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1194مولوي، دیوان شمس، غزل شماره 

اي دیوانه، رو مر خویش را دیوانه سازگر نه

گر چه صد ره مات گشتی، مهره دیگر بباز

گر چه چون تاري ز زخمش، زخمه دیگر بزن

اي از چنگ بازبازگرد اي مرغ، گر چه خسته

چند خانه گم کنی و یاوه گردي گرد شهر؟

ووزي بسازور ز شهري نیز یاوه، با قَال

اسبِ چوبین برتراشیدي که این اسبِ منست

گر نه چوبینست اسبت خواجه، یک منزل بتاز

کنیدعوت حق نشنوي، آنگه دعاها می

نمازشرم بادت، اي برادر، زین دعاي بی

اي که سر بري از تیغِ حقسر به سر راضی نه

کی دهد بو همچو عنبر چونکه سیري و پیاز؟

رد شمسِ تبریزي ز لطفگر نیازت را پذی

بعد از آن بر عرش نه تو چار بالش بهرِ ناز
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.کنممیشروعموالناشمسدیواناز1194غزلباراامروزحضورگنجبرنامهاحوالپرسیوسالمبا

1194مولوي، دیوان شمس، غزل شماره 

اي دیوانه، رو مر خویش را دیوانه سازگر نه

تی، مهره دیگر ببازگر چه صد ره مات گش

ماتبارهزاربارصدگرچه،کندیوانهراخودتبرو،نیستیدیوانهاگرکه:گویدمیانسانبهخطابموالناپس

میبازيمثالًنردتختهیاشطرنجبازيدرکهمهره.بدهدستازهمدیگرمهرهیکوبشوماتدوبارهبروشدي

از،خداستامتدادهوشیاري،هستیمهوشیاريجنسازما،استگیشدهویتهممعنیبهجاایندر،کنند

اینچیزهايباوشویممیذهنوارد،شویممیجهاناینواردوقتی.هستیمخداجنسازماوخداستجنس

میهویتهم،هستندمهممابراياینهاباشدداشتهتعلقتواندمیآنکه،فیزیکیچیزهاي،باورهاقبیلازجهانی

.ویمش

ودهیممیهویتحسآنهابهوچسبیممیآنهابهما،استمهمبدهندیادمابهکههرچهباکهایمگفتهبارهاو

و،هستیمآنهاکنیممیفکر،شویممیبلندماآنهابصورتآنازبعدو،کنیممیتفویضآنهابهراوجودمانحس

ما،بگیردقرارمامرکز،مادلکههرچیزيومادلما،مرکزشودمی،شویممیهویتهمآنهاباماکهمهمهرچیز

.کنیممیپیداراآنعقلوبینیممیراجهانآنحسببر

اش معنی،کنیممیپیداراآنهاعقل،شوندمیمامرکزآنهاوشویممیهویتهمجهانیاینچیزهايباماپس

یکهاشدگیهویتهموذهنیمفاهیماینتغییربا.کنیمزیادترراآنهاکنیممیسعیبیشترچیهرکهاینست

.هستیمآنکنیممیفکرما،استذهنیمناسمشکهآیدمیبوجودذهنیتصویر

اینکهدرعقلششودمیخالصهوگیردمیهاجسممرکزوذهنیمرکزهمینازراعقلشواقعدرذهنیمنآن

.استزندگیاینهاتويوهستندمهماینهااینکهبراي،استبهتر،کنمدرستمنچیزهااینازبیشترچیهر

چیزهااینهمه،بگیریمزندگیآنهاازتابرسیمآنهابهکنیممیسعیداریمماوندارندوجودفعالًاینهاازبرخی

مثالًمانجنسیتمثالًمثل،شوندمیمربوطماخودبهچیزهااینازبعضی.هستندبیروندروماازخارجوآفل

ماولی.هستندبیروندرهمهابعضی،هستندمادربدنیمشخصات،هستیمزورپر،خوشگلی،جوانی،زن،مرد

.خواهیممیامنیتحس،خواهیممیهویت،خواهیممیزندگیاینهااز
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در،دهدمیمابهراچیزهاددیونیستعقلکهعقلی.استجزئیعقلاسمش،عقلگویدمیاینهابهذهنیمن

فقطواستمحدودبسیار،داردباشندهاینیاآدمجوراینکهعقلی.باشیمداشتهبایدخداییدیدماکهحالی

هویتهمآنبابیاورمبدسترااینمنکه.بیندمیراخودشجلوي،متریاسانتیمتربگوییمتوانیممی،چند

.ببیندتواندنمیرالکو.استزندگیآنتوي،بشوم

مامرکزآنهاوچیزهابهچسبیدیماینطوريوجهاناینبهرفتیمهوشیاريبصورتماکهبودهقرارکهحالیدر

این.بمانیمبیداروبشویمبیدارخوابایناز،استخوابجوریکاینوبینیممیراجهانآنهاعینکازوشدند

.گردیمبرمیهوشیارانهبعدجهاناینبهرویممیخدائیتبصورتمایعنی،هوشیاريبرگشتگویندمیراکار

ماکهگذاردنمیخودشدیدبااستبهتربیشترچیهرکهذهنیعقلهمینگردیممی برخواهیممیوقتیاما

یککهمکنیمیفکرمایعنی.بیندمیجسمهمراماجسمیاخدایازندگیذهنیمندراینکهبراي.برگردیم

وبزرگترجسمیکآنمنتها،استجسمیکهمآن،رویممیخدابسويجسمبصورتداریم،هستیمجسم

.استذهنتوهماتهمهاینها.استتريقوي

اگر.کنیپیدارازندگیعقلوبشويدیوانهبایديوبراینصورتدرداريراذهنیمنعقلهنوزتواگرگویدمی

میچهبداندوببردجمعازو، بدهدگوشاوحرفبهوموالنامثلکندپیدااهنماییریکبشودموفقکسی

یعنی،کندپیدارازندگیعقلراخداعقلمرتبوبشودتسلیمونیستعقلبهتربیشترچههراینکهوخواهد

،کردراکاراینشودمیتسلیمبوسیله،کندمیادارهراکائناتکهخرديوکهعقلیآنبهکندپیدادسترسی

ونهایتبیبه،بودهاولازکهشودمیهوشیاريهمان،گرددمیبرهوشیارانه،کندمیپیداراراهشیواشیواش

آدماینکهبراي؟چرا،دیوانگیگذاشتهرااسمشاینجاموالناکهاستآنعقلموقعآن.شودمیزندهخداابدیت

.گویندمیدیوانهآدمآنهبدارندذهنیمنکهمعمولیهاي

موالنارفتهچرا،نداردعقلگویندمی،کندعدولقاعدهاینازکسیاگربهتربیشترچههرگویندمیکهکسانی

دیگريکاراگر،شوهویتهمآنهاباوکنجمعبیشترچیهر:استهمینعقل؟استچیحضور؟خواندمی

.استدیوانگیبکنی

دورراعقلاینبندازبروي،دارراذهنیمنعقل،نکرديپیدارازندگیخردهنوزاگریدگومیفهمیدیمپس

همهشماکهموقعی؟آیدمیپیشکیوضعیتاینونتیجهاینحاال.بکندیوانهراخودت،کنپیدارازندگیعقل

کهچیزيهر،کندمیبازياینهابااشتباهاًهوشیاريکههستندهاشدگیهویتهممهره.ببازيراهامهرهاین
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تواندمیبیروندرچیزيیکیعنیاستشدههویتهمفکراینوکنیدمیفکراش بارهدرشبدرروزدرشما

مننباشدایناگرکهکنیدمیفکروبشویدآنمجذوبوبگردیدآنحوشوحولشماوکندجذبراشماتوجه

.کنیدمیبازيآنبا،شماستمهرهآن،شودنمیزندگیامزندگی،میرممی

امباختهرازیاديهايمهرهوکردمکارخودمرويمنبلهکه: گویندمیهابعضیوداریمزیاديهايمهرهما

باماکهمادري،پدرينقشمثل،هستندهانقشهاشانعمدههامهره؟ببازمرامهرهکدام،دیگرندارممهرهاصالً

.یمهستهویتهمآن

باولیکردمبزرگبودندبچه،رساندممقاماتبه،کردمدکتر،کردمبزرگراهایمبچه،مادرممنگویدمییکی

یعنیشدنهویتهم.نیستعشقشدنهویتهم،استهویتهممادرينقشباپس.استهویتهمآنها

مینیایداگرودارمعشقگویدمیبیادخوششاگر،نیستگاهیاست،گاهیعشقشکهسلطه،داشتنوکنترل

.استذهنیمنبهذهنیمنعشقاین،شودمیمتنفریکدفعهدارددوستیکدفعه،ندارمگوید

دیگراندرراخودشبودنوخدائیت،شویممیخدائیتجنسازشویممیهوشیاريگردیمبرمیوقتیحاال

دراصلیخودیاخوداصلشناساییعشق،آمدیمشقعبراي،آمدیمکاراینبرايماگفتیم.کندمیشناسایی

همهمسرماندرهممانبچهدر،کنیمشناساییخودماندرراهوشیاريبایداولماترتیباینبهواستدیگران

.استعشقاینوکنیمشناساییهمماندوستدر

،دارندعشقنظرشانبهکه،تاستملککه،استسلطهکهدارندذهنیمنبهذهنیمنعشق،عشقبجايمردم

،هستندهویتهمهمهپولبا،استمهرهپولمثلداشتنیتعلقچیزهايوهانقشپسحاال.نیستعشقکه

وکنیآزادآنهاازراخودتیعنی،ببازیمبایدرااینها،هستندمهره،ماستکنترلزیرکههمسرمهره،بچهمهره

.استعشقاسمش آن، کهباشیداشتهدوستدیگریکجورباید

هنوزکهبینیمیکنینگاهکهخوب.داري،کننگاهخوب،ندارممهرهگوییمیکهتوکهگویدمیموالناپس

شودمیصحبتوقتی.هاییآدمیکبهنسبتداريتنفرهنوز،داريخشمهنوز،داريکینههنوز،داريرنجش

گوییدمیکهشماگویندمیهمايعدهیکدیگر.نداردجاوامهباختراهامهرهراهمهمنخوبکه:گویدمی

داشتیممختصرتاچندیکحاال،نداریمهماالن،نداشتیماولازشدگیهویتهماصالًکهماشدگیهویتهم

.نیستچیزيهمچوناصالً.شدیمزندهخدابهاینجاماصددرصدیعنی،رفتانداختیمکههمرااین
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تسلیمکهصورتیدرهامهرهو.کنصبر،کننگاهخوبآنجاداري،ببازدیگرمهره،گشتیماترهدصچهگر

هستمجوانوهستممریضیاهستمزنیاهستممردمناینکهباببینیدشما،دهندمینشانراخودشانبشوي

بازيآنباکهچیزيهرگفتم؟نیستیهویتهماینهابا،دارندقبولرامنمردمهستمدانشمندیاهستمسالمیا

توانیدمیشماجهاندرکهچیزيهر،یکیآنروينشینیمیشويمیبلنداینجاصندوقاز،صندوقکنیمی

.باشیدداشتهننگیاکنیدافتخار،بدهیدپز،شویدبلندوشنیدنبپرندهیکمثل

دارمراایراداینمندگویمی،استیتهوهمآنباکردهعیببدنشازقسمتیکاستمریضکسییک

جسماینبهآیدمیضرريهر،گوهربرنیضررآیدصدفبر.استهوشیارياشاصلکهحالیدر،شدمبدبخت

کهچههر،مافکر،مادرك،هستندآفلهمهماتنیزندگیومافکرماجسماینکهدانیدمیشماوآیدمی

.نیستندماجنسازوهستندفکرجنسازو،هستندآفلهمهاینهاماهايقضاوت،داریمحسیمحصول

شمابهراهامهرهزندگیتاباشیدنداشتهادعا،باشیدصبوربایدشماوبدهیمدستازمهرهاینقدربایدماحاال

شاءاهللاننکردیداپاگر. ببازدکندمیپیدادیگرمهرهببیند،کندنگاهخودشبهکسیهرحاالبله.بدهدنشان

،چیزيبهدهدنمینشانواکنش،استعمیقواقعاًموقعآننکردپیدااگر،نهایتبیبهوشدهزندهحضوربهکه

مابهواقعاًبایدآدماین.نداردکسیبهنسبتايکینه،نداردرادردهاآندیگر،ترسدنمی،شودنمیخشمگین

.کندکمک

ش، زخمه دیگر بزنگر چه چون تاري ز زخم

اي از چنگ بازبازگرد اي مرغ، گر چه خسته

یعنیبازچنگگرفتهچنگشدرراتوبازيیکآمديجهاناینبهتوکهوقتیازکهگویدمیداردوخداچنگ

توشديالغراینقدرچهگر:گویدمی،کنیممیخواهدمیماندلکاريهرآزادیمآنباکهکنیممیفکرماکه

دستازکهندارمچیزيمنخوب.شديموتارمثل،داديدستازراهاشدگیهویتهم،باختیمهرهاینقدر

.کنامتحانهمباز،بدهم

میرازندگیآهنگ؟رقصیمیزندگیآهنگباکهببین،کنامتحان،شديموتارمثلواقعاًاگر،بزندیگرزخمه

ازسبببیشادي؟داريآرامشیاآوريمیپیغامورآناز؟کندبیانتوطریقازراخودشتواندمیزندگی؟زنی
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نهایتبیتودرون،شدينهایتبی؟کندمیارتعاشتووجودذراتتمامدروباالآیدمیجوشدمیتواعماق

؟گنجدمیچیزهمهبحرایندربحرایندر؟شده

الغرترهماینازشدمموتاردیگرکهمن،بدهمگوشیچبرايمنکه،نکنیمادعاماکهگویدمیموالنارااینها

بصورت،انساناي،هوشیاريايیعنی،مرغايگردبر:گویدمی.کهاستنماندهچیزي،میرممیکهدیگربشوم

مقاومتاینقدرکهگرچه،منبسويگردبازکهرامازندگیکندمیصدالحظههروهمیشهکه،گردبازهوشیاري

وبخوريتکانتوانینمیگرفتهراتوخدا،گرفتهراتوبازباز،چنگاز،زخمییعنیخسته،شديزخمیکردي

.کنیمیمقاومتتو

،ببازیمبایدداریممهرهماکهکنیماعترافباید،بشویمتسلیمباید،کنیممقاومتنبایدماکهدهدمینشانپس

د؟ایشدهزخمیچرادیگر،امشدهزخمییعنیشکایتونالهوآهاینهمهوایدشدهشماوشویممیزخمیاگر

شکرراخدااینکهعوض،گرفتهشماازرامهرهوقتی،ببازیدرامهرهشماکهبودهاینطرحشزندگیاینکهبراي

وناله،کایتشبهکرديشروع،امانداختهراامشدگیهویتهممن،دادينشانمنبهرامهرهکهکنید

ذهنیمن.کردممقاومتمنکهندانستیمسئولهمراخودتتازهوچیزهمهوخداازرنجیدنوشدنخشمگین

بارزیرذهنیمنکهکردخواهیمصحبتهماالنحاال،مردمگردنانداختی،رسانداینجابهرامنکهبودمن

.رودنمیمسئولیت

مسئولیت،شدیدهویتهمرفتید،هستیدخدادامتداد،هستیدهوشیاريشما،دانیدمیشمادیگراالنولی

وبشویدتسلیمشمااینکه،استخودتانبعهدهشماهوشیاريکیفیتمسئولیت،استخودتانبعهدهشدنبیدار

خودتانتقصیر،شدیدزخمییعنیشدیدخستهاگرو،شماستشخصبعهدهکنیدآشتیلحظهایناتفاقبا

زخمیکهنیستهیچکس؟شوينمیتسلیمچرا؟زنیمیپاودستاینقدرچیبرايگرفتهراتوابعق.است

ماازداشتیمیاایمدادهدستازبگیریمخواستیممیکهراچیزهایییکماهمهاینکهبراي؟چرا،باشدنشده

.گرفتند

برايهمینطورهمجسمی،حاالنه،زندمیآسیبشمابهمرتبزندگی،بشویدبیدارشماکهگرفتهزندگیخوب

کهشما.کنیمنمیما،راهامهرهاینکنرهاکننگاهمنبهگویدمی،ببازمهرهگویدمی،شویمنمیبیداراینکه

،هستیدخداجنسازکهدانیدمیشما،بخواهیدخوشبختی،بخواهیدهویتنبایدچیزهاازکهدانیدمیدیگر

اورامهره؟داریدمینگهمهرهچیبراي،بشویدزندهاونهایتبیبهبشویداوجنسازرانههوشیااینجاآمدید
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موتارکهمنگوییدمیبعداً.استکاريچهاینخوب،رنجیدمی،کنیدمیشکایتشمادوباره،گیردمیآیدمی

.هستیمالوارهنوزام،استنازكخیلیکهموتار،نشدیدموتار؟شدیدموتارشماکجا،کهشدم

بطوروجامعهکهدانیدمیشماوکنیمکارخودمانرويبایدما،باشیدنداشتهقبولراخودتانزوديکنیدتوجه

،دهدمینمایشداردراخودشمنکسیهر،تلویزیونیهر،کنیممینگاهجاهر،کنندنمیکمکمابهمردمکلی

دربکندراادعااینبیایدکسیاگر،کندنمیکمکشمابهاینخوب.دانیدنمیشما،دانممیمن،منگویدمی

چرامنپسدانممیهممن،شودمیتحریکداردشماذهنیمن،بگیریدقرارتحریکاتاینمعرضدرشما،روز

.دانمنمیمندانیدمیشماچرا؟دانمنمی

:بگوییدداریدبرکاغذصفحهبشنیدروزيیکبایدشما،برویدجمعدنبالنبایدشما،بشویدتحریکنبایدشما

کهکسیآن،مردم،دوستانم،همسرمدارمکارچهمن،دارممهرهمن،هستمهوشیاريمن؟خواهممیچیمن

راهدادهنشانمنبهموالنا،امفهمیدهمن،چهمنبه،بیاندازدخواهدنمیرااش مهره،کندمیصحبتتلویزیون

.بودخواهیآنهاازیکیشماپس.کنیتقلیدجمعازمجبورينکنیراکارنایتا.را

مییکدفعه،فهمیممی،بکنیمبایدکارچهکهآیدمیجامانحواسخردهیک،خوانیممیموالناآییممیما

یطهحونفوذحیطهدرماوداردمنکسیهرخوب،دهندمینشانراشانمنهمهبینیممی،بیرونرویم

شما.شویممیتحریک،آوردمیبوجودراخودشجنسچیزيهرگفتیمکههمانطور،گیریممیقراراوتحریک

ازرامهرهکهشویدنمیتحریکهمیکدفعه،بیاوریدباالراتان ذهنیمنکهشویدمیتحریکدفعهدهروزي

.استاینطوري،بدهیددست

هايقسمتازاستفادهباراموانعاینخواندخواهیمهمامروز،استشتبرگموانع،استبرگشتموانعاینهاپس

خودتانوباشندراهایندر،باشندخودتانمثلکهکنیدپیداافراديشمامگر،هستندمانعمردم،مثنويمختلف

.نگیریدقراردردهاوذهنیمنتحریکاتمعرضدر. بدهیدپرهیزرا

اوه گردي گرد شهر؟چند خانه گم کنی و ی

ور ز شهري نیز یاوه، با قَالووزي بساز

مابهاستبلدراراهواقعاًباشدزندهکسیاگر،دهدمینشانراراه،استقالوزاو،موالنامثل،رهنمایعنیقالوز

یکتاییفضايخانه؟کنیگمراخانهخواهیمیچقدرکهگویدمیمابه.استقالوزهماوخوب،بدهدنشان
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مرکز،خداستخانه.استمطلبیکبرايمختلفیالفاظاینها.شماستعدمدلخانه،استلحظهاینخانه.است

.آنجاشماستخانه،شدعدمجنساز،شدخالیوقتی،ببازيراهامهرهباید،استجسمجنسازاالنکهشما

درکهحالیدر،لحظهاینابدیتولحظهاینایتنهبیولحظهاینیکبااستیکیکه،شماستخانهشمامرکز

به،آیندهبعدگذشتهبهرویممیهی،هستیمآیندهوگذشتهدرهستیمزماندرداریممهرهوقتیماذهن

خیلی،ندارداشکالیبیرونیچیزهايبرايریزيبرنامهبراي،بینیپیشبراي،یادگیريبرايرفتنآیندهوگذشته

لحظهایندرزندگی.نههویتبراي،زندگیحسبرايآیندهوگذشتهبهروانشناختینیازلیو.استخوبهم

وقتی،لحظهایندرشویدمیساکنآییدمی،استلحظهاینشماخانه،هستیدلحظهاینجنسازشما،است

.شویدمینهایتبیشدیدساکن

.استیکتاییفضايخانه،ایدکردهگمراخانه،نیدپوشامیپریدمیرالحظهاین،هستیدزمانتويوقتیولی

میراشهرايعدهیک،شهرگردگرديمیبیهودهیعنی،استیکتاییفضايهمشهریاوه گردي گرد شهر؟

نهایتبی،شودمیبازانساندرونکهانسانشدهنهایتبیدلیا استشهرلحظهاینکهدانندمی،شناسند

،شناسیمنمیراآنجاماحاال،نیستخانهخالصهذهناین،استیکتاییفضاياینوماستهخاناین،شودمی

،استحلقهیک،داردوجودرینگیکدورشاندنیاشهرهايازبعضی،گردندمیبیهودهخانهدورايعدهیک

.شوندنمیشهروارد،گردندمی،استاتوبان،استfree wayمثلحلقه آندرونروندمیهابعضی

یکراتوجهتاندارید،سروکارمهرهباشماهرموقع. بیهودهمی گردیم لحظهاینحولهستیمآنمثلهمما

تسلیمموقعهردهید،میدستازرامهرهموقعهر. گردیدمیشهردورکند،میجذببیروندرايمهره

.  هستیدشهرآندرهستید،زندگیباموازيوهستید

کهنشهرآندربینیخویشنتکنتسلیمخودوچشمآندببنتو

کسیگردند،میشهردورمردمپس. بینیمیشهرآندرراخودتکن،تسلیمراخودتببند،راذهنچشمآن

،استیتخدائجنسازداندمیدارد،وجودزندگیداندمیدارد،وجودخداداندمیاست،هویتهمباورهاباکه

بپاشد،فروبایدذهنیمننامبهکنندهفکراینبشود،شهرواردنگردددورشاینکهبراي. گرددمیدورشولی

هر. شودمیضعیفاینبازیدمیشماکهايمهرههر. گذاردنمیاینبرپاست،اینکهزمانیتا. بریزدفروباید

