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1622مولوي، دیوان شمس، غزل شماره 

تو ز من ملول گشتی، که من از تو ناشتابم
صنما، چه می شتابی؟ که بکُشتی از شتابم

تو رئیسی و امیري، دم و پند کس نگیري
صنما چه زود سیري؟ که ز سیریت خرابم

چه شود اگر زمانی بدهی مرا امانی؟
که نه سیخ سوزد اي جان، نه تبه شود کبابم

چه شود اگر بسازي؟ نشتابی و نتازي؟
چو ببرد یار آبمنشود دلم نمازي

تو چه عاشقِ فراقی؟ چه ملولی و چه عاقی؟
ز کف جزِ تو ساقی ندهد طرب شرابم

بتپد دلم که ناگه برود به حجره آن مه
چو نهان شد آفتابم، به دو دیده چون سحابم

هایم، من اگر گشاده پایمبه کمی چو ذره
چه کنم؟ وفا ندارد به طلوع آفتابم

عجب، آسمان چه بارد که زمین مطیع نَبود؟
تو هر آنچه پیشم آري، چه کنم که برنتابم؟

تو چو من اگر بجویی، به شمارِ خاك یابی
ها، نیابمچو تویی اگر بجویم به چراغ

نفسی وجود دارم که تو را سجود آرم
واتعتوست جانا، د ستَجاکه سجودبمم

دل را ز جهانیان فرو شو: تو بگفتیم که
دلِ خود چگونه شویم، چو ببرد هجرت آبم؟
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صنما چو من کم آید به کمی و جانسپاري
که ز رشک دل کبابم و به اشک چون سحابم

به سحر تویی صبوحم، به سفر تویی فُتوحم
تویی بهشتم، به عمل تویی ثَوابمبه بدل

ستیزه تن زدستیبه تو چو بوبک ربابی
چون ربابممنِ خسته از ستیزت به نَفیر

که جوابِ من نیاییتو نه آن شکَرجوابی
؟که سکوت شد جوابممگر احمقم گرفتی
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.کنممیشروعموالناشمسدیواناز1622غزلباراامروزحضورگنجبرنامهاحوالپرسیوسالمبا

1622مولوي، دیوان شمس، غزل شماره 

ملول گشتی، که من از تو ناشتابمتو ز من

صنما، چه می شتابی؟ که بکُشتی از شتابم

راخداداناییوخداستامتداداصلدربنابراینواستخدائیتواستيهوشیارجنسازانسانکهدانیدمی

چیزهايبهطمربوکهفکرياقالمفکري،چیزهايبا،شودمیذهنوارد،شودمیجهاناینواردوقتیولی.دارد

یکشدگی،هویتهموچسبیدگیاینازو،آنهابهچسبدمی،شودمیهویتهمفکرصورتبهاستجهاناین

یکبوده،خداداناییوبودهخداشعوروبودهخداقبالکهرادلشیارامرکزشبنابراین.آیدمیپدیدماديمرکز

ازبنابراین.شودمیدیدشعینکمادي،مرکزاینو.ماستفکريالگوهايبهمربوطکه،گیردمیماديدانش

دیددیدشوقتی،پوستوگوشتباقیواستدیدآدمی:گفتهکهدانیدمیکههمینطورو.شودمیمادهجنس

.شودمیجسمجنساز،بشودجسمی

اینکهوجسمیيوشیارهوجسمیمرکزوچیزهاباشدگیهویتهماینکهبودهاولازکههستاینبرقرارو

يهوشیارایناشتباهاًانسانولی.باشدموقتیبکندتوجهجهانبهیعنیبیرونیچیزهايبهتواندمیفقطانسان

مرکزشدرکهمهمچیزهايباشدگیهویتهمایناگرکهکندمیفکروگرفتهاش دائمیيهوشیار،راجسمی

جسمیخدايیکجسمی،يهوشیاروماديمرکزایندرحتیوشودمیزیادترزندگیشبشود،زیادترهستند

داردخدایازندگیواستاشتباهکاراینولی. هستجایییکدرکهکندمیمنعکس،استبتواقعدرکههم

ازوبرگرداندانههوشیاردوبارهوکندبیدار،ذهنخوابگوییممیمعموالًکهدیداینازراماکهکندمیکوشش

بگیردراجسمیيهوشیارآنوبگیردراماديدیدآنوبگیردماازراماديجنسآنیعنی.بکندخودشنسج

جنسازمامرکزحالتآندرکهاستدیگريدیدآنکهبرساندخدائیتيهوشیاروحضوريهوشیاربهدوباره

.نیستجسمجنسازواستزندگیوخداست

یکی،نیستمامرکز،نیستمنآندرکهجسمیيهوشیاریکیباشیمداشتهیمتوانمیيهوشیارجوردوماو

میسکونماولی،داردشتاببینهایتمانظرازسکونيهوشیار.استسکونجنسازکهحضوريهوشیار

گویدمیآنبهاینجادرکه،داردسرعتبینهایتخداپس.بگیریماندازهتوانیمنمیرابینهایتماچون،بینیم
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.استملولانسانکند،میبیانموالنارااولمصرعاولقسمتدرواقعکهجسمیيهوشیارایندروناشتاب،

کم،کندمینقصحس،استملولاستمرکزششدگیهاهویتهماینوشدههویتهمچیزهاباکهانسانی

هیجاناتاینمعموالو.بیاوردشوقبهاراوبتواندکهگرددمیبیرونیهیجاناتیکدنبالدائماواستحوصله

آنوبیاوردشوقشبهکمییکباشدجدیديچیزولی،استهویتهمآنباکهباشدچیزهاییآنبهمربوطباید

.نداردرااصیلزندگیآنواصلیانرژيآنواصلیشوق

بهمن،بصورتجهاناینبهآمديکهتوگویدمیکهاستاینمثلدرست،گشتیملولمنزتو:گویدمیاینکه

اینحاال.نباشیملولتوانیمیتوو،ملولیتوولی،امتومنیعنی،استملولتوقسمتآنمن،کارهايعلت

ازمااگرمثال.رودمییادمانمرتبوشویممیآگاههیماکههستموضوعییکبهآگاهینشانصحبتجور

میلحظهیکولی،اوبهبسپاریمراخودمانوباشیمتسلیمظهحهرلباید،مدانیمیرااینوهستیمخداجنس

وملولمتوبصورتمنیعنیگشتیملولمنزتو.هستیمملولمانتیجهدرو.رودمییادمانبعدلحظه،گوییم

یاناشتاباین.ناشتابمتوازمنکه،داردعلتیکمنملولیاینو.نیستدرستمنوضعیتاینکهآگاهمحاال

راما،مکانیازمانبهمراجعهبوسیلهخواهدمیاصطالحاتاینباموالناولی.بخوانیمتوانیممیجورهرناشتاب

.نیستیممتوجهولیکنیممیذهندرکهبکنداشتباهیبهآگاه

جسمجنسازیعنیاستالمکانیجنسازواستبینهایتجنسازخداکنیمصحبتجسمی،مکانی،لحاظبه

عدمفضااینکهبراياستغلطسئوالایناصالفضا؟چیهجنساز.بینیممیکهفضاستهمینمثالش.نیست

جسمجنسازاینکهبرايحاالخداپساست،غلطاصالچیه؟جنسازاینکهپرسیدنبنابرایننیستچیزاست

بالفاصلهکندمیذهنکهسئوالیچون،چیهعدممدانینمیماوگرنهباشدفهمقابلذهنبراي،گوییممینیست

،بشناسدتواندنمیذهنکهنیستمکاناگرخوبنیست،مکانالمکانچیه؟المکانخوبچیه؟عدم:گویدمی

یعنیبخوانیمشینسکونبااگرناشتاببنابراین.یعنی فکر نمی تواند بشناسدشناسدمیرامکانفقطذهن

.نخوردهچیزيیعنینخوردهصبحانهیعنیناشتا،

.نفهمیمکهنیستسنگینیخیلییافلسفیچیزهماین؟چیهمافرمکهمکانبهمراجعهلحاظبهبنابراینپس

مافکروماحستاپنج،بشنویدبتوانیدراصدایشببینیدتوانیدمیچشمتانباشماکهچیزيهراست،فرماین

بخورمنگرفتمغذاتوازمنکهشديدلخورمنازتوگویدمی.استفرمذاغپس.استفرمکند،کشفتواندمی

زندهوحدتبهاگر،نباشیمزنده حضوربهاگرجهاناینبهآمدیمماکهوقتیاز.هستهمدرستانه،هوشیار
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سبببیديشایعنیحضورويهوشیارغذاي.نخوردیمغذاییماآنورازآگاهانهوانههوشیارموقعهیچنباشیم،

اوجنسازبایدبخوریمسبببیشاديوسبببیآرامشاینکهبراي.نخوردیمموقعهیچسبب،بیآرامشیعنی

تسلیمیا،کنیمآشتیبایدلحظهایناتفاقبا،لحظهیکحداقللحظهایندرباشیماوجنسازاینکهبراي.باشیم

.باشیم

درآمدمصورتاینبهمنیعنیدلخوري؟منازتو:کهگویدمی،نمکابهمراجعهبا،استاینمعنیشیکپس

وبدهیشاديمنبهخواهیمیلحظهاینولحظههرتوکهکینه،ازپررنجش،ازپرغصهازپرانرژي،بیدلخور،

تو.مکنمینگاهبیرونبهدارمماديدیداینکهبرايگیرم؟نمیچرا.گیرمنمیمنبدهی،خردوبدهیآرامش

دنبال،هستمکسیدنبال،هستمهمسرمدنبال،هستمپولدنبالمن،بدهیرابرکاتآنمنبهاي هآماداینجا

.بگیرمرابرکاتاینمنآنهاازکههستممقام

اوازوبشویدتسلیمبایدشماکهاستاینجوابشپس.دهدمینشانداردموالنارامااشتباهکهبینیدمیپس

ملولاگرنیستید،ملولپسگیریدمیاگر.کنیدسئوالخودتانازشماگیرید؟میبگیرید،غذالحظهنایدر

وگرنه،نگرفتیدهملقمهیکحاالتاهنوز،گیریدنمیغذااواز،داریدروحیاشکال،داریداشکالیعنی هستید

درسته؟.فهمیدیدمی

خداخوب.سرعتکمیعنیشتابناشتابم،نابخوانیمبایدرتاینصودرکنیمبررسیزمانلحاظبهاگرحاال

بهبایدکنیمحسرازندگییا،ماکنیمحسلحظهایندرراخدابخواهیماگرگوییممیاست؟چقدرسرعتش

کهاستذهنسرعتماسرعتاست؟چقدرماسرعت،حاال.استتغییربینهایتاوسکون.بشویمزندهاوسکون

استسرعتبینهایتکهراخداسکونکهاوال.برسیمچیزيیکبهآیندهبهبرویم،کنیممیفادهاستداریم

. استآیندهوگذشتههمینزمانازمنظوراست،زماندرکهما،ذهنسرعتبهکردیمتبدیل

عمقعنیی،توستعمقونیستزمانلحظهاین.بپوشانمرالحظهاینکهاستاینهنرمتمامفقطمنیعنی

آنازبلکهسویشبهبرومعجلهباوکنمفکرآیندهدرچیزيیکبهراجعکهاستاینهنرمفقطمن.خداست

یک،باشدامتحانییکاستممکن،باشدفرديیکاستممکن،باشدپولاستممکناین.بگیرمزندگی

گویدمیکهاي هجملیعنی.استهنرمندبسیارموالنا.کنیممیصحبتزمانشبعدبهراجعداریم.باشدوضعیتی

.کندمیکمکواقعاو،خواندشودمیصورتدوهربه
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ولی،باشمزندهتوسکونبهبایدبرسداگررسد،نمیتوبهسرعتمیاشتابممنکهملولیمنزتوکهگویدمی

آنبهپرممیفکرآنازبعدفکرآنبهپرممیفکراینازمرتبآینده،بهروممیدارمفقطکنممیمنکهکاري

که،بشومصندوقدوتابینفاصلهبشوم،فکردوتافاصلهجنسازباید،برسمتوسرعتبهکهباشدقراراگرفکر،

اینباباباکهکنیبیداررامن،برسانیخودتسرعتبهرامنکهتوستدستاینگویدمیدوبارهو.شومنمی

.استلحظهایندرزندگی،نیستخبريآیندهدرآینده،چیزهايبهرونفکرتطریقازسرعت

شتابم،ناتوازمنکه،تودستبهبسپارمراخودم،بشومتسلیمبایدمنکهرسممینتیجهاینبههمبازمنپس

ازتواماذهن،نامبهدستگاهییکدر،استآیندهبهرفتنوفکرهایموهایمحسسرعتسرعتممنیعنی

دوبارهمنیعنیدلخوري،منازتوهملحاظاینازاست،بینهایتسرعتتولحظهایندرهستیسکونجنس

جسمبصورتاینکهیا،نرسیدنزندگیه سرعتبومنبودنآیندهگذشتهزماندرشودمیمعلومپس.دلخورم

.استمنهايغصهیلدلاست،مندلخوريدلیلد،بگیریراکدامهرگیرم،نمیغذااواز

زندگیلحاظبهراشتابیمیچهشتابی؟میچهزندگیايخدایا،یادلبرایعنیصنماصنما،کهگویدمیبعد

عینکبایکی،ذهنعینکبایکی،استدیدقابلعینکدوباهمکدامهریعنی،شتابیمیچهدوباره،بگیري

میروانساکن،شویممیساکنماشتابد،نمیدیگراوبشویمدهزناآلناوبهمااگرزندگیلحاظبه.زندگی

بهرامنچرانیست،همتوبهحواسماصالآینده،درجسمییکبهروممیدارم،ذهنمسوارکهمنولی.شویم

.نیستمبلدمنیعنیتسلیم،بسويرامندهدمیهلدوباره.بلديکهتوانداختی؟روزاین

کهاینطوريیعنیشتابمازشتیبکُدوباره.شتابمازشتیبکُکهروي،میسریعچقدریعنیی؟شتابمیچهصنما

توباوبکنمکمتریانکنمراکاراینکهکنممیآگاهدارممنودهیمیانجاممنبصورتتویعنیکنیمیتو

تو،ناشتابیبه، بشومزندهفکراتدوبینفاصلهبهمنکهاستفرصتلحظههرمیرم،میدارممنبشوم،موازي

دوبارهبعدي،فکربهمرومیشوممیفکرولیآینده،بهنرومیعنی.برسمتوسرعتبه،برسمتوشتاببهیعنی

گوییممیخدابهداریمکنی؟مامیراکاراینچرا،شوممیفکردوباره،بعديفکریکبهروممیشوممیفکر

نمیما.کنیمنمیراکاراینماپس،شنویممیهمخودمانگوییممیاوبهوقتیخوب؟کنیمیراکاراینچرا

.شتابیمیچهصنما،شویممیمتوجهرااینهست،زندگیآندرکهذهنماندرآیندهدروضعیتییکبهپریم

لحاظبه.استنذهتويفقطسرعتممن.استبینهایتسرعتتشتابت،تو:گویدمیبگیریمزندگیلحاظبهو

ذهننامبهشدمدستگاهییکسوار.رسمنمیتوبهدارمکهسرعتیاینبامن،بگیریماگرزمانوسرعتدوباره
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من.استبینهایتسرعتتهمتو،استمحدودسرعتشهماینوبرودآیندهدرچیزيبهکهاستاینهنرشکه

یعنی،تسلیمدوبارهکن،کمکمنبهبیاتوپس،توانمنمی،کنمشناساییراتوبخواهمفکرهااینباسرعتاینبا

براي.کشدمیرامناینوآیندهبهبرومشتابباکردمعادتمنکه.کردمگیرنیستم،بلدفکرمبا،نیستمبلد

میادیدارممنپسکنم،میزندهراذهنیممنکنممیراکاراینلحظهبهلحظهکند،میفکرجنسازاینکه

.نکنمراکاراینکهگیرم

مثال.کندمیایجاددرددیداینچونکردن،ایجاددردوآیندهبهرفتنسرعتبایعنیذهندرگرفتنشتاب

وکندکاملراخودشخواهدمی،بیندمیناقصراخودشهمیشه،نیستوصلزندگیبهچونذهنیدیدهمین

میپیشرنجشهاانسانوبیرونجهانازماهايتوقع.کندمیپیداوقعتکند،میپیدابیرونجهانازتقاضا

پوستهمنفیهیجاناتهمین.آوردمیپیشمنفیهايواکنش،آوردمیپیشمقاومت،آوردمیپیشخشم،آورد

.کافیمبشبایدماراذهنپوستهاین.خداییتعنوانبههستیمذهناینتوياالنماو.کندمیسفتراذهنیمن

یکدفعهاین،هاسختییعنیبیایدبه آن زندگیمحکمضرباتاینکهیکی.شکافتشودمیجوردوراذهنپوسته

میشناساییداریماالنهمینمازندگیخردباکهزندگیباشدنموازيدیگریکی.شودشکافتهاش پوسته

مرتبآینده،بهرویدمیداریدمرتبکهبینیدمیاالنشما،هستیمذهندرکاريچهمشغولاالنماکه،کنیم

،شتیکُذهندررامنیعنیشتابمازشتیبکُ.کندمیملولوشدکُمیراشماکاراینو،گذشتهبهرویدمیدارید

توجنسازاولمناالن،نیستمزندهتوبهمن،استمرگیکایندردهاوفکرهاباشدمهویتهممنیعنی

.ذهنتويردممورفتمولی،باشمتوجنسازبایداصوالهماالن،بودم

کهبشناسیممانهمهیعنی.هستموضعیتیچهدربشناسممنکهاستاینشرطاولینمن؟بکنمبایدچکارحاال

.برسماوسرعتبهبایدوهستمخداجنسازمنکه.بکنمنبایدراکاراینآینده،بهروممیدارممرتبمن

داشتمسکوناگر،ندارمکهباشمداشتهلحظهایندرسکونکهاستایناش معنیاستنهایتبیاوتسرع

وذهنپایینسرعتاینافتدمیکهاتفاقاینو،ذهنمتويافتممیاتفاقدارممرتبمن. داشتمبینهایتریشه

ذهنیمنسرعت،نیستمنصلاسرعت،نیستخداسرعتایننیست،قبولقابلخدابراي، ایناستمنحس

.استمن

خوانیدمیهمرابیتوکنیدمیتوجهکهچندبارولی،بیایدمشکلاستممکنبنظر گرچههاصحبتاینهمه

. شمابرايشودمیروشن
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گردويیکآجیل،یکهامیمونفیلمدوتاایندرکهبدهمنشانشمابهکوتاهفیلمدوتاخواهممیاالناما

ابزارازگرفتهیادمیمونکهبینیدمیاوالًو،سنگبا،بشکنندخواهندمیرااستسختپوستشکهرابزرگ

چیزيچهدانمنمی،بزرگگردويگذارممیمنرااسمشحاالرا،گردواینکهگرفتهیادهمثانیا،کنداستفاده

ما.برداردرامغزشوبشکندراآنخواهدیممیمونواستبزرگترگردوازکهاستمشخصولی،گفتراآنباید

خواهیدو.بیاوریمدرآنتويازاستيهوشیارکهراخودمانمغز،بشکنیمرامانذهنگردوياینخواهیممی

برايکهمحکمیسنگیکثانیا.بدهدقرارآندرراگردواینکهبراي،کندمیپیدامناسبیجايمیمونکهدید

.بشکندراگردواینتازندمی،داردفرقدیگرهايسنگباهکردپیداکاراین

پس.کندنمیرهاراموضوعنشکستهراگردوتاواستمتعهدبسیارمیموناینکهشدخواهیدمتوجهو

،هستنداستادهامیمونسريیککهدیدخواهیدبعديکوتاهفیلمیعنیبعديکلیپدروداردتعهدبنابراین

نیستندبلدکار،تازههايمیمون،بشکنندجوريچه،بزنندجوريچه،کنندپیداراسنگجوريچهکهدانندمی

.کنندپیداتوانندنمینخوردسر،نخوردتکانکهراگردوآنجايکنند،انتخابراسنگ

،بشکنیمبایدراذهنيگردوماکهبفهمیممااوالکهاستاینکوتاههايفیلمایندادننشانازمنمنظورحاال

.کوبدمیمحکمراماوکندمیپیدامحکمیهايسنگزندگیاگرو. بیاوریمدرتوآنازراخودمانمغز

گیرذهنتويتو،آنکهخداییتیاستيهوشیارکهمغزمانو،بشکنیمراگردواینماکهاستاینمنظورش

شدهنوشتههمموالناشعربینیدمیکهطورهمان،دهیممینشاناالنراکلیپپس.شودآزاداستافتاده

گهیگهکارایندرتونیستی،پیوستهتوکهراتومرنرسدمیکارمزدزان

تعیینراجایش. نکندحملهاوبهیوزپلنگیپلنگیشیريکسیکندمینگاههمورآنوراینشویدمیمتوجه

بزنیماینطوريرامانذهنگردويبایدماهم. کندمیراکاراینارددپیوسته،استمتعهدبسیار،کندمی

گاهگهیاکاریم؟ایندرپیوستهموالناشعرمطابقومیموناینمثلهمماآیابله،. بیاوریمدررامغزشبشکافیم

مغزشوزندگیدرختبااليبرویموبشکافیمراذهنیعنیراگردوآنتوانیممیآیاکنیم؟میراکاراینداریم

خدائیترایمانهوشیارکهدربیاوریمرامانذهنمغزاگرهممابله.شکندمیکیفهمدمیقشنگبخوریم؟را

رااینوبکوبدکهگذاردمیماجلويچالشهاییزندگیوکنیماستفادهتوانیممیافتادهگیرآنتويکهرامان

.بلهبپذیریموبشکند
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کاراینمخصوصسنگ،استسفتخیلیسنگش،ببینیدآوردمهمراحافظشعرمن،ستهردیگیکیاین

