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1736ةغزل شمار، دیوان شمس، مولوي

به گرد خود گردم، به گرد تو چو نگردم

به گرد غصه و اندوه و بخت بد گردم
چو نیم مست من از خواب برجهم به صبوح

به گرد ساقی خود طالب مدد گردم
به گرد لقمه معدود خلق گردانند

عدد گردمبه گرد خالق و بر نقد بی
حدیستبیقوام عالم محدود چون که 

مگیر عیب اگر من برون ز حد گردم
کسی که او لَحد سینه را چو باغی کرد

روا نداشت که من بسته لَحد گردم
لَحد چه باشد؟ در آسمان نگنجد جان

زود بر احد گردم، ز پنج و شش گذرم

ز بیم غبار، اگر چه آینه روشنم

روا بود که دو سه روز در نمد گردم
زین بهار باغ شوم،اماگر گلی بده

زین وصال صد گردم، اموگر یکی بده

ها این جسد بود ناچارمیان صورت
چه بر حسد گردم، ولی چو آینه گشتم

روم به چرامیمن از طویله این حرف
از چه بر وتَد گردم؟، ستور بسته نیم
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.کنممیاز دیوان شمس موالنا شروع1736با سالم و احوالپرسی برنامه گنج حضور امروز را با غزل شماره

به گرد خود گردم، به گرد تو چو نگردم

به گرد غصه و اندوه و بخت بد گردم

من ذهنی از هم هویت شدن هوشیاري که ، یک من همین من ذهنی است، کندمیپس موالنا دو جور من تعریف

چیزهاي این و وقتی همین هوشیاري از چسبیدن به .آیدمیآید با اقالم ذهنی بوجودمیبصورت ما به این جهان

که ، فرم بودکه از اول بی، که از اول بود، شودمیهوشیاريهماندوباره هوشیارانه ، شودمیبیدار، جهانی در ذهن

که همان زنده شدن ، که من دوم است من اصلی ماست، و این من.شودمیدوباره همان، از اول از جنس خدا بود

و مغز ما از مواد ، که بدن ما،یا در ماده است، یا زنده شدن و هوشیار شدن خدا به ما در ماست، داستما به خ

و به مفاهیم چیزها در ، شودمیوارد ذهن، آیدمیخداییت به این جهان، پس هوشیاري، شیمیایی درست شده

که این تصویر ، آیدوجود مییک تصویر ذهنی ب، آیداز چرخش این تصاویر یک من بوجود می، چسبدمیذهن

خدا دو تا خاصیت دارد یکی بینهایت و ، نامیرا هستیم، دانید که ما از جنسی هستیممی، ذهنی به غلط ما هستیم

وقتی وارد جسم ما.کندمیبه این خاصیتها اشاره، که در این غزل موالنا،و نامحدودي، یکی ابدیت یا نامیرایی

، آیدیک تصویر ذهنی متحرك بوجود می، چسبدمیبه چیزها، رود تو ذهنمی، کندمیجسم ما را درست، شودمی

درد ما را از این ، کندمیایجاد درد، که باید موقت باشد، ولی این تصویر ذهنی، کنیم این هستیممیاول ما فکر

که ، این هم یک من دوم است،شویممیبیداریا به اصلمان، بنابراین به او. کندمییا خواب ماده بیدار، خواب ذهن

، به گرد تو نگردم یعنی برحسب تو فکر نکنم یا عمل نکنم، گوید اگر به گرد تو نگردممی، گوید تومیاینجا

در ، و حول و حوش تو نگردم، اگر من به تو زنده نشوم، اگر هر لحظه من به تو مراجعه نکنم، اگر تو مرکز من نباشی

مجبورم بر حسب من ، مجبورم به گرد خودم برگردم، که هوشیاري است نگردمنتیجه حول و حوش خود اصلیم 

زاد و زادهنمیاید که خداشما بارها خوانده، دانید من ذهنی توهم استولی می. عمل کنم، ام فکر کنمذهنی

نظیر ما ، شدیمبنابراین وقتی وارد این جهان ، شویمنمیزاییم و زادهنمیما، ما هم از جنس او هستیم، شودنمی

یا عین ، به این کار هم هویت شدگی، کنیممیوقتی ما مشابه خودمان درست، در این جهان وجود ندارد

یعنی آنچیزي را درست کردن که نظیرش ، همانیدن یعنی همان را درست کردن،گویندمییا همانیدنهمانیدن

و این همانش یا هم . همین من ذهنی استو این، و این غلط است و دروغین کردن او هست، این جهان نیست
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هوشیاري باید ، ماندمیچون مثل یک نمد، آیددر بدو ورود به این جهان بوجود می، هویت شدن در همۀ انسانها

غذا ، فهمید کی هست، جدایی را یاد گرفت، وقتی آشنا شد با این جهان، برود توش، یک جایی را درست کند

. خوردنمیمن ذهنی به درد، از آن به بعد دیگر، تو دهن خودش گذاشت و باقی ماندغذا را، خوردن را یاد گرفت

کند حول میو شروع، اسمش من ذهنی است، کندمییک من درست، پس هرکسی در بدو ورود به این جهان

،کندمیمن را که در سر درست، قرار دادنشآن را مرکز خود، و برحسب آن فکر کردن، و حوش آن گشتن

و ما ، کندمیمان بیگانهلما را از او یا از اص، کندمیو این من که قوام پیدا، گذاردمیدر مرکزشآورد و می

.شویممیجدا

گرچه ، رواست که دو سه روز در نمد باشم، گویدمی، و در این غزل هم گفته شده، و همین طور که بارها گفته شده

توانیم میو این که تا کی، سال8سال 7، بلکه چند سال، سال90سال 80حاال دو سه روز نه این که، اممن آینه

چقدر ما را آگاه، بینیممیکه چقدر عشق، خانواده دارد، حقیقتاً بستگی به محیط دارد، این ذهن را ادامه بدهیم

یا رقابت را به ما ، کنندنمیتشویق، کنندنمیچقدر رقابت را در ما تحریک، دهندمیو راه را به ما نشان، کنندمی

ببین که کی ، با دیگران مقایسه کن، گویند به ما خودت را کاهش بدهنمی، دهندنمیمسابقه را یاد، دهندنمییاد

که حسد معنیش این است که شما خودتان ، چه بر حسد گردم، گویدمیهستی؟ چه جوري هستی؟ در پایین هم

، و همانطور که بارها صحبت شده.کنیدمیاین من را با دیگران مقایسه، او این جسم ر، یداهرا به جسم کاهش داد

و این را از پدر و ، یعنی هر چیزي که براي شما مهم باشد، چسبد که برایش مهم استمیهوشیاري به چیزهایی

خودمان را و هر چه بچسبیم و بخواهیم، چسبیممیفوراً به آن، گیریممیمادرمان از دوستانمان از جامعه یاد

کنیم و حول و محور آنمیو برحسب آن شروع به فکر کردن و عمل کردن، شودمیآن مرکز ما، آن بکنیمشبیه

، اگر به گرد تو نگردم: گویدمیکه مصرع دوم. شودمیدر نتیجه انرژي مسموم آن وارد کار و عملمان، گردیممی

باید به گرد من ، اصل بیدار شده من هستی، من هستیاصل که، که خود اصل من هستی، برحسب تو فکر نکنم

بخت بد را هم موالنا براي شما . گردممیپس در نتیجه حول محور غصه و اندوه و بخت بد. ذهنی خودم برگردم

، برحسب آن فکر کردن و عمل کردن، آن را مرکز قرار دادن، پس بخت بد یعنی من ذهنی داشتن، کندمیمعنی

اي به اندازه. نظم کردنبی، سامان کردنبی، جهان را تخریب کردن، و کارها را خراب کردنو درد ایجاد کردن

و ، ایماي که به هوشیاري حضور زنده شدهبه اندازه. مان بزرگ است به همان اندازه بختمان بد استکه ما من

زندگی روي ما با ، یمبخت خوب داریعنیخوشبت هستیم، گردیممیمرکز ما است و حول او، او یعنی خدا
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تان پایینما منشبه تدریج که . شودمیآرامش با زیبایی با نظم با سامان با خالقیت با سازندگی با آبادانی شروع

کارهایتان در بیرون ، شودمیا مردم بهتربروابطتان ، بینید کهمی، شودمیهوشیاري حضور در شما بیشتر، آیدمی

: گوییدمی!شما همان آدم هستیدوگذاردنمیچوب الي چرخ شما، کندنمیشمنیکسی با شما د، گیردمیصورت

هر . شويمیترکه به هوشیاري حضور داري زنده، شودمیبختت به این علت باز. شودمیمثل اینکه بختم دارد باز

ساطعشادي زندگی که از اصل تو، برکت زندگی، خرد زندگی، شويمیترچی به هوشیاري حضور زنده

، شويمیتردوست داشتنی.ریزدمیبه فکر و عملت و به بیرون و آدمهایی که با آنها برخورد داري، شودمی

ر مادي پیشرفت ظاز ن، از نظر رابطه با مردم پیشرفت کردي، بینی کهمی.شويمیخردمندتر، شويمیترخالق

، شودمیتراحساساتت لطیف، هادر همه جنبه، شودمیپولت دارد زیادتر، کنیمیدر کارت داري پیشرفت، کردي

جمع، زمان، دوران، گویدمیاز گذشته و آینده که در پایین، شودمیترفکرهایت خالقوشودمیتربدنت سالم

، شودمیآن یکی، بخت خوب، شودمیاین. آییمیبه این لحظه، دیگر خیلی در گذشته و آینده نیستی، شويمی

مخصوصاً با روابطتان، شودبدنتان دارد مریض می، بینید که وضع بیرونتان خراب استمیاگر شماپس . بخت بد

ییم آمیتا ما به خودمان، اینهم دوباره تکرار کنیم. بدانید که من ذهنی دارید، نزدیکترین آدمها خراب است

تا آنموقع همسر انتخاب بکنیم یا ، هشویم سی سالمیکار بگیریم، تا بخواهیم درس بخوانیم، شویم بیست سالهمی

و از ، کنیم به خودمان نگاه کنیمنمیدر تمام این دوران ما فرصت پیدا، شویم چهل سالهمی، دار بشویمشاید بچه

غصه و اندوه ، اینجا اسمش را گذاشته، رویممیبا من جلو، رویممیو با بخت بد جلو، خواب من ذهنی بیدار بشویم

این وضعیت زندگی کردن . کندمیفقط نماد گونه صحبت، غصه و اندوه فامیلهاي دیگر هم داردحاال. و بخت بد

، باش تا زندگی شروع بشودمنتظر، حس ناقص بودن، هست کهاین هم از عالیمش ! یک جور واقعاً بیماري است

؛ شمارندمیو! شودچه اتفاق بیفتد که تا زندگیشان شروع ب، دانند کهمیهابعضی. زندگی در آینده هست

که در منتظرند و اینها رویدادهایی است . دار شدمبچه، همسر انتخاب کردم، لیسانس گرفتم، اگر دیپلم گرفتم

گویند باید یک اتفاق قابل می، بیفتددانند که چی باید اتفاق نمیهااما بعضی. آینده تا زندگی شروع شود

این فکرها غلط است این فکرها مال من . این هم شد زندگی، مکه ما بتوانیم زندگی کنی، اي بیفتدمالحظه

و شما آن را تجربه ، و به این جهان جریان پیدا کند، این لحظه شادي بودن از اصل شما ساطع بشود، ذهنی است

و میل به دیدن ، افتدمیپس اینکه من ذهنی لحظه به لحظه اتفاق. و شادي بودن به اندازه کافی مهم است، کنید
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داند که با آنها هم هویت شده و با میو بعالوه زندگی را در آن چیزهایی، داندمیاتفاقدرو زندگی را، تفاق داردا

اینها توهم است و غلط است و خطرناك ، مثل متعلقات، مثل پول، مثل شغل، مثل بچه، مثل همسر، آنها چسبیده

در ، تواند به من زندگی بدهدمیهمسرم، بخت بکندتواند من را خوشمیهمسرم، گوییدمیچرا؟ شما. هم است

تواند نمیکه، خطرش آنجاست که ایشان، خواهد بجوشد بیاید باالمیحالی که در اصل زندگی در درون شماست و

و این غصه و اندوه و بخت بد به ، کنید به توقع و انتظار و خشمگین شدنمیو شما شروع، و ندارد که بدهد، بدهد

بخت ، شادي خدا، شادي بودن، از بیرون به درون نیست، باید بدانید که زندگی در بیرون نیست. فتداُمیکار

به آن کاري که، ریزدمیو حتی شادي از شما، ریزدمیشادي از شما به بیرون. خوب از درون به بیرون است

ریزد به آن کار و به آن میاز شمابراي اینکه لذت و آن شادي، آیدنمیلذت از آن کار، گویید لذت بخش استمی

، اسمش بیدار شدن است، ها اگر عمالً در ما زنده بشوداین دانایی، هان، آن اتفاق زندگی ندارد، و به آن اتفاقآدم

تواند انتخاب نمیهیچ کس، بلکه یک سرنوشت است، یک روال طبیعی زندگی ماست، گوید این بیدار شدنمی

و جریانِ یا ، شودمیزندگی انجام، شودمیاین کار بوسیلۀ خدا انجام، ار نشودکند که از خواب ذهن بید

مثلرویم به خواب ذهن و خواب ذهنمی، آییم بصورت هوشیاريمیما از آنور، قانونِ تکاملی زندگی است

به ما ظلم، مندکه مردم ظال، بینیممیکه ما در ذهنتمام این چیزهایی، خوابهاي بد دیدن است، کابوس دیدن است

اینها همه کابوس ، افتدمیچرا اتفاقات اینطوري، اندما را از زندگی محروم کرده، دهندبه ما زندگی نمی، کنندمی

جاي یا بهترین ، قضیه استرس که زندگی در آینده هست. و این نگرانیها و اضطرابها و ترسها کابوس است. است

گذارد نمییا هر کس دیگر، این همسر، چرا اتفاق این چیز، آینده برسممن عجله دارم به ، زندگی در آینده هست

استرس معنیش این است ، شودمیسبب استرس، توانی بروينمیعمالًوو شما ذهناً رفتی آنجا، من به آن برسم

