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3054مولوي، دیوان شمس، غزل شماره 

دمل ز کارِ زمانه گرفت بیزاریکاریمنم که کار ندارم به غیرِ بی

ز پیرِ چرخ ندیدم به غیرِ مَکّاریز خاکِ تیره ندیدم به غیرِ تاریکی

دارینه ماهیی بگرفتی، نه دست میای شستِ دل درین دریافرو گذاشته

؟خاریچه خار می، دست نداریبه گلی چون خنواهی پخت، تو را چه شصت و چه هفتاد

برو برو، که گرفتارِ ریش و دَستاریکاله کژ بنهی مهچو ماه و نورت نیست

باریآخر که سنگ میابری چگونهسوزیبرقی آخر که کشت میچگونه

عَیّاری؟چگونهچو دزدِ خانه خویشی، صیّادی؟چگونهچو صیدِ دامِ خودی، پس 

ای، نکو یاریخیالِ یارِ مرا دیدهاگر چه این مهه باشد، ولی اگر روزی

چو مستِ کارِ امیرِ منی، نکوکاریستبه ذاتِ پاکِ خدایی که کارسازِ مهه

ای، صد سپاه ساالریتو یک سواره نهدو گام پیاده دویدی از پی اواگر

که غیرِ او نرهاند تو را ز اَغیاریبگیر دامنِ عشقی که دامنش گرمست

تاری؟چو عشق یاد بُوَد، شب کجا بُوَد به یادِ عشق، شبِ تیره را به روز آور

برآوریده دو کف در دعا و در زاریتو خفته باشی و آن عشق بر سرِ بالین

هال قناعت کردم، بس است گفتاریاگر بگویم باقی، بسوزد این عامل
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کنممیشروعموالناشمسدیواناز3054غزلباراامروزحضورگنجبرنامهاحوالپرسیوسالمبا

3054مولوي، دیوان شمس، غزل شماره 

دمل ز کارِ زمانه گرفت بیزاریکاریمنم که کار ندارم به غیرِ بی

:کهگویدمی.کندمیبیاندارد،آفریدنشازبودهخالقمنظورکهآنطورراانساننهاییحالتمشخصاتموالنا

زمانهگردشیاکندمیایجادزمانیاکندمیایجادزمانهکهکاريخواهمنمیوندارمکاريبیازغیرکاريمن

کاراینازوبدهمانجاممنداندمیالزمذهنیمنوکندمیایجادذهنیمندیگربعبارتیاکندمیایجاد

.بیزارم

انسان.استسادهخیلیستااینآنوکندمیتعریفراانسانمسئلهصورتبارهدومستقیمغیربطورموالنا

بهچسبدمیوجهاناینبهآیدمی.نداردفرمواستخدائیتجنساز،استهوشیاريجنسازاستهوشیاري

میهویتحساوبهچسبدمیچیزيهربهوشودمیذهنوارداولیعنیذهندر،جهانایندرذهنیچیزهاي

بهوکنیمنگاهچیزيبهتوانیممیخداامتدادودائیتخبعنوانمایعنی.بکندراکاراینتواندمیهوشیاري،دهد

بعدشودمیمامرکزوقتی،مامرکزشودمیآن،دهیممی هویتحسآنبهاینکهبمحض،بدهیمهویتحسآن

.کنیمعملچیوکنیمفکرچیماکهکندمیتعیینآنو،گیردمیسرچشمهآنازماعملومافکرآناز

.کارایناستمجازبگوییم،سالگیهشت،هفتتاجهاناینبهآیدمیانسانیهوشیاريکهاهیکوتمدتبراي

بهجامعهکلیبطور،دوستانش،اشخانواده،مادرشوپدرکهببیندوجهاناینبهبیاییدتواندمیانسانیعنی

وجودکههاییخویش،خویشی،درپومادر،فامیلیمثل،پولمثل،داردارزشچیزچه،دهندمیاهمیتچیزچه

واقعدروبشودهویتهمآنهاباباصطالحوبچسبدآنهابهگفت.خورندمیبدردآنهااینکهبرايفکرهاودارند

فکريمناینوبیاورددرآنهابصورتوکندکوچکراخودشاستنهایتبی،استخدائیتجنسازکهخودش

انساننهاییحالتاینولی.باشدانسانمرکزشدگیهاهویتهماینوبدهدتشکیلرافکرازشدهساختهرا

هاعملوفکرهااینوکردنعملوکردنفکربهکندمیشروعشدههویتهموماديمرکزاینبزودي.نیست

.کندمیایجاددرد،شودمیتمامماضرربه

ازغیربگیريراهنماییاگرتیرهخاكاز:گویدمیردگذامیاسمتیرهخاكدومبیتدررااینوپاییندرو

توغاییحالتداريماديمرکزشماکهحالتیاین:کهگویدمیاوبهدردپس.شودنمیحاصلچیزيتاریکی
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.کنیعوضرامرکزتوکنیرهاراخودتوکنیمتالشیبایدرااینتوکهرسدمیآنبهعالیمیو،نیست

باشدعدمبایداینهاواتقالیواتومبیلتواتبچهوهمسرتمثلوپولمثلبیرونیچیزهاياینبجايمرکزت

منبامااگرکه،شدانجامتبدیلاینآنکهازپس.بودهاولازکهچیزيهمان،باشدبوديکهچیزيهمانیعنی

.شودمیريهوشیاهمانوشودمیعوضانسانمرکزصورتایندر،نکنیمگمراراهذهنی

،بیدارفکروبیدارعملگوییممیرااین.گیردمیقرارماهايعملوفکرهاپشتهوشیارياینوعدماینحاال

کهوقتی.بشویمبیدارخوابازبایدماواقعدروذهنخوابگوییممیهاستشدگیهویتهممامرکزاینکهو

زندگی،دیگردهیمنمیانجامکارما،شودمیمااصلیاشودمیخداامتداد،شودمیعدم،شودمیخدامامرکز

پیشهمايمسئلههربیاییدپیشهمچالشیهروکنعملچیوکنفکرچیگویدمیآنو.دهدمیانجام

االنواقعدر،مانعملوفکرمانبهریزدمیخداوکلعقلوزندگیخردنتیجهدر،آیدمیخردآنجاازبیاید

.منباربردهآمدهمنبردباردلبر:کهرابیتاینخواندواهمخ

هویتهمبوسیلهدهیممیانجامماکهفکري،دهیممیانجامماکهکاري،باشدمامرکزذهنیمناگرحاال

بابشریتکهستااینزمانهچیه؟زمانه.استزمانهکاراسمشاین،شودمیانجاممتغیرچیزهايباشدگی

و،کردهدرستخودشبرايتشکیالتوکردهبرقرارکامالًراخودشباورهااین،شدههویتهمباورهاازديتعدا

حقیقت،حقیقتنداینهاکندمیفکر،بشودراحتاینهاشرّازتواندنمی،دادهقرارمرکزشرااینهاکلیبطوربشر

.استشدهتبدیلمرکزحقیقت.نیستدیگريچیزي،استزندگیفقط،خداستفقط

یکدفعه،بگیردقرارمرکزماننوعیهرازحاالوفکروآفلچیزهاياگروهستندآفلجنسازهمهاینهافکر،باور

کارچهاالنسیستماینبرطبق کنیدمیفکرشما.شویممیزمانهلزوممطابقدادنانجاموکردنفکردچارما

میاینازبعداین،مابهکندمیدیکتهذهنیمنرااشهمه؟بدهمانجامدبایکارچهبعدلحظه؟بدهمانجامباید

میراکاراینبعدش،خرممیرااینجا،آورممیدرپولاینقدر،کنممیرااینکار،آیدمیاینازبعداین،آید

،نداردبودنپشتشدرااینهازهیچکدام.استزمانهکارهاياینها،مابهکندمیدیکتهیکییکیرااینها،کنم

.استسکونبدون،استبودنبدونکاروفکر

و.خداستنهایتبی،استبودناین،شویممیقائمزندگیوخداپاييرولحظهایندروگردیمبرمیماوقتی

نمیکاريماکهستااینمثل.ماستفکروماستعملپشتاینوقتیوباشدبایدماعملوفکرپشتاین

چیزآنبهاحتیاجدیگرما،استجاريزندگیشادي،استجاريزندگیخرداینکهبراي،خودشچیزها،کنیم



# Programگنج حضور706برنامه شماره  706

5: صفحه

هویت،بگیریمحمایت،بگیریمآرامش،بگیریمشاديبخواهیمآنازبیاوریمبدستبودهمامرکزدرکهنداریم

معنی.تازهافتیممیکاربهیعنیشویممیکاربیما.شویممیبیکارماپس،بگیریمسامان،بگیریمنتیجه،بگیریم

.بدهیداستعفاءکارتانازفردابخوابیدتانخانهبرویدشماکهنیستایناش

نکنیدکارگفتهموالناحاالخوب،شودمیمعنیغلطخیلیذهنیمنبراي،بیکاريبغیرندارمکارکههممن

فشارخودتبه، هیبرينمیرنج،کنینمیعرقدیگر: کهگویدمی.گویدنمیرااین،نه،بخوابیدبروید،دیگر

ذهنیمنلمااینها.بکنیبایدکارچهدهدنمینشانتوبهآینده،ندارياسترس،کنمکارچهاالن،آورينمی

کشیمیدردوقتی.نیستآنها،نیاوردمبدسترااین،دادمدستازکهرااین،شودنمیدرستکارحاال،است

دودکههر،کنیمیدود،رويمیراهداريوکشیديرااتومبیلدستیترمزانگار،کنیمیعمل،کنیمیفکر

.استبیکاراوواقعدر،داردذهنیمناوکندمیعمل،کندمیفکر،کندمی

مرکزذهنیمنوقتی.استبیگار،استمزدبیکارکارشوکاردمیپوكباداماینکهبراي؟استبیکارچرا

جداییوغمودردجزاشنتجهکهبینیممیسالبیستازبعد،کشیممیزحمت،کنیممیمزدبیکارماماست

دیکتهزمانراعملشوفکراگربداندبایدکسیهر.فهمیدیمپس،دهبوندیگرهیچیمانبدنمریضیوقهرو

.شناسدنمیرابودنذهنیمن،کندمیبودنبدوندادنانجامو،کندمیدیکتهآینده،کندمی

براي،شناسیمنمیرابودنوخداما،شودمیمامرکزذهنیمن،شویممیهویتهمجهانرویممیوقتییعنی

وآنهانتایجانباشتنودادنانجاموکردنفکرباکهکندمیفکر.ماستدیدعینکواستماديمرکزایناینکه

نخواهد،شدنخواهد،شدخواهدخوشبخت،رسیدخواهدسامانبهیا،رسیدخواهدخدابهاالخرهبهادادنانجام

عملوفکرپشتلحظهایندرزندگینهایتبیزندگیبهشمابودنزندهیعنیبودنباید،اینبهکنیدتوجه.شد

سکونیکهملحظهاینیعنی،باشدهمسرتانباتانارتباطپشت،باشدتانبچهبهتوجهتانپشت.باشدتان

نمیاوازچیزيلحظهایندرشما،شناسدمیرااوسکونشماسکون،تانبچهبهکنیدمیتوجههمدارید

،شناسدنمیعشقذهنیمن.استعشقاین.استعشقاینو،باشدهستکههمینطوراینکهازغیرخواهید

جسمآنباجسمشواشذهنیمنکردهمنعکس،کردهتصوردیگریکیازهمجسمیک،استجسمیک

.برسندبهمتوانندنمیاینهاوکندمیبرقرارارتباط

امذهنیمنیاچرخیازمانهلزوموتحریکباوجههیچبهشدهتبدیلغاییانسانبعنوانمن:گویدمیموالناپس

بودناز؟راامراهنمایی،راامانگیزهآورممیکجااز.بیزارمکاراینازو،دهمنمیانجامکار،گردندهچیزهايیا
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غیراینکهنگوییدشما.گیرممیراهنماییاوازفقطلحظهایندر،امشدهزندهخدابهمنیعنیفکرهایمپشت

،گردندهچیزهايوزمانههايانگیزهبراساسکارکهکنیدشناسایییقینوقطعبطور، کنیدامتحان،استممکن

،کندمیتغییرخوشآیندهاوبدآیندها،کندمیتغییرهاقضاوت،کندمیتغییرفکر،کندمیتغییرکهیزيهرچ

ةانگیزتوانندنمیاینها،باشندمامرکزتوانندنمیاینها،دنکنمیتغییرچیزهمه،کنندمیتغییرماديچیزهاي

.بله؟استمشکل،باشندمنعملوفکر

شودمیایجادکهمانعیو،دیگربینندمیاینطوريدارندبزرگاناین،بودهاینانسانفرینشآازخدامنظورولی

انجامبیشتربایدما:گویندمی،کنندمینگاهجهانبهرواینکهبراي،بینندنمیرابازگشتلزوماشخاصاوالً

حتیوقتیبرگردندبایدکهکنندمینفکر.برسیمجاییبهبلکه،کنیمجمعهمباراهانتیجهبیشتر،بدهیم

عینکبا؟شودمیچیبرگردیمحاال،کنندباورمی،شنوندمیآنواینازوبرگردندبایدکهدهندمیتشخیص

.داردمینگهذهندرراشماکهداردعینکیذهنیمن،کنندپیداتوانندنمیراراهوگردندبرمیذهنیمن

هوشیاريهمینواستهوشیاريایجادواستتسلیم،دهدمیتوضیحغزلکهرهمانطوبازگشتراهتنهاپس

کهعشقیدامنبگیر.استعشقاینگویدمیغزلدرکهاوازگرفتنراهنماییودبودیآناولازکهخدایی

حدتواینونکنیتاوحدتحستویعنی،استخردازپر،استشاديازپریعنیاستگرم،استگرمدامنش

.بدهدتواندنمینشانتوبهکسیرابرگشتراهوبکنیپیدارابرگشتراهتوانینمیتو،نکندراهنماییراتو

همههماینها،بشویدتسلیمدروندربلکه،بدانیدراچیزهااینشماکهزنیممیاینبرايفقطراهاحرفاین

سکوتشهم،شنویدمیراشانتهمزندمیسازیکیشما،بارهاگفتمکههمانطوردانیدمیشماولی.استفکر

سکوتراهانتبینفاصلهیعنیراسکوتش،شنودمیتانذهنشنودمیتانگوشراشانت،شنویدمیرا

.شماستاصلجنساز،خداستجنسازتاندرونسکوت،شنودمیتاندرون

خالیکهاطرافشفضاي،بیندمیذهن،بیندمیچشماینارکالغ،بینیدمیراکالغکنیدمینگاهآسمانبه

این،خدائیتاینتهی،فضاياینپس.تاندرونتهیفضاي؟بیندمیچی،نیستجسمجنسازکهاست

خاموشراذهنخدا،کنیدخاموشراذهناینبایدشماپس.شماستهمیشه،شماستباهمیشهخدا،هوشیاري

دروناز،بکندتواندنمیکمکشمابهکسیونیستبیروندرکهبگیریدیادفقط، کنیدهمکاريشمااگرکندمی

کههمینطور،بشویدبیزاربایدشماو،کندنمیندهیداجازه،بدهیداجازهشمابایدوکندمیکمکشمابهزندگی

مرااعمالومرافکرهايزمانهانگیزشخواهمنمیمن:کهبگوییدیواشیواش، شویدمی نهمبیزارتاو،گویدمی
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اعمالرنجشمثالً،کینهمثالً،ترسمثالً،خشممثالً.بشویدبیدارشودمیاینطوريوقتی.خواهمنمی،برانگیزد

.بگذاریدنباید،بلهجوابشبله، ؟نهیاشودمیشمافکروشودمیشماعملسبب؟نهیاانگیزاندبرمیراشما

، دهدمیفحشمنبهکسییک،کنمعملوفکرخواهمنمیمنهیجانیهیچبراساسمنبگوییدبایدشما

موقعآن،خشمآن،دردآن،هیجانآنشودمیمرکزمبشومعصبانیچون،بشومعصبانیخواهمنمیمنبدهد،

هویتهم،چیزيباشدگیهویتهم،حرص.کنددیکتهزندگیبایدرامنفکرهاي،کندمیدیکتهرامنفکرهاي

منعملانگیزهتواندنمیاین،آیدمیبدمقومییکازیاآیدمیبدمیکیازمن،تعصبات،باورهاباشدگی

بیتاینبله.کنیممیتمرینیواشیواش،توانیمنمیمادانممیمنبله؟توانمنمیخوب.بیزارماینازمن،بشود

.ایمخواندهبارهارا

1837شماره مولوي، دیوان شمس، غزل

دلبرِ بردبارِ من، آمده برده بارِ منرفته ره درشت من، بارِ گران ز پشت من

استدرشتاوراهدیگر،شدهپیداعمقاینوقتی،استتانعملوفکرپشتبودنوقتی،شویدمیبیکارشما

آن،داشتیمرابداخالقی،داشتیمارترسوخشمدرشتراهو،کردیممیدود،داشتیماسترس،کردیممیعرق

کسیوقتیدیدیم،بودشدههویتهمفکرهايزوربار،بودگذشتهباربارگران،افتادههمگرانبارآن،دیگررفته

منگویدمی،تا،نرنجاندرایکیتانگیردتا،استبارتواندنمی،استگرفتنانتقامدنبالچقدرانتقامجوست

وقتیا،شدگیههویتهمگرانبار،هارنجشگرانبار،برندمیگرانبارمردم،بردمیگرانربا.شومنمیتخلیه

دلبرهمیناینو،شماستفکرهايپشتکلعقل،شماستفکرهايپشتخدانهایتبیوافتادهاینهاهمه

.بردمیراشمابار،خداستایندیگر،استبردبار

باشما،شوندمیاخالقخوششماباهمه،رودمیپیشخوبکارها،شودمیانجامراحتیباچیزهمهبینیدمی

،ورزندمیمهرشمابههمآنهابله،کنیدمیمحبت،شنویدمیگلگوییدمیگل،شویدمیاخالقخوشهمه

آیدیمپیغامورآناز.کنیدمیشناساییمردمدرراخودتان،کنیدمیشناساییمردمدررازندگیشمامرتب

،مردمبهدهینمینشانواکنش،کندمیهدایتراتواوو،بکنیدعملیچهبکنیدفکريچهلحظهبهلحظه

،بکنیمبایدکارچهما،مابهکنندمیدیکتهمردماعمالواقعدرو،استواکنشاالنمااعمالبیشتريانگیزه

باورهایی،فکريهايروش،فکريالگوهايیکبامااینکهبراي،برخوردهمامرکزاینبهکهاندکردهکارهایییک

.کردندعملراعکسشآنهاکههویتیمهم
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سهدوهمبعدشکردنددعوتراهمه،رفتهیادشانرامن،کردنددعوت،هستممهمخیلیمنکنممیفکرمن

میمشورتبایدمنبا،کردندمیدعوتباید اول رامن؟استحرکتیچهایناه،کردنددعوترامنبعدروز

دستورشمابهاینطوريبردباردلبراینخشم.کنممیقهر،رومنمیمن،کنیدکارچهگفتممیبایدمن،کردند

شعراینو.کندمیدیکتهشمابهرافرمایشاتخردهبلکهرافرمایشاتکهاستذهنیمناین،کهدهدنمی

:گویدمیبخوانیدشماهمراحافظ

74حافظ، دیوان غزلیات، غزل شماره 

حاصلِ کارگه کون و مکان این همه نیست

باده پیش آر که اسبابِ جهان این همه نیست

میزمانهاین،گردندمیچیزهایعنیمکانوکونکارگهایناما.ندارداهمیتهمهاینیعنینیستهمهاین

میدیکتهزمان،کنیدمیسعیزماندرشماو.شوندمیعوضچیزهاورویممیآیندهبسويمامرتّبهی،گردد

،شوآماده،باشزودبچهشویممیپاصبح،کنیممیرفتارآنطورهمهامانبچهبا،کنیمکارچهآنروتینباکند

،بعدذاریمگمیآنجابریممی،ماشینتوبشینبیا،بردارراکیفت،بخورراغذایت،بزنواكسم،بپوشرالباست

حاال،داریمبرمیرامانبچهبعد،دهیممیانجامراکارهاهمان،ادارهرویممیخودمانداریمبرمیظهرازبعد

اینها،شوپابارهدوصبح،بخوابموقعبهبخواب،بزنمسواكبرو،بکنراورکتهوم،بخورراغذایت،بچهغذاي

.دهیممیانجامماواقعدررا

جاي،بدهیمانجامبایددادهیادمابهمکانوکونهاکارگکهاستکارهايهمیناینهاکه، نیستعشقهکاینها

رابودنبیهايدادنانجامتادهیممیادامهو،نیستپشتشبودن،نیستآنتويعشقولی.داردراخودش

.شودمیچیکه، ببینیمکنیمانباشته

اهمیتهمهاین،گرددمیکههستییعنیمکانوکونکارگاهیعنیمکانونکوکارگهحاصل:کهگویدمیحافظ

اهمیتچی.ندارداهمیتاینهاگویدمیاینهاواستپول،استخانه،استجهاناسبابحاصلشاتفاقاً،کهندارد

شمادیدیدموقعهر.منکارمبیگذاشترااسمشموالناکه،خدانهایتبیبهشدنزندهگفتماالنهمین؟دارد

شما،کنیدمیدعواداریدشما،داریداسترسداریدشما،ریزیدمیعرقداریدشما،نداردفایدهآنکنیدمیکار

.نداردفایدههیچورزیدمیحرصدارید
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ز پیرِ چرخ ندیدم به غیرِ مَکّاریز خاکِ تیره ندیدم به غیرِ تاریکی

همانشودمیمرکزمانشویممیهویتهم،جهانبهرویممی،افتدمیاتفاقچهگفتم،ناموالدهدمیتوضیح

ازکهچیزهاییواقعدرکهراهاشدگیهویتهم،کنیدمقایسهراتیرهخاك،استتیرهخاكچیزهاآن،چیزها

همهمهمرکز،هستهممامرکز،کندمیتمرینرااینهادارداستسالهزارانهمجامعه،گرفتیمیادجامعه

موالناکه.استوقتخیلیشدهآفریدهکهاستچیزهاییهمین،چیزهاستهمانولی،نوعیبهکسیهر،هست

همماگذاشتندهمگذشتهشدهآفریدهاینها،نداشتهوجودآفریدنی،آفریدندربنگرآفریدهزبگذر:گویدمی

وبگیريراهنماییبخواهیاگرماديمرکزازیعنیاستتیرهاكخاین،ماستمالگوییممی،مرکزمانگذاشتیم

بهاین،نیستآنتويعقلیهیچگونه،استغمفقط،استتاریکیفقطاینکنیفکروکنیعملآنبراساس

.نیستتوصالح

نظموانسامایجادبه، شدخواهدختمدردبهاینباشمطمئنکندمیراهنماییراتو،شدههویتهممرکزاگر

غیرمرکزاین، کندمیکنترل،کندمیترسایجادمرکزایناصالً.شدنخواهدتوزندگیدرزیباییوتوزندگیدر

،بکنمراکاراینبایداالن.نیستبلدچیزي،شدهدادهیادمابهقبالًکهآنچیزيبرحسبهمآندادنانجاماز

اشنتیجههمبعد،تازهمباشعاقلاگرراکاراین،بکنمراکارایندبایسرشپشت،بکنمراکاراینبایدبعداً

نمیمخصوصاً،کندراهنماییتواندنمیراشماتیرهخاكولی،داردراخودشجايکهکنمجمعراجهاناسباب

چرخاین،خچرپیرزگذاردمیرااسمشبعد،اولازبودیدکهبشویدچیزيهمانبرگرداند،کندراهنماییتواند

اینکهزندگیهايرسموراهوالگوهاوباورهاوفکرهاباشدههویتهمآمدهبشراولازیعنی،استپیرخیلی

ارزشچیزيچهکهاشجامعهبهبستهمردماینهاهمهبا،کنندمیآنطوريراکارآن،کنندمیاینطوريراکار

.داردسالخیلی،ایناستپیر،هویتندمههمه،دهندمیانجامجوريچهراکار،دارد

نمیدرچیزياینازبازيحقهوزدنگولوفریبازغیر،توستمرکزآنازقسمتییاچرخپیرایناگرگویدمی

با،رفتهمیذهنباچون،نرسیدهجاهیچبهکهبیندمی،برسدخدابهبرودبلکهکندمیکارآدمسالسی.آید

برايما.دهدمیانجاممرتّبهی،نداردوجودبودنیوورزیدنعشق،داشتندوستبهکندیمشروعذهنیمن

بابااي.شدمعتادبینیممیسرآخر،بگذارمدرسهبهترین،بخرراآن،بخررااین،خریممیچیزهیهامانبچه

.بودنبدونبودهدادنانجامفقط،زحمتاینهمه
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میمهربانتربدهیانجامبیشترهرچی؟استکافیدادنانجامکهگویدمیزندمیگولراماذهنیمناینچرا

