهدتوضیحخواهدیرامهمینهماالنو.هستمادربیرونیچیزآنجنسازهنوز

بهوبیندمیداریدراخودتاندرآینهشما،هستدرشماجنسآنازدهیدمینشانکسییااتفاقبهچیزي
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همآخرینیا،گذاریدمیکشتیرويکهآخريوزنهآنیعنی،آخرمنپس،دهیدمینشانواکنشخودتان

ولی،بشویدزندهزندگیبهشما،بیاندازیدکه،دیگرداریدرنجشتادواستنممک،اندازیدمیکهشدگیهویت

.شدنخواهید،داریدنگه

تکاملقانون،استزندگیقانوناینکهچرا،شدخواهیدزندهزندگیبهشماکهباورکنیدوبدهیدادامهبایدپس

قدروقضا،بدهدانجامرااینخواهدمیزندگیخود،ایمآمدهاینبراياصال،خداستخواست،استهوشیاري

وذهنیمنبیماريشیوعوخردنبودن،عشقنبودنبعلتمنتها،ماایمآمدهاینبرايکهاستکارياین،است

رويشما،نه:گویدمیمابهموالناامروز.دهیممیادامهرابیمارياینما،آنبودنطوالنی،آنبودندارریشه

.خواهدشدبازفضااینروزيیکبیندازبیندازمرتبو،کارکنخودت

کشتیِ هُش چونکه مستغرق شودشودآفتابِ گنبدِ اَزرَق

این،یکتاییآب،زیرآبرودمیداردکشتیاستاینتمثیلش،بشودغرقاگرذهنیهوشکشتیاینگویدمی

محضبه:کهگویدمی.بشودبازدرونتاندرفضااید،بشومتالشیبگوییدتوانیدمیشمایا، بشودغرقآنجاباید

ماصورتایندر،بشودتمام،بشودمتوقفهاشدگیهویتهمبرحسبجهاندیدن،ذهنیهوشکشتیاینکه

:گفتمیآنمثلدرستشویممیآفتاببهتبدیل

دهانبگشایدذرهآنناگهانهنانذرهیکیدرآفتابی

:کهگویدمیاالنولی،تشعشعبهکنیممیشروع،شویممیآفتابشبیهماپس

مات شو در صبح، ای مشعِ طَرازچون منُردی، گشت جان کندن دراز

نسبتبمیریمباید،بکنیمجاننبایدما،شدخواهددرازکندنجانصورتایندر،ذهنیمنبهنسبتريینماگر

منبهنسبتشویدمیکوچکشماهرچقدرکه،دیمداتوضیحگذشتهجلساتدرکنممیادآوريی.ذهنیمنبه

راخودتانشماکه،آیدمیپیشفرصتکههرموقعپس،درونتانفضايبهشویدمیبزرگآنطرفازذهنی

واکنشکنیدصبر،دهیدمینشانواکنشدیدیدجایی،رابگیریدخودتانکردنبزرگجلويعمدا،کنیدکوچک

آن،شویدمیبزرگشماورآنازشدکوچکذهنیمنوقتیکهدیدواهیدخ،بمانیدهمینطورندهیدنشان

،شدنکوچک،شدنکوچکخواهدشداسانو،کردخواهیدتجربهراآن،شودمیبزرگکهفضاآنشادي

.درونفضايبهنسبتشدنبزرگوذهنیمنشدنکوچک
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.بکنیمجانخواهیمنمیما.استنونقااین،بکنیدجانباید،ذهنیمنبهنسبتنمیریدشمااگرولی

طلوعخواهدمیشمادرونآفتابکهچرا،استصبحلحظههمین،استصبحاالن،صبحدرشومات:گویدمی

میطلوعداردآفتاباینکهبراي،شوصفریعنیشومات،شوماتانتخاببادانستهوعمداوقصدابیاتو،کند

میهمینبراي.کندمیطلوعداردهستیزندگیوتوکهدیگرافتابیکاالن،هندنشانراخودتدیگرتو،کند

مشهورزیبایانشکهدرترکستانجایییکطرازطراز،شمعهرکدامما، رخسارزیباايیعنیطرازشمعگوید

اینهبراعشقهمآوريمیراخردهم،هستیزیباهمکهچراغیايی که شمعاي یعنیطرازشمع،بودند

،شوماتدانستهاالنبیاتو،بودخواهیزیباشاديآنخردیانورآنوسیلهبهتوهمفیزیکیبلحاظکه،جهان

.نباشنگران،بشويصفرکهشوکوچکاینقدر،ذهنیمنبهنسبتشوکوچکتوانیمیکهآنجاتایعنی

االن،کنیمبزرگرااینصورتبهرخواستیمیمماقبالکهبودبدلیحیثیتآنبرعکساینهاکهکنیدمیتوجه

آناینکهبراي،نکنیدنگاهجامعهدرمردمعاداتصطالحباورسمبهشما،کنیدکوچکشماکهگرفتیدیادشما

داشتهشانقبولمردم،کنندجلوهبزرگ،کنندبزرگراناخودشهاآدماینکههستوبودهمرسومکهچیزي

،بشودتعریفآنانازکهکنندخرجراشانپول،کنندتعریفمردم،کنندتعریفخودشانازتلویزیونتو،باشند

:گویدمیداردچیببینید،نکنیدنگاهآنانبهشما

،کنیدتوجه،استطلوعحالدرشماآفتاب،بزرگترآنطرفازشما،مردمکارهايبرعکسترکوچکهرچقدر

گرفتهراجلویشکهکسیو،بگیردراجلویشنبایدو،استطلوعحالدرهرکسیدروندرزمانایندرآفتاب

پیش؟استکجافرصت،شدفرصتهرجا،شدمتوجهاگر،کندبزرگراخودشخواهدمیفقطواستخودش

اشتباه،خواهممیمعذرتبگو،استسالشهشتاتبچه،اتبچهپیشکردياشتباه،تانبچهپیش،همسرتان

کهمنفالنوگفتیاینطوريتووکردماینطوريمنشداینطوريحاال، دیروزحاال،نکنمالیتماس،کردم

ذهنیمن،خواهممیمعذرت،بله،کردماشتباه،کردماشتباه،کردماشتباهآقا،رفتیادموکنمنمیاشتباه

.کندبزرگراخودشتواندنمیبدلیحیثیت،شودمیکوچک

دانکه پنهان است خورشیدِ جهانما هنانتا نگشتند اخرتانِ

نمیطلوعجهانخورشید،نشوندنهاناینها،شبدرخشندمیآسماندرکهاخترانباصطالحتا:کهگویدمی

اختراناینتا.درفردهم،استصادقجمعدرهم،استنمادگونهصحبتکهصحبتاین،اینبنابرپس.کند
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،نشوندنهاناینها،درخشندمیتانذهنیمنماهباهمراه،هستندشماهايشدگیهویتهمکهشمادرخشنده

شمادردهايهاهستاراینازهابعضیرادردهااین،نگیریدپسشماهویت،نشوندفانییعنی،نشوندماتیعنی

بدبخت،امجیدهرنمنآوردهسرمنرابالاینفالنی.کنیدمیهمافتخارو افتدمییادتان،درخشندمیهستند