و عجله دارید و ذهناً، خواهید بروید به آن لحظهمیشما، که این لحظه به اندازة کافی خوب نیست

این لحظه خدا ، زندگی استدر حالیکه این لحظه به اندازة کافی، توانید االن بنشینید اینجانمیو، رویدمی

به ذهن ، خواهد بیرون بیایدمی، بدون توجه به وضعیت شما و اتفاقات، در این لحظه همین شادي بودن، هست

بریزد و لزومی ندارد شما منتظر به جان شما ، به احساسات شما بریزد، به جسم شما بریزد، شما بریزد

، بیدار شدن از این جور کابوسها براي انسان در این بیت آمده، آینده باشید

به گرد ساقی خود طالب مدد گردم***چو نیم مست من از خواب برجهم به صبوح
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از جنس ، تیدشوید از جنس اتفاق نیسمیبه تدریج که شما متوجه، شنویدمیبلی همین دانشی که شما از موالنا

، هبه شما آسیب نخورد، ترسیدید، و در گذشته اگر رنجیدید، و از جنس نامیرایی هستید، بینهایت و ابدیت هستید

نظیر شما در این ، شما نامیرایی هستید، شما این جسمتان نیستید، حتی کتک خوردید به شما آسیب نخورده

و اسمش ، شدن با زندگیکنید به موازيمیاین لحظه شروعو ، کنیدمییواش یواش رها، جهان نیست

متوجه.کند به مست شدنمیو شروع، شودمیو با پذیرش مرتب این فضا درون شما باز.پذیرش است

خواهید تنبل نمیکنید ومیگذارید و خالقانه فکرمیتان را در انجام کارهاشوید که گرچه شما همۀ سعیمی

در شما زیاد و پس از مدتی که این آرامش پذیرش .و حال شما خوب است، یستندولی اتفاقات زیاد مهم ن، باشید

این شادي و آرامش به که البته ، نیم مست یعنی همیشه صرف نظر از اتفاقات شادید.شویدمینیم مست، شد

.ی صبحصبوح یعن.فاقات همین انرژي آرامش در شماستریزد و راه چاره و درست کردن آن اتمیآن اتفاقات هم

من از خواب ذهن بیدار ، نیم مست، یعنی صبح، واضح است معنیش، چو نیم مست من از خواب برجهم به صبوح

کنم حول محور ساقی میشروع، به گرد ساقی خود طالب مدد گردم، شوممییک حقیقتی را متوجه، بشوم

طالب مدد از او، گردممیحول آن، براي گرفتن کمک، اصل من هست، خودم که خدا و زندگی است و خودم هستم

حالت من ذهنی که کمک را از ، در مقایسه با چه حالتی. نه ذهناًعمالً، شوممییعنی طالب مدد از خدا. شوممی

این ، یک تصویر ذهنی داشت. خواستمیمردم، اشبچه، کمک را از تصویر ذهنی همسرش. خواستمیبیرون

روانشناختی مثل تایید و توجه و دست بزنید به من و بگویید من دوست نیازهایی داشت که غالباً نیازهاي 

بلکه غنی ، خواهدمیاز هرکسی چیزي، خواهدمیاز آدمها چیز. اینها خاصیتهاي من ذهنی است، ام بودداشتنی

.بشود بلکه انباشتگی را زیاد بکند

به گرد ساقی خود ، خواهیمنمییچ چیز کمکاز هیچ کس و ه، خواهیمنمیدیگر از آنها، شویممیحاال ما بیدار

، اگر اندوه، همین لحظه اگر به خودتان توجه کنید! توانید این کار را بکنیدمیشما ببینید، طالب مدد گردم

خواهید میکه چیزي از کسی یا از وضعیتی شما، خواهید دید، اگر خوب دقت کنید، استرس دارید، غصه

تان این است که چیزي را تان از چی هست؟ ترسترس. لت ناراحت هستیدبه این ع!دهدنمیکه به شما

خوب برود؛ ! یک کسی برود با شما نماند! شود؟ چیزي را از دست بدهیممینیاورید؛ نباشد؛ چی! بدست نیاورید

در ، تحاال به هر صورتی اس.گیریممیاي را که تقلبی است ما از مردمتوجه کنید آن شیره! ساقی شما که هست
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، کندنمیآن شیره تقلبی است ما را سیراب، گیریممیقیاس با آن عسلی که از اعماق وجودمان از ساقی خودمان

ما حس ، کندمیراضی، کندمیاین یکی ما را سیراب، همیشه رو به بیرون هستیم، داردمیهمیشه ناقص نگه

، خواهمنمیگوییم که من دیگر چیزيمی.دهدمیدسترکو یک دفعه به ما حس ش، کنیممیرضایت و خوشنودي

. به کسی محتاج نیستم

عدد گردمبه گرد خالق و بر نقد بی****به گرد لقمه معدود خلق گردانند

گردید؟ پول است میهاییشما گرد چه لقمه! درست هم است، گردندمیمردم گرد محور چندتا لقمه: می گوید

ولی از نظر من ، و گاهی اوقات متعلقاتی که نباید متعلق باشد، ش و غذابقیه متعلقات مثل خانه و ماشین و فر

معدود یعنی به . ستندهاي شمردنی هاینها لقمه، دوستان ما و مقام ما، مابچه، همسر ما! ذهنی جزء متعلقات ماست

دچار غصه و ، ها مورد تهدید قرار بگیردمطمئن باشید هر یک از این لقمه! شما اینطوري هستید.عدد در آمده

از ، کنیدمیها فکرشما برحسب این لقمه، گیرندمیها مرکز شما قرارعالوه براین این لقمه. اندوه خواهید شد

شوند و برحسب آنها فکرمیها مرکز شمااین لقمه! غلط است این. بینیدمیها دنیا راپشت عینک این لقمه

، گویدمیهمین االن دارد. زندگی باشد و بینهایت باشد، خدا باشدمرکز شما باید ، گویدمیدر حالیکه، کنیدمی

پس درون شما و مرکز شما یک ، آیدنمیبه عدد، عدد یعنی بینهایتبی؛عدد گردمبه گرد خالق و بر نقد بی

، خدادبه گر، عمالً باید مرکز شما تغییر کند. و خالق شما هم او هست، فضایی است که شمردنی نیست

، ها هم در گذشته و آینده استاین لقمه. نه که در آینده، نقد یعنی این لحظه میسر است، عنی خلق کنندهخالق ی

حاال منتظر ، از دستم رفت! اي بوداي سی سال پیش داشتم عجب لقمهگویند یک لقمهمیگویند؟میمردم چی

. اگر گیرم بیآید، ۀ خیلی خوبی استاین لقم، وري درست خواهد شدطاینآید و میاز فالن جا، این یکی هستم

در حالیکه شادي زندگی این لحظه روان . شودمیاگر این لقمه بیاید زندگیم شروع، منتظرم تا زندگی شروع بشود

و این موقعی است که شما این محدودیت را در ذهن رها. نهایتبیچقدر؟ خیلی زیاد، حاال نقده، عددبینقد. است

اید که وقتی حول و حوش متوجه شده، اگر شما بیست سال هم داشته باشید. داریدکنید و شما تجربهمی

و تمام مسائل شما ، شودمیچقدر مسئله براي شما ایجاد، گردیدمیحول و حوش من ذهنی، گردیدمیمحدودیت

چرا اشتباه !شود که اشتباه کردهمیدر چهل سالگی یک دفعه آدم متوجه. و اشکاالت روابط شما از آنجا آمده

، هایش تا حدودي خراب شدهبا بچه، اش با همسرش خراب شدهرابطه، کرده؟ براي این که با من ذهنی عمل کرده
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شما باید در ، چاره نیستولی، آسیبهایی به جسمش رسیده، با فامیلهایش خراب شده، با دوستانش خراب شده

خواب ذهن ، یم که به ما بگویند فضاي عشقی چی هستما آن امکانات را نداشت. همان چهل سالگی بیدار بشوید

کی اشتباه نکرده؟ بهتر است که نگذاریم جوانها اشتباه ! اشتباه کردیم. گویدمیموالنا چی، چی هست

پنج و شش ، ز پنج و شش گذرم زود بر احد گردم،زود باید حول احد گردم، گوید زودمیهم پایینما، کنند

فقط که این متعلقات و پول و اینها ، و توي این من ذهنی و من. اشتباه کردم، رسیمیماالن، یعنی عالم ماده

با آنها ، آنچیزي که در کتاب خواندیم، علم ما، باورهاي ما، این دانش ما هم هست که با آن هم هویتیم، نیستند که

شدید که زندگیتان را خودتان خوشا به حالتان اگر متوجه، حاال شما چهل سالتان است! آنها بدترند، هم هویتیم

و ، هایتان و دوستانتان و جامعه نیستو همسرتان و بچه، کنید و مسئول این خرابیها خودتان هستیدمیایجاد

خوب اشتباه : گوییدمی، کنیدمیمسئولیت را قبول، کنیدمیشما خلق کنندة فضایی هستید که در آن زندگی

مالمت ابزاري است که هر لحظه من ، ش مالمت استیکی، این خواب ابزار دارد! کنندنمیها قبولولی خیلی. کردم

.کرده؛ آن کرده؛ و حس عدم مسئولیتاین ! بیدار بشویماز خوابنگذارد ما، بردمیذهنی به کار

شویم حس مسئولیت میاولین چیزي که متوجه، شویمما وقتی نیم مست صبحگاه از خواب ذهن بیدار می

توجهم را روي خودم ، توانممیمن، و خدا به من اختیار داده، مسئول هوشیاري خودم هستمکه من، است

و ، و آن ندهد و من برنجم، و نروم از چیزي در بیرون زندگی بخواهم، در این لحظه بدهم به زندگی، نگه دارم

کنم که دیگران به من میرمن فک: باورهاي توقع است، و یک سري باورها هم دارم این باورها. من خشمگین بشوم

چه بدهکاري مردم به شما دارند؟ موقع بیدار شدن از خواب متوجه این . به من بدهکارند! باید زندگی بدهند

چشمه جایی است که آب از آن بیرون ، اما ما یک چشمه هستیم، شویم که مردم به ما بدهکار نیستندمیحقیقت

رود میو، کندمیآید و شما را سیرابمیندگی از شما بیروناي هستید که شادي زپس شما چشمه، بیاید

مانند میاي هم توي دنده خوابیک عده. رسدخواهند آب زندگی بخورند به آنها هم میمیکسانی را هم که

سرانجام درد بیدارشان خواهد کرد یا با همان خواب . آنها باید درد بیشتري بکشند، و حاضر نیستند بیدار بشوند

. اي نیستچاره. میرندمیوي خوابت

از گذشته و آینده جمع شدیم حول این لحظه، گردیممیفهمیم که حول این لحظه مامیبه هر حال االن ما

این لحظه ، در این لحظه عمق شما بینهایت است، این لحظه بینهایت است، عدد استبیاین لحظه هم، گردیممی

فهمم که سکون میو از کجا. سکون دارممن ر عین حال که در این لحظه و د، بینهایت است، از جنس خداست



Program # 625گنج حضور625برنامه شماره 

10: صفحه

آید میجوشدمیبلکه چشمه، دهمنمیدارم؟ از آنجا که به اتفاقات به کارهاي مردم و حرفهاي مردم واکنش نشان

الشی را برایش و هر چ، گیردمیفضاداري من آن را در آغوش. شودمیافتد در فضاداري من جامیو هر اتفاق، باال

، آیدنمیهاي من ذهنی منراه حل من از رنجشها و کینه، آیدنمیراه حل من از خشم من ذهنی من. راه حل دارد

.دیگر بیدار شدم. آیدنمیشهاي پیش ساخته من ذهنیراه حل من از واکن

شما ، لی جاي خوبیهخی. ایمنیم مست یعنی پنجاه درصد به آن زنده. شویم نیم مستیممیموقعی که بیدار

دیگر فهمیدید که ، خواهید بیشتر بکنید و بیشتر بکنیدمی، دیگر فهمیدید که چیه. که مزه عسل را چشیدید

و براي شما مهمه و آن ، گذاري شدیدبینید که سرمایهمیهر جا. شویدمیاز بیرون دارید جمع، در بیرون نیست

. گویید من تو نیستممی.کنیدمیال، وراندازید دمیکَنیدمیفوراً، مهم دل شماست

مگیر عیب اگر من برون ز حد گردم****حدیستقوام عالم محدود چون که بی

اند؟ ستارگان که از جنس ماده هستند روي چی واقع شده، این عالم محدود روي چی واقع شده؟ مثل آسمان است

کهکشان قدر میلیارد باالتر از چهارصد میلیارد دانم چنمی، درست است که چهارصد میلیارد. روي فضاي بینهایت

انگیزتر این فضاي الیتناهی است که ولی از همه شگفت، حساب و کتاب ندارد!این خلقتیعنی اصالً. وجود دارد

خورشیدهاي بزرگتري در جاهاي ، یک خورشید دارد، همین کهکشان خودمان، این کهکشانها را در آغوش گرفته

در . این عالم محدود روي نامحدودي ایستاده است: گویدمیموالنا. پردازیمنمیال به آنکه ماحا، دیگر وجود دارد

خواهد خودش را بصورت نامحدودي تجربه میحاال در انسان نامحدودي. آغوش نامحدودي ایستاده است

. مش ذهن استیک خانه محدود اس، آمدیم رفتیم تو چیز محدود. درست است؟ یعنی ما نامحدود هستیم. بکند

: و موالنا به ما گفته

آیدمیکو نگنجد به میان چون به میان**** هر کسی را عجبی و عجب من این است

منتها تعجب من این هست که آن خدایی که بینهایت است چه جوري ، یعنی هر کسی از یک چیزي متعجب است

اصالً چه ، چه جوري آمده اینجا. آیدمیچون به میان.ما از جنس بینهایت هستیم، یعنی ما، در ذهن ما جا شده

یعنی چی؟ یعنی همه ما . حدي را نشان بدهمبیگوید اگر من خصوصیتهايمیپس. جوري آمده به اینجا در من

هر جور آدمی هر جور دینی هر جور . برون ز حد گشتن یعنی فضا را گشودن. انسانها باید برون ز حد بگردیم