مراتوانینمی،دیگررفتسرامحوصلهمی گوید چقدر می خري؟دیگریکیخریممیبیشترچیهر،شوي

بیشتر؟کنندمیکاروفقیرندکهآنهایییابدبختنددارندپولبیشترکهآنهاییبگوییدشما،کنیخوشبخت

میودارندپولفقط،ندارندبودن،نیستشاندادنانجامپشتبودنیولی،دارندزیادپولکهآنهاییاوقات

.بدهندانجامبایدکارهاییچهدانند

دارینه ماهیی بگرفتی، نه دست میای شستِ دل درین دریافرو گذاشته

اینباخواهیمی،یکتاییدریايدرايگذاشتهراذهنیمنماهیگیريتوراین.گیريماهیتور،دامیعنیشست

حضورماهیاینچون،استدیگرانحضورواستخودتحضورماهیماهیاینو،بگیريماهیماهیگیريتور

میاشنآنجاوکنیممیشنافرمبییکتاییدریايدرشدیمیکیخداباماوقتی.کندمیشنایکتاییدریايدر

مااحساسات،ماستفکرپشت،ماستتناینپشت،ماستبعدچهارپشت،ماستذهنپشتبودناینوکنیم

حس،استزیباییحس،استعشق،استلطیفماناحساساتبلکهنیستاینهاوحرصوخشمایندیگر

.شدیمماهیوقتیاستآرامش،استشادي،استداشتندوستحس،استلطافت

،نگرفتیکهماهیکهگویدمی،بگیردحضورماهیخواهدمیذهنیمنالگوهايباانداختهراذهنیمنکییولی

کهماهی؟نگرفتیماهییکچطور،سالهشصتتو،کهشوينمیهممتوجه،کنینمیهمبس،کنینمیهمول

ماهی؟رسیديحضوربهودتخ، خوبنگرفتیمخودمانبراي،بگیريماهیمردمبرايتازهخواهیمینگرفتی

.استحضوراینبگوییکهراذهنیمنازحالتییک،باشیگرفتهذهنیماهیمگر.نه؟گرفتیراخودت

باخودتچرا؟کنیمیداريکارچه،کننگاهخودتبه،مابهگویدمیدارد،کندنمیانتقادموالناکنیدتوجه

نمیشوينمیتسلیمچرا،جداسوارهیکگویدمیهم پایین؟یکنمیکارتنهااتذهنیمنباوخودتذهن

فرقتسلیموخداوزندگیدیدباکلیبطوراستمامرکزکهذهنیمندیدوابزارهااصالً؟کندکارزندگیگذاري

میيطورچهآخر،کردتظاهرراهاراهآنشودنمیهمذهنیمنباونیستندمقایسهقابلاینهااصالًودارد

خردآن،استفرمبیآن،استجانآن،استجسماین،کندمیفرقنوعشاصالًشودمیطوريچه؟شود

وترسممیومنمالکووکنزیادشوبدهمنبهو،منگویدمیاشهمه،استمفرغعقلشاین،داردایزدي

میخدادانمنمیگویدمییکیآنو،ونمدامیومنو،منبهبدهید،هستممالکشو،دارمالزمو،دارمکنترل
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دام،بکنیدیکتاییدریايرادامتوانیدنمیشما.نیستندمقایسهقابلتادواینواستتسلیملحظههروداند

بابیایید،نکنیدکارذهنیمنبایعنی، بربچینیدحاضریدشما،بله،بربچینیمراداماینبایدما،بشودمتالشیباید

تسلیملحظهایندر،باشیدمتواضع،باشیدخاکیبیایید،دانمنمیبگوییدبیایید،کنیدآشتیلحظهاینقاتفا

.باشیدتسلیمبعدلحظه،تسلیم،باشیدتسلیمبعدلحظه،باشید

،بدهدزندگیمابههستیمآیندهدرچیزيیکمنتظر،آیندهبرویمخواهیممیمرتبوداریماسترسدیدیماگر

ماازسالیوسن،باشداینطورينبودقرار،استماديمادل،استذهنیمناین،استغلطکاراینفهمیمب

سالسیاستمانسالبیستاگرولی،ندارداشکالیباشدمانسالهفت،باشدمانسالهشت،استگذشته

درراماهیگیريتورشستگویدیمداردپس.دارداشکالخیلیاستمانسالپنجاهاگر،دارداشکالاستمان

.کنیمتوقفراکاراینبایدنیستیمتوجهونرسیديحضوربهیعنینگرفتیماهیحاالتاگذاشتییکتاییدریاي

تو را چه شصت و چه هفتاد، چون نخواهی پخت

خاري؟گلی به دست نداري، چه خار می

.شدنخواهیبالغیعنیشدنخواهیپختهچون،بشودالسهفتادیابشودسالتشصتتوکندنمیفرق:گویدمی

دربرسندموازنهبههمباحضورحداقلهوشیاريوجسمیهوشیارياینکهاستموقعیانسانبلوغ؟چیهبلوغ

دریايتواستبازدائماًماماهیگیريتورایناگر.جسمیهوشیاريصددرپنجاهحضورصددرپنجاه،ترازو

این،لحظهایناتفاقمقابلدرکنممیمقاومتلحظهاینیعنی،استبازیکتاییدریايتويچییعنی،یکتایی

میلحظهاین،استمنمرکزآفلچیزهاياینو،هویتمهمآفلچیزهايبالحظهاین،کنممیقضاوتلحظه

نمیگوییدمیشما،گیردبماهیخواهدمیزندگیموقعیکبگیرمماهیجوريچهدانممیمن،دانممی:گوییم

.از روي صداقت باشدخیلیبایددانمنمیایندانم

پذیرشدرشودمیخالصهاشهمهاینهاورنجیمنمیکنیم،نمیگلهشویم،نمیخشمگینبگوییمدانمنمیاگر

این.شویدمینشوید،میبالغحتماهفتادبهبرسدشصتازتانسنکهکنیدمیفکرشمااگرلحظه،ایناتفاق

بالغهنوزگذشتهمهفتادازواقعا،تو را چه شصت و چه هفتاد، چون نخواهی پختبگویند،منبهبایدراشعر

یعنیخاریدنخار؟خاريمیخارچه.هستحضورگلگل،این،گلی به دست نداري،یعنینشدممننشدیم،

یکهست،من ذهنیخاراینکنی،میبازيخاربانییعآدم،دستبهرودمیفروخارید،شودنمیکهراخار
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می،شويمیتسلیمهوشیارانه،دردیعنیرود،میدستتبههمخاروسطاینحاالداري،گلشماهستموقعی

دردشودمیخاراینوراحضورگلگیري،میبدستراگلحضور هستی،جنسازلحظهاینکهدانی

.فهمیدمیشما،باشددستتانگلاگر.هستهمگلعوضشولیکشممیدارمدردمنگوییدمیهوشیارانه،

اثرشمارويمردمحرففهمیدمیدارید،عمقفهمیدمیدارید،سبببیشاديفهمیدمیفهمید؟میراچ

.دهستیخودتانعمقدنبالنیستید،توجهوتاییددنبالندارد،اثردهندمیشمابهمردمکهاعتباريندارد،

هست،گلنشاناینهاکند،نمیناراحتدیگر راشماقبلیچیزهايآندهید،نمینشانواکنششویدمیمتوجه

بهراخارچیبرايهستی،سطحیخیلی،نداريعمقیگویدمیدارددرست.عمقیعنیگلهست،حضورنشان

همخارچیدم،راگلگویدمیرود،میدستشبههمخاربچیند،گلرودمیآدمموقعیککنی؟میفرودستت

.شودمیخوبرفتهحاال

میمن ذهنیدرماکهدردهاییآنکشیدن،بیخوديدردیعنیهست،خارنیستگلهست،خارنیستگل

میدیگرانبهحاصل،دردهايخشمها،رنجشها،ازحاصلدردهايدیگران،ازتوقعازحاصلدردهايکشیم،

نیاوردم،بدسترااینکهترسترس،خودکنترل،ازحاصلدردهايرنجیم،میدنکننمیبکن،راکاراینگوییم

چیبراي.ایندردکنم،میکوچکیحسکنم،میمقایسهآورده،بدستکسفالنشدم،سرافکندهنشدم،موفق

بهموقعآنوندهم،انجامراایننکندنیاورم،بدستراچیزایننکنداضطراب،ونگرانیدردکنی؟میمقایسه

.آورينمیبدستهمگلخاري،میخاربیهودهخاري،میخاراین،استخار،برسدکممن

میبیهودهدردکنیم،میبازيخاربااشهمهوشویمنمیتسلیمشویم،نمیتبدیللحظهایندرمااگرحاال

تغییريشمانظربه؟ شویممیبالغهفتاد،بهبرسدشصتازمانسنحاالبرویم،پیشاینطورياگرخوبکشیم،

میترمریضبدنشاینروزبهروزبکشد،بیهودهدردآدم.شویممیبدترما،شویممیبدترشود؟میایجاد

بیندمیبیروندرهرچیزيشود،میترپرتحواسشکند،فکردرستتواندنمیشود،میخرفترذهنششود،

کند،ایجادترسکند،ایجاددردمادربیندمیراچیهرشده،شرطیاینکهرايبدهد،میآدمبهغمجوریک

.کندایجادتوقع

بلوغها،گوییمنمیجسمیبلوغبهراجعماشود،میتربالغحتمابرودباالسنشآدمکنیدنمیفکرشماپس

اسمشگوییم،میمعنويلوغبوعاطفیبلوغبهراجع.می شودکسیهرسالگیشانزدهپانزدههمینجسمی
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جسمیهوشیاري مساوي،عیارهم،وزنهمبگذاریم،ترازودرگفتمحضورهوشیاريبایدهست،معنويبلوغ

.نشدیمبالغنیستباشد،

برو برو، که گرفتارِ ریش و دَستاریکاله کژ بنهی مهچو ماه و نورت نیست

گوییممیماکهباشدظاهريسطحیچیزهاينمادیاباشدمولیمعدستاروریشهمینشودمیدستاروریش

مان،خانهوسایلمان،خانهمثل،شدیمهویتهمبا آن کهچیزهاییهمهمثلهمه،لباسمثلهست،مهم

ظاهربهیعنی،ماهمثلگذاريمیکجراکالهتگویدمینه؟یاهستیدچیزهااینگرفتارشمامقاممان،دانشمان،

کههستسطحیچیزهايهمانتومرکزکهاینبرايچرا؟،يندارنوريامادهی،مینشانمعنويراخودت

هستید؟چیزهااینتويشمادارند؟تصوريچهمنازمردمآید؟مینظربهچجوري.هستدستاروریشنمادش

.خورندنمیدردبهاینها

آمدیم،وقتیکردیمتزریقهویتبه آنها وچسبیدیمبه آنها کهچیزهاییآنهمهما،کنیمخالیبایدرامرکزاین

کهکندجمعبرشدوررااشخاصیهستممکنکسییکحتیکنیم،شناساییبایدراهمهبیندازیم،بایدراهمه

آنبهکندمیتفاخرگذارد،میکجکالهباشد،داشتهپیرونفرهزارباشد،داشتهپیروبگذارند،احترامبه آن 

نکنید،افتخاررسیدم،مننگوییدکهشمابهمنکنممیعرضهمینبرايآنجا،بهرسیدیمما:گویدمیقامش،م

کندافتخارکسیهررسیده،خودشطبیعی حالتبهتازهکند،نمیافتخاربشود،زندهخدابینهایتبهکهکسی

انگار.شدمیاینطوريبایدماست،طبیعیلتحاندارد،افتخارخدابهشدنزندهدارد،من ذهنییعنیحضوربه

همهکرده،باززبانکهبدهیمبزرگجایزهخودمانبچهبهمابدهند،جایزهبه آن بایدکندباززبانکسیهرمثال

.بگوییممردمبهبرویموکنیمافتخاریا.کنندمیباززبان

مییادمارااینهاآید،مینورموالنااز؟آیدمیخردآید،مینورمرکزاینازداریم،نورماکههستاینمهم

و گذارندمیکجراکالهشانکهکسانیمرکزازآیاگرفتیم،یادموالناازماراچیزهااینآید؟نمیمگرگیریم،

آید؟مینوراوازداردکینهکهکسیآید؟مینوراوازداردادعاکهکسیآید؟مینورهمآنهاازادعا می کنند

آید؟مینورآنازشدگیهویتهممرکزهربه،دلیلیهربهجوییانتقامبهکندمیتحریکرامردمکهکسی

کهتصمیماتیتمامآیا. اولکندروشنبایدراخودشپايجلويکندروشنراي ماپاجلوبایدنور.کهآیدنمی

رسیم،میآرامشبهرسیم،میصلحبهماکند،میوشنرراجهانست،انورانیواقعاگیرندمیجهانرهبران
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بایدما. کنندمیافتخارکارهایشانبهآنهاولیشود؟نمیخرابجاییهیچشوند،نمیبیچارهمیرند،نمیمردم

وبتاباندرانورشرسید،نوربهاگرکهستامسئولمو،کندکارخودشرويستامسئولهرکسی،کنیمکار

راشاديتواندنمی،شدخداجنسازشدعدمجنسازمرکزشکسیهر.نتاباندتواندنمیالبتهد،نکنمضایقه

.نیستنددیگراننیستند،دیگرانهستیم،لحظهایندرهوشیاریمانکیفیتمسئولما.نپراکندراخرد،نپراکند

وهوشیاريکیفیتمسئولکسیهرکهآیدمیبراینمثنويتمامدروغزلیاتتمامدرموالناکالمفحواياز

نمیما.خودمانفقط،نیستمامرکزجنسوماهوشیاريمسئولکسهیچهست،خودشمرکزنوعمسئول

ثمربهمثمرفعالیتییکدیدیماگر.هستغلطکارایننکردند،روشنراماچرابیندازیمدیگرانگردنتوانیم

قدردانیبایدکنیم،کارخودمانرويبایدبرداریم،قدمراهایندربایدکنیم،تقویتشبایدبرنامه،اینمثلستا

کارخودمانرويدوبارهبرگردیم،کردیمفکرغلط،کردیمکارغلطوقتیبیندازیم،راخودماننورهمماوکنیم،

برویم،درزیرشازانیمتونمیماودادهمابهرامسئولیتاینزندگیزندگی،نظرازمسئولیم،داریموظیفهکنیم،

.کشیدخواهیمدردبرویمدراگر

سوزیچگونه برقی آخر که کشت می

باریچگونه ابری آخر که سنگ می

میبارانگویندمیشوند،میخوشحالنباتاتاینآسمان،زندمیجرقه،شودمیبرقورعدوقتیدانیدمی

منتظرحیواناتکهمدتهاستهست،خشکخشککهآنجاهاییمخصوصابشویم،خواهیممیزندهبیاید،خواهد

بارانکهیکدفعهوشودمیخشکداردبینیمییکدفعهدهند،مینشاندارندآفریقاصحراهايدر.هستندآب

آندرپس،کنندمیشروعنباتات،روآیندمیبودندخاكزیرکهجانواراندیدیدشود،میبرقورعدوآیدمی

موقعآنخوببیاید،سنگآسمانازبزندبرقورعدهستند،آبمنتظرنباتان،منتظرندجانورانهمهکهصحرا

شود؟میچی

رنجشهست،توقعاتهست،دردتویش،زندمیکهايجرقهاززند،میکهبرقیایناالن؟هستچیمابرق

لطافتبرقست،اعشقبرقیاتید،فرسمیواکنشفرستید،میحرصفرستید،میجهانبهخشمشماهست،

بارد،میدوستیبارد،میعشقبارد،میلطافتشما،ازباردمیخردآیاگیرد،میصورتبرقانفجاروقتیست،ا

میسببکنید،میشناساییدیگراندرراخودتانشویم،میلطیفبکنیم،خواهیممیکسیبهکمکییک
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کنید،میانتقادمرتبشمااندازید؟میسنگیاکنیدمیظلمیابشناسدراخداییتشوخودشیکیشوید

طوربهوکنیدمیبیانراتانخردمنديوگیریدمیآغوشدروکنیدمیجوییحسنیاعیبانتقاد،سنگهاي

.دبکناوگذاریدمیاو،د،بیکاریماششما،نهکنید؟میراهنماییوکنیدمیهدایترامقابلطرفمستقیمغیر

ماکشتسوزانیم،میراخودمانکشتمرتبماسوزانید،میراکشتشماکهسواالتایناستجالبخیلی

نهیاهستنددردپرازهمن ذهنیدارايشوند،میسالهبیستوقتیماهايبچههست،هایمانبچههمینشایکی

واردآماده،هستندخالقیتآمادهواندشدهزندهخدابینهایتبهواندشدهخالقوخردوعشقبهشدندشکوفا

خردوزندگیوهستندنظمازپر،هستندبخشیسامان،هستندجامعهدرکار،هستندعشقیرابطهیکبهشدن

.سوزاندیدراکشتتانشماهست؟یکیکدامشود،میجاريآنهاازداردزندگی

خرابزنند،میکنند،میغیبتهمسرپشتکنند،میدعواهمباهمهشماشرکتدردارید،شماکهکاريدر

کشندمیدردآدمهاسوزد،میکشتولی،آیدمیدرهمپولکنند،میهمکاريیکباالخرهکنند،میکاري

میایرادهمازبارند،میسنگهمبهافتادند،همجانبهجامعهایندرمردمماست،کشتجامعهخوداصال،آنجا

بفرمایید،شماگویندمیگذارند،میاحترامنهیاخورندمیراهمحقکنند،میدعواکنند،میتقضاوگیرند،

یککنند،نمیانتقادخیلیگیرند،نمیایرادگشایند،میبرایشرافضانیستبلدیکیاگرکنند،میبازفضا

کدامهستند،قائلارزشگذارند،میاحترام،هستندمواظبخورد،نمیبرطرفبهکهکنندمیاصالحشجوري

.پرسدمیداردیکی؟

ماهست،زندگیبرقماسرانجامولیتو؟هستیبرقیچگونهکنتعیینسرانجام،یعنیآخرآخر؟برقیچگونه

خانمکهطوريهمانما،شدنزاییدهروشاینجهان،توبروگفتهرا،ماکردهخلقاینبرايوهستیمرمکَابر

باید سال9ازبعد،شویممیحاملهذهندررویممیهستیمهوشیاريهممامیزاید،ماه9ازبعدودشمیحامله

مدتی،یکازبعدبزاییم،سال6ازبعدتوانیممیآمد،زبانمبهطوريهمینسال9گویممیمثلمنزاییم،ب

.راابرماننوعوکنیمتعیینرابرقماننوعبایدباالخره

بباریم،آرامشبارانبباریم،شاديبارانبباریم،خردبارانبباریم،رحمتبارانبایدما،هستیمخداکرمابرما

کنند،زندگیتوانندنمیماشرازحیواناتبباریم،سنگنهجهان،موجوداتهمهبه،جهانبهبباریمعشقباران

برایشاناذیتوآزاراشهمهماکنند،زندگیتوانندنمیماشرازانسانهاکنند،زندگیتوانندنمینباتاتدرختان

بایدکند،تعیینخودشبایدراخودشسرانجامکسیهرببینیم،کنتعیین،سرانجامیعنیآخرکنیم،میایجاد
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گویدمیداده،فریبراهمهپیرچرخاین.نکنمنگاهجهانبهکه،هستممسئولهستم،خداییتیکمنبگوید

گویدمی،دوقدمقدم،دوگویدمیپایینلحظه،یکها،نکنیفکرها،نکنیبلندراسرتبده،انجامبده،انجام

سوارهیکتوبدوي،خدادنبالیعنیبدوياودنبالبرداري،قدماوسويبهمن ذهنیبدونیعنیپیادهاگر

بزرگترینتاهزاراندازهبهعقلتیعنی،کنیمیپیدازیاديعقلیعنیهستی،سپهساالرصدتونیستی،

.هستمیسرهمهبرايامکاناینآید،میکلعقلازعقلتکهاینبرايشود،میعالمخردمندان

&&&

پایان قسمت اول
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چو صیدِ دامِ خودی، پس چگونه صیّادی؟

چو دزدِ خانه خویشی، چگونه عَیّاری؟

بعنوانمانهوشیاريهستیم،خودمانکنیممیصیدکهآدمیوآخریناولینوکردیمپهنرامن ذهنیدامما

شکارچیچجورماآخرهستیم،شکارچیهستیم،صیادگذاشتیمراماناسمهستیم،خودمانتلهدرخداییت

راوآنکنیممیمنحرفنیزرادیگريبتوانیماگر،کردیمشکارراخودمان؟کردیمشکارراخودمانکههستیم

تواندمیهمرادیگرانکردهشکارراخودشکهکسیکنیم،میدرستمن ذهنییعنیشکارکنیم،میشکارهم

تقویتآنهادررامن ذهنیرسیممیآدمهابهفتیمامیراهروزطولدرماکنممیسوالشماازمن.کندشکار

مینشانبه آنها یا،بشودمحکمتردامشانبشوند،خودشاندامصیدبیشترآنهاکهکنیممیکاريکنیم،می

صیدکهکسیهست؟یکیکدامبیرون،بیاکنپارهرادامبشناس،رادامها،دامیدر،باشمواظبتوببیندهیم

.داندمیصیادبهترینراخودشولی،هستخودشدام

پس.یدهستخوبیشکارچیظاهراشوند،میخودشاندامصیادهمآنهادهندمیگوشماحرفبهنفرصداگر

هوشیاريراخداییتلحظهبهلحظهشماست،مرکزمن ذهنی،داریدمن ذهنیکهزمانیتاشویدمیمتوجهشما

نمیبوجودمن ذهنی،من ذهنیاینایجادبراينشدهگذاريسرمایههوشیاريتاکهاینبراي،کنیدمیشکاررا

.بشویدرهاتلهازشماتادام،اینبشودمتالشیبایداین.آید

نبودیم،خودمانصیاددیگرماداشتیم،عمقبینهایتداشتیم،بینهایتریشهمالحظهاینکهکنیدحسابشما

خودشلحظههرلحظه،ایندربینهایتخداییتافتیم،میتلهبهماشودمیمن ذهنیلحظههرمن ذهنییعنی

بهکهکسی،ابدیتبهشدنزندهیعنی،جاودانگییعنیاینواقعدرودهدمیادامهرابودنخودشوشودمی

.نداردبیرونتاییدبهاحتیاجی،کندمیتاییدراخودشخودشلحظههرخدابینهایتبهشدهزندهبینهایت

نمیشکارراخودمانهمخودمانموقع،آنکندشکارماراتواندنمیکسهیچ.باشدطورياینبایدماسرانجام

.دیگرکنیم

شماآخرهستیم،ماهمآنداردوجوددزدیکما،خانهدر،ماهست،یکتاییفضايماخانهکجاست؟ماانهخو

کردم،هنرکردم،دزديبگوید،کندچالجایییکببردبردارد،راچیزهاخودشخانهازنفریککنیدحساب

ازچیزيکنیم،زندگینوبهنوبایدرازندگی وهستزندگیآنجاوهستیکتاییفضايوهستلحظهاینماخانه
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،دیگرداشتیمباال.جیبتاندرگذاریدمیزنیدمیگرهداریدبرمیرازندگیرنجیدمیشماوقتی.ندزدیمآنجا

میخودتانباوکردیدتبدیلدردبه،دزدیدیدرازندگیشمایعنیرنجشهست؟چیرنجش.رنجشهابارکوله

دزدیدهاقالم،شدیمشدید یا هویتهمکهدردهاییباشدیدهویتهمچیهربا.هستیدخودتانخانهدزدبرید،

فضايهمآنفقط،داریمخانهیکماهست،همماخانهیکتاییهست،زندگیخانهازخداست،خانهازشده

.نداردوجودخانهدو،اصالداردوجودخانهیکاصالهست،یکتایی

ازو،بیندنمیراماخداگویدمیکرده،چالذهنشتوآمدهدزدیدهخانهازکندمیزندگیذهنشدرهرکسی

اینجاچیزاینبگوییمهمسرمانبهخانهبرویم،کنیمچالحیاطتوبیرونببریمبدزدیمراچیزهامثالمانخانه