اینجانوشتیمراحافظشعر،دانهاینرويبهزندمیمهارتیودقتیچهباشناسدمیمیموناست،

گمراهیخطرازبرتساستظلماتمکنخضرمهرهیبیرهاینقطع

خواهیداالنبله،خوردمیشکسته، بلهاستتاریکجسمیهوشیاري ،نیستیسادگبهذهنگردويشکستن

بلد،زندمیهیبچهببینید.گذارندنمیمناسبیجايیاونیستخوبشانسنگ،نیستندبلدهابچهدید

،شکستسنگ،خوردسرهمسنگ،رفتسرخوردسنگش،نیستمناسبشیجا،استکوچکسنگشنیست

.راذهنگردوي،بشکندنیستبلدهاانسانماازبرخیمثل،استشینامیمونهماین

نبایدراراهاینموالنامثلرهنماییبدونمابنابراین.دهندمییادمابهوبلدندحافظوموالنامثلهاییانسان

.بکنیداستفادهموالناابیاتاینازگذاشتیمشمابرايمارافیلماینهمینبراي.برویم

،کنیمپیداگردوبرايمناسبیجايو،باشیمتسلیم،باشیممتعهدبایدبسیارکهدادمینشاناولکوتاهفیلم

یاافتدمیخوردمیسرگردویش،نیستبلدآدموقتیکهدیدیددومیفیلمدرو،باشدمحکمبایدمانسنگ

.شودنمیموفق،افتندمیدوهریا،شودمیخوردسنگزندمیراسنگ

تو رئیسی و امیري، دم و پند کس نگیري

صنما چه زود سیري؟ که ز سیریت خرابم

کهدمیبوسیلهو،هستندایشانامیرورئیسکهدانیممیوخدابهزندگیبهکنیممیروانسانبعنوانماپس

من؟کیهکَس،گیرندنمیرایکسپندودمولی.کنندمیزندهراما،زندگیدم،خرددم،دمندمیلحظههر

یک،نیستکَسواقعاًذهنیمنکهدانیدمیشما.استکسیتوهمیباشندهاینکنیممیفکرما،ماذهنی

تصاویرایناستسینماییفیلممثل،دهدمینشانذهنکههمراچیزيوچرخدمیسریع،استذهنیتصویر

.آیدمیدرفیلمیک،بدهیدنشانسرعتباسرهمپشترا 

نهایتبیهمانما،نیستیمماهستیممادهدمینشانذهنکهآنمخصوصاً،دهدمینشانذهنکهچیزيپس

صحبتاگرفرمبصورتگردیمبرمیجهانازیعنی،گردیمبرمیجهانازکهوقتی،لحظهایندرهستیمخدا

ایندرخدانهایتبیبهگردیمبرمیفرمومحدودیتاز،لحظهاینبهگردیمبرمیآیندهوگذشتهازنهیا،کنیم
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زندهخدابقايبه،ابديۀ لحظاینبهآییممیبارهدوشویممیجمعآیندهوگذشتهازیا،شویممیزندهلحظه

:آنازپسلحظهاینبهبودنزندهولحظهاینازآگاهیو.استابديلحظهاین.شویممی

1344شمارهغزلشمس،دیوانمولوي،

عللموقوفِنهست،فَیَکُونکُنْاوکارِبپذیرنَفَخْتُزرودهدتجاناودمِ

پسدهدنمیآنبهاهمیت،گیردنمیتحویلاستتوهمیة باشندیکدمکهرامادمودمدمیاولحظههریعنی

ورامانصیحتو.خودتدمنهدهدمیجاناوستدمکهبپذیرنفختازبروتو.کنیممیعوضراخودمانداریم

وجودمنبنامدیگرکسیاوازغیرکهپنداریممیماکه.پذیردنمیخداذهنیمندررامادعايوراماتقاضاي

.استذهنیمندیداین.استغلطاینودارد

اکثریتتقریباً.نیستنندبلدرادوگراینشکستنهامیمونبعضیکهدیدیدهامیمونفیلمدراالنهمینو

هايمیمونآنمثل،بشودزندهاونهایتبیبهلحظهایندربرگرددذهنیمنازجوريچهنیستبلدبشریت

درداشتندتعهدهم،بودمناسبگردوجايهم،بودسفتشانسنگهمکهدیدیمهمراهاییمیمونولی،ناشی

کهبکنیبایدکارچهجهانازگرديبرمیوقتیکهدهندمییادمابهدارندالنامومثلهاییآدمو.گردوشکستن

.نکنیاشتباه

؟اینچییعنی؟حساسیچقدر؟رنجیمیزودچقدرمعشوقاي،خداايیعنی،سیريزودچهصنماگویدمیبعد

زندهخدانهایتبیبهکسیکیلحظهایندر.دارداثرمارويکنیممیکهکاريهرکهکنیممیماتوجهیعنی

میاثراش زندگیروياینها،منفیواکنشیکبهشدگیهویتهمیکبهبیرونبهاش توجهکوچکترین،بشود

می،گذاردمیاثروسعتشمیزانبه،گذاردمیاثراش شاديمیزانبه،گذاردمیاثراش زندگیمیزانبه،گذارد

.رنجیمی،شويمیدلخورتو،بکنمکاريیکخواهممیتامنیعنیسیريزودچهصنماگوید

اینگوییممیمادهیمنمیاهمیتاصالًماولی.استحساساینقدرترازواینیعنیرنجدنمیماازخداکهواقعاً

هرهمکسیهر،خواهیممیبیشترهمباز،ماستمرکزاینهاوداریمدردهمهاین،داریمشدگیهویتهمهمه

شماوبدهمابهفرصتییکسیريزودچهصنما:گویدمیموالنا.گوییممیاینطوريما.بکندخواهدمیکاري

خردکهشودمیسبب؟چراگذاردمیاثرشمارويکنیدمیفکريهرکنیدمیحرکتیهرشویدمیمتوجه

.استحساسخیلیکاراینو،نشودیابشودشمابعدچهارواردزندگیشاديوزندگی
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جوردوتوانیممیهمبازراخرابمسیریتزکه،خرابمسیریتزکه.شويمیسیرمااززوديیعنیسیريزود

.کندمیمستوخرابرامنکهتوستسیريفقطشوممیمستبخورمسیرتوازاگرمنیعنیکنیمنگاه

جارياتزندگیاینواتانرژياینوويبشسیرمنازاگرتوگویدمیداردرامعنیهمانهمبازشادومی

منبرويوبرنجیاگرتو،ایناستترفهمقابلذهنبرايبشويسیرمنازتوشوممیآشفتهمن،منبهنشود

.استزندگی؟کیهامیرورئیسپسایمنشدهمگرامشدهکهشوممیخراب

این،گیردنمیراتوهمیکَسپند.بکنراکاراین،دهبرااینکنینمیدعالحظههرشما، شویدمیتسلیمشما

مااوضاعنهاو،استظریفواستحساساوکهدانیدمیشما.بگیریدبایدتسلیمبارااوپندکههستیدشما

میشمابعدچهارواردزندگیشاديوزندگیخردوکنیدمیتماشاایدنشستهناظربصورتشما.استاینطوري

.شودمیقطعیکدفعه،رااینکنمزیادشنیستزیاداالن،کنیقضاوتبخواهیتا،شود

خودتزیادبااتشدگیهویتهمباکرديدخالتعقلتباکرديدخالتذهنتبايکرددخالتگویندمی

اینردشکرورضاوتسلیمازبغیرمایعنی؟نیستممنامیرورئیسمگر،کرديدخالتمنکارتو،کرديدخالت

.رودمیکندمیقهر،نیستقبولقابلموالناهايدرساینجورذهنیمنبرايالبتهنداریماي هچارهیچلحظه

.نداردوجودمناصالً کهبفهماولشما؟منکدام.دارمحرفهممن؟چیمنگویدمی

چه شود اگر زمانی بدهی مرا امانی؟

که نه سیخ سوزد اي جان، نه تبه شود کبابم

زندهتوبهمنیعنی،بدهیامانمنبهتولحظهیک،بدهیامانمنبهتولحظهیککهشودمیچیگویدمی

سرعتاینبه،نپرّمآیندهدروضعیتییکبهوضعیتاینازفکرایناز،نپرّمفکرآنبهفکراینازمنکه،بشوم

لحظهایندررازندگیواستآیندهدرزندگیجايینبهترکهنباشمروانشناختیزمانسلطهزیر،نرومآیندهبه

کهحاال،خوب.بشومزندهتوبهکهاینستمنانتخابوهستلحظهایندرزندگیکهبشوممتوجه،نپوشانم

بشومزندهاوبهلحظهاینکهبشومموضوعاینمتوجهدارممناینکهمثلدرست.کنمشارکت،دانیمیرااینها

آنهادر،بیاورمبدستمناستقرارکههمچیزهاییآندرونیستآیندهدرزندگیکهبفهممونرومآیندهبهو

عملچراپسشویمنمیمتوجهاالنمگر،شودنمیچرا؟بشوممتوجهمنشودمی.نیستهاوضعیتدرنیست

میزندگیبیرونیچیزهايازهنوزچرا؟داریمحرصاینقدرچرا؟ایستیمنمیلحظهایندرچرا؟کنیمنمی
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هستندمادردهايماانگیزهوخواهیممیامانمااگر؟داریمتوقعهمهاینبیرونیهايآدمازهنوزچرا؟خواهیم

میشمابهرامعنیایندارد؟اندازیمنمیرادردهاچرا،کنیممیماکهاعمالیوالگوهابهکشندمیرامادردهاو

.بشومزندهتوبهمنیعنی،امانیمرابدهینیزمااگرشودچه،دهد

تلف،استسوختهاالنکهباشدمنخدائیت،باشدمنهوشیاريتواندمیسیخ،کبابنهسوزدمیسیخنهکه

کینه،هاسترنجش،هاستترسمشغول،هاستوضعیتمشغولماخدائیت،استجهاناینمشغول.استشده

،نریختهماعملوفکربهزندگیخردچون،ماستعملحاصلبخوریمبایدهکهمماکباب،هاستحرص،هاست

ۀ رابط،ماخانوادگیزندگی،ماکارهاينتیجه،آوردیمبوجودبیرونکهساختارهایی؟چیهماکباب.شدهتبهکباب

خوشاینداین،استمنکباباینکلیبطورجهاناینبامنۀ رابط،مردمبامنۀ رابط،امبچهوهمسرمبامن

.کبابهمسوختهسیخهم،شدهتبهمنکبابنه؟است

ودهدنمیزندگیتوبهجهاناینکهبفهمیکنیحسرازندگیاینوبشويزندهاوبهلحظهیکاگرگویدمی

نه،هستیخودتزندگیچونزندگیجستجويبرايبرويآیندهبهنبایدلحظههرواستتوهمذهنیمناین

.کبابنهسوزدمیسیخ

توماهوشیاريخواهیمنمی،بشودتبهمانکبابخواهیمنمیچون.شویممیکهالبته؟ شویممیبیدارماحاال

؟چیهرنجیدن.هستیمجهانایندردردایجادمشغولخداامتدادبعنوانما.بشودمعطّلدردهاوفکرهاخواب

ودیگرانرفتنبینازوورشکستگیآروزي؟چیهنداشتنروا؟یهچنظريتنگ؟چیهانتقامجویی؟چیهرنجاندن

همکبابسوختهسیخیعنیاینها؟چیهعیبجویی؟چیهکردنرامردمغیبت؟چیهگذاشتنمردمچرخاليچوب

.باشیمساکنلحظهاین،آیندهبهنرویممرتبماکه،موالناۀ بوسیلشویممیداریمبیدار،بله.سوخته

راماکههرچیزيکنیمشناساییتوانیمنمیما،بیرونبهدهدمینشانواکنشکندمیفکرتندتندیهماذهن

ازکهنیستایناش معنیاین،کندجذبما را نبایدبیروندرچیزي،خطاستاینوکندمیجذببیروناز

بشودمامرکزتواندنمیبیرونیيچیزهااینبدهیمتشخیصتوانیمنمی،بکنیماستفادهنخواهیمبیرونیچیزهاي

.کندمیتعیینرااینداردکهاستزندگیخردبلکه،بشودمافکروعملانگیزهتواندنمی

امیرورئیسیا؟شناسیممیراامیرورئیسمااصالً.امیريورئیستوگیرينمیراکسیپندودمتوگویدمی

،ماستهايشدگیهویتهمازیکی،ماستمرکزدرچیزآن؟دهدمیمابهچیزيیکشناسیممیراجهاناین

.کندزیادراماهايشدگیهویتهماینازیکیکهگردیممیهاییآدمدنبال؟چیهکنیدنگاهمارفتاربهشما
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چو ببرد یار آبمنشود دلم نمازيچه شود اگر بسازي؟ نشتابی و نتازي؟

دارداینکهمثلدرست.کنمآشتیلحظهایناتفاقبامنوقتی؟سازدمیمنبااوکی؟زيبسامنباشودمیچه

ذهنسرعتبامناگرخوب،. نرويسرعتبایعنینشتابی؟کنیآشتیلحظهایناتفاقباتوشودچهکهگویدمی

ذهندستگاهدرشتابینافهمممیاالنمنآینده،بهروممیذهنیمنسرعتباوروممیهایمحسوروممی

باخداسکونبهکهدانممیمن. کنممیتركمنرااینپس.رسدنمیخداسکونبهشتاباین. نیستخوب

.دیگراستواضح. رسیدنخواهمآیندهبهمنتاختن

منتاختنوآیندهبهرفتنمن،سرعتهمین،خوب. اوبهرسمنمیوگرنهنپرمفکرآنبهفکراینازاینکهباید

یعنیجهان،ایندرچیزيهرمقابلدرمقاومت. کنممقاومتایجادمنکهشودمیسبب،چیزهابرايآیندهبه

یعنیآب. شودمیقطعمنآببنابراین.هستهمزندگیهست،همخدامقابلدرمقاومتلحظه،ایناتفاق

آباگرخوب.شودمیقطعکنیمیمقاومتشماتا. آیدمیآنورازکهحیاتآبزندگی،برکتآرامش،خرد،

شفاونشناسیدونشویید،راهارنجشنشویید،راهاچركایندانمنمیونگیريوضورااینهاشماونیاید

.شودنمینمازيدلتان،ندهید

هرکهبفهمینییعکننده،سجدهیعنیاو،جنسازیعنی.ماخوانیممیکهنمازينهحاال. نمازاهلیعنینمازي

...بعدلحظهبعد،لحظهبعد،لحظهبعد،لحظهلحظه،اینکامل،تسلیمیعنی. دهدمیفرمانکهاوستدملحظه

بسازم،اگرشودچه:گویدمیاینکهمثلدرستتوانی؟می. سازيمیلحظهایناتفاقباتولحظهبهلحظهیعنی

شد،نخواهدنمازيدلمآینده،بهبتازموبشتابمنسازم،اگرچون. ودشنمینمازيدلماینکهبراينتازم؟ونشتابم

. دهدمینشانمقاومتموقعآندلماینکهبرايکرد،نخواهدسجدهدلم

اینیالحظههرزندگی،یار،. کندمیقطعراآبیارآینده،بهبتازیماینکهمحضبه.شویممیمتوجهماپس

جنسازاست،شناساییجنسازاست،خردجنسازآباین. راماکنندهزندهآبفرستد،میراآبداردلحظه

شدگیهویتهمرا،دردهایتانبدهیدشستشوبتوانیدکهبیایدآببدهیداجازهبایدشما.استشفابخشی

اسایی،شنقبول،وگیردمیصورتنکردنمقاومتوانداختنوشناساییباکاراینگفتیمبارهاورا،هایتان

.آیدمیبودننمازيازاینهاهمهمسئولیت،قبولمقاومت،عدمانکار،عدمقبول،

آیندهبهچون. استآیندهواستزمانبهحواسشکند،میمقاومتدائماًاینکهبراينیست،نمازيذهنیمن

آناش قبلهشدهصافکهدلیواستجهانایناش قبله. خواندمینمازجهانیاینچیزهايبهذهنیمنهست
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ایننیست،آسانکاراینرسانید،میصفربهرامقاومتکنید،بازراآبگیریدمیتصمیمشماپس. استجهان

.خواهدمیموالنامثلیاريخواهد،میتعهدخواهد،میپیوستگیکار

همهابزرگازبرخیهمهاکوچولوهم. دیدیدراکوچولوهايمیموندادم؟نشانمنراهامیموناینچهبراي

رسیدنمیعقلشبهشد،میخُرددانهرويزدمیبود،آهکیسنگشان. بشکنندراگردوهاکهنبودندبلدهنوز

.کندپیداسفتسنگمیمونیکیآنمثلبرودکه

بدهید،گوشورحضگنجماهسهماه،دوکهنباشداینطوريدهید،میادامهرابزرگانوراموالنابهتعهدشماپس

ذهنیمنحرفبهدارد،ذهنیمنآدماست،لحظهایندرزندگیگرفتم،یادذهناً. گرفتمیاددیگرکهبگویید

لحظهبهلحظهکهکشدمیطولمدتها!نیستگرفتنیاداینبدهد،گوشزندگیحرفبهبدهد،گوشنباید

شمابهداردغزلاینبیتهر. بشویدتسلیمبایدکهکنیدتلقینخودتانبهبایدشماولیبگیردبایدراشمادست

.بیتشهرشو،تسلیمگویدمی

پایان قسمت اول

&&&
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تو چه عاشقِ فراقی؟ چه ملولی و چه عاقی؟

ز کف جزِ تو ساقی ندهد طرب شرابم

براساسذهنیمنچون؟هستیجداییعاشقتومندرچرا:گویدمی. گویدمیداردخدابهانسانهنوزیعنی

تاوهستیمجداهمخداازهستیم،جداآدمهاهمهازماذهنیمندر. شدهتشکیلشدگیهویتهموجدایی

عاشقمندرچراتو:گویدمیخدابهگوید،میزندگیبهدارد. بشویمزندهوحدتبهتوانیمنمیداریمذهنیمن

اینجادربودننافرمانوبودنملولیعنیعاقی،چهوملولیچهست؟املولیوقتچهملولی؟چراهستی؟فراق

. کنیدسوالخودتانازشماهستم؟جداییعاشقچرامنفهمیم؟میچی. استنامتناسب

است؟ملولیجايچهکند،جاريتووجوددرراحیاتآبخواهدمیلحظهاینزندگی،کهاستملولیجايچه

ماهستیم،اومااینکهبراي. گوییممیخودمانبهداریممانافرمانی؟چراکنی؟میاومتمقچراداري؟غفلتچرا

بهتبدیلشویممیتسلیمکهلحظههرلحظه،هرما. دادهتشخیصخدابدهیم،تشخیصما. بدهیمتشخیصباید

. دهیدمیراتشخیصایناالنشماوما،تشخیصوشودمیخداتشخیصتشخیصمانشویم،میخدا

هویتهمازپردلمزندگیاولاز. بودمشدگیهویتهموخداوانسانهاازجداییعاشقزندگیماولازمن

. نکردمتجربهونکردمحسرادلمبودنخالیوبودنعدمموقعهیچوبودممادهجنسازپسبودههاشدگی

درزندگیآثارهنوزکهزندگیاولسالپنجچهارازرغیبهشده،زیادامملولیزندگیاولازمگر؟نبودهاینطور

مورددرکهمن،بهراباورهایشانکردندتحمیلبزرگهایواشیواشداشتم،بازيبهمیلبودم،بازیگوشوبودهمن

.استصادقهمه

زیادترهمامملولیشده،ترماديمندلگذشته،وقتهمهرچهوبودمشدهملولدیگررسیدمکهسالگیدهبه

بهدائماًشدیم،ترمقاومشدیم،ترگرستیزه.شدیمترنافرمانو. ماستهمهواست،منزندگیداستاناینشده،

کههماگروجنگیدیملحظهاینبادائماً. استلحظهایندرزندگیکهحالیدرزندگی،برايکنیممینگاهآینده

عاقی.بدهدزندگیمابهکهاتفاقیبهرسیدنبرايکردیمپلهراآنویمدیدرالحظهایناتفاقبودیمعاقلخیلی

.خداستمقابلدرمانافرمانی. بودهبرقرارهمیشهمانافرمانیما،

توجزِکفزکه،حالیدر. ماایمآوردهخودمانسربالییچهکهبشویدبایدمتوجهابیاتاینخواندنباشما

شاديداشت،نخواهدطربشرابایننباشد،توکفازکهبخورمشرابیمناگریعنی، شرابمطَرَبندهدساقی،
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اولازولی.باشدشاديتویشکهبخورم،بگیرمشرابمن بایدتوکفازلحظهایندرفقطیعنی.داشتنخواهد

بوده،مادرموپدرتوجهمنشراب. هستمآنهادنبالهماالن.امخوردهشراببیرونیچیزهايکفازمنزندگی

شرابیاامخوردهغذامنبیرونکفازهمیشه. بودهمردمبقیهبعدبوده،معلمانمبعدبوده،مادرموپدرتایید

یعنیباشمعاقباشم،ملولباشم،جداییدرکهزمانیتااستاینطوريکهحاال.نداشتندطربکهاینهاام،خورده

منپسگرفت،خواهمشراببیرونیچیزهايدستازپسگرفت،نخواهمابشرتودستازمنباشم،نافرمان

.داشتنخواهمشاديوطربموقعهیچ

میکسیهربهماگفتیمفرمبیتوجهمورددرنشوید؟فراقعاشقکهآیدمیپیششمادرتغییريچهحاال

کنیممیشناساییبعدا،کردیمشناساییارزندگیاینکهازبعد. کنیممیشناساییآنهادررازندگیاول،رسیم

کاراینبراي.استزندگیشناساییاینزمینهومتنولی،کندمیایجابراچیشخصآناوضاعازماارزیابیکه

کسیتوانمنمیمندارمذهنیمنکهزمانیتاپس. باشمرسیدهسکونبهبایدباشم،مرتعشزندگیبهبایدمن

است؟چطوريکنیدمیتوجه.کشانممیبدراهبهبدهمهمراگبدهم،تغییررا

. استعشقاینکهکنیمشناساییاودررازندگیهمانرسیم،میهرکسیبهبشویمزندهزندگیبهبایداولما

اول.استفرمباتوجهبعداست،فرمبیتوجهاولمثال،مانبچهکردیم،شناساییاودررازندگیاینکهازبعد

بگوییماینکهازقبل. دداراحتیاجچیگوییممیبعداست،اش فرمیبیشناساییاست،اش فرمیبیبهتوجه

کلیقاعدهاینهمه،به.آیدمیاولفرمبیتوجههمیشهبخواب،بروبپوش،رالباستبنویس،راورکتهوم

. خوریممیشرابساقیآنکفازکههستموقعآن. است

اواینکهبراي. نیستاینطوريکهموالنایاردنیاییمقامواقعامن؟الدینصالحشهاي: گویدمیهیموالناچرا