برون ز . براي اینکه شما از جنس فضا گشاینده هستید. شودمیهر اتفاقی در شما جا. شودمیدینی در شما جابی



Program # 625گنج حضور625برنامه شماره 

11: صفحه

. دهیدنمیواکنش نشان، کنیدمیجا باز. شودمیدر شما جا، که شما قبول کنیدنه، هر جور باوري. حد هستید

ز در شما اتفاقهمه چی. همین طور که این فضا آغوشش را باز کرده و همۀ این ستارگان را در آغوش گرفته

، خداییت، کندمییعنی جان ما گسترش پیدا. آسمان نگنجد جاندرلحد چیه؟ گوید می، گویدمیپایین. افتدمی

. شودمیشود که همه چیز در آن جامیچنان باز، آید بیرونمیوقتی از ذهن ما بصورت ما، امتداد خدا

خصوصیتهاي محدودیت را به ، نکه ما تا حاال من ذهنی داشتیمبراي ای، البته ممکن است براي ما قابل قبول نباشد

یک نفر رفته موفق .به او تبریک بگوییم، ما حاضر نیستیم یک نفر موفق شده. مثل تنگ نظري. گذاردمینمایش

وسایل خانه ، ثروتمند شده، دار شدهبچه، همسر پیدا کرده، خانه خریده، فوق لیسانس گرفته، شده لیسانس گرفته

اصطالح دارندگی و . ما حسودیم. ما دوست داریم تنگ نظر باشیم، توانیم تحمل بکنیمنمیما، وب خریدهخ

زنیم نشان از من میهزار نوع حرف!آیدنمیش را نگاه کن بهشقیافه! ش را نگاه کن به چه بزرگیهخانهبرازندگی؛ 

را به ها ما چون این. بشوند و شاد بشوندداریم دیگران خوشبختنمیاینکه ما روا، ذهنی و تنگ نظري است

چون شما از . خواهد شما برون ز حد باشیدمیولی خدا. ما که یاد نگرفتیم برون ز حد بگردیم، نمایش گذاشتیم

. او برون ز حد است، جنس او هستید

اینها ، انسان روي زمینشش میلیارد . پذیرممیمن، کنمنمیمن انتقاد، گیرمنمیمی گوید عیب نگیر اگر من ایراد

دراشکالشان توي آن هم هویت شدگی فقط ، اند از جنس هوشیاري هستندهمه از یک جنس، اشکال ندارند که

. هم هویت شدگی که انسان نیست. حاال صرفنظر از رنگ و اینها که حساب نیست، آن باورهایی است که دارند

، این باورها خیلی متفاوتند، ند یک عده هم یک جاي دیگریک آدمهایی یک جایی با یک گروه باورهایی هم هویت

.پذیرا نیستیم، تنگ نظریم، ماستما براساس اینکه من ذهنی مرکز ، و بخاطر این تفاوت

و قانون تکاملی . گردممیولی من برون ز حد، تو هنوز توي تنگ نظري هستی، گوید تو به من ایراد مگیرمی

هر چی که ، از محدودیت ذهن باید خارج بشوید. باید برون ز حد بگردیدگوید که شمامیزندگی به شما

. درست نیست، غلطه، بلحاظ زندگی به لحاظ خدا، دهد واقعاً غلطهمیاین ذهن به ما نشان

روا نداشت که من بسته لَحد گردم****کسی که او لَحد سینه را چو باغی کرد

و . من درست کردیم، چسبیدیمبه یک چیزهاییدر این جهان، مآمدیوقتی ما به صورت هوشیاري به این جهان

یکی دل ، یکی دل سست من ذهنیه، ستهدل دو جور. یعنی مرکز ما دل ما، این من آمد شد مرکز ما در سینه
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محدوده به هیچ ، تنگ نظره، دل من ذهنی تنگ، شود فضا گشاستمیکه بازاستدل خدایی بینهایت. خداییه

. شما نگاه کنید با این دل من ذهنی ما از خودمان ناراضی هستیم. حتی خودش هم قبول ندارد، چیز جا ندارد

چرا ، گوییم؟ اصالً من ذهنی کالً دروغین استمیاگر خودمان را دوست داریم چرا دروغ. خودمان را دوست نداریم

تمام دروغها . دهدمیردم نشانهمان را هم به م، چسبیدیم؟ خوب اگر آدم خودش را دوست داشته باشدبه دروغ 

شود دیگر میانسانی که به زندگی زنده. یعنی من ذهنی داریم. به این خاطر است که ما خودمان را دوست نداریم

.گویدنمیکسی که عاشق خودش است که دروغ، خدا عاشق خودش هست، براي اینکه خداییت. گویدنمیدروغ

اصالً ، آید نشان بدهیمنمیکه آنطوري نیست و ما خوشمان، جور دیگریک، گوییم که ما یک چیزي رامیدروغ

و ما ، که من ذهنی ما آمد در سینۀ ما شد قبر، اینقدر توي ذهن طولش دادیم. به هر صورت ما مردیم. الزم نیست

ولی. رقب. که دیگر مردیم، خواب رفتیم، خواب رفتیم، خواب رفتیم، بصورت هوشیاري اینقدر به خواب رفتیم

تان قبري آید وقتی سینهمیشما یادتان. و شما االن تجربه کردید. او آمد گور سینه را تبدیل به باغ کرد: گویدمی

گذارید و میشما خصوصیتهاي خدا را به نمایش. زیبا شده، االن مثل باغ شده، بود که شما آنجا مدفون بودید

، گلهاي مختلف، هستباغ پر از گل. خالقیت است، بودنهوشیار ، فضاداري، آمدنکش، انعطاف، آن پذیرش

کی . ما پر از غم و غصه و استرس بودیم. آباد کردیعنی سینه ما را که خراب بود. سبزي است، درختان مختلف

.بستۀ قبر بشویمماندر سینهدارد که مانمیش رواابه خاطر قانون تکاملی. خدا کرد، کرد؟ زندگی

راه . دانیدنمیراه را شما. راه هست، وضع شما هر چقدر هم خراب باشد! نگران نباش: گویدخواهد بمیموالنا

یم لتوانید عمل تسمی، توانید موازي بشویدمی.توانید پیدا کنیدنمی.توانید بفهمیدنمیرا شما با ذهنتان

، ما اشتباه کردیم، تلف کردیممخصوصاً ما فرصتها را به مقدار زیادي،از پذیرش اغاز کنید. شده انجام بدهید

من ، استمن ذهنی دروغین. کنندمیبراي اینکه همه با من ذهنی شروع، هیچ کس نیست که اشتباه نکرده باشد

، خشم، انرژي رنجش، انرژي بد دارد. زندگی ساز نیست. خوردنمیذهنی خصوصیتهایی دارد که به درد زندگی

گذارند چیز نمی، بیرون هم مخربنددر ، نه تنها در بدن ما، ژیها مخربنداین انر. انرژي استرس دارد، ترس دارد

بدانید که زندگی طرحش این است که . بپذیرید، تاسف نخورید، حاال اگر شما بیدار شدید، خوب بوجود بیاید

توانید آزاد نمیولی شما با آن انرژیها و با آن فکرها و با آن طرحها. شما را از این مخمصه از این قبر برهاند

، چهل سالته، بپذیرراهمین خبط، بپذیررا این لحظه، بپذیر، بپذیر. بیشتر با پذیرش شروع کنید. بشوید

خرابراام رابطهمن، کردمعملطورياینمنکهبپذیر.بپذیرراگذشتهتمام، خبط را بپذیر، اشتباه کردم
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وکنمنمیدیگرولیدادمانجامهمرابدکارهاياینمن،نکردم، کردممیبایدراکاراینوکاراینمن، کردم

، شودمیایجادشمامرکزدر این، شماسینهدرآرامشییک. آیدمیپیشبیداري، کمکمپذیرشبا. کردنخواهم

یواش . زیباییفراوانیوزیباییبه، شودمیتبدیلباغآرامشبه، )قبر(لحد ناآرامی. استباغآرامشهمینکه

، هستیدآگاهشمااالن.ریختمیسمقبال. نبودقبالکه، ریزدمیفکرهاوکارهابهآرامشاینبینید کهمییواش

. بودیدمستشماکههستیدهوشیاراالن. هستیدهوشیاروپریدیدخوابازمستنیم:براي اینکه گفت

کسی دیگري شماازغیرشمازندگیدرکههوشیاریداالن، کنیدمیایجادشماکه، هستیدهوشیاراالن

کهاستدرست. شماستبااختیار، هستیدشماکنندهانتخابر نتیجهدو کندنمیخلقراشمازندگی

الزم، دهیدبنشانواکنشنیستالزمشما، هستیدوصلخداییعقلخزانهبهشماولی، دارندوجودتحریکات

یک رادردهایتانوبینیدمیرادردهایتانحتی. باشندشماهايرفتاروفکرهاانگیزهدردهایتانبگذاریدنیست

ازبخشی کهشفانیروياینوشادياینوآرامشاینخواهیدمیوایدداشتهنگهخودتانبرايايگوشهدرجایی 

دستازشماهاي دردبینیدمییکدفعهوگیریدمیآسانشما. دهدشفاهمراشمادردهاياین، آیدمیطرفآن

کهداردنمیرواخدااینکهبراي، نداریدرارنجشآننداریدراخشمآندیگر. افتندمیوخورندمیلیزشما

راشما، خواهدمیخداعقل، کلعقلکهنیست؟خوبیخبراین. بشویدسینهدرذهنیمنلحدبستهشما

بایدکههستیدايشدهجداکوچکتکهیک، کردیدمیفکرحاالتا. کندنهایتبیراشما، کندآزادهایتانغماز

انرژيآنازوبودیدجدااینکهبراي، بزنیددستچیزيهربهذهنیمنابتکاراتبا. بمانیدباقیوکنیدتقال

اجازه. هستیدزندگیشمااصال، شماستپشتتنهانه، شماستپشتزندگیبینیدمیاالن. بودیدمحروم

. کندانتخاباووبگیردتصمیماوکهدهیدمی

زود بر احد گردم، ز پنج و شش گذرم****حد چه باشد؟ در آسمان نگنجد جانلَ

گرفتهآغوشدرراخلقتتمامکهالیتناهیفضايایندرحتیمن. استکوچکخیلیکهقبر؟هچیقبرگویدمی

. گذرممی، استماديجهانةنمایندکهجهتششوحسپنجازمنپس. وسیعترمهمآنازیعنی. گنجمنمی

حول، گردممیخداحول، گردممیبر یکتایی، گردماحدبر. زود، سالگیپنجاهنه، چهلدرنه.زود، زودکی؟

ذهنیمنخوابازبیایید شما.شناسیدنمیحاال اصل رایعنی .شویدزندهاصلتانبهشما. گردممیاصلم

هیچ. نکنیدتجسمخوابدر، نشدیدبیداراگراما. هستیدآنبشویداربیدذهنیمنخواباز. همین، بیدارشوید

ذهن. هستیدذهنخوابدرشما!ببینمخواهممیمنه؟چیجنسازیکتایی؟هچیجنسازخدانپرسیدموقع
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ویرتص، بیندمیراخودشهمین شمااصلجايبهذهن. ببیندراشمااصلتواندنمیذهن، ببیندراخداتواندنمی

اینگویدمیوکندمیمنعکسها آسمانوها دستدوردرذهنیتصویریکخداجايبهذهن. بیندمیراذهنی

.استذهنیتصویراین، استبتاین، خداست

جنسازتانسینهبگذارید. شویدبتسلیمهمینبیاییدشما، دیبزنحرفخدابهراجعاینکهجايبهپس

مستقرراخودشاو. بشودخداجنسازوعدمجنساز، المکانجنساز، هوشیاريجنساز، جاییبی

کنیدبازرافضا، افتدمیاتفاقیهربعدبهلحظهایناز. نکنیدمقاومتشما، نکنیدستیزهشمافقط، کندمی

واکنشفوراردبپذهنیمننگذارید. آیدمیحلراهفضاآناز. افتدمیاتفاقیچهببینید، نکنیدمقاومت، اطرافش

یکمنبگوییداصال. ندهیدنشانواکنش، نزنیدحرف، کنیدصبر، دقیقهسه، دقیقهدو، دقیقهیک. دهدنشان

. استشدهتمامبپریداگرولی. گیردنمیایرادکسی، کنمفکرخواهممیروز

. شماستنهایتبیوخداایتنهبیآن، گنجدنمیمیاندرآن کهکهکردهتعجبموالناکهآنفهمیدیماالنپس

موضوعاینتوانمنمیومتعجبماینازمنگویدمی.نمیدانیمما، جایییکبه رفتهآمده، آمدهمیانبهجوريچه

ازوذهنکلیطوربهیعنی، قضاوتوحسپنج ازدانیدمیشمااالنولی. کنیدحلتوانیدنمیهمشما، کنمحلرا

شش یعنی همین، این شش جهت است، پایینوباال، جنوب، شمال، غرب، شرق، جهتششیعنیماديجهاناین

کاربهراها حسبقیهوشنویممیوبینیممیحسپنج باماچیزيهردانیدمی.حسپنج یعنیهمپنج و

قضاوتییکودهیممیذهنبهراهایمانحسمحصولسریعقدراینمایعنی. کنیممیقضاوتفورا، اندازیممی

منبگویید،موقعهیچ. بگذرید، بپرهیزیداینازشما.استخوبیااستبدگوییممیکهآیدمیپدیدمادر

وقتیخدا؟عقلیادنبینمیبهترشماهاي حسوشماقضاوت. شودمیچهببینمبگذار، کنمقضاوتخواهمنمی

، ذهنیمنعقل، کنیدمیمقاومتوقتی. افتدمیکاربهکندمیادارهراکائناتاینتمامکهعقلی، شویدمیتسلیم

زیرخوبراخودتان. شدیمدردهاهمهایندچارماکهبودهقدرنیهم، ذهنیمنعقلاست؟بهتریککدام

شمازندگیازمنطقههردرکهدیدخواهید، نکردیدکارخودتانروياگر. دهیدبقرارنورافکن

درکه. استپذیرشاولین، خرابکاريمسئولیتپذیرش. کردیدشماراريخرابکاواستشدهخرابکاري

عهدهبهارعملکردممسئولیت، گیرممیعهدهبهرامهوشیاریمسئولیتمنکهگوییدمیشماداریدواقع

، ارمدهوشیاريجورچهاالن دیدخواهماینازبعد. کردخواهمدقتاینازبعد.شوممیبیداردارمو. گیرممی