کینهکردي،رنجشبهلتبدیدزدیديتورازندگیشد؟چیمانزندگیگوییممیخدابه،دانمنمیشد؟چیبود

.کرديخشمکردي،

اگرهمعیارانقدیم.نداردچیزيندارد،نگهراخودشکههست آنعیارعیاري؟چگونهتو،جوانمرديچگونه

معنیبه،هستآزادهمعنیبهاینجادرحاال.دادندمیدیگریکیبهبردندمیگرفتندمیمردمازدزدیدندمی

خودمانخانهدزدخواهیمنمیماپس.هستیمخودمانخانهدزدکهحالیدررندیمنیمکمیادعاماهست،رند

یکتاییخانهازماکهکنیممیدركرافعلیمانوضعیتولی،باشیمتوانیمنمیهمخودمانصیادوباشیم

کردیمپهنرامداطورهمینو.هستزندگیاقالمیعنی،هستزندگیجزوهمچیزهااینودزدیدیمراچیزهایی

.هستقويبسیاروگویابسیارموالنامثال،کنیدتوجهتوش،افتادیمخودمان

مردمآيدادوجیغبهکندشروعوبیفتدتلهبگذاردراپاشعمداًبعد،گرگبرايبگذاردتلهبرودکسییک

توش،بیندازمراخودمکهشتمگذاگذاشتی؟چراراتلهخودت،تله؟توراتوانداختکیخوب.تلهتوافتادم

نمیکسیبهبگذارم،تلهدیگرخواهمنمیکهگوییدمیشما.کنیمدركبایدرااینها.بودمخودمبوده؟چیگرگ

می،شودمیتمامدیگرباشم،خواهمنمیهمدزدبگذارم،تلهخواهمنمیهمخودمبراي،بگذارمتلهخواهم

.باشمعیارخواهممی،باشمجوانمردخواهم

ای، نکو یاریخیالِ یارِ مرا دیدهاگر چه این مهه باشد، ولی اگر روزی

شده،سالشهفتادشده،سالششصتقضایاآنهمهوصیاديخودتی،خانهدزدم،گفتیرااینهاهمهگویدمی

حضورماهیخواهیمییکتاییدریايگذاشتیماهیگیريتورگذاشتی،تله:گفتمیهمآنجاونشديبالغ
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می.شدیممنحرفراهازوافتادیمزحمتبهماخیلیخالصهگرفتی،راهنماییهمیشهتیرهخاكازوبگیري

رامنیارخیالوکنیآشتیلحظهایناتفاقبا،بشويتسلیم،بگیريتصمیمتولحظههراگرندارد،اشکالی:گوید

اشحسوبیاوريبوجودهوشیاريتسلیماثردرخوردهیکلحظهاینیعنی،ببینیراخداخیالیعنیببینی

جنساز،شويمیخداجنسازیعنی،شويمینیکویارشوي،مییارنکولحظههمان،بکنیتجربشوبکنی

.شويمیبودن

سرپشتنبوداینوباشدزندهبودنبهلحظهاینحاالهستزندهبودنبهلحظهاینکههست؟کینکویار

کههستعملینیکعملآن،یعنینیکعمل،هستنکوکارهمآنهست؟عملیچجورعملآن،باشدعملش

:گویدمیبعدبیتدروهستبودنپشتش

چو مستِ کارِ امیرِ منی، نکوکاریستبه ذاتِ پاکِ خدایی که کارسازِ مهه

پاكذاتنهمیبوسیلهگویدمیهمعمالًحتیسوگند،خودتپاكذاتبهسوگند،خداپاكذاتبهگویدمی

وسازندهکارخداییپاكذاتهمینوهوشیاريهمینکه بگیريکاربهاگرهستیجنسآنازخودتکهخدایی

ادارهراجهاناینتمامکهخردي،کلخردیعنیست،اموجوداتهمهوکارهاستهمهبخشسامانوکنندهجور

مقاومتکردیم،مقاومتحاالتاالبتهنه؟یاخرداینبابشویمموازيبایدماآیاهست،همهسازکاراینکند،می

.هستهمکارسازهمینمقابلدرمقاومتلحظهایناتفاقمقابلدر

وقتیزندگی،یعنی،منرییسیعنیمنامیرهستیم؟خداکارمستکی،چو مست کارِ امیرِ منی، نکوکاري

میکارمغزمان،کندمیکارپایمان،کندمیکاردستمانالبتهتماشاگریم،مالحظهایندرهستیم،اوباموازي

پشتبودنوقتیکارهاست،اینهمهپشتبودنولی،کنیممیعمل،زنیممیحرف،کندمیکاردهانمان،کند

میاوعشق،ریزدمیاوخرد،دکنمیرتیبتاوراماکارهستیم،اومست،هاستزدنحرفاینوکارهاستاین

.ریزدنمیمن ذهنیسماین ،ریزدمیاوانرژي،ریزد

کارپس،نیکوستکاراینپس.خداستیازندگی،ماستهمهامیر،امیرهستم،خودمامیرکارمستمنپس

باشد،ودنبپشتشکهاستعملیاستکردارينیککردار،استهمیننیککردار،نیککردارگویممیکهنیک

نیکگرنهونیکگفتاریانیکفکریانیکعملیانیککرداربگذاریدرااسمشکهباشیدزندهبودنبهبایدشما

نیکاینبگویممنکهایننیست،نیککهایناستمنحرفواستمنعملپشتمن ذهنیاگر.شودنمی
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منباشم،خودمامیرکارمستبایدمن،استبودنهممعیار،داردمعیاریککه،شودنمی،نیستنیکآن،است

راانرژيآنبخورم،آرامش،بخورمشاديغذاي،بخورمغذابایداینازباشم،انرژيایندرآغشتهتماماباید

.نزنیدگولراخودتانشماما،براياستمعیارهمهاینهاآید،میجهانازکهانرژيناینه،بخورم

میبیانشماازخداییخرداگر،هستیدسبببیشاديمستاگر.رسیدمحضوربهنگوییددداریمن ذهنیاگر

یکاصال.فهمندمیهمسنگباریدندهند،میتشخیصرانورمردمفهمند،میمردمباریدمینوراگر،شود

ورنجشوکینهوجوییعیبکهاستانرژيیکآورد،میدرارتعاشبهشمادرراعشقیمرکزکهاستانرژي

.فهمیدمیشما،آوردمیدرارتعاشبهرااضطرابوترس

وغمکهآدمهاییچراکنند؟میتركرااعتیادشانشعرهااینخواندنبادفعهیکبودندمعتادکهآدمهاییچرا

خواندندزیادراشعرهااین،استکمخیلیهمسوادشانموقعهابعضی،بردنمیخوابشانشبها،داشتندغصه

کهاینبراي.راحتخوابندمیاالن.کردندپیداآرامشدفعهیکخداییتشانآن،خداییشاندرونکردهارتعاش

شماهمینبراي.داردراماعدمآنوراماخداییهستیآنآوردندرارتعاشبهتواناییآمده،آنجاازابیاتاین

همینبرايکنیم،میپخشرابرنامهاینکنیدمیکمکهمماشوکنممیکارمنهمینبرايشوید،میبیدار

.کنیممیدقتهمینبرايگذاریم،میوقتهمینبرايکشیم،میزحمت

میدرستوقتیشما،بخوانیددرستکه؟هگذاشتچیبرايگذاشته؟کیرااینها،دارداعرابهمهابیاتاین

رااشدانهیکابیات،اینداردارزشبگیرید،یادراخواندنشدرستکهگذاشتیمشمابرايکند،میکارخوانید

.کندمیکارداردکارسازآورد،میدرارتعاشبهراتانخداییتد،کنمیبهتررا حالتانچندبارخوانیدمیکه

ای، صد سپاه ساالریتو یک سواره نهاگر دو گام پیاده دویدی از پی او

زندگیپیازپیادهقدمتادو،من ذهنیابزارهاي،من ذهنیعقل،من ذهنیاسببدون،من ذهنیبدوناگر

،شویدمیتسلیمشمادوید،میشماشکرراخداو.گیردمیصورتتسلیمباکاراینو،اوپیازدویديدویدي،

میبعضیهاکهبینیدمیهاموقعبعضیکه،نیستیدجداسوارتکآنکهایدفهمیدهاالنو،دویدمیاوپیاز

دیگرانازدارم،فرقدیگرانبامنگویدمی،شدهمن ذهنیاسبسواربرسم،حضوربهزودخواهممیمنگویند

.برساندحضوربهراشمابایدزندگیکند،میپیرويمزرعهقانوناز.نیستخوباین،نهبرسم،خواهممیزودتر

لحظهاینیعنیدوقدمهمینباآوريمیآنورازکهعقلیاالنایننیست،سواریکاندازهبهشماعقلخالصه
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رااشمزهشماکهاینبرايدوقدم،فقطتسلیم،همبعدلحظههستی،زندگیجنسازشديتسلیماالنتسلیم،

میحسراعمقشماهمسرپشتلحظهدواینکهبرايچشید،میرازندگیخردعقلکهاینبرايچشید،می

مینیازحسدایمامننبود،وصلجاهیچبهکه،بودمن ذهنیبودنسطحیآنازغیرعمقاینگوییدمیکنید،

ناقصهمیشهشدم،نمیسیروبودمگرسنهمنداشتم،طمعمنداشتم،حرصمنکردم،مینقصحسکردم،

کسیازمنکنم،میبودنکافیحسبینممیمنلحظه،دواینبااالنخواستم،میچیزيکسیهرازبودم،

نداشتمتوقعم،ستخوانمیچیزيکسیازلحظه،دوحداقلکهکردمحسلحظهدوهمینباخواهم،نمیچیزي

کنیجمعجایکراخردمندتاهزارگویدمیکردم،پیداراسپهساالرتاهزارخردپسها،آدمازنهچیزهاازنه

سويبهقدمتادوکهکسیاینباندازهکنیجمع،استجهانیاینعقلشاناگرهستند،عالمخردمنداینهاکه

.نیست،رودمیواقعا،رودمیواقعاورودمیزندگی

که غیرِ او نرهاند تو را ز اَغیاریبگیر دامنِ عشقی که دامنش گرمست

انسانهايیاچیزهاباکهانسانیازغیرندارد،وجودغیريهیچ،استمن ذهنیهمانغیر،استغیرجمعاغیار

حسانسانکهمرحلهآندر.کندمیجداییحسواستماديمرکزش،شدههویتهمفکرهادرکهدیگر

ایننبودنشکافیوشانقصحس،استزندگیازجدا،استزندگیازغیرواقعا،استغیراوکند،میجدایی

.دهدمیبه او رااطالعات

داریم،راچیزهاعشقجدایی،حالتدرمن ذهنیدرما،استگرمدامنشکهبگیرراعشقیدامنکهگویدمی

دیگرمن ذهنییکعاشقکه،استمن ذهنییک،شدههویتهممرکزیکواقعدر،داریمعشقهموقتی

طوريآنبایدباشی،طورياینبایددارد،شرایطیواستدیگريمن ذهنییکعاشقمامن ذهنییعنی،است

عشقعشقاین.داردشرطتاهزارباشی،منمالبایدباشی،مناختیاردربایدبکنی،راکاراینبایدباشی،

من بهمن ذهنیعشقشود،میشروعطورياینکهعشقهاییبینیدمیشما،استسرددامنشایننیست،

دارد،رامالکیتحسهمه،استمشروطهمه،بگیررابچهومادروپدریکوبگیرراشوهروزنیکحاال،ذهنی

میشروعرنجشو،رسدنمینتیجهبهتوقعاتآنزوديبهدارد،دردهمهدارد،ترستوشهمه،داردسلطههمه

منکندمیفکرآنمنیامنبرايآورديزندگیتوکهداردوجودآگاهانهناوخواستهناتوقعیکاصال.شود

تعریفمن ذهنیهست،چینیستمعلومهمزندگیبدهیم،زندگیهمدیگربهبایدمابدهم،اوبهبایدزندکی
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،منبرايبخريراچیزاینیعنیهست؟چیزندگیآقاگویدمیشود،میخالصهچیزهادرمعموالندارد،درستی

یناکنیدنگاهشما،استسرددامنشنقص،حساست،نقصبراساسبه من،بدهیراچیزآنیاکنیتهیهیا

.استاسترسوغموغصهورنجشتویشچقدرعشقها

اوجنساز،دکنیوحدتحسخدابالحظهایندرشماکهاستاینعشقآنوداردوجوددیگريعشقیکحاال

میپیداعمقکنید،میپیداآرامششوید،میشادشوید،میزندهشوید،میاوجنسازکهاینمحضبه،دبشوی

توقعتویشنیست،رنجشتویش،استگرمدامنشاینو.باشتسلیممدتیبرو،قدمدوقدم،دوگفته.کنید

بگیرید،دیگرکسیازنیستالزمگیرید،میزندگیاز،گیریدمیخداازاولدستراآرامشوشاديشمانیست،

من ذهنیرابطهفعهدیک،استدیگریکیدربودنهمان،عدمهمانشناختبیرونیشعالیم،استگرمدامنش

هیچتوباتوست،عینشخصنایکهکنیدمیحسزیر،آن،بودنبابودنرابطهبهشودمیتبدیلمن ذهنیبا

چمجوريیکخودمانبهآوریممیفشارداریمدارم،تفاوتخیلیهمسرمبامنداشت،تفاوتقبالندارد،فرقی

.داریممسئلهداریم،اختالفخیلیولیبشود،جورزندگیباالخرهبدهیمتطابقرا،خودمانکنیم

میراخودتانگاربینیمیرااتبچه،بینیمیراخودتانگاریکینداري،ايمسئلههیچبینیمیحالتآندر

.استگرمیاش همه،استآرامشاش همه،استشادياش همهاینکهبراياستگرمدامنشاینبینی،

کند،میارتعاشتندتندبخارکند،میارتعاشیواشمولکولهاشیخ،یخ،سرد،سردویدگمیوقتیباشدیادمان

حرارتبیشترشود،میبخارشودمیآبدهیممیحرارتاستیخهمین،آببخارگرم،گویدمیهمینبراي

دامنشوودشمیسریعترارتعاشششودمیآزادچیزهاازانسانکههمینپس.کندمیارتعاشتندتندبده

کارشمازناشوییزندگیرا،جسمیعشقیکیآننهبگیري،راعشقدامنبایدکهگویدمیو.شودمیگرمتر

همسرمتادهشما.گذاردنمیذهنیمن،کندمیکارکنیدانتخابدیگرهمسریکبرویدنکنیدفکرکند،نمی

راهخودت،کردندرستبا،کنیددرستبتوانیددشایرازندگیهمینکرد،نخواهدکارهمباز،کنیانتخاب

.نداریددیگري

بهتسلیمطریقازکهاستگرمدامنشکهعشقیاینغیربهاغیاري،زنرهاندراتواوغیر:کهگویدمیدارد

یعنیآید،میدستبهلحظهایندرزیادبودنطریقازآیدمیدستبهوحدتحسطریقازکهآیدمیدست

آنبهصندوقاینازکهایننهبشوید،بایدصندوقهابینجنساز،بشويبایدفکرهابینجنسازبایدمرتبهی

ذهنیهايمنوخودتمن ذهنییعنیغیراینازراتو،استگرمدامنشکهعشقیاینازغیرنه،،صندوق
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هايمناز،کندمیپیداراعمقداردوگرفتهراعشقدامنلحظهابندرکهکسیآیاکند،نمیآزاددیگران

بههستندذهنیهايمنهمینکهنمایندگانشوشیطاندستازبردهپناهکهاینبراي.نهدارد؟ترسذهنی

رهاندمیراتواینفقطکهدانیدمیوکنیدنمیولدیگرواستگرمدامنشکهگرفتیدراعشقدامنشماخدا،

خیلیمطلباینرهاند،نمیدیگرچیز،استجزوشهمخودتمن ذهنیکهیي ذهنمن هایعنی،اغیارایناز

.استمهمی

منگویدمیستابداینگویندمیکنند،میعوضرادینشانايعدهیککنید،عوضراباورهاشماشودنمی

با آن کهرااورهابسريیکشماکهشودنمی.رسدمیخدابهآدمآنجا،شودمیمسیحیرودمیهستممسلمان

بهرساندنمیراتواینبگذاري،اینجادیگرباورسريیکبیاوريدر،هستندجسماینها،بیاوریددرهویتیدهم

بابیاوريدرتوانینمیتورااینهاوبیاوریددرراشدگیهاهویتهمبایدشما،استجسمیخدايهمیناین،خدا

گفتنناسزابهکندمیشروعوخداستجدیدباورهاياینگویدمی،کردهعوضراباورهاشکسیهر،من ذهنی

خدا،کهنیستحضوراینشده،دیگرياژدهايیکاسیر،شدهرهااژدهایییکازآدماینقدیمی،باورهايبه

دتواننمیانسانکهکردنعوضراحرفهاشکلباداند،نمی،استمرکزشغیرنشده،رهاغیرازایننیست،

.بشودگشودهبایدبگنجد،چیزهمهبحرایندربحرایندر.بشودبینهایتبایدمرکزبدهد،تغییررامرکزش

دعاباید،بنالیممانهمهباید،بشویدفروتنبایدبشویدمتواضعبایدنشدهاگربشود،شمامرکزبایدخداخالصه

بخوانیمزیاد،بخوانیمراموالنامثلبزرگیحرف.نکنیمادعا،دانمنمیبگوییمبایدبشویممتواضعبایدبلهکنیم،

،کنیممیمقاومتداریمکهکنیمکشفمرتب،بشویمتسلیممرتب،بگیریمراهنماییبلکه،کنیمتکرارزیاد

میسنگدارممن،بکنمنبایدکنممیقضاوتدارممنکه،بدهیمقرارخودمانافکننورزیرراخودمانمرتب

، اینزنممیکهبرقیاین؟استچیبرقمببینمخواهممیگفتموالناو،ببارمسنگاگر،بارممیسنگزماندا

من،نبارمبارممیسنگاگربیاید،خواهدمیسنگبارانیابیایدخواهدمیرحمتبارانبعدشکنممیکهبیانی

جورياینتوآقا،ببارمخواهمنمیسنگ،دباشخواهدمیجورهر،کنمانتقادخواهمنمی،ندارمکارکسیبا

مردمکنیمانتقاداگرکهماایمگرفتهیادکجاازدانمنمی.ایناستسنگ،هستیجورياینتوخانم،هستی

.کنندعوضتوانندنمیدارندایرادهاییچهدانندمیمردمکنند،نمی،کنندمیدرستراخودشان

پسندندنمیمردمداندنمی.داندنمیباشد؟معتادیکنبایدکهداندنمیدمعتایککنممیسوالشماازمن

وقتی.نیستکنندهآزادانرژيآنکهاینبراي؟کندتركتواندنمیچراپس.پسنددنمیهمخودش،رااعتیاد
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آن،کندمیدایتشهبودنآن،آیدمیبودنانرژيآن،شودمیآشتیلحظهایناتفاقباوقتی،شودمیتسلیم

میسنگقبال،شودمیعوضعقلنوع، نوع انرژي،انرژيآنرودمیقدمدو،دهدمینشانراخودششادي

.تواندنمیخواهدمی،گویندمیناسزامردم،کندمیقهرشاهبچ،کندمیقهرهمسرشد،میزدنکتکش،باریدم

.عشقگرمدامنهمین،کنیمركتتوانیممیزندگینیرويبافقطرابدمانعادتهايماپس

چو عشق یاد بُوَد، شب کجا بُوَد تاری؟به یادِ عشق، شبِ تیره را به روز آور

لحظه،باشیتسلیملحظهاینبلکه،ذهنییادنهد،باشیادتعشق،باشیعشقبهزندههمیشهیعنیعشقبیاد

هر،استعشقیاداین،کنیحسوکنیهتجربوکنیدركخدابارابودنتیکیحسوباشیتسلیمهمبعد

یعنیبشودروز،بشودروزکنطی،کنطیرامن ذهنیتیرهشباینو.هستیخدایاد،هستیعشقیادلحظه

. نمانددیگردردهاباوجهانیاینچیزهايباباورهاباشدگیهویتهمهیچکهآنجاتا،بشوبیدارذهنخواباز

اعمالوشماافکارپشتشمابودنایندیدخواهید. بودنیجنسازفقط،نیستیهیچیخوابدرکهکنیحستو

.گیردمیقرارشما

کی،دنیااینشب،فکرشب،کنیوحدتحسوباشدیادتعشق،باشیعشقجنسازلحظههراگرگویدمی

کسیبارويمیجلولحظهبهلحظه.دهدمینشانراپایتجلوکهداريراحضورقوهچراغتو؟شودمیتاریک

راشدگیهاتهویتهمکهنیستینگرانوکنیمیآزادزندگینیرويباراخودتخودتداري،نداريکاريهم

.رودمیبینازمقایسهاصال،گویندمیچیمردمکهنیستینگران،کنیمیکمداري

پیداباالخرهرادرکییکورسیدخواهد،کنیرتکرا،کنیتکرارراابیاتاینشمااگرکهرسیدخواهدروزيیک

هیچبامنم،همینطورمنم،بکنمخواهممیراخودمکارفقط،ندارمکاريکسهیچبامنخانمآقاکهکندمی

بگویم،کنممقایسهآنباراخودممنکهنیستنفريیکاصالهیچ،کنممیراخودمکارفقط،ندارمکاريکس

منبشودفلجاوهللاءشاان ،باشمآنازبهتر،کنممقایسهبا آن راخودمخواهممیوتمهسدشمنشمنکه

خودشآدم باشدتاریکشب.نیستتاریکآدمشب،باشدعشقیادچون.نیستآدمیهمچون،کنمپیشرفت

اینشدچینایکهاستفکرتانتودایما،کنیدمیمقایسهکسیباراخودتانشمااگر.کندمیمقایسهرا

من شماگوید؟میچیکسفالن؟گویدمیچیهمسرم؟گویندمیچیمردم،ماندمعقبواي؟کردپیشرفت

.شودمیولی،نشدهزندهشمادرعشقیادهنوز،داریدذهنی
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امسرانجامچونستامفیدست،امفیدکاراین،بکنیممقایسهراخودمانماکمترچههرباشدهمخاطرتانولی

شودنمی،کردمقایسهشودنمیراهوشیاري،بینهایتیمجنساز،خداییتیمجنساز،هستیمهوشیاريجنساز

.فرمندبیاینها،کردمقایسهخداجنسآنباراخداجنساین

کهموقعی،کنیممقایسهتوانیممیاستچیزجنسازمامرکزوقتی،کردمقایسههمباشودمیراچیزهافقط

ازجوانتر،استمنازترخوشگلاو : می گویداوببینید،کنیدگوشتانمن ذهنیاینحرفهايبهکنیدمییسهمقا

،ندارممن،داردراچیزفالندانمنمی،استمنازدانشمندتر،استمنازترپولدار،استمنازترقوي،استمن

هی،گذارندمیاحتراماوبهمنازتر،تر،تر،ترشتربیمردم،استبیشتراعتبارش،استمنازبزرگتراشخانه

.رودمیبینازشبتاریکیشدیم،ترنوکرماتر،تر،تر

دیدنکدامهرمامسئولیتو،بینیدمیراخودتانپايجلوشما،شودنمیتاریکدنیاشبباشدعشقیاد،بله

جلومردمکنمکمکبایدهستممردمپاي مسئولمننگوییدشما.نداریمکاريمردمباواستخودمانپايجلو

قوهچراغبافقطوداردقوهچراغهرکسی.استخودشقوهچراغمسئولهرکسی.ببینندراخودشانپاي

قوهچراغکردنبیداربرايهمآن،استدیگرانقوهچراغاگر.فقط،ببیندراخودشپايجلوتواندمیخودش

.دنیاشبایندراستخودمان

،کنیمروشنخودمانبایدسرانجامولی،کندمیشارژراباطریش،کندمیروشنراماقوهچراغموالنابله

همچونببرد،بگیردرادستمان،کندهدایترامابیایدبایدیکیبگوییدبیاییدنیاییدشما،ببینیمبایدخودمان