خداشودمیمتوجه.شدهمرتعشخودشاینکهبرايکند؟میشناساییچرا. کندمیشناساییاودررازندگی

. هستهمگلدرهست،همدیگرشیاردرهست،همالدینصالحشهدر

پشتمقاومتایم،ریختههمبهرااوضاعباشیمخودمانمواظباینکهبدوناصالکهما. آیدمیاولامقضاوت

بهتوجهعدمپذیرش،عدمنافرمانی،وشدگیهویتهمپشتشدگیهویتهمستیزه،پشتستیزهمقاومت،

کهاستایندیگريبامايهاجدلومابحثهايما،هايصحبتتمامدانم،میمناینکهاصال.بزرگانحرفهاي

زندگیپندبساچه. باشیمبایدپذیراما.بودنبستهیعنیاست؟حرکتیچهاینخوب. دانینمیتودانم،میمن

یکاودفعهیکباز،همگوشتانکنید،میشناسایییکیدررازندگیشمایعنی. مابهآیدمیآدمهاطریقاز
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برايهستیم،پذیرااینکهبرايکند،میصحبتداردمننقصفالنبهراجعاین،اگوییدمیگوید،میچیزي

.ماکاریمایندنبالمیمونآنمثلاینکه

یکتا. آنجاگذاشتمیداشتبرمیزمینافتادمیتا. بشکندراآجیلاین: داشتقصدیکفقطمیمونآن

برویماینکهنه.بشویمزندهاوبهاینکهتاکی؟تاکه،اینبهبرگردیمدوبارهباید،موضوعاینرودمییادمانلحظه

بروقتیباشدیادمانو. بشویممعطلبیشتربشویم،هویتهمبیشترکهذهنیمندربکنیمکارهاییجهاندر

.بگیریمکمکبزرگانازبایدبرگردید،خواهیدمیدانیدمیشمااینکهولوگردیممی

همکند،میراهنماییراشماتسلیم،باکهاستزندگیهمخضر،، مکنضرخهمرهیبیمرحلهاینطی: گفت

درساینبهبایدروزهر.برداریددرساینازدستنبایدشما. استدرسبیتشهر. موالناستمثلکاملیانسان

متوجههماالنو. دبگیریراهنماییوکنیدتوجهدارید،خودتانکهاي هبرنامهریابرنامهاینطریقازیاحاالها

بهتاکیدخشم،رويتاکیدشکایت،رويتاکیددرد،رويتاکیدملولی،رويتاکیدجدایی،رويتاکید. شدید

.غیرممنوغیريتوکهدیگرانغیریت

! کافريتو. دارمرامذهباینمنداري،رامذهبفالنتوگوییممیماداریمتلویزیونچقدر،ماکنیدمیتوجه

درستهردوفراقوفَراقضمندرفراقی؟عاشقِچهتوگویدمیموالنابگو.استجداییوغیریتبرتاکیداین

چراداري؟قدرتبهمیلاینقدرچراداري؟حرصاینقدرچراخشمگینی؟اینقدرچراملولی؟اینقدرچرا. است

باورسريیکاش همهگوییمیکهآنکهتینیسمتوجهچرادانی؟میراچیزهمهتوگفتهکینافرمانی؟اینقدر

. عاقیتونیستی؟متوجهرااینچرا. آورينمیچیزيآنورازآوري،میدرماديمرکزازکهاستشدههویتهم

زندگیاینهاندارند،طرباینهاگیريمیجهاناینکفازکههاییشراباینگیري؟نمیشرابساقیکفازچرا

. شديخشکهمخودتند،خشکاینهاندارند،

بتپد دلم که ناگه برود به حجره آن مه

چو نهان شد آفتابم، به دو دیده چون سحابم

ماهیعنیاتاق،یعنیحجرهحجره،بهبرودماهایننکندکهلرزدمیدلمگویدمیموالنا،گویدمیچهببینید

حسکنم،میبودننهایتبیحساالن. راجاهمههکردروشنام،یکیاوبااالنزندگی،ماهاالن. بشودپنهان

بتپد دلم که ،مواظبمهستم،صندوقدوتاهستم،فکردوفاصلهجنسازام،رسیدهاوشتاببهکنم،میسکون



# Programگنج حضور709برنامه شماره  709

19: صفحه

،شودمیپرتحواسمدفعهیکچون.دارمنگهراحضورمکه اینمواظبمخیلییعنی،ناگه برود به حجره آن مه

همیشهماهاینکهتپدمیدلممنپس. داردوامیواکنشبهرامنوکندمیجلبراتوجهمنبیروازچیزيیک

.باشمآنبایعنیبتابد

به دو .برودابرزیر،بشودنهانآفتابمکههمین.هستمنآفتاباوپس، آفتابمشدنهانچون: گویدمیبارهو د

؟هستیماینطوريماآیا.ابریعنیسحاب.کردنگریهبهدکنمیشروعابرمثلمادیدهدو،دیده چون سحابم

یعنیماه. دیدیمهوشیارانهراماه؟ مادیدیمروماهاصال.نرودحجرهبهماهاینکهلرزهمیمادل، کهنیستیم

به مندردهايتمامیعنی. دلخورممنیعنی.استدلخوراوگفت؟بودیمزندهاوبهحاالتاهوشیارانهخدا،زندگی

.ناشتابماوازمناین علت است که

به .شدممیکاملتسلیممنبایدکاراینبراي.بخوریمبگیریمغذایییکمانکردیمدشتیهیچاوازهنوزیعنی

میگریاندوچشممیعنیدودیدهبهکهمیفهمیممااالنموضوعاینباشدهوشیارانهاگر،دو دیده چون سحابم

اگرولی،بتابدمنماهوکندطلوعآفتابمکهجاییبهبرگردمبارهودمنکهتعهدباکارمایندنبالیعنی. شود

ماولی. می دهدداردرامعنیهردو.گریهبهکنندمیشروع،یندآمیدردهاآنبارهوداینصورتدر،نشوممتوجه

.شدیمآگاهموالنابوسیلهدیگرچون

پذیرشمان.یموشمیلطیفکنیممیکوششما،شودمینهانآفتابمانوجرهحبهرودمیمانماهکهمحض اینب

بیرونرویدمیشماواقعا،تپدمیمادل.ندهیمنانشواکنشکهوآگاهیم.کنیممیبازرافضا.شودمیزیاد

یکهارفتارآنازماهرکدوهستیمشدهشرطیقبلازماکهکنندمیرفتارهاییمردم،زنندمیحرفمردم

.رفتماهبدهدنشانمقاومتوبدهدنانشواکنشماذهن.پردازدمیواکنش.بهماذهن.کندمیاثرمارويدفعه

.یدباشمواظبکهگویدمیشمابهموالنابارهودببینیدپس

چهد و چی می گوینمردمنه،هستمآفتابم،هستمماماهمواظبلحظهبهلحظهمنکهکندمییادآوريبیتاین

بلدرافکرمورارفتارموراحرفممنوکندروشنرامنزندگیفتابآآننورکهمواظبممن. کنندمیرفتاري

.مردمکارهايیامردمحرفهايبهواکنشوبیرونیهايانگیزهازنه،باشمبلداواز.باشم

لوع آفتابمچه کنم؟ وفا ندارد به طهایم، من اگر گشاده پایمبه کمی چو ذره

.صفراستاماندازه،برومراهتوانممیوهستماوزندهبه،نیستمذهنتويیعنی،بازاستیاپممنوقتی:گویدمی

دستم،شدهبستهپایم،شدهبستهپایم،هستمذهنتويوقتیولی.هیچیعنیذره،هستمهاذرهمثلکمیبه
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وکنیمفکرتونیممیداریممنوقتیذهنتوياستدرستکهنیستایناش معنی.شدمبیکار،شدهبستههم 

کهمواظبیمماپس.استمزدبیکار،استبیگاري،استکردنایجاددردلی بادام پوك کاشتن است، وکنیمعمل

.بسنجیمرادوتااینوبشودصفرهممامقاومت،بشویمصفر،بشویمهیچکمیبههمیشه

اماندازهواستنهایتبیپذیرشم،استصفرمقاومتملحظههر،کنیممیکارمداری،هستیممجلسیتوياالن

می آید واکنش،باالمی آید ترسوباالمی آید خشممثال،باالیدآمیداردامذهنیمندیدماگر.استصفرهم

صفراماندازهپایمگشادهوقتیپس.کنمصفرمنبایدرااین.داردوجوددهندهواکنشمنیکاینجاپس،باال

می طلوعآفتابمیعنی.نداردفاوطلوعشولیمی کند،طلوعهمآفتاباین.کنمکاری چکهویدگمیاما.است

. کندمیغروبآفتاب،ذهنمباپردازممیواکنشبهمن.کندمیپرترامنحواسبیرونزوديکند،

اینبهییدآمیدفعهیکشما.زندگیآفتابیعنینداردوفاوقتیمافتابآ؟داردوفاشماآفتاب؟چیشماآفتاب

جهاناین،شدروشنفکرهایمبه بهبهبه: می گویید.می کندطلوعآفتاب،شویدمیزندهاونهایتبیبهلحظه

میپرتراشماحواسچیزيیک،کشدمیذهندفعهیک،بینممیراچیزهمه،بینممیرافکرهایم،شدروشن

درگذراچیزهاياینچههر.هستندمندردلوفایانبیهنوزاینکهبرايود؟میرآفتابچرا.آفتاب می رود،کند

کنیمکاريیکبایدماپس.کندغروبزوديآفتابمکهشدخواهمایندچاربیشترمن،باشدبیشترباشدمندل

.ماندبمدتییکحداقلنکندیاغروبدیگر،کردطلوعآفتابماناگرکه

.نکندپرتراشماحواسبیرونیچیزي،کنیدحفظدقیقهدهراوحدتاینوبرسیدوحدتبهمی توانیدشما

ذهنوبشویدزندهفکردوتافاصلهبهنپرید،فکرآنبهفکرایناز.نکشدراشمافکرو.یمباشبایداینطوري

میاتفاقومی گذرند،سرهمپشتهافکرکهرفتنفکرآنبهفکرنایازمسلسلاینو،بکشدراشمانتواند

کماینمی شود.کنیمکنترلشنمی توانیمهستیمهم آگاهیا.نیستیمآگاهفکرهاافتادناتفاقازماوافتند،

.داشتخواهدوفاماآفتابطلوعموقعآن،نباشدیابشود

تجربهخودشاگرنوشته،رااینهاکسییک؟اددانجاممی شودهمعمالیااستتئوريیکفقطحرفهااینآیا

.باشدشدهگشادهپایشموالنامثلکسییککهداردامکانپس،کهنمی دادیادمابهرااینهاکهبودنکرده

مابراي.باشدصفرمقاومتشوباشدهاذرهمثلکمیبهوباشدداشتهوفاآفتابش.باشدکردهطلوعآفتابش

میمتوجهشماموالناتوضیحاتاینباواالن.دهدمیتوضیحمابهداردایشانحاال.دارددوجوامکانیچونهم

جهاندروفابایککشند، فقطمیرامنوفابیکه چیزهايدارد،وجودوفابیچیزهايمنمرکزدرآیاکهشوید
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باتامندیم،عالقهبیشترخیلیاوفبیچیزهايآنبهولیندارد،وفادیگرچیزهیچخداست،همآنداردوجود

.ماندنمیآفتابهمینبرايوفا،

رود،میکهماندنمیرا، بعدزندگیشیرینیکنیدتجربهوبشویدزندهحضوربههاموقعبعضیاستممکنشما

کهاستخطرناكخیلی.بپذیریدشمااولوداردوجودشمامرکزدرآفلچیزهايباشدگیهویتهماینکهبراي

تلههماینکنار،گذارندمیراخودشانرويکاردیگرورسیدم،کاملحضوربهمنآقاگویندمیهابعضی

باشداگرهمثانیاً،اوالًنیستاستاداستاد؟گوییدمیچرا!استاديچهآخر.شوندمیاستادزوداست،شیطان

نیستید،استادشماپسرود،میهماستاديهککندغروبآفتابیکی،زندگیدرکردهطلوعکهآفتابیهمین

میطلوعهمهمهدرونازکندمیطلوعبشویم،صفربشویمذرهاگرهستاستادیکو.نیستاستادکسهیچ

توانیممیرامانشناساییببینیمخوانممیمثنويازبیتتاچندحاال.بگذارندآفلچیزهااگربگذارند،اگرکند،

.کنیمبیشتر

447لوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت مو

ایم؟وفایان بستهدل چرا در بیایمرو به خاک آریم کز وی رُسته

بستهوفایانبیدرچرارادلمانشویم،میصفربیآوریمخاكبهرویعنی.رااینخواندیمجدیداًاست،مشخص

وفایانبیهمانهستند،وفابیاینهان،ماست االمرکزو درآید،میذهنبهکهچیزيهریعنیآفل؟چیزهايایم

مرکزاینازراوفابیچیزهايبکنیم،کاريیکبایدماپسباشد،داشتهوفازندگیآفتابگذارندنمیکههستند

باشیدگذاشتهراهمسرتانیاتانبچهذهنیتصویراستممکنشمادور،بیندازیمبیاوریم،درشناساییبا

.نیستعشق،ستاشدگیتهویهماین،مرکزتان

اینکهنه،استخوباین،استعشقاینکنیدشناسایییکیدرراگونگیخداوبشویدزندهخدابهآنجايبه

بهکنیدشروعبعد،استعشقاینبگوییدبشویدهویتهمآنباومرکزتانبگذاریدرایکیجسمآفلتصویر

مرتبکهببیندیددلاووفايبیذهنیتصویربهاینکهايبجپس.نیستعشقاین،ترسیدنوکردنکنترل

رابیتاینبله.باشیدکردهشناساییخودتاندرراباوفابایدکاراینبرايولی،ببندیددلباوفابهشودمیعوض

.ایمخواندهقبالً
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338مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بیت 

روی؟میاز گمانِ بَد، بدان سوشویوفایان میچون فدای بی

هرودوستوهمسروبچهذهنیتصویرمثل،مقاممثل،پولمثل،آفلچیزهايفداي،شویممیوفایانبیفداي

آفتاباینکهبرايشدیممتوجههمراشدنوفایانبیفداياالنو.شدیمآنهافداي،هستجهانایندرچه

بیسويبهرویممیذهنیمنفکریعنی،بدگمانازو.کندنمیطلوعمازندگیدرزندگیآفتاب،کندنمیطلوع

.رودمیسوآنبهو،شناسدمیراجسمهافقط،جسمیهوشیاريیعنیبدگماناینکهبراي.وفایان

راماتوجهخواهدمیبیروندرچیزيهرایمزندهزندگیبهلحظهایندرنرویم،کهکنیممیشناساییاالنماو

آنبهتوجهموقعآنو،رامابکندنتواندکه،کنیمتوجهآنبهبعد،باشیمزندهسکوناینهببایداول،بدزدد

زندگیبهرودمیبیروندرهستچههرتوجهآنپس.کندمیادارهرافرمتوجهسکوناین.شودمیموازنه

کرده،کهکرده،که،نکنداجدزندگیۀ ریشازراماوفابیچیزیککهاستایناصلشود،نمیکندهولی،اش

.نیستوقتشواقعاً؟کارهاستاینوقتچه،داریمجداییبهاسرارچرا،االناستجداییجايچهگفت

میانساندرانسان،بهحیوانازحیوانبهنباتازنباتبهجمادازدانممیچهازراماخدایعنیرامازندگی

جداما،دارمرامذهباینمنداریدرامذهباینشماگوییممیمدیمآماحاال،کندزندهخودشبهخواهد

مهمههستیمانسانمانهمهماگوییمنمیچرا،شویمنمیاصالً،شویممیقاطیهمباچجوريمااصالً،هستیم

هايتفاوتاینوبشویمزندهآن جنسبهبیاییم،هستیماوجنسازسطحیهايتفاوتوسطحیچیزاینزیر

کنید،پیدارااش یکیگوید؟نمیراهمینهستدینکدامگوییم؟نمیرااینچرا.برودبینازسطحی

سویِ من آیی، گمانِ بد بری؟وفایی ها بَریمن ز سهو و بی

کهزمانیتاتوولی.باشینبایدهمتویعنی.هستمپاك،هستمدورهاوفاییبیواشتباهازمن:گویدمیخدا

بعدبینی،میآنهادیدبااینکهبراي،هستیخطا،هستیسهوووفاییبیازپر،استآفلچیزهايازرکزتم

خواهیمیجهانازآیی،منسويهویتی،همباهاشکهکنیمیحسابچیزهااینمثلهمرامنموقعآن

هممن، مثالًآدممهممنکنییمفکر،بريمیبدگمان،منبهآییمیذهنیمنبا، آنموقعمنبسويبرگردي

کنم؟میهممنکنیمیفکرکنیمیتوکهکارهاییهمانهممن،گیرممیانتقامهممن،شوممیخشمگین

.گویدمیخدا
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بگوییمبایداینطوريراهنمایی،بینهایت،پذیرشبینهایت،فضاداريبینهایتآرامشبینهایتشاديبینهایتخدا

،آیدمیپاسخفوراً،استجهتآندرکهدهیممیانجامخوبیکاریکماتا،حوصلهبینهایت،ماکنیمنگاهآنبه

کنیدمیبغلاصالًبخشید،میبینیدمی،ایدرنجیدهیکیازشما،شودمیردشاديفوراً،شودمیردانرژيفوراً

چراآید،نمیزود،منبهآوردمیفشاریناموقعآنتاشدبازگرهاین،شدمآزادهان کهبینیدمیشودمیتمام

؟نکنمبازراهایمگرهۀ هم

راامشاديمثالًواستکمیابیواستمحدودیتمامثلهمخداکنیممیفکرماکهاستبديگمانچهاین

اندازهبهنه،داري؟آرامشنقدریاچرا،استخبرچهکه،نشودناراحتیکدفعهکنمزیادترراآرامشمکنمزیادتر

زندهبیشترچههر،بشویمزندهاوبهبایدما،باشیمداشتهشاديبایداواندازهبهباشیم،داشتهآرامشبایداو

نبایدبدگمان.بشوبشوبشوبشو:گویدمیهمباز،داردجاهمباز،بشودزیادترامعمقبیشترچههر،بشویم

فکراینطوريهماوبگوییمکنیممنعکس،بچسبانیماوبهنبایدراانذهنیممندیدذهنیمان،مناساسبرببریم

.کندمی

شوی در پیشِ مهچون خود، دوتُومیاین گمانِ بد بَر آجنا بَر، که تو

اوپیش،جسمیجنسازچونخودتشبیهجسمییاآدمیکپیشتوکهببرآنجارابدگماناین:کهگویدمی

چیزهايبهما،کنیمنمیسجده،کنیمنمیتعظیمخدابهما.هستهمراست، ونیکمیتعظیم،شويمیدوال

اینکهبرايببر،آنجابهرابدگماناینگویدمی.استبیرونیچیزهايماۀ قبلوکنیممیسجدهبیرونی

میتعظیمکیبهذهنیمنبعنوانما.ذهنیمنهايانساندر،استبیرونانسانهايدرنظريتنگومحدودیت

رااینبدهیداجازهبلهخوب،.ماببریماینبهبایدرابدگمانگیریممییاددقیقاً،بزرگترذهنیمنیکبهکنیم؟

:بخوانیمهم

3214مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت 

ها بر آرَد او دَمارتا ز هستیطالب است و غالب است آن کردگار

.هستهمغالبوبیرونبیاوردبایدراخودشبیرون،بیاوردذهنازرامادباییعنی،ماستطالبکردگارخدا،

همهوکنیممینصیحتهمراخداوداریمنصیحتوداریمپندوداریمتوهمیذهنیمنماکهاستدرستیعنی

میداشتبرمیراسنگمیمونآنکهدیدیدآنقدر،استغالباوصورتهربهولیاینها،ودانیممیراچیز
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آنراما،بگذاردپایینهمسنگیکوبرداردمحکمسنگیکواقعاًاینکهیکی:داردراهدوهمزندگی،کوبید

و واخردبوسیله،شویممیتسلیم،شویممیخردمندواقعاًمایا.بشودشکافتهماذهناینتا،بکوبدبگذاردوسط

ازهوشیارانه،موقعبهوبکشیمزیاديدرداینکهبدونومشناسیمیراهایمانشدگیهویتهماوشناسایی

.شویممیزندهاوبهو،اوبسوي،لحظهاینبهگردیمبرمیجهان

ورئیسیتوکنیدمیقبولشمایعنیاستغالباست،غالبوطالبکهبدانیدولیخواهید؟میراکدامشما

منکهکسیهر،ها بر آرد او دمارتا ز هستی:بدانهمرااینولی،بشويتسلیمبایدکهاستآنطورياگر،امیري

بالهايیعنی.آوردمیدرروزگارشازدمار،کندمیوجودحسوکندمیهویتحسذهندریعنیداردذهنی

شودنمی،شماستهوشیاريکنندهطلبخدادانیدمیاالنشماپساست؟درست.آوردمیسرشزیادي

.شودمیچیکهببینمبدهمادامهراذهنیمنفعالًکهآیدمیخوشمحاالمن:کهبگویید

نخواندهرابزرگانحرفهايمردم،خوب.دارمهممن،دارندذهنیمنهمهمردممردمند،هممادالیلازیکیو

نده،گوشدممرحرفبهدیگر،گویدمیاینطوريموالنامثلانسانیکهایدشدهمتوجهدفعهیکاگرشما،اند

اندنخواندهاینکهبراي،نیستبزرگانحرفهايبامطابق،کردندانتخابزندگیبرايمردمکهرسمهاییوراهبله؟