مقداریکیاواستجسمیهوشیاريیعنیهاستباورباشدگیهویتهمهوشیاري، استخشمهوشیاري
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ازنهیادارمآرامشمقداریککنممیصحبتدارممنکهاالنایا. هستدر اطراف من همفضاوحضورهوشیاري

با، هستوششپنجدریجاناتهاین حالتها و ، میزنمحرفاسترسوخشموغضبوآشفتگیوتحریکروي

احددرضمن.هستیماحدازجنسما. نیستیمششوپنججنسازما، چسبیدیم، هستیمهویتهمماوششپنج

.خداستدیگرنام

روا بود که دو سه روز در نمد گردم****ز بیم غبار، اگر چه آینه روشنم

اینکهازوبودیمروشنآیینهاولاز، هستیمهوشیاريازجنس، هستیمزندگیجنساز، هستیمخداازجنسما

نمد. برومدرنمدروزسهدوکهرواست، داریمنگهجهانایندرراخودمانبتوانیمماوننشیندمارويغبار

. زیادنهروزسهدو، ذهنتويبگذارندرامنیعنی، ساختندمیچرمازقدیمدرکهاستآیینهقابکهدانیدمی

کهشویممیمتوجهماپس.سالچهل، سالسی، دو سه سالگویدنمی، استکمیمدتروزهسدوباشدیادمان

پس.بودپیغمبرهمدرگهوارهمسیحدادهتوضیحموالنامثال.شویمبمعطلدرذهنخیلیماکهنداردلزومی

، برسدهمسالگینجپداردامکان. برسدحضوربههمشیرخوارگیدوراندرانسانحتی کهدداروجوداستثنائات

، بهترزودترهرچه.برسدهمسالگیچهل، برسدهمسالگیپانزده، برسدهمسالگیده، برسدهمسالگیهشت

.کندخرابکارياستنتوانستهذهنیمن، زودترهرچه

یدبامن، هستممسئولمنبگوئیموبگیریمبدستراهوشیاریمانولیتئمسوبرسیمازحضوراي درجهبهماآیا

اولرااینها، برنجمنباید، باشمخشمگیننبایدمن، باشمداشتهانتظارهمسرمازنبایدمن، باشمرفتارممواظب

وکنیمازدواجدیگرذهنیمنیکبابرویمعیارتمامذهنیمنبانهیا؟استبهتر، کنیمازدواجبعد، کنیمدرست

دعواهاباسالدهوباشیمداشتهانتظار، شویمخشمگینواریمبگذنمایشبهرامان منوکنیمومقاومتبستیزیم

شدهداربچهاگرماسالدهآندر. بهتراستقبالکهاستواضحبوخ.برسیمحضوربهآنازبعدکنیمزندگی

.اندشدهمسمومماهمهاي بچهمسمومفضايدرآن، باشیم

اندازههمانبهخودمالمتبدانیدبایدشما. نه؟کنیممتمالراخودمانرواستآیاهستیماي مرحلهدرهرحاال

این.گیرممیعهدهبهرامسئولیتولی، کنیمنمیمالمت.داردرااثرهمان، دیگرانمالمتکهاستخطرناك

حاال. نداردفایدهآنولی، نگیریدعهدهبههمرامسئولیت، کندمالمتدارددوستآدماستظریفخیلی

.خواندخواهیمهممثنويدرامروز.نکندبیانراخودشفعال، باشدرسیدهحضوربههمکسیکیاستممکن
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وانرژيایناینکهبراي، نگهداریدنمددرقصداًتوانیدنمیراخودتان، شویدمیزندگیبهزندهاگرشما:گویدمی

ازبارغترساز، بودیدروشنآیینهاول ازشماپس. شدخواهدپخششماازشادياینوبرکتاینوخالقیتاین

دنیابهتازهکهاي بچهبه، توانیمنمیماکندمیزندگیرااین.درنمدرفتیدآمدیدننشیندرویتانبارغاینکهترس

خداجنسازشما، داريمادرنه، داريپدرنه، هستیهوشیارياصالشماکنیمتلقین، استروزشیکوآمده

ودهدمینشاناوبهرامادهاولکندمیايمحفظهیکواردرااوزندگییواشیواشپس. ردندامعنی، هستی

. بشناسرامادهولیهستیماديغیرعنصرتوهستیهوشیاريتوگویدمی

. نیستیتو، اوکهکندمیحالیاوبههمیواشیواشولی، بشویمماديکهبشناسیمتوانیممیموقعیرامادهما

نمديدروناستمجبوراینکهمثلدرست. آیدمیدرديیکآنجااز، شويمیهویتهمکههرچیزيباچون

سالنهسالهشت، روزسهدوازبعدزمانازاي ههبردریک؟چرا.استکنندهناراحتنمدازهرقسمتولی، برود

کهروشنآینه.روشنیآیینهتو، بچسبهمدردهابهوکنایجاددردبروگویدنمی.بیاورددررااوخواهدمی

نظرازذرهیکتا.کردمحفظتراتومنگویدمیخدا،آنجاروزيچندندگذاشتنمد.بچسبدنمدبهرودنمی

تو، هستممناصال، بودمآنجامنهمنمددر ، کردممیمن روي تو کار، بشويبالغنظرعقلیازوجسمی

موالناازمارااینها، توهمیتو!نداريوجودتو.داردوجودتویییککهدادهرانباطاستاینتوبهنمداین. نیستی

.گیریممییاد

زین وصال صد گردم، اموگر یکی بده****زین بهار باغ شوم، اماگر گلی بده

آدماینکهمورددرهماستصادقذهنیمندرموردهمکهبگویدخواهدمی، امبودهگلیکمناگرگویدمی

استقشنگخیلیمناین، داریدمنولی، هستیدگلکنیدمیفکرشماکهگویدمی.استصادقآیدمیبیرون

ههباي بودهیکیاگرو.نماناینجایعنی. شدخواهیباغ، یکتاییبهار، شويمیواردشکهبهاراینازگلایناگر، ب

ها شدگیهویتهمبا، هستندراضیخیلیشانازمنها خیلی، هستیراضیازشواي بودهجداواي بودهنفریک

نگاهمدارندهمهنشومهویتهمجوانیموخوشگلیمبامنشودمیمگر، کننگاه، جوانم، خوشگلمخیلی

، دارمبدنیقدرت. شودنمی، نشوهویتهمهمهاینباحاالمنبهدهندمیتوجهوکنندمیتحسینهمه، کنندمی

گوشمنحرفهايبه، هستیدانشمندچه، هستیخوبیمنبیزینسچه:گویندمیهمه، آورمیدرمپول

جدا، خوبیهماگرولی؟نشومهویتهمگوییمیمنبه، گویندمیدانشمند، گویندمیاستادمنبهو، دهندمی
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حرفاینموالناولی.شويمیبهتربرابرملیونیکبرابرهزارصدبرابربرسیوصالبهکنیرهاراایناگر.هستی

زمینرويآدمهايهمهنفریکبشرهمهبشر.زندمیهمبشربهکهزندنمیکه شماتنهایامنشخصبهفقطرا

. بشوندشکوفابایداینها. بله.هستندنفریک

چهاینکارازخواهدمیخداولی.استالزمکهالبته؟استالزمحضوربهذهنیمنازبشريهوشیاريتغییرآیا

مثل، جهاندراین، شناسیممیماکهآنهاییازجملهباشندگانتمام، دانیممیولی.نمیدانیمما؟بچینداي میوه

بگذاردبشراگر.دادهتوضیحمابهرااینهاموالنا. هستندبرکتاینمنتظرحیواناتمثل، نباتاتمثل، جمادات

، زمینکرهجمعیتدرصدهشتاد، بشرهمهدریعنی، بشودشکوفااودرییتخدایعنیبشودشکوفاهوشیاري

.آیدمیبوجودبزرگیباغیک. شودمیخلقجدیديدنیايکهاوالشود؟میچهدانیدمی

این برايراپولهایمانوداریمانکتوداریمارتشکهزمینکرهرويیم هاکرددرستماکهزندگیسیستماین

همه، کافريتودیندارممن، توییتو، منممنومرزهاوجداییواندازیممیراهجنگوکنیممیخرجهاصالح

شخصدرموردهم، هرصورتبه. اوبراساسکنیممیوحدتاحساسماهمهاینکهبراي، رودمیبینازاینها

بشودوصالبهتبدیلییجداتبدیل به بهار بشود وگلیککه، استصادقبشریتدرموردهم، استصادقشما

.بشودباید

چه بر حسد گردم، ولی چو آینه گشتم****ها این جسد بود ناچارمیان صورت

پیشبایدجسمبه، بصورتمایعنی. باشدماديدرجهانبایدصورتاینپس، داریمصورت، داریمجسمماوقتی

همانچون ، ماهستیماش آیینهچون، نه؟باشیمجسدایندروناستالزمآیا.کنیمکاربرویمراه، باشیمهم

قائمزندگیرويخودمانرويوهوشیارانهبرگشتیموذهنبهرفتیموآمدیم، بودیماولازکههستیمهوشیاري

.از ذهن بیرون آمدیم، بیرون آمدیمازمن، آمدیمبیرونجسداز، شدیم

ولیهستمعنییکتقریباهردوکههستمگردبرجسدچهها نسخهدربرخیو، رحسدگردمبچهاینبنابر

یعنی این، دادیمکاهشراخودمانما، داریمذهنیمنوقتیماکهدهدمیهمرااضافیمعنیاینگردمحسد

زندگیبارازندگیمانمایعنی. کنیممقایسهتوانیممیراجسمواین، جسمیکبهدادیمکاهشرابینهایت

توانیدمیشمااینکهبراي؟هستیمحسوداینقدرچرا.شودمیحسدسبباینوکنیمبمقایسهتوانیممیدیگران

مقایسهبازندگیتوانستیدنمیراتان زندگیکهبودیدزندگیجنسازاگر.کنیدمقایسهدیگرانباراخودتان
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نهایتبیدواینآیا. تمنهایبیهممنبشومزندههممناگر. هستیدنهایتبیشویدبزندهخدابهشمااگر.کنید

بیرونهممن، بشویدفضااینوسعتاندازهبهبیائیدبیرونذهنازشما. شودنمینه؟کردمقایسهباهمتوانمیرا

تا دوبهکنیممیپیداکاهشماولی. نهکرد؟مقایسههمباشودمیراماآیا، بشومفضااینوسعتاندازهوبیایم

چقدر.شودمیکوچکیابزرگاشمنچیزهاآناندازهبراساسو، چیزهایییکبهبیدهچسذهنیمن، ذهنیمن

سالیانهمندرآمد، کیستهمسرمن، داردخواب اتاقچند، استبزرگیچهبهامخانه، دارمپولچقدر، دارمدانش

وکندمیجمعباهمهمرادیگريآنمالوکندمیجمعباهمرااینها، هستمدوستکسانیچهبا، استچقدر

ازاینولی.استغلطمقایسهاین، استغلطاین!! کندمیحسادتفورابزرگتراستخیلییکیآنکهبیندمی

.باشیمهمپیشباشیمجهاناینر دبایدهماًجسدالخرهابماکهآیدمیاینجا

اینوجسداینازهوشیاريبلحاظولی، کنیمزندگیباشیمبدنایندرتوانیممیماکهشودمیمعلومپس

از؟آیدمیکجاازآن.کنیمپیرويخداقوائدازکنیمپیروينهایتبیقوائداز.نکنیمپیرويآنقوائدوذهن

راآینهاین، بکنیدچکاربایدشماکه، باالآیدمی، جوشدمیآینهبصورتشمادرونازلحظهاینیعنی، مندرون

آینهفکرهااینزیردرواقع، باالآیدمی، آیدباالمیهی، باالآیدمیچیزيیکآنجاازآیینهاینکهمثلاینجابگذار

، کفمثل، استگرفتهرانهایتبیرويکهشمافکرهاياینعنیی. استحديبیرويمحدودیتقوام، است

.هستیدیکیاوباشما، رودبکنارکفآناگر، استکفشماذهنیمن، خداستاقیانوس.استاقیانوسزیرش

بستهپفیکاینکهبرايترسدمیکف. کندمیحسادتکفبهکفولی، کندنمیحسادتکهاقیانوسبهاقیانوس

.نیستیمکفماولی، ترکدمیاست

از چه بر وتَد گردم؟، ستور بسته نیم****روم به چرامیمن از طویله این حرف

.گاو، خرمثلچهارپایعنیستور. طویلهمیخبگذاریدرااسمشحاال.میخیعنیوتد

مثلخشممثل، آیدبوجودهیجانوبگذارداثرجسممرويحرفهااینوبزنمحرفاینکهطویلهازمنگویدمی

، طویلهاینازبیرونبرومخواهممی.بخورمخواهمنمی، بخورمرااینهاتاییدحسمثل، ترسمثل، آمدنخوش

کنیممیفکرماهمه.برویمبایدماهمه.بچرمآنجابرومخواهممی.استیکتاییفضايذهناین طویله ازبیرون

تحقیرحس، کنیممیوجودحس، کنیممیبودنحس، کنیممیهویتحسکنیممیفکر، شویممیخشمگین

فکروحرفطویلهاین؟چیستکارهااین. انگیزیمبرمیباخودمانرادیگراندشمنیکنیممیحس.کنیممی
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ازها قضاوتطویلهاز، خورممیراآنهامنوپردمیدرسرمکهفکرهاییطویلهازمنگویدمیواقعدر.است

، هستمآهو، بچرملگُبرمخواهممی، دردطویلهیعنیها شدگیهویتهموقضاوتهاازحاصلهاي خشمطویله

. ستمنی، ستور، چهارپا.گفتیمرااینهاقبال

، تکان بدهدتواندنمیوکشدمیفیلبچه، کوچکوزنهکیبهدشنبندمیاستکوچککهفیل:هستتمثیلی

ولی، بدهدتکانتواندمیراآنصدبرابروشودمیبزرگفیلوبدهمتکانتوانمنمیمناین راکهشودمیشرطی

طویلهمیخبهداشتزنجیريیکخرمعموال، مبودروستادرمنکههمقدیم.محدودیت.کندنمیامتحاندیگر

بشودوآزادبکشدخواستمیخرِوتق تق تق، سفتجايبهکوبیدمیراطویلهمیخوآمدمیروستایی، وصل بود