نیستانسانیتمگر، کهاستمکارچرخجزو،استچرخفریبجزومطلبینهمکاراینها.نداردوجودچیزي

حضوربهببردبگیردرامادستآیدنمیکسیچرا.مردانسانیتانسانیت؟کو،کندکمکبه من بیایدیکی

.تواندنمیکسیچون،استفریباین،نه؟برساند

اینهاخیلی،خوردهرابفریاینکسیهر،کندخوشبخترامنبیایدکسیبگوییدکهاستاینمثلدرست

همان،کنیخوشبخترامننتوانستیتو:گویدمیخانم؟هاخانوادهدراستدعواقدراینچرا.خوردندرافریب

وجوداعماقازتوخوشحالیخانم،نیستمخوشحالاالنمنکوپس،کنیمیخوشبخترامنگفتیاولروز

.آیدمیخودت

فریبهماین،شوممیخوشبختکنمانباشتهاگرباشمداشتهراآنباشمداشتهراایناگرگوییممیماکهاین

دستبهشماراحضورقوهچراغاینشماکردخواهدسعیذهنیمن،کندمیتاریکراشبکه،ستامکارچرخ
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فهمیدیم،استفکرجنسازاستتوهمیاینفهمیدمی،کندمیداردچکارفهمیدمیبگیریدچون،نگیرید

ازچجوريفهمیدمیشما،خودتیخانهدزدگفترا،لحظهاینشاديدزددمیاینفهمیدمی،استزماندراین

من ذهنی،کنددرسترامن ذهنیکهدزددمی،دزديمیشويمیمن ذهنیجنساز،دزديمیخودتخانه

.برودبینازخواهدنمی

بایدما؟چرا،هوشیارانه،بشویدبیدارذهنخوابازشیارانههوبایدشما،دیگراستورزشهماینخوب

بینهایتبهاینجاشدبکرایمن هاي ذهنبیاید؟نداردقدرتمگرخداگویندمیهابعضی.بشویمبیدارهوشیارانه

.نه؟نیستخودشخواستمگر،برسیمجاییبهماهمدیگر،برودبشودتمام،کندزندهخودش

مگرخداخوب،کندرشد،کشدمیطولماهنهمادرششکمتوآیدمیايبچهیکبگوییهکاینمثلدرست

،کاراینداردفرآینديیکومزرعهقانونطبقکشدمیطولماه9،نه،دیگرکنددرستماههیکنداردقدرت

طوربهلحظهاینبهیمرسیدوقتیکه این شناسایی بیاییمشناساییباتشخیصباانتخابباخوابازبایدهمما

بگذاردبگیردزمانازبیاورد.بیاوردرامادیگریکیشودنمیبیاییم،خودمانشناساییبا،خدابینهایتبهکامل

اینبایدخودشکسیهرشود،نمیچیزينوهمچ،خالقیتبهکنشروعبگوید، مثل یک درخت بکارد،اینجا

.بکشدرازحمت

منتشرجهاندرراعشقاگر،داشتیمعشقیهايخانوادهمااگرخوباست،ظلمیناخوبگویندمیهابعضی

مهرمادرشکمدربچهاگرکشید،نخواهدطولهمهاینبشوندزندهزندگیبهعشقبههمههنسببهاگر،بکنیم

میحضوربهيزودنشابچه،باشندحضورجنسازمادروپدراگر،نباشدسماگر،خانهدرنشوددعوااگر،ببیند

.رسد

باشیم،موفقماباشدقراراگر،ماندنخواهداینطوريکنیم،میتقویتاالن راذهنیمنبطور جمعیجهاندرما

شبخوب،کنندمیتاریکبیشترچههرراشبانسانهاوقتینبود،تاریکنقدریاشب.بشودموفقانسانیعنی

، چراغ کندپیداراخودشراهکسیهر،دستشانباشد قوهچراغیککدام هر اگرانسانها،دیگرشودمیتاریک

،کندمیروشنهمرامناطرافرسد،میهمدستیبغلآن بهذرهیکمنقوهچراغانعکاساینقوه زیاد باشد،

.کنمخاموشرایکیقوهچراغبخواهمبیشتروباشمتاریکیدرکامالًمنتا،کندمیکمک،استخوباین
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برآوریده دو کف در دعا و در زاریتو خفته باشی و آن عشق بر سرِ بالین

،شويمیزندهداريعشقبهدیگرطرفازوذهندرايخفتهشويمیمتوجهتوکهشودمیاینطوريگویدمی

شماازايجنبهیکبینیدمییکدفعههستید،شمادوهر،گشودهزاريدرودعادرراشادستدو تا عشقاینو

ودعادرهستیدتسلیمچونشماازقسمتییک، وذهندرايخفتههاموقعبعضییاشماازقسمتییک

نورباخواهممیمنخدایاکن،تبدیلخودتبهرامنخدایا،بشومتبدیلتوبهخواهممیمنخدایاکهزاریست

جلواینطوريتواندمیمرتب،حضورهوشیاريبهذهنیمنتبدیلاینوماستنهایتکهعشقپسببینم،تو

.استقبلبیتتوضیحیعنی یک جوري .برود

،ایدکردهنگاهخودتانخوابیدهقسمتهايبهناظرحضورصورتبهحاالتامطمئنممنکنممیسؤالشماازمن

،کنیدمیسعیداریدده،مانهنوزتایشدوایدانداختهراایشتهشت،ایدداشتهرنجشتادهمثالکهبینیدمی

راتادواینکنکمکخدایابگوییدهوشیاريمقداريیکایدانداختهکهاییتهشتآنبا،شودنمیبیندازید

بیداددادايکشید مرا برد،شوممیمتوجهافتممیکهاینهافکربهیکدفعهبیندازمسرشمی رومبیندازم،هم

کهشويمیمتوجهیکدفعه.شودمیخرابحالم، توانمنمی،آوردهمنسررابالاین،کردهمنبهراظلماین

خفتگیاینتوکار،کندزاريودعاخواهدمیدوبارهواستزندهکهداريدیگريقسمتیک، ولیايخفته

آنورکهبودزاريوگریههمانتوکارآمد،االنکهنیستخشماین،نیستتوقعاین،نیستشکایتاین،نیست

.ماستدرخداجنسگفتمخدا،جنسعشقپس،کرديمی

بایدما،استمادرحضور،استمادرخالیفضاي،استمادرسکوتپسدهیممیتشخیصراهانُتبینفاصله

روغنازآبنکنیروغنوآبهیروغنوآباگرروغن،وآب:گویدمیموالنا.شدنهویتهمازکنیمپرهیز

همانباهستیمزاريدرودعادرهستیمتسلیمکهموقعی، وشویممیتسلیممرتبپس. ودشمیجدا

اینها.بشویمبیداربایدهاخفتگیاینازکهدانیممیو،بینیممیودانیممیرامانخفتهجايوهوشیاري

.استشدگیهویتهمهايخفتگی

، بس است گفتاریهال قناعت کردماگر بگویم باقی، بسوزد این عامل

می،کنیاجرابخواهیفردمورددراگرسوزدمیعالمسوزد،میعالماینبگویمراشاباقیاگرکهگویدمی

نمیزندگیروالمطابقیاکهداندنمیصالحموالناو.سوزدنمییکدفعهذهنیمنوذهنعالمکهبگویدخواهد
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بینیدمیهمشمامورددرو. شوندمیسردرگممردماینکهبراي،بسوزدیکدفعهشدگیهویتهمعالمکهداند

شویدمیبیدارداریدیواشیواش،کنیدمیکارکشیدیدزحمت،شدیدتسلیمشما،هبودکاردرمزرعهقانونکه

نآتا،استنادربسیارکهبشودبیدارهمیکدفعهاگرحتیوبشودبیدارنفریکیکدفعهاینکه،ذهنخواباز

میطولدکندرسترااینها،مامختلفقسمتهايبهبرودخردیعنی،رابیرونیروناجچیزهايوبیایدانرژي

.کشد

موالناکهراکارهاییوبگیریدراغزلاین،راگفتاراینشما،بودکافیماشبرايگفتارهمینگفتاریکگویدمی

یکدفعهاگر،کندبیدارذهنیمنازما را تدریجبهوصبرباهکخواهدمیخداو.کنیدصبرو،بدهیدانجامگفت

پس.گیردمیصورتتدریجبهخالصه.ریزدمیبهمامورادارهوکنترلامکانونیستماصالحبهاینبشود

هان،جاینبهبیاوردغزلاینباحداقلیاجهاناینبهبیاوردبیشتريانرژيکهنددانمیصالحموالنابنابراین

.بودکافیماکدامهربرايقلقلکخوردهیکبیداريخوردهیکصحبتخوردهیکهمین

سکوت،کنیدتأملرااشبقیهبدهیدگوشبگذاریدراهاییساعتموالناکردنگوشوحضورگنجباکاردر

موقعهیچکنید،صبرو،دبدهتغیرراشمااوبگذارید،زندگیدستبهبسپاریدوکنیدامتحان،کنیدعمل،کنید

هايفریبازیکیهماینواستذهنیمناین،برسمحضوربهدیگراناززودترخواهممیمنکهنگویدکسی

میراخودمکنممیراکارممنکهبخواهیدخداازشما،برسیددیگراناززودترنخواهیدشما،استمکارچرخ

همايعجلهو،نیستمکارایننگرانهیچ،شدخواهدانجامکارهمهموقعبهکهدانممیمنوتودستسپارم

عالموشودمیوبشوگوییمیتوفیکونکنباباشدالزمکهچقدرهروسوزاندمیتو رامنذهنیعالموندارم

بوجودکهرااتفاقیلحظهایندرقدروقضاباکهدانممیمنو،شودمیایجادمنحضوروسوزدمیمنذهنی

شما.دانیمیرامنزورتواست،منزوراندازهدروبگشایماطرافشفضاتوانممیمنکهاستاتفاقیآوري، می

.داندمیرامازورزندگیهمواقعاًو.گوییمیزندگیبهیعنی 

میفردامربیآن ورادستتکناینطوريدفعهدهوبگیرراکیلویکگویدمیشمابهامروزداریدمربییک

در،آوردمیبوجودمازورآنقبمطاراهاچالشواتفاقاتو،توانیممیماکهداندمیوبردارکیلونیمودهگوید

کافیاندازهبه،گفتاراینبهکنیدقناعتهمشماو،ذهنیمنبعنوانهستیمکارههیچماهاوضعیتایندرواقع

صبرخواستذهنیمناگر،صبرومزرعهقانونوقضاقانونوفیکونکنن همیبهیدبسپاررابقیهو،گفتموالنا

.نکنمهمعجلهوکنمصبربایدکهکنیدیادآوريخودتانبهنکند
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خالصهمنبدهیداجازه.شدمیشروع440بیتازکهخواندیمراششمدفترقصه،ۀ که ماندهقصسررویممیاما

وکنیدبررسیراصیادوزاهدمردقصه،راقصهاینبرویدشخصاًهمشما،کنمخواهششماازوشمابگویمرااش

کهپیغامهایشازبرخی.نهیاشودمیپیادهداردشمارويپیغامهایشآیاکهببینیدودربیاوریدراپیغامهایش

.نهیااستاعمالقابلکهینیمبب،خودمانرويکنیممیامتحاناالنرااستسادهبسیاردستورالعملواقعاً

مایعنی،شودمیمرغزاریکدرواماستهوشیارينمادکهايپرندهیککهشدشروعترتیباینبهقصه

گذاردمیموالنارااسمشوقتی.اینجااستخوبیجايواقعدر،جهاناینمرغزاربهرسیممیهوشیاريبصورت

دوريیکآیدمیپرندهو،دامدرگذاشتهدانهتاچندوگستردهدامکهاستصیادمرغزارایندرولی،مرغزار

باشدانسانیهرتواندمیواستجهاناینجسمیهوشیاريکهاستواضحصیاد.شودمیصیادمتوجه،زندمی

.استمرغهم،استصیادهمايدرجهبهکهباشدکسیهریاومادريوپدرنقشمثل،داردگريمربیۀ جنبکه

تازهبرهاودوراینسالهدهیاساله ششپنجانسانیککهکنیدفرضمثالً،اینجااسترسیدهتازهمرغولی

ازمنقطعوهستمزاهدمردمن:کهگویدمیصیادوهستی؟کیتوکهپرسدمیصیاداینازو،خالصهاست

جامعهدرزیستنۀ تجربوجهاندردارمتجربهمنیدگومیکهترتیباینبهیعنی.هستممقطنعو،هستمجهان

اینبهمیل،داردجمعبهمیلمرغاینبیندمیکهچرا.کنمدورراخودمجامعهازکهکردهمجبوررامن،بشري

.هستمقانعمنگویدمیو،بگیردیادهاآدمازکهدارد

اینکهتو:کهگویدمیمرغبهبنابراینواینها راگرفتمیادسختیبهوگرفتمیادراچیزتادواینمنگویدمی

عقانکهاستبهتر،کنیمینگاهداريهادانهبهوبشويقاطیآنهاباخواهیمیوداريراآدمهااشتهايهمه

وشدهقطعیعنیمنقطعالبتهکهباشمقطنعوباشمنقطعبگیریادمنازیامنمثلهمتوبنابراینپسباشی،

هنوزتو،شدماینطوريمنکهآمدهمنسربالهایییعنید،کردناینطوريرامنیعنیشدهقانعیعنیمقطنع

.نیایدسرتبالهااینبهتره

مقطنعوباشمنقطعکهگویدمیداردصیادکهشودنمیمتوجهصالًا.کندنمیگوشنهکند؟میگوشمرغآیا

ایندرکهچیزيآنبهخوشحالوراضییعنیقانعباشید،قانعبایدکهیدشنومیاالنشماچی؟ماحاال.باش

هستید؟شما،استلحظهایندرکهچیزيهرآنبهبودنراضیولحظهایناتفاقباستیزهعدمو،داریملحظه

عشقینااستبهترکهکندمینصیحتشصیاد،مرکزشدرافتادهدانهعشقودیدهراهادانهچوننیستمرغ

که،خودمازکنممیسؤالشماازمنشنودنمیمرغ.نیستدرستیکاراین،دوربیندازيراعشقوکنیکمرا
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بیت، البته ایندیگرهاينصیحتبه کندمیشروعصیاد،شنودنمیکه رااینشنویم؟میراصیادحرفاینآیا

.نخواندمبرایتانبخوانمرا

440بیت مولوي، مثنوي، دفتر ششم،

با گیاهی گشتم اینجا مُقتَنِعمردِ زاهدم من مُنقَطِع: گفت

عشقتواندنمییعنیدامبهافتدمیباالخرهومامثلدهدنمیگوشمرغکهبدهمتوضیحهمرااینضمندر

خوب من از شما . کندمیمالمترازاهدوصیادو،دامبهافتدمیوبکنددلشازکندمینگاهبه آن کهراهادانه

دامبهماوچیزيیکبسويببردراماحرصباماذهنیعنی،بیفتیمذهنیعشقدامبهاگرسئوال می کنم،

پرسدمیمرغ،خواندیمراقصهکهدانیدمیآخردرو.توانیمنمی،نهکنیم؟مالمترادیگرانتوانیممیبیفتیم

کیست؟مالهادانهاین

میاستداللهاییمرغو،منبهسپردنهستماعتماديقابلآدممندکردنفکر،استیتیمالم:گویدمیصیادو

خرابحالمطرمضمناورممنبقرهسوره173آیهطبق:گویدمی،کندمیاستداللقرآنهايآیهبهجملهازکند

خواهممیراهادانهاینمناشماجازهباو.نیستاینطوريکهحالیدربخورمرامردهگوشتتوانممیمن،است

میرابیتتادواینمنالبتهکه،افتدمیدامبهوخوردمیراهادانهورودمیدستشازاختیارعنانکه،بخورم

رازومهمبسیارپیغامهايهمباخواهممی،گویممیرااشخالصه،خوانممیاینطورياینکهعلت،برایتانخوانم

شماوشدخواهدروشنذهنیمنهايجنبهازخیلی،بکنیمراکاراینباهماگرو،بیاوریمدرارقصهاینآمیز

.دنخوریدیگررااوفریبجوريه چوچیستذهنیمنکهکردخواهیدشناسایی

پایان قسمت دوم

&&&
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،افتدمیدامبهوقتیسرآخر

557مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت 

که فسونِ زاهدان را بشنوداین سزای او بود: گفت آن مرغ

مالمتراصیادداردیعنی،بخوردرازاهدانفریبکهستاکسیسراياین:گویدمی،مالمتبهکندمیشروع

مایکی یکی کهدادهبه آن پندهاییصیاداینکهبراي.استغلطکاراینو،انداختیدامبهرامنتوکهکندمی

ودهیمنمیگوشهمخودمانما،دهدنمیگوشمرغاینتنهانهکهبینیممیمکنیمیبررسی

کو خورَد مالِ یتیمان از گزافنه سزای آن نَشاف: گفت زاهد

تو،کنیجبرانبایدبخورياگروبخورينبایداست و مال یتیم رایتیممالاینگفتمکهمن:کهگویدمیزاهد

میونداشتیاینهابهاحتیاجونبودبدحالتکهحالیدر،استبدحالممن:گفتیتو.کنمنمیجبرانمن:گفتی

استفادهآنازکهبودتوبراينشدنهویتهمودانهخوردنوپریدنفرصتاینبارهاو.برويبپريتوانستی

.نکردي

ردن،کجذبیعنیفنشواقع،دراستنشّاف،استکنندهجذباشمعنییکحاال،کنندهجذبیعنینشاف

میخدابینهایتبعنوانیا،کندآلودهجهاناینآلودگیبهخواهدمیراخدابینهایتلحظهایندرکهکسییعنی

انسانتويِ، یعنیمرغتويِکهبگویدخواهدمیبخورد،رااینهاوداردطمعوکندجذبراماديچیزهايخواهد

میزندههستهمتوخاصیتکهخداخاصیتتادواینبه،هستیخداابدیت،هستیخدابینهایتجنسازکه

کنی؟جذبچیزيجهانازخواهیمیچراتو.بودکافی،بودکافی،شدي

چیزيجهانازاالنخدابینهایتبعنوانشما؟کنیمنمیجذبماآیا، جهانازکنندهجذبآنیعنی،نشافآن

بدون،ذهنیمنبدوناصالً،دهیدمیکهپزهاي،مردمتوجه،مردمتأییدجذببدون؟کنیدجذبخواهیدنمی

مثلروانشناختینیازهايآنبدون،کشیدندیگرانرخبهراخود،کردندانشاز،کردنپولازهویتحس

عشقوشویممیزندهآنبهکهخدابینهایت؟کنیمزندگیتوانیمنمیآنهابدونواقعاً،داریممردمازکهتوقعاتی

باشد؟هممردمتأییدبایدحتماًنیست؟کافیآیدمیآنجاازکهشاديو

بهو ،کندمیجذباز جهان کهستاايکنندهجذبآنسزاياین.نیستمنتقصیر،نه:گویدمیزاهدپس

کهیزهاییچهمینیعنی یتیمانمال.خوردمیبیهودهوناحقبهرایتیمانمالو،کندنمیبسندهخدابینهایت
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پدرشکهاستکسییتیمیتیم،گویدمیوقتیآیدمیمننظربهو.دهدمینشانذهنواستجهانایندر

کهکسیخداست،همهکارساز،ماکنندهحمایت،ماپدرشود،میپدربیشودبجداخداازکهکسیهرمرده،

.استآنها مالاینهاومردهبرایشپدرششدهقطعاشرابطه

به آن صیادهم،اگرنخوررااینتوکهبودگفتهبه آن وبگیریمیتیمهمینمعنیچهبگیریممعنیآنبهچهاالح

بهگردممیبر،بودقضیهآخرایندوبارهاینازپسحاال.نفهمیدمرغوندارياحتیاجاینبهتوکند،مینصیحت

آیاکهمببینی،کنیدتوجهریزنکاتاینبهکهاستمهمسیارب،کنیمبررسیرانکاتبعضیبدهیداجازه،قصهاول

ایم؟کردهپیادهخودماندر

اینکهازقبلدیگرانمرگاز،زیادتجربهازپسامکردهقانعراخودمو امشدهمنقطعکهمنکهگویدمیصیاد

.گرفتمیادبمیرمخودم

442مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت 

کسب و دکّانِ مرا بر هم زدها واعِظ شدهمرگِ مهسایه، مر

یا،دهمنمیانجامذهنیمنوزمان،چرخهايانگیزهاساسبردکانوکسبیعنی، غزلدرداشتیمهمامروز

که از مرگ دیگران، قبل از مردن یاد بگیرپس.گرفتمیاددیگرانمرگازرااینوبدهمایدبنکهشدممتوجه

نه؟یااستصادقشمامورددرموضوعاین.هم هویت نشوخواهی مرد و با چیزي 

یادآنهامردنازمرده،ماندایی،مردهمانخانوادهبزرگان،مردهپدرمانماازبعضیلماًسمدهید،میگوششما

اینبایعنی،کندمیاوبهرانصیحتیناصیاد.بشویمهویتهمچیزيبانبایدومردخواهیمهمماکهایمگرفته

هنوزتو،کشیدمزحمتخیلیافتادمروزاینبهمن،ندهقرارمرکزتدرراآنهاکنیمینگاهاالنکههاییدانه

.برويکنیپروازنکنیراکاراینکهداريفرصت

.شمابدهیدجواب؟استمامعلمیاپرسممیشماازدارممن ؟استشمامعلممرگآیاحاال

مینگاهداريهادانهبهکهاالن.کنخوخداباهوشیارانه، کنخواحدباهوشیارانهتوکهدگویمیاوبهصیادبعد

کهآنجاتاراخوهمانداريخداباخوتو.نکنراکاراین،جهاناینچیزهايباهادانهباکنیمیخوداري،کنی

.دارنگهاستمقدور
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444مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت 

آن به آید که کنم خو با اَحَدکرد آخر در لَحَدرو خبواهم 

مینگاههادانهبه نشستهکهمرغیبهصیادپس. خدایعنیهماحد،قبریاگوریعنیلحد. گویدمیراشعراین

بهشوهوشیارباش،هوشیارگویدمی،نگذاشتهکاملطوربههنوزگذاردمیداردگذاشتهراهادانهعشقوکند

باهوشیارانهگویدمیکههمینحاال.کنخواحدباو،برودنکنولرااو،خدابه،ايزندهاوبهکهدياحهمین

نه؟اید؟کردهخواحدباهوشیارانهشمانه؟یاکنیدمیگوشداریدشماموالنا،گویدمیهممابهکنخواحد

.باشساکتگویدمیوید،گمیدیگريچیزیک.کنخواحدباهوشیارانه:موالنانصیحت

445مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت 

آن به آید که زَنَخ کمرت زمن

سکوتبیشتریاهستید؟ساکتشما.باشساکتگویدمیگوید،میهممابهگویدمیمرغبهگویدمیصیاد

بیشتریناینکهبراي.کندنمیتوجهمرغاینهاازهیچکدامبهکرد؟گوشمرغ.بدهیدجوابخودتانبهکنید؟می

خودتاناالنهستیدساکتشما. دیدخواهیماالنصیادنصیحتبهکندمیشروعمرغ،زندمیمرغراحرفها

کنید؟میهدایتیاکنیدمیراهنمایییاکنیدمینصیحتمردمبهیاکنیدمیگوش

باخوانممیهممنخوانیدمیرااینهاشما.خوانممیراموالنااشعاردارمفقطمن،هدایتراشماکنمنمیمن

دراینجاکه،نیازمندمقصهایندرمخصوصاً،شمامشارکتبهمنکهگفتیمهماولهمانگیریم،مییادداریمهم

میمرغبهصیادپسایم؟کردهعملایمفهمیدهاگرایم؟فهمیدهکهببینمکنیم،بیانراهایشپیغامهاتلفن

.دهدنمیگوشمرغ.باشکتساکهگوید

هم،نداردارزشیباطناًکهارزشباظاهراًارزشباچیزهايباکهدادخواهدیادتوبهجامعهاینکهگویدمیبعد

.بشويهویت

446مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت 

نادوختهۀآخرستت جامای به زَربَفت و کمر آموخته

،هستیمردمبهمندعالقهخیلیکهتوگویدمی.پوشیممیما مردنوقعمکهاستکفنیهمیننادوختهۀ جام

میوبشوددوستصیادباکهشودمیسببهممردمبهعالقهسرآخر،مردمبهاستعالقمندخیلیمرغچون
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کهچیزهایییعنیکمروبفتزر.فتدمی دامشبهکه،کندانتخابخودشجفتودوستبعنوانراصیادخواهد