.دانندنمیو

یککهبارياولین،استمسیرآندرهمبرنامهاینکهبشویمبیداربایدما،ایمکردهغفلتموردایندرماو

مردموهستهممجانیورودمیساعتهچهاروبیستوهاخانهبهرودمیردهگستصورتبهموالناییدانش

شماازخیلیرا؟اینبودیدشنیدهحاالتاشما،گفتهچیموالنامثلبزرگیکهباراولینبرايشوندمیمتوجه

کاريوراماشکردههمرهصمحاوکندمیطلبراشمااصلاینخدا،استغالبواستطالبکهنشدیدشاید

.بکنیدتوانیدنمیهم

نمیبدهمادامهخواهممیگرفتمیاداولازکهروشیاینفعالًمنکهبگوییدشماکهنیستانتخاباینیعنی

تماشاوندهیدگوشهممردممحرفبهوکنیدعوضراخودتانزندگیروشوبایستیدباید.بشومتسلیمتوانم

هاهستیازکهدانیدمیهمشماوکنمتقلیدجمعازخواهممیمن،کنندمیندگیزاینطورياینهاکهنکنید

.دیگراستساده.شدنخواهدجورکارش،داردذهنیمنکهکسیهریعنی

اینهمعلتششما،داریدوجودحسذهندرکهدیدخواهید،بدهیدقرارنورافکنزیرراخودتانکنیددقتاگر

ترسیدن،شدنخشمگینتواناییاینکهعلتششما،دهیدمینشانواکنشمردمکارهايورفهاحبهکهاست
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منتها.داریدوجود،هستیدشمایعنیهستیاست،هستیاینهاندارید؟مگرشما،داریدکردنشکایت،رنجیدن

نظربههستیدشماهم.بشویدزندهتوانیدنمیخدابهپس،هستیدشماوقتی،استموهومیوجودتاندانیدنمی

.هستیداوامتدادهمشما،هستخدا،نیستیدشمانیست،چیزينوهمچهستخداهم،ذهندرشما

.کنندردخُراشما،بکوبندپایینازسنگیکباالازسنگیککهنگذاریدشما،بشودروشنبایدموضوعاین

روي،کنیدتأکیدهاهستیبهنبایدشما،استهستیعلیهبرقدروقضاآیند،میچجوريچالشهاکهدیدید

میتأکیدهمملولیروي،کنیدمیتأکیدهمتفاوتروي،کنیدتأکیدهاهستیروياتفاقاً،کنیدتأکیدهاهستی

بله؟بکنید،نبایدکه،کنیدمیتأکیدهممقاومتوستیزهونافرمانیروي،کنید

خود حمو دانۀجبنده را در خوادو مگو و دو مدان و دو خموان

جسم،شدههمخداحاالخدا،همیکیتویکی،تادوشودمیداشتیدهستیوقتیمگودواست،سادهخیلیاین

بینی،میماديمرکزبااینکهبرايبینم،نمیدیگرجوراینازغیرمنکهگوییدمیشماخوب.نبیناینطوري

استهلحظاینیکیلحظهایندرکه،بدانوکنبازرافضاکن،یآشتلحظهایناتفاقبابیاتویعنیشو،تسلیم

باکهبدانوبینیمیراوضعیتشبینی،میرافرمشدائماًتواست،فرمشهمیکی،خداستاستزندگیکه

تااتفاقبا،دارياتفاقاتبهعالقه،ترسیمیمرتب،افتیمیاتفاقداريمرتباینکهبرايهویتیهموضعیت

میهویتهمفکرهاباشما،نیستغریبیوعجیبچیزهمدویینشاننای،استدویینشاناین،کنیمیییرتغ

.کندمیمنعکسغیریکفوراًذهنیمن،کنیدمیدرستذهنیمنیکشوید

اینکهبراي،ایناستغیرتان،بچهبرايغیریککند،میمنعکس،باشدشماهمسرکهغیریکشماذهنیمن

.استغلطاینها،خانوادهدرکنیممیمعشوقیوعاشقهمباماذهنیروابطبا،بشودیکیتواندنمیاستجسم

مدتیکازپس،کنندمیبرقراررابطهدارندهمباهستیتادو،هسترابطهایندردردهمهاینهمینبراي

،استیادتانشیطانمدتییکازپس،استکنترلواستجداییبرتأکید،نیستهمدوستی،نیستکهعشق

.شودمیهیچرابطهمدتییکازپس.ریزدمیدردیعنی،رابطهاینبهکندمیادراد،میزدمیشیطانگفت

مناینکهکنیممیراشناساییاینماخالصهبدان،محوخدادراستهستیاالنکهچیزيیعنیرابندهبیاتو

یکازپسگذاریممیهستیخخردهیکهستآفتابیمثالًانگار،نماندچیزيهیچ،بشودمحوبایدخدادرما

خداییخرداینبگذاریمبشویمتسلیمماو.ماندنمیآثاريهیچیخاینازاصالًشودمیبخار،شودمیآبمدتی
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گوشوتمرینبااشمکنیدنگاه.کندمیآبرایخاینخودشبشودردماازخداییبرکت،خداییانرژياین

خوابیدمیاالن،بخوابیدشبگذاشتندنمیدردها،بدهیدشفارادردهایتانکهایدتوانستهبرنامهاینبهکردن

بیتشده،محوخدادرداشتمنوخداة بندگفتمیکهآنبنده؟نیستاینطوريرگمندارید،قرصبهاحتیاج

:گویدمیراهمینهمبعدي

فانی است و مرده و مات و دَفینآفرینورِ خواجهخواجه هم در ن

درفانیممن،بگوییمرااینبایدلحظههرمااست،فانی،آفریدهراخواجهکهخدانوردرآقا،خواجهبعنوانمابله،

بهلحظهزندگیباماموازيآنقدرمنیعنی، مردگانیمچونماتسلیمدرکه، مردهمثلهستممرده،زندگینور

یعنیاممردهام،مردهآورده،روزگارمازدمارهمخداداشتمهستی،داشتموجودحسقبالً،اممردهاصالًلحظه

کنیدمیتوجهشماوکردننصیحتودادننشانواکنشوداشتنمنوداشتنهستیلحاظبهحرکت نمی کنم 

.کنیممینصیحتخدابهذهنیمندرماکه

جورفالنراچیزفالنکن،ترتازهرامنماشینکن، نمی دانمبزرگتررامنخانهخدایااش همهذهنیمندعاهاي

از خردودمحرف،بدهد؟گوشکیحرفبه!بدهگوشماحرفبهبیاتوخدایایعنیکن،ذلیلرامادشمنانکن،

سوقجهتییکدرکهدیدیدرازارگندماینکهمثلآیدمیبادياینکهمثلباشی،موازيبایدتوآنور می آید،

آنوري،شاخهیکآنوري،شاخهیکاینوريشاخهیکراشماآیدمیزندگیبادکند،میدارجهتودهدمی

.کنیممیشناساییما.خودشمناسبجهتدرکندمیجهتیکدرزندمیراهمهاینوري،شاخهیک

و.بدهیمتشخیصخواهیمنمیونداریمدانیممیونداریمصیتشخیهیچذهنیمنبامااینکهیعنیماتماتیم،

بودنبینهایتحسهممااستبینهایتاواست،پنهانخداهستیدرماهستیپسشدیمپنهاناوهستیدر

منیککههمینطورکردیم،منعکسذهنمانباخدایکماکهنیستاینطورياست،ماتماذهنیمنکنیم،می

بجاي.کنیممیعبادتدائماًرااوکردیم،درستخدابرايهمذهنیمنیککردیم،ایجادسرمانهمبرايذهنی

حرفکهماذهنیمنلحظههروآمدیمدرنوكبهنوكبشود،ردماازاوبرکتوخردها وبشویمموازياینکه

وید؟گمیچیزند؟میحرفاش همهماذهنیمنچرا.خداستبهنصیحتهمینزندمی

قطعآناگرما،ذهندرزندمیحرفداردشدگیهاست،هویتهمصدايیعنیشدههویتهممرکزیکاساسبر

بایداولکنیم،جداخودمانازبایدراهاشدگیهویتهمآنبشودقطعاینکهبرايآید،میخداصدايبشود
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االنکه.کنیمشناساییکهبشود،ماخرداوخردکهبدهیماجازهبایدذهنمان،باتوانیمنمیما.کنیمشناسایی

:کهمی گویدهمغزلدرهستهمغزلدر.نیستمشکلیکاراینوشودمیدارد

عجب، آسمان چه بارد که زمین مطیع نَبود؟

تو هر آنچه پیشم آري، چه کنم که برنتابم؟

آورد،نمیپیشنباشدماتوانحددرتاآییم،میبراش عهدهازماآوردمیپیشکهکارهاییخدامطمئناًیعنی

رااش شناسایییعنیداریم،راآنکردنفصلوحلطاقتوتوانآوردمیپیشکهچههرکهباشیدمطمئن

انداختنتواناالنتوکهگویدمیشمابهدارددهد،مینشانشمابهرادرديیکزندگیوقتی.بیاوردکهداریم

اینبایدگویندمیگذارندمیراچالشییکآدمجلويوقتی.دادنمینشانوگرنهتوانم،نمینگوتوداري،رااین

گذاشتنمیوگرنهبله؟.آیدمیپیشکهآییمبرمیاش عهدهازمطمئناًکنی،حلبایدرامسألهاینکنی،حلرا

.جلویتان

راچهگم کنی هم منت و هم دیباچون جدا بینی ز حق این خواجه را

ذهنیمن.داریمذهنیمنوقتیما؟بینیممیجداکیببینی،جداراخواجهاینخدا،ازیعنیحقازاگرگویدمی

جنسازشویم،مییکیزندگیبامارود،میبینازذهنیمنوقتی.نیستزندگیبهوصلبنابراینمن،:گویدمی

بینیممیراخودمانوقتیبینیم،میراخودمانشویممیطعقوقتیشویم،مییکیخداباوشویممیلحظهاین

میگمراعملهمکنیم،میگمراعملماننتیجههمرا،زمینهرويهمکنیم،میگمرازمینههماینصورتدر

ربعملخیزدمیبرآنجاازفکرکهاي هزمینآنهم.شویممیگمآنهادرخودمانوکنیممیگمرافکرهمکنیم،

.خیزدمی

دریايیکهستدریایییکهست،اي هنوشتیکوهستمتنیهست یکاي هزمینیک:گویدمیکنیدتوجه

ازمافکروماعملوقتی.هستزمینهاینرويآنماچیزهمهماعملما،جسمما،فکرما،فرمهستحضوري

بودنازعملشانوفکرشانجهانمردماکثرو.شویممیگمماعملوفکردرماگیرد،نمیسرچشمهمتنآن

.اندشدهگمعملشانوفکردربنابراین،گیردنمیسرچشمه،نیستبودنشانپشتشیعنی

درریشه،نداردمتندرریشه،نداردبودندرریشهماعملوفکربنابراینپس،بشویمگمعملمانوفکردراگر

بلکهاستمزدبیکارتنهانه،استمزدبیکارونتیجهبیوبیهودهوبیخودوحاصلبیبنابراین،نداردخدا
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اگرنه؟یاامشدهگمدردهایمدروفکرهایمدرکهبگوییدکنیدسؤالخودتانازشما.شدخواهیمهمگمتویش

عملتانوفکر،دکنینمیعملخداۀ زمینآناز،بینیدنمیرازمینهیعنی،ایدکردهگمهمرازمینه،ایدشدهگم

.نداردنتیجه

شمایعنیخواجهاینندارید،دیگرانبههمکاريبکنیدتوانیدمیخودتانازشمااندمهمیهايشناساییاینها

کردنحفظبرتأکید.داردشدگیهویتهموجداییبرتأکیدچونکردهجداذهنیمن،نیستیدجدازندگیاز

تأکیدوباشیملولکهرفتارهااین:گفت.داردبیرونبهتوجهوداردجسمییاريهوشبهتأکید.داردماديمرکز

عملیوفکرهرپساست؟درستانسان،وضعیتبااینها نامتناسب است بکنینافرمانیبرتأکیدوبکنیفراقبر

یکیزندگیبامن؟دآیمیزندگیمتنازمنعملوفکراین،خودتانازکنیدسؤاللحظهایندرشما،کنیممی

میاودررازندگیارتعاشمناستانسانییکاگر.بینممیرازندگیفکرمموضوعدرمنکهآیدمیاگر؟ام

خواهممیکهريیتغینوعیابدهمانجامبایدکهکارينوعورا امارزیابیمنزندگیارتعاشحسازپسوبینم

. کنممیتعینرادبکناون

راراتیتغیاینبایدشماکهبگوییمیکیبهبیاییم،بشویمگمدردهایمانتوي،بشویمگمذهنمانتوينیاییمما

ارزشیهیچ،آیدمیذهنازمتنبدون،بودنبدوندارفرمتوجهآید،میذهنازکهاستاستواضحاین،بکنید

ارزیابیوکنیممیقضاوت،کنیممینگاهذهنمانبارسیممیکسهربه.مشغولیمتوجهاینجوربهماکه.ندارد

راکارآن،بکنراکاراین،کنیعوضبایداینجوريبکنی،راکارهااینبایدتو،بکنیراکارهااینبایدتوکنیممی

.استمهمیبیت،باشدخودمانبهفقطحواسمان،نکنیمدخالتاصالًکهاستاینکاربهترین،نکن

ست، دو قبله مبیناین یکی قبلهز طینره کنچشم و دل را هین گذا

وجودقبلهیکفقطاینجا،بدهگذرذهنیمنیعنیگلاینازرامرکزتوراحستیعنیرادلتوچشمگویدمی

تسلیمموقعیالحظهایناتفاقپذیرشیااوباشدنموازيموقعهمآنکه،خداست،استزندگیهمآنودارد

زندگیاینپس. کندمیخداجنسازکند،میزندگیجنسازراشمالحظهایندرتسلیم،يشومیآنوربهرو

میجسمجنسازوگرنهاست،خودشنوعازقبلهدیگرچوندشناسمیراقبلهلحظه،ایندرشدیدشمااالنکه

اینکهیکی. دارندهقبلدوتاهستندذهندریاهستندذهنکهکسانیو. جهاناینشودمیتانقبلهشوید

یک.نداردوجودقبلهدواینجاو. استجهانآنکنندمیفکرولیاستجهانایندوبارههمیکیاست،جهان
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مینمازدائماکهاستجهانیاینقبلهکهیکی. استاي هقبلدوذهنیمن. آیدمیدستبهتسلیمبادوبارهقبله

. خواند

خواندن،نمازموقعحاال.ماستقبلهآنگذردمیذهنمانازکهچیزيآنهستیم،پولیافکربهلحظهایندرما

بهدوبارهاست،فعالذهنمانکههمموقعآنخوب. هستیمجهانآنقبلهبهماکهگوییممیخواندنواقعینماز

جهاناینبهدائماکهعمالجهانی،اینقبلههمیکی،هستخداقبلهیکیماذهننظربه. هستیمجهاناینقبله

ایناستتیزيهوشیار. استاینوربهحواسشيهوشیاریعنی،گذاریممینمازجهاناینقبلهبهپس.مشغولیم

.شودمیمتوجهبشنودراچیزها

در. گلوآبگوییممیهمینبرايي،هوشیارهم،داردوجودذهنیمنهممادریعنی. استخدائیتيهوشیار

هممایعنی. شنوندمیهردوو. داردوجودداریمذهنیمناینکهولوزندگیشعوریعنی،داردوجودزندگیآبما

که،شویممیمتوجهمادفعهیکشنودمیزندگیگوشوقتیو.زندگیگوشباهم،شنویممیذهنگوشبا

.بودهغلطآنداشتیمذهنباکهدیديآن. شنودمیاشتباهذهنیمنگوش

وخواندننمازموقعحتیچونکهشویدمیمتوجهقشنگشمااالنو. استدرستموالنامثلانیبزرگحرف

ذهنتان. استفعالذهنتانهمموقعهمانمراقبه،مدیتیشن،گذاریم،میهرچهاسمشحاالوخدابهعبادت

نه.خداقبلهسويبهریدداولیشمانظربهموقعهمانپس. فکرتانازگذردمیجسمیعنیچه؟یعنیاستفعال

بازرافضالحظهایناتفاقاطرافدرشما. بشویدفرمیبیجنسازکهاستموقعیخداقبله. نیستخداقبله

رااصلیقبلهوقتیکهدیدخواهیدموقعآن. نیستیداتفاقجنسازهستید،فضاآنجنسازکنیدحسوبکنید

میتماشاداریدشماافتدمیاتفاقاتهر. افتیدنمیاتفاقشما. رسیدتنمیشماوافتدمیاتفاقکردیدپیدا

زندگیخرداینکهبراي،کنیدمیموقعآنراکاربهتریناتفاقا،کنمنمیکاريمنموقعآنگوییدمیشما.کنید

ذهنیمنعقلکه.نکنیکاريهیچنکنی،کاريهیچاصالیا.بکنیراکاراینبایداتفاقاینمورددرکهگویدمی

.کناررودمیدردهاعقلو

شما. کنیفکرکنیعملنبایدداري،هستیداري،منوخشمگینیکهموقعیکهکنیمیشناساییخوبشما

. استاتمنکهفهمیمی،شنوينمیرادیگرانحرفوباشهمنحرفگوییممیوقتیکهدهیدمیتشخیص

اینکهفهمیمیترسانیمیرادیگرانوقتی. استذهنیمناینهمیفمیترسیمیوقتی.دهیمیتشخیص

منخوبترسانی،میراکسییک. باالآیدمیدارداش ذهنیمن. استذهنیمناینکرد،نخواهدکارترس
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خرددیگرولحظهایناتفاقمقابلدرکندمیمقاومتشود،میمقاومو. ترسدمیدارد،باالآیدمیاش ذهنی

خاصیحرفیکحتمابترسانیمرایکی!کهکنینمیکنی؟میراهنماییرااوداريشما. شودنمیرداواززندگی

. شودمیبزرگتراش هستیشود،میترقوياش ذهنیمنکه،شودنمیعوضکهکندعملجوريیکبزندرا

واواکنشبهنکنید،خشمگینشاننترسانید،راآدمهاپسکنید،کوچکترراآدمهاهستیخواهیدمیشما

ولی! نهاست؟آسانکارهااین. نگیریدسختبدهید،نشانفراوانینکنید،نظريتنگآنهامورددرنداریدشان،

.آیدمیآنجاازحلراه،خردشباکندکمکشمابهخداستجنسازچونتواندمیاتفاقاطراففضاي

فتاد و رفت خَفدر خَفآتشی چون دو دیدی، ماندی از هر دو طرف

می.استخفانهمماهايشدگیهویتهمیعنیاستذهنمحتوايآنو.استاشتعالقابلخشکعلفخف

ازهم،مانیمیزندگیازهم. آخرتازهم،مانیمیدنیاازهمیعنیمانی،میطرفدوهرازببینیدواگرگوید

ذهنیمنوافتدمیتانذهنیمندرافتد،میتانخفدرآتشیبشویدموازيبیاییدشمااگرولی. دنیااین

.شویدمیآزادورودمیبینازوگیردمیآتش

پایان قسمت دوم

&&&
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عجب، آسمان چه بارد که زمین مطیع نَبود؟

تو هر آنچه پیشم آري، چه کنم که برنتابم؟

االنخداکهگویدمیعبارتیبهنباشد؟آنعمطیزمینکهبباردتواندمیچیآسمانگویدمیکندمیتعجب

کهدانیممیماوآید،میاوطرفازیعنیآیدمیآسمانازکه،گذاردمیشماجلويراهاییچالشرااتفاقاتی

منداریم،همذهنیمنمااینکهولویعنی،هستیممازمیننبود،مطیعزمین. کندمیدرستزندگیرااتفاقات

میوزنیممیآتشوکنیممیشناساییماتسلیماثردریا،شودمیکوبیدهیااتفاقاتاینیلهوسبهذهنی

. سوزانیم

آسمانازولی. نداریماي هچارما،باالخرهبیاید،سنگبیاید،تگرگآسمانازاالنبارد،میهرچهآسمانازپس

کنیماطاعتتوانیممیماکههرچیزي. آیدمیستامناسبکههرچه. بپذیریمنتوانیمماکهآیدنمیچیزيخدا

راآنهاتوانیدمیشماکهافتادخواهداتفاقاتیشمابرايدیگرعبارتبه.کنیماطاعتتوانیممیحتما. آیدمی

.بله. بپذیرید

تمامکهفهمیممیکهاول،آوريمیپیشمنبراياتفاقیهریعنیبیاوريهمپیشهرچهتوگویدمیبعد

کهدانیدمیشماپسنتابم؟برکهکنمچه. کنمقبولبایدمن. بیرونیعواملنه،آوردمیپیشزندگیرااتفاقات

بدانیدبایدو،افتدمیاتفاقاینکهباشیدراضیو،کنیدشکربایدو،بپذیریدبایدمیلکمالبارالحظهایناتفاق

شمازندگیبااگر، افتدمیفیکونکنوسیلهبهافتد،میقضالهوسیبهافتد،میخداوسیلهبهاتفاقاینکه

شناساییشمادردهايشود،میشناساییشماذهنیمناینبشود،باشگویدمیفیکون،کنباکنید،همکاري

یممنلحظهایندرافتدمیاتفاقیهرکهگوییدمیاالنشماپساندازید،میشماکند،میپیداشفاشود،می

. بربتابمنتوانممنکهکندنمیتعیینجوريیکرااتفاقاینداردنهایتبیدانشخداکهمطمئنممنوپذیرم

. رودمیبینازذهنیمنمقاومتدادوجیغاینپس.کنمتحملیعنی

آنچرا.استزندگیتویشکهامخواستهمیرااتفاقاینمنگویدمیچرا؟دانیدمیداردمقاومتذهنیمن

اینازراشماخواهدمیخدابگیریدزندگیآنازبرسیداتفاقآنبهخواهیدمیشماافتاده؟یکیایننیفتاده

. برگردیمجهانازجهان،اینبهآمدیممااگرکهاستاینزندگیمقصودکهبفهمیمبایدما.بدهدنجاتمخمصه

وحدتاینو. کندزندهخودشنهایتبیبهبرگرداندخواهدمیهانهوشیاربعدچیزها،باراماکردههویتهماول
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. بله. مشترکندمنظورایندرانسانهاتمام.استهرکسیمنظوراولیناینو. استزندگیباشدنیکیاینواست