هاحرفاین،آوردهمنسررابالاینهمسرم،نیستممقصرخودممنکه،آنجادرداریدوالگویی،رامنکرده

.کندطلوعتودرونازخواهدمیزندگییعنیجهانخورشیدخواهدمیخورشید؟چیه

یک،کنیدقبولمردمآيرایبدلحیثیتاین،آوردهسرمرابالاینفالنیپیشسالسیگوییمیآمديتو

اگر،کنیدنگاهشما،استخوبیقسمتاین،شدهبمنکهاستهاییظلم،استمنمظلومیتواقعدرقسمتش

، جهانخورشیدداردبابا.نیستمولئمسمنیعنی،بودهبديآدماینکهبراي،کردهفالنیافتادمروزاینبهمن

کنیمیمطرحراآنچنانیيهاهقصآمديحاالشما،کندطلوعاالنتوندروازخواهدمیخدا،زندگیخورشید

.استبدلیحیثیتمالکه

گوش آمد چشمِ تنۀزانکه پنبدر هم شکنگُرز بر خود زن، مَنی

چماقما،کندمیحملهمابدلیحیثیتبهکهکسی،کنیممیحملهمعموالکهکنیمیحملهکهتو:گویدمیحاال

خودتبهبردارراگرزتو آهن است،اینقدرسرشآهنی که میلهیکگرز،عمودیعنیگرزگرز،،داریمبرمیرا

مندیدهیعنیماهايقضاوتوماحسیچشماینکهبراي.کنمتالشی، بشکنرااینو،بزنذهنیتمنبه، بزن

کرچرا،ستهکرگفتستهیادتان.ماستزندگیگوش،ماستهوشیاريگوش،ماستهوشگوشپنبهذهنی

تاپنجیا با،استدیدنی هم یک،مانحستاپنج،هایمانحسباما،بینیممیکهراچیزيآناینکهبرايست ه

آفلچیزهايدنبالو،هاکردنبدوخوباین،کنیممیقوت،کنیممیقضاوت،کنیممیذهنمانوارد،حسمان

.بشودکرماهوشیاريگوشکهشودمیسبب،دادننشانواکنشونکرددفاعخودازوکردنقضاوتورفتن

خودتدیداینبه،مردمبهنکنحملهتواستاینطوريکهحاال،استدیدیکیآنکورشدنسببدیداینپس

گیرتوبهتوانستههمینبراي،هستتودرجنسآناز،دهیمینشانواکنشکیهربهاینکهبه،کنحمله

ازبینیدمیرویدمیراهشما،هستندماآینهمردمکهبگویدخواهدمیاالن.دهیمیگیرآنبهتوای،بدهد

،باشیدنداشتهکاريشما،شویدمیخشمگین،دهیدمینشانواکنششمازندمیحرفآن،آیدمیبدتانیکی
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شدگیهویتهمکه،کنیدپیدابایدراچیزآنشما،دهندمینشانشمادرراچیزيیک،هستندشماآینهآنها

.آنهابهنکنیدحملهپس؟چیهمن

این منیعکسِ توست اندر فِعاملزنی خود، ای دَنیگُرز بر خود می

اي،کوبیمیخودتسربهراچماق،زنیمیبخودتراگرزشويمیخشمگینکهوقتیهمیشهتو:گویدمی

.منافعالدراستخودتعکس،بینیمیمندرکهعیبیاین،نیبیمیمندرکهمنیایناینکهبراي،پست

،نظرندتنگدیگرانبینیدمیشما،بینیممیدیگراندرراماستشدگیهویتهمکهچیزيآنهمیشهماپس

.بینیدمیآنهادرراخودتانعکسداریدشماواقعدر،آنطورند،اینطورند،حسودند

،دارندذهنیمنچون،کنندقبولتوانندنمی،آندردارنداشکالهابعضی،کردیمحمطرقبالراموضوعاینالبته

مردم،اینطورهستندمايهاهبچ،استاینطورماهمسر،استبدماهمسر،کردهبدبختماراماهمسرگویندمی

راموضوعاینشمايروزیک،هستندآینهآنهایعنی، بینیدمیراخودتانعکسشما.نیستیمما،اینطورهستند

امتحان،روزيیکدیدخواهید،بیاندازیدراهاشدگیهویتهمیکییکیاگر،بدهیدادامهاگر،فهمیدخواهید

آدمهمانمگرشما؟شدچیپس،انگیزندنمیبرراشماخشمولی،کنندمیراکارهاهمانهاآدمهمان،کنید

.کردیدعوضراتانجنسیتشما،نشدهعوضکهآدمآن،نیستید

&&&



Program # 691گنج حضور691برنامه شماره 

43: صفحه

734مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت 

ایخویش بر جوشیدهدر قِتالِایعکسِ خود در صورتِ من دیده

بلحاظاگر،کنیددركراآنکنیدکوششبخوبیشماکنممیپیشنهادمنکهکندمیمطرحرامطلبیموالنا

.بشودروشنبرایتانمطلبکهکنیدکاريیکو،کنیدتحقیقکنیدلطفرویش،آیدمیمشکلمطلبوادبیات

متقاعدراخودمانبدلیحیثیتدروبزنیمگولراخودمانمادهدنمیاجازهبیرونجهان:کهبگویدخواهدمی

جهان،کندمیکارقضاباهمبیرونجهاناینو،ایمشدهنایلوحدتبه،ایمشدهزندهحضوربهکهکنیم

واکنشاینو،آوردخواهددرواکنشبهراما،ماپیرامونجهان،باشیمبیرونجهانجنسازمااگریعنی،اتاتفاق

میکسیازشمااگرپس،هستمادرچیزيحتما،شویممیخشمگینماهرموقعو،ماندمیآینهمثلماهاي

جنساین،داردوجودجنسازآنشمادر،برنجیدتوانیدمیاتفاقییکازیا،بشویدخشمگین،برنجیدتوانید

:کهگویدمی،باشیدنداشتهکاريدیگرانباو،بربیاییدآنانکارصدددرباید،استشدگیهویتهمهمان

ایخویش بر جوشیدهدر قِتالِایعکسِ خود در صورتِ من دیده

هرکاريواقعدروبینیدمیمنردراخودتانعکسشما،دهیدمینشانواکنشوجوشیدمیوقتیشمایعنی

کهحاال،شودمیواردمابهخشمضربهآن،استاینطوريکهحاال،استخودتانبردنازبینبراي،کنیدمی

شناساییوبینیمبمادهدمینشانراهرچیو؟نگیریمنظردرآینهبصورترابیرونجهانچرا،استاینطوري

بیرونازکهراذهنیمنبینشو،بدهیمنشانمنفیهايواکنشوبشویممگینخشاینکهبجاي.بندازیموکنیم

.کنیمرهااستدرونبه

زندگیتا،کنندعوضبایدراخودشانمااطرافهايآدم،بشوددرستبیرونبایدحتماکهشدهمسجلمابراي

وکنیمنمیقبولما،استسختربسیابینشاینبودنغلطکردنقبولو،استغلطبینشاین،بشودبهترما

در،دهیممینشانواکنشخودمانبهما،داردمنخودمانازماذهنیتصویر،زدخواهیمدرجامانکنیمقبولاگر

،ببینیمتوانیمنمیرادیگرچیز،ببینیمراآنهستیمهرچی،ببینیمتوانیممیراخودمانفقطمانهاییبینش

:کهمی گوید زندمیمثالدوبارهاالن،باشدمشکلاستنممکهاذهنبرايقبولش
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عکسِ خود را خصمِ خود پنداشت اوچو آن شیری که در چَه شد فروهم