جهانایندرکهگویدمیو.استتفاخرواشرافیتوپادشاهیابزارهايهمهاینهاوقشنگلباسهايداردزربفت

.باشموضوعاینمواظبتو. بشویممندعالقهسطحیچیزهاياینبهکهکنندمیشرطیرامادهندمیآموزش

.گویدمیمرغهبصیاد؟گویدمیکی

میگوشگوید،میمرغبهصیادرااینها،دادخواهندیادراارزشباظاهراًچیزهايباشدنهویتهمتوبهخلق

وفابیهايدانهاینبهوباشخاکی:گویدمیاوبههمبعدش،دهیمنمیگوشهمماشاید.کهدهدنمیدهد؟

ریختهدانهوبودگستردهداموبودکردهقایمو درختانگیاهانپشتراخودشصیادباشدیادمانبلی. نبنددل

.استآدمکهفهمیدو، شودنمیدرختاینچنین،باشدبایدآدماینکهفهمید،بودباهوشمرغاین،بود

هریامادرشیاپدرشیا،استمربیکهکسیکهشودمیمتوجهاولشآیدمیآنورازکههوشیاريیکواقعدر

درختیهوشیاريزیراستعجیبولیاستخودشجنسازولی،داردجسمیهوشیارياین،جهانایندرکسی

وبودهانسانیهوشیاريازقبلجماديهوشیاريونباتیهوشیاري،درختیهوشیاريکرده،قایمراخودش

.استنباتیهوشیاريجوریکهمذهنیمنهوشیاري

میاینجاافتدمیتلپیبخوردالکلیمشروبگیالستاپنجکسییعنی.شودمینباتیهوشیاريموقعهابعضی

هوشیاريشودمی،شدکُمیرادیگرانسانهايزندمیوشودمیخشمگینموقعهابعضیدرختی،هوشیاريشود

سنگیهوشیاريشودمینیستتویششفقتیورحمهیچکهشودمیسفتنقدریادلشموقعهابعضی.حیوانی

.آهنمثل

هوشیاريمانهاییهوشیاريولی،آیدمیدرصورتهااینبهکهاستنیذههوشیاريمختلفهايصورتاینها

هوشیاريصورتهايبهولینیست،ماواقعیهوشیاري،ذهنیمنهوشیارياین،خداستبینهایتفرمبیولطیف

روشنهايذهنیمناینوشودمیظریف،شودمیلطیفخیلیذهنیمنهمموقعهابعضی.دربیایدجسمی

منماند،میمنولی،شودمیرقیقخیلیذهنیمنولیظریفخیلیفالن و وآدابمباديحالتهايیکوفکر

گوید؛میمرغبهصیادحالهربه.نرفتهبیناز

ایم؟وفایان بستهدل چرا در بیایمرو به خاک آریم کز وی رُسته
نمیخاکیشنودنمیمرغالبتهو.دگویمیمرغبه.باشخاكمثلباشمتواضع.باشخاکیكگویدمیپس

اینکهکماداندمیمرغولی.استدانمنمیگفتنوجدلوبحثعدم،ستیزهعدمبودنخاکیعالئمازیکی،شود
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نمی شود، متواضع،شودنمیخاکیطورهمینوکردنجدلوبحثوصیادکردننصیحتبهکندمیشروعبعداً

.نبنددلوفابیهايدانهاینبهوباشخاکیگویدمیپس.شنویدمیرایادصهاينصیحتشدمیمتواضعاگر

موالنا،طرفازکنممیسوالشماازمناید؟شدهخاکیشماآیا.کندمیهممابهکهاستخوبینصیحتتادو

جهانیاینزهايچی،هستندفکرهاشمامرکزدرمثالًاید؟بستهدل،هستندگذراکهوفابیهايدانهبههنوز

. بشنویمماکهامیدوارمشنودنمیمرغ. هستندوفابیهمهاینهاهستنددردهاهستند؟

از،استآنوريجنساز،استهوشیايجنساز،استروحجنسازاینکهبهکندمیاشارهمرغبهبالفاصلهصیاد

بعد،ماستفیزیکیبعدکه،شمابهایمفتهگرااینهاماکه،داردبعدتاچهارکندمیآوريیادوخداستجنس

هوشیارياینزیر،هستندماديتاچهارهراینها،ماجسمیجان،ماستجانبعد،ماستهیجانیبعد،ماستفکر

می،ذهنیمنیعنیعاریتخویش،راعاریتخویشکندمییادآوريبه آن و.استروحاینزیر،استحضور

من،مرکزتبگذاريبرداريراهادانهایناگر، به مرغ می گوید،باشمواظب،توکنهتوجمطلبچنداینبهگوید

قرضجهانایناز،گیريمیقرضهادانهاینازکهمنیکهاستاینهمعاریتیمن،کردخواهیپیداعاریتی

اینباشاظبمو،هستیخدائیتوهوشیاريجنسازتوولی،استجسمیهوشیاريهمجهاناینوگیريمی

میتشکیلشماماديبعدچهاراینازتیعارخویشاینو،نکنیانتخابخودتخویشبعنوانراعاریتخویش

:کندمییادآوريهمبعد.نیستیواقعاًمادیتبعدهايتووشود

450مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت 

روح، اصولِ خویش را کرده نُکول

ي یا روحارهوشی+چهار بعد + خویش عاریت 

مرغبه،کردهفراموشداردعاریتخویشاینکهعلتبههوشیاريذاتدرکهاصولیروحجهانایندرگویدمی

بعنوان،آیدمیهمتوسر،هاآمدهمنسربالاین:گویدمی. شنودنمی، نهشنود؟میمرغ.باشمواظبگویدمی

پیداعارتخویشکهشدخواهدسبباینکهبرايندهقرارکزتمرراهادانهاینمطالعهبدونتوجوان،هوشیاري

باشیتوکههوشیاري،بشويجداطرفآن از،بشودوصلذهنیمنیعنیعاریتخویشبهبعدتچهار،کنی

. کردخواهدفراموشرااستذاتتدرکهاصولی

، شمابگیریدراهمین، ایناستمطلبدنیایک. کردنفراموشیعنینکول،روح، اصولِ خویش را کرده نُکول

توجهشمامصرعیکبیتنیمبعنوانبیرونکشیدمرااینهانکول،کردهراخویشاصولروحگویدمیموالناچرا
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. بپرسیدخودتانازشماوشمادرکردهفراموشاستخداییاصولکهراخودشذاتیاصولشماروحآیاکنید

اید؟انداختهاید؟شناختهبودهموقتیبوده،عاریتیوایدگرفتهقرضجهاناینازکهراخودتانعاریتخویش

کنید؟میکاررویش

بدفکرهاينیست،خالقکندنمیکارفکرهااینشده،مریضتنایندارد،مسئلههمهاینکهشمابعدچهاراین

وکردنمحبتوداشتندوستلمثعشق،مثللطیفهیجاناتجايبهکهاینکنیم،میایجاددردوکنیممی

کهاینزیباست؟اینماهیجاناتشدهاینهاوواکنشوناراحتیوحرصوخشمزیبایی،حسوورزیدنعشق

تجربهگرمعشقصورتبهرازندگیارتعاشماوکندنمیارتعاشزندگیماوجودذراتدرکهایننداریم،جان

نیم؟دامیبینیم؟میرااینآیا،کنیمنمی

ضرببهاالنکشیدم،زحمتمن. باشمواظبافتادیم،روزاینبهماگویدمیمرغبهداردصیادزبانازموالنا

بهباید. بشويمنمثل،مرکزتبگذاريرااینهااگر،بودخواهدسختخیلیچوننیاتو. شدمقانعاالنچماق

گسترندهدامشیاريوهاینو. امگستردهدامکهبودهینامنعاقبتوآخر،اینجاآمدمکهمنتازه. بیفتیزحمت

.داندنمیهمخودش،دهدمیفریبراهمه،داردذهنیمنکه،باشدجامعهعالیمربییکتواندمی

عمداًمنهمراهادانهاین. نخورراهادانهاینخداراتو. آمدهسرمبالمنباباکهداندمیحداقلصیاداینولی

. دهدمییادمابهداردموالناگوید؟میکهرااینها. گذارمدانهاممنبخاطرمن. ندارمياچاره. بخوريتومگذاشت

داردذهنیمنکهکسی. استکینرهازنهعقربنیش. استگذاردانهباشدداشتهذهنیمنکههرکسییعنی

یادشماپس.کندمیرااقتضااینطبیعتش. تاساینعادتش. گذاردمیدامدیگرانبرايکندمیایجاددرد

کاراالنمادرداریمعاریتیخویشاگراستممکنذاتیخردآنپسکردهفراموشراخویشاصولروحگرفتید

. گیریممییادداریمصیادزباناز. نکند

452مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت 

فتی؟رو ز یارانِ کهن بر تایارَکانِ پنج روزه یافتی

موقتیکوچکدوستانبهرفتیتوکه،مابهلحظههرآیدمیپیغامزندگیوخداطرفازکهگویدمیهمبعدبله

یعنیداریمعاریتیخویشاالنکهما، مااصلبهما،بهما،يهوشیاربهما،روحبهگویند؟میکهبه. کرديپیدا

. کنیممیقرضماکهدیدید. گرفتیمقرضجهانازراویشخاینیعنیهمعاریتیخویشگفتم،داریمذهنیمن
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داریمارزشذاتاً. بشویمزندهتوانیممیخدانهایتبیبهاینکهبراياهمیتیمپرذاتاًما. دهیممیقرضرااهمیات

ماناتومبیل، ارزشمباشادمپسدارمدالرمیلیونیکمنخوبخیلیگوییممیخودمانبهماموقعهابعضیولی

اینگیریممیقرضداریم. گیریممیتاییدوآفریناستخوبیاتومبیلچهگویندمیدهیممینشانمردمبهرا

.استقرضیاهمیتاینپس. کهدادندنمیمابهاهمیتمانبودپولآن،پولمانازرااهمیت

دوستحتیراارزشاینراویتهاینآیاببینیدشما. عاریتیوقرضیخویشکهگفتهمینبرايبنابراین

دانیممی. باشیدداشتهدوستمرابیاییدگوییممیمردمبهدهیممیپول.گیریممیقرضهمرابودنداشتنی

توکهآیدمیپیغاممرتبآنورازماروحبهگویدمیپس. داریماحتیاج،نداریمايچارهولی،ها،استقرضی

توچطوربرتافتی؟رو،گویدمیخدایعنیماازچراوکرديپیداموقتینییعروزهپنجکوچکحقیریارهاي

را؟موضوعاینشوينمیمتوجه

مواظبنشوي،هویتهمهادانهاینباکهآیدمیهمشمابهپیغامنیهمگویدمی. مرغبهگوید؟میکهبهصیاد

توانینمیکوچکندیارانهااینبشويهویتهماینهابااگرو. بگیرمراتوامگذاشتهرااینهامن. باشهادانهاین

هادانهعشقاینکهبراي،شنیدنخواهیراهاپیغامتووآمدخواهدآنورازپیغام.باشمواظببیاوري،دردلتاز

هماگرو،شدخواهدروحاصولهادانهایناصولکرد،خواهدفراموشرااصولشروحافتاد،خواهدتووجوددر

. رسیدنخواهدخدابهبنابراینوگشتبرخواهدهادانهاصولهمانباچیزهااینشنیدنبخاطروبرگرددبخواهد

.شنودنمیمرغکه. باشمواظب

456مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت 

رو ندارد کو سوی خانه رودمددشد شب و بازیِّ او شد بی 

باهمهابزرگآدمکهاستاینمنظورش. شوندمیبازيمشغولکنند،یمبازيهابچهکهزندمیمثالبعد. بله

میبازيمشغولوآنجاگذارندمیرالباسهایشانهابچه. شوندمیمشغولکنند،میبازيهامهرهوهادانهاین

بچهبزرگتریمکههممابرايو،خانهبروندخواهندمیشودمیکهشب.بردمیرالباسهایشانآیدمیدزد،شوند

بردهراحضورلباساینآهکهشویممیمتوجه،بمیریمخواهیممییعنیشودمیکهشبهستیم،بزرگهاي

میتوضیحموالناهمرامددبیبازياین. شودمیمددبیبازياینموقعآنو. شدهدزدیدهماروحماحضوراند،

.دهد
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بعدمشتريشوممیهممنفروش،ساندویچبشوتومثالکهگویندمی،کنندمیبازيچطوريدانیدمیهابچه

محترمآقايکهگویممیآیممیمن. بفروشمنبهتوساندویچعنوانبههمسنگپول،شودمیچوباین

چوباینهممندهی،میراساندویچمنبهتوخوب،بدهساندویچیکگویممی. بلهگوییمیداري؟ساندویچ

.کنیممیبازيطورياینشبتا،دهممیرا

پسگویدمی. بدهغذامابهاست،مانگرسنهگویندمیمادرشانبهخانه،روندمیشودمیشبکههابچهولی

دادیممیپولاینکهمافهمیدیمسرآخروبودهمددبیبازيبوده،بازينشدي؟سیرخورديساندویچهمهاین

.ماخوردیممینواقعا،گرفتیممیساندویچ

میبزرگراخانههیکهفهمیممیشودمینزدیکاجلشبدیگرمیریم،میماکهموقعیکهگویدمیخالصه

داشتهدوستراماگفتیممیدادیممیمهمانیوگرفتیممیتوجهمردمازوکردیممیزیادراپولمانوکردیم

سالگیشصتسندرواقعا.استفایدهبیاینهابینیممیشویممیپیرهموقتی. کندنمیکاردیگراینهاباشید،

اول. نداردفایدهبکنندهمتعریف. دهدنمیچیزيدیگریعنیشدهمددبیهابازياینکهشودمیمتوجهآدم

.کردیممیبادراخودمانچهشدهمهندس،شدهدکتر،کردیمبزرگخوبیهايبچهچهگفتیممی

مددبیبازي. نگذارداثريهیچ. گویندنمیاینکهمثلاصالگویندمیهموقتیگوید،میکسینهدیگراالن

نهمردمتوجهنه. بازيایندهدنمیهیچفهمدمیرسدمیآدمسنییکبهیعنی. گیریمنمیبازيازهیچ. شده

کههمحضورچیست؟اینپسآقا. پولشدنکمنه،پولشدنزیادنه،مقامینه،مردمتاییدنه،مردمدوستی

آمديلختتازه،نخورديکهساندویچکو؟لباسبگویدخانه،برودنداردروبچهآنجانداري،روگویدمیبعد!رفته

کنمپخشجهانبهتووسیلهبهرابرکتمخواستممیمن،نرسیديکهحضوربهگویدمیهمخدا. بردهدزدخانه

بهرا؟اینگویدمیکهبه.برودخانهسوينداردروبنابراینچه؟آمديحاالوهامهرهباکرديبازيسرآخرتاتو

:گویدمی. صیاداینکندمیتوجههمقرآنآیهبهوبله. نکردهشروعهنوزکهگویدمیمرغ

باد دادی رخت و گشتی مُرتَعِبنی شنیدی اِنَّما الدُّنیا لَعِب

ه اي که متاع عمر و ایمانت را بر باد دادي و هراسان شدي؟را نشید"دنیا بازیچه است"مگر آیه 

اصولوراحضورتتماموراایمانتتمامیعنیرختواستبازیچهدنیاگویدمیرا،قرآنآیهنشنیديگویدمی

میمگرسالگیپنجاهسالگی،هشتادسالگی،هفتادسندرشديهراسانوداديبادبرراخردتوراروحت
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هراسانوداديبادبرراایمانتوعمرمتاعکهاي؟نشنیدهرااستبازیچهدنیاآیهمگرگوید،میصیادگوید،

میما. شنودنمیشنود؟میمرغاست؟بازیچهدنیاکهایمشنیدهراحکمتاینوراآیهاینماواقعاشدي؟

:استاینهمآیه. دانمنمیشنویم؟

32ه ، آی)6(قرآن کریم، سوره انعام

ولَهو با إِلَّا لَعّنْیاةُ الدیا الْحمو...

...و زندگى دنیا چیزى جز بازیچه و لهو نیست

.نکنیتلفذهناشتغالوذهنیچیزهايتکراروگفتگودرراعمرباشمواظبکهگویدمیمرغبهصیادبعد. بله

حرفبهکنیمیشروعبدهیقرارمرکزتراینهاااینکهمحضبهتو.نکنتلفذهنیگفتگويدررالحظاتاین

.کردخواهیتلفراوقتوزدن

روز را ضایع مکن در گفت و گوپیش از آنکه شب شود جامه جبو

ذهنیگفتگويدررالحظاتاینیعنیمکن؟ضایعراروزگویدمیکهشنویدمیشما. بگیریدرادوممصرعاین

توسال،هفتادچهسال،شصتچهکنیتلفرالحظاتایناگرگفتاشتیمدهمغزلدر.مکنتلفمکن،ضایع

.شدنخواهیپخته

قدریا؟کنممیتلفذهنیگفتگويبایاذهنیگفتگويدررالحظاتممنبگوییدکنیدسئوالخودتانازشما

ذرهیک،باشدداشتهفرقزدیروباامروزمبدهم،قرارنورافکنزیرراخودم،بشومتسلیمکهدانممیرالحظاتم

چیجنسازکهدیدممنآیااندازم؟میکنممیشناساییراهایمشدگیهویتهممنآیا؟بشومترعمیق

کنم،خوبایداحدبالحظههرکهاستیادماصالبرسم؟احدباکردنخوبهکهکنممیالمنراآنهاآیانیستم؟

م؟اشنیدهمننشنیده،مرغاست،هگفتصیادکنم،خوجهاناینبانباید

گویدمیمابهدارد،کندنمیگوشمرغراصیادنصیحتهاياینازهیچکدامکهبردمیپیشطوريراقصهموالنا

،شودنمیخاکیتنهانهمرغوباشمتواضع،باشخاکیبودگفتهاوبهحاالواینکه،مثلکنیدنمیگوشهمشما

. دیدخواهیماآلنو.کندمیمتهمنفهمیوبودنخربهراصیادحتیوکردننصیحتبهکندمیشروعراصیاد

459مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت 

امخلق را من دزدِ جامه دیده
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دارمتجربهمناینکهبراي،باشمواظب،کنیپیدادوستمردمازداريمیلکهاینقدرکهگویدمیمرغبهصیاد

اگریعنیچی؟یعنی.بشوددزدیدهمنهايجامهشدندسببکهبودندمردماین،امدیدهامهجدزدمنراخلق

راحضورتجامهبلکههیچیکهکنندنمیکمکشمابهآنهابگیريکمکبخواهیآنهاازکنیمصاحبتمردمبا

کردهراخودشولاصروحاینکهمن،حضورومنایماندزدام،دیدهجامهدزدمنراخلقدزدند،میهم

کمکبهخیلیثانیا،اندآفلچیزهاياینها،نخوريراهادانهاینکهاوال،باشمواظبتوآمده،مردماز،فراموش

.استتسلیمفقطتوانی،نمیچیزيمردماز،نباشمتکیمردم

قرارنورافکنرزیراخودتهی،بشويتسلیمبایدهیویهستيهوشیارجنسازکهبدانوکنخواحدباو

منمردمکهبگویی،بشويدوستمردمبابرويومرکزتبهبگذاريراهادانهاینکهنیستاینطوريولیبدهی

بهصیاد.هستندجامهدزدشانهمهاینهابشوم،خواهممیآنهاازیکیمثلهممنکنند،میدرسترا

منراخلقخواهید؟میمددخلقازشماچی؟شمااالح، مخواهمددخلقازپس. گویدمیرسیدهتازهشیاريوه

.امدیدهجامهدزد

ما.استبسهامهرهبابازي،استبسبازيکهبدهیتشخیصتوانیمیتوگویدمیمرغبهصیادگویدمیبعد

درموقع،بهعموقبهبدهیمتشخیصتوانیممیآیا،هامهرهوهادانهبابازيمشغولیم؟چیبهجهانایندراآلن

زندهخدابینهایتبهلحظهایندربرگردیمبایدماواستکافیهامهرهبابازيکهسالگیبیستدرسالگیسی

جهاندروجهانبهبرویمکنیمعملوفکرماستپشتخدابینهایتماستپشتبودنحالیکهدروبشویم

کار را اینشودمیکهگویدمیصیاد.کنیمشناساییتوانیممیرااینبگذاریم،اثرجهانرويوبیافرینیمسامان

. کرد

462مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت 

خَلِّ هذا اللَّعْبَ، بَسَّک التَعُدنک شبانگاهِ اَجَل نزدیک شد

.بدان رجوع مکن. این بازي را رها کن، بس است دیگر. اکنون شب مرگ نزدیک شده است

.ی کنی و توان بازنگشتن به بازي را داري و می توانی به سوي زندگی بازگرديمی توانی بازي را شناسای

کن،رهارابازياینیعنیخَلِّ هذا اللَّعبکن،رهایعنیخَلِّبازي،ایناستبسیعنی بسّکبر نگرد، یعنیالتَعد

لزومیبروي،کنیپروازتوانیمیهماآلنحتیبرداري،راهااینخواهیمیکهاآلن:کهگویدمیاوبهصیادپس
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گوید،میمابهدارد.استبودهبس،کردينگاهذرهیکبشوي،هویتهمآنبایابخوريراهادانهاینتوندارد

. استصادقهمهمورددراصولاینوشودمینزدیکاجلشبانگاهبزوديگویدمی

شودمیهمیشهگویدمیمرغبهصیاد.برنگرد،برنگردیعنیعدالتَ،توبراياستبسرا،دنیابازياینکنرها

.برنگشتآنبهشناخترابازي

کهدهیممیتشخیصو؟استبسبازيکهدهیممیتشخیصماآیاکهاستاینشماوبندهازموالناسئوالحاال

. استتوبهآنوگذاردمیآنرويدیگراسمیکراجهانازبرگشتنتواناییاآلنداریم؟برگشتتواناییما

عملهیکهنیامدندنیامدند،بازياینبرايکهدارندرابازياینتشخیصتواناییانسانهاتماموتوگویدمی

همتو،امدیدهجامهدزدمنهمرامردماینکهبرايمردم،دوستیوتائیدوتوجهبرايکنندانباشتهعملپشت

تشخیصاینکهتوانداري،راواگذاشتنشتوانبشناس،رابازي،نکناستفادهچرخهايانگیزهاز،باشمواظب

میزودخیلیبشود،بسبرسیمسالگیهفتادبهکهنیستاینطوري،شودمیبسبزوديداري،بودهبسبدهی

گویدمیرغمبهداري،همرابرگشتشتوانوبرگرديتوانیمیکهداريراشاتشخیصتوانو،بشودبستواند

.ندهیدستازراتواناینباشمواظب

دامبهکه دادمنشاناولهمانمرغ.دهدنمیگوشمرغما،همهبرايجاستبهبسیاربسیارنصایحاینتمام

توانبرگردیم؟بایدکهدهیممیتشخیصاست؟بسآیاکنیم،میخودمانازماراسئواالتاینهمهحاالمیافتد،

همرابرگشتتواندزدیده،راحضورجامهاینکهکسیآنکهاستممکنکهگویدمیولیداریم؟رابرگشتش

.بوداینترجمهپس.بدزددمااز

.بدان رجوع مکن. این بازي را رها کن، بس است دیگر. اکنون شب مرگ نزدیک شده است

:گویدمیحاال.بوداشترجمه

.ن بازنگشتن به بازي را داري و می توانی به سوي زندگی بازگرديمی توانی بازي را شناسایی کنی و توا

اینبعدا.بله.کنیداستفادهلحظههمینتوانیدمیآنهاازشماگذاشته،ودیعهبهخداشمادرراهاتواناییاین

رابشومهزندخدابهلحظهایندرو،برگردمزندگیبسويو،استبسبازي،برگردمتوانممیمناینکهتشخیص

:گویدمیتوبه،گذاردمیرااسمش

464مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت 

بر فلک تازد به یک حلظه ز پستمَرکَبِ توبه عجایب مَرکَب است
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پیداماديمرکزوگذاشتهکهکسییامرکزتبگذاريخواهیمیاآلنداريراهادانهاینعشقاینکهتویعنی