منظورهمآن. فکرهایشانوهایشانعملبهبریزدخردسکون،اینازکهاستمتفاوتانسانهادردوممنظور

. اتفاقاتبارا؟اینآوردمیپیشجوريچه.استدومشان

کهاینطورياینکهبرايچرا؟. پذیرمنمیمنافتاده؟اینطورياتفاقاینچراگوییممیذهنیمنعنوانبهما

مقامفالنبهخواستممیمن.تویشاستزندگیکنممیفکرکهرسمنمیاتفاقآنبهمن،افتدمیاینطوري

کارفالنبگیرم،رامدركفالن. شودنمیکهکنم،ازدواجفالنیبا.  رسمنمیمناستمشخصکهاینطوريبرسم

.ایننیستدرست.  دارماعتراضمنپس. شدنخواهداینهاکهاستمعلومکنم،زندگیجافالنبرومکنم،پیدارا

محدودذهنیمنعقلودردهاعقلومانیدمیشما. کندمیقويراشماذهنیمنمقاومت،اینواعتراضاین

.نداردهمکاربرداصالاالنبساچهکه. ایمگرفتهمردمازماراعقلاینکه

اینعین. شدهپوسیدهآنهااصالکهکنیممیعملآنهابهکهایمگرفتهیادبچگیدرچیزهاییانسانهاماازخیلی

کاربردنهاصالکهبوده،پیشسالسیکهکامپیوتريبوده،سالسیالمثکهاي هبرنامکهکامپیوتريهايبرنامه

الگوهايپوسیده،باورهايآنرا،آنهاکنیمنمیرهاماولی،هستکامپیوترشنهاست،استفادهقابلنه،دارد

.راپوسیده

گوشمنحرفبهردمم. بشومخوشبختمنبیفتدبایداتفاقیچهکهمابهدهدمینشانپوسیدهالگوهايآنو

امرسیدهکجابهمنکنم،نمینگاهمن.کنندتغییروکنندعملمنپوسیدهباورهايوحرفاینمطابق. بدهند

گوشمنحرفهايبهبیایندمردم. امپوسیدهباورهايباشدگیهویتهمازپردردم،ازپرخودممنخودم؟

.فهممنمیبشود؟چیکهبدهند

مطیعشتوانیممیماحتماباردمیآنجاازهرچه. استسمبلیکزندگی،خدا،یعنیآسمان. همدفمیآسمانولی

دانیدمی. آوردمیوجودبهرااتفاقاتهمینقضاو. عللموقوفنهاستفیکونکناوکارو.بپذیریموباشیم

. قبالگفتیمرااینها

تو چو من اگر بجویی، به شمارِ خاك یابی
ها، نیابمر بجویم به چراغچو تویی اگ

منمثلشماربییعنیخاكاندازهبهکنیم،میصحبتهنوززندگیباداریمماکنی،جستجومنمثلاگرتو

هرچهحیوانات،نمی دانم گیاهان،تمامهست،سنگهست،درخت.هستمجسمیيهوشیارفعالمنکه. هست
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حاال. هستمتومنکهکردمشناساییمناالنو. نیستیبیشتردانهیکتوولی. ذهنیهايمنهست،عالمدرکه

چراغباکنم؟پیداتوانممیذهنمبا! نهکنم؟پیداتوانممی،کنمجستجوراخودمجهانیاینهايچراغبااگرمن

.کنمپیداتوانمنمیکنم؟پیداتوانممیذهنیهاي

با. بیندازمراهاشدگیهویتهمتمامکنم؟پیداراخودمريجوچه. کنممی پیداراخودمکنم؟پیداجوريچه

کهکنمشناساییروزیکاستکافی.نهکنم؟پیداراتویاکنم؟پیداراخودمتوانممیجهانیاینفکرهايچراغ

همجهاناینبههاآویزش. نیستمجهانیاینچیزهايدیگرمنموقعآن. شوممیتوبالفاصلههستم،تومن

موقعآن.کنممیچییقراجهانایننافبند. خورمنمیآید،میبیرونازکهشیطانشیردیگر. شودمیتمام

. آیدمیتوازمنغذايمن،شرابمن،هواي

کهاستآنبا. استيهوشیارچراغهمانتسلیمچراغتسلیم،چراغباتوانید،نمیفکرچراغباکهبینیدمیپس

چراغاینبایدشما،استفرديکاریکگوییممیهمینبراي.بروداوسويبهجهانازوببینددتوانمیهرکسی

چراغ،این. کنمروشنتوانمنمیراخاصینفریکچراغمن. خودشبرايهرکسی. کنیدروشندرونتاندررا

ذهنیهممنکنیدمیذهنیسوالیکشمااینکه. استذهنجواب،وسوالچراغ. نیستجوابوسوالچراغ

اولکهاستاینيهوشیارتکاملروندکهدانیممیولی.بله. رساندنمیخدابهراشماچراغاینبدهم،جواب

. بشوندزندهاوجنسبهو،هستنداوجنسازکهبکنندتجربهرااینانههوشیارانسانها. بشوندزندهاوبههاانسان

.انسانهاستهمهمنظوراولیناینکهگفتماالن

نفسی وجود دارم که تو را سجود آرم

واتعتوست جانا، د ستَجابمکه سجودم

قبللحظهایناتفاقپذیرشیعنیتسلیمچرا؟. بکنمسجدهتوبهباشم،تسلیمکهدارموجوداي هلحظ:گویدمی

جنسازمرا.بودماولازکهکندیميهوشیارهمانجنسازرامنشرط،وقیدبدونذهنبهرفتنیاقضاوت،از

هايجسماینازگفت.هستمتوهمیجسمیکذهنمتويوگرنه. دارموجودمنموقعآنپس. کندمیخدا

خاكشماربه. نداردارزشیاصالتوهمیجسماینشودمیمعلومپس. هستخاكشماربهجهانایندرتوهمی

دعاهايکه. بکنمسجدهتوبهکهدارموجوداي هلحظ. استارزشبیولیزیادتعدادش. هستهمارزشبییعنی

مادعاهايکدام. پذیرفتهمقبول،یعنیمستجابدعاست،جمعکهدعوات. توستسجوددرواقعمنمستجاب
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ماکهدعاهاییتمامپس. ماخواهیمنمیچیزيهستیم،اوجنساز. هستیماوجنسازوقتیشود؟میمستجاب

. استباطلهمهذهنی،مناساسبرخواهیممیچیزياخداز

واتعتوست جانا، د ستَجابمکه سجوداوبهوقتیکهشویدمیمتوجهموالناهايصحبتبادیگراالنشماو،م

نیستایناش معنیسجده، ماباشیمتسلیمبایدهمیشهباشیم،سجدهحالدربایدهمیشهکهکنیدنمیسجده

باآشتیو. هستیمآشتیلحظهاینباهمیشه. هستیملحظهاینهمیشهنه،نماز،مثلبکنیمسجدهقعاواماکه

بودنلحظهاینجنسازوکندمیلحظهاینجنسازراشماکهاستلحظهایناتفاقباآشتیمعادللحظهاین

.مستجابدعايیعنی

درزندگیشناساییکهماعشقحسیامامستجابدعاي،رسیممیمامانبچهبهمثالوقتیکهکنیدنگاهشما

خواهیدنمیچیزيشماکهاستموقعیفرمبیتوجه.خواهیمنمیچیزي. خواهیمنمیچیزيموقعآن،استآن

تجربهرااینراحتیبهباشدکوچکاش بچهتواندمیآدمواقعاکهکردیدتجربهراارتعاشآنوقتی. کسیاز

دررازندگیو،کندتجربهرافرمبیتوجهتواندمیراحتیبهچهارساله،سالهسهکوچکبچهورمادیک. کند

یکدفعهکنی،میشناساییاودررازندگیوقتیدارد،وجودپیوستگیاینهمآنوريزاوکندشناساییاش بچه

.کنیمیعشقحسکنی،میشناساییهمراخودتزندگیکهبینیمی

بچهشماوقتی.بشومشناساییخواستممینهانبودمگنجیمن:گویدمیکهاستمعروفصحبتهماناین

همانواقعدروکند،میورزيعشقوشدنداشتهدوستحسبچهکنید،میشناساییزندگیبصورتراتان

وقضاوتاسبراسکهدهیدمیدارفرمتوجهوقتی.شودمیشناساییبشود،شناساییخواست،میکهزندگی

.بله.شودنمیحاصلزندگیاصلیمنظوروکنید،نمیشناساییرازندگیآناست،ارزیابی

بیخودپس.بکندخودشدرراشناساییهمانانسانیکدفعههمدیگراندرزندگیشناساییازشودمیپس

راخودشیکدفعهآنبهزندگیشناساییاینکهبراي،منالدینصالحشهاي:گویدمیهمهاینموالناکهنیست

ترسبانهکنیم،برخوردعشقبامردمباکهکندمیوادارراماپدیدهاینپسبله،کند،میوصلبینهایتعمقبه

:کهگویندمیمابهبزرگاندیگر،استاینبزرگانآموزشولی.نیستآساننهاست؟آسانکاراین،کنترلو

وجودهمخودتنکن،عوضرادیگرانهمهایننده،دستورهمهایننکن،بیدادودداهمهایننداريوجودوقتی

ولیشو،فعالبکنی،کاريیکتوانیمیآنموقعداري،وجودآنموقعاي هزنداوبهمی آوريسجودوقتی.نداري

.خواهینمیچیزيکنی،نمیکنترلدیگرشماهمآنموقع
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اصال.بکنراکاراین:بگوییدبزنید،حرفبعدکنید،شناساییتانبچهدرارزندگیاولشماکههستفرقخیلی

هاپدیدهجوراین.شودمیبلندمتنهمانازاینهاگفت،خواهیکهچیزيشود،میمنتقلکهانرژيگفتن،جور

توقعباانتظارباخشمبادهیم،میرادستورماندرد،وذهنیمنباهمهما.شناسیمنمیمارارفتارجوراینورا

همتووطلبکارمخیلیامناراضیوناراضیوناراضیاصال توازمنکهنارضایی،باناشکريباطلبکاريبا

دعواتاین.کنممیبیانراهایمخواستهوکنممیقضاوتوکنممیارزیابیمناینهابراساسو،بدهکاري

،کنیدمیتوجه.ماستسجودمامستجابدعايپس.کنندنمیابمستجهمدیگرانسانهاي.شودنمیمستجاب

.کنیسجودوقتیکهشودمیمستجابموقعیمادعايحتیگویدنمی

مادعايو،استدرستچیکهداندمیاواینکهبراي.کندمیزندگیخودموقعآنرادعاکهمیآیدنظربه

یواش.استپارازیتذهنیمنفکرهاي،استاضافیامحرفهايکهکنیممیکشفیواشیواش.استفضولی

بودنتوهمیودنوبتوخالیشما.داردوجودکندمیفکر،نداردوجودذهنیمن،کردخواهیمکشفیواش

وکندمیارزیابیذهنیمناین،بیجاواساسبیچقدرکه،ایدکردهکشفوایدکردهدركراذهنیمنتصورات

.زندمیحرفوکندمیقضاوت

.داردذهنیمنکهچرابردارد،دستدیگرانتغییرازگرفتنعیبازغیبتازقضاوتازآدمکهاستمهمچقدر

منآن،بگیردراهنماییکهپرسدنمیاوکهداندمیچون.نپرسمنازدانمنمیبگویدآدماستمهمچقدر

،خداستوزندگیتوودارمسجودراتوکهدارموجودسینفبفهمند؟رابیتاینتوانندنمیهمهچرا.داردذهنی

.مستجابمدعواتجاناتوستسجودکه

دل را ز جهانیان فرو شو: تو بگفتیم که

دلِ خود چگونه شویم، چو ببرد هجرت آبم؟

خودملداینمن.کنتمیز،يبشوجهانیانباشدگیهویتهمازراخوددلگفتیمابهتو،ماگوییممیخدابه

با،ماتسلیمباشود؟میبازجوريچهآبخوب.کرديقطعراآباینکهبرايم؟یبشوکنمپاكجوريچهرا

رااتفاقاتاینکهشناساییبابپذیریم،بایدماآیدمیآسمانازچیزهراینکهشناساییبالحظه،ایناتفاقپذیرش

راجعهمهاینمثال.کنیمعملوبشناسیمبایدرازندگیقوانینماکهبگوییمهمرااینالبته.آوردمیبوجوداو

میخانوادهدرچی؟یعنی.بکنیمعملوبشناسیمبچگیازبایدراجبرانقانون.کردیمصحبتماجبرانقانونبه
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یدباشوندمیبزرگبتدریجکهماهايبچه،کنیممیبزرگبچهما.بله؟کردشناساییراجبرانقانونشود

بایدبشود،شناسیقدرباید،کندرعایتراجبرانقانونباشدقراراگرخانوادهاینخانواده،کاردرکنندمشارکت

. باشندهمطلبکاروبخورندنفرهفت،کندکاربرودمردیکشودنمی.کاردرکنندمشارکتهمه

کرده،طالتخمغازشکهبیندمیدشومیپاصبحروزیککشاورزيیک:کهگویدمیعیسیقصهآن قانون 

تخمیکروزهر.خرندمیاوازاست،نابطالياینگویندمیزرگريدکانبهبردمیبعد،کندمیشکاولش

گویدمیشود،میهمحریصولی،شودمیپولدارمدتییکازپسفروخته،میبردهمیایشانوکردهمیطال

میراغازبیاورم،درراایناستغازتويطالهابکشمرااینمنکند؟میمتخدانهیکروزيچراغازاین:که

.نیستتوآنطالییبیندمی،کشد

عادتهفتکتابکهکاوياستیونو.کنیمواظبتباید،دارينگه،کندمیطالتخمکهراغازيبایدخانوادهدر

نگهبایدراغازیعنیتولیدقابلیت.تولیدقابلیتوتولیدبینباشداي هموازنباید:گویدمینوشتهراموثرمردمان

.استبودهطالتخمدانهیکهمانهمتولیدبکوشی،سالمتیشبهداري،

میکاربیرونمثالرودمیمرد.کنندنمیرعایت،دیدممنکهآنجاییتاراجبرانقانونایرانیهايخانوادهدر

هماینها،بچهدعوايباآیدمیهمشبآورددرمیپول،کندمیکارشباتصبحخوبکند،نمیکارزن،کند

بایدرااینهاکرده،تلفراوقتش،ایستادهخیاباندانمنمیرفته،نکردهراکاراینیکیآن،نکردهراورکش

گویندمیهستندهاییخانواده.ماندنمیغازخوببشود،تلخیاوقات،بکنیفالن،بکنیدعوا،کنینصیحت

معتادیا،کندکارتواندنمیگرفتهدردکمرشاستسالشچهلهممردکند،کارنیستبلدخانمکنیم؟چکار

کنیم؟چکارگویندمیخورده،همبهتولیدقابلیتوتولیدتعادلو،کندکارتواندنمیشده

:گویدمیخدا.استنکردهخدانه؟کردهخداواقعا؟کردهخداکرده،خدا،کردهقضاگویندمیاشخاصاینحاال

بایدروزهربدناینبدهی،توسعهبایدروزهررابعدتچهار:گویدمیجبرانقانون.کنرعایتراجبرانقانون

دربنابراینرا،بدناینباشیمواظبباید،کنددوريسمازبخوردخوبغذايحتما،کندورزش،کندکار

ترسوخشمازبایدراهیجاناتتکنی،بهتروبدهیتوسعهبایدکتابخواندنباراذهنت.بکوشیبایدسالمتیش

.زندگیلطیفاحساساتبهکنیتبدیلاینهاو

پرذهن.نهخواندي؟آیا.نیابخوموالناباید،کنیتقویترااتمعنويبعدباید.کنیزیادترراحضورتبایدهرروز

درپولتوانیمنمی،شدیمفلجزندگیکاروسط.نفهمیدیمراتناینازنگهداريعلمو،ماداریممقاومودرداز
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مارازندگیقوانینکهگفتمهمینبراي؟چیهمنکارچارهکهروانشناسییاکهبپرسیمیکیازبیایمحاال.بیاوریم

پولتوانندنمیستهسالشانلچهنگرفتندیادحرفههاخیلی،حرفهدریادگیرينداریمتعهد.بگیریمیادباید

بهوقتی کنندمیسوالمردم،باشیاینجاتويمی گویم.کردبایدچکاردانمنمیمن؟ کنیمچکار،بیارنددر

اگرخوب:بگوییداینکهجز.بکنیدتوانیدمیکمکیچه.بدهیدتوانیدمیجوابیچهشما،کنیدمیتوجهسواالت

.کهنداریم،دیگرکنیدخرجشمادادیممیداشتیمپول

اینچارهکی. بخورندبیاورنددرپولکجااز نفردو،کندکارتواندنمیکهمهآقا،نگرفتهیادکارياولازکهخانم

جبرانقانونخانوادهایناگر.نکردهخدا،کردیمخودمان، نکردهقضاولیکند؟چارهجوريچهخدا؟داردراکار

کاربگیریمیاداگرراکاراتفاقا.بگیریادکاربروهمتو،کنیکارباید:گفتمیخانمدخترنآبه،کردندمیاجرارا

.نگرفتیمیادولیزیاداستکارآید، میبوجود

نشاناینکهبراي،دارمفرقتوبامن:گویدمیذهنیمن.بگذاردپازیرراجبرانقانوندارددوستذهنیمنو

بنزمرسدسدانهیکسالشهشانزدهامبچهبرايو.استمن،منذهنیمن،استمندادامتمنبچهاینبدهم

چرا.بشودسواربنزمرسدسسالگیشانزدهدردیگر.نیستبلدهمکاروبخريبنزمرسدساگرخوب.خرممی

سواربنزتواندمینمپسرکهبدينشانآنواینبهاینکهبراي؟خريمیچرا.دیگربخوانددرسوکارکندبرود

اي همغازیکشاگردبرودبایداین ؟استحرکتیچهاینخوب.بخرياتومبیلاتبچهبرايتوانینمیتووبشود

. بگیردیادبایدکار، کندجارورا زمین،بگیردیادکارکهبراي اینمیلیاردريتواینکهولو، بشود

بایداستخواندندرساالناتحرفهتوخوبدنگویمیبچهبه، شودمیچیزجبرانقانونکهاي هخانواددرو

کهگویدمیجبرانقانونو.بخوانیبایددرس،دانشگاهی،دبیرستانی،بگیريخوبنمره، بخوانیخوبرادرست

وبنشیندبیایدکنمتحریکهمرااوکهکنمتماشاسریالننشینمخودم،دارمدوستراامبچهاگرخوبخیلی

یاددرستتوانیمنمیراقانوندانهیکما.استجبرانقانونجزوهمپرهیز.کنمپرهیزبرومباید.واندنخ

.بلی.بگیریم

کهاستاینانتظارشان. شوندمیناراحتهاخیلی،کنیدرعایتوکنیدعملراجبرانقانونگویممیمنمثال

وتولیدموازنهاگرو.کنمپخشراتلویزیونمجاناوبدهمرمدربیاوپولشرکتمبرومهم، کنماجرابرنامههممن

،شودمیناراحت،استجانیفتادهبرایشجبرانقانوناینکهبراي.نیستمهماوبرايخوردهمبهتولیدقابلیت

کهنیستاینفقطجبرانقانون.بدهمپولبایدگویدمیجبرانقانونشنودمیوقتیدهدنمیپولخودشچون
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در، بکنیدپیادهخودتانشخصیزندگیدربایدشماراجبرانقانون،نکیندیاکنیدکمکبرنامهاینبهشما

.بکنیدپیادهخانواده

بینیدمیکنیدتماشاخوب؟بدانماالنبایدراچیقدراالنمنکهگوییدمیکهدیدخواهید،کنیداجراخوباگر

مادروپدر، داردخوبیبچهوداردخوبیهمسر،داردخوبیبدنمردیازناستشسالهسیاستجواننفریک

آب.استخوبهوایشوآبکهکندمیزندگیجایییک.داردخوبیدوستان.داردخوبیخانواده، داردخوبی

کهدهدنمیاجازهچیزهافراوانیهاموقعبعضی. گیردمیمااززندگیندانیمراهرچیزيقدر.هستهوا،هست

، برودمیتواندهمامنیت،دانممیچه،برودتواندمیهمآبوبرودتواندمیهمهواولی. بدانیمراچیزهاقدرما

.ما می روددستازراندانیمقدرشهرچیز

اتفاقا؟بدانمراقدرشبایدکهدارمچیمنکهکنیمشروعخودمانازاولماکهکندمیایجابجبرانقانونپس

یست؟چمشروب؟ کشممیمنچیستسیگاراین؟دانممیرابدنمقدرمنکه،استبدنهمینرینشتواضح

فالن،هستشکایتکههمهاین.کنمرعایتمنراجبرانقانونپس. پسدانمنمیچیست؟داروفالن چیه؟

منولی.تاسهمسربهترینکهداریدهمسريیکشایدکهکنیدنمیدقتدرستشمااین است کهشکایت

. بگیردبیشترونکشدزحمتکهدارددوستوداردتوقع،داردحرصذهنی

بهوراستیباکسیوقتیوگوییمنمیدوروغشویممیمتعهدجبرانقانونبهوقتیو. گوییممیدروغماچقدر

.بکشمحمتزهممن،استجبرانقانونکشیدهزحمتگوییممی.کنیمنمیحسادترسدمیجاییبهزحمت

وبگویمدروغنکشمزحمتدیگر من نمی روم.ندارداشکالی.استحقشبیشتربکشدزحمتبیشترهرکسی

اینوکردخواهدردخُرامندروغاینواستموقتیمزایاکهبدانمباید.بگیرمرامزایاودارمرااینکهکنمادعا

.شدخواهمبدبختمنوشدخواهداشکارادعا

دانمنمی،چکارکنمبگویدبیایدمنبهکسیحاال،کردهخدا،کردهقضاگویممیآنموقع،شدمبدبختیوقتو

.استجبرانقانونهمیناش اولی.مبفهمیرازندگیقوانینبایدکهگویممیمن.کنیچکار

حضورگنجبرنامههبکهنیستاینجبرانقانون،کندمیگوشبرنامهاینبههرکسیکنممیتقاضابارهودمن

نداندرابرنامهاینقدرهرکسیولی؟کنیدرعایتبایدراچیزيچهولی،کهببینید،بنشینید،بکنیدمالیکمک