راطویلهمیخاینتواندنمیدیگرکهشدمیوشرطی. شودنمیدیدمیکردمیامتحانبارچندوبچردبرودو

کهکردفکرمی، کردنمیامتحانخرکردندمیفروکههمنرمجايراطویلهمیخآمدندمیبعد، دشود در آورنمی

آنهاغذايوکنیمفکربایدکهکنیمفکرمیما، فکرهاوجهاناینبهندهاکوباندمیخباماهم.بکشدراآنتواندنمی

. بیاوریمدرراطویلهمیخاینتوانیممیمابخوریمرا

، بگردممیخحولبایدچهبراينیستمبستهپايچهارمن، وتد یعنی میخاز چه بر وتَد گردم؟، سته نیمستور ب

ما؟دربیاوریمتوانیمنمیماآیا؟چطورما. دربیاوردتواندنمیچه کار بکند، گشتمیایندورروستادرخرحاال

چیزهیجازکهبگیریمتصمیمهوشیارانهووالنهئمسیمتواننمیما؟ببریمراجهانبهبستگینافبندتوانیمنمی

؟ باشیمنداشتهچیزهیچتوقعکسهیجازتوانیمنمیما؟نخواهیمخوشبختیوزندگیوهویتدرجهان

ما.باشیمداشتهتوقعبایدکهدادندیادمابهاول، رامااندبستهاول.بکشیمرامیخاینتوانیممیما.توانیممی

خوشبختی، کندایجادزندگیکهمقابلطرفازداریمتوقعداریم؟توقعچقدرمان زناشوییزندگیابتدايهمین

بوجودنارضایتیوناخوشنوديهمهاین. آمدنمیبوجودمسایلاین، بودصفرشماتوقعاگر. باشدماکمک، بیاورد

کاروبدهدگوششماحرفبهدربستمقابلرفطکهنداشتیدتوقعاگر. آمدنمیبوجودرنجشهمهاین. آمدنمی

یادشمااینکهبراي، کنیدکنترلخواهیدمیشمااینکهبراي، استبیشترشماعقلاینکهبراي، نکنددیگري

دانیدنمیاینکهبراي، آیدمیدرونیامنیتعدمحسازکنترلایندانیدنمیشمااینکهبراي، کنیدکنترلگرفتید

مثلاي طویلهمیخیکبایدماچرا. بینیدمیهمرااثرش، آیدمیذهنیمنمرکزيهستهازترسوکنترلاین 

، نیستیمبستهچهارپايیاستورما. کنترلوترسبهدباششدهندهاکوبطویلهمیخاینکه، باشیمداشتهپاچهار
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، بگیردتصمیمیهرتواندمیلحظهایندرانسان، استهوشیارانسان، دارداختیارانسان. هستیمانسانما

، خالقهانسان، استوصلکردهخلقراعالماینکهخالقیقدرتبهانسان، کندعوضراشهایانتخابتواندمی

.نداردآیدمیبیرونجهانازکههایی خوشیبهاحتیاجیپس، وصلهخداشاديانباربهانسان

اینبهبستهپاچهارصورتبهراماکههستطویلهمیخهمین، نبیروجهانازتوجهوتاییدو، خوشیانتظارات

، اندبستهکیلیویییکوزنهیکآنبهکههستیدفیلیآنشما، نیمبکَتوانیممیولی. نیمبکَتوانیمنمیماوجهان

.کنیدنمیامتحان، بکشیدتوانیدمیراتنیکشماکهحالیدر

********

که، گذشتههفتهمثنويبیتچنددر. بپردازیمخواندیمگذشتههفتهکهمثنويدنبالهبهغزلازپسبدهیداجازه

：بودشدهنوشتهطوراینسومدفتراز4074بیتدر. استکشمهمانمسجدداستام

مستترانسحرالوسواسفیان*****سروتوستدرونساحرچنیناین

جسملحاظبههمماوهستمادهجنسازکهالحعیندرجهاناینکهدادیمتوضیحقبلهاي هفتهشماخدمت

ولی. هستیمخداییتجنسازونیستیممادهجنسازهوشیاريوروحلحاظبهآنکهحال. هستیممادهجنساز

شمامرکزراآن، چیزيهرباشدگیهویتهموشویممیهویتهمها چیزبا، شویممیجهاناینواردکهوقتی

ذهنیمنکهساحراینو. استسحراینوشماستمرکزکهشودمیچیزآنحسببرماشدیدودهدمیقرار

پوشیدهسحريوسواسدرکهدرستیبهواسترسوپنهانوشماستدرونباشدذهنیا، باشددنیایا، باشد

هفته سحري ن، همانا در وسوسه گري نفس، چنین ساحري در باطن و درون تو نهان است.داردوجودشده

.دوباره االن هم توضیح دادم، دادیمتوضیحوخواندیمرابیتاین.شده است

شما.آیدمیوجودبه، داردوجود، وجودحسفکرهاایندروپردمیماسردرکهفکرهاییصورتبهوسوسه

وجودآندروجودسحذهندر، پردمیسرتاندرکهفکريهردانیدمیاالن.شویدمیبیدارشنویدمیراها این

بهبرویمکهایمکردهعادتما، و می بردشدهگذاريسرمایهوشدهآنواردهوشیاريمقداریکیعنی، دارد

شدیدمیلما. نیستمخدرموادبهاعتیاد فقطاعتیاد. هستیممادهبهمعتادما، هستیمجهانبهمعتادما ، جهان
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اینگویدمی.نکنیدراکاراینکهاینازشویدمیبیدارشما. بخواهیمراچیزهاجهانازبرویمجهانبهداریم

.استسحر

هربهواستیکتاییفضايمسجداین، داردوجودمسجديیکجهانایند که گویمیداردقصهطورهمینو

اینگویندمیاوبهمسجداهالی، بخوابدمسجددربرودخواهدمیآمدهمهمانیک. هستیممسجدتويماحال

. آن توبروبمیريخواهیمیواقعااگر!میريمیآن تومیرويونکنراکار

وسواساینبهتوانیدمیحقیقتااگر، بمیریدذهنیمنبهنسبتخواهیدمیدلتانتهازواقعااگر، شماطورهمین

بیایید، باشیددردجنسازدیگرهیدخوانمی، نیستیددردجنسازکهدانیدمیشمااگر، کنیدغلبهرساینبهو

ایجاداضافیومجدددردمنکهباشدقراراگر، بمیریدذهنیمنبهنسبتبایدیعنی.کنیدگوشبرنامهاینبه

خواهممیهستمنمرکزکهچیزيهرمن، باشدمندلدرداگراینکهبراي، کنممیجذبقانونطبقکهنکنم

وکنممیزیادراآنوکنممیحرکتآنسويبهباشمچیزيهرجنساز، استجذبقانوناین.کنمشزیاد

گویدمیمانداصلیااینرسیقانون. گویدمیمشابهچیزيهماینرسیقانون.کنمحفظخواهممیراحالتآن

تاثیرتحتهاکاغذایناگر، بگذاریدمیزرويراها کاغذاین.ماندمی، حالتییکدر، بگذاریدراچیزيهرکه

بینازوپوسندمیمدتیکازپسالبته. مانندمیجاهمینبداالالی، کنندحرکتکهنگیرندقرارنیرویی

قانونطبقهمذهنیمن. کردندمیحفظراخودشانحالتماندندمیجااین، نپوسندبودقراراگرولی، روندمی

کهاستاینسرصحبتحاال. هستآندردردزیاديمقدار. کندحفظراخودشحالتخواهدمی، اینرسی

چیزيعجببهبه:گوییدمیشنویدمیکهشما. نهیابشویدآزادوبمیریددردهااینبهنسبتخواهیدمیشما

وشدگیهویتهماینوقتی، استشدگیهویتهمجنسازواستدرداینجنسازآدموقتیولی. بمیرماست

ادامهمنبوسیلهچون. دهیدبادامهتوانیدمیجایییکتا، شدنکوچک، شدنکوچکبهندکنمیشروعدردها

ایجاددردکمتر، باشیدمواظبشمااگرهم تواندمی، کندکوچکتواندمیمصنوعاراخودشذهنیمن. دهیدمی

این. باشدشمادرداینموازاتبهدیگريهوشیاريیکباید، برودبینازباشدقراراگر. رودنمیبینازولی، کند

حضوراینکهکنیدمیفکرشماجایییکیواشیواش. استحضورهوشیاري، استخداییهوشیاري, هوشیاري

صحبتخواهیممیموضوعاینبهراجعامروز. میردمیاینموقعآن. نیستیدذهنیمناینجنسازوهستید

.جع به آن موضوع صحبت بکنیماین مقدمات را داریم می چینیم که را.کنیم
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گشاساحران هستند جادویی***اندر آن عالم که هست این سحرها

همساحرانیولی. دارنددردمرکزشانهمه، اندشدههویتهمهمه، داردوجودسحرهااینکهعالمایندر

هاي پایهازاستفادهبابخودانشتمامازاستفادهبا، موالناستهمینیکیکنندمی بازراجادواینکههستند

جادوماهمه. کندبازراجادواینتاکندمیکمکشمابه، مافرهنگیچیزهايبقیهوقرآنمعنايپربسیار

.بشویمراحتذهنیمنشرازتوانیمنمی، دانیممیذهناًکهوجوديباکهاستهمینبراي، ایمشده

روییده ست تریاق اي پسرنیز***اندر آن صحرا که رست این زهر تر

، دهیدمیذهنیمناینبهرازندگیآبشمالحظههراینکهبراي، استترکهروییدهذهنیمناینکهجاییدر

تریاق، روییدهمهتریاق. کنیپخشجهانایندرراسماینو. استترزهر، کنیایجاددرد، دلتبشودکه

. پادزهریعنیتریاق، نیز روییده ست تریاق. عارفانونبزرگابقیهواودانشوموالناستهمین

آنکهروییدهجهانایندرهمپادزهريیک، کندمیپخشدردکهریزدمیبیرونزهرکهشماذهنیمناینپس

تواندمیتسلیمطریقازهمزندگیوسیلهبهشمادروندرپادزهر. رودمیبینازاثرشبزنیاینبهراپادزهر

. استتریاقاینکهدردهااینباهمراهکندمیایجادشمادروندرآرامشییک، پذیرش، پذیرشطریقاز، یدبرو

مطالعهطریقازخودبهبیدارشدنطورهمینوشودایجادتواندمیتسلیمطریقازکهخداییآرامشاینحاال

:گویدمیتریاقوید می گ؟گویدمیچیزيچهشمابه، خوانیممیاالنکهمطالبیهمین

که ز زهرم من به تو نزدیکتر****از من جو سپر: گویدت تریاق

مامورددرتریاق. آیدمیبوجودشمادرلحظهایناتفاقپذیرشلحظهبهلحظهاثردرکهاستآرامشیاینتریاق

تریاق، زهرازنه، نیذهمنازنه، کندرستسپرمنازمیگویدگوید؟میچهشمابه، هستهمموالناآموزش

.نزدیکترتوبهمنزهرمزکه، سپرجومناز:تریاقگویدت. نیستزهرکه، زهر

، شماستعین، استترنزدیکشمابهاصلتانوخداییشاديوآرامشذهنی؟منیااستترنزدیکشمابهخدا

وشاديوآرامشآنکهلبتها؟ذهنیمنوشدگیهویتهمزهریا؟شماستشبیهبیشتریا، شماستشبیه

االن. چسبیدیمهمدردهایشبهوهستیمذهنیمنکردیمفکرروزيسهدواشتباهاوسطاینما. شماخداییت

اضافیوجداچیزیکآن. هستمتوخوداصالمن، نزدیکترمتوبهزهرازمنگویدمیدارد. شویممیبیدارداریم

.دیدخواهی، توبهاستی عارض، است
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سحرست و دفع سحر او، گفت من****سحرست و ویرانی تو، گفت او

همموالنااینکهبراي، گویدمیراهمینهمموالناگویدمیدرونازخدااینگویدمیآرامشاینگویدمیزندگی

، منگفتاما. کندمیویرانراتوواستسحرذهنیمنگفت. استزندگیبهزندهخداییت، استزندهزندگی

کارازکندمیباطلراذهنیمنسحرلیواستسحرآن هم ، آمدهبوجودتسلیمطریقازکهآرامشآنگفت

. اندازدمی

:هستکهکنیممیشروعاي قصهیکماایندنبال

4079بیت ، دفتر سوم، مثنوي، مولوي

پند را بر آن مهمان آن مسجد مهمان کُش، مکرّر کردن عاذالن

تکرار، شودبکشمهمانمسجدواردخواهدمیوآمدهکهمهماناینبهدارند، کنندگاننصیحتعنییالنذعا

االنشماکهاستایننکته. بمیريخواهیمیاتمنباکهاستممکنتو. مسجدتوينرو که، رانصیحتکنندمی

بایاوموالناحرفبهکنیگوشتمنَباخواهیمی، برويراراهاینتمنَباخواهیمیبمیريمنَتباخواهیمی

هیکنیقضاوتخواهیمی، کنیمیگوشاالنتوذهنی؟منیاتودردکنمیگوشزندگیخواهی؟میحضورت

جاآنازگیريمیکهچیزيهروخودتیروينورافکن، نهیاآید؟میخوشتآیدمیبدتهی، کنیمیبدوخوب

کارهاینتو، مسجدنرو ، نیا: گویندمیاوبهدارندمرتبو. شويمیسبکوازياندمیدورونیکَمیچیزيیک

گفتاريیکوکندمیسحرراآدمکههستگفتاريیک، داردوجودسحرگفتاردرکهگفتاینکهازبعد.نیستی

می شودمیوعشرسومدفتر4079بیتازکهبیتشروع می کند به چند االن. کندمیباطلراسحرکههستهم

:گوید که

سحراً و حق گفت آن خوش پهلوان****گفت پیغمبر که انَّ فی الْبیان

.راست فرمود، آن پهلوان زیباي عرصه حقیقت». سحري نهفته است، همانا در کالم فصیح« : پیامبر فرمود