. بکشدخودشبهراشماکهداریدچیزکمتربازید،میکهايمهره
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میاست،جسمباور،. شخصیباورمذهبی،سیاسی،باوردارید؟شدههویتهمباورآیاباورهایتان،بهکنیدنگاه

همیاوهویکتاییفضايشهربهبرویدکنید،رهاراذهنروستاياینشماکهاستایندین. باشدشمامرکزتواند

. شديگمشهرگرد. شديگمیعنیگرديیاوهبگوییمتوانیممیتیحگشتن،بیهودهیعنیگشتنیاوه. نگردید

آن.اندهشدگملبشدرشوند،نمیدریاواردپرسی،میآدرسدریالبشدگانگمازتو:گویدمیکهحافظمثل

دبایببنديراچشمآنباشدقراراگراست،مهرهچشمذهن،چشم. بینیمیرادریافوراًببندي،راذهنچشم

. ببازيرامهرهاین

دستازراهویتمکهاستمعلومنگویید. خودتانبهکنیدنگاههویتم؟همپولبامن: بپرسیدخودتانازشما

دستازراپولتانوقتیشوید؟میناراحتواقعاًکنید،میخرجپولوقتیکهببینید. نزنیدراحرفایننه. دادم

نکندتلفراپولشآدمکهکندمیایجابعقلالبتهدهید؟مینشانشدیدواکنششوید؟میناراحتدهیدمی

میدیگرخورده،برشمابهاینودهدنمیراشمادالرصدکسییکمثالاینکهولی. خوردمیدردشبهخوب،

همپولباتنهانه. هویتیدهمپولباشماپسشده،توهینشمابهخوابید،نمیشبیابکنیددعوابرویدخواهید

. دهدمینشانشماواکنشهویتید،همهم،ذهنیالگوهايسريیکباهویتید،

است؟ذهنیالگوهايآیااست؟چیزهاییچهببینیدهویتید،همشماپسدهیدمینشانواکنششمااگر

همآنهاباوداریمانباورشماکهاندفکرهایییکاند،باورهایییک. داریمباورماکهاندجمالتیذهنیالگوهاي

.  دهیممینشانواکنشماگیردمیصورتآنخالفوقتی. هویتیم

چه: گویندمیهابعضینیست،شهردانینمیاصالکجاست،شهردانینمیاصالکردي،گمهمراشهراگر

میبخواهددلمهمکاريهروبکنیراکیفتبایداینجا! بهتربیشترهرچهدیگروهستیمجسمهمینماشهري؟

خوب. گویندمیاینطوريهابعضینیست؟جسمهمیننیست؟فکرهمینمگرچه؟ازبیداريبیداري؟چه. کنم

اینطورياگرها،. داردوجودیکتاییشهردارد،وجودشهرياصالدانندنمییعنی. هستندیاوههمشهرازاینها

مثلراهنماییباقالووزي،با. داردمعنیخیلیبسازاین. کنیآشتبساز،راهنمایکباصورتایندرتو،هستی

.  کنآشتیموالنا

نیست،مؤدبذهنیمناوال. کنیمنمیآشتیمابرایتان،خواندخواهمهممثنويدردید،خواهیمامروزولی

نیست،نفعشبههکجاهاییدرکند،قبولراموالناحرفبیایداینکهو. داردقبولراخودشنیست،قدرشناس

اینجا،اینجا،اینجاخوب،خیلیکهگویدمیذهنیمننتیجهدرسازد،نمینتیجهدراست،سختخیلیکاراین
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راهنمااوالاین. کردهاشتباهموقعآنخوب. خوردنمیمندردبهگفته،غلطرااش بقیهگفته،درستموالنا

. نیستساختنثانیاونیست،کردنانتخاب

کندنمیایجاباتذهنیمنعقلنیست،اتذهنیمنمیلنیست،میلتمطابقشماکهجاهایییعنیازبس

شمابهراشهرهمقالووز،صورتایندر. راخودتنهکنی،قبولرااو. بشنويرااوحرفبایدتوباشد،اینطوري

االنکهبیتیسههمین. دهدمینشانالنامواینکهکما. دهدمینشانراشهربهرسیدنراههمودهدمینشان

نمیمابهایشانمثلانسانیاگرهستید،کیفهمیدیدشماداده،نشانراهکلیگفته،شمابهچیزکلیخواندیم

فهمیدیم؟میکجاازماگفت

ایجاددردزیاديمقداریکبعدشده،گمفکرهایشدروچیزها،آنباشدههویتهمجهان،اینبهآمدهکهکسی

همهاآنتويشدههویتهمهم،هایشکینهوهاخشموهارنجشباکند،میایجاددردزندگیجوراینکرده،

راراهخوببیند،میغلطاصالوکند،میشکایتکند،مینالههمدائماکند؟پیداراراهچطوريآخرشده،گم

نمیراشهرولیشدیم،گمهمشهرازاگرکه،استهمینرايبکند؟پیداراکجاراهرا،راهکند؟پیداچطور

منبهکسییکگردم،میآندنبال،دارمايشدهگمیکمناست،شهردانممیمن:گویدمیکهشناسیم،

. استخوبحالمگویدمیاست،خرابخیلیحالشندارم،شدهگممناصالگویدمییکی. بدهدنشان

حملخودشباراثابتدردیکداردذهنیمنکهکسی. باشدخوبتواندنمیحالشدارد،ذهنیمنکهکسی

میترحالبیهمروزبهروزندارد،حالاست،حوصلهبیملول،گویدمیاوبهموالناامروز. استملول. کندمی

؟هچیاشکالمکهنیدبکراسؤالاینروزيیکشماونچسبدشمابهچیزهیچکهاستاینبرايکاراینو. شود

نداري،خبرشهرازشناسی،نمیراشهرکه،استایناشکالتکه،استایناشکالشگویدمیشمابهقالووزیک

. دهدمینشانداردموالناحاال. بدهمنشانتوبهمنبیاشناسی،نمیراراهشداريخبرهماگر

اسبِ چوبین برتراشیدي که این اسبِ منست

نست اسبت خواجه، یک منزل بتازگر نه چوبی

اوعقلوشدهسوارشوکردهدرسترااینآمدهيهوشیاراینکهبرايتراشیدي،توکهذهنیمناینگوید،می

هر. استخوبیاسباینکهداردهمادعاوشهربهبرودچوبیناسباینباخواهدمی. داندمیخودشعقلرا
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خوبیاسب. استمناسباینگویدمیشده،سواررااش ذهنیمنعقلاسبشده،سواررافکرشاسبکسی

. استهتربشماهاياسبازاست،هم

میادعاتوکهطوراینبرود،تواندمییکتاییفضايسويبهایناگرنیست،چوبینتواسبایناگرگویدمی

بیشتريدردمامرتب. شودمیدورتبمرذهنیمناینکهدانیدمیشماو.رااسباینبتازمنزلیککنی،

دردرود،میدردسويبهجذبقانونطبقدردوداردوجوددردباشدگیهویتهممامرکزدر. کنیممیایجاد

پس. شودنمیبهترکهشودمیبدتروضعشسنششدناضافهباداردذهنیمنهرکسییعنیکند،میزیادتررا

. شودمیدورآدماین

کینهقدراینچراشوي؟میدورخداازاش همهچراپس،ببینیمبدوفرسخیک،قدمدو،قدمیکداريباساگر

درولینبودمتداولشهرهادرشایدوشدندمیسوارهابچهکهبشودهانیآنتواندمیچوبیناسبداري؟

میگرفتند،میطورياینواشتندگذمیپایشاندوتابینوداشتندبرمیهابچهرادرازيچوبیکروستاها

رااسببچهتادهیانفردهبینیمیدفعهیکوزدندمیوداشتندمیبرهمشالقیکو،استاسباینگفتند

.تازندمیدارند

اسباینبهکنندمیتصوراینهاکهحالیدرکهکنیدنگاهسواراسبکودکاناینبهشما:گویدمیموالناولی

اسبکهاستپاهایشانهستند،پاهایشانسواراینهاواقعدرتازد،میداردچوبیناسبوشدندوارسچوبین

. بردمیراچوبی

شماادراکاتوفکرهااینکهکنیدحستوانیدمیهمشما:کهگویدمیموالنا،کندمیاستفادهتمثیلاینازحاال

وکودكآنعنوانبهشماواستچوبیناسبهماناینهادهد،مینشانذهنکههرچهشما،حسیمحصوالتو

.شودمیبالغکودكآنو. چوبیناسبایننه،کنیدمیحملرااینکههستیدشماکودك،آنپاهاي

شانزدهدردیگرولیبشود،هاچوباینسوارايبچهیککهداشتامکانسالگیدوازدهتابگوییممثالروستادر

کندفکربایدسنییکتاآدماینباورها،باشدههویتهمجهاناینبهآمدهکههمانسانیکیپس.  نهسالگی

بفهمدبایدشدسالچهلشاسنوقتی. کندحملبایدیا،کندمیحملرااوواستاسبشچوبیناسباینکه

حملرااینداریمعمیقيهوشیاریکصورتبهکههستیممااینواستچوبیناسبآنهمهادراکات،اینکه

: گویدمیگوید،میراهمینبیتاین. کنیممی
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3445مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت 

مهچو نی دان مرکبِ کودک، هَالوهم و فکر و حس و ادراکِ مشا

ما،هايقضاوتما،خوشایندما،دبداینوماادراكوماحسومافکروماوهمشو،بیدارهال،باش،بیداریعنی

توانیدمیشماحاال. استچوبیاسبهمهاینهاهستند؟چههمهاینهاشنیدن،دیدن،مثلماحسیمحصوالت

کههستیدشمااینواندسطحیشمافکرهاياینتماموهستیدعمیقیبسیاريهوشیاراینشماکهکنیدحس

.کنیدمیحملرافکرهااین

ازهستید،خداجنسازشماهستند،مادهاینهاهستید،لطیفشماهستند،جامداینهاوهستندچوبیناینهاو

پاياینرويدارید،يهوشیارپايشماکودك،آنمثلبنابراینوهستیدعدمجنسازهستید،لطافتجنس

اسبحاالتاکهراخشکچوبنایراحتیبهونهایتیدبیاصلدرایستید،میبروید،راهتوانیدمیيهوشیار

.کناربگذاریدکردمیکنترلراشماوبودید،کرده

نمیتماممابرايبازيولی. شدمیتمامبازيوقتیکنار،انداختندمیراچوبشبباالخرهروستادرکودکانآن

میزیادایناست،پولماین؟کنیبازيهامهرهاینباخواهیمیکیتاشما. کردهشروعمهرهباهمینبراي. شود

خوشحال،ناراحت،هیشوم،میناراحتشودمیکمشوم،میخوشحالمنشودمیزیادشود،میکمشود

اسباینسوارنداردلزومیشما. رودمیراهبددارداسبهاین. ناراحتخوشحال،ناراحت،خوشحال،ناراحت،

. بتازمنزلیکنیست،چوبیندیگراسبهواجه،خگویدمیهمینبراي. استچوبیناسببشوید،

تسلیمبکنیم؟بایدچکار. نیستاسب. رفتنخواهدخداسويبهشماادراكوحسوفکرووهماسباسب،این

مرکبهملحظهایناتفاقدیدخواهیدکنید،آشتیلحظهایناتفاقبابشوید،تسلیمشمااگر. لحظهایندر

میوجودبهرااتفاقاتفاق،آقا،کهکنندمیگوشاخبارتقریبامردمهمه. شویممیاتفاقسوارما. استچوبین

. استچوبیناسباتفاق،. هستنداتفاقسوار. آورد

برسواراتفاقکهکنیدحستوانیدمیهمشما. بیفتیداتفاقنبایدشما. آوریممیوجودبهرااتفاقکههستیمما

اتفاقاطرافآگاهیهستید،اتفاقاطرافيهوشیارشمااین. کنیدمیحملرااتفاقکهدهستیشمااینشماست،

دارد،اندازدستاتفاق. بشویداتفاقسواربایدشماافتید،میاتفاقشمااینکهنه،افتدمیشمادراتفاقهستید،

. کارایننیستدرستولی. تدافمیمنضرربهافتد،میمنسودبهاتفاق. رودمیباالرودمیپایینهی
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کنیدعوت حق نشنوي، آنگه دعاها می

نمازشرم بادت، اي برادر، زین دعاي بی

تسلیمازلمقصودلیکهستی،منجنسازتوگویدمی. کندمیصداکند،میدعوترامالحظهبهلحظهزندگی

جنسازراشمالحظهایناتفاقپذیرش. متسلیبهکندمیدعوتلحظه،ایندرماستتسلیمخدامقصودتوست،

می. بودیداولازکهشویدمیيهوشیارهمانجنسازشوید،میحضورجنسازلحظهایندرشماو. کندمیاو

.شنودنمیراخدادعوتذهنیمن. خواهیمیداري،نیازوداريمینگهراذهنیمنتوگوید

فضاي. نباشیماتفاقجنسازباشیم،آشتیلحظهایناتفاقبازندگی،باباشیمموازيبایدمالحظههرواقعدر

درشماشودنمی. بکنیمدعاماموقعآنوماستاصلواستاوجنسازاتفاقاطراففضاي. باشیماتفاقاطراف

.  بکنیدهمدعابخوانید،همنمازبکنید،بازيمهرهباشید،هامهرهفکربهلحظهاین

خجالتگویدمی. استذهنیمندعايتسلیم،بیدعاي. استذهنیمندعايحضور،بیدعاياینهکگویدمی

پازیررااوهايخواستهوکنیمیمطرحراخودتهايخواستهتوهستی،خداپیشگاهدراالنتوکشی؟نمی

متاسفانهما. نگیریدخودتانهبشما. گویدمیانسانیهربهها،گویدنمیشمابهبه،کنی؟نمیشرمگذاري،می

اووباشدتسلیمحالدربایدانسانلحظهاین. استطورياینانسانفقطلحظهاینکه،موضوعازنیستیمآگاه

. بخواهیدچهشماکهکندتعیینخدایعنی

میچهوگویدیمچهاوکهنشنویدرااودعوتوها،مهرهاساسبربیاوریدباالراذهنیمنبخواهیداگرشما

مثلروانشناختی،نیازهاياساسبربعدباشد،چهشماعملباشد،چهشمافکربنویسد،شماذهنرويخواهد

خجالتآخر. خواهیمنمیاوازرازندگیموقعآنبعد. کنمپیدازندگیبیاورمدستبهرااینگوییممیاینکه

کناربهخدازندگی،لحظه،ایندرکهايخواستهحضور،بیيهاخواستهاینازبرادر،ايبادتشرمکشی؟نمی

نیاز. استروانشناختینیازهايهمآنرا،اتمادينیازهايخواهی،میرانیازهایتايشدهبلندفقط. است

.اندحقیقینیازهاياینهامسکن،لباس،نان،خوردن،بهنیازنیست،نیازواقعاروانشناختی

نیازاینهامردم،بهزدنصدمهبهنیازدادن،پزبهنیازشدن،بزرگبهنیازمردم،توجهبهنیازم،مردتأییدبهنیاز

ذهنیمنبراي. استذهنیمننیازهاياست،روانشناختینیازهاياست،گونهمریضنیازهاياینهانیستند،

آید،مینظربهمنطقیبسیارشناختیرواننیازهاياینذهنیمنبرايآید،مینظربهآید،میپیشمنطقیخیلی
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بشویموصلوبکنیمآشتیلحظهایناتفاقباتوانیممیاالنهمینما.خردمندیمماچرا؟. کنیمشرمبایدماولی

بیدارماوکنیم،عملچهکنیم،فکرچهکهبگویدمابهخردآنو.کنیماستفادهخردآنازوزندگیخردبه

. عملمانفکرمان،بهبریزدزندگیخردکهطوريبه،بدهیمانجامگونهبیدارعملوبمانیم

اینکهخداازداریمهاییخواستهومن،عنوانبهشویممیبلندوداریممقاومتما،بندیممیراراهحاال،

.انسانبراياستآورشرماینهاواستمادياش همهنیست،خداباواقعینیازورازبا. نیستحضورباهاخواسته

کمکهمبهبایدما. استآورشرمبعداًاست،قبولقابلسنییکتاکنید،مطالعهخوباگرراذهنیمناصال

تواندنمیذهنیمن. استبدذهنیمنبشودمتوجهتواندنمیذهنیمن. بگیریمیادبزرگانمانازبایدما. کنیم

میپخشراذهنیهايمنتلویزیون. کندنمیپخشراچیزهایناتلویزیون. نیستعقلعقلشکهبشودمتوجه

. زندمیحرفآوردمیوجودبهذهنیمنکهاتفاقاتیبهراجع. کند

کدامهیچ. کندمیمقایسهدارد،قدرتبهعالقهدارد،ترسدارد،حرصهاشدگیهویتهماساسبرذهنیمن

نمیاینهاازیعنیخورند،نمیشماشخصدردبهوخورندنمییزندگدردبهخورند،نمیخدادردبهاینهااز

،بنویسدبنشیندبایدفرداًخودشبرايهرکسیگویممیهمینبراي. افتیدمیدوربگیرید،زندگیشماتوانید

اگروکندتقلیدجمعازاستمجبورنکرده،راکاراینتا. ندارممردمبهکاريمنزندگی،درخواهممیرااینمن

. کندمیامنیتعدمحسکند،نمیتقلید

کنم،میدارماشتباهنکند! کهنیستدرستاینآخرتنها،منکنندمیطورياینمردمهمهاین:گویدمی

اگر.شوممیبدبختنشوم،مردممثلباشم،نداشتهاضطرابنترسم،. شوممیبدبختنورزمحرص. بشومبدبخت

میبدبختنشوم،هویتهمآفلچیزهايبااگرنیفتم،اتفاقلحظههرنلرزاند،مرااتفاقاتاگربگذرد،خوشمنبه

. بشومبایدمردممثلبترسم،بایداش همهشوم،

باورها،اینباشماگوییممیهایمان،بچهرويداریمسلطهاینقدر. کنیممیتربیتهمینطورهمراهایمانبچهما

زدهغمخودمانمثلچیزها،آنباکردیمهویتهمراآنهاوقتی. بشویدهویتهمیزهاچاینباارزشها،اینبا

. اوبهنداديیادزندگیتوکند؟زندگیچطوري. کنیدزندگیبروید. آمديخوش! بروحاالگوییممیکردیم،

یکبابیاورنديارهوشیعنوانبهراانسانیککهموالنا،مثلخواهد،میقالووزيخواهد،میاستاديبسیار

فضايبهبرگردانندراایندوبارهبعدنه،زیادبعد. بشناسدراجداییکهبکنندهویتهمخردهیکچیزهایی

. خواهدمیاستادياین. کندقائمزندگیروي. یکتایی
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هاستدادنانجامسريیکشاملکهرامادريیاپدرينقشکنیممیافتخارمااینکهوذهنیمنباطوريهمین

همهرچقدردادنانجامدیگر،االندانیممیکهحالیدر. دهیممیانجامخوبداریمحضور،بدونبودن،بدون

. باشدحضوربایدبودن،باید. برساندزندگیبهراانسانهاکهنیستکافینیست،کافیباشدکاملوباشداصیل

زندگیوخداستبهبودنشزندهاست،سکونشت،اسحضورشیکیباشد،زندهقسمتشدوتابایدهرکسی

کارکردیکاست،رفتاریک. استعملجوریکهمفکر. دادنشانجامعملش،همیکیاست،عمقشاست،

همهرچقدرباشید،شدهکندهریشهازباشید،نداشتهسکونشمااگر. گیردمیسرچشمهآنجاازهمفکراست،

.  کردنخواهدکاراینمادر،یاپدرعنوانبهبدهیدانجاماندارداستمطابقودرستراکارهااین

&&&

پایان قسمت اول
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ري از تیغِ حقاي که سر بسر به سر راضی نه

کی دهد بو همچو عنبر چونکه سیري و پیاز؟

: بخوانیمتوانیممیالبته

حقتیغازبريسرکهاينهراضیسربهسر

پیاز؟وسیريکهچونرعنبهمچوبودهدکی

راذهنیمنسراینکهمثلکنید،معنیشماکهآوردهجوريیکموالناهمینطوروکامل،طوربهیعنیسربهسر

راضیماکاملطوربهیعنیاي،نهراضیکاملطوربهسربهسریا. نیستیدراضی. بگیریدرازندگیسربدهید،

کهاينهراضیکاملطوربهیابرود،بینازذهنیمنیعنییاخدا،ببردحقتیغباراماسربگوییمیاکهنیستیم

.حقتیغازحق،ازدزديمیراسرت

بیشترهرچهکهکندحالیشمابهببرد،راذهنیمنعقلببرد،راذهنیمنسراینخواهدمیزندگیلحظههر

بگذاریدکهموالناازگرفتیدیادشماالبتهکهکنار،بگذارارعقلایننیست،درستاصالمادیاتمورددربهتر

براينیست؟راضیکاملطوربهچرانیست،راضیکاملطوربهکسیاگرولی. شکرراخداکردیدپیشرفتکنار،

هنه،کهايرنجشازبرخیمثل. نداریمخبریاببازیم،آیدمیحیفمانمایاکهاست توآنهاییمهرههمیناینکه

سرمایهیکرنجشکهکنندمیفکر. آیدمیحیفشانولیدانندمیهابعضی. گذارندنمیآنها. هاکینهبرخی

بایدماگویندمیهمهابعضی. جلویشآورندمیکمیاشودمیپرروطرفیابدهند،دستازراایناگرواست

نداشتهرنجشاگر. بکشیمدادسرشانمابایدرد،کدرازاندازهازپامثالیکیاگرکهباشیمخشمگینهمیشه

. شوندمیپرروآنهاوتوانیمنمینباشیمخشمگینوباشیم،

میچوبیناسبراانسانکند،میفلجرافکردرد،ولیدارند،نگهرادردکهذهنیمندردارندهااستداللخیلی

. برودبدهدراسرکهشودنمیراضیکاملطوربهدارد،مینگهراسرش. زندگیسويبهبرودراهتواندنمیکند،

ازراعقلمایناگرمنگوییدمینگرانیدیابرودتان ذهنیمنسرخواهیدمیحقیقتاًشما: کنممیسؤالشمااز

ارعقلاینبعدباشم،مطمئنمنمن،بهبدهیددیگرعقلیکاولبمانم؟باقیمنتوانممیاصالآیا،بدهمدست

نگهراشدگیهویتهم،بازندنمیرامهرهترسندمیکار،ایننیستدرستاین،نیستدرست. بدهمدستاز

.دارندمی
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ازاستممکنکنمشل،همینطورهمامبچه،نخوردتکاندستمدربگیرممحکمبایدراهمسرماین من:گویدمی