و.باشیدمطمئن،داندنمیرادیگرچیزهايخیلیقدرحتما،شماخانهبهاوردمیراموالنا،استزندگیدرسکه

،بله.دادخواهیددستازنکنیدشکاصالشکبدون،ندانیمراچیزهرقدر
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مابه،کهگویدمیمنبهخدایعنیگوییمیمنبهتو:کهگویدمیمانغزلازشدیمدوربرگردیمبارهودپس

فرستیمیتوهمراآب،خواهممیزندگیآبمنشستنشبرايولیي،بشوجهانیاناینازرادلتکهگویدمی

نمیفکرهاوذهنآببا،بیایدآببگذاریمبشویمتسلیمباید،کنیممیشناساییرانایماونکنقطعراآبو

راغازيکهگیریمبنتیجهجبرانقانونازنشدهدور.بشوئیمفکرهاباشدگیهویتهمودردهاازرادلمانتوانیم

نگهشتوانیممی،جامعهدرودهخانوادرراطالتخمغازبکنیدشناساییاگرو.کشندنمی،کندمیطالتخمکه

. بله.باشیممواظبشویمردا

:بخوانیممثنويازهمبیتاین

1835مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت 

صد قضای بد، سوی او رو هنادخود را در مَزادهر که داد او، حُسنِ

فروشبهرااینواستهویتهم،استخوبخیلینظرشبهکهخودشازچیزيیکباکههرکسییعنی

دباشمطمئن،فروشدمیداردراخودشآنهااساسبریعنی،طلبدمیبیشترهرچهقیمتمردمازواستگذاشته

.گویدمیموالنا.آیدمیبسویشداردبداتفاقهزاران،بداتفاقصد،بدقضايصدخداوزندگیطرفازکه

بد، سوی او رو هنادصد قضای خود را در مَزادهر که داد او، حُسنِ

وکنیدمیمقایسهوفروشیدمیداریدراتانحسنکدامکهکنیدنگاهشما،بیفتدبرایتانبداتفاقاگرپس

آن کسی که براي . شودبمان سبب حتی خیانت به بچهما حسن فروشی ایندنکن،طلبیدمیبیشتريقیمت

دارد شاید حسن خودش ،گذارد برود کار یاد بگیردنمیخرد و اش هنوز هیچی نشده یک اتومبیل خوبی میبچه

آنها باید ابزارهاي ارضاي . ما هستند؟ امتداد نفس ما هستندمن ذهنیهاي ما امتداد آیا بچه. گذاردرا در مزاد می

یا هر چه ما داریم؟ گفت دل خودت را از؟و برتري ما باشند؟نفس ما باشند؟ آنها باید ابزارهاي پز ما باشند

. سبب حسن فروشی ماست،هویت شدگی با جهانیان که مرکز ماستآیا هم. جهانیان فروشو

ببینیم چه چیزیمان را به معرض فروش ،گوید که خودمان را زیر نورافکن قرار دهیمحاال این بیت به ما می

. شویمحت میگذارند ما ناراطلبیم و وقتی قیمت پایینی میکه از مردم هی قیمت بیشتري می،گذاشتیم

فروشیم تو چرا قیمت پایینتري میمان را داریم میگوییم این حسنرنجشهاي ما بیشتر از این است که می

این رنجشهاي ما از ؟گویی که من خوشگلترین زن دنیا هستم یا دانشمندترین مرد دنیا هستمگذاري؟ چرا نمی
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تا جلوي قضاي بد ،هایمان بکنیممان را از حسنویتخواهیم دید که ما ه،کجا آمده؟ ولی اگر خوب متوجه شویم

استیم بفروشیم مان را خوفتد ببینیم کدام حسنایا اتفاق بدي میآید،یا اگر یک قضاي بد پیش می. شودگرفته

. که اینطوري شد

صنما چو من کم آید به کمی و جانسپاري

که ز رشک دل کبابم و به اشک چون سحابم

وقتی به خرد ،اگر خوب خودمان را شناسایی کنیم. کنیمهنوز بنده یا ما با خدا صحبت می. ستااصنما هنوز دلبر

نظیر یکدفعه در کم بودن و جان سپردن بی،فهمیم جریان چیهمی،گیریمدانش او را می،شویمموالنایی زنده می

هویت من ؟اندازه من چقدر استیا. شویمبیعنی به کمی خیلی نزدیک صفر . توانیم بشویمشویم و ما میمی

م شدهم هویتآنهایم را که بامرتب حسن. اینکه هی بمیرم نسبت به من ذهنی بمیرمو . چقدره؟ صفر در ذهن

. یعنی جان بسپاریم،با ذهن،به هیچی افتخار نکنم، براي ذهن،بیندازم

شود دلش به آنسو اي اینکه متوجه میبر،انسان اگر اوضاع را خوب بشناسد در کمی و جان سپاري نظیر ندارد

مثل و . دل کباب است،خورد و مشتاق است و از این مشتاقی که به زندگی زنده شودو غبطه می،شودکشیده می

؟توانید زنده کنیدشما می. شودبشود این اشتیاق در ما زنده یعنی می. ریزدابر دارد اشک می

به .آیا خدا هر لحظه حاضر به کمک به شماست؟ بله. شود کمک کنمییعنی مثل من پیدا نصنما چو من کم آید

. رها نکنیم،ایمرا نشکستهمن ذهنیتا پوسته . مثل آن میمون تعهد داشته باشیم. راست باشیم ماشرطی که رو

. مان را از موالنا زیاد کنیم و پز بدهیمخوانیم که دانشما این مطالب را نمی

چهارپایی بر او کتابی چندندنه حمدث بود نه دانشم

پس ما داریم . شودیا این حیوان دانشمند نمی،شودروي یک چهارپا چند تا کتاب بگذارند این آدم دانشمند نمی

یکی اینکه من مشتاقم به ،دو دید است. کنیم این اشتیاق را که خدادادي است در خودمان زنده کنیمسعی می

اید که این چیزهاي و شما فهمیده. ینکه بروم هم هویت شدگیها را زیاد کنمزنده شوم و یکی اخدا بهزندگی

ایند و با دید ذهن اینها خیلی زیبا بنظر میظاهراًو . شوندببراي این نیست که مرکز ما ،بیرونی براي استقاده است

شویم که این نمیکشد شاید آن موقع آگاههر چیزي که ما را بخودش می. کنندرا هم جلب میمن ذهنیتوجه 

.گویدهمین را دارد می. تواند زندگی شوددل من فقط می. تواند دل من بشود
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به سحر تویی صبوحم، به سفر تویی فُتوحم

تویی بهشتم، به عمل تویی ثَوابمبه بدل

پس من . شراب صبحگاه من تو هستی،فاصله شب دنیا و زنده شدن به تو روز،گوید که سحر یعنی این لحظهمی

کنم و اینکه سفر می. شراب صبحگاه من تو هستی،صبوح من،یعنی این لحظه را بشناسم،اگر سحر را بشناسم

پس منظور از این سفر هم زنده . شومیواش یواش دارم به فتوح تو و گشایش تو دارم زنده می،گذردزمان می

به .است و هم به معنی شراب صبحگاهیصبوح هم به معنی صبح. فتوح یعنی گشایش. شدن به بینهایت توست

ي جسمی مبدل بشوم به چیز موهومی مبدل نخواهم شد به هوشیارو من ذهنییعنی اگر من از بدل تویی بهشتم 

. شراب صبحگاهی من تو هستی. پس بهشت من هم تو هستی. شوم و بهشت من تو هستیتو دارم مبدل می

.گشایش من تو هستی

م اینها ثواب ویگخورد و عملهایی کردم و مین دنبال ثواب بودم که آن دنیا به دردم میحاال این همه که تو ذه

کنی و کنم تو میهر عملی می. ثواب من فقط تو هستی،نه اینها ثواب من نبوده،است و در بانک ذهنی گذاشتم

تر کنم باز هم به تو زندهییعنی وقتی زنده به تو هستم و عمل م. و من آن موقع زنده به تو هستم.آن ثواب است

پس ثواب من این نیست که می. ثواب من همین زنده شدن هر چه بیشتر به تو است. این ثواب من است. شوممی

. اینها مال ذهن است. م اینکار را انجام دادم و حاال خدا یک چیزي نوشته و اینها را جمع کردمویگ

هر چهار تا عمل را وصل . عالقمندیمآنهاچیزي است که ما خیلی بهببینید سحر و سفر و بدل و عمل اینها چند تا

بهشتی که می. امبه بینهایت تو زندهآید،ه از تو میشراب هم این لحظ. کند به زنده شدن به خدا و به زندگیمی

. گویند باز هم تو هستیکه میهمثوابی. همین تو هستی،گویند همین زنده شدن به توست

به ستیزه تن زدستیک ربابیتو چو بوب

چون ربابممنِ خسته از ستیزت به نَفیر

گوید میدارد . کی ستیزه کرده پس؟ ما. زنیستیزه کردي و دیگر نمی،تو مانند بوبکر ربابی، ربابی یعنی رباب زن

از وقتی که . و باشممن باید از جنس ت،براي اینکه تو بتوانی بزنی. زنیاز وقتی که من ستیزه کردم تو ساز مرا نمی

االن بیدار . کنمستیزه می،کنمتوانی بزنی براي اینکه من مقاومت میتو ساز مرا نمی،از جنس من ذهنی شدم

ست که استیزه با اتفاق این لحظه و عدم پذیرش اتفاق این لحظه این. شوم که با اتفاق این لحظه ستیزه نکنممی
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شوم و زخمهاي زنی من زخمی میاما وقتی تو نمی،زندمثالً نایی نی را میمثل . زنی از زدن ساز منتو سرباز می

. امزیادي برداشته

زنی مرا دنیا میاز موقعی که تو مرا نمی. من خسته از ستیزت، خسته در اینجا زخمی است، به نفیر چون ربابم

دانیم حاال ما می. به دست بگیري و بزنیهاي من براي این است که تو مرا پس ناله. کنم مثل ربابمن ناله می. زند

امروز متوجه شدیم که موقع . ي بشویم که بودیمهوشیارهمین ،ي بشویمهوشیارباید ،اگر قرار باشد او ما را بزند

،مقاومت کنیم،ستیزه کنیممن ذهنیاگر با . دهدبرگشتن راه را او نشان می. برگشتن راه را نباید گم کنیم

ست احاضرایشان آیا هر لحظه . بخاطر ستیزه ماست،زنداگر او ما را نمی. کنیمراه را گم میواکنش نشان دهیم 

. او غالب است و طالب است:گفتخوانیدم.خواهد که بزند؟ بلهما را بزند و می

. اگر رسیدیم مطلبی در این مورد خواهیم خواند. کنیمشویم که به حرف شیطان گوش نمیولی االن متوجه می

من حس مسئولیت نمی. تقصیر توست،من ذهنیاینکه من گول خوردم و افتادم :کهگویدبراي اینکه شیطان می

یعنی به . طلبکار هم هستی،گرفتار کرديمن ذهنیگوید تو مرا در شیطان می. کنمکنم و مسئولیت قبول نمی

.ما را بدبخت کردي، ی از جان ماخواهدیگر چه می. من ذهنیگوییم در ما هم همین را می. گویدخدا می

عقل تو ، باببینمتوانستم با چشم تومن می. توانستم به شعور تو با تسلیم مجهز بشومگوید من میولی آدم می

باید حس من از جنس تو در من هست و و.تو هر لحظه حاضر بودي مرا راهنمایی کنی و من نگذاشتم. ببینم

کردم و چون عمل نکردم و کردم و در ذهن به آن عمل میشناسایی میکردم و این جنس را مسئولیت می

. شناسایی نکردم به خودم ظلم کردم

اید که ما سی سال چهل سال اشتباه کردیم و االن موالنا ما را متوجه کرد به گفته. ایداتفاقا شما هم همین را گفته

این خرد تشخیص دهنده همیشه با . ان ستم کردیمپس آن موقع به خودم. کنیمما االن داریم زندگی می، موضوع

. خدا همیشه با ما بوده. ما بوده

نالیم و این ناله بد است و خوشایند گیریم که ما اگر مثل ساز میخوانیم و نتیجه میو االن از این بیت ما می

. ند و مقصر ما هستیمکو او از زدن درست این ساز امتناع می.کنیمنیست به دلیل این است که ما ستیزه می

خواستی نمیمیطان را بزنیم که مرا گمراه کردي تو گمراه کردي ایم مقصر ما هستیم و نباید حرف شیزخمی شده

. خواهیم خواهد پایین. کردي
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که جوابِ من نیاییتو نه آن شکَرجوابی

؟که سکوت شد جوابممگر احمقم گرفتی

بعضی . جواب مرا هم داري. دهیجواب همه را می. دهیرین مییعنی جوابهاي شی،تو شکرجوابی:گویدمی

گوید تو بسیار مهربانی می. براي اینکه جواب ما آن است،ولی نیایی بهتر است. ها هست جواب من نیابینسخه

جواب من بشوي یعنی در من به . توانی جواب من بشويمیوغالب هستی،طالب هستی. بسیار پذیرنده هستی

مگر احمقم . شدگی دارممن هنوز هم هویت. کنیپس من احمقم که تو اینکار را نمی. توانیمی. شويخودت زنده

ءرا القاجواب سکوت تو به من این. که جوابت سکوت است،که واقعا هستم،گرفتی؟ مگر فکر کردي که من احمقم

. ند که من هم باید خاموش باشممیک

چرا به بینهایت او زنده نمی؟دهداش را به ما نمیچرا شیرینی؟شودنمیپس خالصه شکرجوابی آن چرا جواب ما 

اگر عقل داشتیم که اینها را هنوز در مرکزمان . شویم ما؟ براي اینکه هنوز این چیزهاي آفل را در مرکزمان داریم

وق به آن صندوقهنوز از این صند. یعنی هنوز احمقم. پس فکر کردي من احمقم دیگر: موالنا می گوید. نداشتیم

به آینده ،روم به زمانهنوز می. کشدرود وانگه تو را آنجا میات یکجا میاندیشه. بردهنوز فکر مرا میمی روم،

کنم بهترین هنوز فکر می. کنم زندگی در آن چیزي است که باید در آینده اتفاق بیفتدهنوز فکر می. و گذشته

. ست پس من احمقم دیگرجاي زندگی در آینده است و این لحظه نی

جنس من از ،جنس من از سکوت است. تو سکوت کن. گوید اینقدر ابله نشوخدا دارد می: دارد می گویددر واقع 

توانید اینقدر این بیتها را شما بخوانید می. تو سکوت کن من بشوم جواب تو. اینقدر حرف نزن،سکون است

. شوید بوسیله موالنابراهنمایی 

ها دارند حرف میتا زمانی که این هم هویت شدگی. ی که ما سکوت نکردیم او جواب ما نخواهد شدپس تا زمان

در بیرون هم ،تا زمانی که از این جنس در ما هست. تا زمانی که این هم هویت شدگیها عینک دید ما هستند،زنند

کند خدا فکر می،ها در بیرون هستندتا زمانی که قبله من این چیز. کننداین جنسها با بیرون ارتعاش می. هست

. ایمما به اندازه کافی عاقل نشده

مشخصاًبیت کامالً. بینهایت او زنده نخواهیم شد،به شادي او،ولی به شکر او،پس گرچه که او شکرجواب است

از این . استاحمق،شدگیها را بگذارد مرکزشگوید هر کسی هم هویتتلویحا میو . گوید که چکار باید بکنیممی
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خرد ،شود عقل زندگیچرا احمق است؟ براي اینکه مجهز به عقل این چیزهاست و اینکار باعث میواضحتر؟ 

توانیم از خرد او هم می،توانیم به او زنده شویمما اگر می. باشدکند محروم زندگی که کائنات را اداره می

که ،و سکوت او زنده شویماتوانیم به سکون می،رسیمتوانیم به سرعت او بمی،برخوردار شویم در این لحظه

. شویمداریم می

پایان قسمت سوم

&&&
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کمکخیلیغزلپیغامشدنروشندرابیاتایناستممکنخواندخواهمبرایتانمثنويازابیاتیقسمتایندر

.کند

1639مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت 

کنیپر ز گوهرهای اِجاللیکنیگر تو این انبان ز نان خالی

خردمثلخالقیتمثل،اصیلشاديمثل،آیدمیورآنازکهگوهرهاییۀ همارزشپر،گرانقدریعنیاجاللی

چسبیديکهآنهایی،هاشدگیهویتهم،ناناز،راذهنیعنیراکیسهاینتواگرلطافت،فضاداريمثل،زندگی

خواهدخداییگرانقدرگوهرهايازپرهاستشدگیهویتهمایناالنکهشمامرکزاین،کنیخالیتوآنهابه

کنیمخالینانازبایدراانبانپس.بود

کنبعد از آنش با مَلَک اَنْبازطفل جان، از شیر شیطان باز کن

رابیرونانجهشیره،خوريمیرابیرونجهانشیراالنکهکنیشناساییتوانیمیتوکهرااتهوشیاريطفل

مرکزدرکهچیهرکهکردخواهیمدقتپس.ببرراجهاننافبند.بکنباز،استشیطانشیراینکه،کشدمی

هویت،خواهیممیزندگیپولازو،هویتیمهمآنباما،نشیندمیچیزهمهجايکهپولاینمخصوصاً،ماست

دیگرچیزهايوخواهیممیخوشبختی؟هستمکیمنبگو:گوییممیاوبه،خواهیممیامنیتحس،خواهیممی

.هستندزندگیآنهاکهکنیممیفکرو.خواهیممی

راجانتطفلاول.استشیطانشیرآیدمیبیرونازکهچیزيهر.هستندشیطانشیراینها:گویدمی

.رسدنمیعقلشاینکهبراي؟استطفلچرا.کنبازشیرآنازراهوشیاریت

میشیطانشیرهنوزاینکهبراي؟نیستیمعاقلچرا.نیستیمعاقلکافیاندازهبهماکندمیفکرخداتگف

آن.خواهیمنمیرابیرونشیرکهبگیریمتصمیمتوانیممیهوشیارانهماوکرديبازشیرازاینکهازبعدا.خوریم

هوشیاريرويهوشیاريپس،شودمیییک،شودمیشریکخودشبا یعنیلکمباماهوشیارياینموقع

.گیریمنمیوگیریممیچیبیرونازکهکنیممیشناساییپس.ایستیممیخدارويمایعنی،شودمیمنطبق

با.استشیطانشیربراي،خواهیممیمردمازرنجیممیآنازکهماتوقعاتهمهاینکهکنیممیتوجه

.هاآدموجهانازشودمیصفرماتوقعات،بخورمواهمخنمیشیطانشیرمناینکهشناسایی
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ایمهشیرهدان که با دیوِ لَعینایتا تو تاریک و مَلول و تیره

ملول.هستیملولبنابراینوکندمیروشنراتوجهانهاشدگیهویتهمدید،ذهنتاریکیکهزمانیتا

ذهنیمندرهاانسان.کنیمیحملخودتباثابتدردديزیامقدارکهزمانیتایعنیایمکردهمعنیراهستی

میبداتفاقهاموقعبعضی،شوندمیشادخردهیک،افتدمیخوباتفاقهاموقعبعضیودارندثابتیدردیک

استذهنمال.کنندمیحملخودشانبارااستملولیتهمینکهراثابتدرداینو.شوندمیغمگین،افتد

کهرااینهاهمهنقصحس،جداییحس،رمقیبی،حوصلگیبی،ملولیایناستذهنیفعالیتتحرکمقدار

.بودنتیرهطورهمانوبودنملولشودمی،کنیمیقاطی

خشمماکهزمانیتامثالً.بدانرااین،شودنمیردنوروداردضخیمپوستوداردپوستکهآجیلآنمثلیعنی

شیرنوعیکشیرهنوعیکیعنی،کشیدنشیرهیکیاخواهریعنیهمشیره،داریمکینه،داریمرنجش،داریم

ترسیده،خشمگینوملول. دیگراستواضح.خوریممیراهمانهمماخوردمیشیريهرشیطان.خوریممی

.هستیمشیطانهمزاد،خوردمیشیطانشیر

غذايماحضور.خوردمیراهمینهمذهنیمنردخومیچیهرشیطان،شیطانباداردهماهنگیذهنیمن

غذاهم،بودنشیرهم،بودنهمشیرهچونولی.استمشخص.خوردمیردخ،خوردمینور،خوردمیرافرشته

همجهانیاینچیزهربا،شوفروجهانیانازرادلت:گفت،توانیممیما،استآشکارشیطانیعنیدیوبابودن

.استشیطانشیرچون،نکشیمخوبکشیممیشیرهآنازوهویتیم

1606مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت 

شوابراهیماول،خواهیرفتمرودرآتشمنردیستتودر

یا

رفت خواهی، اول ابراهیم شودر تو نَمرودی است، آتش در مرو

ابراهیمبایداولبرويخواهیمی.ونرآتششتوي،داردآتش،ماستذهنیمنآنوداردوجودنمرودیکمادر

اینوآتششبهرویدمیهوابیوهستیدنمرود،کنیدمیهویتحسذهنیمنبراساسشمااگرپس.بشوي

راهارنجش،رنجیدن،شدنخشمگین،داشتنتوقع،کشیدندردبیهوده،استذهنیمندردهايواقعدرآتش

،باشیابراهیمبایداول،برويخواهیمی.استنمروداینهايآتشودردها؟چیهاینها،کردنکینهوکوبیدن
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یکبار.شودمیهوشیارانهدردبهتبدیلدردهااین؟چرا.شودمیگلستانآتشاینباشیابراهیماگراینکهبراي

.شويمیراحتآنازکشیمیرادردش

دردشوکنیمشناسایییکییکیراهایمانشدگیهویتهمبگیریمتصمیملحظهایندرماکهاستمهمخیلی

هویتهمپولبامثالً،برویمناآگاهانه،آنتويبرویمهوابیاگرولی.بشویمآزادآنازووارابراهیمبکشیمرا

مرکزپولاینکهنشویممتوجهولی،بشویمخوشحالبشودزیادپولمان،بشویمناراحتبشودکمپولمان،بشویم