،استجهانهمینچاه،کندمینگاهچاهبهوکندمیبغلراخرگوششیرکهخواندیمخرگوشوشیرداستاندر

واستخوردهرااوحقواستدیگريشیرکندمیکرف،بیندمیراخودشعکسشیرو،استذهنیعنی

یکراخرگوشیک،هوشیاري،شیربعنوانما.بیندمیراخرگوشآنعکس،کردهبغلخودشکهراخرگوشی

میفکروبینیممیبیروندرراآنوشدیمهویتهمآنباکردیمبغلراهرچه،کردیمبغلاستبیروندرچیزي

میچاهبههمما،رفتبینازوچاهتوپریدکههمانطورشیراینو،استدیگرچیزیک،ستايدیگرشیرکنیم

.راخودمانکنیممینابودو،پریم

گینخشمبجاي،کندمیخشمگینراشمابیروندرچیزيیکمثال،کنیدهمامتحانحتیوبپذیریدشمااگر

خالصانهانکاراینو،نیستمآنمنبگوییدوکنیدانکارراآنکباریو،ببینیدخودتاندرراآنوکنیدتامل،بودن

خودازقسمتیآنواستزندگیآنخالیجاي،باشدانداختنوپذیرشوشناساییومراقبهباهمراهوباشد

بیدارخیلیوشیرینخیلیخودتاناصلازقسمتییکدیدن.دهدمینشانشمابهراخودشکهشماست

شرطیقبلازما،باشدتانپیرامونبهشدنخشمگینآغاز،باشدشماشدنمحوآغازتواندمیو،استکننده

.بکنیمتاملبایدهمموضوعاینروي،خودمانازغیربیاندازیمخودپیرامونگردنراچیزهمهکهایمشده

تا ز ضِد، ضِد را بدانی اندکیشکینفی، ضِدِّ هست باشد بی

ضد.استوجودضد،استوجودحسکهذهنیمنازقسمتینفی،شدگیهویتهمنفی،وجودنفیکهگویدیم

آنکهفضایی،گیردبرمیدرراآنکهفضاییهمیکی،داریمذهندروجودحسیکما،استزندگیخودوجود

وجودازقسمتییکقتیو،ماستتوهمیمنجزءوجودحس،ماستاصلیعنی،هستیمماگیردبرمیدررا

کنیمفرضراقسمتشیکحاال، بکنیدانکاربایدهمراذهنیمنخودالبتهکه،کنیدمیانکارشماراموهومی

استعدم،نداردوجود،هستضد،هستضدایننیستمتومنگوییدمی،کنیدمیالیعنی،شماکنیدمی

.بشویمزندهآنهبگشاییفضاصورتبهتوانیممیولی،اسیمبشنتوانیمنمیمانذهنبامابنابراین،خداست

. شناسیممیاندکی،شناسیممیاندکیراضد،ضدازماگویدمیهمینبراي

،کنیدعملبایدد،دربیاوریتوانیدنمیذهنبهرااینوکنیدمیفضاداريحس،کنیدمیآرامشحسیکشما

مقدارماناطرافکههستیمماهیکاراینبهکنیممیشروعوقتییدیمفهمماپس،بدهیدانجامعملدرباید
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ازکدامهرتوانیدمیشماو، استبرآمدنحالدرشماخورشیدولی،استتاریکآسمانواستستارهزیادي

روشنچیزهاياینازهرکدامنفیو.کنیدنفی،دهدمینشانشمابهآینهبصورتبیرونجهانکهراسیاراتاین

ودهدمینشانشمابهراخودتاناصلیاوعدمواقعدر،شماستموهومیوجودازمقداریک،استوجودکه

باتوانیمنمیماوستاشدنیآزاد،ستاشدنیزنده،زیباست،استشیرینخوداصلحس،استشیریناین

.بشویمزندهآنبابایدبلکهوکنیمتجربهرااینذهن

دام نیستاندرین نشأت دمی بیز نفیِ ضِدّ، اِعالم نیستاین زمان ج

هايمثنوياگرو،بفهمیدخوبوکنیدتحقیقهمخودتانشماکهکردمخواهش،هستندمهمیابیاتابیاتاین

،استداملحظهاین:گویدمی.کنیدتاملهمخودتان،کنیدنگاهرامختلفتفسیرهاي،داریداختیاردریمختلف

دامیکبعددرلحظه،استصندوقیکدامدرهمبعدلحظه،استصندوقیکدامدرهوشیارياینکهبراي

تويبفرستیموبگیریمراهوشیاريایمکردهعادتمااینکهبراي،نیستدامبیلحظهاینیعنی،استصندوق

ماو،هاستصندوقدام،استدامآنهمهکهلحظهایندرکهستااینگویدمیکارچاره،هاصندوق،هادام

.آیدمیفکرازبعدفکرکهببینیمصندوقآن،صندوقاینبرویمکهایمشدهشرطی

سرمایهآندرشماوجودازقسمتیکهراهرچه،دهدمینشانآینهکهراهرچهاستانکارغیرازنفیغیراز

براي،نداردوجودزندگیبهشدنزندهبرايیراه،نداردوجودشمابهشمادادننشانبرايراهی،شدهگذاري

خیلییکجامنتها،موهومیوجود،وجودانکاریعنیال،موالنادرآیدمیمرتبکهشدهمهمالکلمهاینهمین

ناظرکههاموقعبعضیکهگرچه،نیستمذهنیممناینمنبگوییدتوانیدنمییکدفعهیکجاشما،استسخت

.کنیدمیانکارراذهنیمنداریدشمالحظهآندرهستیدتانذهن

ناظرهوشیاريآن،هستیدآنناظر،کنیدمیتماشارااوداریدشما،ندارددستدرراشماکنترلاواینکهبراي

نیروياینکهبراي،کندمیوسوسهاینکهبراي،شویدمیجذبشبعدلحظه،نیستفکرجنسازکه،هستیدشما

و.استوسوسهاسمشاینوکشدمیکهبکشدراماخواهدمیواستروشنستارهزیاديتعداد،دارداي هجاذب

هايقسمتجذبهمذهندر،دوبارهبشویمذهنجذبماکه،داردوجودشدگیهاشرطیطریقازناآگاهيهاهرا

نزنیدراچماقشما،راهاهتلدهدمینشانشمابهآینهبصورتبیرونجهانوقتیگفتولی.شویممیمختلف

عکستوکهگویدمی.شکنهمدررامنیوبزنبرخودراگرز. خودتانمنبهبزنیدبرداریدراچماق،آدمآنسر
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کامالببینید،بگیردرادنبالششماراموضوعاینکهکردمخواهشمنحاال. بینیمیمردمافعالدرراخودت

،آیدمیزندگیلحظهاین،آیدمیآبکهاستلحظهاینکهآبشخورایندریعنینشاتاندرین.شویدمیمتوجه

،خواهمنمیمنبگوییداینکهبوسیله،صندوقانکاربوسیلهمگر،نشودصندوقیواردکهنیستدمیهیچولی

.منیستتوجنسازمنبگوییدبارچندو. نرویدورویدمیشماوکشدمیراشماکهچیزيشناختبوسیله

المثلضربحتیبصورتتواندمیکهمثنويابیاتازبعضیوهستندگذرااینهاکهبیرونیآفلچیزهايشناخت

بهشویدمیولهشویدمیجذبشماوقتی، شويمیوفایانبیفدايچون: کهخواندیمقبلجلساتبیایددر

. شويمیوفایانبیفدايچون: بگوییدخودتان

وفاعینکهوفابیآنبخاطرشما،وفاستبیببینیدتوانیدمیشماوآیدمیذهنتانبهکههرچیزياینکهبراي

اینکهشناختنوکردننفیراوفابی،استنفیخودشاین؟بشویدلهبایدچراهستیدزندگیجنسازوهستید

،هستندوفابیهاباور،وفاستبیاینهاتلخیاوقات،خشم،رنجشمثلدرد،وفاستبیدرد،وفاستبیپول

اینهاولی،کنیدبرخوردآنهاباعشقبانبایداینکهنه،هستندوفابیهاآدم،هستندوفابیجهانیاینچیزهاي