سفت،توانینمی،ترسیمیخداست،سمتبهبرگشتناشکاالتاینهاهمه.ترسدمی،استنگران،بروددستم

نمی،باشدپولت،باشداتبچه،باشدهمسرتخواهدمیباشدخواهدمیچههر،توانینمیراچیزيیکگرفتی

اینیعنیباختن،دوربیندازیدراپولتانشماکهنیستاینباختن،استهویتکندنیعنیباختن،ببازيخواهی

.دیگرنیستآن مرکزتولی،کنیمینگاهینیمیکاست حواست،حاشیهبهرودیم،نباشدمرکزت

وچیزهاباشدگیهویتهموقتی،استپیازوسیرمرکزتدروقتی:دیگرگویدمیداردراهمینخوب

می موالنا؟بدهدخوشبوي؟بدهدعنبربويخواهیمی،شمامرکزتاستمتعغن،دهدمیبدبوي،دردهاست

تیغ ازهمت را سر،دادخواهیپیازوسیربويهمیشه،بدهیخوشبويتوانینمیتواستدردمرکزتاگر: یدگو

.حقغتیازرویممیدرمایعنی.بردخواهی،بریدخواهیحق

اینازبهترخداعقلمعلومکجااز،گرفتمرااینفعالًمن:گوییممیماما،بهبدهدراعقلشبیایدخواهدمیخدا

این.نیستعقلاصالًکهذهنیمنعقل،کنیدحسراجداییآمدیدشماروزچند،اینبودهموقتاینبابا؟باشد

ذهنیمنخاطربهمالیکاردرموفقیتعدمحتی،ترساینواضطراباینوگرفتارياین،شمابهزدهصدمههمه

ولوذهنیمنهرببینید،فرستدمیدردبوي،فرستدیمپیازوسیربوي،فرستدمیبدانرژيذهنیمن.است

.داردذهنیمنولی،ندارمهیچیمن،امبیچارهمنگویدمیاصالً. داردمن،استخانمانبیبه اصطالح اینکه

.بخورد،بکندپیداچیزينانییکشودمیباعثخدالطفکهبینیدمیشما

بیاوردخواهدمیراشامنلحظههراینکهبراي،زندمیلطمهودشخبهکاریکسربگذارنداینکهمحضبهولی

خودشبه،بروددستازمشتریششودمیسبب،کارازشودمیهاآدماخراجسببمن،زندمیلطمهمن،باال

وزندگیخردوخوبوزیباانرژي،هستیدزندگیباموازيشمااست موقعییک.استبداش انرژي،بزندضرر

،نیستخوبظاهریتوضعهمموقعیک،آیدمیآنورازتواضعودانمنمیمناینکهواُفتادگیوزندگیافتلط

.فرستیمیاردردانرژي،فرستیمیرادردبوي،آیدمیدردبويخوب دیگر ،باالآیدمیهیونداريپولیهیچ

.مالیراموحتیدرشوينمیموفق

مالیشانوضعکنندمیگوشحضورگنجکهوقتیازکهگفتندمابهخطرويدندآمکهکسانیبودیدشاهدشما

کهلحظهایندرهستیمراضیکاملطوربهپس.نزنندمهلطخودشانبهاند هگرفتیاداینکهبراي،شدهبهتر

مهره،ببازیمخواهیممیراهایمانمهره.برودذهنیمنعقلآنوسرآن،بگیردماازراذهنیمناینزندگی
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داریدخودتاندرهماگرو.هانقشوباورهاوآدمها،پولباشدگیهویتهمودردهامخصوصاًدیگرخواهیمنمی

.دیگرهویتندهمآدمها،شماموي،شماجوانی،شماخوشگلیدانممیچهمثل

هویتهمکهچیهربادنرادهسک،طالهایشانبابعضیها،هویتندهمچیزهاییچهباآدمهاشودنمیباورتان

،سربهسر.شدخواهیدهویتهم،همدردشبااشتباهاًودادخواهددردشمابهآنکهباشیدمطمئن،هستید

نمیبگیررااینبدهمنبهآن سر را خدایا،سرآنمقابلدرسراین،دوباره،سربهسر،هستیمراضیکامالً

.درصدنهونود،نه،ضیمراصدردصد،راضیممن،خواهم

گر نیازت را پذیرد شمسِ تبریزي ز لطف

بعد از آن بر عرش نه تو چار بالش بهرِ ناز

اگر،لطفرويازخدا،تبریزيشمسصورتایندرکرديعملتوراغزلاینپندهايۀ هماگر:کهگویدمی

،خداستجنسازشدهزندهر این لحظه دخدابینهایتبهکهکسیهرباشدیادمان.پذیردمی،کنیمکوشش

خدائیتی،باشدخدابینهایت،باشدداشتهاسمیهریا،بودهموالنایارکه،باشدتبریزيشمسخواهدمیاسمش

در،بپذیردخداخوداگر،بپذیردراشماکاملطوربهقالوزاگر.شدهزندهاوبینهایتبهشدهزندهخدابهکه

. شويمیبینهایتتواینصورت

بالشچهار.استراحتبهکنشروعوبگذاربالشتاچهارآنجاوبشوبینهایتیعنی،تونهعرشبرآنازبعد

،جسمیبعدیعنیبعدچهاردردیگرتوکهکندمیاشارهموالناشاید،باشدهمبعدچهاربهمربوطاستممکن

رافکرهایت،شودمیخالقفکرهایتاینکهبرايچرا؟.باشدراحتخیالتجانبعدوهیجانییعد،فکريبعد

لطافتبلکه،شودنمیهیجانآندیگر،آیدمیبوجودبدنرويفکرهااثرازکههیجاناتت،کندمیزندگی

هااین،استسکونآن،استعدمآنآرامشِ،ستازندگیآرامشبلکه،ستازندگیشاديبلکه،ستازندگی

.توستغالبهیجان

،بالشچهاروقتیولی،نداخشمگینهمه،دارنداضطرابهمه،ترسندمیهمه،استترسماغالبهیجاناالن

،شویممیجانپر،شویممیجاندارماچی؟ماجان.نازآسایشبراي،غنودنبرايی،راحتخیلییعنیبالشچهار

ریزدمی،استروانجوییوقتیچی؟مابدن.نیستذهنیمنجاندیگر،استزندگیجانماجاناینکهبراي

؟هستیمچیمابعدچهارهردر،ماجانبهریزدمی،مااحساساتبهریزدمی،فکراینبهریزدمی،بدناینبه

:گویدمیاستجالبهمبیتاین.هستیمزنده
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2464مولوي، دیوان شمس، غزل شماره 

در تو هنان چهارجو، هیچ نبینیش که کو

هنان و ظاهریاست ذاتِ هو،مهچو صفات و 

ازاست،زندگیجنسازجوهااینواست،جاريجوچهارصورتبهزندگیاینشمابعدچهاربهکهببینیدپس

حستوانیدمیرازندگیشاديشما،کنیدمیحسشسطحبهآیدمیوقتیولینهانهم.استهوذاتجنس

.کنیدمیکه،کنید

برايشدهخالقفکرهایتان،کنیدمیداریدشدیدزندهحضوربهکهايدرجهبهکنیدمیبینندگانشماازخیلی

دارد می شود، اوایلسالمترجسمتان،شدهلطیفاحساساتان،کردیدپیشرفتهممالیکاردرکهاستهمین

،کردیدمیواردشراچیزهابعضیقبالً،دانیدمیراجسمتاناینقدر،خوابیدمیحسابیاالنبردنمیخوابتان

خواهمنمی:گویممیدانممیراقدرشاالنخوبند،کردمیبدناینواردراخارجیمواد، یکهابعضینههمه

جوییآنخاطربهاالن،بودمبدنمضدقبالً،دارمدوسترابدنممن،بدناینبرايداردضرراین،بکنمرااینکار

نبودم،بودممتنفرخودمازقبالًخودم هم دوست دارم،دارمدوستمنم هبدزندگیخردخاطربهاستروانکه

؟خودمبهزدمضررانقدرچراپس

جورهزار،نیستیمماذهنیمناینکهبگوییمماکهاستزندگیقانوناینواستخودشضدذهنیمن

منبفهمیمتاکندمیراکارهاایندگیزن،کندمیراکاراینخدامن ذهنی، کندثابتمابهتا،کندمیخرابکاري

هوشیاريما،هستیمزندگیبرسوارخودمانما،نیستاسبونیستیمماچوبیناسباین،نیستیمماذهنی

.هستیمزندگیبرسوارکههستیم

افتادهاتفاقیچهکهببینیددیگرباریکشماابیاتاینمطابقکهبخوانمبرایتانمثنويازابیاتیبدهیداجازهبله

خواهدمیوقتی،کندمیچکارجهانبهرودمیهوشیاريوقتییعنیاست،راهایندرآفتهاییچهومابراي

کردنگوشباو،گیردمیرابرگشتجلويرفتارهاییچهوفکرهاییچهو،کندمیبرخوردموانعیچهبابرگردد

نمیشماچراوافتادهاتفاقیچهکهشویدمیمتوجهشما.شویدمیبیدارشمامثنويهايقسمتاینبهدقیق

بیشتر،کنیدمیاصالحرافکرتان،کنیدمیاصالحرارفتارتان،کنیدمیاصالحراخودتانوبرگردیدتوانید

.شویدمیتسلیم
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های گَنده را بر بافد اوپردهخوبر مثالِ عنکبوت آن زشت

فکراولینوقتی،شددرستاش هستهوقتی،استعنکبوتمثلذهنیمناین،جهاناینبهآییممیوقتییعنی

واینهامساويومنکلمهومااسم،شدیمهویتهمبا آنماهوشیاريصورتبهو،آمدوجودبهماستاسمکه

.بافتراااینهمنمالنامبهدیگريفکریکباوآورددرمفهومصورتبهراآنهاوبیروندرراچیزهاشناخت

.خوستزشت:گویدمی،ذهنعنکبوتاینبافدمیکهوقتی،بافدمیبهمرااینها

هویتهمهامهرهباو،بافدمیراذهنیمنبافد؟میچی،بافدمی،نداردزندگیخوياینکهبرايخوستتشز

هویتهم؟کندمیچکارو،ندهگَگذاردمیرااسمشراآنازحاصلدردهايوهاشدگیهویتهموشودمی

:کهگویدمیوکندمیپررااش فاصلهدردهاباشودمیهویتهم،شودمیهویتهم،شودمی

ادراکِ خود را کور کردۀدیدنور کردۀاز لُعابِ خویش پرد

آییممیماوقتیپس،گیردیمرانورجلوي،کندمیایجادکهفکرهاییباهمذهنیمندهانشبزاقباعنکوبت

بازیگوشاولشکهاستهمینبراي،کندمیکمکمابهزندگیخرداینیعنی،آیدمینوراولشجهاناینبه

دهانشلعابباعنکبوتآنمثلیواشیواشولی،هستیمهوشیاريجنسازاولش،خندیممیاولش،هستیم

بر،مرکزششودمیهاشدگیهویتهمآن،آنازبعد،کندمیکورراخودشادراكدیدهوکندمیدرستپرده

واستدیدآدمیکهداشتخوبیدیداولش.بیندمیراجهانآنعینکپشتاز،بیندمیراجهانآنحسب

.شودنمیوارددیگرنورآناینکهبراي،شودمیعوضدارددیداالن، پوستوگوشتباقی

چرا؟،شدکورماادراك،شدکوراالن،بودیممجهززندگیدخربه،دیدیممیمازندگینورباحضورنوربااول

و.استبهتربیشترچههرعقلشگفتیمهمرااینو.دیگرراجهانکنیممیدركهاشدگیهویتهمۀ بوسیل

ودهدنمیزندگیمابهلحظهایناتفاقایندهیممیتشخیصاالنما، کهمقاومت،شدهشروعمقاومتهمینطور

،گوییممیمااست زندگیپولدرمثالً،شدهتعریفمابراياستانداردکهاست،زندگیتوشاست اقاتیاتفیک

درخوشبختیولی،خودجايبهاینهااست،خوشبختیبچهدراست،خوشبختیهمسردر،گویدمیذهنیمن

.بشودبینابایدشدهکورادراكاینود،بکنیبیناشماراشدهکورادراكاینکهاستاینخوشبختی،نیستآنها

ذهنیمنعقلباشدکورادراکمان،شدیمهویتهمآمدیمماحاال،افتادهاتفاقیچهگویدمیموالنااالنسپ

:گویدمی.بینیممیراجهان
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ور بگیرد پاش، بستاند لگدگردنِ اسب ار بگیرد، بر خورَد

پاينشویمتسلیم،گیریممیرااسبگردنبشویمتسلیم،ریمدااختیاراالنهوشیاريبعنوانماکهگویدمی

این،باشیمتسلیمهمیشهیعنیبگیریمراگردنشاگر،خوریممیلگدبگیریمرااسبپاياگر.گیریممیرااسب

.خوریممیمیوهصورتایندر،گرفتیمرااسبگردن،آشتیبعدلحظه،آشتیلحظهایناتفاقبالحظه

شوينمیتسلیموگیريمیراذهنیمنعقلموقعهر،داريذهنیمن،شدهکورادراکتکهکسیايپس

گردنشازاسب.گیريمیرااسبگردنشويمیتسلیمموقعهر،گیريمیرااسبپايداري،کنیمیمقاومت

.شودمیکنترل

.استچموشخیلیتداابذهنیمن،کندمیدرستذهنیمنآیدمیانسانوقتی:کهگویدمیاالن

عقل و دین را پیشوا کن وَالسَّالملگامکم نشین بر اسبِ توسَن بی

،افساربدون،نشوچوبیناسبآنیعنیذهنیمنیعنیچموشونشدهراماسبسوار،نشینیعنینشینکم

شویدمیتسلیمماشوقتی،کنیدپرهیزکهدهدمیعقلشمابهتسلیم،استتسلیملگامآنولی،لگامبدون

ببینیدهامهرهآنعینکپشتازچون،بینیدنمیهامهرهآنعینکپشتازدیگر،کنیدمیپیدارازندگیعقل

،کنزیادتررامنجنس،کنزیادتررامنجنس،کنزیادتررامنجنس: می گویندشمابههامهرهآن،راجهان

گفتیم اولش،بشودرامذهنیمناینکهاستاینشدهراماسب،نشدهراماسبروي،گرفتیدرااسبپايشما

است، توسناسبمثلکهعیارکاملذهنیمنیک،ندارممهره،هستمموتاراصالًمنمی گوید: کهگفتموالنا

میبهشچیزيیکتاولی،هستمراماسبمن،نیستممننه،نهکهگویدمی،هستیذهنیمنشماکهدیبگوی

وعقل.کنپیشوارازندگیخودورازندگیخرد،رازندگیعقلگویدمی.دهدمینشانواکنش.پردمیگویی

بامرکزتبگذاررامذهبیباورهايبیاشماگویدنمی،کنپیشوارادینویدگمیوقتی،والسالمکنپیشوارادین

.برسوحدتبهتو،کنچکاربگویداو،بگیرزندگیازرادینتبیاتوگویدمی،بشوهویتهمآنها

منایمانتورویویمندینتودیدنای

میرااوروي،کندمیاوجنسازراشماتسلیم؟بینیدمیچجوري،بینیدمیراخداشماتسلیمحالتدرپس

راهاینازغیر،شماستپیشوايآنموقعآنو.استایمانماندنباقیحالتایندرواستدیناودیدنو.بینید

.والسالمگویدمیهمینبراي،نیستدیگريراه
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نکردهکاررویشهماگروابتدادرمخصوصاًذهنیمناین،کناستفادهذهنیمنعقلازکمتریعنینشینکم

ادهفتاینکهوجودبا،بدهنشانواکنشدندیدیسالههفتادآدمشما.استتوسناینسالگیهفتاددرحتی،باشید

اگرالبته،شودمیناراحت،شودمیخشمگینولید،ندارفایدهواکنشفهمدمیشدهپختهوکردهزندگیسال

:گویدمیبلهبله،،بردمیبیناززودرابدنذهنیمنچون،سالهفتادتاحالتآنباباشدماندهباقی

س استکاندرین ره، صرب و شِقِّ اَنفُاندرین آهنگ، منگر سُست و پست

هویتهم،کردیمکورراادراكپرده،راپردهرفتیمکهگفت؟چییعنیمعنویترسموراهاینبه:گویدمی

بگیررااسبگردنبیا،خوردمیلگدمگیررااسبپاي،شیننمتوسناسباینروي،برگردیمخواهیممی،شدیم

کهمابه،دیگرزدهموالناکهاستحرفی.نکننگاهپستوسستگویممیکهکارياینبهوشوتسلیمیعنی

هوشیارانهدردیعنیاست،نفستدردهموکنیصبربایدهمبرگشتراهدراین.شودمیندهیمهمگوش،نگفته

.بکشیدردباید،کنیتربیتتوراچموشاسباینبخواهیتااست،

دیدهکهکنیدمیقبولشما،دارددردهمهمینهاا،رکارایننکنراکاراینگویدمیموالنااینقالوزچنین

د،خوردیوخوریدمیلگدوگیریدمیاسبپايکهکنیدمیقبول،داریدذهنیمنعقل،شدهکورشماادراك

کهداریدقبول،نبودیدتسلیمنگرفتیدرااسبگردنکهداریدقبول،استاسبپايازداریدکهدردهاییهمین

میدركذهنیمنبا،کنیدمینگاهذهنیمنبایعنیپستوسست،کنیدمینگاهموضوعاینبهپستوسست

.کنیدنمیشدجا به ضررتان هر،کنیدمیشدجاهر،کنیدمیعملذهنیمنبا،کنید

راخودماینجا،کنممقایسهاینجا،بیایدباالمنماینجا،بدهمنشانواکنشاینجا،بشومخشمگیناینجاگویدمی

صفردربشويصفربایدشما.استکردننگاهموضوعاینبهپستوسستاینها،عاقلمبگویماینجا،بدهمنشان

ولی،مردماینبهندهمنشانواکنشمنچجوري،دارددردهم،داردصبرهم،داردزحمتهماینوبمانیباقی

.مطلبیکاینخوبد،ببریجلوراآهنگنای،رسموراهاینکهکرديشناسایی،گرفتیتصمیمشما

دردوشدایجاددردوشدندمرکزشآنهاوشدهویتهمجهاناینچیزهايبارفتکهانسانیکهگویدمیحاال

.دهدمیبو،استنشدهدباغیپوستمثلآدماین،شدمرکزشهم
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104مولوي، مثنوي، دفتر چهارم، بیت 

از رطوبت ها شده زشت و گرانآدمی را پوستِ نامَدبوغ دان

دان،بنشدهدباغیپوستمثلراآدمیتو:گویدمیببخشید،،کثافات،هاشدگیهویتهمهمانیعنیرطوبتها

دهد،میبو،بماندمدتییکآنجااندازندمی،مثالًگوسفندرويازکنندمیکهراپوست،نشدهدباغیپوست

می،شودمیپوستینبعد،کنندمیدباغیکنندمیچکارآیندمیبعد،استکثیف،دهدمیبوهماولهمان

.دهدمیبواولشولی،استگرانچقدردیدیدکههاپوستبعضی،پوشند

گران.استگرانو،دهدمیبو،شدهزشتدردهاوهاشدگیهویتهمازواستنامدبوغپوستاولآدمیپس

در،دهدمیانجامراکارهاتندتند،استپذیرانعطاف،استچابکيهوشیار،خوردنمیتکان،سنگینیعنی

آویزانشدگیهویتهمزیاديمقدار،آنهابهچسبیدهواقعدرو،نداردحالاستکنداین،خردباکوتاهمدت

؟استدرست،شویدمیسبکترندازیدمی امهرهچههرشما،بخوردتکانتواندنمیواست

خودشرويآمدهکسییکاینکهبهبیاوریدراآنحاال،دانیدمیشمارانشدهوشدهدباغیپوستبینفرقپس

حاال،راکثافاتآنانداختهوکردهشناساییراچیزهایش،کردهدباغی،استپوستکهراذهنیمنوکردهکار

:گویدمی

تا شود پاک و لطیف و با فَرِهتلخ و تیز و مالشِ بسیار دِه

پوستخوب،دهندمیمالشبعد،ببردرابواینکه،استتیزوتلخدواها،زنندمیدواراپوستکهطورهمان

میلتانمطابقکهجاهایی،دادیدقراررهنماراموالنااگر،بکشیدهوشیارانهدردبایدهمشما،آیدمیدردش

بازرافضاوندادنجواب.تلخ است این. گویدمیاوکهباشیدآنطوري،کنیدعملبیاوریدفشارخودتانبهنیست

جایشانسر،بدهدرامردمجواب،بشودخشمگینخواهدمیدلشآدم،استتلخندادننشانواکنش،ردنک

.بنشاند

یادماناینهمهمیشه،شمابراينه،داردپوستبرايهوشیارانهدردکاراینکردنبازفضابودنمتواضعولی

شمااصلپس، گوهربرنیضررآیدصدفبر. خوردنمیصدمهشمااصلبه،خوردنمیصدمهرگوهبهکهباشد

،کنیدقبولدرسترااینشمااگر،بودهذهنیمنبهخوردهصدمهکهچههر،هوشیاريبعنوانپذیردنمیصدمه

.ریزندمیهارنجشۀ هم
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،هستمزندگیجنساز،نیستمپذیرآسیبمن،دهبوغلطدیدمآسیبمنکهتصوراینوتلقیاینکهگوییدمی

خوردهآسیبکهچیزيآن.هستماوجنسازهممن،استناپذیرآسیبواستنامیراخدا،هستمخداجنساز

اینپس،آیدنمیدردشماهوشیاري،آیدمیدردشماجسماینرامابزنندهمکتکولو،بودهمنهیجاناتاین

شکوهباوبشودلطیف،بشوددباغی،بشودپاكتا،بدهیمهوشیارانهدرد،بدهیمبهشیزيتوتلخمابایدرا

راهامهره،یواشیواشرودمیداردذهنیمنعقلبینیممیموقعآن،شویممیباشکوهموقعآنما،بشود

از،باشیدشدهزندههوشیاريبهماشکافیاندازهبهمگردارد،دردهمیشهمهرهباختنپس،بازیممیداریم

.بشویدخوشحالبازیدمیوشناسیدمیرامهرهاینکه

اختیارگر خدا رجنت دهد بیتانی رضا ده ای عَیارور منی

توکهببینی،کنینگاهذهنتبهخودتاختیاربابرويتوانینمی،راپوستاینبکنیتوانینمیدباغیاگرخوب

تو،هویتیهماتبچهباتو،هویتیهمهمسرتباتو،هویتیهمپولباتو،هویتیهمدردهاباتو،خشمگینی

اضطراب داريدیگردردهايزیاديمقدار،داريجوییانتقامحسزیاديمقدار،داريکهنهرنجشزیاديمقدار