درهم، دانیممیاالندیگرامالبته، داردوجودسحربیاندرکهدرستیبهکهفرمودهرسولحضرتگویدمیپس

مناهلکسیاگر. داردوجودسحرحضورهوشیاريفصیحبیاندرهموداردوجودسحرذهنیمنفصیحبیان

بیشترراشمااوصحبتولیکندصحبتتواندمیقشنگخیلیهماو، داردمقاومت، استگرستیزه، استذهنی

حرفدانشمندانهوزندمیحرفزیباخیلیجاییدرکسییدیدداگر. کندمیذهنیمنجنسازوگرستیزه
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یکیاویخاصشخصیکیاسیاسیعقیده، دین، مذهبیکباستیزهاساسبرهایشصحبتهمهولیزندمی

مهشعرحتی، کندمیاداخوبراجمالتو، کندمیصحبتزیباخیلیاینکهولوبدانید، استخاصیگروه

.کندمیستیزهدارداستمضرکار این، گویدمی

منخوشبیانوکلماتتاثیرتحتوهستیدپهلوانخیلیکهنکنیدفکرشما:گویدمیموالناکهاستهمینبراي

، خوانیممیوکنیممیگوشماوقتیکندمیصحبتفصیحهمموالناکهاستموقعیک. گیریدنمیقرارذهنی

.باشیدواظبم، شودمیترقويمان ذهنیمنکندمیصحبتهمدیگریکی، شودمیباطلذهنیمنسحر

:گویدمیکهاستحدیثهماین

.انَّ منَ الْبیانِ لَسحراً
»برخی از سخنان همچون جادو اثر می بخشد « 

.از فرمایشات حضرت رسول است

مسجد و ما را مکن زین متَّهم****برو اي بوالْکَرَم، هین مکن جلْدي

شودزندهوبمیردذهنیمنبهوبیفتدآنجایکتاییفضايبهبرودخواهدمیآمدهشخصییک: کنمتکراردوباره

شماقیافهبهکهگویندمیاوبه، هستندیعارفهاي انسانموردایندرکهمسجداهلولی، یکتاییفضايبه

اینکهمثل.گوییمیمنمنخیلیوسختیجانخیلیتو.سختجانگویدمیهمپایین.باشیمردنیکهآیدنمی

وآیدمیسرتبالمی روي، توآننرواستاینطوریاگرکهکنندمینصیحتشخالصه؟ بمیريخواهیمیتمنَبا

ماکنندمیفکر، نزنلطمهمابهبیشترخالصه، هستیمبدناممسجدومااالن می گوید ، بعد همشويمیناراحت

.کردیم

سربالهااینهمه.بکشدذهنیمنبهنسبتراشماکهاستاینزندگیقانون.زنندمیراحرفهمینهمعارفان

تا، آیدمیبیشتردمیرینمیهمباز.آیدمیبیشترمیریدنمیچونو، بمیریدذهنیمنبهبراي اینکه، آیدمیشما

بهمردنبه کنیدمیشروعیواشیواشکهستهموقعآن.بیایدسرتانبالنبایددیگرشویدمتوجهکهجایییک 

بیرونموقتیپوستهاینازشماخواهدمیخداوآنزندگیآنوکلعقلآن.زندگیبهشدنزندهوذهنیمن

خواهدمیدلشولیهستزایمانشموعدومادرشکمدرکردهرشدکامالکهبچهیکمثل، شدیدپخته.بیایید

برايدردهااینوآمدخواهددردتبیشتربمانیبیشترچیهر.بیرونییبیابایدیدمی گو.بماندآنجاهنوزکه

هماگر، نیستیدمردنفکربهویدسختجانکهاستاینپیغامش، هستیددردزیرشما اگر.داردپیغامشما
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میرممیخوبمنمیرمبمنبگذارگویدمیشمابهذهنیتانمنیعنی. بمیریدخواهیدمیمنبا، بمیریدخواهیدمی

می بهش.ندهفریبرامننباشیتویعنیمردن.میرينمیکهتوبگوییوباشیدعاقلبایدشماتو؟داريکارچی

دروغوزرنگیرويازوآیدنمیبرازشکاريکهکسییعنیهمجلدي، نکنزرنگی، مکنجلديهینکهدنگوی

جوريچهتورآخ. بمیرمتوانممیمن:گویدمیذهنیمن، ذهنی هستمنهمین.بکنمراکاراینمیتوانمگویدمی

چهپس نباشممنکهشودنمینباشمکه منشودنمیپس.بودنخواهیتودیگرکهبمیرياگهبمیري؟توانیمی

در، ریمبمیخواهیممیآیندهدرهمیشهماکهاستهمینبراي، زمانبهاندازدمیرامانتیجهدر؟بمیرمجوري

.دادخواهدمهمیخیلیتوضیحاتموالناامروزحاال.بمیریمبایدلحظهایندرحالیکه

.دنبزنتهمتمابهمردمذارگن.نکنمتهماینازبیشترردیگارماومسجد!بروبزرگواراي نکنزرنگیگویدمی

آتشی در ما زند فردا دنی*****که بگوید دشمنی از دشمنی

وپستیعنیدنیآدمهايفرداکهزدخواهدحرفهاییدشمنیرويازیدشمنیک، داریمزیاددشمنامگویدمی

گردنانداختیم، کشتیمماکهگفتخواهنداینکهبراي، بیاورندماسربالوکننداذیترامابیایندذهنیهايمن

وسیلهبهبایدماهمهوبمیریمدبایماهمه.هستیممسجداینتويماهمه: کهاستاینپیغامشومسجد

راها صحبتاینهمقبال.بکندشنَمکشتنیامردنبهاقداماش ذهنیمنبانبایدهیچکس.بمیریمحضور

.کردیمخیلی

ازقبلهنوزولی، کردیدکارخودتانروي، سالچهل، سالسیشمااگر.بردنمیراخودشدستهکهچاقو:گفت

جستجونبایدراکنید خدامیجستجوشما.کندمیجستجوذهندرراخداداردذهنیمنکهنبدا، نمردیدمردن

وجودازقسمتیکنید بگذاریدشروعلحظهایناتفاقپذیرشازکنیدشروعتسلیمازلحظهایندرشمانیدک

.بشناسددتواننمیذهنکههوشیاريآنبه، شودزندهحضوربههستذهندرجستجودنبالکهشما

شیطانباذهنیمن:گفتهستیادتان، استیکیشیطانباذهنیمنگفت اینکهداشتیمدوباره گذشتههفته

پیدانمودصورتدوبهمنتهااستیکیخداباهمشماحضورو.نددکرپیدانمودصورتدوبهاستیکی

وآرامش.شنودمیراشیطانصداياشمدرذهنیمن.هستندمهمخیلینکاتاینکنیدتوجهاگر.ندکرد

صدايشنودمیرازندگیشنود صدايمیراخداصداي، شدهزاییدهذهنازمقدارکیوشدهجداشماکهحضور

این.کندمیجذبرابرکاتیکیاین، کندمیجذبراها دردیکیاین.گیردمیرازندگیبرکتشنودمیراخرد
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خدابهانسانشدنزنده.ببیندتواندنمیانساندرراخداشیطان. بیندنمیرااینکییاینوبیندمیرااینیکی

خالصه. ببیندتواندنمیکنددركتواندنمیرا

او بد سالمی، مسجدۀبر بهان****که بتاسانید او را ظالمی

خواهندمادشمنان، بروابیبمیريدرستخواهینمیاگر، داریمدشمنماگویدمی، کردنخفهیعنیتاسانیدن

.کشدنمیارآدمکهمسجد.مسجدگردنانداختوکشتکردخفهرااویک ظالمیکسیگفت

کهگویدمیداردهمرااینو می گوید که . بودسالماوو.کشدمیراذهنیمنیعنی.کشدمیراآدممسجدایننه

چرااین:بگویندشمابهاستممکنشماهاي فامیلوشمادوستان، کنیدمیکارموالناسالدوسالیکشمااگر

ایرادنه، کندمیقضاوتنه، بزنیملطمهمردمبهبرویمکهکندمیاريکهمنه، کندمیغیبتنه؟شداینطوري

. کندمینگاههمینطورونشسته؟آدمی هستجورچهاینآخرکندمیبدگویینه، کندمیانتقادنه، گیردمی

ذهنیمنآدم؟هستیبشريچهتوآخر؟نداريتوقعچراشوي؟نمیعصبانیچراگویی؟نمیبدمردمپشتچرا

چیزيیکماتا، بوددردازپر، بودمامثلقبال، بیچارهشدهپخمهرفتهبودسالماینبابا:گفتخواهداینطور

، گیردمیکنارهماازهمبلکهوکندمیسکوتونشیندمیحاال، گفتمیتادهآنکردیممیغیبت، گفتیممی

ماکهاستهمانزندگی، کنمنمیفکر. خوشبختموخوشحالممنگویدمی، خودش هستدردایموهستساکت

.کنیممی

او جهد، چونکه بدنام ست مسجد*****قتل بر مسجد نهدۀتا بهان

تا، مسجدگردنانداختن، استبدناممسجد.کشتهدیگريآدمیکولی، کشتهمسجدکهگفتخواهندمی گوید

کهگفتخواهندمادشمنانبراي اینکه. مسجدنرووایستنهاینجابروگویدمییعنی.برهداوتاشودخالصاو

راشماکهمسجدستکهکندتاکیدخواهدمیموالنا. مسجدگردندانداختنو، مسجدنهکشتیمراتوماازیکی

گوشکههمموالنا، موالناگردننیندازید.کشتخواهدذهنیمنبهنسبتمسجدما را یعنی همه. کشدمی

همه، هستندفضاآغوشدرستارگانهمهکهطورهمینه؟ ما نیاهستیم.هستیممسجددرحالهربهندهید

فکروکنیدمیذهندرشماکهکاريهریعنی.اندشدهمحاصرهدرونازمنتها، هستندخداآغوشدرهاانسان

که شما را محاصره کرده می خواهد فضاستیک، نیستانسانیکهماو. بیندمیاو، بیندنمیکسهیچکنیدمی

حاال بگذار من خودم ، بیرونایم هی فکر می کنی زرنگی می کنی می گویی من نمی، شما را از آنجا در بیاورد بیرون
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کم خروش صبح نزدیک است خوب ، تسلیم شو، بگذار من بکشم،بمیرم آن فضا می گوید نه من تور را می کشم

من همی کوشم پی تو تو مکوش***صبح نزدیک است خاموش کم خروش . کمتر بکوش

که نتان پیمود کیوان را به گَز***سودا مپز، جلْدي مکن، هین برو

رتب اهل مسجد به این آدم تازه م. چند بار گفته جلدي مکن قبالً هم گفت، زرنگی مکن، می گوید برو آگاه باش

برو منم منم ، برو زرنگی مکن، می گویند برو جلدي مکن، وارد که می گوید من آمدم تا بروم در مسجد بخوابم

براي اینکه آسمان را با متر نمی شود اندازه ، اینجا می توانید کیوان را آسمان بگیرید، و خیالبافی مکن، مگو

یت را نمی توانی با متر ذهن اندازه گیري های است می گوید شما حضور را و بیناینهم نکته بسیار ظریف. گرفت

ما یاد می گیریم یا نه؟ . این طوري نیست، تو آمدي می خواهی حضور را تعریف کنی و چیه و حاال چند متره، کنی

همین ، مردیم حاالآمدي بمیري ببینی ما چقدر ، می خواهی حساب کتاب کنی، شما بینهایت را متر متر نمی توانی

چقدر به ! با من صحبت کن ببینم من به حضور رسیدم؟ آخر این چه سئوالی است، می پرسندها طور که خیلی

اصالً ، شما بروید جلو شما تسلیم شوید بپذیرید بروید جلو، ؟ شما از خودتان این سئوال را نکنیدحضور رسیدم

ر دارم؟ چند درصد من دارم؟ وضعم چه طوري است؟ اینها حساب نکنید که من چقدر شدم؟ االن چند درصد حضو

. را ذهن نمی تواند اندازه بگیرد یعنی با خط کش ذهن نمی توانید حضور را اندازه بگیرید دارد این را می گوید

لَخت لَخت، ریش خود بر کنده یک یک*چون تو بسیاران بالفیده ز بخت

، امروز هم راجع به بخت داشتیم، دند که الف زدند ادعاي بخت خوبمی گوید تعداد زیادي از آدمها مثل تو بو

شما چی؟ شما هم از این ادعاها دارید؟ . گفتند آقا ما خوشبخت شدیم دیگر بخت ما باز شد ما به حضور رسیدیم

ود اما بعد متوجه شده نه نرسیده ب، گفته من خوش اقبال شدم رسیدم به آنجا، چون تو بسیاران بالفیده ز بخت

اگر رسیده بود ادعا نمی کرد بنابر این ریش خودش را یک به یک یا لخت لخت کنده یعنی دچار رنجهاي بسیاري 

کندن ریش دردناك است حاال پنج شش تایش را بگیري بکنی خیلی بازهم دردش بیشتر است و می خواهد . شده

ري و بگویی من خوش اقبال شدم به با من ذهنیت بمیبگوید اگر تو می خواهی با من ذهنیت به حضور برسی

.برو دنبال کارت، نمی دانم سئوال کنی نیا مرو مسجد، حضور را اندازه بگیري، حضور رسیدم
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خویش و ما را در میفکن در وبال***کوتاه کن این قیل و قال، هین برو

، به این برنامه گوش بدهدهمین طور هم بارها گفتیم که اگر کسی آماده نباشد نباید دعوت کنی ، می گوید برو

. اگر یک خرده بیدار شده باشد یک چیزي در درون این پیغام را تشخیص می دهد. آماده باشد جانش می شناسد

.نشده باشد شروع می کند به ستیزه

.کوتاه کن، حاال به این مهمان هم می گویند برو این قیل و قال را این گفت و شنید را بس کن

اگر کسی واقعاً می خواهد بمیرد دیگر اینقدر سئوال نمی کند و حرف نمی زند شروع می کند پس معلوم می شود 