،بزننهیب،بگوخودتبه، شويمیوفایانبیفدايچون. استهوشیاريهمینماندمیکهچیزي،کهمانندنمی

،هستیوفابیدیگرتوگوییمیاینکهبراي،کشدنمیدیگر،کشیدمیراماشکهچیزيآنکهبینیدمییکدفعه

،موجودقدرتتنهاجنسازمن؟بکشیمرابتوانیتوچیبراي،هستمنهایتبی،هستمزندگیجنسازکهمن

.ساکنملحظهایندرو،هستمجهانایندر،خداستکه

توانمنمیمتاسفم،ببريخودبابکشیمرا خواهیمی،گذريمیهی ،گذريمیهی،گذريمیکهتوحاال

،وفاستبیچیزهايهادام،هستنداینهاهادام،بیاییمتوانمنمیاالنآمدماالنتا،خواهممیمعذرت،بیاییم

اعالمچجوريشما،بشویدزندهچجوريشماد،کنمیاعالمراشمانفی،دهدمینفیقدرتشمابهآنشناسایی

جنسازمنبگویید،کنیدالاینکه،استنفیفقط:گویدمیموالناراهشتنها،هستممنهوشیاريبعنوانکنید

.نیستمتومن،نیستمتو

اینهاچراکهبشویدخشمگیناینکهازقبلکهاستاینمستلزمشناسایی،استشناساییمستلزمکاراین

ذهناینکهببینیدو،باشیدذهنتانمراقبعقببکشید،کنیدتاملبگیریدراخودتانجلوي،کنندمیاینطور

نمی،توانیدنمینبینیداگر،ببینیدرااینها،کنددفاعبدلیحیثیتاینازخواهدمیاالن،داردبدلیحیثیت

میکردننگاه،خواهدمیمراقبه،خواهدمیتامل،خودرويخواهدمیتمرکزکامالکاراین.مانیدمیتوانید
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،کردمقضاوترسیدماینجامنکه،کنیدیاداشتتوانیدمیحتیراهایتانواکنشروزدررویدمیشما،خواهد

مینگاهتلویزیون،شدمخشمگین،نبودمربوطمنبهاصالکردمیفالنیکاريیک،کردمقضاوترسیدمآنجا

مراقب،کنیدمیمراقبهدارید،کنیدمیلتامداریدخوب،باالپریدمیکدفعهمنگفتمیرااینطرفکردم

.هستیذهنت

مرگ را بگزین و بَردَر آن حجابحجابت باید آن ای ذُولُباببی

،نباشدحجابیعنی،بدهدنشانشمابهراخودشحجاببدوناصلتزندگیت،خدا،خواهیمیاگرگویدمی

نمییکدفعهحاال،کنانتخابرامرگ،ذهنیمنهبنسبتمرگ،کنانتخابرامرگبیااینصورتدرنباشدپرده

واکنشداردذهنیمنازقسمتییکدیديهرموقع،گفتمقبالمنکهراهمان،ذهنیمنبهنسبتما میریم

.کنکوچکراهمان،کنتامل،دهدمینشان

فضااینچهارماه،ماهسه،دوماه،یکماهازپس، شودمیبزرگفضااینوشویممیکوچکوقتیباشدیادمانو

فضااینازوکنیدبازرافضایکسال،ماهشششماکهنیستاینطوري،استخردمندفضا،شودمیبزرگخیلی

بیشترمیفضاهرچه،شودمیزیادشماتاملوشماتمرکزوشماشناساییقدرتیواشیواش،بیروننیاییدخرد

یعنیذولباب، حجابت باید آن اي ذُولُباببی.باشدسختاستممکناولش،شودمیبهترشمابینش،شود

.کنپاره،بدرراحجابآنوکنانتخابرامرگتو،خردصاحب،خردمند

مرگِ تبدیلی که در نوری روینه چنان مرگی که در گوری روی

منپس،اريهوشیمنبهکنیتبدیلراذهنیمن،بشويتبدیلبلکه،خاكزیريوبربمیريکهمرگیآن نه

مثلدرستاست،موقتهمهایششدگیهویتهماست،موقتهماشهوشیاري،استموقتچیزیکذهنی

خانهیکبهرویممیآییممیدرخانهآن ازبعد،شویممیاي هانخیکوارداول،هستیمهوشیاريیکمااینکه

هویتهم،کندمیگیجراماچنان،شویممیواردلاوکهاي هخانایناما،ماستخانهبزرگترخانهآنکه،بزرگتر

قهر،هستدعوا،هستستیزهمحلوشویممیگمفکرهادروکندمیگیجچیزهابهچسباندمی،کندمی

دیگربشویم،خارجبایداینجاازکهشویمنمیمتوجه،هستبدلیحیثیتيدارنگه،هستبدلیحیثیت،هست

.بمیریمآنجادرهماستممکن،مانیممیآنجادرهاشدگیویتههماینباکنیممیگیر
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تمامهمرااینبگذارگوییممیماهی،استتمامنیمهاونجاکارهاحاالکهگویندمیموالنامثلبزرگانیولی

نیمهکارهایهحاالبشود،بزرگهمامبچه،کنممبلههمراآنجا،بخرمهمراخانهاین،کنمتمامهمرااین،کنم

.بشویمتبدیلباید،نیستبشوتمامکارهاکند،تمامراکارهاخواهدنمی،آنجااستتمام

ها که قوي دستند، دست تو چرا بستند؟آن

زیرا تو کنون طفلی وین عالم گهواره

گویدمی،راهوشیاريدستبستند؟چرارامادستشدند؟چیرهچرا،توبرهستندچیرهکهآنهایی:کهگویدمی

بعنوانخوابیدیمرویشانماهست،گهواره،هاشدگیهویتهمآن ،ذهنآن وهستیمطفلمااینکهبراي

دیگر،طفلیمماکهپساستواضحگهوارهایندرخوابیدیم،ذهنگهوارهدرهوشیاريبعنوانماپسهوشیاري،

پسهستیم،هاشدگیهویتهمة گهوارتويولیاستناسالمپنجاهاالنیعنیهستیم،گهوارهتويهنوزاگر

باهستماروابط،هستمقام،هستپولهستند؟هاچیآنهاهستند،چیرهماروينهاآو،هستیمطفل

آنجا حاالگفتمکههمین.بستندرامادست،هستنددردها،نوعهرازهستندباورهاو،مانیهاهبچ،همسرمان

.گهوارهگویدمیاالن،گفتمنهاخ

گفتها سفت و االَرض مهاداًچون درِّ سخن

اي میخِ زمین گشته وز شهرِ دل آواره

حاالخوانم،میبرایتانرااشآیهاالنو،هستگهوارهزمین:گویدمیکهقرآنيهاهآیازیکیبهکندمیاشاره