،شویممیخشمگینمابخاطرش،ترساندهمیراما،کردهمیناراحتراماوکردهمیکنترلراماوبودهما

آننیاوردنبدستبرايمااضطراب،استآندادندستازبرايمااضطراب،شویممینگران،کشیممیاسترس

.نیستقبولاین،بکشیمناآگاهانهرااینهااگر،دهدمیمنبهرادردهاایندارداستآنبهمربوطفکرهاي،است

.بکنیمپولازراهویتمانکهکشیممیدردداریماگرولی

آدماینروندمی،کندنمیکارشوندمیهویتهمآدماینبا،شوندمیهویتهمهاآدمباهستندکسانییک

میجدا،کنندمیدعواآنهمبا،شوندمیهویتهمهمآنبا،کندمیجایگزینآنجايرادیگریکیرودمی

دردیکبار،شوندنمیابراهیماولخوب.شوندمیهویتهمدیگریکیباروندمیکشندمیرادردش،شوند

زندهزندگیبهیعنیابراهیم،بشویمابراهیمبایداول.بشویمزندگیطریقازعاشقبایدمابگوییمماکهکافیه

میدردمنبهداردکهاستمندلدرچیزيچی؟چیهدردکشممیمنراددراینکه،استهوشیاراالن،است

.کشممیهوشیارانهدردوبشومراحتشرّشازکنممیشناساییدارممن،دهد

در میفکن خویش از خود رایییو نی دریایییسَبّاحای هچون نِ
،نیامدهبوجودتودرحضورمقداريیعنی،تینیسهمدریااهلونیستیشناگروقتی:گویدمی.شناگریعنیسباح

ماموالنا،کندهمراهیراماخضريیککهاستخوبچقدر.میافکنهاشدگیهویتهمدریاياینبهراخودت

.یکتاییدریاي،حضوراهلیعنیدریااهل.نیستیمدریااهلونیستیمشناگرماازهیچکدام.کندهمراهیرا

با،هویتندهممقامبا،هویتندهمهاآدمبا،هویتندهمپولباکنندنمیتوجهاي هعدیکبخو.نیاندازراخودت

من،استخودرآییازاین،هویتندهمخانهوسایلبا،هویتندهمخانهبا،هویتندهمهمسربا،هویتندهمبچه

ماگویدمیموالنا.هستیمپذیراما.دهمنمیگوشهمکسیحرفبهبلدمرااینمن،باشماینطوريخواهممی

عمیقخیلیدیگروشدهترعمیقحضورتاندیدیدموقعهر.ایمنشدهدریاییفعالًگوییممی.کنیممیگوشهم

.ایدشدهدریاییاحتماالً،دهیدنمینشانواکنشوکشدنمیراشمابیرونازچیزيوشدتر
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ود بر سر آوَرَداز زیاهنا سبَحر، گوهر آوَرَداو ز قَعرِ

کفایمشدههویتهمکهچیزهاییایندریاقعر.آوردمیبیرونگوهردریاقعراز،موالنایعنیدریاییآنیعنی

سودهازیاناز،استمجهززندگیخردبهچونوهاشدگیهویتهمبهمشغولندکفبهاي هعدیک،دریاست

قهرکهجاییدر،هستدعواکهجاییدر،باشدبایدزیاننکهایبجاي.شودمیسودسرآخر،آوردمیبوجود

،شودمیسودنتیجهباالخرهراهاآدم،راهاذهنکندمیوشنر،هستشدگیهویتهمکهجاییدر،هست

اما.کنکارچهگویدمیزندگیوشودمیتسلیملحظههر.کندمیهدایترااوزندگیچون.برندمیسودهمه

.نیستاینطوريذهنیمننیستطورياینناقص

ناقص ار زر بُرد، خاکسرت شودکاملی گر خاک گیرد، زر شود

،زیاديحدودتاشدهزندهاوبهخدا،شدهبازشیطانشیراز،بریدهجهاناز،استزندهحضوربهکهکسیکامل

وفکربهریزدمیزندگیخردچون،زندمیدستجهانایندرچیزيهربه،شودمیزربگیردبدستخاكاگر

یکدردمندذهنیمنیکاما.داشتنخواهددرد،داشتخواهدنیکنتیجه،داشتخواهدخوبینتیجهعملش

.دناقص ار زر برد، خاکستر شو،راخوبیچیزهر،کندمیخرابشکندمیکاردارد،بدهاوبهراخوبیچیز

هزارباجواننفردوکنیممیشروعرازندگییک، شماهستیمآنهالمثماخودکهشناسیدمیراهاییآدمشما

شاديآنجادر،کنندتربیتخوبیهايبچه،خانوادهدربشوندخوشبخت،کنندکمکهمدیگربهخواهندمیامید

من؟راچ.ناقصند؟چرا.شودمیاینهاوقهروجداییوتنفّروطالقودعوابهتبدیلبینیدمییکدفعه،باشد

،کنیمشروعتسلیمازحداقلباید،زنیممیدستکاريهربهماکهدهدمینشانببینیدپس.دارندذهنی

کارتوبیاوریمراوريآنخردبیشتر،کنیمبازرافضابیشتر،باشیمداشتهپذیرشبیشتر،بشویمتسلیمبیشتر

.ستنیمتوجهطرفکنیممیفکر،گویدمیزورطرفاینکهولو

دستِ او در کارها، دستِ خداستچون قبولِ حق بُوَد آن مردِ راست

انساناینجادرمرد.نیستدروغینمنونیستذهنیمنوشدهراستینوشدهحقیقیکهمرديآن:گویدمی

بشوديعادتسلیمکهوقتی؟هستیمخداقبولموردماکی.باشدخداقبولمورد.انسانیهر،زنیامردنهاست

،باشدمايعادحالتلحظهایندرفضاگشاییولحظهایناتفاقباآشتییالحظهایناتفاقپذیرش،مادر

مالحظهبهلحظه،نه.بودفضاگشاییعجب،کردمفضاگشایییکمنپیشماهسهبگوییم آقا کهنباشداینطوري
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.خداستدستکارهادراودستموقعآن،هستیمخداقبولموردماخودوماکاراینو،کنیممیبازرافضا

.خداستفکروعقلکارهادراوفکر،اوعقل.دیگراستمشخص

زآنکه اندر دامِ تکلیف است و ریودستِ ناقص، دستِ شیطان است و دیو

دستاینکهبراي.بودنهویتهمآنهاباوکردنعملآنهامطابقوذهنیالگوهايتکلیف.نیرنگ،حیلهیعنیریو

فکرو،فکريالگويازآدمایناینکهبراي؟استشیطاندستچرا.استشیطاندست،ذهنیمنیعنیناقص

نتیجهاینبهامروزحداقلما.تقلیدند،هستندبیرونمالالگوهااین.استذهنشمالکهآوردمیراعملش

زندگیباموازيبنابراینو،خوردمیشرابزندگیازیا،رسدمیزندگیبصورتکههستکسییککهرسیدیم

قضاوت، استتماشاگراووکندمیعبوراوازانرژيخرد و اینایندائماًو،استلحظهایناتفاقباآشتی،است

یکیو،بیندمییکیخداباراخودش،استفانیزندگیدراوو،بشودردخردایناوازدهدمیاجازهوکندنمی

.بدهدتواندنمیتشخیصوداندمی

و.استکانالیکفقطآیدمیبنظر.کندمیعبوراواززندگیفقط.دانممیمن،من:گویدنمیانساناینخوب

اینطوريبایدراکاراینمی گوید آقا. استتکالیفدامآنجادروآوردمیآنجاازوداردمرکزمادي،ذهنیمناین

کهکسیهر.افتادهاودامدرو،نداردفضاگشایی،نداردانعطاف،شودنمیدیگرجور،کرداینطوريبایدفقط،کرد

،استشیطانجزو،استشیطانآدمآن،کندمیتحمیلداردراالگوهایشعقلورااش ذهنیمنعقلوفکرش

.استشیطاندستو

جهل شد علمی که در ناقص رودجهل آید پیشِ او، دانش شود

میشناساییاودررازندگیاولموالنا.شودمیدانشازپربیایدجاهلآدمیکموالناپیش: می گوید کهببینید 

،شودمیدانش،دوراندازدمیراجهلش،شودمیپذیرااو،کندمیباز،کندمیلطیفرااوزندگیشناسایی،کند

،بخوانهایشگوشبهراموالنا،داردنگهراشجهلکسیاما.شودمیخداییدانشازپر،شودمیدانشازپر

ریزدمیهایشقالبدرراموالناوکندمیتفسیرخودشعقلبا،شودمیذهنشوارد،شودمیهایشگوشوارد

.دوراندازدمیهمرابقیهو

،ببریمپیشراماناجتماعی،رامانسیاسیعقایددانممیچهعقایدمامثالًماآمدهبوجودموالناکندمیفکر

دانشوخداستعلماینجادرعلم،اگرعلم.خوانیممیموالناشعرهايمانمنابرازدر.ببریمپیشرامانمن
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بینندمیراابیاتاینهمهمگر،کهبینیدمیهمراایندارید.علماینشودمیبیانکاملهايآدماز،موالناست

همحیله؛شانحیله،شاننیرنگ،ریوشاندامهمینباکنندمیتفسیردبشنونهماگر؟کنندمیاستفادهو

یکجورکردنفکرزندگیخردبراساس،استیکجورکردنفکرالگوهابراساس،کردنفکرذهنیمنبایعنی

.داردفرقهمباتادواین،شدههویتهممنازشمافکر،آیدمییکتاییفضايازشمافکر.است

میناشیخشممازاالنازعملمومنفکر،آیدمیکجاازاالناینکهداریدراموضوعاینخیصتشهمشما

خواهممیعجلهبااینکهاز،حرصماز،امعجلهاز،واکنشماز،هیجاناتماز،امگشاییفضاوتسلیممازنهیا؟شود

میناشیامکردهگمراپایمودستوهستزندگیآنتويکنممیفکرآیندهدروضعیتیاچیزآنبهبروم

سکوناالن.سکوناز،عجلگیبیاز،خردورزيیکاز،طرحییکاز،آرامشیکاز؟نهیاعملمفکرواین،شود

انساناینجادراو.ناقصم،دارمدرد،دارممنفیهیجاناگر.بشناسیدتوانیدمیشما؟دارممنفیهیجانیادارم

.استشدهزندهزندگیازقیعمبهکهاستیکامل

شودکفر گیرد کاملی، ملّتهر چه گیرد علّتی، علّت شود

،کندمینقصحس.شمارممیمرتّبکهدردهاهمین.دارددردمرکزشکهاستکسیمریض.مریضیعنیعلتی

هحسکندمیبودنماد،کندمیجداییحس،بینیدمیشما.شودمیمرضبگیردچههر،کندمیملولیحس

میایرادیکیابینندمیعملیهر.کنندمیتفسیربديیکجور،شنوندمیکهراحرفیهرهستندهابعضیکه

دردمرکزشاندر،اندعلّتیاینها.کنندمیدردومرضبهتبدیلخالصه،بندندمیآنبهچیزيیکیاگیرند

؟کی.خودشانبا؟چیبا.بله؟اندمعالجهقابل،دارند

یا.خوانندمیرابزرگانروندمی،آیندمیعقلسروشنوندمیرامطالباینیکدفعهواقعاًیاداردراهتادوخوب

گذاشتمیآنجامانندآجیلگردويآنبوداي هحفریک،بودگذاشتهزیرسفتسنگیکمیمونکهدیدیدنه

میگیرجایییکراماکندمیراکاراینزندگیحاال.بشودخرداینکهزدمیباالازمحکمسنگیک،بیاستد

دراالنتوانیمنمیماولی.بریزدهاعلّتاینتاشویممیخردما،زندمیباالسنگیکپایینسنگیک،آورد

یمبیایعقلسرهمینبایدما،بدهیمراهزینهاینتوانیمنمی،دردمانوفکردرایمشدهگمخیلیکهروزگاراین

کفرکاملیاگر،زندگیآیینوآیین،دینیعنیملت، شودملتکاملیگیردکفر.کنیمشناساییراوضعمانو

.کندمیپیدادینوآیینآن،برودکاملبسويدلصدقباداردشدگیهویتهمواقعاًکهکسییکیعنیبگیرد
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آنشویممی هویتهمبیرونازچیزيباموقعهر،پوشاندنیعنیکفر،شدگیهویتهمیعنیدانیممیکفر،بله

تقریباًرویممیمعنیاینباوقتیخوب.پوشاندمیرالحظهاینکهاستکسیکافرپس.پوشاندمیرازندگی

درراخدایعنی،کندمیآیینبهتبدیلراآنبگیردبدستشاگرکفرکاملی ،کاملیگیردکفر.کافرندبشرهاۀ هم

.کندمیکشفداردراخدا،بیندمیآن

میبازرافضاکامالن،بیاورنددرارتعاشبهتوانندمیکسیهردررازندگیکامالنمابدانیمکهاستمهمخیلی

بخاطر.هاستآدمذهنیمنوسیلۀب،نیستقبولمورداگرکردنعملوزدنحرفکهدانندمیکامالن،کنند

یککهراکسیهرما.کنندمیفکراینطوريموالنامثلکامالنی،دانندنمی.کردتنبیهنبایدراهاآدمکاراین

ماديمرکز،شدههویتهمالگوباداردذهنیمن.نه،استکفراینگوییممی،کنیممیتنبیهبزندعوضیحرف

نمیجامعهبههمکمکیخوب،بکنیمتوانیمنمیروشننیستیمکاملاگرماحاال.باشدروشنتواندمی،دارد

.کنیم

میتقلیدذهنیمنوقتی.کندمیکمککارایندرپیوستگیوتعهدوبزرگانۀ مطالع،هابرنامهاینجورپخش

گوشموالنابهاینهاداشتنددوستکهنفرپنجنفر،چهاربیندمیکندمینگاهبرشودوربهکهوقتی،کند

آنهاازبیایددارددوست،کندتقلیددارددوست.شودمیداردهتربشانوضعورسیدندهوشیاريبه،کردند

میکارخودمانرويوقتی.بیاوریمرويبودنکاملبهماکهاستمهمچقدرپس.کنیدمیکارچهشمابپرسد

میرومییادمانخودمانوکنیممیتوجهوکنیممیتمرکزدیگرانبهوقتی.گذاریممیاثردیگرانرويکنیم

.گویدمیرااینها.شویممیذهنیمن

سر خنواهی برد، اکنون پای دارکرده پیاده با سوارای مِری

سوار.کنیمیستیزه،خداستسوارهم،سواربا.هستیذهنیمنسواریعنیاي،هپیادکهکسیاي:گویدمی

،استسکونکهزندگیخودیاست،هزندهخداسکونبهوخدانهایتبیبهلحظهایندر،هستهمکاملانسان

،زندگیزبانازگویدمیموالنا،شویممیسکونجنسازوقتی.سکونهمینبا؟کنیممیحسشجوريچهماو

ابلهبگوییمبایددیگر،داردنگهماديرامرکزشهنوز، بشنودراهاحرفاینکهانسانی.نیستیماحمقدیگرما

شودمیزندهخدابهشودمیآزادیواشیواشکهبیندمیبیاندازدراشدگیهویتهمتاچندکهانسانی.است

.گذاشتبایدچیرااسمشدانمنمیمنآدماینحاال،جهانبهبرودندهدادامههمباز
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ستیزهسوارباداري،لحظهایناتفاقباکنیمیستیزهکهکسیاي،لحظهایناتفاقباداريمقاومتکهکسیاي

موفقتوانینمیتو.ببريتوانینمیسرتو.آوردمیبوجودرااتفاقاینخداستسوار،کههستسوار،کنیمی

بشويسوار.بشويسوارهمتو،بایستیاوپايروي،بشويزندهاوپايبهزندگیپايبهکهاستبهترپس.بشوي

بهرويمیلحظههرولحظهایناتفاقبهنیکمیمقاومت،داريذهنیمنکهکسیاي.کنینمیستیزهدیگر

زمینهجنسازدانیممیما.بشويزمینهجنسازاستبهتر،ياهایستادکفروي،نداريپا،باشمواظب،زمان

هوشیاريشودمی.استزندگیخودپا،کنیممیپیداپاما.گیردمیقرارمانعملوفکرمانپشتبودن،بشویم

.دربنخواهیمسرماکهدانیدمیشماحاالو.کندپیداپابشودبنازندگیرويهلحظایندربیاید

درمقاومت،استلحظهایناتفاقباستیزهببینیدتوانیدمیشمادرهمهکهذهنیمندرماۀ مشخصمهمترینو

این.استلحظهاینفاقاتباافتادناتفاق،استلحظهایناتفاقازخواستنزندگی،استلحظهایناتفاقمقابل

چهببینمگویندمی،خواهندمیزندگیاتفاقاتازاینکهبخاطر؟چیهبخاطرعالقمندندآنبهمردمکهاخبارهمه

ببینم.کنمدرستراخودمزندگیمنحداقلّهستمخداباموازيمنببینمبگذارگویدنمی،افتدمیاتفاقی

توبهحاال،مردهنفرچنداینجا،شدهجنگاینجاکردهحملهآنجاگفتهرایناآنگفتهرااینآن؟چیهاتفاقات

ایناز؟ریزيمیزندگیتبهبرکتی،لطافتی،خرديچهتو؟آوريمیچیورآنازتو؟رسدمیچیتوبه؟چه

می جوريچههرزاینو؟ریزدمیشمازندگیبهزهرازبغیرچیزيچه،استذهنیمناتفاقاتواقعدرکهاخبار

.پس ما باید پا پیدا کنیم. تواندنمی؟بکندبرکتپرراجهانیانوراشمازندگیتواند 

صیادومرغداستانبههمکمکیشایدمثنويازقسمتاین،بخوانمهمرامثنويبیتچنداینبدهیداجازهبله

دررامنومنطرفبهبیا:گویدمیصداهایناازیکیوآیدمیصداتادوجهاناز:گویدمیموالناکه،بکند

کدامشنیدنة آمادتوکهببین:کهگویدمیموالناو.هستمخارمناینکهبراي،نیا:گویدمییکی.بگیرآغوش

؟هستیصدا

1622مولوي، مثنوي، دفتر چهارم، بیت 

تا کدامین را تو باشی مُستَعِدّآید به ضدّاز جهان دو بانگ می

تکشماببینیدحاال؟هستییکیکدامشنیدنة آمادتوتا،اندهمضداینهاکه،آیدمیصداتادوبیرونجهاناز

.شنویدمیراکدامکهکنیدتاملتکبه
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و آن یکی بانگش، فریبِ اَشقِیااَتقِیاآن یکی بانگش، نُشورِ

پس.هاستبدبختة دهندفریببانگشیکیآنو.استپرهیزکارانکنندهزنده،آیدمیجهانازکهصداشیک

بهکهاستانسانیمعناایندرخوشبخت،بدبختمعنیبهشقیجمعاشقیاء،پرهیزکارمعنیبهتقیجمعاتقیاء

زندهراپرهیزکارانیکی؟استدرست.دارددردازپرذهنیمنکهاستکسیشقی،بدبختو.استزندهحضور

.کندمیتربدبختراهاتبدبخهماش یکی،کندمی

گل بریزد، من مبامن شاخِ خارخارم، ای خوش گرم دارۀمن شکوف

.خارمۀ شکوفمن:گویدمیدارد،کندمیجذبراانسانیهریا،کندمیجذبراشماکهجهاندرچیزيهرپس

بغلاینکهبراي.استساناندارندهگرمخوش،دارندهگرمخوشاي.هستخارگلاینتويوگلمیکمنیعنی

:کهگویدمیآیدمیخوشتانخیلیشماکهچیزيهربنابراینپسو.کندمیمرکزشراخارۀ شکوفوکندمی

تمام،کنیممینگاهاش زیباییبه.بینیمنمیراخارش،کنیممینگاهاش شکوفهبهمااالنو،استخارۀ شکوفاین

،همسر،دوستوبچهومقاموپولوماجوانیومابدنزیباییمثلحتی،تیمهویهمآنهاباماکهچیزهاییآن

میبزوديگل:کهگویدمیخارۀ شکوفو.فرستندمیراپیغامدوهروهستندخارۀ شکوفاینها،چیهر،خانواده

.خارشاخشوممیمنموقعآن،ریزد

آنبزودياستآفلچونواستخارۀ شکوفایناینکهبراي،بگذاریممرکزماننبایدماراچیزهیچپس

کههستنددردهایی،مادردهايتمامپس.کنیدمیتوجه.ماندمیخارششاخولیرودمیبینازاش زیبایی

.استماندهخارششاخاالنوریختفوراًگلش.ندیدیمراخارشوشدیمگلشجلبما،بودندخارۀ شکوفاولش

اینها.باشخودتمواظبکنیمینگاهراهادانهاین:کهگفتمیآنبهصیاد،بودتهنشسپرندهاستیادتان

و،جمعبرومخواهممیمن،استخوبجمعکهکردمیاستداللپرندهوکندمیجذبدانه،خارندۀ شکوف

کنیهدایتراعجمتوانیمیموقعیتووکنیهدایتراجمعتوانینمیتو،باشمواظب:کهگفتمیصیادمرتّب

بجهآسانالیطاقفراردرنیايتونداريراطاقتشوقتیو،باشیشدهزندهزندگیبهکه،بپذیرياثرجمعازیا

.مرکزتبگذاريوبگیريرادانهاینببین:گفتمییعنی

زندگیاگر.یمدارمیگرمخوشما،دارندهگرمخوش،مرکزمانگذاریممیوکنیممیبغلمایعنیدارگرمخوش

،شزیبایی،ریزدمیگلشباصطالحبزودي،باشدبیرونیچیزاگرولی.شودمیمادل! بهبهباشدعدم،باشد
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البتهو.بجهیاستبهترتوباشدحواست:گفتمیصیادهمآنجادرو.ماندمیخارشآنورودمیبینازلذّتش

،داردآوازتادو:کهگویدمیجهاندرچیزيهراالن.کردمینصیحتهمراصیادوکردمیاستداللونجهید

.بله.بشنویماستبهتر؟کنیمنصیحتراجهانبرگردیمیابشنویمماکهاستبهترحاال؟شنویدمیراکدامشما