می گوید تو می خواهی با منَت . وبال در واقع دردسرهاي بعدي یک کار بد است. و ما را به دردسر نینداز. به کار

. بمیري در آینده خودت و ما را دچار مسئله خواهی کرد

************

:ار پر معنا شروع می شود که تیترش این استپس از این یک قصه بسی

4088بیت ، دفتر سوم، مثنوي، مولوي

به دفع کردن حارس کشت به بانگ دف از ، ایشان را و مثل آوردن، جواب گفتن مهمان

.شتري را که کوس محمودي بر پشت او زدندي، کشت

می آورد و مثلش هم یک مثل قشنگ حاال این مهمان که می خواهد بمیرد برود به مسجد جواب می دهد و مثل

اي کنار کشتی بوده و یک طبل کوچک داشته این طبل کوچک را می زده و با اي است می گوید یک پسر بچهساده

یک دفعه سلطان محمود از آن طرف رد . ها می ترسیدند و نمی آمدند مزرعه او را نمی خوردندصداي طبل پرنده

کوس را روي آن می ، شتر بسیار قوي بوده که طبل بزرگ، د با قشون زیاداش را آنجا می زنمی شده و خیمه

و وقتی که سلطان محمود می رفت به جایی و بر می گشت این کوس زا . حمال کوس بود، گذاشتند حمل می کردند

به فت یا طبل بزرگ را می زدند و گوشهاي شتر از صداي این کوس پر شده بود و وقتی که این شتر را رها کردند ر

و بزرگی از آنجا رد می شد . مزرعه این بچه شروع کرد به خوردن و بچه این طبل کوچک را می زد، کشت این بچه

50برابر 20این شتر حمال کوس است با صداهاي بسیار بلند که به اندازه ، جان وقتت را تلف مکنگفت که بچه

. این شتر که محل نمی گذارد به این صداي کوچولو، دهبرابر این صداست شنیده و خو گرفته و عادت کر100برابر 

.مهمان می خواهد حاال بگوید که من خیلی چیزهاي مهم را از دست دادم و شنیدم و من می خواهم بمیرم
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بلی االن قصه را شروع می کنیم به خواندن

که ز الحولی ضعیف آید پیم****اي یاران از آن دیوان نیم: گفت

ی خواهد به من ذهنی بمیرد و می داند که توي فضاي یکتایی است می خواهد از ذهن خارج این شخصی که م

هاي ذهنی نیستم که با از آن مناي یاران من از آن شیاطین نیستم : بشود و نصیحت آنها را می شنود می گوید

قدرتی یا نیرویی یعنی نیستالحول. ام یعنی آنچیزي که رویش وایستادم ضعیف بشودشنیدن یک الحول پی

منتها این عبارت ، یعنی هیچ قدرتی غیر از قدرت خدا در جهان نیستالحولَ و ال قُوّة الّا بِاهللاغیر از نیروي خدا 

وقتی من ذهنی می شنود فرار می کند می گوید حتماً یک چیز ، را هم من ذهنی می شنود و هم حضور می شنود

می گوید اگر نیرویی به . فتد بروم وقتی حضور می شنود فضا را باز می کندترسناکی دارد اتفاق می ا، خطرناکی

اثرتواندمن نمیرويبدحوادثواتفاقاتبنابراینپس. غیر از قدرت خدا نیست من به او بیشتر زنده بشوم

بداتفاقزاذهنیمن، بیفتدخواهدمیبدياتفاقکهاستمشخص، خوانندمیکهراعبارتاینمعموال. بگذارد

خداجنسازبیشترکندمیبازرافضا، بمیردذهنیمنبهنسبتاستگرفتهتصمیمکهانسانی.کندمیفرار

منجنسازبیشتروبندیدمیرافضاشمایاکندمیخداجنسازبیشترراشماالحولاین، حاال.شودمی

مناینکهبراي، بشودضعیفامپیکهنیستمآنهاییزامنگویدمی؟کنیدمیفراربلکهوترسیدمیوشویدمی

همسريیکروي. نیستذهنیمنرويمنپی. استمحکمواستزندگیرويمنپی. امایستادهزندگیروي

سستالحولیکازشماچی؟شما. بریزمفرومنبکشندرایکیاگرکهنایستادمدردهاوها شدگیهویت

بازرافضا، آوریدنمیدستبهراچیزيیکیادهیدمیدستازراچیزيیکوقتی؟کنیدمیفراروشویدمی

آیدمیدربیدادتانودادوشویدمیکوچک، نهیاشود؟میبیشترپذیرشتانشود؟میبیشترآرامشتانکنید؟می

.نیستمشیاطینآنازگوید مناین دارد می.شویدمیخشمگینوکنیدمیشکایتو

زديطبلکی در دفع مرغان می***کو حارِس کشتی بديکودکی

.کنندفراروبرمندها مرغتازدمیراکوچکیطبلوبودمزرعهوکشتنگهبانکهبودهکودکیگویدمی

کشت از مرغان بد بی خوف گشت**تا رمیدي مرغ زان طبلک ز کشت

ازمزرعه، کشتکهطوريبه. کردندمیفرارورمیدندمیمزرعهوکشتاز، کوچکطبلاینصداياز، مرغانتا

.آمدندنمیمرغاندیگریعنیگشتترسبیبدمرغان
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عظیمۀبرگذر زد آن طرف خیم**شاه محمود کریم، چونکه سلطان

.زدبزرگخیمهیکآنجادر، کردمیگذرکهموقعی، بخشندهپادشاهمحمودوقتی که سلطان

گیراَنبه و پیروز و صفدر ملک***ثیراَةبا سپاهی همچو استار

دراثیرالبته. هایشسنارهباباشدآسمانتواندستاره اثیر می. اثیرستارهمثلبودزیادبسیارسپاهاین: گویدمی

مثل. شدمیآتشمثلشبهاکهاستسپاهیزیاديتعدادمنظوروبودهوااینرويکهاستآتشیالیه، قدیم

کهکنیدمیگیر توجهملکوصفدرندهوشکنصفیعنیدرصف.بودپیروزبودانبوه.درخشیدندمیستارگان

موازيطوربهمعنیدودر، زندمیتمثیلرامحمودسلطاناینکهبرعالوه. هستهمخداتوصیفات، توصیفاتاین

.بردمیجلو

سرو همچون خروبختیی بد پیش****اشتري بد کو بدي حمال کوس

قرمزوکوهاندوقويشتر، شتریعنیبختییبزرگطبلیعنیکوس. بودکوسحمالکهبودشتريیکپس

.بودقويهموزیباهم، خروسمثلرفتمیپیشکهبودهیکلقويشتریک، رنگ

زدي اندر رجوع و در طلبمی***بانگ کوس و طبل بر وي روز و شب

راکوساینبرگشتنموقع، رفتمیبیرونشهرازفتوحاتوجنگبرايمحمودسلطانکهموقعیبنابراینپس

خواستنورفتنیعنیطلبوبازگشتیعنیرجوع. زدندمیشبوروز

کودك آن طبلک بزد در حفظ بر****اندر آن مزرع در آمد آن شتر

طبلکیهمان. کردطبلکدنزبهشروعکودكوآمدکوچولوپسرآنمزرعهبهشترآنگویدمی، گندمیعنیبرّ

.نخوردراهایشگندموکندفرارشترتا. دادمیفراريرامرغانکه

با آنش است خو، طبل استۀپخت***مزن طبلک که او: عاقلی گفتش

شدهبزرگآنبایعنیاستطبلصدايپختهشترایناینکهبراي، نزنراکوچولوطبلاینکهگفتاوبهعاقلی

دارمدوستمن. بمیرمکهدارمدوستمنکهبرسداینجابهخواهدمی.آیدمیخوششواستهمدمآنبا، است

خواهدکه می، زندمیموالناراتمثیلایناینکهضمنو.استکردهخوآنباوبیندازمراچیزيیکطبلیهرباکه

پرگوشهایممنکهگوییدمیشما، میریدبذهنیمنبهنسبتایدگرفتهتصمیمشما اآلنیابگویدمهماناینبه

.ترسمنمیبدهمدستازراکوچولویمچیزهاياینکهبا، کوچولوطبلهايبامن. است
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هردر، نهاجاینبهآیدمیکهدفعههردر، باشدخداوزندگیسمبل، محمودسلطانسمبلیکو همین طور اگر

یک چیزهاییوبگیردشماازراچیزهایییکخواهدمینفسیهردر، آیدمیجهاناینبهشماطریقازکهدفعه

، مهمانایناینکهکما. شودمیزدهشماازفانیچیزهايشدنریختهطبلنفسیدرهریعنی. بدهدشمابهرا

کهکنیدمیتهدیدمراکههمشما. ترسمنمیکوچکهاي طبلصدايازمنکهگویدمی. کندمیرااستنباطهمان

.بمیرمخواهممیمن. بدهمگوشحرفهااینبهتوانمنمیمن، نروواستسختمردن

بیست کفل، که کشد او طبل سلطان***پیش او چه بود تَبوراك تو طفل؟

.استعددیک، برابرصدیابرابربیستاینجادرقسمت، اندازهیعنیکف

زدهطبلاینهمهکردهعادتبزرگهاي طبلبهکهشتراینپیش، کوچکطبلودفیعنیتبوراكگوید اینمی

بیستکهراسلطانطبلاو. دهدنمیگوشاوونیستچیزيکهطفلتوطبلصداي، استشدهبزرگاوواند

.زنندمیهرروزوکشدمیتوستطبلبرابر

جان من نوبتگه طبل بال****قربان الۀکشت، عاشقم من

الیالهال، اولهمینالیعنی. هستمالقربانمنهستماليکشتهمن. عاشقممن:گویدمی. زندمیراحرفشحاال

نهاجدرکهراچیزيهر. کشدمیخودشبهمراکهراچیزيهرکنممیانکاروکنممیالهوشیارانهمنیعنی. اهللا

بهخواهممیمن.بماندمنپیشبایدمنتوجه. استمنمالتوجه. گویممینهمنکندجذبخواهدمیمراتوجه

من.برودبیرونبگذارمتوانمنمی، خداستجنساز، استنظرجنسازکهراتوجهممن. شومزندهزندهتوجهاین

کردهکارمنرويالاین. شدمالقربان. کردمقربانیرامختلفمهاي قسمتوهستمالکشتهوهستماوعاشق

می گوید نه من . مکنجلديکه بروگویندمیایشانبهچون.امکردهعملالهبمن. چیستالام فهمیدهمن.است

یعنی من از خدا می خواهم که هم هویت ، جان من محل زدن طبلهاي بالست. می دانم دارم چه کار می کنم

ي من تا فرصت پیش می آید می بینم تا با یک چیزي هم هویت شدم با یک درد. شدگیهایم را بشناسم بیندازم

. می اندازم، از طریق ال بگویم من تو نیستم من از جنس خدا هستم، یک دردي را حمل می کنم، هم هویت شدم

. با هر صداي طبلی یعنی یک چیزي می افتد، بنابراین اینجا محل طبل زدن است جان من محل طبل زدن است

.نوبتگه جایی که طبل می زنند.شما هم می توانید این را بگویید؟ باید بگویید. این را عاشق می گوید
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آیا درون شما محل زدن طبلهایی است که هر صدایش معادل انداختن یک چیزي است؟ طبل می زندد یک چیزي 

هر چیزي که براي شما گندم و مهم است یک ابزاري وجود . و می دانید که شتر مزرعه شما را می چرد، می افتد

و اگر زندگی . ار و دانا هستید می دانید که هر چیز فانی را باید بیاندازیدولی شما هوشی. دارد که آنها را می خورد

شما نمی گویید واي این را من چطوري بیندازم؟ . شما را االن می شناساند به چیزي که با آن هم هویت هستید

ل شکایت و داد و تبوراك شما یا صداي طبل شما می تواند معاد. دارد طبل می زند که تو بیندازي! بینداز! بینداز

این آدم عصبانی .بلی شکایت و داد و بیداد شما می تواند مردم را پراکنده کند از اطراف شما، بیدادهاي شما باشد

. دور و برش نروید این هم هویت شدگی زیاد دارد، ناسزا می گوید، می شود

و نداده شما االن چهل سال است ولی وقتی شتر خدا بیاید بچرد به شکایت شما دیگر اهمیت نمی دهد و نداده

می گوید چرا نمی اندازي؟ چرا از . مگر کسی گوش کرده؟ دارد می خورد، دارید گریه و زاري و شکایت می کنید

جنس من نمی شوي؟ چرا نمی میري؟ چرا ال را به کار نمی بري؟ چرا انکار نمی کنی که غیراز من و خودت چیزي از 

تو گفتی بلی؟ آن ، ی که از جنس منی؟ مگر من از تو نپرسیدم که تو از جنس منیجنس تو نیست؟ مگر تو نمی دان

خدا می گوید من به انتخاب شما گرچه . بلی چی شد؟ آن وفا چی شد؟ و اگر می خواهی بیشتر درد بکشی باشد

درد بیشتري می خواهی؟ می خواهی طبلک بزنی هنوز شکایت بکنی؟ . مطابق قانون من نیست عمل می کنم

بازهم باید طبلک بزند؟ ، آیا آن پسر بچه وقتی این بزرگ گفت طبلک نزن این گوش نمی دهد، آن شتر می چرد

شما می دانید که جان شما محل ، و شما هم می دانید تا حال طبلک زدید و کشته و قربان ال نشدید. نباید بزند، نه

. باید بهش عمل کنید، کوبیدن طبلهاي ریزش چیزهاي فانی است

پیش آنچه دیده است این دیدها*****خود تبوراك است این تهدیدها

پیش آن طبلهایی که ، براي من دف است، این تهدیدهایی که شما می کنید همۀ اینها صداي طبل کوچک است

پس معلوم می شود این انسان انسانِ بیداري است می داند که . امپیش آن دردهایی که من کشیده، اممن دیده

. خوب شما هم باید همینطور باشید. چیه و نمی ترسد که بمیردمردن

کز خیاالتی در این ره بیستَم****اي حریفان من از آنها نیستم

و می داند که در فضاي یکتایی ، پس یادآوري کنم که یک انسانی که من ذهنی دارد می خواهد به من ذهنی بمیرد