اینخواستمیوقتی:گویدمی،رسولحضرتبهچه،کندمیاشارهقرآنبهچه،کردنسوراخیعنیسفتن

رازمینیعنیمهاداًواالرضکهگفتهیکدفعه،بگویدهمسرپشترانابهايسخنیعنی،کندنخراگوهرها

کوهمثلکهذهنیمنباتو:کهبگویدخواهدمی،هستبعدشآیههمزمینخمیاینالبتهوساختیمگهواره

اینبهمیخمثلاصطالحبهراماذهنیمنهریااندذهنیهايمنکههاهکواینیعنی،هستیزمینمیخ،است

چسبانده،زمینگهواره

منکوهواستاینکهگیردمینتیجهیعنی،کندمیمستفادراذهنیمنیاراذهنزمینازموالنابینیدمیپس

میراخودمانصدايماواقعدر،دپیچمیکوهتويهمصداکهکوهمثلذهنیمنکهگفتبارهاکهراذهنی
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تاواستگهوارهمثلذهنذهن،تورفتیم،یمآمدمایعنی.ستایکتاییفضايدلشهردل،شهرازو، بلیشنویم

.شدیمآوارهمااستآبادواستبینهایتکههمدلشهرازوهستیمطفل،خوابیدیمگهوارهتويکهزمانی

میحافظکه،تختهرويکردندمیخکوبرامااینکهمثلیعنیشدن،زمینمیخیکیهست،مطلبتادوپس

بندتختههوشیاريپسکنم،گردشبپرمیعنیکنمتفیکتايفضايدرچجوريتنمبندتختهکهحالیدر:گوید

.مبدهنشانشمابهراهاهآیآن بدهیداجازه،کندمیاشارهآیهتادوبهبیتایندرموالناوشدهتن

6،7، آیه )78(قرآن کریم سوره نبأ

)6(أَلَم نَجعلِ الْأَرض مهادا

آیا ما زمین را بستري نساختیم؟

)7(والْجِبالَ أَوتَادا 

و کوهها را میخهایى؟

چهبهرامیخوراکوهوگیردمیمعنیچهبهرازمینهاهیآاینازموالناکه،کنیدمینگاهشماکهدیداینبا

خوانممیبرایتاندارمکههاهآیاینۀ همکهبینیدمیخوانم، میاولشازراآیهتاچندشماحاال با این دید،معنی

میخبرقیامتازداردزبانیبیزبانبهکسیهراینکهولحظهاینبهشدنزندهیاانسانقیامتازدهدمیخبر

درایستادنحضورپايرويوکردنقیامآن و،بکنندبایدهمهرارکایک،بکنندبایدهمهکهکاريیعنی.گیرد

میخبرموضوعهمینازداردرفتارباچهحالزبانبهچه، وزبانبهچه،کندنمیکسیاگرواستلحظهاین

میفاختالهمدیگربا،بینندمیذهنباچون،کنندمیاختالفهمبا،دارندمختلفيهاهنگاچونولی،خواهد

برویدتوانیدمیهمخودتانشماخوانممیتحقیقبرايراهاهآیاینبرایتانوارفهرستطوريهمینحاال،کنند

:گویدمی. بخوانید

)78(قرآن کریم سوره نبأ

)1(عمّ یتَساءلُونَ 

پرسند؟از چه چیز مى

پرسند،میچیزچهازمردمیعنی

)2(عنِ النَّبإِ الْعظیمِ 

ز آن خبر بزرگا
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چیزيآن به،استاصلشبهانسانیهرکسیهرشدنزندههمقیامت،استقیامتدانید،میاالنرابزرگخبر

.استرفتهیادشذهنیمندروبودهاولازکه

)3(الَّذي هم فیه مخْتَلفُونَ 

.که در آن اختالف مى کنند

تجسمذهنباوکنندمیستیزهکههمین،شناختشودنمیذهنباراقیامتاینکهبرايکنند؟میاختالفچرا

راقیامتشودنمیذهنبااینکهبراي،راموضوعاینبینندمیعوضیهمهیعنی،کنندمیاختالفهمه،کنندمی

الخواندمشمابراي،همبعدش،بیچارهعاشقگفتهمموالناوکنیممیصحبتامروزکهطورهمینقیامتدید،

بهحاالنیست،دیگريچیزيخداازغیرکهجایی،یکتاییفضايعاشقايیعنی،هواالعاشقايگفتهمبعدو

میذهنباچون،قیامتمورددرکنندمیاختالفهمه،بکنیدتوجهییکشماهمهاهآیاینبهکهگویدمیشما

درستچیزيچهاست،اشتباهیچیزیک،موردایندرگویندمیچیزيهرکنندمیکاريهر،بشناسندخواهند

.استمقدورلحظهاینوشدنزندهوکردننفیاست؟

)4(کَلَّا سیعلَمونَ 

.آرى، به زودى خواهند دانست

کندمیتکراردوباره

)5(ثُمّ کَلَّا سیعلَمونَ 

باز هم آرى، به زودى خواهند دانست

میمتوجه،شودمیمتالشیذهنیمنمیریممیوقتییاشویممیزندهایزوديبهدانست؟خواهیمراچی

:گفتبودآیههمینحاال،بودیمخودمانماوبودهماباهمیشه،بودیمدنبالشاولازکهاستآن شویم

)6(أَلَم نَجعلِ الْأَرض مهادا 

آیا ما زمین را بسترى نساختیم؟

ودیگر دادتوضیحخودش،بیندمیذهنگهوارهنهمیرازمینازمنظورموالنا

)7(والْجِبالَ أَوتَادا 

و کوهها را میخهایى؟
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کهستاذهنیهايمنهمیناین،بیتآن باگویدمیموالناکهطوراین،نیستندبیرونیيهاهکوهاهکواینپس

کهگفتهمبلقیسقصهدرو.کردیدپروازردیگرفتیدبکنید،رامیخاگر،کردهکوبمیخجهاناینبهراانسان

کوبیدهمیخباکردیمگیرگهوارهتوینهم،بودیمماهمینکهیکیاال،آمدندپرندگانهمهزدبانگییکسلیمان

،هاشدگیهویتهمۀ تختبهشدیم

)8(وخَلَقْنَاکُم أَزواجا 

.و شما را جفت جفت آفریدیم

وزنکهخداحقیقتاً، شوهروزنکردیم،میفکرحاالتاماکه،باشددیگريچیزیکجفتجفتاینشایدحاال

ماهوشیاريتواندمیجفتپسهوشیاريیک،آفریدهجسمیکراماآفریدهوقتیخداکه،نیافریدهراشوهر

است،فتجاینپسذهنیمنهمخوردهیکاستهوشیاريیکجهاناینبهآیدمیکههرکسی.ماتنوباشد

جهاناینبهخواهدمیکهموقعهرولیباشد؟نداشتهمنهیچوبرسدحضوربهصددرصدشودمینفریکآیا

میموالناهمینبراي،برگرددتواندمی،جهانبهشودکشیدهکهاستمجبوربالفاصله،بیافریندچیزيوبرود