بانگِ خارِ او که سوی ما مکوشفروشش که اینک گلبانگِ اشکوفه

.استزیباییگلعجب،بگیرراگلاینبیا،فروشمگلمن:گویدمی،داردبانگیکداردآوازیکاش شکوفه

هرپس.نیايمنبسوي:کهگویدمیدارد،استرفتنیبینازورفتخواهدبینازاینگویدمیکهخارشبانگ

.کناحتیاطبسیار،نیامنبسويگویدمیهمحالهماندرکندمیجذبجهاندرراماکهحالعیندرچیزي

.شنویدمیراکدام،ذیریدپمیراکدامشما.بودافتادههمپرندهبراياتفاقهمان

راشکوفهبانگبشنویدراخاربانگ،شنویدنمیراخاربانگدیگربشنویدراشکوفهبانگاگرگویدمیاالنو

آنازتوانیمنمیماکهنیستایناش معنی،مازندگیبهآیدمیکهچیزيهرببینیدحقیقتاًو.شنویدنمی

ازترسو.گیریممیشل،گیریمنمیمحکماینقدر،رفتخواهدبینازاینبینیممیوقتیولی،کنیماستفاده

ازترسبالفاصله،گیریممیزیباستچقدرواستشکوفهواستگلاینگوییممیکهراچیزيهر.رودمیبین

خانوادهدراتفاقهمین.کنیماستفادهدرستشکوفهآنازماگذاردمینترسومابهشودمیچیرهدادنشدست

.رارابطهکندمیخرابکههاستانسانباشدگیهویتهم.افتدمیهم

از ضدِّ حمبوب است کَرکه مُحِبّاین پذیرفتی، مباندی ز آن دگر

آنازمرکزتگذاشتیوگرفتییرفتیپذراشکوفهیعنی.مانیمیدگرآنازدیگر،پذیرفتیرااین:گویدمی

ماراچیزيیکاینکهبمحض.استکَر،محبوبضداز،دارندهدوستیعنیمحباینکهبراي.مانیمیدیگریکی

وقتیدیدید.شویممیدشمنشمااستبداین:بگویدکسیهر،مرکزمانگذاشتیم،شدیمجذبشوپسندیدیم

باباگویندمیاوبهچیهر،مرکزشگذاردمیمقابلطرفباشودمیهویتهمدختریاپسریکجوانآدمیک

راتوزندگیاین،استمعتاداصالًاین،نداردکاراین،داردراعیبآن،داردراعیباین،خوردنمیدردتبهاین

اینبگویندهمچیهر،شودمیکَرهایشگوشمرکزشگذاشتراچیزيآدموقتی.شنودنمی،کندمیخراب

.بشنودراخاربانگ.نشنوداصالًرابانگاینکهستااینکاربهترینبنابراین،استبد
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بنگر اندر آخرم: بانگِ دیگرآن یکی بانگ این که اینک حاضرم

منآخربه:کهگویدمیدیگربانگ.االنهمینببرلذّتمناز،امآمادهاالنمنببین:کهگویدمیشکوفهبانگ

می،هاانسانبامخصوصاً،شویممیهویتهمچیزيیکباما.رفتخواهمبینازمن،منسرانجامبه،کننگاه

میبشویدخواهیدمیهویتهمانسانییکباوقتیشما.شویممیناراحتچقدرروندمیآنها،مرکزمانمیگذار

منآخربه،آنداردهمدیگريبانگ! بهبهبه،کنممیاستفادهآنازاالنهمینمناستاي هشکوفعجبگویید

اتفاقاًو.شدخواهیدکنترلوترسدچار،رامنبداریدگرمخوشاگرو.نباشمروزيیکاستممکنمن،کننگاه

.شودمیشروعموقعآنازخارآن

حاالواستزیبا،استجوانآدموقتی،کنیفکرراآخرشوقتی.کننگاهمنآخربه:گویدمیدیگرشبانگ

همآنبارفتخواهدبینازوشدخواهدپیراینکهکندمیفکروقتیداردمشخصاتیهرحاال،داردبدنیقدرت

هر،شدهتاپنج/کنمکارچهحاالشدهتاسه،شدهتادو،شدهسفیداممويگویدمیمرتّبهی.شودنمیهویت

کهزمانیتاولی،شدخواهدچروکیدهروزيیکهمصورت،شدواهدخسفیدهمهموها،نه.استضربهیککدام

.دهمنمیقرارمرکزمراگلاینمنو.ترسدنمیهست

،بشنویمراصدادوهرفوراً،کندمیجذبخودشبهطلبدمیراماچیزيیکوقتیمااینازبعدکهامیدوارممن

،بخوراالنحاضرمگویدمی،آدمجلويگذارندمیمزهخوششیرینییک،شودمیترضعیفگلبانگموقعآن

بدنش،کنارزندمیفوراً،شودمیاضافهداردشکمشقطرکهآیدمییادشوقتیآدمولی،استخوشمزهخیلی

آخربنگرگویدمیدیگرشبانگگویدمیهمینبراي.کنارگذاردمیبشودمریضاستممکن،شودمیسنگین

میببینیراکارآخرتا،ببینراکارآخرولیهاامخوشمزهخیلیبخوريخواهیمیگویدمیکیک.ببینرامن

.خوريمیخردهیکیاخواهمنمیگوییمیکنارگذاري

اول ببینۀنقشِ آخر ز آینهست چون مکر و کمینامحاضری

مییعنی.استکمیناین.استفریباین،ببرلذّتبرداریاوبخوربیاحاضرممنیعنیمنحاضريکهگویدمی

ببیناولآینهاینازراآخرنقشتو،کاراینبهبدهیدرتنتونبایدواقعاً.استحیله،بیاندازمتلهبهراتوخواهم

اینکهبراي،بچسبینبایداینبهکهفهمیمی،بشويزندگیجنسازلحظهیک،استحضورۀ آینهماولآینه

گفتیمرااینهادیگراصالً.بگیريزندگیخواهیمیآناز،بچسبیاگر،توبهدهدمیشاديهکاستزندگیاین
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پسکهاستواضح،بگیرمآغوشدربداریمگرمخوشخواهیممیماکهبطوريکندمیجذبکههرچیزي.دیگر

بهراخودشخارشاخکهکشدنمیطولروزدوروزیکودادنخواهدمابهزندگیآن،خواهیممیزندگیآناز

.باباشنویمنمیشدکَرمرکزمانگذاشتیمچونماولیو.دهدمینشانما

دانممیچهاواینکهبرايمیرممیدارماالن،دارمدوستییکمناستماهییکگویندمیهستندهاییآدم

دستازعقلش،شدهکَرولی؟بوديزندهجوريچهشماپسپیشیکماهپسگویممی،اینهابرودخواهدمی

.استآفلاین،رفتخواهدبینازاینکهبداناولاز.ببیناولۀ آینزآخرنقشکننگاه:گویدمیموالنا.رفته

شناگرنیستیسباحاگرگفت،ببرلذّتمنازاالنهمینیعنیامحاضري،استکمینومکرهماش حاضرياین

.باشیدمواظبگویدمیباید پس.نیستیمشناگرمااستانیادت،قضیهاینتوينپرنیستی

شدیآن دگر را ضدّ و نادَرخورچون یکی زین دو جَوال اندر شدی

بغلمنبایدرااین،استگلاینگویدمیکه،گلۀ کیسرفتیوقتییعنی،رفتیکیسه هااینازیکیداخلوقتی

یعنی.شودمینامتناسبتوبرايیکیآندیگر.شديدشمنیکیآنباوضددیگر.بدهمقرارمرکزمرااین،کنم

ازچیزيهر.ایناستخارۀ شکوف:گفتهستیادتان،گلجوالتورفتیاگر،بینینمیدیگررابودنشخار

بصورتراآناگرولی.بینینمیدیگرتوشدهپنهانآنجاخار:گویدمیحالعیندر،دارددلپسنديیکجهان

کهمابرايباشدکافیخاریکهمانبساچه.ببینیتوانینمیمدتهاتا،ببینیتوانینمیراخاردیگرگرفتیگل

.ببردبینازراما

بابتاز؟چیهبابتازماهايکینهماهايرنجشاین؟چیهبابتازکنیمفراموشتوانیمنمیماکهدردهاییاین

همضدشکهرفتهیادمانو،دهدنمیوبدهدزندگیمنبهبایدچیزاین،دمآاینکهجوالتورفتیممااینکه

ضدشاصالً.بفهمیموبشنویم،توانیمنمیراضدش،هستیمضدشبانامتناسبیانادرخورمافعالًولی.داردوجود

.استدرستموالناحرفپس.کهشنویمنمی؟شنویممی،دوربریزیمبایدهستمامرکزدرچیزهرکهاینست

اینهمهکردمفکر،بودمرفتهگلجوالدرمنخوبخیلیدیگویمیشما.بشنویمکهخوانیممیرااینهاچرا

خارندبفهممبایدخوب،بکنمبایدکارچهپس،خاراندشدهاالن.هستندگلناینها،کنممیجمعکهچیزهایی

نشیندمیرودمی،شودمیهویتهمکهآدمیهمان،کردمدفاعاینهاازمنمدتها،دوربیاندازمیکییکی

خودشازهمینطوردانیدنمی،استخوبچقدر،اینستمشخصاتامکردهپیداآدمیگویدمی،کندمیتعریف
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گلواقعاًبگوییمخواهیممیاینکهبراي.بافدمیماذهن،بافیممی،سازیممیما،کهنیستآنطوري،سازدمی

هی،فهمندمیدیگران،فهمیمنمیهمخودمانتازه،نیستآنطوريبابانهبینیممیبعدتهامدحاال تا،ایناست

.نداریمقبولماهمباز،گویندمیمابه

مردان شنیدکِش عُقُول و مِسمَعِآن کو ز اول آن شنیدای خُنُک

یعنیمردان.شنیدهخدامردانگوشوخردوعقلکهشنیدراچیزيآناولازکهکسیبحالخوشا:گویدمی

بمحضواستخارشاخجهاناینکه؟شنیدهراچیآنهاعقلوگوشخوبولی.رسیدهحضوربههايانسان

.رودمیمنمرکزازخدا،منمرکزبهبیایداینکهبمحض.کردخواهداذیترامنمرکز،منمرکزبهبیایداینکه

.دانیمنمیما،دانندمیآنها،بگیرمزندگیباید،بگیرمهویتبایدشدهخاردیگراالنکهلگاینازهوشیارانهمن

میکهچیهر:گویدمیرااینموالنا،شنیدهچیموالناکهببینیمخواهیممیاالنماخوانیممیداریمهمما

.استخارۀ شکوف،بینید

دیدیدمیخوبیچیزرسیدیدمیجاهربهقبالًشماکهشدخواهدسبباینشنیدنیکبارحتّیمطمئنممنو

ازرویدمیمثالًشما،نهیاخواهممیببینمکنمنگاهحاالبایداالنمننهگوییدمیاالن.استمنمالاینآقا

خیلی،آیدمیخوشتحاال،بکننگاهییکشما،داردقشنگیچیزعجبگوییدمیشویدمیردمغازهجلوي

داشتهرااینبایدمن،نه؟کنیکارچهخواهیمی.کهبخرينیستالزم،دیگربروشديسیرکردينگاه،خوب

.استخوبیچیزخیلیباشم

،دادننشاندیگرانبهوپزقضیهاینو.بدهمپز،بدهمنشاندیگرکسییکبهبخرمگوییممیهاموقعخیلی

راچیزيخواهیدمیوقتیشما.خواهیمنمیماراچیزهاخیلی،وندبشحذفمازندگیاگردیگران،دیگراناصالً

بینیدمیبگذاریدرادیگراناگر،بیرونرانتزاپازبگذاریدرادیگران؟خرممیچیبرايمنرااینبگویید،بخرید

،بگویندمبدهنشاندیگرانبهخواهممیمن؟کنمکارچهخواهممیرااینمنگوییدمی.بخریدخواهیدنمی

خارشاالن،رفتهاالنشکوفه،ماخریدهراخارۀ شکوف،ندارندآنهاودارمرااینمنوآفرینواستخوبیچیز

.استخاراینکهرومنمیاینبارزیرحتّیمردمچیزاز،کندمیاذیترامن
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غیرِ آنش کژ مناید یا شگفتخانه خالی یافت و جا را او گرفت

یعنی،کردخالیراخانهبنابراینو.شنیداو،بودندشنیدهمردانکهراچیزيآنکهکسانیبحالاخوش:گویدمی

بیایددیگرچیزاگرشدهمرکزشکهعدموخداازغیر،اوازغیرو. کردپرراآنجاخداوکردخالیرامرکز

کنیماستفادهداریمکهراچیزيآنماکهشودمی.آنجانگذاشتهراشکوفهیعنی.استغریبوعجیببنظرش

.خواهمنمیدیگرراخارشمن، می گوییدرودمیاش شکوفهوقتیچون.بله؟نباشدمامرکزولی

وعجیببیایددیگرچیز،باشدمرکزشتواندمیکهاستزندگیفقطموالنابراي،شگفتیانمایدکژآنشغیر

خانهوسایلاین؟کندمیکارچهاینجاپولاینگوییمنمیماچرا؟کندمیکارچهاینجا.استکژ.استغریب

عادتآنبهبراي اینکه ؟ماگوییمنمیچرا؟کندمیکارچهمنمرکزاینمنمقاماین؟کندمیکارچهاینجا

گذاشتههمبازماگویدمیموالناهمهرچی،داریمگرمخوش،ماستمرکزو داریمدوستشاینکهبراي،ایمکرده

.بله.دوراندازیمنمی،ماندهآنجاایم

ازمحبکنیمدفاعآنازبایدهممابماندبایدآنجاآن،شدتمامدیگرشدیمهویتهموقتی.کَرستمحبوبضد،

.کنیمخداازپرکنیمخالیراخانهخواهیممی.کنیمنمیدیگراالن

ب نتواند بریدرا آآن خَبَثکشیدنو، کو به خود بولیۀکوز

آبباشودنمیراپلیدي،راناپاکیآن،تنشبهکشدمیراادرار،کنیدمیادرارشمانوة کوزوقتیگویدمی

بچهماکهاینستحالتبهترینواقعاًکهبگویدخواهدمی.رفتهبدنشتوي،آنتوبریزيآبچقدرهر،شست

وقتی.نریزیم،استشیطانشیر،استبیرونیبدانرژي،استیرونیبدردنمادکهبول،رامانجوانانرامانهاي

درد،شدپلیدياینة آلودذهنبافت،ذهنخود،ذهنهايدیواره،هاشدیواره،استجدیدکهکوزهاینریختیم

ۀ شکوفبینیمیکهچیزيهربگوییمکهستااینکاربهترین.استسختشستنش،استسختشستنش،شد

.دارنگهپاكراآنجا،فقطخداستجايآنجا،مرکزتبهنگذار،آنجانگذار،استخار

خیلیاالن،ماندمیروزسه،دویک.باشمواظب،رويمیبطرفشدنیاستازآن،دیديتويآنرفتچیزياگر

هویتهمرامانپلیدي،رامانناپاکیماگویدنمیموالنا.نکندفاعآنازونکنبغلشونشوهویتهمآنباشما

بایدولی.کهگفتنمیشعرهمهاینکه،بشوییمتوانیمنمیکهبودمعتقداگر،بشوییمتوانیمنمیرامانشدگی

اشتباهمانبارزیرکنیمنمیدفاع،کنیممیدفاع،روندمیفرومادلبهکهخارهااینازاالنماکهباشیممواظب
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خارشوقتیو،دیدیمرااش شکوفهفقطخارهايشکوفهازشدیمهویتهم،کردیماشتباهگوییممی،رویممی

؟چیههاخشماینو؟چیهدردهااینپس؟نیستخار.نیستخار،استشکوفهایننهگوییممیهنوزشدپیدا

.بله؟چیههاشکایت؟چیههاگلهاین

کفر کافر را و، مرشد را رَشَدکشددر جهان هر چیز چیزی می

خودمانازمااالنو.رويمیدردبسويتو،ریختگلهاآنوشدخارازپردلتوشديآلودهکهوقتیگویدیم

یافتهرشُد،رشَد،هدایتوکشدمیراکافرکفر:گویدمی؟رویممیدردبسويمرتّبماآیا،کنیممیسوال

بسويباشددردجنسازکسیهر.رودیمخداهدایتبسويباشدحضورجنسازکسیهرکشد،میرامرشد

بقولگرفتهبولبوياگر،کشدمیبزرگترخارهايبسويراماماستدلدرکهخاريهر.جهانیایندردهاي

.رودمیبولبسوي،ماة کوزموالنا

،داریمرشعوماهمبازولی.رودمیتمیزيبسويخوببودهتمیزاولاز،اولازاستتمیزاش کوزهکهکسیآن

اتفاقباوکنیمبازرافضاتوانیممیهمیشه،بشویمتسلیمتوانیممیهمیشه،هستیمخداشعوربهمجهزهمیشه

نیرويآنتوانیممیهمیشهوبکنیممانعملوفکرواردرازندگیخردتوانیممیهمیشه،کنیمآشتیلحظهاین

.بکنیمبعدمانچهارواردرازندگیبخششفا

نمیاالن،شناختیدراخارهايشاخ،ایدشدههوشیارتر،شدهبهترتانحالچقدرکهایددیدهتجربهبهماشو

حتّی،پسنددمیذهنیمنکهکندمیجذبراماچیزيوقتی،بشویدهویتهمدیگرچیزهايبادیگرخواهید

.به اینهاکشدنمیمانمیل.رویمنمی،دیگررویمنمیبطرفشاینها،اینهابادیگرانبهزدنضرر،غیبتمثل

تا تو آهن، یا کَهی، آیی به شَستکهربا هم هست و مغناطیس هست

کهکاه،راکاههمکهرباوکندمیجذبراآهنمغناطیس،مغناطیسهمواستکهرباهمجهاندرگویدمی

آهنکهآنهاوکهربابسويروندمیآنها،استپاكدل،استسبکهايآدمنمادکنیدفرض،استسبک

،افتدمیعشقدامبهیکی،افتدمیشستییکتويهرکسیحالهربهولی.مغناطیسبسويروندمی،هستند

،هستیمجنسییکازماباالخره،بگویدرااینخواهدمی.افتدمیشیطاندامبهیکیآن،افتدمیخدادامبه

جذبقانونمواظب،باشیدمواظبباید،استخارجنساز،استآهنجنساگرتانجنسببینیدبایدشما

.باشید
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تنیور کَهی، بر کهربا بر میبرد مغناطیست، ار تو آهنی

شديکشیده،بردندراتوذهنیهايمن،بردراتومغناطیس،هستیذهنجنسازآهنیاگر،دیگراستمشخص

.بردیمکشدمیراتوکهربا،کهیاگر،دردهابسوي

الجَرَم شد پهلوی فُجّار، جارآن یکی چون نیست با اَخیار، یار

پهلويبنابراین.نیستعدمجنسازدلشاینکهبراي؟چرا.نیستیارنیکوکار،خیرهايآدمباچونیکیآن

منیعنیتبهکار،استفاجرجمعفجار.شودمیتبهکارانۀ همسای.همسایهیعنیجار،گیردمیجايتبهکاران

میراهنماییراماکیگویدمیپایینهماالنکهببینیمما؟هستیمکیدوستکهببینیمماپس.دردمندذهنی

کهگویدمیاالنپایینکه.بحالتانخوشاشدیدمتعهدموالنابهشماحقیقتاًاگر؟موالناستماراهنمايآیا؟کند

رهبرشببینشناسینمیراپیرویا.هستندکسانیچهپیروانشکهببین،شناسینمیرااشخاصورهبراگرتو

.استکی

بس رَجیمهست هامان، پیشِ سِبطیبس ذَمیمهست موسی، پیشِ قِبطی

ناپسندبسیارقبطییعنیفرعونیانپیشاستحضورجنسازموسی:کهگویدمی،گویدمیراجذبقانوندارد

،استرجیمموسیپیروانیعنیسبطیپیش،استفرعونجنسازواستفرعونوزیرکههمهامان.است

فرعونیانوآیدمیبدشانفرعونیانازموسیپیروانپس.اینهاآیدمیبدشانیعنی،استمطرود،استملعون

.آیدمیبدشانموسیازهم

جانِ موسی طالبِ سِبطی شدهجانِ هامان جاذبِ قِبطی شده
،کشدمیرافرعونیان،فرعون،رافرعونیانیعنی.کشدمیخودشبهراقبطی؟شدکمیراکیهامانجانپس

بهحضورندجنسازکهراهاییانسان،رسیدهحضوربهکهانسانی،راخودشپیروانیاسبطیانهمموسی

میذهنیمنیکجذبکهکسی.استخاصجنسیکاز،شودمیموالناجذبکهکسی،کندمیجذبخودش

اینازکسییک،شدتعریفجوريچهجنسکهشدیدمتوجهامروزشماولی.استخاصجنسازهمآندشو

استگلاینکردهفکریکی،شنیدهراشکوفهصدايهمیکی،شنیدهراخارصداي،خارۀ شکوفبعضی،جهان

من،استآفلباشدچیهریزچاینکه،دیدهراآخر،اولۀ آینازیااولازیکی.استخاراینکردهفکریکی

بلی. ماندمیخالیجایشرودمیخودش،بچسبمآنبهنباید
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گندم آبآدم جَذوبِۀمعدخر کَه کشد در اِجتِذابۀمعد

همانسانیکمرکزیعنی.استارزشبیچیزاینجادرکاه.کشدمیراکاه؟کشدمیچیخرة معد:گویدمی

معدهولی.کشدمیراارزشبیچیزهايبیرونجهاناز؟کشدمیچیداردذهنیمنکهجهاناینباشدههویت

.کشدمیرازندگیخرد،استزندهحضوربهکهکسیانسان،آدممرکزیا

بنگر او را کوش سازیده ست امامگر تو نشناسی کسی را از ظَالم

رااوکسیچهکهببین؟کیهاینکهنیدانمی،رسیمیکسیبهشناسینمیتاریکیازراکسیاگرگویدمی

همینطوريهمامامحتماً،دارندذهنیمنپیروانشاگر؟کیهاینبفهمیتوانیمیتو پیروانشاز،ساختهپیشوا

.نداردهمامامپس،ندارنددرد،ندارندذهنیمنپیرواننهاگر،است
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گنج حضور در تلگرامهاي هلینک متن کامل برنام
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