هماگروکنیشناساییوببینیرااینهابرويتوانینمی،داريگذشتهبهنسبتتأسفحسزیاديمقدارداري،

.هستیکاملیآدمکهکرديمیفکرحاالتاچون،استآوردرد،کنیمیفرارببینی

یکیکدفعهنداریمايمهرههیچدیگریعنی،هستیمموتارکنیممیفکرماکهاستدردخیلیخودشاین

،دیگرکنیممیفرارخوب،مداریدردکیلوچندنگوییمخروارحاال،خرواریکماکهبدهدنشانموالنامثلکسی

چجوري،نداریمشدگیهویتهم،هستیمايآزادهآدمواقعاًماگفتیممردمبههمحاالتا.کنیمتحملتوانیمنمی

دارداشکالیهچ،نیستممنکنیدمیفکرشماکهاینطوريمردمآي،استدردهماینخوب.داریممابگوییم

.بگویدآدم

خدا یعنیچی؟یعنی.بدهدرنجتوبهخدا،قدروقضاکهجوانمردايبدهرضاپسبکنیراکارآنتوانینمیاگر

تواختیاردردیگراینیعنی،شوتسلیمموقعآن،بدهیددستازراچیزيیکشماکهدورآخواهدپیشاتفاقاتی

خواهیمیچکار،رودمیاوولی،برويخواهینمیشما،رودمیدارداوبوديهویتهمکسییکبابله؟نیست،

وتنديآیا،کنممیقبولمن،کنممیراهویتموبودمهویتهمشخصاینبامنکهبگو،بدهرضاحاالبکنی؟

دادندستازهمیناینکهدوم،هستمموتارکردممیفکر،هویتمهمفهمیدممناینکهیکی،البتهدارد؟تیزي
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میتركرااعتیادمدارمولی،بکشمهوشیارانهدردمنمدتییکبایداین،نکردننجایگزیوهویتکندنواین

.کنممیکارراهایندرحقیقتاًموقعآن،جوانمردممنموقعآنو.ندارداشکالی،کنم

علمِ او باالی تدبیرِ مشاستکه بالی دوست تطهیرِ مشاست

،افتدمیشمابرايبدياتفاقاالن،آمدهشماکردنپاكيبرادهدمیخدایعنی،دهدمیدوستکهبالییکه

،بشویدپاكو،برودبدهیدرامهرهو،داریدراشدگیهویتهماینکهبدانیدشمااینکهبرايافتد؟میچیبراي

گوییمیتوذهنیمندرچون،استذهنیمنفکر،استذهنیمنتدبیربااليدوستعلم،اوعلمکهبدانیدو

خواهممیمنمگوییمیذهنیمندر.دارمنگهرااینخواهممیمن،بدهمدستازرااینخواهمنمیمنهک

،استارزشیبامهرهخیلیمنتها،مندانممیمهرهیکهمراآن،برسمهمخدابهدارمنگهراهامهرههمه

.بیایدگیرماگراستیخوبمهرة همحضور

اوبهبشويتبدیلباید،بشويزندهاوبهتابدهیدستازراهامهرهۀ همبایدتو،ستنیمهرهآنآیدنمیولی

قضاعلمپس،استشدهساختههامهرهایناساسبرکهستاذهنیمناینریزشفرومعادلشدناوبهتبدیل

میرهاراشدگیهویتهموپذیریدمیرالحظهایناتفاقشمالحظهاینوشماستتدبیربااليخداعلمقدرو

.بشویدپاكتا،کنید

میوایا،راهامهرهدهیدمیدستاز،بیایدبالاینکهازقبلرااینهارویدمیاختیاربهیا:هستراهدوپس

.بخوانمبرایتانمعروفغزلاینازبیتچند.بشویدپاكشماپذیرشباوبیایدبالستیدای

652ه مولوي، دیوان شمس، غزل شمار

تدبیر به تقدیرِ خداوند مناندتدبیر کند بنده و تقدیر نداند

جهتیدرهوشیاريتکاملقانونزندگیقانونقدروقضاوکندمیتدبیروکندمیفکراش ذهنیمنبابنده

ازرامهرهاینکهآیدمیتقدیر،بیاوریددستبهمهرهکنیدمیتدبیربدهیددستازراهامهرهشماکهاست

بهموقعهیچتدبیر،خوردنمیدردبهباشدهمخداشناسیجهتدراینکهولوشماتدبیر،شمابدهیددست

،نداردشباهتیهیچخداوندتقدیربهذهنیمنتدبیر،تدبیر به تقدیرِ خداوند نماند، نیستشبیهخداوندتقدیر

.هامهرهاینازشمارهاییبرايیکیآنکند،، تدبیر میکندمیفکرهامهرهبرايمحدودذهنیمنبااین
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حیله بکند، لیک خدایی نتواندبنده چو بیندیشد، پیداست چه بیند

دارد،یندبمیراهامهرههمیند،بینمیرااش قدمییکهمین،بیندمیچهاستمعلومبیندیشدذهنیمن

مهرهدریچهپشتاز،بیندمیمهرهیکهمراعشقووحدتتازه،برسدبیشتريهايمهرهبهکشدمینقشه

میوقتیبنده،استآنحسببردیدش،مرکزشدراست هاشدگیهویتهمیعنی.استمهرهتمام،بیندمی

هیچ،اندیشدمیهاشدگیهویتهموهامهرههمینحسببریعنیبکندحیله،بیندمیراهایشمهرهاندیشد

.بکندتواندنمیخداییموقع

ادارهراجهاناینتمام،کندمیادارهراکائناتتمامکهعقلیآن،کجابهتربیشترچههرعقلباذهنیبافتینا

آن،باشدچجوريکهکندمییینعتراچیزهمهلحظهبهلحظه،کندمیادارهراشماوجوداینتمام،کندمی

تسلیمحیلهجايبه؟کنیدخداییخواهیدنمیاچر؟کنیداستفادهخردآنازکهخواهیدنمیچراشما؟کجا

اتفاقبالحظهاینمبگوییباید،نیستدرستهمجملهآنالبته،بکنیدآشتیلحظهآناتفاقبالحظههر،بشوید

.بکنیمآشتی،استلحظهاینهمیشهچون،لحظهاین

حمبوس، تو را از تکِ زندان نرهاندزندانی مرگند مهه خلق، یقین دان

تسلیمشما؟کندمیکمکچجوري،زندگیخودکند؟میکمککی.نهکنند؟کمکشمابهتوانندمیمردمآیا

درکهمردمپس.بدانیقین،دارندذهنیعقلودارندذهنیمناند،همردذهنشاندرمردمۀ هم،شویدمی

زندانیذهنشتويکسیهرپس،بکنندآزادذهنتانزندانتکازتوانندنمیراشما،هستندمحبوسذهنشان

جوري؟ه چ.خداخودکند؟میبازرازندانایندرکی.است

دسترسیاوخردبهکه،بشویداتفاقفااطرجنساز،دهیدمیاجازهلحظهایناتفاقپذیرشبالحظهایندرشما

شماهماتفاقة دربرگیرندفضايدرواتفاقنه،هستیداتفاقة گیرندبردرفضايکهکنیدحسشما،کنیدپیدا

ذهنهماناتفاق،استاتفاقبینندهوکنندهنگاهآنهم،شماستناظرحضورآنهماست،زندگیهم،هستید

بنابراین.افتندمیاتفاقلحظهبهلحظه،انداتفاقجوریکفکرهارافکرها،رااتفاقدهدمینشانذهن،است

.نخواهیدکمکمردمازشماپس،کندآزادتواندنمیذهنزندانازراشما،استزندانیذهندرکهکسی

کمکشمابهخوانیممیاینجاماکهچیهر،کنندمیکمکمابهترتیبهمینبهموالنامثلانسانهاجوریکحاال

نیمن ذهازبیشتر از خرد زندگی استفاده کنید تا من ذهنی، همه صحبت ما این است که کمتر که کندمی
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من داریمماکند،کارشمارويزندگیبگذاریدبشود،متالشیمن ذهنیبگذاریدزندگی،ازبیشتروکنیداستفاده

. بنشینگوییممیبهششناسیمش،میشودمیبلندموقعهرکهشناسانیممیشمابهراذهنی

موقعهرکردید،محاصرهبرگیرندهردفضايصورتبهرااووکنیدمینگاهمن ذهنیبهناظرحضوربعنوانشما

اینبهکارزندگی،خودکند؟میکیرااینپرید،میبیرونذهنزنداناینازپذیریدمیرالحظهایناتفاق

نمیمان؟من ذهنیازکنندآزادرامابیابخواهیمذهنیمنهايازبخواهید؟مردمازچراپیش،درشماداریدآسانی

.توانند

ر این کوی رضا بانگِ سگان چیست؟دانی که د

تا هر که مُخَنُّث بُوَد آنش بِرَمانَد

درهمیشهمااست،لحظهاینواقعاجهاناینازمنظوررضاست،کويجهاناینو،هستندذهنیهايمنسگان

میشمامزاحمدهند،میپارازیتمرتبذهنیهايمنلحظهاین. هستیملحظهایندریا،هستیملحظهاین

. ترساندمیراشماشانیحرفهازنند،میحرفشوند،

هملحظه،ایناتفاقازباشیدراضیهمیعنی،باشیدداشتهرضابایدلحظههرشماکهکوییایندرگویدمی

اینکند،میاولیههوشیاريهمانجنسازراشمازندگیباموازي. زندگیباموازيهمتسلیم،همشاکر،

کند،میشکرنهاست،راضینهمن ذهنی.استشاکرهمیشهاست،راضیهمیشهاست،راضییهاولهوشیاري

. کندمیصفرشمقاومتعدمآورد،میوجودبهرااینمقاومتکند،میمقاومت

مردمنشو،راضیگویندمیزنندمیحرفوقتیذهنی؟هايمناینزنندمیحرفاینقدرچرادانیدمیگویدمی

اینازشاههماست،وضعیچهاینکنند،میغیبتکنند،میگلهاند،ناراضیبیشترشماسراغآیندیموقتی

. دهدمیدیگريبانگکهکنیدشکایتکنید،نالهشاههمشمااگررضاست،کوياینجاکهحالیدرصحبتهاست،

همانیعنیمخنثبودترسوهرکهتاترسانند،میراترسوآیندآدمهايمیکنندمیعوعوکهذهنیهايمنپس

مرداست ترسواست،زنصورتبهاست مردیاآمدهمردصورتبهاست زنیاحاالاست،ترسوکهدوجنسیتی

بترسید؟خواهیدمیشمابرماند،رااوسگبانگآنیعنیبرماندآنشنیست،

رهاراشمامردندواندزندانیمن ذهنیقبردرکهآنهاییبیرون،درمرگزندانیانتنهانه:گویدمیموالناپس

.ولیترسانندمیبلکهکنندنمی
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که بانگِ سگِ کوی دلش را بِطَپانَدحاشا ز سواری که بُوَد عاشقِ این راه

هوشیارانهکهراراهاینبایدکردهشناساییکرده،تاملنشستهشماشخصکهسوارياز،حاشا،باشددوریعنی

منیعنیکويسگانبانگبنابراین،استراهاینوموالناستعاشقاست،راهاینعاشقوزندگیسويبهدبرگرد

حالتآنازهوشیارانهبخواهیدشمااگرخالصه.ترسندنمییعنی،آوردنمیدرلرزهبهرادلشدیگرذهنیهاي

برگردید،آنجاگذاشتیدرادردهانییعبافتیدراگندههايتکهکردید،درستمن ذهنیشده،کورتان ادراكگفت

کهدانیدمیوگرفتیدتصمیمو،استرنجوصبرکارایندرگفتوگیریدنمیسستراموضوعاینحاالدیگرو

وکنندآزادزندانازتوانندنمیراشما،مرگندزندانیمردمکهدانیدمیوکنیدتقدیربایدکنیدتدبیرنباید

.ترسیدنمیگویدمیسگان،بانگازکههستیدسواريشما.بترسانندنبایدراماشکنندمیهمعوعو

321مولوي، مثنوي، دفتر چهارم، بیت 

آوری؟پیشِ بینایان چرا میهای تیره اندر داوریحیله

هامهرهاینبراساساست ممکنکهفهمیدید،هستیدذهندرجهاناینباهویتهمکهفهمیدیدشماکهحاال

کردنفکریعنیحیله.استدروغاست،سیاههايحیلهها،مهرهاساسبرکردنفکروصحبتو،کنیدحبتص

راشمافکرکهاست موقعییکآید،میشدههویتهممرکزازفکراست موقعیکشدگیها،هویتهمبراساس

خودتکهراودروغنیرنگپرازوتاریکهايحیلهاین:گویدمی. نیستحیلهآننویسد،میذهنتانرويزندگی

آوري؟میچراموالنامثلآدمهاییبینایان،پیش،استدروغدانیمی

گوشسراپابایدیا؟کنیدوجدلبحثبایدخوانیدمیموالناداریدوفهمیدیدراچیزهااینکهشماآیاحاال

شدگیهویتهممنبگوییاگربرودآبروتیبترسبایدهستم،موتارمننهبگوییدبرگردیددوبارهبایدباشید؟

.هستندموالنامثلآدمهاییبینایان،گویدمیراهمیندارد،کنیدباید بکارچیدانیدمیشماکنی؟انکاردارم،

پیشِ ما رسواست و پیدا مهچو روزهر چه در دل داری از مکر و رُموز

مرکزمان،درباشیمداشتهراچیزهااینوخشمودردوجرنباشیم،داشتهدلماندرشدگیهویتهممااگرآیا

داریم،سوادماهمهرچقدراست،مشخصکهالبتهنه؟یااست مشخصشدهزندهحضوربهانسانآئینهمقابلدر

انسانیکپیشپیداستکامالمرکزمان،درداریمبدرمزهايومکراگرکردیم،تمامدانشگاهدرراباالکالسهاي

.شدهزندهحضوربه
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سطحیآبرويکنیم،انکاربرویم،بارزیر،رامابدهدفریبنیایدمن ذهنیکهخوانیممیخوانیم؟میرااینهاچرا

یکرا،ايجبههیکآدمکهاست اینمصنوعیآبرويست،ازندگیبهشدنزندهاصلیآبرويکنیم،حفظرا

دوبارهوبداندهمخودشنداردموتارواقعاهستم،موتارمنکهباشدکردهمعرفیمردمبهراذهنیتصویر

کهداندمیبیناست،وراشمابیندمیکهیکیخوبهستم،موتارواقعامننهکندوجدلبحثوکنداستدالل

.نیستیتارمو

بری؟رویی از حد میتو چرا بی پروریگر بپوشیمش ز بنده

بپوشاندخواهدمیاست مقدورکهآنجاتااست،پروربندهزندگیاست،صادقهمخدامورددربینایان،مورددر

پوشانیممیپروريبندهرويازماگویدمیاگر.بشویدتسلیمشمااگر،رامابکندآزاد،کمدردباوراماعیبهاي

شدگیهویتهممافهمیدیمکهاینمحضبهکنممیتکراردوبارهبري؟میحدازراگستاخیچراتوآن را

.برویمبارزیرکنیم،اقراربایدداریم

خوش فرود آمد به سوی پایگاهاز پدر آموز، کآدم در گناه

صفر،مرتبهبهآمدآمد،فرود،شدههویتهمفهمیداوکههمین،بیاموزماستپدرکهآدمحضرتازگویدمی

همازشدهصحبتهمهاینکهاست کسیشمابینآیا.کردمظلمخودمبهمنگردم،گناهمن:گفتکرد،اقرار

متواضعوکندنمیمسئولیتحسهمبازولی،داردشدگیهویتهمکهداندمیومن ذهنیوشدگیهاهویت

سمتبه؟آیدنمیپایگاهسويهست؟کند،انکاروکندوجدلبحثخواهدمیهنوزوشودنمیصفروشودنمی

.گذاشتهکالهخودشسرنیایدچونایدبیباید؟آیدنمیصفر

میراجهانشدگیهاهویتهمپشتازوکنیممیکوررامانادراكباصطالحماکهدیدیدرااینهاشماحاال

مرکزاینازرافکرماننبایدما،بکاریمنبایداینبانیست،خوبیانرژيشدگیهویتهمودردانرژياینو،بینیم

آنباندهیم،پرورشرابادامآنبا،نکاریمبادامآنباوباشدمن ذهنیعقلنبایدفکرمانریم،بیاوشدههویتهم

چی،همهنکنیم،آغازراکارمانآنبانکنیم،تربیتمن ذهنیبارامانبچهنشویم،داربچهآنبانگیریم،همسر

.چیهمه
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425مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت 

قرض تو کردی، ز که خواهی گرو؟غیرِ جوچون بکاری جو، نروید 

بوجوددرددرد،یعنی،استآنمطابقکهآیدمیچیزيیکبکاريمن ذهنیبااگریعنیبکاريجواگر:گویدمی

من،من ذهنیخاطربهگذاریدمیمقدسیهدفیکشما. شدهدیدیم،ماکه،شودمیفاسدنتیجهوآیدمی

میخرجهمخیلیجلورويمیهممن ذهنیهمانبابدهم،پزمردمبه،ذهنیمن باکنممیدرستساختمان

.کنیمیراکاراینتوحاال. کندمیفاسدراهدفوسیلهآخرسرکنی،

چی؟یعنی؟شودمیاینبدهدراپول،بشودتوضامنبیایدخواهیمیدیگریکیازکرديقرضتوگویدمی

این،کارممیآنبامنکههوشیارياینکهبگیريبرعهدهلحظهایندرراهوشیاریتمسئولیتبایدتویعنی

کینهباکاریدمیترسوباخشمشماهست؟دردهوشیاريیااست من ذهنیهوشیاريیااست حضورهوشیاري

آنطابقمکهراشاهنتیجبایدکاریدمیکینهوخشمبااگرخوبزندگی؟خردبازندگیلطافتبایاکاریدمی

مسئولیتدیگریکی،به عهده بگیردرامسئولیتاینبیایددیگریکیبگوییدتوانیدنمی. کنیدقبولآمدخواهد

. کندنمیقبولرا

نکردممنکنیم،میاستفادهاز آنوکردیماختراعمن ذهنیدررامسئولیتنپذیرفتنورامالمتهمینبرايما

همسرم،باروابطماگراست،مریضبدنماگرنیستم،مافعلیوضعیتاینسئولممنیعنینیست،مربوطمنبه

یکینیستم،مسئولمناصال،استخرابمالیموضعاگراست،خرابمردمباروابطماگراست،خرابماهبچ

.استغلطاینگویدمیدانیم،میمن ذهنیدررااینما.استمسئولدیگر

شمالحظهایندراست،لحظهایندرماهوشیاريکیفیتوآنزندگیماندرچیزینمهمتربهگردیممیبرپس

تعیینبایدشمااست،اهمیتاولدرجهدرشماهوشیاريکیفیت. بکنیعملیکیابکنیفکریکخواهیمی

.شماشخصهست؟کیمسئولشاست،چیکیفیتاینکهکنید

&&&

پایان قسمت دوم
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دهپاداشبدینخودگوشوهوشمنهدیگررکسیبراخودجرم

تونینداز،دیگریکیگردن،کاشتیدردهوشیاريباکاشتی،من ذهنیهوشیاريباتوکهراخودتگناهگویدمی

بدنتیجهکرد،بینیپیششودمیاالنکهبودخواهدآننتیجهبدانیعنیبده،کارتنتیجهبهراتاگوشوهوش

بکارماینبامناگرکهاینبهبدهراتاگوش. بدهنتیجهاینبهبده،جزااینبهیعنیدهپاداشینبدشد،خواهد

شد؟خواهدچیشد؟خواهدچهنتیجه

با تازندمیاست،جوالندرشانمن ذهنیتوسناسبوکنندمیعملکنند،میفکرکارند،میتوجهبیمردم

میچیکنیدمیتوجه. البتهنه؟یابینندمیراشاهنتیجکنند،میکارجورهزارکینهباخشم،باترس،با،آن

راتهوشیاریکیفیتپسگردد،برمیشمابههمان،دفرستیمیراچیزيیکماکهلحظهاینگویدمیگوید،

هاشدگیتهویهموذهنحبساینازراتوکهبخواهخداازکن،صبرکن،صبراست بدکیفیتشاگرکن،تعیین

.بشناسیترراحتراهامهرهاینکندکمکبهتگویدمیکهبخواهخداازبدهد،نجات

تسلیمبکن،نمازبادعاي.داردنگاهخودشبهآگاهبکنی،ادعانگذاردبکنی،ادعاکهاینراتوکهبخواهخدااز

منکسهیچونشستمخانهاینتومنکهنیدکفکرنبایدشما.بخواهموقعآنبکن،آشتیلحظهایناتفاقبا،شو

.کنیدتوجههوشیاریتانکیفیتبهباید،بکنمتوانممیکاريهرمنبیندنمیرا

با جزا و عدلِ حق کن آشتیجرم بر خود نه، که تو خود کاشتی

یککاريمیحضورهوشیاريبااگرواست عادلخداحق،کهبدانوکاشتیخودتکهکنقبولراخودتجرم

اینباتو،خداستعدلاینو.آیدمیدردیگرچیزیککاريمیدردومن ذهنیهوشیاريباآید،میدرچیزي

موالناهمینبراي.بیایددرخوبیچیزبایدولیکاریممیکینهباگوییممیما.قهریمخداباعدلماو.کنآشتی

خواهداثررفتارتاندرباشیدمطمئنبکنید،تکراربفهمید،خوبد،بخوانیخوبرااینهااگرشما،دیگرخوانیممی

.گذاشت

بد ز فعلِ خود شناس از خبت نیرنج را باشد سبب بد کردنی

کسیهر. کاشتنمن ذهنیبایعنیتعریفبهبناهمکردنبدشماست،کردنبدشمادردورنجسبب:گویدمی

نیکعمل.استبدآنکندمیعملوکندمیفکرآنبا،مرکزشذاردگمیراشدگیهاهویتهمآیدمیاولکه

وریزدمیعملمبهوکندمیعبورمناززندگیخردوهستمزندگیباموازيمنکهاست عملیتعریفبهبنا
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کهکنیدتوجه.استبدنهگرواست نیکعملاینهستید،کاملتسلیمشماوکندمیتعییناورافکرموعمل