،آوریممیراخردماورآنازکهاستدرستپسدیگر،شدمدورگویدمی،خاموش،خاموش،خاموشگوید

پسجهان،اینبهشویممیآغشته،داریمکاروسرکلماتباوجهاناینبهریزیممیوقتی،آوریممیرابرکت

.آیدمینظربه،داردوجودجفتیکانسانیهردرپسجفتجفت:گویدمیانسانها

)9(وجعلْنَا نَومکُم سباتًا 

.خوابتان را آسایشتان گردانیدیمو 

:گویدمیبعد،آسایشانسانکه،باشدذهننسبتخوابشایدخواب

)10(وجعلْنَا اللَّیلَ لباسا 

.و شب را پوششتان قرار دادیم

درهاخیلیچون،شناسیممیبیرونماکهنیستشبوخوابآن ،خوابوشبازمنظورواقعاًاستممکن

کهموقعتواندمیشبپسنیست،شباصالزمینجوباالنباشد،شباصالًهک،کنندزندگیتوانندمیجاهایی

.ماستپوششماستپوششاینوباشد،شب،استذهنیمندرآدم

)11(وجعلْنَا النَّهار معاشًا 

.و روز را گاه طلب معیشت
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اوازرامعیشتومعاشورزقماکه،هستیماوبهبیدارقتیوهستید،اوبهبیدارکهوقتیتوانیدمیهمراروزو

میاستراحت،خوابیممیشب،کنیممیکارروزما یعنیراروزکهکنندترجمهبعضیاستممکن،گیریممی

.کردمترجمهشمابرايبیتیکباراموالنانگاهفقطمناست،واضحاینکهخوب،کنیم

دندانِ خرد بنما نعمت خور هموارهاسیرِ تناي بنده شیرِ تن، هستی تو 

،فنشیرینبندهاي:دنوشتنبرخیحتی،تنشیرینبندهاي:آنهنوشتند،تنشیربندهايبجايهاهنسخبعضی

.داردسازگاريبعديوقبلیابیاتباوخوردمیبیشتر،تنشیربندهولی،استمعنییکبهشانهمهتقریباً

ازمتعلقاتمانازپولماناز،مکیممیجهانازماکهشیرياین،آیدمیبیرونازکهشیرينییع،تنشیربنده

بهتو،خواهیمیزندگیبیروناز،کنیمینگاهبیرونبهتوبنابراینپس،هستیاینبندهگویدمی،فکرهایمان

هستی،تناسیربنابراین،ذهنة گهواردرطفلیو،شديکوبیدهتختهرويمیخباتوپس،کنینمینگانخدا

.هوشیاريبصورت،استذهنیشمناسیر،دیگرهستهمتناسیر،استبیرونشیربندهکهکسی

تمرینوشویممیتسلیمکهروزياز،بشویمتسلیمماکهآوریممیدرماراخرددندانوقتی، بنماخرددندان

خواهدمیخورد،نمیشیردیگر بیاورددردندانکهاي هبچخوبدارم،دندانتسلیممکهلحظههر،کنیممی

همقرآنآیهکه.آیدمینورآازنعمت،آورديدرراخرددندانکههمین،بدهنشانراخرددندانتوکهبگوید

میحقیقیکارشماوآمدهدرآفتابکهستاموقعیروز،آوریدمیآنورازروزدررامعیشتشماکهگفتمی

کنیدمیانتخابشماپس،شودمیشمابعدچهارواردوآیدمیزندگیخردکهستاموقعیحقیقیکارنید،ک

،استجهانایندایهاینوذهنگهوارهتويگذاشتهراشما،داریددایهیککه،هستیدسالهدویکسالهطفلآیا

اینوهستاي هداییکدگویمی،خوريمیشیرچون،هستیاواختیاردروخواباندمیودهدمیتکانهی

خرددندانتو،بیاوريدردندانخودتانتخابباتوانیمیاالنو،هستیخوارهشیربچهشماواستجهان

بدهد،نعمتتوبهکهزندگیستهمآن واستمنتظردیگردایهیک،شوخالصجهاندایهایندستاز،دربیاور

.دبدهناندانمنمی،بدهدغذا
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تا طفل بود سلطان، دایه کندش زندان

تا شیر خورد ز ایشان نَبود شه می خواره

خدافرزندما،مامثلدیگر،شدخواهدشاهاینخوب،استپادشاهفرزندکسییککنیدفرض،دیگرخوب

درست،استسالشیکپادشاهفرزندکهکنیدفرضخوبوهستیمطفلولیهستیم،اوامتدادکهچراهستیم،

اتاقییکتويگذاردمیرایکسالهفرزندداردبرمیدایهاین،دارندهمدایهیک،استپادشاهفرزندکهاست

.گذاردنمیشاهالبته،کندمیبزرگشدارددایه،داردخبرمادرشنه،داردخبرشاهنهتواند،میاي هگهوار

لحظههرو،راماکنداذیتخواهدمیشیطاناین،جهاناین،مابهکندمیکمکخیلیهمجهانشاهاینکهکما

تأملگویدمی،دهیممینشانماکههاییواکنشهمین،فرستدمیخبر،کندمیکمکداردمابهجهانشاه

میتسلیمشماوقتی،استکمکتسلیماست،کمککردنشناسایی،استکمکاینهاکردنتأملاینها،کنید،

.دیگرهستشمافکربهخداپس،آیدمیخداییخرد،پذیریدمیرالحظهنایاتفاقشوید

گذاردنمیوداشتهنگهجهاناینگهوارهتوي،بودیمطفلحاالتاما، کهزندانکندشدایهسلطانبودطفلتا

ماخورد،مییرشدایهازشاهیکسالهفرزندآن خوریممیشیرکهزمانیتا، زایشانخوردشیرتا، بیرونبرویم

،کنتأییدرامنخدابهراتوبدهتأییدهی،خوریممیشیرداریمجهانایندایهازجهانشاهسالهپنجاهفرزند

.بزنیددستمنسخنرانیبودچطوردارم،انتظارکنید،دانیقدر،کنیدتشکر،کنیدتعریفمناز

تا شیر خورد ز ایشان نَبود شه می است،شیرکنیممیرفکمااست،مارزهرواقعاًنیستشیردیگر،استشیر

بزرگیکدفعهنگیریدآیدمیبیرونازکهراانرژيآن وببریدراجهانایننافبندبیاییدشماپس،خواره

ولی،بخوردبریزدشرابآنجاازبرودتواندنمیکهپادشاهیکسالهطفلکهوگرنهاره،وخمیشاهبشویدبشوید،

دایهنخواهیمراجهاناینشیراگرهممادیگر،بزندحرفیتواندنمیدایهباشدسالش30سیپادشاهفرزندراگ

.هستیمشاهفرزندما،نیستیاي هکارتوگوییممیما،گذارمنمی:بگویدجهاناین

تنهادانیممیخدافرزندبعنوانهمما،استشاهقدرتقدرتتنهاکهداندمیشاهفرزنددارد،قدرتشاهفرزند

وجوددیگريقدرتهیچ،خداستقدرتاست،زندیگقدرتهستلحظهاینقدرت،جهاندرموجودقدرت

گهوارهتويمااینکهبراي،ماهبداشتهچیرگیوبودهدایهقدرت،دادمینشانماذهنکهچیزيآناصالً،ندارد
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تويباشدسالش30سیپادشاهفرزندکهاستدارخنده،شدیمزرگبفهمیدیمچونپریدیمگهوارهازمابودیم،