یعنیپستیاینازلحظهیکبهتواندمیحتی،برگرددتواندمیبرگردد،تواندمیکهبدهدتشخیصاگرکرده،

میگوشمرغ.بشودتبدیلبزرگآسمانیکبهوکندپیدارااصولشیکدفعهکرده،فراموشرااصولشروحکه

:کندمینصیحتدوبارهمرغبهولی.نهدهد؟

قبایت را هنانکو بدزدید آن دار از آنلیک مَرکَب را نگه می

قوهچراغداشتیمامروزو،رابرگشتانجاموراتشخیصتوانوبرگشتنتشخیصقوهاینباشمواظبگویدمی

میيهوشیارسوارشویممیتسلیملحظهاین.استيهوشیارمرکبمرکباین توان را،،بروقدمبهقدمرا

گویدمیزندگی،بسويلحظهایندرحضورچراغباراماگرداندبرمیکهرامرکباینولی،رامابردمیشویم،

همیعنی.دزددمیهمراایناست،شیطانهمانایندزدیدهکهکسیآنچون،کنمواظبتلحظهبهلحظه

.برگرديبایدتوآمدنخواهدیادتموقعهیچهموگذاردمیحرصجایشبهدزددمیراحضور

دار این مَرکَبت را دم به دمپاستا ندزدد مَرکَبت را نیز هم

نقلیهوسیلهاینسواروبرگشتنتوانعمالورابرگردمبایدواستبسبازياینکهتشخیصتواناین:گویدمی

منهمینطریقاز،دزدیدخواهندخلقوامدیدهجامهدزدمنراخلقدزدید،خواهندتوازهمراشدنحضور

،ذهنیهاي

پاس دار این مَرکَبت را دم به دمرا نیز همتا ندزدد مَرکَبت

بهنرفتنوبازيتشخیصتوانمنکهباشدبایدحواستبعدلحظهبعدلحظهولحظهاینلحظه،بهلحظهگویدمی

وکردنبازراخودمراهجلويوکردنطیعمالويهوشیاراینبرشدنسواروزندگیسويبهبرگشتوبازي

که،استمرغبهصیادنصایحاینها.دزدیدخواهندهمایندار،نگهرااین. بدهمانجامخواهمیمودارمرادیدن

به،دهدنمیهمگوشاصال،بکندبایدکارچهبدهدتشخیصتواندنمیوشدهگیجو،دلشبهزدههادانهعشق

انسانهامرگاز،بگیرخوخداباوکردهفراموشرااصولشيهوشیاروباشخاکیوباشساکتوباشمتواضع

دزدمنرامردمو،نرومردمطرفبهمردم،ازامشدهمنقطعمنوامشدهقانعمنکهمنبهکننگاهویادبگیر

تو،کننگاهآنبهبازيبصورت، استبازياینوکنفراموشرادنیابازياین:کهگویدمیقرآنوامدیدهجامه
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نمیگوشاصال،دنگوینمیمرغبهاینکهمثلکدامهیچندزدد،رامرکبتباشمواظبخالصهوبرگرديباید

.دهد

عشقازکهرامرغکندمیمتقاعددارددهیم،نمیگوشماکههمینطور،دهدنمیگوشمرغبیندمیصیادبله

ورفتمیجلوشخود،بردمیسرشپشتراقوچیکسییک:گویدمی،زندمیدیگريمثالبگذرد،هادانه

هستیجدیديهوشیارکهتویییعنیانسانکهاستاینتمثیلودزدیدراقوچشوبریدراطناباینآمددزدي

خواهیمیراهادانهاینعشقکهاآلنهمین.توستباوتوستبهچسبیدهاحد،باکردنخووبودنفعالآمدي

خویشاصولو،کندفراموشرااشاصلیاصولتويهوشیاروتوروحکهشدخواهدسببایندلت،تويبگذاري

.بودخواهدهایتعملوفکرهاپشتعاریتیخویشنآآن،ازپسبنابراینو،بگیردراعاریتی

یعنیکردنش،فکربهکردمیکمکبودنمرغتومثلیعنی،کشیدمیسرشپشتراقوچیکسیگویدمیو

تويبگذاريرااینهااگرگویدمیوبریدراطنابآمددزدبدهی،تشخیصتوانیمیداريراقوچاین تواآلن

وانداختخواهندچاهبهراتوبشوداینطورياگرو. دادخواهیدستازراقوچوشدخواهدبریدهطنابدلت،

میواویالکندمیدبیداوداددزديدیديجاهر.استچاهسردزدواستفکرچاهاینکهبدان،دیديچاههرجا

پس.استقصهبعديقسمتپیغاماین.بیندازدچاهبهراتوخواهدمیکهبدان،زندمیسرشبهکند

467مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت 

دزد قُچ را برد، حبلش را برید

ومربیان،وشمادروپدرهمینبوسیله،مردمهمینبوسیلهبریدخواهدرارسیدهتازهآدمطنابشیطان،دزد

خواهدچاهیسربرباالخرهوسرگرداندویدخواهدآنورواینورهی،منبودنکومن،قوچکو:گویدمیبعدازآن

.استفکرچاهاینورادزدآندید

469مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت 

ا بر سرِ چاهی بدید آن دزد ر

برويتواگرچاه،اینتويافتادهزرمکیسهگفتکنی؟میواویالچراگفتشد؟چیکرد،میبیدادودادداشت

دنیا،اینپولبهکردتبدیلرابودنقوچآنجادروتوبهدهممیراپنجمیکیعنیرادرصدش20بیاوريدر

فکر،چاهدربروگفتاوبهعالیه،آوردمبدستراهادانهاینمنچیهبودنگفتاست،شترتادهاندازهبهگفت
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داندمیبیاورد،دررادزداینپولکیسهکهشخصاینچاه،بهبروداگراوبیاور،خوبیفکردنیا،اینچاهتويبرو

شدگیهاهویتهمچاه،دنیااینچاهدرآنجادربروکهاندنینداختهفکرچاهبهراماآیا.نیستآنجاپولکیسهکه

کهکنیممیسعیکههرچیتو،بهدهممیراآنپنجمیکمنرديدرآووقتی،دربیاوربرو،استخوبیچیزیک

پسشود،نمیپیدازرکیسهکهبینیممیکنیمپیدازرکیسهچاه،وذهنچاهاینتوياز

رفتچاهاندروکندبرهاجامه

474مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت 

تَفتها را برد هم آن دزد،جامهها بر کند و اندر چاه رفتجامه

دنبالتو،استاینطوريباشمطمئننداندازمیفکرچاهبهندکنمیجدابودنازراتو:کهگویدمیمرغبهیعنی

من،دارمتجربهمن،کننگاهمنبهنخواه،کمکمردمازنگرد،جفتدنبالنگو،راخلقعشقاینقدر،نروخلق

مردمباگویدنمیگوید؟میچیصیاد.نکردممنقطعمن،دمنکرقانعراخودممنبیخودي،گویممیتوبهدارم

گفت،خواهدبعدااینکهکماجوشیمیاگرکامل،بطورندهیدستازرابودناینباشمواظبگویدمینجوش،

.برسانیسودتوانینمیمردمبهتونباشدتوبابودنایناگرگفت

اینکهشرطبه:می گویداوبهصیادکند،کمکهمهبه،بباردابرمثلبایدآدمکهکندمیاستداللمرغبعداچون

عملشپشتبودنداده،دستازرابودنداده،دستازاگرراقوچباشد،نکردهگمراقوچ،باشدهمراهآنبابودن

توانیمیذهنیتمنباکهنکنفکرتوکند،میمنحرفرامردم،کندهدایترامردمتواندنمیعملاین،نیست

بگذاريراهادانهایناگرگویدمیمرغبه.بداريباززشتیهاازرامردموکنیکمک،کنیهدایترامردم

.دیگرشدتماممرکزت،

وجودچیزيهمچون:گویدمیصیاد،کنممنکرازنهیوکنممعروفبهامربرومبایدمن:گویدمیمرغچون

همرالباسهایتوبردندهمراقوچوچاهتويافتادياگر.کارتشدتماممرکزت،بهرفتهادانهایناگرندارد،

کنیمیفکربیرونبیاییهمتوانینمیبیرون،بیاییچاهازبایدکهرفتیادتاصالًچاهانداختنداگریعنی.بردند

بیرونبیایداآلنته،رفلختگذاشتهرالباسهایشکهکسی،استقويخیلیشاتمثیلشخص،آنهستی،لخت

مردمهستیم،لختکنیممیفکر،بیرونبیاییمفکرچاهازهممابیرون،بیایدچاهازتواندنمیبرود؟جوريچه

میشما.برسیمحضوربهخواهیممیمانیستیم،دیروزيآدمماکهبگوییم،کشیمنمیخجالتمابینند،میراما
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نمیواقعا،بودندمنمرکزکههامهرهاینشدگیها،هویتهمایندردها،اینکهدادمتشخیصمنبگوییدتوانید

گویندمیگویند؟میچی!بگوییمترسیممیبگویید؟توانیدمیهمهبهبلندصدايباباشند،منمرکزتوانند

.شدهدیوانه

فکرنشستیدرختبااليآلنا،یکنتاملباشمواظب،باشحازمباشمواظب:کهگویدمیمرغبهصیادخالصه،

چیبخوريراهادانهاینبیاییاگرکهکنتاملوکنعملوکنفکربودنباتو است،بابودنهمینباخوبکن،

همرفتهکهکسی،افتادچاهکهشخصیآنمثلکهکنیتوجهبایدخورديموقعییکهماگرو،نیا؟شودمی

خدابایعنی،برسدیکتاییفضايبهیعنی،برسدلحظهاینبهیعنی،ببرددههبراهبرگردداینکهبراي،شدههویت

نباشدحزماگر. بردنمیدهتاراهگرنهوباشدحازمباید،بکندپیدانجاتجداییحساینازبشود،یکیدوباره

نمیچیزيانیویروخرابیجزحرصوشودمیغالبحرصایننباشد،فکرتپشتلحظاتیدربودناگریعنی

.آوردمیطاعون، طمعآورد

حَزم نبود طمع طاعون آوردحازِمی باید که ره تا دِه برد

بهکهزمانیتاوبودهاینجاهمیشهمرغکهکنیدمیتوجه.کنیحزمباید:گویدمیمرغبهصیادگوید؟میکی

کهاینطوري.کندپیدادانهدیگرجايازبرودتوانستمینیفتد،دامبهوبرودکندپروازتوانستمینیفتادهدام

اینها:گویدمیهمصیاداینوبخوردخواهدمیراهادانهجبران،قانونبدونآنجاگذاشتهمجاناًیکیراهادانه

میمننیست،خرابهیچهمحالشخرابه،حالممنقرآنآیهطبقباشدهمیتیممالگویدمی.استیتیممال

.رمبخوتوانم

راقصهاینالبته،موالناستحرفدیگراینها،کندمیاستداللنابجاودروغینبطورقرآنآیهبهمرغاینکه

کهدهدمینشانومان،حرصانجامبراي،بزرگانحرفبهیا،کنیممیمایعنیقرآنآیهبرد،میپیشاینطوري

هادانهآمده. بکندپیدازحمتباخودشرادانه،بخوردبگیردکرمدیگرجايازبرودکندپروازتوانستمیمرغ

دانهاینهمهریخته،یکیندریختاینجاراهادانهاینکندنمیفکروهایی،دانهعجبوبهبهبهریختناینجارا

.آوردطاعونطمعنبودحزمحزم،کند،میکارچهیکجااینجا
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هر دم صورتیچون خیال او را بهسیرتیاو یکی دزدست فتنه 

دیدياگرچاهسربدهد،نشانراخودشاگراست،آشوبذاتش،سیرتشکهاستدزدیکشیطاناینگویدمی

فراردیديچاههرجاچاه،تويافتادهزرمۀ کیسگویدمیدارداگر.بیندازدچاهراتوخواهدمی،کنفراررا این

.ندهگوشتو،افتادهزرماینجاکه،زندمیسرشتويکندمیبیدادودادچاهبااليکسیاگرکن،

خیالبصورتو.شیطانکی؟کند،میناآرامراتوزندگیاست،آشوباشخوي،استآشوبسیرتشخالصه

منازکهاستفکريهمیکی،فکربصورتآیدمیزندگیطرفازیکی،استجوردوخیالپس.شودمیظاهر

صیادگوید،میباشمواظب،آیدمیشدههویتهمچیزهايازآیدمیهادانهازیعنیذهنیمنآید،میذهنی

.گویدمیمرغبه

در خدا بگریز و وارَه زآن دَغاکس نداند مکرِ او اِلّا خدا

يهوشیارجنسازباشید،تسلیملحظهایندرشمااینکهجز،استبلدخدافقطراشیطاناینمکرگویدمی

یعنی.داندنمیدیگريکس،راهادانهاینمکررا،شدگیهویتهماینمکر،بدهدشخیصتاووبشویدخدایی

ازرادانهاینعشقلحظهایناگر.دانینمیتو،استمرکزتدرهادانهاینعشقاآلنکههمتو،دانندنمیمردم

ایندغا،اینمکرازراتواییخدخرداینخواهم،نمیرادانهاینمناینکهبهبشويتسلیمودربیاوريدلت

.کندمیرهاگرحیلهاینوفریبکار

میعملآنبههمتو،شودمیظاهرذهنتدرفکربصورتکه،بکندرهامکرشیطانازراتوتواندمیخدافقط

واهمخمیمن:گفتغزلدرموالناامروزکه،نیستپشتشبودنوایزديخردفکر،اینبفهمیاینکهبدون،کنی

آید،میذهنیمنازکهپیغامهاییدغا،اینمکربهاگریعنی.بیکاريجزندارمکاريدیگربشوم،بیکار

انگیزشها،اینازگویدمیبیزارمپس.نیستکاراین،کنمعملاگرآیدمیماديمرکزاینازکهانگیزشهایی

.کردیمرسیدگیاینجاتاراپیغامهابعضیخببله.بودهممهمیغزلگفت،غزلدرموالنا

پایان قسمت سوم

&&&
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هادانهورسیدهتازه،استجوانکهاستيهوشیارمرغکهدانیدمی،دهیممیادامهداریمراصیادومرغقصه

مینصیحتمرغبهالبتهو،کردهپنهانجسمیيهوشیاردرراخودشوگذاشتهآنجاصیادراهادانه،شناختهرا

از:کهگفتهاوبهونشوهویتهمگذراوآفلچیزهايبا،بگیریاددیگرانمرگاز،باشخاکیگفتهمثال،کند

پیغامآنورازلحظههروکندپیداعاریتیخویشاستممکنوداردچهاربعدواستيهوشیارواستروحجنس

.گفتهرااینهاهستی،ماجنسازتوما،سويبهیاب،نباشجهاناینعاریتیکوچولويدوستانمشغولکهآیدمی

میماديدارددلتوافتادهدلتبههادانهیعنیآنهاعشقوکنیمینگاههادانهبهکهاآلن:گفتههمبعدش

.داريبازگشتتوانلحظههروباشیمواظبباید،شود

صیاداست،بازیچهدنیااینگفتهوزدهمثالراازگشتبتواناییوزدهمثالرابزرگهايبچهوزدهمثالراهابچه

،بکندحزمتواندنمی،استدلشتويهادانهعشقچونمرغاینولی،کندمیاشارهدرستقرآنهايآیهبه

.برداردراتمرکزشهادانهازتواندنمیو،بکندتاملتواندنمی

ساکتبایدتوکهدادهتوضیحاوبههمینطور،کندمیبتصحداردشده،هویتهمدلذهنی،منیکبابنابراین

لحظهبهلحظهو،باشدحواست،نخواهمددمردماززیاد،امدیدهجامهدزدمنرامردمنکنی،نصیحتوباشی

.توازدزددمیرااینشیطانکهباشبازگشتشتواناییوشناساییمواظب

یاچاهراتوانداختاینکهازبعدواندازدمیچاهبهراتوبعد،بردمیتوازرابودن:گویدمیدیدیدکههمینطورو

پناهخدابهبایدو،بربیاییشیطاناینعهدهازتوانینمی،داريشدههویتهممرکزتوردیگمرکزتشدهادانه

هیچهمماازبرخیاینکهکما،ندادهاثرترتیباصالمرغمتاسفانهولی.گفتهاوبهراچیزهااینهمهوببري

.کنیمنمیموالنانصایحبهتوجهی

،زندمیحرفهمخیلیو!کندمینصیحتداردکارکشتهصیادبه،باشدخاکیوباشدساکتاینکهجايبهاآلنو

ومنگذرانیگفتگوبهراوقتبلکه،باشیمخاکیوباشیمساکت،نزنیمحرفزیادکهبگیریمیادخواهیممیماکه

.کنیمتاملبیشتر

،دهدمیدستهستیبودنجنسازکهلحظاتیدرهمتاملوحزموباشیداشتهتاملباید،کنیحزمبایدگفت

،داردماديمرکزکهحالعیندر،برداردفعالمرکزشازراهادانهعشقخواهدنمیوجههیچبهمرغاینکه

.صیادبهنصیحتبهکردشروع
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478، دفتر ششم، بیت مولوي، مثنوي

دینِ امحد را تَرَهُّب نیک نیستخواجه در خلوت مایست: مرغ گفتش

بهعشقتوجیهبرايرسولحضرتسنتهمینطوروکندمیاستفادهقرآنهايآیهازداردمرغکهبینیدمی

خواهدمینخواه،مددخلقازام،دیدهجامهدزدمنراخلقگفتهصیاد.استسطحیاستفادهاشهمهوهادانه

.بشومخلقازیکیخواهممیمنکهکندتوجیه

رااتجامهو،دربیاییجمعآنازدیگرتوانینمیباشیمردمنفوذزیراگر،استخطرناکیکاراین:گفتهصیادو

و،کنندایجادتوذهندرتوانندمیمردمهمراخیاالتتو،بهکندمیجلوهخیالبصورتشیطان،دزدندمی

.شودمیسختونداريدیگريراهببريپناهخدابهاینکهجزدیگرشما،مرکزشودمیکنندمی ایجادهرچه

می،استاودرراهنماییوسکوتعدمونصیحتبهمیلولی،فکرهایشپشتنیستبودندرحالیکهمرغو

هممثالشبزند،مثال،شدهقطعاودربودندرحالیکهسطحیبطورداردپس.بکندخودشمثلراصیادخواهد

.بزندحرفنتوانددیگرصیادکه،استرسولحضرتبوسیلهشدهعملآیینیاعملیزندگیرسموراهیاسنت

.نیستدرستاین،کردمقطعراخودمو دارمتجربهومنقطعگفتیاینکه،نکننشینیگوشهتو:کهگویدمی

حاال،کهکندنمیتوجهالبته.استقدغناسالمدیندررهبانیتو،نیسترسولحضرتدیندرایناینکهبراي

ورفتهنمیغارآنبهاگروکردهمیخلوتموقعهاخیلیولی،مردمبینآمدهرسولحضرتکهاستدرست

.بیندنمیراآنجاولی،رسیدنمی،بودرسیدهیارسیدهاآلنکهآنجاییبهکردهنمیخلوت

اینهاۀ همکهگویدمیصیاد.استمنکرازنهیواستمعروفبهامرواستجمعه،کهگویدمیدارددشخواآلن

معروفبهامرتوانیمینه،نباشیزندهزندگیبهاگر،باشدعملتوفکرتپشتبودنکهاستدرستموقعی

:گویدیمبله.کنیمیاستداللداريبیهودهبنابراینوکنیمنکرازنهینه،کنی

480مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت 

امرِ معروف و ز منکر اِحتِرازمجعه شرط است و مجاعت در مناز

بایدمردموبشوندجمعجایکمردمبایدجمعهکهبینینمیمگر؟باشمقانعم،باشمنقطعمنگوییمیچی

.گویدمیمرغگوید؟میکیبد،کارهايازکنندنهیراهمدیگروکنندتشویقخوبکارهايبسويراهمدیگر

.کندمیهمنصیحتنبوده،خاکیونکردهسکوتتنهانهپس.استغلطتوکاراینگویدمییعنی
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چیزیکو.باشیمنداشتهکسیبهکارياصالوبگیریمیادفقطیا،نکنیمنصیحتکهگیریممییادماچی؟ما

:گویدمیچون،فهمدنمیآیدمینظربهخودشکهگویدمیجالبی

منفعت دادن به خلقان مهچو ابررنجِ بدخویان کشیدن زیرِ صرب

واکنشوهستندبدخووهستندخشنودارندذهنیمنکهآدمهایییعنیبدخویانرنجبایدماهکگویدمی

صبرتنهانهتازهوباشیمداشتهصبربایدصبر،زیربکشیمباید،کنندنمیرعایتراچیزهاودهندمینشان

مردم،پیشروممیمننیست،خاکیاصالیعنیچی؟یعنیخلقان،به،بباریمسودآنهابهابرمثل،باشیمداشته

.استدلشتويهادانهاینعشقدرحالیکه.کنممیهدایتراستراهبهرامردم

درستخیلیظاهردرکهاستتدرس،ابرهمچوخلقانبهدادنمنفعتوصبرزیرکشیدنبدخویانرنجولی

تازهکهمرغییکتوآید،میشدهزندهخدابینهایتکهانسانیدستازآیدمیموالنادستازاینولی،است

درهااینکهحرصیآنباخواهیمیچگونهداري،نگهراخودتتوانینمیوافتادهدلتبهدانهعشقورسیده

اینبکشی؟خویانبدرنجخواهیمیچگونهداريکهضعفیآنوندارياآلنکهصبريبیآنوآوردهبوجودتو

زندهبودنبهچونباطناولیاستدرستظاهرااست،اشتباهتوفکراینگویدمی.آوردمیرویشبهصیادراها

توکار،برآییکاراینعهدهازتوانینمیتو.نداردفایدهاین،داريبودنبدونکردنفکرودادنانجامونیستی

:گویدمیصیاد،کهگویدمیبعد. نیست

485مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت 

چون حِمارست آنکه نانش اُمنیَّت است

درستدنیااینچیزیعنیاستشدهمرکزشآرزواینواستآرزویشنانکهکسیآنگوید،میمرغبهدارد

گوشاگربرودوبپردکهمرغبهاستخوبیهايراهنماییهااین.کنیمینگاههادانهاینبهاالنکهمرغتومثل

.برویموبپریممرغعنوانبهاگراستخوبیراهنماییهممابراي.بدهد

توانیممیلحظههرپس.بگیریدیادتوانیدمیوضعیتیهردرسنیهردرشما:گویدمیموالناکهبینیدمی

هادانهاینآرزوي،کنیمینگاههادانهبهدارياالنتو:گویدمیمرغبه. بگیریمیادتوانیممیکهباشیممرغی

،شدهقطعبودن،رفتهقوچیعنیچی؟یعنی. استخرشبیههمتوخودوباشدتومثلهرکسیبنابراین،داريرا

:دهدمیادامهبعد. نهداري؟خردکنی،میفکرذهنیتمنبا
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486ششم، بیت مولوي، مثنوي، دفتر

زآنکه غیرِ حق مهه گردد رُفات
میواستفانیچیزهمهخداازغیربدانیبایدتو،استتوباخدایعنیاحدخويهنوز:کهگویدمیمرغبه

ادعاموقعآنو،نکنیراکاراینباشمواظب،مرکزتبگذاريخواهیمیهمپوسیدنیچیزهايعشقاالن.پوسد

میمرغبهگوید؟میکیبه.میزنیتواستخالیتوهايحرفهمههااین.بودخواهدسطحیولی،کردخواهی

. نهدهد؟میگوشمرغ،گوید

خداجنساز،حقیجنسازنگذارياگرولی،شويمیفانیمرکزتدربگذاريراهادانهاینکهمحضبهگویدمی

کند؟میمرغ.گویممیمنکهچیزيایندربکناملیتیک،بکناندیشیدوریک،بکنحزمییکبیاتو،هستی

مناینازکهاوقضاوتمرکزش،گذاشتهراآفلچیزهاياینکهکسیکهگویدمیبعد. دانمنمیکنیم؟میما.نه

.استهوشیبیاستخرديبیبهاستمردگیبهدادنسوقواقعدر،استآنقبلهکه،آیدمیذهنی

487ششم، بیت مولوي، مثنوي، دفتر 

جو بوداش خوان چونکه مرده مُردهاو بودۀحکمِ او هم حکمِ قبل
جنسازاالن،کنیمیپیداجسمیمرکزاینکهبرايمیري،میتومرکزتشدوآمدهادانهایناگر:گویدمی