خودفعلزبدگویدمیشویم،میهمگرفتارشوکنیممیکمخیلینیکعملاصالماکردیم،بدعملخیلیما

.استحضوربختنیامده،بختازآمدهبديخودتعملازشناس،

ساکنشماباشد،حضورجنسازشماهوشیاريکیفیتلحظهایندرکهاست اینبختیفتعربهبناکنیدتوجه

آگاهیعنیبخت.استبختاینبشود،صادروعملفکرلحظهایندرشماسکونایناز،باشیدروانساکند،باشی

شانسبایدیکیگوییممیماکه.استبختاینلحظهایندربودنحاضر.استبختاینلحظه،اینبهبودن

آورد،میموفقیتعدمکهبدبختیداده،همهبهبختداده،همهبهشانسخدابدهد،شانسخداباشد،داشته

کهبدهنسبتخودتبهندهنسبتبختبهرااینتوگویدمی.استلحظهایندرمن ذهنیداشتنیاحضورعدم

.شدگیهاستهویتهمیعنیپیازوسیرازپرمرکزت

کَلب را کَهدانی و کاهِل کندآن نظر در خبت، چشم اَحوَل کند

زندهیعنیبختواقعدر،کردهراکاراینخدا،کردهراکاراینبختگوییدمیشماکهبختدردیدآنگویدمی

آوردمیمنسررابالهااینخداکهبگوییدشمااگرلحظه،ایندربینهایتسکونبهخوداصلبهیاخدابهشدن

دوبینراانساننظرآنگویدمیاست،من ذهنینظرنظر،این،نیستمشانسخوشیا،بدبختممنکهاینبراي

بدآیند،من ذهنی.استمن ذهنیبرحسبهمخوبشوبد،داردخوبوبدواستمن ذهنیدیددوبین. کندمی

میزیادچیزيهراست،خوبرساندمیسودمنبهچیزيهراساسبربدخوب،. کندمیبدخوب،خوشآیند،

هممرکزهمینبرحسبدیداینجوراست،غلطدیدوراینجاست،بدکندمیکمچیزيهروهستخوبکند،

.دادیمتوضیحخیلیدیگررااحول.استشدگیهویت

خورداهلکند،میآخوراهلرامن ذهنییعنیتنبلسست،یعنیکاهلکهدانی،کند،میتنبلراسگگویدمی

همان. کندمیبختکه،نکنیمهنگااینطوريکهگرفتیمیاداالنمایعنیکند،میسستوکندمیخوراكو

عملحضوربااگرداشته،اثرکردممن ذهنیبااگرداشته،اثرکردممنکههرکاريکه،کردیمپیدااالنکهدیدي

وعصبانیمخودمشده،مریضجسممشده،اینطوريوضعمونکردمعملحضوربااصالاگرداشته،اثرکردم

. کردمخودم،پرخاشگرم
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مانگیرید،سستشماراموضوعاینکهگفتگوییم،میداریمراهمینخوبنداشتم،خبربگوییدهستممکن

راابیاتاینوقتیکه،دهیممیتوضیحراآنهاداریمدهد،میرخآدمبرايبرگشتنموقعکهاشکاالتیبهراجع

میدرستانشاهللاشود،میدرستانشاهللابگوییددوباره،بکاریدمن ذهنیباآییدنمیدیگرخوانیدمیشما

کهبگوییاستادیکپیشیازیارتگاهفالنبرويپاشیباشد،دردوکینهازپردلتباشیداشتهمن ذهنییا.شود

میتوبدانرژياینبامرتب. شودنمیشود،نمی،دشومیدرستدیگرکردیمزیارترفتیمکن،درسترامن

.گرددبرمیاثرشکاري

کاريمیحضوربا،آیدمیدردکاريمیمن ذهنیباکهکنقبولبیاکن،آشتیبیاحقوعدلجزاباتویدگومی

ونیستدردتوشکهنیکساختارهايکاريمیحضورباآید،میخوبچیزهايآید،میآرامشآید،میشادي

ازسازيمیاینورازشود،نمیادانآبجهاناینمن ذهنیباگیرد،میصورتآنبوسیلهجهانایندرآبادانی

.کنندمیخرابايعدهیکآنورازکنی،میدرستاینورازشود،میویرانآنور

متهم کم کن جزای عدل رامتهم کن نفس خود را ای فتی

میشکایتوکنندمینالهمردمبیشتر. نکنمتهمراآنجزايوخداوکنمتهمجوانايراخودتمن ذهنی

خواستهمیرالطفچشمه،رانیکیچشمهایناولازنینداختهخدا.انداختهروزاینبهماراخدا:گویندمیدکنن

االن،مرکزتگذاشتیهمرادردهاآمد،دردهاوکاشتیتمن ذهنیباوبستیراراهنشدي،متوجهتوکند،جاري

کارخودمرويخواهممیبعدبهحاالازودانستمنمیبگوییمکهاین. کنمتهمراخودت،افتاديصورتاینبه

.کنیمکاربایدماکهدهدمیمعنیبیتهااینکنیممالمتراخودمانکهاینبدونولی،ستاخوبخیلیاینکنم

که فَمَنْ یَعْمَل بِمِثقالٍ یَرَهتوبه کن، مردانه سر آور به ره

.ذره اي انجام دهد جزاي آن را می بیندعملی را به اندازهمردانه توبه کن و به هدایت در آي، زیرا هر کس 

میوبوديهویتهمدردهاباکرديمیناله،بشويهویتهمبیشترهايمهرهبادوبارهرفتیمیپس،برگردتو

دبرگرنکنراکارایندیگریعنیکنتوبه.برگردرا،کارایننکنکنی،ایجادبیشتريدردهايخواستیمیشدي،

سطحبهآمدفهمید،وقتیآدمگفتگفت،کهآدمحضرتهمانمثل،وارانسانیعنیمردانهمردانه،ماسويبه

. کردممنکردم،ظلمخودمبهمنگفتصفر،

کند،میاستفادهقرآنآیهاینازکهبیارراهبهسروارانسان
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. بیندمیراآنجزايدهدانجامايذرهاندازهبهراعملیکسهرزیرادرآيهدایتوکنتوبهمردانهگویدمی

برمیشمابهدوبارهکنیعملزندگیباذرهیکگردد،میبرشمابهکنیعملمن ذهنیباذرهیکاینکهیعنی

:طورهمینوگردد

7،8، آیه )99(قرآن کریم، سوره زلزال

 رَهرًا یّةٍ خَیثْقَالَ ذَرلْ ممعنْ ی7(فَم(

.کس به اندازه ذره اي نیکی کند پاداش آن بیندپس هر

 رَهّةٍ شَرًّا یثْقَالَ ذَرلْ ممعنْ یم8(و(

.هر کس به اندازه ذره اي بدي کند جزاي آن بیند

من بایعنیبیند،آنجزايکندبديايذرهاندازهبههرکسکند،عملزندگیهوشیاريبوسیلهیعنیکندنیکی

.گرددمیبرشاديگردد،میبرزیبایییکیآنگردد،برمیدردیکیبهگردد،برمیجزاشکند،عملشذهنی

ایکه آفتابِ حق نپوشد ذرّهایدر فُسونِ نفس کم شو غِرّه

هویتهماینتغییرچرخشازکهاست من ذهنیناهمنفس،فریبیعنیفسونباش،مواظبکهگویدمی

کودکاناسبچوبآنبهامروزموالناکه.ماستنفسکه،آیدمیوجودبهذهنیتصویراینذهندرشدگیها

ادراکاتوفهمببینید،راچوباینبینهایتعمقباسکونیکعنوانبهببینیدشماگفتمهممنو،کردتشبیه

.نیستیمنفسماهستیمهوشیاريمااست،همینهمنفسخوداست،چوبهمانشما

من مغرور،من ذهنیبهیانفسبهیاهامهرههمانبهشدنمغرورفریفته،یعنیغرهنخور،ارنفسفریبگویدمی

فکريهریعنیپوشاند،نمیراايذرهحقآفتابکهکنیدتوجهکه.نخورراآنهافریبنشو،آنچیزهايوذهنی

وشودمیدیدهخدایازندگیآفتابمقابلدرکنیم،میعملیهرگذرد،میماذهنازفکريهرما،کنیممی

:گویدمیاالن

پیشِ این خورشیدِ جسمانی پدیدهست این ذرّاتِ جسمی ای مفید

پیشِ خورشید حقایق آشکارهست ذرّاتِ خَواطِر و افتِکار

اینبینید،میچشمتانبوسیلهراجسمانیذراتروز،دردرخشندهآفتاببوسیلهشماکهطورهمانگویدمی

باشدبیناآدمیکدرحضورآفتاباینچهحضور،آفتاباینولی،بیندنمیرافکرهاودردهاواوهامآنماچشم
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مقابلدرشدههویتهمهاياندیشهذراتودردذراتپسرا،کردنهااندیشهوخواطرهمهباشد،خدادرچه

عقببکشیدناظرحضورصورتبهاشماگریعنیاست،آشکارهمشماخودشبراي.استآشکارحقایقخورشید

تاکردیمانکارماچون،ببینیدرادردهاتانکه،باشیدداشتهراتحملشکهاینشرطبه،کنیدنگاهراذهنتانو

ماحقیقتخورشیدما،حقایقخورشیدمقابلدرشدههویتهمفکرهايذراتودردذراتپس،داریمدردحاال

یکدهد،مینشانرابیرونیذراتاینخورشیدیکپس. شودمیدیدههمهاینهازندگیحضوروماحضوریعنی

. بله. دهدمینشانراافکارذراتهستیمآنجنسازهمخودمانماکهزندگیخورشید

طریقازکردنعملوفکرآورد،میبوجودراآثاريیکمن ذهنیبوسیلهکردنعملوفکرکهگرفتیمیاد

باکارند،میپوكبادام،دارندمن ذهنیکهکسانی. آوردمیبوجودرادیگريآثاریکلحظهیناحضوروسکون

باگویندمیکرده،بختگویندمیآیدمیبدشآثارکارند،میحرصباوشدههویتهمهايمهرهوودردکینه

.گرددبرمیتوبهدورهآثاریعنی.شودنمیاشتباهايذرهة اندازبهاینجادر.آشتی کنحقجزاي

ضربانوموالناحرفبهیعنی،برگردیدانههوشیارزندگیبسويایدگرفتهتصمیمشمااگرکهاستواضحپس

حیوانبهبعدنباتبهبعدجمادبهافتادهاولرود،میتکاملبسوييهوشیارکهدانیدمی،کنیدمیگوشزندگی

روبروفهم،قابلوافتادهپاپیششایدمسائلهمهاینبا،برگرددواهدخمیشدگیهویتهمذهناز،ذهنبهبعد

.دهدمیتوضیحشمابهداردموالنارامشکالتاینمشکلها،افتادولیاولنمودآسانعشقکه،شودمی

یفیتکمسئولشماپس.گرددبرنمیشمابهتان عملوفکرآثارکهنکنیدفکرشماکهاستاینهاجنبهازیکی

منحتی،کنندنمیکمکشمابهمرگند،زندانیمردم:گفت،نیستدیگریکی،هستیدلحظهایندریتانهوشیار

.باشدجمعحواستانشما،ترسانندمیراشماوکنندمیعوعوسگمثلذهنیهاي

165مولوي، مثنوي، دفتر چهارم، بیت 

رویانَد خداشزآنکه ختم است و بچونکه بد کردی برتس، آمِن مباش

رااینخداواستتخمایناینکهبراي،باشمنتظریعنی،مباشایمن،بترس،کاشتیذهنیمنبااگر:کهگویدمی

کهبگوییم،بگذاریمنگهبانیکهرکسیبراينیستالزمماموالنا،گویدمیچیکنیدمیتوجه.رویاندخواهد

میکجراپایتتوکه،بدهیمیاداوبهرااینهااستکافینکن،غیبت،نکنورزيکینه،نکنانتقامجوییشما

منباشمادیگر،کندنمی،کنیقبولرامسئولیتشباید،بکنبکنیخواهیمیحاال،گرددبرمیتوبهاینگذاري
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یک،کردیداشتباهکهفهمیدمیکردیدباریکاگردانیدمیکنی،نمیغیبتدیگرشماکاري؟نمیردیگذهنی

لطمهمردمبهبکنم،خواهمنمیدیگرراکاراینمن،شویدمیهوشیاردیگرکنید،میراکاراینبارسهباردوبار

نمیعملحرصباکارید،نمیذهنیمنبایعنیگردد،برمیشمابهداندمی،فهمدنمیکهآنحاالزنید،نمی

.کنیدنمیبديگیرید،نمیانتقامکنید،نمیرفکوکنیدنمیعملخشمباکنید،نمیفکر،کنید

راتوفکراآلنخدارااینورزیدمیکینهشماوقتینیست،حضورجنسازکیفیتشيهوشیاراینکهدانیدمی

میداردایناست،خشمگینوآمدهباالکههستیدذهنیمنیکشما،نیستیدزندگیباموازيشمانمی سازد،

برمیآثارشبینیدمیکنید،میراکاراینباردو،باریک،داشتنخواهدخوبیآثاراینیددانمیشماکارد،

دیگر من،بایستدنگهبانبیایدکسینیستمزالبودهدرستکردمهمامتحانمنحاالگوییدمیدیگر گردد

.استواضحبسیاربسیاربیتدانم،میخودمرارفتارم

آیدت ز آن بد پشیمان و حیاچند گاهی او بپوشانَد که تا

حیاوبکارينبایدذهنیمنباکهبفهمیتاپوشاندمی.زندگیکی؟،توبهدهدمیفرصتگویدمیمدتییک

خواهدمیذهنیمنباهی،دهدمیادامهداردواقعاکسیاگرولی.کندمیحضوريهوشیارهمراحیا،کنی

بایدکند،نمیپرواورویاندمیخداواستتخمکهشودنمیباورشهنوزو،بکاردخواهدمیدردهاباو،بکارد

مسئولیتبهشویممیبیدارماپس.نباید بگوید که خدا اینطوري کردآمدآثارشوقتی.باشدهمآثارشمنتظر

.هستیلحظهایندرهوشیاریتکیفیتمسئولخودت،کنیمیخودتخودمان،

روممیمن،استخشمگینذهنیمناینواآلندارمذهنیمنکهبینممیاگرمن،هستممنگوییدمیشماو

ببینیدبله.کنممیعملنه،کنممیفکرنهموردایندرفعالکنم،میکارخودمروي،نشینممیايگوشهیک

ماوقتی. استرستدرا،چیزهاایندانستمنمیمنکهگوییدمیشمااگرکهگویدمیگوید،میراهمیندارد

.استآفتاینودهدمیفریبراماذهنیمنودانیمنمیراچیزهاخیلیبرگردیمخواهیممی

3781مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بیت 

تو بَرِ یار و ندانی عشق باختآفتی نَبوَد بَتَر از ناشناخت

در،نداریمآفتمابدتردیگراینازکهیدگومیو،شناسدنمیراخدا،رازندگیکهدارديهوشیاریکذهنیمن

بازيعشقتوانیمنمیاوباوهستیمیاربرهمیشهمابرگردیم،خواهیممیجهانرفتیم.جهانازبرگشتهنگام
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امتدادما.بلههستیم؟اوهمیشهما.بلهماست؟همیشهیار.بلهماست؟باهمیشهیارآیا.برسیموحدتبهکنیم،

داریم،آزادارادهمامیانایندرولی.بلهکنیم؟استفادهاوخردازتوانیممیتسلیمبااآلنهمین.بلههستیم؟او

.استدادهاوما؟بهدادهکیراآزاداراده

خواهدمیاو. هستیماوهممابگیرد،تصمیم،کندانتخابکندشناساییتواندمیاینکهبرايداردآزادارادهاو

کمکمابهاوقدمبهقدمحالیکهدرانههوشیارماخواهدمیباشیم،مسئولخواهدمیبکنیم،راناساییشاینما

داندمیکهراچیزهاهمینخدابگوییدشماکهنیستچیزيهمچون. بیاییمراهمادهد،مینشانراراه،کندمی

بایدشما.نیستچیزيهمچین،بشودراحتمانخیال،یکتاییفضايبهببردبرداردذهنیمناینازرامابیاید

میاآلنکهآفتها،شناختوتسلیموراهدیدنوچشمشکردنبازومسئولیتقبولباانههوشیارقدمبهقدم

،جلوبیاییدنیست،آفتیناشناختنازبدترگوید

میدیگرچیزیکاینکهبرايی؟بیننمیچرابینی،نمیولیهستییارپهلويتوباخت،عشقندانیویاربرتو

میهابیرونیايکردهفکراینکهبراي،خواهیمییاريبیرونازاینکهبرايخواهی؟نمییارياوازچرا.بینی

کمکمرگهايزندانیازاینکهبراينداري،کاريتقدیربهکنیمیتدبیراینکهبراي،کنندکمکتوبهتوانند

.رضاستکويکويایندانینمیاینکهبرايترساند،میراشماکويسگاننگبااینکهبرايخواهی،می

رااتفاقبایدکاراینبرايکنی،اعالمخدابهراخودترضایتبایداش لحظههریعنیچی؟یعنیرضاکوي

ماوضعیتشدیم؟خدابههمبدهکارماحاالاستاتفاقیچهاینکهکنیاستفادهفکراز،کنیتدبیراگربپذیري،

بهراماخاصیتاینبابا.بکنیمهمرضایتاظهاربکنیمهمشکرماخواهدمی،آوردهبوجوداتفاقیچهببینرا

.استانداختهروزاین

فکردردبراساسهمهبفرستند،دردبیرونهمهباشند،داشتهدردهمه،کنندذهنیمنسطحیتدبیرهمهاگر

شکایتآدمصدمیلیون.دردآید؟میبوجودچیآنجامیلیون،صدمیلیون،هفتادمعیجدست،کنندعمل،کنند

چیزيآنورزاکسهیچاینکهبراي،آیدنمیبوجودچیزيسامانیبیوخرابیودردازغیرناحیهآندر،کنند

،دپذیرینمیمسئولیتشمانه،نکردهتوجهاصالناحیهاینبهخداوند،کنیمگلهبختازهمبعدکه،آوردنمی

شماشوید،نمیتسلیمشما، دانیدمیعقلراذهنیمنبدبسیارعقلشماکنید،نمیکارخودتانرويشما

بعد،کنیدمیاضافهرادردشما،کندمیاضافهرادردجهاندرآورد،میبوجودرادرددرد،هستید،خشمگین
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میرااینهاچیبرايبیاید؟برکتکهداریدانتظاربعدجمعی،دستفرستیدمیبدانرژيشمادارید؟خوبیانتظار

.هستناشناسیاینوپس؟خوانیم

تو بَرِ یار و ندانی عشق باختآفتی نَبوَد بَتَر از ناشناخت

درستمااینکهبرايشویم،میيدیگرجنسازرضایتبا،هستیمیارخودشکرباهستیم،یارخودتسلیم،باما

ونیستدردازترموذيايمهرههیچ.ببازیمراهامهرهبشویم،يدیگرجنسازباید،بکاریمخوبیچیزومبکاری

.آدمهاستاکثرمرکزکینهورنجشمثلدردهااین

شادیی را نام بنهادی غمییار را اَغیار پنداری مهی

شدي،اغیاربشويیاراینکهجايبهتو.ستیهذهنیمنجنسازخودتاینکهبرايچرا؟بینیمیاغیاررایارتو

پس،بینیمیذهنیمنراخودتشماوقتیگویدمیکنیدمیتوجه.استذهنیمنغیراست،غیرجمعاغیار

هرچهآیدمیآنورازچههراستشادياینکهو،ردیگنبینیذهنیمنراخودتبایدجایییکبینی،نمیراخدا

شادي،پوشاندهچوبیناسباینکههرچیزي،استتوفکرهاياینزیرکههرچی،جوشدمیتووجوداعماقاز

.استآرامش،استسبببی

،استغیرذهنیمنبینیم،میذهنیمنراهمهداریمذهنیمنراهمهماوقتیمپندار،غیرراخودتتوپس

میصحبتآنهاذهنیهايمنبامانیذهمنکنیممیصحبتمردمباماواقعدر.کندمیمنعکسهمغیریک

وداریدهایتانبچهيبراذهنیهايمن،داریدهمسرتانبرايذهنیمنیکهستیدخانوادهمرداگرشما.کند

عشقگاهی،کنندتملکراهمدیگرخواهندمی،ورزندمیذهنیمنعشقوکنندمیصحبتباهمهامناین

براي،نبینیغیرراخودتشماکهاستاینشرطشاولینوبیایدسکوندبایاینجا.متنفرندگاهیورزندمی

هستیمفرعونودانیممیذهنیمنراخودمانکهماشناساییعدماثردرزندگیبرکاتاین:کهگویدمیهمین

.ودشمیهدر،رودمیمادستاز

تچونکه ما دزدیم، خنلش دارِ ماساین چنین خنلی که لطفِ یارِ ماست

ردمااززندگیخرددادیممیاجازهوشدیممیتسلیممااگریعنیخرماست،درختمثلمایارلطفگویدمی

چرا؟ما،دارشدهخرمادرختاینحاال. بودبرکتوبودنظموبودساماناش همهشد،میشیرینیاش همهبشود،

افتادهتلهبهزندگیچیست؟رنجش. دزدیدیمهمرادگیزنرا،هامهره،مرکزمانگذاشتیمودزدیدیمراچیزهاما
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مرکزهايمهرهاینهاهمینطور،هیجاناتتمامهمینطور،همکینه. بیندازیدتلهبهرازندگیتوانیدنمیشمااست،