.داریمراحالتهمیندرستما،بدهتکانرااینبگویددایهبهبنشیندگهواره

از سنگ سبو ترسد، اما چو شود چشمه

هر لحظه سبو آید تازان به سوي خاره

فکرهايکههوشیاريیعنی،استتوشیجسمهوشیاريآبکهماستذهن،ماستذهنیمنهمینکوزهیاسبو

بههاشدگیشرطیدهند،میمابهماذهنیالگوهايدهند،میمابهماهايشدگیهویتهم،دهندمیمابهما

سنگموقعییکترسیممیذهن،ة کوزاینتوریختیم،بله،اینتودهند،میمابهمادردهايدهند،میما

نباید،داردهمراماآبرويکوزه،کنیممیمحافظتکوزهاینازهمینبراي،دبشکنایننکردهخداي،بخورد

این اگروشدجاريچشمهبینیدمیوشکنیدمیرااینازتکهیکشمااگر،استمصنوعیابروگفتیمبشکند،

.بریزدآبش،بشکنداشکوزهمن ذهنی محو بشود،

آید،میچیآنورازببینمدور،بریزمخواهممیراهمهبودهالتااالتازپرمنذهناین اصالًمنبگوییدشمایعنی

موقعیتزندگیاندازد،میسنگزندگیهمان،سنگترسید،نمیسنگازشماپسدانم،نمیبگویمخواهممی

یک،نیستیدبلدشماکهشودمیثابتجایییکمثالًشما،کوزهاینبهبزندراسنگکهآوردمیبوجودهایی

میشماازراشماسرمایهازقسمتیک،میردمییکیمندید،عالقهخیلیشماکه،رودمیکسییکجایی

.زندمیسنگزندگیداردکنید،میضررمثالًیاگیرند

آنازبعد،شدجاريچشمهببینیوبشکندکوزهاگرگویدمی.شدجاريچشمهبینیدمیپذیریدمیوقتیولی

جاريچشمهدیدیم،کردیمنفیراقسمتانیکاگرماگوید،میداردراماخاره،يبسوآیدمیدواندوانکوزه

هیاست،بزرگکوزهیککلش،داریممختلفيهاهکوزبشکستیم،همرادیگرکوزهیکنور،آازآمدآب،شد

یکمثالًآید،میپیشچیزيیکتاشویم،میکوزهشکستنداوطلبماآن ازبعد،زندگیشکندمیراهاهکوز

جاريچشمهکهبینیدمیچرا؟بشکنید،بایدراکوزهکدامببینیدخواهیدمیفوراً،دهیمیمنشانواکنشجایی

.خردۀ چشمچشمه؟کدامشود،می

کهگویدمینکردهکارخودشرويیانخواندهموالنا،نکردهگوشبرنامهاینبهکهکسیهرترسیم،میاالن

هیچکس،کنممیکنترلدارممنرا،چیزهمهایمبستهشوهر،وزنیکبچهتادوداریم،خانوادهیکماببینید
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بایدراچیزهاهمین،هستخوبیخردکوزهاینتو،بگرددمنمیلمطابقبایداینجاونزندحرف،نشودنزدیک

مرتبکوزهبهوشودمیورآنووراین،داردکوزهدردتوونخورید،تکان،گرفتمسلطهریزراهمهکنیم،اجرا

قبولقابلکوزهداریم،نگهکنیمدرستکوزهنیامدیماینکهبرايچرا؟، زندگیکند؟میحملهکیشود،میحمله

اشخالصهاینجا،خواندیمبارچندینرااعرابیداستانهمانبدهیم،برویمیکجا،داردلقبوخداراکوزهنیست،

.گوییمیمرا

راآلودگلآببرداشتندبودمهمخیلیبرایشانبارانآبنداشتند،آبکهبدويعرباعرابی،شوهروزنیک

کمکازشوبودبغداددرخلیفهخداست،موردنیادرکهخلیفه،پیشببرندبردارندکه،ايهکوزیکتويکردند

بهرفتوبغدادبهرسیدرفتمردخالصهبشود،درستوضعشانبیایندبگیرند،هدایاییبخششییکوبگیرند

دبردن،گرفتندتحویلشخوب،خداپیشرویممیداریمذهنیمانمنة کوزبامارود؟میکجاداردخلیفهقصر

داشتکهدرآنازودادبودقرارچههربهشوهمکارانشبهدادواحترامباگرفتراکوزهخلیفهخلیفه،پیش

بودهآلودگلکهکوزهآباینکهکشیدخجالتست،اجاريقصرجلويدردجلهرودکهدیدرونبیرفتمی

راکوزهاینشماکه،استمنتظرزندگیپسکرده،قبولراآنخداموردایندرخلیفهوبودهکوچکچقدر

.گویدمیرااینداردبدهد،شمابهرارودخانهآبوبدهید

و بشکندم شادماگر زین پس ا: گوید که

جان داد مرا آبش یک باره و صد باره

شمابههمرادیگريهاهکوزشکنید،میکوچککوزهیکگفتهکهراذهنیتانمنازقسمتییکشماوقتیپس

میهایتانشدگیهویتهمدنبالمشتاقانهایندفعهکنید،نمیپرهیزدیگر دفعهاینشماولیدهد،مینشان

جاهربشکن،گوییدمیزندگیبهوبینیدمیکوزهجاهروشویدمیمراقبمرتبکهاستینهمبرايگردید،

میاالنالبته،ترسیدمیاولکهگویدمیکوزهاینو.اصالًبشکنکن،کوچکرااینوییدگمی،داریدمندیدید

یکدفعه،کنممیانکارراودموجقسمتیکموقعهر،شوممیشادترمن،شکندمیرامنآن موقعهرکهویدگ

.شوممیاوجنسازبیشتر،شوممیترنزدیکخدابه،شوممیشادتر،شودمیبیشتردرونمفضاي

شکنیدمیراکوزهشماکهدفعههرکهدهدمینشانپس،بارهدصبلکهیکبارهنهداد،جانمنبهآبشگویدمی

میاي هکوزهر،رازندگیآبگرفتیم،راآبجلويمقاومتباکهمهستیماخودپس،آنورازآیدمیبیشتريآب
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میبیشتربآ،رودمیبینازوشودمیکوچکشمامنیتازقسمتیهرشکند،میشدگیهویتهمهر،شکند

ما،شکستشدتمامما،کوزهاینشدتمامنگویید،شکستیدکوزهیکشما،داردادامه،داردادامههیوشود

شکنیممیراکوزهاینبزرگتري،کوزهیکشکنیممیراکوزهاینداریم،دیگريهاهکوزشکر،راخدا،شدیمآزاد

.بزرگتريکوزهیک

نمیپیشرفتآنطوري،روممیعقبمننگوییدشما،نداریمرابزرگيهاهکوزتحملوتابمااولشکنیدتوجه

زیراولشاینها،شکستندرداریمگیرماو دهد،مینشانبزرگترييهاهکوزشمابهیواشیواشاینکهبراي،کنم

مابهایناینکهاوالً،دیگرنهگوییممی،شودمیبزرگترکهبعد،استکوچکچیزهاياینکهبراي،رویممیبار

شد،خواهدنترزیادآبایننشکنیدهماگرو،دارید،کنیددقتدرستولینداریم،مااي هکوزنوهمچ،آیدنمی

اینپسنکنید،بسندهاینبه،شویدمیترعمیقشمارفتهرفتهبار،هزارنهیکباریعنیصدبارهویکباره.بله

اشقاعدهاینکنار،بگذاریمبعد،بدهیمگوشحضورگنجماهششیککهنیستاینطوري،داردادامهتمرین

.تنیسمربوطمنبهآن نداریدیاداریددوستحاالاست

اینطوري،کنیمورزشبایدکنیم،ورزشنتوانیمکهروزيمگرتوانیم،میکهنجاییآتاما،استورزشمثالًمثل