ازنهیوکنییممعروفبهامرتوکهنکنهمادعا،نگذارروپوسیدهچیزهاياین،هستیخداجنساز،احدي

رسانسوداست،درستهمهکه.باشدمجهزبودنبهکهاستکسیمالهااین،رسولحضرتسنتومنکر

خیلیباید،استهااینعشقاالنکهنشديولی،خدانهایتبیبهباشیزندهبودنبهاگربله،همهبهبودن

بشویمهویتهمچیزهابااگرکهدانیممیهمما.استمردهشخصیچنیناینگویدمیو.باشیخودتمواظب

.میریممیذهنگوردربنابراین،شویممیمرکزمانجنسازشویممیجسمجنساز

اینازبعد،باشدمرغاینمرکزهادانهایناگر،استجومردهدائماآن اینکهبرايکناشمردهراآن :گویدمی

فراموشراتوانتاینوبرگرديبایدکهنرودیادتباشمواظب:کهگفتوابهو.گشتخواهددانهدنبالشاههم

،راصیاديدارچکار،رفتمیبوداگر!نیستمرغحواس.باشدحواستشیطان،دزدهمینبردمیدزدنکنی،

راجهاناینتوانیممیما،کنیمنصیحتراجهاناینآمدیمما،استجهاناینصیادکنفرض.کنیمینصیحت

عملموقعبهاگر،باشیمزرنگاگرکنیمآزادراخودمانتوانیممیما.کندمیآزادخداراجهاناینکنیم؟آزاد

.کنیم
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489مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت 

زین کلوخان صد هزار آفت رسدخود کلوخ و سنگ کس را ره نزد
استممکن:گویدمی،شويمیکلوخوسنگمثلبدهیقرارمرکزتراهادانهایناگرکهگویدمیبعد

سنگیيهوشیارازبهتردارمنباتیيهوشیارکهمن،کنیپیداکلوخیيهوشیار،کنیپیداسنگیيهوشیار

کنیمیزندگیکلوخوسنگباگوییمیمنبهکهتو:گویدمیبعد.نهدیگر کندفکرکمییکبایدمرغ.است

.ستیهکلوخوسنگجنسازپساینجا

رابودنسنگآنها،باشیسنگجنسازهمخودت،نباشیبودنجنسازاگربرويمردمبینخواهیمیکهتو

هايسنگیعنی،هستندهاسنگآنازبهترهاسنگاینولی،راآنهابودنسنگهمخودت،کنندمیتقویت

آنبهشماکههاسنگدلآنولی،زنندنمیضرر،زنندنمیراآدمراههااین،کنممیزندگیبا آن منکهصحرا

.نرو،کنینمیپیدانجاتبرويهااینبینیعنی،زنندمیآدمبهضررجورهزارصدهااین،داریدعالقهخیلی

،باشدمردبایدانساناینکهبرايچرا؟کندمیاشتباهکهگویدمیمرغبله،دهدنمیگوشمرغ.منبهکننگاه

رادشمنیو،باشندآدمدشمنآنهاوکندزندگیدارندذهنیمنکههاییانسانبینبایدانسانو،باشدجوانمرد

.برسدحضوربهودکنتحمل

ازرااش همهداديدستازیا،ندهیدستازباشمواظبرااحدخوياینتو:گویدمیمرغبهکهکنیدتوجه

منممنم،نشدههیچیولی.دزددمیشیطانراهااین،دهیندستازرابازگشتوشناساییقدرت،ندهیدست

.مرغاینکندمی

492مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت 

که مسافر مهرهِ اَعدا شودعِرقِ مردی آنگهی پیدا شود
کهکندمیبروزموقعیانسانانسانیتاصالبودنانسانوانساندرمرديخاصیت،مرديرگاین:گویدمی

برآنهاعهدهازآدم،برودآدمنگذارندآنهایعنی،باشددشمنانباخداستراهمسافرگرددمیبرتیوقانسان

توکاراینببین:بگویدخواهدمیصیاد،گویدمیبگیرندراجلویشآنهانگذاردهموبرودخودشهمیعنی.بیاید

هاوسوسهآنوبدهقرارشیطانیهايسهوسومعرضدرراخودشبایدآدمگویدمیمرغ؟گویدمیچی.نیست

چهمننداشتم،منمببین،نداريراطاقتشتورا،کارایننکن:گویدمیصیاد.نرودانسانوکندجذبراآدم
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عرقودهممیقراروسوسهمعرضدرراخودممننه:گویدمیفهمدنمیمرغولی.نکنتو،آمدهسرمبالهایی

.بیفتددامبهاستممکنکندنمیفکراصالودکنبروزبایدمامردي

میهادانهجذبعهدهازکهببیندخواهدمی،کندمیعملدارداشگفتهبهمرغاالنهمینکهدانیممیولی

،اینجامندارمچکار،بودهخوبخیلیهمنصیحتهمینجاتابرود؟بپردتواندنمیمرغ شمانظراز.بیایدبرتواند

اینجامهدانهاینهمه ،کردهپنهانراخودش، استمشکوكخیلیآدماین،دهممینشانراخودمدارمهی

؟باشددامنکندجهان، ایناینباشددامنکند،شدهریخته

استصیادیکاینکهمثل،استدامجهانایننشدیممتوجهباالسنیندرحتیپائینسنیندرماازهیچکدام

راخودمانمرديما،ردیمم،توانیممیببینیم،بدهیمقراروسوسهمعرضدرراخودمانماربگذاگفتیماینجا،

معرضدرکهبگوییمتوانیممیماچی؟ما.کندمینگاههادانهبهداردمرتبکهاستدلیلهمینبهکنیم،ثابت

صیاداآلن،گویدمیخودشچی؟ورمبیاراطاقتشنتوانستمکشیداگر،بدهمقرارچراراخودمانبیرونیوسوسه

:گویدمی

495مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت 

تا به قوّت بر زند بر شرّ و شورآری گر بود یاری و زور: گفت

بینهایتبودنبهاگریعنی،باشیداشتهرازورشوباشیداشتهخدایییارياگرگوییمیراست:گویدمیصیاد

نداري؟توداريوموالنا،مثل،جلوبرويوجهاناینشوروشربهبزنیکه،گوییمیراستبله،باشیزندهخدا

و شده،زندهخدابینهایترويوبرگشته،جهانرفتهکهدارديهوشیارآنداند،میصیادرا؟اینداردکی!تو

.استوصلزندگیبهانههوشیاروداردخرد،داردزورویاريآدماین

هستیم؟وضعیچهدرما.کنیمیمنممنمداري،استبهتربشويهویتهمکمترحاال،اینجايرسیدتازهتو

:گویدمیراهمینداردببینیدبلهایم،ضعیفماایمضعیفیاداریم؟رازورویاريآنماگوید،میهممابهصیاد

در فرارِ ال یُطاق آسان بِجِهچون نباشد قوّتی، پرهیز بِه

کنندمیجذبراتوچیزهاییبیروندروقتینیستی،موالناوقتینداري،راخدابینهایتزورآنوقتیگویدمی

بهترپرهیزآن را،نداريراقوتشاگرنده،قرارهاوسوسهاینمعرضدرراخودتگویممیمناوالبینی،میتو

اگرکهچیزيآنازفراریعنیالیطاقفراردرکهگویممیمنو.گویدمیمرغبهصیادگوید؟میکیبه.است
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،بجهآسانبشود،خارجآنازتوانستنخواهیو،رفتخواهیآنبسويوآوردنخواهیطاقت،بشودمرکزت

راطاقتش،شودمیالیطاقاینبشودمرکزشبیاید.بگذرهادانهاینازگویدمیمرغبه،بگذرآنازیعنی

.نداردراتوانشآدمکهراچیزيیعنیالیطاقآورد،نخواهی

مرکزشدرشدنمعتادوموادبهعشقاگرداندمیولی،بکشدمخدرموادبرودشودمیوسوسهاآلنکسییک

بیروندرچیزيیکیااست،سخت،آوردنخواهدطاقت،ردببخداازرااووکندکنترلراچهاربعدشهروبیاید

بشوياگرچون،نهبگوخوبنه؟یابشومهویتهمآنبابروممنببینیمنیمکمینگاهداریمماحاال،است

تومالخواهیمیکنی،کنترلخواهیمیاین،بهشويمیمعتاد،باشیداشتهرااینبایددیگر نداري،راطاقتش

دارممن.آورداهینخوراطاقتش،بیایدمرکزتچیزياگرونکنمنممنمنکن،راکاراین:گویدمیصیاد.باشد

ازراخودمکردم،قانعزوربهراخودمخودممننشدم،قانعومنقطعمنبیخوديآمده،سرمبالهااینگویممی

.کردمقطعمردم

مابشود،مامرکزبیرونازچیزيدراگرکهدانیممیاصالماجهیم؟میآسانما.گویدمیمابهداردبجه،آسان

اگربشویم؟جداآنازکهداریمراقوتآنمارا،ماکندمیاسیربشویمجداتوانیمنمیآنازمانداریمراطاقتش

:گویدمیکندمینصیحتدوبارهمرغهابرو،شوبلندیعنیبهپرهیز.شنودنمیمرغ.بهپرهیزگویدمینداریم

498مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت 

مددیاران مبانی بیکه بیزآنعددیار شو تا یار بینی بی

بهتو،باشصادقتو،بشودیار،بشودخداجنسازآدمباید:گویدمی،استمرکزشتويهادانهعشقحالیکهدر

ببینیتاشویار:گویدمی.گویدمیرااشعکس،کندمیدارداآلنکهراکاريآندرستیعنی،شوزندهزندگی

بشويعشقجنساز،بشويیارجنسازبخواهیاگرخوب.کنیمیپیدایار،کنیمیپیدادوستعددبیچقدر

.برويبپريوبدهیگوشبایدکه

مینگاهمنهايدانهبهداريتو:کهگویدمیهمصیاد.بشويزندهزندگیبهنتوانستیتو:کهگویدمیصیادبه

بعد.باشمواظبگویممیدارممنخدایی؟نسجازتویاري؟تویعنی،استدلتتويمنهايدانهعشقوکنی

.مانیمیمددبدونیاراناینبدونوگرنهکنیپیدافراوانیارهايبایدتو:کهگویدمی
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افتدمیدامبهداردتقریبااآلنمرغاین.بیایدزندگیازبایدمدداینکهبراي.گویدمیراقضیهعکسدرست

خواحدباکهبودگفتهاوبهصیادکهگفتمیکههمحرفهاآن.بگیردمددعجمازخواهدمیاینکهبرايچرا؟

همهاینهاباش،خاکیهستی،يهوشیارجنسازتو،کنخواحدباباشساکت:گفتمی،رفتهیادشهمآن،کن

.رفتهیادش

حالیکهدربشوممنبگذارنکردي،پیداعددبییارنشدي،یارجنسازتوکهصیادبهگیردمیایراددیگر حاال

میعوضداردمرکزش،نداردوجودصداقتیبدهم،نشانراصداقتممنبگذار،استدلشتويهادانهعشق

مددمردمازصیاد،گفتهقبالهمآنمردم،ازکردخواهدپیدامددکندمیفکربشودمددبیخواهدمی، شود

نشستمکهاینجابندهجملهازمردمۀ همبگیريمددمردمازگیري،بفقطخداازبایدرامددبگیري،توانینمی

،مرغدهدمیادامهبله.مرغکندنمیتوجه،اینجاهستیمتوگرفتنبراي

502مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت 

یار، افتی در مَضیقره و بی بی هست سنّت ره، مجاعت چون رفیق

بدونمردم،بدونو،هستندمارفقايهممردموراهنداینها،شدهتعیینلقبازرسموراهقبل،ازراههايیعنی

درحالیکه.تقریباشدهماديمرکزشیعنی؟چییعنی.افتدمیتنگناتويآدم،شدهپیمودهپیشازراههايهمان

شیطانازکهگفتهاوبهصیادهمقبالوراه،ایندرخداستمارفیقتنها،بیایدزندگیطرفازبایدلحظهاینراه

:گویدمی.برساندعقلبهراصیادکهگویدمیرااینهاتازهنکردهگوشاصالببري،پناهخدابهبایدفقط

تو بردۀفرصتی جوید که جاممهرهی نه کو بُوَد خصمِ خرد

کهباشدفرصتلدنباوباشدتودشمنکهگویممیراهمراهیمننکنفکرتو:گویدمیگوید،میمرغرااین

اینکهنیستاینطوريبدهد؟تشخیصراخوبهمراهکهاستزندهبودنبهایشانآیا ولی.بدزددراتوجامه

اوبهچون،راصیادکندمیانتخابپس،گرددمیجفتدنبالسرآخرچونکرد؟خواهدخودشرفیقراصیاد

،محترموپارساوامیناي:گویدمی،گذاردمیاحترام

تو بردۀفرصتی جوید که جاممهرهی نه کو بُوَد خصمِ خرد

توجامه،بگرددفرصتدنبال،باشدتودشمنکههمراهینهگویممیراخوبهمراهمن:گویدمیمرغ،گویدمی

کیخوبهمراهکهبدهدتشخیصبتواندکهباشدزندهبودنبهبایدآدمولی،استدرستاینظاهردر.ببردرا
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رفیقویارآنتشخیصقدرت،گذاشتهخودشمرکزدررادانهعشقمرغکهاالن،نیستآدمخصمکه،ستا

کنیممیپیداهمراهانی،کنیممیپیدااستادانی،داریمذهنیمنمااگرکهاستهمینبراي.ندارددارد؟راخوب

بایدآدمهمراهگوییممیخوبیمخیلیدادنشعاردرولی.کنندمیمنحرفرامابدتر،دارندذهنیمناینهاکه

منراکسیهرذهنیت؟منباکنی؟پیداخواهیمیجوريچهراخوبهمراهباشد،نیکبایدماعمل. باشدخوب

زندگی؟بهشوينمیوصلدرونازچرا. استهمینتوخردخصماست؟خوبهمراهپسنددمیذهنیت

آنکهاینبراي،فهمدنمیولی،استهمدرستوگویدمیظاهربهراهاحرفایناستدرستمرغبینیمی

خویشکهبودبودهدادههشداراوبهصیادکه،اندبریدهراقوچآن،رابودنآن،استدادهدستازراحزم

.بگذرهادانهاینعشقازبیاتوکرد،خواهیپیداوکنیپیدااستممکنعاریتی

میجهانازمنوقتیترسویارهاياینچون،خواهمنمیترسویعنیدلاشتریارمن:گویدمیمرغهمبعد

،شويمیترسوخودشمرکزت،دربگذاريرادانهعشقتوخوب. ترسانندمیراآدمراهتو،برگردم،ببرمخواهم

بدهد؟تشخیصندتوامیرااستزندهحضوربهکهآدمی،جوريچهترسوآدم،دلاشتریک. شويمیدلاشتر

.شودمیرفیقهاآنبا،دهدمیتشخیصراترسوهابیشتر،استترسجنسازچون

506مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت 

این چنین مهره عدو دان نه ولییار را ترسان کند ز اُشتُردلی

در.بیایندمنهمراه،باشندنترسوکهگویممییارهاییمن،گویمنمیرایارهاآنباباکهمن:کهگویدمیمرغ

اینهاکهمن،دشمنندهااین،نیستندولی،نیستنددوستهمراهانچنیناین.دیگرشدهترسوخودشکهحالی

.نداردراآندهد،تشخیصراآنهاباشدبایدکهبودنیآنولیاستخوبهایشحرفکنیدتوجه.گویمنمیرا

در فرارِ ال ،کنپرهیزگفتباریکهماالنهمینگویدمیمرتبهی،کنپرهیز:گویدمیمرتبصیادبنابراین

مالاینها:گویدمیهستکیمالاینها:گویدمیپرندهکههمباز،آخربهرسیممیکههمبعدا، بهپرهیز،یطاق

نمیگوشهممادهدنمیگوش،بهپرهیزبدحالیوناچاريومضطرياینکهولومضطرممنگویدمی.استیتیم

. البتهدهیم
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508مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت 

که نه راهِ هر مُخَنَّث گوهر استراهِ دین زآن رو پر از شور و شر است
شروشورازپرکهخدابهرسیدنوبرگشتن،ايشدههویتهمرفتییعنیدینراهدین،راه:گویدمیمرغ

یعنیگوهرشکهنیستکسیهرراه،راهاین.بیندازيوبدهیشخیصتبایدراهاشدگیهویتهمیعنی،است

.داردضعیفوپستونامردسرشتکهکسییعنی،گوهرمخنث. باشدترسمخنثمثلمرکزش

منیارنبایدگوهرمخنثگویدمی،بودهگوهرمخنثمرکزشگذاشتهراهادانهعشقاآلنخودشکهحالتیدر

یارمن:گویدمیاین.نباشیدگوهرمخنثباشمواظبکگفتهمیاولازصیاد. نیستواکارراه،اینوباشد

ازراهادانهترسدمیبکشیدستتوانینمیهادانهازگویدمیاآلن،شدهترسوخودش.خواهمنمیترسو

واستشروشورپردانیمیاگرخوب. استشروشورپرگویدمیهمخودش،شدهشروعترسش.بدهددست

نمیچراپس.باشدمرکزشعاریتیخویشوذهنیمنکهآیدمیبوجودموقعینامردوترسوآدمگوهرمخنث

؟راموضوعاینفهمی

گوییممیراچیزهایی،هستیمعکسشدرستکهگوییممیچیزهایییکما.بفهمیمماگویدمیراهااینموالنا

کما.کندمیتوجیهوشودنمیمتوجهماذهنیمناین،کنیممیلعمعکسشبعدکردعملاینطوريبایدکه

،استدرستاشپایه،بخوردراهادانهوکندتکیهقرآنهايآیهبهخواهدمیمرغاینیواشیواشاینکه

.استغلطاستداللش

مهچو پَرویزَن به تَمییزِ سُپوسدر ره، این ترس امتحاهنای نُفُوس
صیادالبته،بگویدبه او نیستکسی. خواهمنمینامردهمراه،خواهمنمیترسوهمراهمنینبب:کهگویدمیمرغ

مثلوهاستنفسة کنندامتحانترساین:گویدمیبدهی؟تشخیصخواهیمیجوريچهتو،گویدمیاوبه

تويهادانهعشقکهاالنولی،استدرستحرفش.کندمیجداریزوخالصآردازراسپوسواستغربیلاین

هادانهاینبروماگرگویدمی. حرصوترس،برودوشودپاکهگذاردنمیترسو،شدهترسوخودش،استدلش

نمیاعمالخودشمورددرولی.هاستنفسکنندهامتحانترس:گویدمیولی.خوردمیآیدمیدیگریکیرا

مرغهايحرفطوالنیشقسمتاینیعنیزندمیرفحداردچقدرببینید. استدرسترا،موضوعاینکند

.نیستخودشهمهاآنازکدامهیچو،باشیبایدطوريآن،باشیبایداینطوريگویدمیصیادبهکه،است

چهارمپایان قسمت&&& 
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512مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت 

با رفیقان سیرِ او صدتو شودنکه تنها در رهی او خوش رودآ

رفتنخوش.نیستدرستاینوشودمیصدتوسیرشرفیقانبا،رودمیخوشتنهااوراهیدرکهکسیيا

او،رفتنطرزاینکندمیفکرومرکزشگذاشتهراهادانهعشقهاست،دانهاینبهعشقعدممستلزمخودش

باید،باشیداشتهراخدازوروقوتبایدشماکهگفتهبه او صیادو.نیسترفتنخوشاین.استرفتنخوشاین

. وگرنهتوانینمی،دباشاینعملتوفکرپشتباشی،داشتهبودن

،گویدمیخالصهوداندمیخوبرفتنواقعاراخودشرفتناین.روممیخوشذهنیمنبامنگویدمیاالن

صیادکه.روممیخداسويبههادانهعشقاینبا،گذارممیدلمدرراهادانهعشقمن،بگویدخواهدمیمرغ

منقطعاینجاآمدممنکه،برويبتوانیهمخودتاگرگفتهصیاد.روممیهمدیگرانباو،شودنمیاینگفته

،دیگرذهنیهايمننفوذزیرذهنیمناینبابرويخواهیمیتازهتو،بیامبرذهنیممنعهدهازبلکهشدم

. شودمیتوصدماخوشیرفیقانباتازه،روممیذهنیمنبامننه،گویدمییول.شدخواهدخرابخیلیکارت

نمیتوولی،فهمدمیگویممیمنکهراچیزياینخرگویدمیکهزندمیصیادبههمدرشتیحرفخیلیبعد

.باشمواظبوباشساکتوباشخاکیتوبوددادهیادبه او صیاد.فهمی

پذیردر نشاط آید، شود قوت ن، ای فقیربا غلیظی، خر ز یارا

.باشدپذیرقوتوبگیردنشاطتواندمییارانازکهفهمدمیخریتشغلیظیباخریتهمهاینباخر:گویدمی

دردنه؟مگرفتینشاطذهنیهايمنازحاالتابگیریم؟توانیممینشاطدارندذهنیمنکهیارانمانازماآیا

خر.بیندازیمرابارخواهیممیمابرگردیم،توانیمنمیماولی،ببردباراستممکنخر.کندمیاشتباه،مگرفتی

،کنیمسبکبایدرابارهاهی،گردیمبرمیکهجهانازمادیگر،جايیکبردمیداردبرمیاینجاازراباري

.بینیدمینیستواردمثالشزند،یممثالوهمخرة اندازبهفهمینمیتوگویدمیو.بیندازیم،بیندازیم

516مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت 

ای خر، مهچنین تنها مروگر نهگوید آن خر، خوش شنومر تو را می

توهینخیلیدرسته؟مرو،تنهانیستیخراگر:کهگویدمیتوبه،رودمیدیگرخرهايباکهخرآنگویدمی

ماحاالنیست،بدهکارشاگوش،داردغرور،رسیدهتازهپرندهاینکهشودمیمتوجهصیادوصیاد،بهاستآمیز
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کهوقتیازدیگراآلنومثالهااز.گویدمیچیموالناببینیمکنیممیبازراگوشمان،رسیدهتازهپرندهبعنوان

مثالهايزندمیکهارمثالهاییو،کندمیصحبتداردذهنیشمنباپرنده،مرکزدرشدهمنعکسهادانهعشق

هویتهمانداختنویکتاییبسوي،لحظهاینبهجهانازيهوشیاربرگشتوزندگیمورددرکهاستذهنیمن

ولی،استدرستظاهرشکه،جدیديهوشیاراین پرنده،اینزندمیحرفهاییاآلن.نداردکاربرداصالشدگیها

.کندجمعبهمیلخواهدمینیست،درسترفته،بودنآن،رفتهقوچآن،رفتهخودشباطنمثلباطنش

گمان خوشرت رودبا رفیقان بیآنکه تنها، خوش رود اندر رصد

یکاینکهیعنیچی؟یعنیآدماینبوخ،برودبتواندخوشبینی،بازجايدر،رصددرکهکسیآن:گویدمی

دردهااینوقتی،بیایدحضوريهوشیاردیدبابشودتسلیماگري،هوشیاراینبرگرددخواهدمیجهانازکسی

کهپرسدمیخودشازآورد،میباالرااینهاقضاقانونزندگیقانونوزندگیوباالآیدمیچالشهاوباالآیدمی

تاملوداردخردهوشیاريچونوآمد؟پیشدرداینچراافتد؟میمنبراياتفاقاینچراباال؟آیدمیاینهاچرا

کارشودمیوباشفیکونکنبازندگیهم داندمیوکندمینگاهراذهنشعقبکشدمیوداردحزمواردد

.باشدتنهااگر،اندازدمی،اندازدمی،بیندازدبایدراچیزيچهبیندمیفهمدمیشودمیتسلیمکند،می

کنند،میخشمگینشهاهمان.گذارندنمی،نهبیندازد؟دنگذارمیآنهاباشداطرافشذهنیمنمردماگرولی

راهایششدگیهویتهماززیاديمقداریکوباشدمجهزبودنبهکسییکاگرحاال.کنندمیگیجشهمانها

ذهنیمنکهکسیآنولی.نگذارندتاثیرخیلیاستممکن،باشندهمرفیقانبرشودورحاالباشد،انداخته

.استکارتازهکهکسیآنبیندازد،دگذارننمیرفیقانخوبدارد،

وخداوزندگیبسويبرگردمتوانممیوجمعباروممیمنکندمیاستداللدارداست،کارتازهپرندهاین

دانهعشقتواندنمیاآلنکهاندازم،میراشدگیهویتهمآمدباالچیزياگرهیچی،گردمبرمیکهخودم

میادعا.برودبپردتواندنمیوشاخهرويکردهمیخکوبرااووکشدمیهاانهد، کندبیروندلشازراهایش

.روممیخوشتنهانهیعنیکنم،میکمکهمرفیقانبهمنمسلماو،کندکمکتواندمیهمرارفیقانکهکند

من،شدممنقطعمن:گویدمیاوبهصیادکهنیستبیخودي.نداردرابودنآناین،نهبرود؟خوشتواندمی

منکهکندمیاستداللدارد.خالصهدهدنمی.بدهگوشمنحرفبهکرده،اینطوريروزگاررامن،شدممقتنع

.روممیخوشتردیگرانباکنمحلآوردمیچالشزندگیکهجاهاییآنتوانممی
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معجزه بنمود و مهراهان بِجُستهر نبیی اندرین راهِ درست