.هستندما

عقلیم، این زجنیرِ ماستچون که بیاین چنین مُشکین که زلفِ میرِ ماست

بگوییم،خوشبويزیبايزلفاینواقعدرانداخته،زندانبهرامارا،يهوشیاردستبستهراماکهزنجیري

میبهتربیشترهرچهازماعقل،هستیمعقلبیچونکنیم،استفادهخوشبوزلفاینازاینکهعوضماخداست،

ما،ایمدزدهرااهمهره؟بشویدعاقلخواهیدمیشماحاال.مازنجیرشدهاینحاالها،مهرهکردنزیادآید،

پايودستپا،ودستایننه،استپایشودستنجیرزاست،عقلبیهرکسی. استدزددارد،مهرههرکسی

.داریمذهنیمنعقلیعنیعقلیمبیعقلیم،بیاینکهبرايبخوریم؟تکانتوانیمنمیچراي،هوشیار

شودچونکه فرعونیم، چون خون میروداین چنین لطفی چو نیلی می

میعبورخردآب،مثلجو،مثلیعنیچی؟یعنیبیاورید،دربایدواقعیتبصورتراخداناظر،حضوربصورتشما

جانوشمااحساساتوشمافکروشماجسمبهریزدمیکه،کردیمصحبتجوچهارآنبهراجعهمامروزوکند

اشاره.شودمیخوناست؟خوباینباال،آییمیونفرعبصورتکنیدمیمقاومت.کندمیزندهرااینهاوشما

هماینبیایدفرعونیانبرايخواستموسیکهبالهاییازیکی،ردیگگفتیمبارهاکهفرعونداستانبهکندمی

بود،آبداشتندبرمیموسویانوقتیشد،میخونداشتندبرمینیلرودازآبفرعونیانوقتیاست،سمبلیک

میدرد،شودمیرنجشبهتبدیل،شودمیخونداردمنکهکسیبرايآیدمیزندگیآبیعنیچی؟یعنی

.استحیاتآباست،موازيکهکسیبرايشود،

مییکینآدارم،عقلمن،دانممیمنمن،گویدمیشودمیبلندهرلحظهیکیاینچیه؟تادواینفرقحاال

راهایشمهرهیکیاین. استهمینفقطفرقشبشود،ردندگیزخردبدهاجازهواستصفرمنعقلگوید

بشود،راحتشرشازخواهدمیوچیهذهنیمنچیهشدگیهویتهمشناختهیکیاین.باختهیکیآننباخته،

نمیراشهردیگر یکیاگروگردي،میبیهودهوهرزهشهردورشناسینمیهمشهراگر:گفتنشناختهیکیاین

حرفبهکهکردیدقبولشماخوشبختانهوبدهدگوشحرفشبهبایدراهنما،،بگرددبایدقالووزبالدنشناسد

.کندمیکارداردهمآنوبدهیدگوشموالنا
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یوسفم، گرگ از توام ای پُر ستیزمن آمب، هین مریز: گویدخون مهی

انکارنیستم،همموتاراصالهستمموتارنیستم،انکارجدل،وبحثواکنش،مقاومت،پرستیز،گویدمیبببنید

میچیشمابهدرددرد،یاشودمیخونکههمیننشده،تمامبینداز،دیگر ةمهریکبگردگفتمهره،داشتن

چرارنجیدي؟چرا،اینجاگذاشتیرامنچرا،آبممنحیاتم،آبمنگویدمیگوید؟میچیشمابهرنجشگوید؟

وداشتیراتوقعاتایندیگرانازچرا، دانیقینخلقهمهمرگندزندانی: گفتداشتی؟توقعچرانکردي؟حل

من،هستمآبمنگویدمیشمابهرنجشآنوداشتینگهرنجشبصورتوکرديخونراحیاتآبورنجیدي

. شدمگرگمنکنیمیستیزهچونتویوسفم،من،نکندرستدرداینقدرنکن،تلف،نریزرا

خواهممیمن:کهگوییممیمااینکهمحضبهشویم،میگرگمااینکهمحضبه. استلطافتجنسازگیزند

می.بکنکنی؟تبدیلخواهیمیرنجشبهگویدمی،کنمتبدیلرارنجشبهرااینخواهممیمن،ببینمدشمن

منخواهیمی،بشويبرخورداروبینیبرامناآلناینکهجايبه. کنتبدیلمانعبه؟کنیتبدیلمانعبهخواهی

بیدارتابفرمایید،بدهد؟توبهزندگیکهوضعیتبصورتبرويولحظهاینوضعیتدراآلنکنیگزاريسرمایهرا

.بشوید

.بکنیمراکاراینآییمنمیشخصیتاملومسئولیتقبولوشناساییباولیداریمآزادة ارادمااینکهبرايچرا؟

. نکنماندازپس،دیگرکنمزندگیلحظهاینرازندگیمنلحظه،این، شودمیرددارداآلنآبوییمگمیما

زندگیتانکهبدهدشمابهچیزيیکدیگريکسیکچی؟برايداریدتوقعشما.استزندگیاندازپسرنجش

. کردیدمحبوسرازندگی،درنجیدیهمینبراي،بشودزیادتر

هماآلنکنی،زندگیتوانستیمیکردياینطوريرامنتوبودمزندگیمنکهاستاینامشپیغداریددرديهر

کهموضوعاینبهبشویدآگاهاگرشمااآلن،ریزدمیرنجشهاتمام.برودبشودتمامکنیبازراگرهاینتوانیمی

به.داشتمتوقعگذرانجهانازمنکهبودهبیرونجهانازتوقعازاینبوده،اشتباهاینرنجیدممینبایدمن

.اآلنتوقعیهیچ،داريمیگذرانجهانزتوقعچهحافظقول

چونکه با او ضد شدی، گردد چو ماربینی که یارِ بردبارتو منی

دید،،دیدبهگردیمبرمیهمبازیعنی.شودمیدیدهمارمثلشويمیضداوباوقتیصبوریارکهبینینمیتو

ببینیماراگر.نیستمارزندگی،بینیمیماررازندگیتواست،زندگیبردباریارچیه،مرکزتکهداردبستگی
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برايبکنیپلهرااتفاقایناگرشود،میاتفاقببینیاتفاقرالحظهایناگر.شودمیمارتوبراي،شودمیمار

کهکرديفکرنیامددستبهنشدحاصلزندگیديدیمدتییکازپساگر.شودمیپله،ردیگاتفاقیکآینده،

فکرمدتییکازپساگرکنی،میتبدیلمانعبهرازندگی،رازندگیبینیمیمانعداريگذارند،نمیاطرافیانت

شما،برسیدزندگیبهشماگذارندنمیهستندتو دشمن،هستندبرتانودورکهآدمهاییاینۀ همکهکردي

میتومرکزازتودیدتوست،دیدشود،میتبدیلدشمنبهزندگیکنید،میتبدیلدشمنبهرازندگیدارید

:گویدمیاست چیمرکزتدرداریم،آید

او چنان بد، جز که از مَنظَر نشدلَحمِ او و شَحمِ او دیگر نشد

برايشودمیدیدهبدناآل،استآدمهماننشده،عوض،استمارتونظربهکهدوستآنپیهوگوشتگویدمی

بدمرکزازرازندگی،استهمینهمزندگی.کنیمینگاهآنبهبدمرکزازکنی،مینگاهآنبهبددیدازاینکه

اجازههمرااینبله.شودمیدیدهزندگیکن،نگاهاوخودمرکزازعدممرکزازشود،میدیدهبدکنیمینگاه

:گویدمیموالناکهبخوانیمبدهید

4209مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بیت 

در نلغزیّ و رسی در منتهاهاخواه تا زین نکتهاز خدا می

ناشناختنسبب،استذهنیمنهمینکهناشناختنآفتاینوایمکردهکوررامانادراكاینکهازپسماخوب

خواهمیخداازکهگویدمی.  بگیریمکمکموالنا،ازعرفاازخواهیممی،استچیرهاوعقلوماستدرشودمی

روشندربکنیاستفادهاینهاازو،بدهیقرارمرکزتدوبارهنگیريراهانکتهاینیعنینلغزي،هانکتهاینازتا

نکتهاینازخود،مرکزکردنخالیها،مهرهباختندر،دیدروشکار،روشدرتغییروملأتوخودتراهکردن

.کاربرايکنیهفاداستبدهاي

فضايازکرديشروعوقتیوبشوي،هویتهماینهابادربیاوريفکربصورتکنی،تفسیربدراهانکتهاینمبادا

بینهایتبهشماکهاستجاییمنتهیمنتهی،بهبرسیبیاییباید،کردنحرکتشدههویتهمبافتیکازذهن،

توضیحامروزراشمقدارموالناراآفتهاراه،توياست آفتولی،شویدمیزندهاوابدیتبهشوید،میزندهخدا

.شویدمی متوجهبخوانیدخوب،داده
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زآن رَسَن قومی درونِ چَه شدندزآنکه از قرآن، بسی گمره شدند

هیچشدند،هویتهمآنبابرداشتندراآنمطالباینکهبرايچرا؟شدند،گمرهايعدهیکقرآنازاینکهبراي

جنسازمرکزتاگرت،زمرکبگذاريبرداريدیگر جاياز،برداريموالنااز،برداريقرآنازشماکهکندنمیفرق

یکباال،بیایمبگیرمبایدکهطنابآنازو.کنیمیپیداماديدیدکنی،میپیداراذهنیمنعقلدیگر شد،باور

.رفتندچاهدرونبدترايعده

ازشماگذاشته،راقرآنهايآیهوسطاینهموآوردهآنورازکهاستخودشحرفهايهمهم،موالنادرخوب

خوشبختانهومنتهیبهبرسید،بدهیدادامهوباالبیاییدذهنیمنچاهاینازتا،کنیدمیاستفادههانکتهاین

داریم،تشخیصقدرت،ماۀ همداریمورشعچونماو.دهدمینشانمابهراهاآفتاینساده،عباراتباموالنا

.رامانيهوشیار،رافکرمانرا،مسیرمانکنیممیعوضفورا،بینیممیرااشتباهیکوقتی

بهدردشواستبدياینوگشتبرخواهدشمابهبکارید،ذهنیمنيهوشیاربااگرگفتموالناشمابهامروز

عملکهشماستبهبستگیدیگر ایندیگر،فهمیدیدشماخوب،داشتنخواهدبرکتاینگشت،برخواهدشما

رويبایدتمرکزتانشمایعنی،گفتموالناکهگفتیمهمهمینبراي،باشیدخودتانمواظبکار،اینبهکنید

رويبگذاریدبرداریدخودتانرويازراحواستانبایدچیبرايشمااست،آفتچقدرببینید.باشدخوتان

نکنند،اشتباهدیگرانیدباشمواظب،کنیدمیاشتباهکهحالعیندر،خودتانبکنیداشتباهشماکهدیگران؟

گویدمیاست آیههماینبلهاست؟درستاینخرآ

26، آیه )2(قرآن کریم، سوره بقره

…یضلُّ بِه کَثیرًا ویهدي بِه کَثیرًا…

...آردبسی را گمراه کند و بسی را بر راه راست…

چون تو را سودای سرباال نبودمر رَسَن را نیست جرمی ای عَنود

یعنیعنود.نداردتقصیريطنابصورتایندرباال،بیاییچاهازنداريعالقهتواگرهستی،چاهتويتوگویدمی

يهوشیارملتکاهستید،يهوشیارجنسازشماکهدانیدمیشما،داریمآمدنباالسودايماولیگر،ستیزه

کهبشویميهوشیارهمین. بشویمبینهایتلحظه،ایندروبرگردیمانههوشیارذهنی،منازماکهکندمیایجاب

. داریمباالبهمیلبنابراین،بودیماولاز
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یمدارزندگیعشقمایعنیشما،ببینیدبایدرااین،شدهدیگر چیزيبهتبدیلشمادر،مابااليبهمیلایناگر

بهاوبابشویمماناولجنسدوبارهبرگردیمماکهاستایناصلیۀ جاذب،هستیماوجنسازماداریم،خداعشق

تشخیصاآلنشما،هامهرهبه،چیزهابهذهنیمندرشدهبستهمصنوعیطوربهعالقهاینحاال.برسیموحدت

.استمصنوعیکهاین؟استچیبرايرآخهعالقاینکهبگوییدوکنیدشلشراعالقهاینکهدهیدمی

اگرشماولی،کنندجمعمهرهخواهندمیهیکنندنمیقبولانسانهااولشدارید،همايتجربهاگرمخصوصا

کردمجمعهمهاینمنشده،چیبگویید.برگردیدتان تجربهبهتوانیدمیبراحتیگذشتهپنجاهازتان سن

.داشتمچاهمیلحاالتامنشده؟بدتریاشدهبهترزندگیمشده؟بیشترزندگیم

زندگیجنسازمااینکهشناساییووحدتبهماعشقیعنیمامصنوعیهايعالقهاینکهکنیممیهمتوجه

مقاممان،بچههمسرمان،ذهنیتصویربهپول،بهشدهبستهمصنوعیطوربهاینوشدهپوشیدهفعالهستیم

بهمیلشود،میقدرتبهمیل،شودمیحرصبهمنجرکه،ماداریمرااینهابهشدیدعالقهوچیزهااینبهمان،

بهاصلیگلیاعالقههمانپالستیکییاکاغذيگلمصنوعیحالتاینهافهمیم،میمارااینهاشود،میانباشتن

ازاستفادهبانبایدشما،باالمبیاییچاهازبایدو ماداریم،سرباالسودايماواستخودماناصلبهواستزندگی

شوقهماینهابهکهرویدمیچاهبهموقعیبروید،چاهبهبدترموالنا،هاينوشتهیاقرآنهايآیهیاهانکتهاین

.بدهیدقرارمرکزتانجزوهمرااینهاکنید،پیداذهنی

1442مولوي، مثنوي، دفتر دوم، بیت 

زنده گردد هستی اسراردانسمِ گرانچونکه کُشته گردد این ج

شود،میزندهشما،حضوریعنیشماداناسراروجودوهستیبشود،متالشی،بشودکشتهذهنیمنایناگر

.بشودکشتهذهنیمنعقلاینبشود،متالشیبایدشدهکورادراكآنپس.دیگراستآسان

رااسرار ۀباز داند مجلجانِ او بیند هبشت و نار را

جهنمدردهاوذهنقسمتآنکهفهمدمیکند،میحسرابینهایتفضاياینیکدفعهانسان،جانبنابراین

شویممیمتوجهرابینهایترا،گشادفضايرا،فضاگشایی،رابازفضاياینکنیممیحسشود،میبازفضابوده،

.شویدمیمتوجهرااسرارهمهبوده،درد،بودهآتش،بودهتنگذهنآنواستبهشتاین
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وا مناید دامِ خُدعِه و ریو راوا مناید خونیانِ دیو را

جانیاناینها،بودندخونیاناینهابوده،مرکزتاندرکهشدگیهاهویتهماینشما،بهدهدمینشانزندگییعنی

شدگی،هویتهموذهننایکهدهدمینشانشمابهزندگیوضوحبهو.مکیدندمیراشماخوناینهابودند،

هویتهمواستذهنهمیننیرنگودروغوفریبدامپسبوده،دروغوخدعه،بودهفریب،بودهنیرنگدام

.مکندمیراماخونکههستنددیوهاییهمانشدگیها،

تا شود از زخمِ دُمَّش جان، مُفیقگاو کشنت هست از شرطِ طریق

آنجاازکهاست قصهاینوشدهتشبیهگاوبهجاهاخیلیذهنیمنبکشی،ارذهنیمنگاواینبایدگویدمی

ازراهامهرهبایدروزبهروزشما،استطریقشرطنفس،گاویانفسکشتنواستبیتچندومنبرداشتم

همیمساگرگفتبروید،منتهیتابایدیعنی،بشودکشتهبایدبشود،کشتهاینکهبکنیدضعیفشبدهید،دست

جانآن،دردهايازتاکند،میحسابشالقبصورتراگاومدگاو،مدزخمازتابزن،همبازالغر،سیمیکشدي

بایدماراهوشیارانهدردپسآید،میهوشبهماجانهوشیارانه،دردازکهکنیدمیتوجه.بیایدهوشبهما

.بلهبکشیم،

روحِ خَفی زنده و هبُشتا شود گاوِ نفس خویش را زوتر بکش

هوشبهوبشودزندهشما،پنهانیاشمامخفیروحي،هوشیاراینتابکشزودترهرچهرااتنفسگاوتوپس

بایدنیستندکهآنهایی، شدیدزندهشماازبرخی،نیستیمزندهوهوشبهاآلني،هوشیارعنوانبهماپسبیاید،

زودترهرچهراشاننفسگاوآنها،انداختنوشدگیهاهویتهمشناختباوانههوشیاردردطریقازیواشیواش

. بکشند

حدي،یکازبیشترکنیمکمکهایمانبچهبهتوانیممیشدههوشیارمادرپدریکبعنوانمابکنیدبایدتوجه

ذهنیمنبدانندنند،بدامبنارايهوشیارندانند،مبنارامقایسهنکنند،مقایسهراخودشاننکنند،درستنفس

بهخوبرامالمت.استذهنیمنمالاینهاچیه،اضطراب،چیهترس،چیهخشمبداننددارد،آفتهاییچهچیه،

کهبدهیم،یادهایمانبچهبهتوانیممیمارايهوشیارکیفیترا،دیگرانراخودتنکنمالمتکه،بدهیمیادآنها

عشقحسمثالوپذیريمیکههمباریکدارد،کیفیتیچهاتيوشیارهببین،شويمیخشمگینباریکشما
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وترساینوخشماینباالست،کیفیتيهوشیارآنوحالآنداري؟حالیچهآنموقعکنی،میمادرتبهنسبت

.استذهنیمنبديهوشیارایناینها،ومالمتاین

سعیتوبهتر،همهازتوبهتر،بیشترهرچیگویدمیاینکه،بدهیمیادآنهابهتوانیممیماراذهنیمنعقلو

خردوعقلزودتر،هرچیکنسعیولیکنیکارشدید،بخوانیدرسبایدتوبشوي،بهترهمهازکهکردخواهی

کار،استيهوشیارکارجهان،اینبهخالقیتآوردنوفعالیتونبودنسنگینوچابکیکنی،جاريراذهنیمن

و.یکیزدنزمینبراساسنهمقایسه،براساسنهولیبکنراکاراینتوبکندراکاراینخواهدمی،خداست

داريدیديهستی،خودتخودت،يهوشیارمسئول،استسالتدهاینکهولوتوکهمسئولیتحسهمینطور

خواهیحالتاینازماشونیستپرکیفیتيهوشیاراینروي،میکجراراهداريکهبدان،شويمیعصبانی

.گذشت

دادیم،یادبزرگترهابهحتییا،دادیمیادآنهابهراچیزهااینوقتینشده،سفتخیلیمانبچهذهنیمنوقتیو

کوچکاست،ذهنیمنکارغیبتاینکهبراينکنغیبتمثالتوکهداد،خواهندتشخیصعملدرخودشانآنها

کنیمیپیدااودررانقصنکن،پیدارادیگراننقصتوکنی،بزرگراخودتوتکهاستاینبرايدیگرانکردن

بیاترازبدهیم،یادآنهابهراهاترنداري،احتیاجتراینبهتو باالتر،برويونداريتوکهبگوییخواهیمی

دواینبلهبپذیرند،توانندمیتو،بگذراینهاازدانشمندتر،قویتر،مادرتوپدربلندتر،خوشگلتر،بهتر،بیرون،

:گویدمیبخوانم،همرابیتسه

3709مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بیت 

حازِمانه، ساخت زآن حضرت حِصارقرارچون جهان را دید ملکی بی

واستبیروندرکهچیزهاییدیديوقتیدیدي،قراربیراجهانشمایعنیراجهانوقتیانسانکهگویدمی

مهمیچیزتاملحازمانه،تامل،بااینصورتدرشوید،میقراربیشماگیرندمیقرارشمامرکزدراستآفلاینها

راخوبداریمماوداردتسلیمحالتتاملتامل،نیستشدههویتهماندیشهکنیم،میتاملونشینیممیست ا

.کنیممیشناساییبداز

بیقرارم،کهمن،ندارمقرارجهانایندراگرپس،کنیممیدرستحصارمدارییکتاییفضايازیعنیحضرت،زان

.یکتاییفضايبهبروم،بیندازمراهامهرهیکییکیبایدبروم؟بایدکجا
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که نیابد خصم، راهِ مقصدشباشدشتا به گاهِ مرگ، حِصنی

هايمناست،مزاحمذهنیمنمیرید،میکههمینبنابراین،نداریدقرارشماذهندرکهدانیدمیحاالازشما

کهخواهیدمیايقلعهیک،خواهیدمیدژيیکاآلنشماترساند،میراشماسگانعوعوگفتمزاحمند،ذهنی

اولیهيهوشیاربسويشمامقصدراههمینطور،همدیگرهايخصمونداندراتومقصودذهنی،منیعنی،توخصم

منبهنسبتبایدکهدانیممیاآلنماپسشما،برايگذاشتهماديمقصدیکذهنیمن،استبرگشتاست،

نمیدعوااوبااصالً سرت،تويزنممیاآلنمنها،میريمیداريتوکهگوییمنمیذهنیمنبهوبمیریمذهنی

.شوندنمیمتمزاحذهنیهايمنورويمیسمتآنبهکهدانیمییتهوشیاردردلت،تويحازمانهولیکنیم

یورتگه نزدیکِ آن دِز برگزیداز پناهِ حق، حِصاری به ندید

خوبراموضوعایناآلنشما.نداریمماحصاربهترلحظه،ایندرتسلیمازیکتایی،فضايیعنیحقپناهاز

قراررحصاآندرشماکهآیدمیدستبهلحظهایندرتسلیمباهمآنوخداستپناهدرتنهاکهبفهمید

حداقلیکتایی،فضايبهبریدمیرامنزلتانخالصهیورت،ایناست ترکیومنزلگاهیعنییورتگهبگیرید،

.کنیدمیمسکندژآننزدیک

&&&

قسمت سومپایان 
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منشویدمیحضورجنسازلحظهایندربشوید،تسلیمشمااگر:کهگفتموالناخواندمبرایتانکهبیتیسهدر

واستبینهایتیکبهشدنتبدیلکهشمامقصودازبنابراین،بدهدتشخیصتواندنمیراحضورجنسذهنی

اوباشید،ذهنیمنجنسازلحظهایناگروندارداطالعیاست،ذهنیمنشدنکوچکیااستذهنیمنمرگ

:کنیدتوجه،کندمیپیدااطالع

دشکه نیابد خصم، راهِ مقصباشدشتا به گاهِ مرگ، حِصنی

نه،راشمامقصدنه،فهمدمیراشمامقصودنه،ذهنیمنیعنیخصمباشید،حضورجنسازلحظهاینشمااگر

کاراین،کنیدکوچکراذهنیمنبخواهید،باشیدذهنیمنجنسازولیرا،خودشمرگنه،راشمامنظور

خیلیکهکندمیدرستشمابراياريحصواستحقپناههمتسلیمحالتهمینبنابراینپس.نداردامکان

.بلهبزودي،بودخواهیدآنجاشماروزيیکواستیکتاییفضايهمینۀهمساییانزدیک

هماثردرذهنمدرمناگرکهآیدمیپیشسئوالاینوکردیمصحبترهنمابهراجعامروزبرسانمشماعرضبه

نامبههستندآدمهایی:گویدمیموالنابکنم؟بایدکارچهباشم،شدهگمماديمرکزکردنپیداوشدگیهویت

خواهیممیانسانهاجوراینازکمکگرفتنطرزبهراجعاآلنو.کنندکمکتوانندمیشمابهرهنما،یاقالووز

:گویدمی؟هستندآدمهاییجورچهآدمها،جوراینهمینطوروبخوانیمبیتیچند

2222یت مولوي، مثنوي، دفتر سوم، ب

خوی حق دارند در اصالحِ کاربندگانِ حق، رحیم و بردبار

شانذهنیمناند،هکردبازدرونشاندررافضااند،هشدیکیخدابا،وصلندواند هشدحضورجنسازکهینکسا

یعنی،دارندراخداخويکارهااصالحدروهستندصبورومهرباناینهاحدي،نهایتدرحاالشدهصفربگوییم

:دهدمیتوضیحهمخودشوکنندکمک،ببخشندتوانندمیبینهایت

در مقامِ سخت و در روزِ گرانگرانرَشوتان، یاریمهربان، بی

واقعاکهذهنیمنمقامدریعنیسختمقامدر. هستندگریاريندارند،شماازتوقعیهستندمهربانانسانهااین