شما،نکنیدورزشکهروزيهرشد،تمامکردیمورزشدیگربگوییدبعدباشگاهبرویدماهشششماکهنیست

بههستیدالبته،نیستیدمعنويآدمشمادیگر،نکنیدمعنويتمرینشماکهروزيهر،نیستیدکارورزشدیگر

روانکافیاندازهبهآباگرشماکنید،نمیالبتهکنید،بسندهنبایدولی،استروانآباالنشمازیادياندازه

ودارندادعاهنوزکههستندکسانیاینهابشکنید،راهاهکوزخواهیدمیروزبهروزکهشماآید،میورآناز،است

رسیده،دروغینحضورگنجبهنچشیدهرااشمزههنوزداردادعاکهکسیدیگر،نیستنجاآداردادعاکهکسی

: گویدمیاست؛بیتچنداینبخوانمهممثنويچند،بدهیداجازهبله

789مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بیت 

آتشی، یا بادی، یا خاکی بُدیتو از آن روزی که در هست آمدی

میکند،میاشارهرکنچهارآن به،بوديخاكیا،بوديبادیا،بوديآتشجنسازیا،آمديبوجودکهیموقعاز

این،شديفرمواردهوشیاريبعنوانشماکهروزياز،گرفتهوگیردمیصورتتغییراتاینکهبگویدخواهد
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میدیگريصورتیکآید،میدیگريصورتیکشکند،میماديهايصورتواستتکاملحالدرهوشیاري

.استارتقاحالدرهوشیاريترتیباینبه،آید

کی رسیدی مر تو را این ارتقا؟گر بر آن حالت تو را بودی بقا

بودقراراگر،بودیمجماداولمامثالًکه،رسیدينمیدرجهاینبهتو،بمانیاولتحالتبهکهبودقراراگر

کند،گیرذهنشدرکه،شدنمیانسانحیواناز،شدنمیحیوانکه،شدنمینباتکهدبایستجماددرهوشیاري

تويحتیاالنماارتقااینپسشود،میقبلیهايقسمتآن شبیهدیگر ،کندگیرذهنشدرباشدقراراگرحاال

.کردیمترقیمابوده،ارتقااین،هستیمذهن

ه جای آن نشاندهستی هبرت باز مُبَدِّل، هستیِ اول مناند

درستهشده،گذاشتهآنبجايبهترهستیدفعههرونماندهاولهستیخداست،کنندهتبدیلکننده،تبدیلاز

حیوانازبهترذهنیمنانسان، استدرختازبهترحیوان. استجماد،استسنگازبهتردرختنبات،نه؟یا

بگویدخواهدمیشود،میزندهخدابهبشودخالصذهنازکند،رعایتراچیزهابعضیاگرالبتهباشد،تواندمی

بشود،متالشیبایداستموقتیذهنیمنهستیاینکه

بعد یکدیگر، دوم به ز ابتداچنین تا صد هزاران هست هاهم

میدوولی،آیدمیدیگريازپسیکی،داشتخواهیمهاهستماجورهزارنصدوبارهصدویکبارهطورهمین

هستیاینوزندگیبهکنیداعتمادکهدهدنمیراقدرتاینشمابهحقیقتاًاینخواندنحاالاست،بهتراولیاز

بیعینکهجزئیعقلاینوپوستهاینرابالهاتمامکهبیایدیادتانوبرودبگذاریدراتقلبیحیثیتوتقلبی

همشمايهاهبچنیاورده،همشماهمسر،نیاوردههمامعهج،نیاوردههمدیگرکسیوآوردهشماسراستعقلی

دردردهاوکردهایجادرادردهابینشاین،آوردهبینشاینجوروآوردهعقلشوآوردهپوستهاینبلکهد،نیاوردن

کرده،ایجادبیشتريدردهايرفتهجذبقانونرويازدردهاشدین،هویتهمدردهاباشما،شدهجایگیرشما

رازندگیبرکتوراایزديخردراه،شمادشدیهویتهمدردهاباچونشده،زیادترتیباینبهشماردهايد

.شدیدکسبینتیجهدروبستید

شماازشمافامیل،شمادوستان،شماهمسر،شمابچهباید:کهگویدمیهمیشهشمابهبینشاینکهبینیدمی

کهکسیآن خواهیدنمیچراشما.استغلطاینودباشیداشتهتوقعبایداشم.استغلطاینوکنندنگهداري
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کندمیناکامداردراشماو،استزندگیخودآن وکندکمکشمابهبیایدآن ،کندکمکشمابهتواندمی

کنید؟نمیعوضا ردیدتانچرااست،اشتباهدیدآن کهبفهمید

هستازبهترشمابعديهستآیا،اندازیدمیراشدگیهایتانهویتهموکنیدمیگوشحضورگنجکهوقتیاز

راجبرانقانونچراندهید؟ادامهمتعهدانهچراندهید؟ادامهچرا.کردیدچرانکردید؟پبشرفت؟نیستقبل

رااشتاییندچیکشکنید؟نمیراهاهکوزچرابیاید؟آنورازتابیندازیدبایدحتماًکهندانیدچرانکنید؟رعایت

،دادراکوزهاعرابیآن شود،میبیشتررودخانهشکندمیاي هکوزهرآید،میداردآبمی بینید که،شکستید

.بدهیدراتانکوزههمشماگرفت،رادجله

798مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بیت 

پس فنا جو و مُبَدِّل را پرستچون دوم از اولینت هبرت است

محتواينه،بپرستراکنندهتبدیلوبمیر،شوفناذهنیمنبهنسبتبیاتواست،هترباولیازیدومحالتچون

قضادهیدمیاجازهوهستیدذهنتانمراقبشماهمینبراي،پرستیدمیرامبدلاالنشماالبتهکهرا،ذهنت

رازندگیتانفیکونکنگذاریدمیوانم،دنمی:گوییدمی،کنیدنمیستیزهاتفاقاتبابیاورد،بوجودرااتفاقات

مبدلکهمعتقدیدوکنیدمیتحملراهوشیارانهدرد،صبرایناستدردناكاگروکنید،میصبروبکندعوض

تا،رااتفاقیادیگرچیزیاکسینه،پرستممیرامبدلمن:گوییدمیهمیشهشماو.کندمیتبدیلراشمادارد

.استمهمیبیتپرستیدیم،راذهنمانمحتواي،پرستیدیمراتفاقاتاوکسانماحاال

دهم او را تا او کندم پارهخود پارهگر در ره او مردم، هم زنده بدو گردم

انجامراکارتدهیمیکسیبهکهستاپولیمعنیبههماست،سکهدومپارهولی،استرشوهمعنیبهپاره

اینازبودهقرارآمدیمهوشیاريبصورتآنورازمااست،حضوردومپاره،ستاهنیذمنمعادلاولپارهوبدهد

مردیم،ذهندرمردیم،اوبهرسیدنراهدررفتیمولی،بشویمزندهحضورهب،بیاییمبیرونوبشویمردذهناتاق

پارهمنبنابراین،کندزندهرامابایددوبارهاوتوانند،نمیهاآدمد،کنزندهدتوانمینبیرونراما، دیگرگهوارهدر

جنساز،کندمیطالسکهرامناوتارامنمهمین، راکوزههمینرا؟چیاو،بهدهممیرشوه،اوبهدهممی

.کندنمییهندتاکند،هوشیاري

نبريآنندهیاینشريوبیعایندرهآنکزجهانبازارجانبمروخیرهمیاخیره
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گنج حضور در تلگرامهاي هنک متن کامل برناملی
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