.می کندغلطاستدالل،نیستچیزيهمچو.کنندپیداهمراهکهکردندمعجزهآمدندنپیغمبراکهگویدمی

آوردند،داشتندپیغامیپیغمبراننه،،کنندجمعخودشاندوررامردمکنندپیدادوستآمدندکهنبودهاینطوري

حاال،نداشتهمردمباکاريه،آوردراپیغاماینهمموالنا،بودهمعناآتشفشانمثلکسییک،کردندابالغمردمبه

کهنبودهآدمدنبالپیغمبريهیچشدند،جمعدورش،کنندعملاینهابهبیاورندایمانخواستندايعدهیک

ازدیگریکینیستممن، آن همکنممیبیانمنرااینهاننوشته،کسهیچبهشومفدایتنامهدوست پیدا کند، 

.کندمیبیانمن

.کنمپیداهمراهوکنممعجزهخواهممیهممنیعنی،کندپیداهمراهانبتواندتاکردهمعجزهنهگویدمیاین

مردمبهمتکی،مخواهمددمردماز:گویدمیاوبهصیاداینچقدر،ددارجمعبهمیلمرغاینکهبینیدمیپس

کمکتواندنمیمردمذهنیمنازتوذهنیمن،شودمیمتکیمردمبهذهنیمنیکحتماصورتایندر،نشو

مواظبگفته،رااینها،ببريپناهخدابهبایدباید تسلیم بشوي، کنی،خواحدهمینبابایدتوافتی،میگیریرد،گب

میاستشیطاناینگویدمی،زندمیخودشسرتويکندمیبیدادودادداردیکیچاهسردیديباش،چاهسر

نمیپیداهمطالونیستطالبینیمیآنجارويمیبیاور،برواستطالآنجاگویدمیکر،فچاهتويراتواندازد

توجهگفته،اش همهرا اینها.کندمیجداتوازرابودن،بردمیراریسمانایناولوشودمیتلفعمرتکنی،

.اآلنگرددمیچارچوبدنبالفتاده،اگیرمرغاینیواشیواشکهبینیدباآلنبله،گویدمیاینطورياآلن.ندارد

کی برآید خانه و انبارها؟گر نباشد یاری دیوارها

واحدباخو.کندزندگیخانهیکتوي،ذهنخانهتويبرودکهدارددوستیعنیسقفوانباروخانهفکربه

:کهگویدمی،کندمیانباروخانهصحبت.کندزندگیچارچوببابرودخواهدمیکردهولرابینهایتودشت

.کرددرستخانهشودنمی،نباشدسقفونباشددیوارهایارياگر

سقف چون باشد مُعَلَّق در هوا؟هر یکی دیوار اگر باشد جدا

میدیگرمثالیکبعد.باشمتوآنمنکهباشدسقفکنم،میدرستدیواردارمهممن،باشددیوارهابایدیعنی

.زند
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کی فتد بر روی کاغذ یا رقم؟ی حِرب و قلمگر نباشد یار

استآنوريدانشآنکهداندنمیذهن،راقلموکنیدمعنیدانشراحبراگرکهداندنمیولی،گویدمیهماین

داردمیلاینکهولی،ظاهردراستدرستحرفش،نداردراایزديدانشآنبنویسد،فکربایدذهن،کاغذرويکه

هممرکبتوانیممیراحبرحاال.باشدهمقلموباشددانشباید:گویدمی،کندمیدانشسمتجوچارچوببه

یواشیواشاآلنرادانشولی،بنویسدذهنکاغذرويآدم.باشدهمقلموباشدایزديدانشواقعدرکنیم،معنی

دستازداردیواشیواشآنوريدانشآنآنکهبرايآنوريدانشآننه،آیدمیذهنشازکهپنداردمیدانشی

:گویدمیدارداالن.بینیدمییواشیواش،داردجمعبهمیلو،نیستخیالشعینو،رودمی

گر نپیوندد به هم، بادش بَرَدگسرتداین حصیری که کسی می

ولی.نبردشانبادتا،کنندکارباهم،باشندباهمبایدهاآدمیعنی،استپیوستههمبهکهحصیرياین:گویدمی

آدماند،محکموخورندمیپیوندعشقطریقازهاآدم،پیوندندمیهمبهبودنشانباهاآدمکهرفتهیادش

،هستندباهمکهاستمنافعییکسریا،کنندمیدعوادائماشوندمیمتحدهمدیگرباذهنیمنباکههایی

دنبالکهاالنکهرفتهیادش.نیستدوستیشاندوستیم،هجانبهفتندامیشروعرسیدندمنافعبهوقتی

،این راداندنمی.شودنمیذهنیهايمنپیوستنهمبهازحصیر،گرددمیحصیردنبالوگرددمیچارچوب

:دوباره،اوبهصیادبودگفته

پس نتایج، شد ز مجعیت پدیدحق ز هر جنسی چو زوجین آفرید

تنهامااصلدر. االنگرددمیجفتدنبالحتی،گرددمیهاآدمجمعدنبال،ددگرمیجمعیتدنبالببینید

طریقاز،شودبحفظبایدبودنوصلاینهمیشهوصلیم،خدابهمانریشهباوهستیمدرختییکمثل،هستیم

بودننهمی،شدمبودنجنساز،شدمزندگیجنسازوقتیمن. پیوندیممیهمبهحصیرمثلدیگرانباعشق

خودمدررااووبودنمنکهبودهزندگیمقصودواقعدرشناساییاین،کنممیشناساییهمدیگراندررا

. گرددمیآدمدنبال،گرددمیماديجفتدنبالکه،اوصورتبه،کنمشناسایی

این هماالنو،کردهحسابخرراکنندهنصیحت،نکردهگوشنصیحتبهپرنده،آمدهبديراهپرندهکهبینیدمی

دانهاینپرسدمیکهاستاالنهمین،فتدامیدامبهداردیواشیواشهااستداللهمینباوکندمیاستدالل

.استیتیممالاینهاگویدمیصیاداینهست؟کیمال،کندمیچکاراینجااستمندلبهعشقشکهها
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527مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت 

زآنکه پندارند ما را مُؤتَمَنم است، امانت پیشِ منمالِ اَیتا

اعتماديموردآدممن،پندارندمی،کنندمیفکرمردمو،استامانتمنپیش،استیتیمانمالهااینگویدمی

،نکندوستیمنبا،نکناعتمادمنبهگویدمیمرغبهدوبارهدارد،گویدمیصیادوقتیراپندارنداین.هستم

شودنمیمنبهخیلی،دارمجسمیيهوشیارمن،دارمذهنیمن،منولیهستمموتمنمنواقعاپندارندمی

.کندمیاعتمادصیادبهاستجمعیتدنبالچونمرغولی.کرداعتماد

هست مُردار این زمان بر من حاللحالمن مُضطَرَّم و جمروح: گفت
بهکردمیاشارهمرتب،مرکزشدربودهگذاشتهراعشقشوبودهدیدهارهادانهکهاولازمرغکهبینیدمیپس

و.بخوردراهادانهاینکهخواستهمی،استنفعشبهآمدمینظرشبهکههرچیوقرآنآیاتوپیغمبرسنت

خودشمرغزدنگولمرحلهآخریناینودامبهآمدخودشپايبامرغسرآخر.داشتمیبرحذرهمصیاد

. نیستخوبحالموناچارممن:گویدمیداردکه.ستا

اگرکهقرآنآیهبهکنداشارهخواهدمیو.نیستیمناچارماازکدامهیچ،نیستبدحالش،نیستناچاراصالمرغ

برسید،غذاوبمانیدزندهتا،ندارداشکالیبخورياگرراشاگوشت،مردهنفریک،نیستغذاهیچدریاوسطمثال

به صیاداست؟اینطوري.کنمتحملتوانمنمیمنستاهاگرسنهآن.آنهاستحالمثلمنحال:گویدمیدارد

.ندهقراربیرونیچیزهايوسوسهمعرضدرراخودتنداريطاقتاگرتو:کهگفتهاو 

ازچیزياگر.نداریمراشدگیهویتهمهیچطاقتمامرغ،اینمثلدانیممیماو، در فرارِ ال یطاق آسان بِجِه

می.باشدخواهدمیهرچی،شویممیبدبختسویشبهرویممی،نداریمراطاقتشما،بگیردقرارمامرکزبیرون

یکخواهدمی،باشدخانهخواهدمی،باشدبیرونیجسمیکخواهدمی،باشدآدمخواهدمی،باشدپولخواهد

.شویممیاوجنساز،بیاوریمطاقتتوانیمنمیماشدمامرکزکهینهم،باشدمقامیکخواهدمی،باشدجواهر

میموالناکرده؟بدکیراحالش. استبدحالمندارمطاقتمن:گویدمی،استمرغمرکزدرهادانهعشقاالنو

خواندم،همقبالکهاستآیههمینبله.خودشبگویدخواهد

173، آیه )2(قرآن کریم، سوره بقره

….ادلَا عاغٍ ورَ بنِ اضْطُرَّ غَیفَم…..
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به خوردن و (مند در صورتی که عالقه) به خاطر حفظ جان از آن اشیاء حرام بخورد(ولی آن کس که مجبور شود 

.نباشد، گناهی بر او نیست) از حد سدجوع هم(و متجاوز ) لذّت بردن از چنین چیزهائی نبوده

)»ادال ع اغٍ ورَ بنه طالب و راغب آن باشد و نه از حد ضرورت تجاوز کند: »غَی(

نکندتجاوزهمضرورتحدازوباشدنداشتهراآنعشقنباشدمرکزشدربیرونیچیزیادانهآنعشقیعنی

.در فرارِ ال یطاق آسان بِجِه: گفت.بودهدرستصیادحرفهمینپسدهدمیتشخیصبودنراضرورتحد

:کهرفتهیادشآیهولی،کندمیاشارهآیهاینبهکهاستدرستمارغماینولیبله

173، آیه )3(قرآن کریم، سوره آل عمران

حسبنَا اللُه ونعم الْوکیلُ…

.خدا ما را بسنده است و چه نیکو یاورى است…

آن،است3شمارهیعنیاستبعديسوره173آیههمآیهاینکهاستعجیب،نیستاینجاآیهاینکهگرچه

ودهدمینشانخدابسندگیحالتیکی،دهدمینشانرااضطرارحالتیکی.هست3یکیایناست2یکی

آناستنفعشبهچونآیه،اینرفتهیادشمامرغکهبگویمشمابهآوردمرااینفقطمن،اوبودنیاورخوب

:هددمیادامهدوباره؟استدرست.استیادشآیهیکی

ای امین و پارسا و حمرتمهین به دستوری ازین گندم خورم

هستیامین:گویدمیوصیادباشدیاردیگراالنو.بخورمخواهممیگندماینازمنشمااجازهباگویدمیکه

خواهدمیوشدهدانهصحبتکهاالنولی.فهمینمی،توخريگفتمیحاالتا،محترموهستیپارساتو،

احتراماینکهگویدمیحاالولی.جمعبهبیا،نباشمنقطع،نباشپارساکردمینصیحت،شدهپارساهم،خوردب

:لحظهآخریندرکندمینصیحتاوبهدوبارهصیادبعد.نیستکارگرواستکارکهنهصیاد،صیادبهسطحی

ضرورت گر خوری، جمرم شویبیضرورت هم توییمُفتیِّ: گفت

روانشناختینیاز،نیازیکاینکه،ضرورتتشخیصاینکهاستجالبخیلی. بدهیتشخیصبایدخودتویدگمی

دانهآنعشقکهوقتیازمرغاین.مرغاینمثلاستذهنیمننیازاوقاتبیشترکه،استذهنیمننیازیااست

اگر،دانممی:گویدمیورفتهبینازنشبودخاکیوتواضعشورفتهبینازحزمشوتاملوانداختهدلشبهراها

راهراهواستکافیبرایتاحدکهکنخواحدبابودگفتهاوبهصیاد.کردمیخواحدبابایددانمنمیگفتمی
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دانهاینبابازي:کهگفتهاوبهصیاداولقسمتهمانیعنی.بدهیتمامبازياینبهوبرگرديبایدواستبرگشت

اآلن.دهدنمیگوشمرغ.نیفتچاهبهودشتبهبروکنپرواز،هادانهاینازرادلتبکنتودیگر،شدهتمامها

میکهکاريایناگرولی،هستیتوضرورتاینة دهندتشخیص:کهگویدمیاوبهداردفرصتآخریندرهم

خوردنیعنیتورفتارانگیزشایننبعموباشدروانشناختینیازاینوباشیکردهتقلبوباشدضرورتبیکنی

.بدهیپسباید،شدخواهیمجرماینصورتدر،باشدذهنتو،شدنهویتهموتو

بایدتو.افتادخواهیددامبه:کهگویدمیمابهداردهمموالنا.افتادخواهیدامبه:کهگویدمیغیرمستقیمدارد

راکاراینبایدمنگوییمیدهیمیتشخیصتوکهضرورتهاییاینو.بیفتیدامبهبیشترنه،کنیپارهرادام

درستکنتاملنباشدضرورتاستممکناینها،بکنمرافکراین،بکنمراکاراین،بکنمراکاراین،بکنم

.بگویدرااینمابهخواهدمیموالنابده،تشخیص

آیهبهنداردشکیاصالهیچ،استضروريوواجبکامال،هادانهاینخوردناستضروريکامالمامرغبرايولی

:صیادگویدمیهمرااینبله.خوردمیهمقرآن

ور خوری، باری ضَمانِ آن بدهور ضرورت هست، هم پرهیز به

رااین.بخورينیایی،یبکنپرهیزکنممیپیشنهادمنهمبازداري،احتیاج،واقعااستضرورتهماگرگویدمی

ضرورتاگر:گویدمی،استاینحرفشاصالکالًجهاناین.گویدمیجهاناینکلاصالهم،گویدمیادصیهم

مرغولی.بدهیپسبایداستجبرانقانونبایدبخورياگر،کنیپرهیزاستبهترخوريمیمنازهستهم

آنباوبخورداگرولی.برودکندزپرواکهداردمیلوبخوردخواهدمی،کندرعایتخواهدنمیراجبرانقانون

.دانستیمنمیقبال،فهمیممیراایناآلنهمما.کردنخواهدپروازدیگر،بشودهویتهم

هماگرو،شماستباآنها،باشدنهویتهموچیزهابودنضروريدهندهتشخیصکهشنویدمیموالناازشما

بارابودناینوکنیمیحزمشماکهحالیدرزندگیراعادلشتبدهیاجازهو،کنیپرهیزباید،باشدضرورت

مرکزترااینهااگرگویدمییعنی،خوردياگرو.بدهدتشخیصآندهی،نمیدستازپذیرشوتسلیم

من،مثلبکشیدرد،بکشیزحمتباید.آمدخواهدپیشالیطاقحالتو،کردخواهدایجاددردتوبرايگذاشتی،

میماهمواقعاو؟کنینمینگاهمنبهچراشده،اینعاقبتمآخرآمدمکهکردمراکاراینهممن:ویدگمیصیاد

چه،ماهايسنهمما،ازبزرگترحالهربهیا،کنندنگاهمابهتوانندمی،هستندجوانکهآنهاییبه،توانیم
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هویتهم،بیندازندرادردهایشاناندنتوانستههنوزولی،نبودهراهایناندفهمیدهودارندذهنیمنکهآنهایی

،کردیماشتباهکردیم،اشتباهماگویندمیآنهاگویند؟میچیآنها؟استچطورحالشاناینهابیندازند،راشدگی

دادیم،دستازرامانزندگیبوده،اشتباهاینهاکردیم،زرنگی،شدیمهویتهم،کردیمصداقتیبی،گفتیمدروغ

یعنیبدهآنضمانکنیم،درسترابدنتوانیمنمیاآلن،کردنابودرامابدنستیزه،کردیمستیزه،شدیمریضم

بدنآورد،خواهدبوجودتوبرايماديمرکزاینکهفشارهاییآوردن،بدستبراي،بشودخراببدنت استممکن

میمرغبلهفهمدنمیهمبازمرغبده،آنانضمباريخوريور.گویدمیراایندارد،رفتخواهدبینازتو

بله.خورد

توسَنَش سَر بستَد از جذبِ عِنانمرغ بس در خود فرو رفت آن زمان

ورازونصیحتهاآنازکدامهیچبهچرا؟.نبودبودنباتاملشنبود،خردباتاملشالبته،کردتاملبسیارمرغ

نه،بودکردهسکوتنه.دیگردادمتوضیحراهمهبله.بودنکردهگوشته،گفمابهقصهایندرموالناکهرمزهایی

اصولاستممکنروحاینکهبهنه،بودکردهتوجهعاریتیخویشبهنه،بودشدهخاکینه،بودشدهمتواضع

نتوانداستممکنآدمکهبودکردهگوشنهباشد،شدهجهاناینقاطیوباشدکردهفراموشرايهوشیار

.ببريپناهخدابهبایدشیطاناینازکهبودکردهگوشنهبرگردد،

نهبگیر،یادمنازکن،عملرادوتااینوبیاتو،شدمقانعوشدممنقطعمن:گفتکهخوبنصیحتدوتاآنبهنه

میذهنیمنازاآلن.استذهنیمنمرکزشرفت،فروخوددراآلنبنابراینو،بودگرفتهیاددیگرانمرگاز

اگر.بخوربروگویدمیگوید؟میچیاوبههادانهعشقگوید؟میچیاوبهذهنیمننخورم؟یابخورمکهپرسد

.بخوريخواهدنمی،بروکنپروازگفتمیگفت؟میچی،بودکردهخواحدبا،بودعدم

توسنَش سر بستَد از جذبِ عنان

چند او یاسین و االَنعام خوانددچون خبورد آن گندم، اندر فَخ مبان

مرکزش،افتادهادانهوهادانهاین باشدهویتهمکامالدیگر خوردکههمین، چند یاسین و االَنعام خوانداو،یا

.خواندنراانعامسورهویاسینبهکردشروعآنازبعد. افتاددامتوي

:کهگیردمینتیجهموالنابله
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540شم، بیت مولوي، مثنوي، دفتر ش

آن زمان بایست یاسین خواندنشد راهزنآن زمان که دیو می

تحریکاتمعرضدرراخودمتوانممیمنکهگفتیمیهمتو،کردمیوسوسهداشتشیطانکهموقعآن

مییاسینبایدموقعآنزد،میراراهتکهموقعآن!نتوانستیکهدیدينروم،وبدهمقراربیرونیچیزهاي

بودیمخواندهرااینهاکهبله،،افتاديدامبهاینکهازبعدنه،انديخو

آن زمان چوبک بزن ای پاسبانپیش از آنک اِشکسته گردد کاروان

اینوکنینصیحتخواهیمیهستی،عالمبزرگمربییکاگریاتو،زندگیکاروانزندگی،کارواناینکهازقبل

انسانها،راآدمهاکنآگاهموقعبهتونبرند،بینازرادیگرهم،نیفتندهمجانهب،نشودورشکستهانسانهاکاروان

کهبعديۀ قصکههمینطورهاخیلیولی.کندمیصحبتداردموقعبهزند،میچوبکموقعبهواقعاموالناولی.را

بداتفاقات،بزنندنیستندبلدیا،زنندنمیحرفاینکهازبعد،دهدمینشانبخوانم،شودنمیوقتامروزدیگر

بله:کهگویندمیسالصد،سالهفتادازبعدد،شومیبزرگاشتباهانسانی،ۀ جامعبرايیانفریکبرايافتدمی

مابهخواهدمیصورت،هربه،کردممالحظهیانگفتمترسازیانگفتم،دانستممیهممنبوده،اشتباهکاراین

هر چی می توانی هم هویت بشوي قرار بدهی، آن موقع تو این آگهی را معرضدرراخودتهاینکازقبلکهبگوید

. به خودت بده، و این امکان دارد

ما می بینیم یک چیزي ما را از بیرون وسوسه می کند، ما خوشمان می آید برویم به آن بچسبیم، می توانیم االن 

آن بیآید مرکز ما قرار بگیرد ما را کنترل خواهد کرد، دیگر تصمیم بگیریم نرویم، هر چی هست، چون می دانیم

موالنا می خواهد این را بگوید به ما، و این را باید به موقع بکنی، نه . خودمان از کنترل خودمان خارج خواهیم شد

عمل هایمان شاید این را و در مورد بچه. اینکه آمد مرکز شما شد و یک من ذهنی کامل پیدا کردي، نمی شود

. کنیم

هایشان، پدر مادرهایی که به این برنامه گوش می کنند و به عشق زنده می شوند، باید بموقع عشق بدهند به بچه

باید این چیزها را به آنها . همین اصالً در دو سه سالگی، پنج شش سالگی، نگذارند بیست ساله بشود. آگاه کنند

االن نمی توانیم ذهناً توضیح . یمشان بودن باشد آن بلد استچه جوري؟ اگر من ذهنی نباشد و تسل. یاد بدهند
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بلد است بگوید که بیشتر از این هم هویت نشو، دانه ها یک مادري اگر عشق داشته باشد، عشق! دهیم چه جوري

.ایمایم ضرر کردهما شده. را مرکزت نکن، یک کمی بکن، خالصه کن، مواظب باش

یک مادري یک پدري من ذهنی دارند مثل این صیاد، الزم نیست بچه شان را می گوید حتی: موالنا چی می گوید

و خودش می گوید از جنس . بدام بیاندازند، می توانند نصیحت کنند و طوري نصیحت کنند که این بچه بشنود

. بودن باشیم اگر بودن پشت فکر و عملمان باشد آنموقع بچه می شنود

برقرار می کند، در سطح انجام دادنها هم بچه براحتی می تواند تغییر بدهد آنها آنموقع بودن ما با بودن او رابطه 

مسئولیت . کما اینکه شما ببینید شما دارید تغییر می دهید، شما بینندگان روي خودتان کار می کنید. را

دهید، و هوشیاریتان را بعهده گرفتید می بینید که وقتی به خودتان عشق می دهید، در معرض خرد قرار می 

خیلی موقعها به وحدت به یکی بودن با خدا می رسید، و تجربه می کنید در سطح انجام دادن در سطح فکر هم 

کی می کند؟ آن نیرو . االن می بینید ممکن می شودعوض می شوند فکرهایتان، قبالً می گفتید غیر ممکن است، 

.و هر چه بموقع تر، بهتر. می کند

از شما خواهش می کنم بروید این . هفته آینده برایتان خواهم خواند، دنباله این قصه راقصه بعدي را آن شاء اهللا

قصه را خودتان بخوانید، خیلی زحمت می کشید خیلی، ببینید این جذب جان شما می شود؟ به نظر شما موالنا 

بیایید به ما بگویید، بگذارید چی می گوید؟ و پیغامها را دریافت کردید لطف کنید قسمتی از آنها را در پنج دقیقه 

این قصه ها در آدم زنده می شود یعنی تمام جزئیاتش یادتان می . که باهم دیگر کمک کنیم این قصه ها باز بشود

.مرغ یادتان می ماند، نصیحتهاي صیاد یادتان می ماند. ماند

د، یکدفعه ساکت می شوید، وقتی وقتی در جامعه شما دارید یک اشتباه وقتی می بینید، دارید زیاد حرف می زنی

وقتی می بینید که خاکی .عقب می نشینید،می گوییم به خویش عاریتی دارید تمرکز می کنید، تأکید می کنید

.نیستید می گویید صیاد به او گفته خاکی باش

. وقتی زیاد تکرار بشود اینها یادمان می ماند
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