میکمکموالنامثلهستندآدمهاییپس، آیدمیدردهاوچالشهاوآیدمیبالکهروزيواستسختیوضعیت

.شمابهکنند
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هین غنیمت دارشان پیش از بالهین جبو این قوم را ای مبتال

مبتالذهنیمنمرضبهکهکسیاي،کنجستجوراقوماین:گویدمیهستند،رهنماهاوقالووزهاهماناینها

وراآنهاصحبترا،آنهادارغنیمتبیاید،بالآنکهازپیشوهستی،درددرهستیالبدرکهکسیاي،يشد

وداریمذهنیمنماکهگرچهکهاستاینشامعنیهست؟چیشامعنیرا،آنهاراهنماییرا،آنهانصیحت

وکنندمیفکریتبشردردبهکهدارندوجوداآلنهمآدمهاازعدهیکبهتر،بیشترهرچهگوییممیاش همه

.موالناستهمینمثالشاند،هکرد

استفادهدرستموالناازشمااآلنکنید؟استفادهاینهاازبلدیدشما،کردیدپیدارهنما،کردیدپیداقالووزاگرآیا

باشیمداشتهذهنیمندیدوبشویمگمدردهایمانوفکرهادربشود،کورمادركاگرکهبینیدمیکنید؟می

وبدهدنشانمابهکسییکبایدکنیمنمیپیداراراهاگرخوبکنیم،نمیپیداراراهماباشد،جسمیمرکزمان

کسییک،برودکسییکمثالبیاید،چالشهاودردهایعنیکند،گیجبیشتر،بزندمابهبالمرتباًباشدکهقراراگر

کهچیزيآننیاوریم،بیاوریمدستبهخواهیممیکهچیزيآنبدهیم،دستازپولزیاديمقداریکبمیرد،

ازپیش.ذهنیمندرآمدخواهدکهاستبالهاییاینهاکنند،حملهمابهدردهااینها،ۀ همبدهیم،دستازداریم

.بکنیماستفادهآنهاازوبکنیمپیدارارهنماهااینمابیاید،چالشبدترینیعنیبیایدشبدخیلیاینهااینکه

موالناازشما.کنداستفادهرهنماهااینازتواندنمیدانم،میاینکهوغروربهتوجهباذهنیمنمتاسفانهولی

ازمحدوديتعدادبشر،تاریخطولدرکهاستاینموضوعکلحاال.ریدابشمغنیمتوبکنیدرااستفادهحداکثر

یاوفردوسی،حافظبودند،موالنامثلآدمهایییا،داشتنددینیبويرنگچهشدند،زندهخدابینهایتبهآدمها

بینهایتبهاینهااند،هدیددرستاینها.نیستزیادخیلیتعدادشاناینها،بودنددیگرجاهايدرکهدیگرکسان

بخاطرهماوقاتبعضی.اندهندانسترااینهاقدراند،هندانستغنیمترااینهاذهنیهايمنولیاند،هشدزندهخدا

کردخواهیمصحبتموردایندرکهاند،هنکردبیانراخودشانخیلیاینهاازبرخیمردم،رغبتیبیوتوجهعدم

:هستقسمتاینتیترو

3602مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بیت 

آداب الْـمستَمعینَ و الـْمریدینَ عنْد فَیضِ الْحکْمۀِ منْ لسانِ الشّیخ

.شنوندگان و مریدان، آنگاه که سخنان حکمت آمیز از زبان شیخ جاري می شودآداب 
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امروزحاالوکنیمگوشدرستبایدماآورد،میآنورازراپیغاموشدهزندهخدابینهایتبهواقعاکهانسانییعنی

زدنطعنهودانممی:یندگومیکهمردمرغبتیبیاینکهیکی.داردوجودموضوعچندتاکهگویدمیمابهموالنا

کاربهوبگیرندراپیغاموبدهندگوشدرستبایدشنوندگاندوم.بگیردرابزرگاناینبیانجلوينبایدآنها،

مناینکهبراي،استتکراريمطالباین:گویندمیذهنیهايمنایناست،کهدیگريآفتهايو،بله.ببرند

چندخبرهاایندرکهبشنودراخبرهادارددوستمثالمثل،گرددمینگیزاهیجانوجالبچیزیکدنبالذهنی

.باشدآندربایدهیجانوشدهچی،شدهجنگیا،شدندفوتمثالنفر

،ندارندراعادتاینذهنیهايمنکند،کوچکراذهنیمنانسانوبیاوردپیغاموبزندحرفکسییککهاین

ایندرموالناخواهند،میجدیدچیزبشوند،زدههیجانخواهندمیوکنندرگبزراذهنیشانمنخواهندمی

مطالباینگویندمیذهنیهايمناست،تکرارموضوعکندمیمطرحاآلنکهموضوعیوکندمیصحبتمورد

استملولذهنیمنهستند،ملولاینهاگویدمیموالنا.یمهستتنوعدنبالماواستچیزیک،استتکراري

.نداردحالکند،میحملدردثابتمقداریکواستخسته،نداردحوصله

شده،چیزيعجببهشده؟چیهاکند،زیادراهیجانش،بپراندذرهیکرااینکهخواهدمیچیزيیکبنابراین

درآوردمیبوجوديهوشیاردرزندگیلحظهبهلحظهکهتازگیآنبهبنابراینوکندمیاش خستههمآنولی

چهشدهگمذهنشدرکهانسانیدهممیتوضیحدارم.کندنمیتوجهیآورد،میبوجودحضورباانسان

لحظهوبگیردرابزرگانپیغامهايکهگذاردنمیملولیونیستمتعهدچراوشودنمیعوضچراودارداشکاالتی

:گویدمی.شودزندهلحظهبه

نزدِ من عمرِ مکرّر بردن استن استبر مَلوالن، این مکرّر کرد

برايبله،ملولبراياست؟تکراريحضورگنجبرنامهآیااست،تکراريمطالباین،ملولندکهذهنیهايمنبراي

پس.استدلکردنزندهاست،مضاعفزندگی،مننزدگویدمیاما.نداردجدیديخبربله،،خستهذهنیمن

وشویدمیتازهشمالحظهبهلحظه،بدهیدگوشموالنابهاحترامباوتعهدباوالقهعبااگرشمالحظهبهلحظه

یکیآنرود،میسراش حوصلهشودمیخسته،شودمیملولاست نفریکحاال.استکردنزیادرازندگیاین

بیشترهمروزبهزرووشودمیواردزندگیچون،دهدمیگوش،کندمیبازرافضاشود،میدارزندگیمرتب

.کندمیمقاومتبنددمیرافضا،رودمیسراش حوصلهیکیآن.شودمیفضادارآدماین،شودمیوارد
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است،غلطاینهاگویدمی،داردعقلچونونیستنفعشبهکهچیزهاخیلیکند،میقضاوتذهنیمنطرفیاز

بهکهیکیبرايلحظهبهلحظهپس؟استدرست.نداردد،انهبودیگانهکهبزرگاناینبهنسبتادبیواحترام

هايمنبرايملوالنبراياستکنندهخستهايعدهیکبراي،استکنندهزندهمطالبایناست زندهحضور

بایدکنیدتاملواقعا،استتکراريمطالباینکنیدمیفکراگرشویدمیملولاگربایدشمااینجاحاالذهنی،

:زندمیمثالخودش،بدهیدادامهباید،کنیدصبر

خاک از تابِ مکرّر زر شودمشع از برقِ مکرّر بر شود

میروشنیکدفعهکنینزدیکهی،کنینزدیکبارچندبایدخاموششمعبهراروشنشمع،راشمعگویدمی

. اینبدهدادامهرااییروشناینتا،بسوزدبیایدروغنآنورازبایدمرتب،شودمیروشنآنکهازپسشود،

هیآیدمیروغناینوشویدمیموازيیا؟افتیدمیمقاومتبهشماموالناهايصحبتاینشنیدنباآیاپس

تاسالها،مکرر،بزندخاكبهبایدآفتاباینکهزندمیمثالو؟شودمیبیشترتان شعلهلحظههرد،سوزمی

.بشوندتبدیلعقیقمثلالماسمثلقیمتیگهايسنیاقیمتیفلزاتبهزمینزیرسنگها

تبدیلعقیقبهزمینزیردرسنگهابعضیزمین،فشاراتوآفتابتابشاثردرکهداشتندعقیدهقدیمدانیدمی

بایدسالهاشود،نمیتبدیلبتابد،روزدو،بتابدروزیکاگرگویدمیشود،میتبدیلتبدیلالماسبه،شودمی

تا،بگیریدقراراستتکراريگویدمییکیملولییتکهمطالبیاینمعرضدربایدسالهاهمشماال،حا.بتابد

.بشودزرتان خاكوبشودروشنتان شمع

حتما،استملولحتمااستتکراريگویدمییکییااستتکراريگوییدمیاگر،استتکرارينگوییدشماپس

موالنامثلبزرگیمقابلدرکافیادبوکافیاحترامحتماکند،میاوتقضکند،میمقاومتحتمااست،بسته

بایدرااش بقیهولی،کرداستفادهشودمیکهزدهحرفهاییجاهابعضیموالناخوب:گویدمیکهکسیندارد،

مشکالتیچهکنیدمیتوجه.ببردتواندنمیهماستفادهنتیجهدربزرگ،بهندارداحترامآدمایندور،انداخت

هویتهمکهشدیدمتوجهتاملبایاشماشنیدیدوقتیپسدانم،میگویدمیعقلشآنباذهنیمنهست؟

.بشویدصفربایداید،کردهکورراخودتانادراكوداریدشدگی

یکیدشونمی.بشودشمارهنمايتواندمیکهدیگريبزرگهرموالنا،مثلانسانیبهراجعکنیدقضاوتنباید

همهمینبرايگوید،میغلطکهرااینجاگوید؟میدرسترااینکنیدقصاوتمرتبهمشماباشدشماقالووز
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مرتبگویند،میشانذهنیمنبااینکهبراي،نداردارزشییکی،بهمردمگفتناستاداوقاتگاهیکهاست 

اشتباهگویندمیشودمیدعوایشانآدمبانیدبیمییکدفعهگویندمیاستادکههاییهمانگویندمیقضاوت

ذهنیمناین،کنیدبدوخوب،کنیدقضاوتهیشمابرساند،پیغامشمابهاستاديیککهشودنمی! گوییمی

:گویدمیچیموالناببینیدحاالشماست،

مانَد رسولاز رسالت باز میگر هزاران طالبند و یک مَلول

میاعتراضوکندمیبدوخوب،کندمیقضاوتوملولذهنیمننفریکوداریمطالبهزارتااگرگویدمی

.کندبیانراپیغامیعنیبدهدانجامدرسترارسالتشتواندنمیرسولآنکند،

خوخواهند، اسرافیلمُستَمِعاین رسوالنِ ضمیرِ رازگو

اسرافیلخويکهخواهندمیشنوندهاینها،آورندیمپیغامآنورازکهالهیاسراردرون،اسراررسوالناینیعنی

اش خويپس.زندمیبزن،:بگویدخداموقعهروداردشیپوريدانیدمیاسرافیلاسرافیل،خوي.باشدداشته

رسولاین،گویدمیچیاستاد،گویدمیچیزندگیکهباشداینمنتظرگوششدائما،باشداسرافیلمثلباید

بهراذهنیشمنجهتبیبیخودي.بزندبزن،راخودتشدنزندهشیپورگفتاواگروگویدمیچیدروناسرار

.نزندشیپورعنوان

زندهراشیپوروبیایددرونشازيهوشیارآن،بیایددرونشازروغنآنمثلوباشدبازشنوندهوبگویداویعنی

اینکهکنیدمیقضاوتتان ذهندرشمااگر. باشدادببا،باشدمتعهد،باشدصبوربایدولی،بشودزدهشدنش

خوببیتسهدوولی،استغلطاین،استغلطاینکههابیتاینخوب.گویدمیغلطیاگویدمیدرستموالنا

.شودنمیاینبردارمرااینهااست

چاکری خواهند از اهلِ جهاننِخوَتی دارند و کربی چون شهان

،دارندغروریعنینیستمنفیاینجادرنخوتحاالبزرگی،منشی،بزرگیعنینخوتدارند،نخوتاینهاگویدمی

چاکرياند،هشدگمدرددر،اندهشدگمذهندرکهجهاناهلازوشاهانمثل،دارندبزرگی،نیستندغروربی

اینکهبراي،باشندمودبخواهندمی،بدهندگوشخواهندمی،بشوندنوکرشانبیایندخواهندنمیخواهند،می

.گویدمیچهموالناببینیمحاال. آورندمیپیغامورآناز
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از رسالتشان چگونه بر خوری؟تا ادب هاشان جبا گه ناوری

ازوآنهاآوريپیغاماز،دیگرگفتمکهچیزهاییهمین،نکنیرعایتراادباندازهبهوموقعبهاگر:گویدمی

شاید. داریداشکالیهمچونهمشماشاید.بشويتوانینمیمندبهرهیعنی،بخوريانیتونمیبرآنهارسالت

مودبانهمااگرشاید. کنیداستفادهتوانیدنمیموالناازکهاستدلیلهمینبه،کنیدمیقضاوتداریدهمشما

حرفبهاگرگفتامروز. بودیمیکتاییفضايدروبودیمرسیدهحضوربهنیماهاخیلیاالن،کردیممیگوش

کهکردیدنمیکاريساختیدمیدژآننزدیکراتان یورتگه. شدیدمیمنتقلبالازقبلکردیدمیگوشبزرگان

منباپس،رفتیدنمیاوسويبهذهنیمنباکند،حملهبگیردراجلویشوبشودآگاهقصدتانازتان ذهنیمن

.داندمیقبالذهنیمنچونکردگوشموالنابهشودنمیذهنی

تا نباشی پیششان راکِع دوتُو؟کی رسانند آن امانت را به تو

بهحقیقتااینکهبرايبکنیم؟تعظیمبایدچرا،نکنیتعظیماگریعنی.خمیدهیعنیدوتو،کنندهرکوعیعنیراکع

. استبهتربیشترچههرماعقلتمامپیغامی،نوهمچنداریمما،آوردمیپیغامآنورازوشدهزندهخدابینهایت

چه،برسانندتوبهراامانتآن،راپیغامآنتوانندمییک.استعشقبازهماینجادرامانت،امانتآنگویدمی

.شویدمیزندهبینهایتبهشمارسانند؟میجوري

اتمهرهلحظههر،ینکنقضاوت،نکنیمقاومت،بگیريراپیغام،بدهیگوشدرست،بدهیگوشخوباگرگفت

راشیپورتاسرافیلمثلوشودمیزیاداش شعلهمرتبباال،آیدمیدرونتازروغناینمثل،نکشیمنرخبهرا

درشما؟کنیدمیچکارشماپس. نه،گیريمیایراداگر،زنیمیطعنهاگر،استتکراريگوییمیاگر. زنیمی

بتوانیدتابکنیدبایدمرد؟اینپیغامبزرگیبهکنیدمیتعظیمهستیدودوت؟داریداحترامچقدرموالنامقابل

.شویدمندبهره

کامدند ایشان ز ایوانِ بلندآید پسند؟هر ادبشان کی مهی

درادب،خوردنمیدردبهاینها،الفاظ،مصنوعی،سطحیهايادبندارند،قبولراذهنیمنهايادباینها

کهبدانیدباید،زندگیتسلیمنه،ایشانتسلیم،باشیدتسلیمبایدشمایعنی.استبودنودوتهمیناینهامقابل

.آورندمیپیغامدارندبلندجایگاهاز،آیدمیبلندایوانازایشان
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لفظیچیزهايهمین،شودنمیمتوجهذهنیمن.آیدنمیپسندشانادبیهر،شدندزندهخدابینهایتبهایشان

جلويشمادرونگفت،کنندمینگاههاآن.آیدمیخوششرااینهاواستادمثلکلماتیولفظیهاياحترامورا

نیایدخوشتانیعنی.باشیدداشتهتزویرحالتوکنیدقضاوتموالنامقابلدرشماشودنمی،استروشنما

. ببیندتواندمیایشانمثلياستاد.نبینداو،کنیمنمیبگوییدبکنیدستیزه.آیدمیخوشمانمابگویید

خدابهکهانسانی.پوشانیممیهمما،پوشاندمیحقکهطورهمان،داریمراحقخويماگوییمنمیچیزياگرما

بایدحقیقتاشماحاال،بیندمیرادروناسرارولی،پوشاندمیهمیشهداردرااوخوي،خدابینهایتبهشدهزنده

گویدمیچهببینیمحاال،باشیدکارایندنبالدلتهازصمیمانهواصیلطوربه،باشیدعهدمت،باشیدمندعالقه

.گفتچیزيشاید،کنیمگوشحاالخوبولی،گویدمیخوبیچیزنکنمفکر،گویدمیچهموالنااین،این

کامدند ایشان ز ایوانِ بلندآید پسند؟هر ادبشان کی مهی

از تو دارند ای مُزَوِّر منتینه گدایانند کز هر خدمتی

اگرهمشما،خواهندنمیچیزيشمابهکنندمیخدمتوقتیبنابرایننیستندگدااینهاگویدمیکنیدمیتوجه

دیگر شمابگوییدبدهیدپولییکموالنابهبیاییدشماشدنمی. پذیرندنمیراشمامنت،بگوییدآنهابهچیزي

. ندارنداحتیاجی،نیستندگدا،بدهیدانجامراآنگویممیمنچههراینازبعدودهستیمنکنترلوسلطهزیر

.کنیمدرستراخودمانرفتارماخوانیممیراهااینبله

سلطان بیفشان، وامگیرۀصدقرغبتی ها ای ضمیرلیک با بی

ذهنیمنکهمردممیلیبیباودممرهايرغبتیبیباگویدمی،گویدمیخودشبه،گویدمیبزرگانبهرااین

اوازیعنی.بیفشانراسلطانصدقه،راخداصدقهتو،منآگاهذهنايمن،صفايبادرونايمن،ضمیراي،دارند

وهاشانقضاوتوذهنیهايمنومردمرغبتیبییعنی.نکنمضایقهورابرکتاینمردمرويبیفشانوبگیر

خیلیتوانستدمیهاخیلیکهاستمشخصهاصحبتاینبا،نگذارداثرتورويانهاشنفهمیوهاشانطعنه

.آوردندپیغامبزرگاناینازتعداديولی،نیاوردندوبیاورندپیغام

ایم؟بودهرغبتبیاینقدرچراایم؟ندانستهچراپس،بدانیمبایدندانیم؟یابدانیمراهاپیغاماینقدربایدماآیا

کجاایران،درداریمماکهبزرگانیآخر،بشویمزندهخودمانمعنویتبهتوانستیممیمااگر،آمدهبالمههاین

چقدر.نیستنددرجهاینبهولی،دارنددارد؟عطارکیدارد؟فردوسیکیدارد؟حافظکیدارد؟موالناکیدارند؟
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ایجاددردهمهاینودردهادرشدیمگممادرچق،دانیممیگوییممیداریمذهنیمنچقدر،رغبتیمبیما

.نکنمضایقهتودهدمیاو،بیفشانراخداصدقهتوگویدمیولی.کنیممیهمهنوز،کردیم

در مَلوالن منگر و اندر جهاناسبِ خود را ای رسولِ آمسان

همهبه،گویدمیخودشبهآوري،میپیغامورآنازکهکسیاي،زندگییعنیآسمانرسولايراخودتاسب

اینبه،گردندمیهیجاندنبال،تکرارتکراروکنندمیتکرارزنندمیطعنهکهنکننگاهملوالناینبه:گویدمی

وکنیمتشکروکنیمشکرجوريچهماهمواقعاو،نشوکند،بجهانیعنیجهاناندررااسباین.تونکننگاهها

.نگذاشتوقعیهاطعنهبهو، دیگرجهاندهراسبشاموالنا،برايکنیمدعا

اسبش اندر خندقِ آتش جهدفرّخ آن تُرکی که استیزه هند

کهبگوییمنبایداینجانهداستیزه. بگذاردکناررااستیزهکهآورجنگیعنیتركآنحالبهخوشا:گویدمی

گرفتهقرارمردمیمیاندراما،بیاوردپیغامورآنازتواندمیکهانسانیحالبهخوشا.دبکنجنگدبکنستیزه

حرفاین؟استچیایندنگویمیوزنندمیطعنه،گیرندمیایرادهااینوهستنددردازپر،ذهنیمنازپرکه

بجهاند،دوبارهآتشخندقدررااسبشوبگذاردکنارراستیزهکهآوريجنگآنحالبهخوشا؟استچیها

. استدردازپردرد،اینکهبرايآتش؟چراذهن،یعنیهستندمردمبیشترکهجاییمینهآتشخندق

شفاآنورازبگویدبیایدموالنامثلآدمییکاگر،کنندایجاددردخواهندمیاستدردمرکزشانکهمردمی

ماهستیمآتشخندقدرما،داریمدوسترادردماگویندمی،کنندمیستیزهاینها،بدهیمشفارادردهابیاوریم

دواآنورازوبشویدتسلیمشماکهشودنمیسببهاپیغاماینمگراینطور؟نیسترمگداریم،دوستراجهنم

بدهید؟شفارادردهایتانوبیاوریدشفا،بیاورید

هااین،نشویدگمهاایندر،بیندازیدراهایتانکینه،بیندازیدراهایتانرنجشکهندادیادشمابهموالنامگر

نیستیدمستقرهمیشهاگر.کردیدتجربهرالحظهاینبیشترتان.دیدیدرابهشتانداختیدشماونیستندسرمایه

مثل،بجهاندآنجاازرااسبشونایستدآتشخندقدروباشدآورجنگاینبایدهرکسیوکردیدتجربهلحظاتی

.موالنا
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که کند آهنگِ اوجِ آمسانچنانگرم گرداند فَرَس را آن

راپیغامآنجاازواعماقدربرودیعنی،بکندراآسمانهااوجآهنگکهطوريآن،کندگرمرااسبشاینگویدمی

خاموشراذهنش،شودبوصللحظهایندروکندسکوت.بیاوردبرود،خداطرفازراهاپیغامبهترین،بیاورد

بهراهابهترین،بیاورد،آنجابرود.جهاناینبهبریزدوبرداردپیغامآرامششاديورآنازسطلسطلوکند

.کندبیداررامردمکهصورتبهترین

مهچو آتش خشک و تر را سوختهچشم را از غیر و غیرت دوخته
هايانانسدشمنییعنیاوعقلیبیعقلواوخشکتعصبوذهنیمنیعنیغیر،ازراچشمشبنابراینپس

باورهايگذاشتهمرکزشدرکهباورهاییآنازآید؟میکجاازتعصباست،ذهنیمنتعصبکهنادانوناپخته

همواستدردجنساز،نیستخداجنسازاست هرچی.خداستغیر،کردهغیرشهمباورهاهمانخشک،

غیرتشازوغیرازراچشمشاموالنآنعارفآنشخصآن.داردتعصبوداردغیرتواستشدگیهویت

. کردهمعالجهراتروخشک،سوختهباهمراتروخشک،رابخششفادوايوآوردهرادواآنجاازودوخته

بهتروخشکپس.داردخبرحدوديتاکهکسیترکجاست،یکتاییفضاياصالنداردخبرکهانسانیخشک

ورايرفتهیعنی،دادههمهبه،ندهمخشکآنبهوبدهمبه تو کنیمیگوشمنبهحاالتوکهنگفتهودادههمه

.غیرتوغیراین

آتش اول در پشیمانی زندگر پشیمانی بر او عیبی کند
درآتشاول. شخصاینشوندنمیپشیمانخوب ،کندایجاداودرعیبیبخواهدوبیایدپشیمانیاگرگویدمی

پایتانزیرشماشما،بهدادمآوردممنرادانشاینحیفکهبگویدبیایدنیستياینطوریعنی،زندمیپشیمانی

چیبرايآخرزنید،میهمطعنهمنبهبعدکنیدنمیاستفادههیچ،کهگیریدمیرادانش،کنیدمیلهدارید

میپشیمانیینادرآتش،گویدمیاستعیباین،گویدنمیرااین.کشیدمزحمتمنهمهاین؟رااینآوردم

:کهگویدمیاالنو.شودمیذهنیمنپشیمان،نداردهمپشیماندل،نداردذهنیمنکهچرا،زند

قدمچون ببیند گرمیِ صاحبخود، پشیمانی نروید از عدم

.رویدنمیپشیمانی،خداستاست،زندگیکهعدماینازوشدهتبدیلعدمبهاش سینهآدمجوراینبنابراین

کهچرا،رویدنمیپشیمانیعدماینازوجهاناینبهآوردمیدهدمیاوهرچهواستزندگیفرماندرالکام
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کهنداردذهنیمنراه،ایندراستقدمثابتکسیوقتی،بیندمیرايهوشیاراینوراانساناینقدمیثابت

هايمنیاذهنیمن.استبدخیلیانهمتاسفورویدمی،کندمیرشدذهنیمنازپشیمانی،بشودپشیمان

.زنندمیطعنهودانندنمیرااطالعاتورايهوشیارجوراینقدرذهنی

سینهازپشیمانیگفتواستتکراريهااینزدندطعنهبهشايعدهیکاینکهبهکردشروعموالناببینید

هرچی،کنندمیقضاوتکنندنمیعملخوانندنمیمردماگرنیستمپشیمانمنبنابراینرویدنمیمنبینهایت

.گویدمیراهمینعمیقیبزرگهر

مواظب،هستیممانذهنیقضاوتمواظب،استتکراريهادرساینگوییمنمیخواندیمراهااینکهحاالپس

میگذاريارزشچقدروموالنابهگذاریممیاحترامچقدرکههستیماینمواظب،هستیممانسطحیادب

.باشیممانذهنیمنقضاوت،باشیممانقضاوتمواظب؟کنیممیعملهااینبهآیا،کنیم

توانیممیکهرسیدیمجاییبهاگرهمما،نکردندتوجهمردمهايرغبتیبیبهایشانمثلمردانیکهبدانیمو

زیر،برویمکسیمنتبارزیریا،والناممثل،باشیمداشتهتوقعیاینکهبدون،بزنیم،شوندبیدارمردمبزنیمشیپور

یکبهوقتیکهنیستذهنیمنهیچتقریبا،استبرگشتنهايآفتهااینکهببینید.بیاییمدرکسیکنترل

اصالنوشتهراهااینوآوردهنمیدرسروبودهقدیماینکهمثلآدماین:کهبگوید،دهدمیگوشبزرگیدرس

:کهگویدمیخوانممیمثنويدیگرجايازبیتچنددیگریکی،اینیکی.دیگرگویندمی،استمعنیبی

3715مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بیت 

عقلِ کلّش چون ببیند، کم زندزَهره نی مر زُهره را تا دم زند

وقتیینکهابراي.موالناستمثلانسانیزهرهوبزنددمنداردراجراتاینگویدمیاستشاديخدايکههرهز

منخداعقل،کلعقلآنمقابلدر،شودمیخاموشیکدفعه،بیندمیراکلعقلوشودمینهایتبیانسان

بیمردم،قضاوتمردم،رغبتیبیوجودباآمدهبزرگیهرپس.شودمیبستهدهانشیعنیزندکم؟بگویمچی

.بدانیمراقدرشبایدماواقعاآوردهجهاناینبهبزرگیچیزیکآمدهذهنیهايمنادبیبیمردم،احترامی

میبستهدهانش،بیندمیراکلعقلبینهایتوقتیگویدمی،کندمیپیدابزرگگویدمیاشکالیکهماالن

موالناکهيچیزآن،نیستچیزيآنبامقایسهدربیاورممنچههر:گویدمی،ببیندراکلعقلیعنی،شود

.نیستچیزيکلعقلمقابلدرولی،استمهمخیلیمابراينجهااینبهآورده
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ستدَمگَهَم را دَمگَهِ او سوخته ستمن چه گویم؟ که مرا در دوخته

بسته،رادهانمم را،دمگهو،زندگیگرفتهاینطوريرامن،استدوختهرامناینکهبرايبگویم،چهمنگویدمی

.بدانیمراقدرشبایدمادگفتنچیزيیکدفعهیکدفاتصااگرپسبگویمتوانمنمیچیزي

دور از آن شه، باطِلٌ ما عَبَّرُوادودِ آن نارم، دلیلم من بر او

هر تعبیر و توصیفی که از آن شاه حقیقت و تاکنون. من همچون دودي هستم که از آتشی بر می خیزد و دلیل بر وجود آن آتشم

.کرده اند باطل و یاوه است

آتشنشانهستدودکهجاییولی،امذهنیمنیعنیدودممن،ماگوییممیذهندرکهچیزهاییایندگویمی

کهداردوجودهمآتشییکواستدوددارد،وجودذهنیمنپس. شناسیممیترتیباینبهراخداواست

آنازدور.شدتبدیلایدبشناختبراي،نیستشناختاینگویدمی.کردیمبسندهجاهمینبه،استزندگی

.کهکنیمنمیصحبتخدایعنیشاهآنبهراجعاینطوري،شه

خیزدمیبرآتشیازکههستمدوديهمچونمن،استباطلهمهگفتندخدامورددرهرچهیعنیباطلٌ ما عبّرُوا

یاوهوباطلاندکردهیقتحقشاهآنازکهتوصیفیوتعبیرهرتاکنونوذهنیمنبله.آتشموجودبردلیلو

موالناهمبازحالهربهحاال.شویمتبدیلبایدما،استیاوهوباطلگوییممیخدامورددرذهناماهرچه.است

.شویدتبدیلباید،نکنیدتراشیدلیلفقطخدابرايشما،باشیدمواظب:کهگویدمی

جز که نورِ آفتابِ مستطیلخود نباشد آفتابی را دلیل

تبدیلچیست؟خدادلیل.استنورشگستردگیچیست؟آفتابدلیلگویدمیعظیم،وگستردهیعنیلمستطی

بهخواهیمیشماکهبگویمهرچی،بگویمچهمن:گویدمی. آفتابتگستردگیوتوشدنبینهایتوتوشدن

همین،استخورشیدعالمتهمسایه،دیگراستآتشعالمتدوددبگوییدخواهیمیشما، همهبیاوريدرذهن

.گویدمیدارداالن

این بَسَستَش که ذلیلِ او بُوَدسایه که بْوَد تا دلیلِ او بُوَد؟

گذاشتیممانعییک،دیگرهستآفتابالبدیعنی،هستسایهوقتیگوییممی،بینیممیراسایهکهوقتیاینکه

سایهداریمذهنیمنماکهحاالگوییممیما.ذهنیمنهمانچیست؟سایهماست،مقاومتچیست؟مانعاین
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هستهمدرستذهندراینطوريتاباند،مینورکه،خداستهمانآفتاب،هستآفتابییکالبدپس،است

لمستطیآفتاببایدشما،استحرفهااین،استذهنهااینولی،استدرستهااین،گویدمیپایینخودش

.شوید

بایدذهنیمنپس ،بوداوذلیلکهاستشابساین،باشداودلیلکهاستکیسایه، بوداولیلدتابودکهسایه

،بزنمحرفتوانمنمیمن،شدهبستهنطقممن:گویدمیموالناکه.بکندتاثیرشمارويبایدهااین. بشوداوذلیل

بسندهبودنسایهوسایهبهشما،ویدشبآفتاببایدشما.بگویمچیمن،راکلخردعظمتدیدماینکهبراي

بایدشما.داردوجودخداییو،داردوجودآتشیپسدودممنگوییمنمی،نکنیدبسندهبودندودبهشما،نکنید

.شویدتبدیلخدا

گفته،کردهبسندههمانبهشدگیهویتهمدرماندهآنجا،آمدهسرشبالهاییچهیدببینرفتههشیاريپس

ودهیبگوشقالووزحرفبهبایدعقببیاییباید،نه،هستخدادهدمینشاندودایناست،بسدودهمین

کنیمیاستداللچههرگفت،نکناستداللنمان،سایهبودي،نهایتبیاول،شويبتبدیلبینهایتبهدوباره

.شويتبدیلبایداستیاوهاینها

ت، پس او سابق استمجله ادراکااین جَاللَت در، داللت صادق است

هااینولی.ذهنیداللت،استخوبداللتبراي،ذهنبهکنیدمیتوصیفراخداشکوهوجاللاینکهگویدمی

ازلیاو،استسابقاوچون،ندارندفایدهادراکات.استچوبیناسبمثلادراكگفتیمکه،هستندادراكهمه

. بدانیمرااصلمانبایدما،البتهنه؟یاهستیمازلیهمما،استازلیاوحاال،است

کههستندهاانسانبعضیگفت،افتدمیتاریکیدرانساناینکهامروز،کردیممیصحبتچیبهراجعحاال

گوشهاصحبتاینبهمدتیوقتیکهگفتو.داریماحتیاجاستادبهداریماحتیاجقالووز بهماوکنندمیکمک

آنگفت. دهندنمیادامهدیگربینندمیرامردمرغبتیبیاستادانآنوقتی.استريتکراگویندمیکنندمی

وهاندادنگوشوهاطعنهوهارغبتیبیوهاملولیایندیدنوجودباکهاستدرستکارشآوريجنگ

.گذشتیمآنازکهبیاورد،راهاپیغامبرودبازهمها،قضاوت

شودمیبستهدهانشدیگر،بیندمیراعظماتآنرودمیکهموالنامثلدمیآیکگفتجایییکآمدیمبعد

بهفقطراهااین،قحبهگویندمیبزرگاناین وگویم من میکههماینقدرگویدمیدارداالنو،بگویدچه
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زندهاوبهباید،استسابقهماوسابقیدشما.استادراكهااینمرکزتان،اینجابگذاریدو،نیاوریددرحرف

.برسیدوحدتبهباید،شویدب

او سوارِ باد، پرّان چون خَدَنگمجله ادراکات بر خرهای لنگ

راهتواندنمیهیچی،استلنگخرمثلکنیمفکرتوانیممیکهچههر،مافکرهايما،ادراکاتهمهگویدمی

لنگخراینباما،رودمیتیرمثل،استبادسوارخدازندگی،او،امارساندنمیجاهیچبهرامایعنی.برود

کهچوبیآنیاتیریعنیخدنگ. رسیداوبهشودنمیذهنباواستداللباوادراکاتباپس. برسیمآنبهچجوري

.استمهمبیتاین.کنندمیدرستتیرآناز

ور گریزند، او بگیرد پیشِ رهگر گریزد، کس نیابد گَردِ شه

روید؟میداریدکجا،گیردمیراماجلويبگریزیماوازما.رسدنمیگردشبهکسیبگریزدخدااگرگویدمی

فرارذهنبهبرویماگراما،رسیمنمیآنبهلنگخربا،گریزدمیبرويذهنبا،نیاذهنبا:کهبگویدخواهدمی

سدراجلویمان،گیردمیراراهمانپیششد؟چهماسويبهبیاییبودقرار،گیردمیراماجلويفورااو،کنیم

.کندمی

کهدنشدیمتوجه،کردهسدراشماجلوي،مریضید،داریددردشمااگر،کردهسدراماجلوياالن،کنیدمیتوجه

دنبالشلنگخربامدتییکگرفتهراجلویتانازشگریختینسمتش،بهبرویدهشیاريصورتبهدبرگردیباید

؟رویدمیداریدکجا،گرفتهراپیشتانحاالبعدزمانبهاوازگریختیدبعدنرسیدید،گردشبهرفتین

وقت میدان است، وقتِ جام نیمجله ادراکات را، آرام نی

،نداردآرامشهیچکسذهن؟درنداریمآرامشچرا،نداریمآرامشاصالماذهن،دروادراکاتدرببینیدگویدمی

،نیستمستیوقت،استمیدانوقتاینکهبرايچرا؟،باشدکردهپیداعمققدريکی،باشدزندهحضوربهمگر

،بکنیراخودتهاگرفتاريوهاشدگیهویتهمآنازبایدشماچی؟جنگ،استجنگ،استکاروقتیعنی

تويیابوخبوبخوريرا مستیبعد وغرورشرابشماکهکه،نیستخوابوقت،استکاروقت،استمیدانوقت

. بلهترسند؟میمردمآیا.نداردکیفیتزندگیتنداريآرامش،نداريآرامشبکنیراکارایناگرخوب،ذهن

حددرراگادراکاتهمهپس.بلهدارند؟دردزیاديمقدار،بله؟قرارندبی. بله؟هستندآرامنا.بلهند؟رداطرابضا

.هستندآرامناهمهاستادراك
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دردوآن دگر چون تیر، مَعبَر میپردن یکی ومهی، چو بازی میآ

ینااز،صندوقنآبهصندوقیناازهییعنی،استبداینچی؟یعنی.پردمیبازمثلهستوهمییکگویدمی

یکبهفکريیکازذهندرهستیکی،جلورودمیوردبمیتیرمثلکههستدیگریکیولی،فکرآنبهفکر

االنبینیدمی. جلورودمیردبمیتیرمثلگرفتهدستتسلیمباراحضورقوهچراغ،نهیکی.پردمیدیگرفکر

کدامشماجلو،رودمیهمیکی،پردمیفکرآنبهفکراینازیکیاستمیدانوقتکنید،چکارکهگفتموالنا

شویدنمیاگر،جلورویدمیودریدمیوندکمیکمکشمابهزندگی،شویدمیتسلیماگرحاالهستید؟یکی

.رویدمیوهمآنبهوهمازین

وآن دگر اندر تَراجُع، هر زمانوآن دگر چون کشتیِ با بادبان

میجلورااینواستزندگیبادپشتشکهکنیممعنیرااینشاید،رودمیجلوداردبادبانکهکشتیلمثیکی

خارجذهنازاصال،ذهنبهگرددمیبرمرتب،ذهنبهگرددمیبرمرتبدیگریکیواستتسلیمآدماین،برد

هردرهرکسی.هستشکارچیانسانیهر:کهگویدمیاالن؟استدرست. بازگشتیعنیتراجع،شودنمی

میبرکندمیاستفادهیکی،ذهنبهرودمیزندمیقاپیکیولیرا،خودشدهدمینشانبهشخداوضعیتی

میاالن. بستههمگاهیاستقبضگاهی،گیردنمیصورتپیدرپیهادادننشاناینو.اوسويبهرددگ

:بگویدراهااینخواهد

فزایند آن طُیورمجله، محله میمنایدشان ز دورچون شکاری می

اینبهبرندمیهحملپرندگاناینهمه،استزندگیشکارشکارچیاینبینندمیشکاريوقتیدورازگویدمی

.دهدمینشانراخودشزندگیوقتییعنی،بلهشکار،

مهچو جغدان، سوی هر ویران شوندچونکه ناپیدا شود، حیران شوند

میذهنیمنطریقازشماچه،رویدمیتسلیمطریقازشماچهپس،شوندمیحیرانهمهشودبناپیداوقتی

یکیشکارچیانماولی،بکندکمکشمابهلحظههرو،دهدنشانماشبهکندمیسعیراخودشزندگی،روید

سويبهجلورویممی،دریممیتیرمثلکنیممیاستفادهمانیکی،کنیممیدردشبهتبدیلزنیممیقاپمان

.گرددبرمیداردهاشدگیهویتهمازکههشیاري. جهانازگردیم؟میبرکجاازحاال،او



Program # 701گنج حضور701برنامه شماره 

62: صفحه

دردوصبرکارایننگیرآسانوسهلرااینگفتخواندیمامروز.استآسانکارایننکنیدکرفشمابنابراین

جغدمثلهاهشیارياینشودناپیدااوگویدمیو.دباشخودتبهحواستکنتحملگفت،خواهدمیهشیارانه

.گردندمیبرذهنبهیعنیویرانیبهگردندبرمی

تا که پیدا گردد آن صیدِ بنازازمنتظر، چشمی به هم، یک چشم ب

وداردنازکهصیديآنکهتاباز،چشمیکوشکارچیانمثلبستهچشمیکمانندمیمنتظرهااینگویدمی

وکنیدمیکاريهر،شویدمی تسلیمشماچهکنیدمیتوجهپس.دهدنشاندوبارهخودش،آیدمیخودش

،شودمیناپیدابعدا،دهدمینشانراخودشموقعبهشمابهداردنازکهصیدآن،استدلتهازکارهایتانواقعا

.بدهدنشانراخودشدوبارهکههاشکارچیمثل،باشیدمنتظربایدشماشودمیناپیداوقتی

صید بود آن خود عجب یا خود خیال؟چون مباند دیر، گویند از مَالل

بیوخستگیورفتگیسرحوصلهیعنیماللازآنهاوهدندنشانراخودشزندگیوبگذردمدتییکاگر

صیدآنکردمموقعآنکهايتجربهآن،بودزندگیبهشدنزندهآنبود،حضورآنراستی:کهگویندمیصبري

.نکنیدشکشماگویدمیموالناحاال. کنندمیشکیعنی،بودخیالیا

ز راحتیقوتی گیرند و زور امصلحت آن است تا یک ساعتی

آمده،کجاازآرامشاین،شدیدعمیقیکدفعهلحظهایندراگر،دادنشانراخودشزندگیاگرکهگویدمی

،نشوهولشمانیامدهکهزمانیدرولی،آیدمیباشیدمنتظرهاشکارچیمثلهمشما،نیامد،رفتیکدفعه

فاصلهایندرشماکهاستبهتر.آیدمییعنیبگیردقوترفتهو.باشمنتظر،نروهمویرانهبه،نکنگمراخودت

کهنشوهمخیاالتی،نشونگران،شودزیادقوتتخوردهیک،باشیداشتهآرامشوکنیاستراحتنیامدهکهاي

.بودحضورخودیابودخیالآن

بهراهنمایانازداریم،احتیاجراهنمابهشویمبگمذهندرمااینکهبهراجع؟کنیممیصحبتداریمچیبهراجع

نمیاحترامو،نیستیممودبهمکافیاندازهبه،کنیمنمیاستفادهدرستداریمقضاوتودانیممیمااینکهعلت

بزرگانگفت.بدهیادامهوکنیصبرباید،کنیممیقضاوتعقلمانبا،اندتکراريکهکنیممیفکروگذاریم

و.بینندمیراکلخردعظمتوقتی،شودمیبستهدهانشانهمآنهااند،شدههزندبینهایتبهواقعاکهآنهایی

کنندمیاستداللذهندربیشترمردموآوریممیراپیغامما:کهگویندمیبزرگانایناوقاتگاهیمیانایندر
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همینآفتابنهنشانیست،درستولی،استآفتابنشانههمسایهواستآتشنشانهدودبله:گویندمیو

.شویدتبدیلبایدشمایعنی؟چییعنی.استگستردهولمستطیآفتاب

اینکهجايبهدهدمینشانراخودشاووقتیعقابمثلمااگراینکهبرايداریماشکالماشدنتبدیلدراما

.نیستدرستیدببین،کنیمتبدیلفکربهوبقاپیم،شویمزندهآنبه

برویمراجسمیهشیارياینبدریمتیرمثلوبگیریمرازندگیهمان،راخودشدهدمینشانیوقتبایدمابلکه

ناپدیدهنوزکهفاصلهایندراستبهتر،شدناپدیدیکدفعهودادنشانراخودشاگروکندهدایترامااووجلو

،باززندگیبهراچشمآن،بستهیادنبهراچشماینشکارچیان،مثل،نباشیمنگرانوکنیماستراحتمااست

. بیایدخودشداردنازکهصیديآنتاباشیممنتظر

امروزکهابیاتیهمیناگرولی،شماستخواندنوتمرینمستلزم،استهمراهادبیاتیبامثنويهايقسمتاین

درجدیديچیزیکدفعههرهکدیدخواهید،خوانیدمیکهدفعههر،بخوانیدبارچندینوبارچندین،خواندیم

گفت،آیدمیبدشانتکرارازکهنباشیدملوالنزمرهدرشما،استتکرارهمینهمراهشوشودمیزندهشما

بهاستروشنکهراشمعییکبارچندینبایدوشودمیتبدیلزربهخاكکهاستآفتابمستمرتابشازکه

اینتاکندکمکشمعیاروغنبایدحتماشدنروشنازپس،ودشروشنتاکنیمنزدیکاستخاموشکهشمعی

تکرارمستلزمروشن باشد شماحضورشمعکهورآنازروغنآمدناینو،شودمیخاموشوگرنه،باشدروشن

.چیزهاستهمانتکراراست



Program # 701گنج حضور701برنامه شماره 

64: صفحه

گنج حضور در تلگرامهاي هلینک متن کامل برنام
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