و البته کسانی که اهل مسجد هستند این اهل فضاي یکتایی . گذارممی گوید من هوشیارانه قدم بیرون می ، است
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می بایستی که تصمیمت را ، این کار را بکنی، بهش می گویند که مواظب باش اگر در این راه می خواهی بیایی

خود و البته. دار مردم و تلقینهاي مردم تلقینهاي من ذهنی در این کار جلو تو را نگیردگرفته باشی و فکرهاي من

اي بوده کنارش وایستاده و طبل کوچکی داشت که مرغها را اي بوده و پسر بچهاین شخص مثال زد گفت که مزرعه

و این صداي طبل معادل ضررهاي کوچکی است که مرغها را فراري می دهد ولی یک ، با صداي طبلش رم می داده

صداي طبلهاي بزرگ و مهیب عادت داشته دفعه شتر سلطان محمود می آید که حمال کوس بوده و گوشهایش به

خودش را به آن شتر تشبیه می کند می گوید که من از صداي مرگهاي ، و صداي طبلک این پسربچه کارگر نبوده

. ام را که مرکزم هم هستند اینها را هم بیندازمکوچک و بزرگ نمی ترسم و دلم می خواهد که قسمتهاي عمدة من

و اتفاقاً من دنبال قسمتهاي مهمی از خودم ، بزرگ باشد براي من فرق نمی کندحاال می خواهد کوچک باشد 

چه می خواهد درد ، هستم که با آنها هم هویتم و دل مرا تشکیل داده به محض اینکه ببینم من اینها را می اندازم

چه ، گر باشدچه می خواهد هم هویت شدگی با انسانهاي دی، چه می خواهد هم هویت شدگی باوري باشد، باشد

اي که دارم می خوانم یکی از مهمترین و یاد آوري کنم قصه. دارد این حرفها را می زند این مهمان. مال دنیا باشد

و شاید الزم باشد که سی بار چهل بار عمالً این قصه را بخوانید و ببینید که هر ، هاي مثنوي است به نظر حقیرقصه

و حیف است که با یکبار شنیدن از کنارش رد بشوید و قسمتهایی از آن . اش روي شما چطوري پیاده می شودبیت

.را بگیرید

بیستم یعنی ، می گوید اي دوستان من از آن آدمها نیستم که بوسیلۀ خیاالت خودم و دیگران در این راه بایستم

این برنامه گوش می درست مثل شما که به . من بسیار متعهد هستم، چیزي نمی تواند مرا متوقف کند، به ایستم

. کنید نه خیاالت خودتان و نه خیاالت دیگران روي شما اثر نمی گذارد

بل چو اسماعیل آزادم ز سر*****حذَربی، من چو اسماعیلیانم

پس من مانند اسماعیلیان هستم و اسماعیلیان یعنی افرادي که منصوب به اسماعیل هستند یا ممکن است آن 

اسماعیل می دانید که حاضر شد سرش را ازش جدا کنند همین . یرید که اینها بی باك بودندفرقه اسماعیلیه را بگ

یعنی یک نفر حاضر شد که از ذهنش عقلش و منَش بگذرد که البته کشته نشد بلکه یک ، یعنی قربانی کنند

ن حضور میشی پیدا شد و این میش نشانگر همین حضور است لطافت است و بی گناهی و معصومیت است همی
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من مثل اسماعیل هستم و من از سر آزاد هستم یعنی عقلم نمی تواند ، پس اشاره می کند به عید قربان. شماست

. و بسیار بی باکم در این راه و نمی ترسم، جلوي من را بگیرد عقل من ذهنی

از دست دادن هم شما می دانید که بزرگترین عامل بازدارنده ترسی است که من ذهنی ایجاد می کند و ترس هم

ام را اشکال ندارد من هم هویت شدگی، وقتی یک نفر علم این را دارد آگاهی این را دارد، هویت شدگیهاست

. بیندازم مثل اسماعیل می شود

قُل تَعالوا گفت جانم را بیا****فارغم از طُمطُراق و از ریا

ذهنی که بخواهد پز بدهد دانشش را به رخ مردم می گوید من آزاد هستم از تشریفات و شکوه و جالل ظاهري من 

یعنی فرض . ریا حقیقتاً دروغ من ذهنی است، و از ریا. این طمطراق است این دنیاست، مقامش را، بکشد مال دنیا را

زندگی را از طریق یک عایق و از توي ذهن با مفهوم دریافت ، زنده نیست، کن که من ذهنی هیچ موقع شاد نیست

اي هم به و عالقه، من راستین هستم، ام می گوید من ریا ندارمو می گوید که نه من زنده. ربه می کندمی کند و تج

معنیش این ، ایمرا تا حاال خیلی خواندهقُل تَعالوا.امرا هم شنیدهقُل تَعالواتشریفات چیزهاي ظاهري ندارم و این 

پس بنابراین . هوشیاري انسانی باال بیاید، بگو به انسانگفت . بیایید باال در واقع: است که خدا به ما می گوید

نمی تواند به هوشیاري حیوانی ، پایین نمی تواند برود، هوشیاري انسانی االن در ذهن است هوشیاري جسمی دارد

اینجا هم که نمی تواند بماند براي اینکه االن ، برود به هوشیاري درختی برود و جمادي برود از اینها گذشته

یعنی وراي فکر و آن ، تنها راهی که براي بشر باقی می ماند برود باال. جهنم است) ذهن(هیم دید اینجا خوا

. هوشیاري حضور است

ما داریم می رویم به سوي خدا پس . بیا پیش من، به من گفته به جان من که بیا، را شنیدم منقُل تَعالوامی گوید

.بنابراین من مطمئن هستم

بِالْعطیه منْ تَیقَّنْ بِالْخَلَف****جاد فی السّلَفگفت پیغمبر که

.)در دنیا بخشندگی می کند، آخرت یقین داشته باشدهر کس که به عوض در: پیامبر فرموده است( 

می بینید که این فرموده را دارد اعمال می کند به اینکه اگر شما یقین داشته باشید که به این که من ذهنی را 

.ید چیز بهتري می گیرید حتماً می دهید می رودبده
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و موالنا جاده را دارد صاف می کند براي اینکه به شما بگوید که اول شما اینها را می شنوید علمش را پیدا می 

اسمش دار است کهفکر من، این شناسایی بهتر از فکر است، دانشش را پیدا می کنید شناسایی می کنید، کنید

پس اول هم هویت شدگی است که ظن است بعداً شناسایی ، ساس باورها و هم هویت شدگیهابر ا. ظن است

است که علمش است بعداً یک خرده آزاد شدند یقین است براساس این حضور بعد از اینکه این یقین در ما 

ال می زند این می خواهد این فرایند را به ما توضیح بدهد و مث. زیاد شد یقین تبدیل به دیدار خدا خواهد شد

پس بنابراین هر کسی که االن در این لحظه یقین داشته باشد که این هم هویت شدگی و این درد را بیندازد از . را

و االن چندتا مثال می زند براي . رها می کند، آنور همین لحظه چیز بهتري گیرش بیاید حتماً این کار را می کند

اینطوري است واقعاًاین کار که موالنا ما را قانع کند که 

زود دربازد عطا را زین غرض****هر که بیند مر عطا را صد عوض

صد برابر گیرش می آید حتماً به ، هر کسی که بتواند ببیند وقتی می بخشد یک چیزي را صدتا عوض می آید

انید که چی را ولی می د، خاطر اینکه صدبرابر گیرش بیاید زین غرض این را می دهد می رود هر چی که آن هست

درست است که هوشیاري هستیم یک چیزي را رها نمی کنیم و آن من ، ما چسبیدیم به من ذهنی. دارد می گوید

می گوید اگر کسی بداند که این را رها بکند و صد برابر می گیرد به خاطر اینکه آن صد برابر را بگیرد . ذهنی است

.یی استاین همین دانش است شناسا. این را رها می کند

مال خود دهند، تا چو سود افتاد****جمله در بازار از آن گشتند بند

اند تا اند در سرما و گرما براي این آنجا نشستهنشستههااند مغازهتوي دکانها نشستهمی گوید آنهایی که در بازار

دالر می 50پول آمریکا ببینند که اگر یک کاالیی سود می کند یک مشتري آمد یک چیزي را خریدند حاال به 

اگر فرصت سود پیش بیآید از مالشان . اند آنجادالر بفروشند فوراً کاالیشان را بدهند براي این نشسته70توانند به 

.دل بکنند

به بذل آید مصر، تا که سود آید****نشسته منتظر، هازر در انبان

هایتان پولها را یا در بانک گذاشتید شما در خانه. انداشتههایشان پول و زر را منتظر نگه دمی گوید مردم در کیسه

منتظر چی هستید؟ منتظر این هستید که اگر چیز خوبی گیرتان آمد فوراً با اصرار پولتان را بدهید برود به شرط 

سبیده تا حاال چرا چ. اینکه بدانید که این خانه را که می خرید سه ماه دیگر مثالً ده درصد قیمتش باال می رود
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می خواهد بگوید که چیز بهتر از من ذهنی وجود دارد مثال می . بودید به پولتان؟ براي اینکه چیز بهتري نبوده

.زند مثالهاي زیادي می زند و ما را متقاعد می کند

سرد گردد عشقش از کاالي خویش***بیش، یی در رِبحچون ببیند کاله

د بیشِ یعنی بیشتر سود می کند در این صورت عشقش از کاالي خود آن مغازه دار اگر ببیند یک کاالیی در سو

تا به حال چسبیده بود به کاالیش در مغازه حاال پارچه یا هرچی که می . یعنی دلش سرد می شود. سرد می شود

یا پول نقدش را می . اش را می دهد می رودفروشد به محض اینکه یک مشتري بیاید ببیند که سود دارد پارچه

گفت در . اول عشق داشت چرا از پولش دل می کَند؟ براي اینکه چیز بهتري می گیرد. د و یک چیزي می خردده

.این کار هم اصرار می کند

هاي خویش را رِبح و مزیدکاله****کو ندید، گرم زان مانده ست با آن

وبهترچیزياینکهبرايدهدمیادامهرادوستیشوراکاالیشدارددوستیعنیماندهگرماینبخاطرگویدمی

چهبفروشماگردارمخانهیکاآلنمنخوبخیلیگویدمی. بیندنمیخودشکاالهايتر ازسود دهوباالتر

آنکهمی خردچیزيیکبفروشدراایناگرکهبدانداگربفروشم؟ ولیچهبراي! بخرمکهنیستچیزي؟بخرم

؟ استدرست. شودمیسردخانهازدلشفورا، رودمیباالقیمتش بیشتر

کهکنیمفکرمیاینکهبراي؟چسبیدیمدردهایمانچرا بهباورهایمانبهچرادانشمانبهچراماهمبنابراینپس

گیریدمیبهترصد برابربدهیداینها رااگرکهدانستیدمیاگرولی، نداردوجوداینهابهتر ازوتردهسودچیزي

هویتهموبخشیدیدمیراانسانها، رفتمیگذاشتیدمیرارنجش، رفتمیگذاشتیدمیراددرصورتدراین

وانداختیدمیراخشم، انداختیدمیرارنجشتان، انداختیدمیراتانکینه، گذاشتیدمیکنارراباورهاباشدگی

درشاديارتعاشکهلحظهایناستبودنزندهکهلحظهایناستزندگیکهلحظهاینکهشدیدمیمتوجه

فکر؟اینقدرعالقمندیمآیندهما بهچرا.وآیندهگذشتهبهرفتیدنمیبنابراین، خرد استفورانواستوجودتان

آن، دهدمیمابهخوشیفقطمفهموم، استمفهمومیکچیزآنحاال، داردزندگیدرآیندهچیزآنکهکنیممی

اصلتانآیدمیبیرونشماوجودازلحظهدراینکهاستشاديکهتیددانساگرمی، دهدمیراتقلبیشیره

کهحاالخوبخیلیگوییدمیشما. کنیدنمیرهاراخوب آندانیدنمیوچون.کردیدمیرهارامنوشدیدمی
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بهتراز کنیمرهارااینخوبگذارندمیاحترامکنندمیتاییدماراکنندمیدعوتماراوکنندمیتوجهمابهمردم

.داردوجوداینبهترازمی گویدآید؟میگیرمانچیزيچهاین

در شرف، چون ندید افزون از آنها****همچنین علم و هنرها و حرَف

حاال هنراندشدههویتهمهنرباواندشدههویتهمعلمباکهآنهاییهمینطور، استمهمخیلیبیتاین

و باعلمشانباانسانها، هاوحرفهها فضیلتیکسري، نیستاینهاوکردناشیونقزدنسازمعنیبهدراینجا

اگر، بینندنمیچیزيآنهابیشترازو شرفبزرگیدراینکهبراياندهویتهمهایشانبا حرفهوهنرهایشان

یکمثالیا یک کسی، دیگريدانشهروفوق لیسانس، دکترافوق، دکتراباشدگیهویتهمدانستندمی

بستندنمیخودشانبهراالقاباینخُوبداردوجودآنبهتر از، فالن، دکتر، استادگویندمیاوبهوداردايحرفه

آنبهترازحاالبودندزندهلحظهدرایناینکهبراي، نبودندالقابآناحترامگداي.ساختندنمیخودآنهابراساسو

ازلحظهدراینکهاستعلمیکهاستخردي، خداوبین مااستیبزرگو پردهماهویتمهمباهاشکهعلمی

کهآنهاییکهاستضخیمیبسیارپردهاو، گذاردنمیاوهویتیهماتآن دانشباکهوقتیولی.آیدمیزندگی

شدگیهویتهمسالگی40سالگی35سالگی30حوالیدرسنینمخصوصا.گویممیچهدانندمیاندخواندهدرس

اینهاوسواداینباایمخواندهکهکتابهاییاینباکهخوانیممیماکتابدرکهچیزهاییهمینمثل، دانشبا

کندبرقراررابطهدانشاینبراساساشبچه، با همسرشیا، کندتجربهرازندگیکیفیتکندزندگیآدمشودمی

. استغلطاین

خدا رحمو حاالترمقدار ضعیفیکبعداًسالگی40یا35همشاید ، سالگی30بوده صادقمندرموردبیتاین

ولیبیندرا میضرر، دهدنمیهمگوشآدم.استخطرناكخیلی، دانممیچیزراهمهکردممیفکرمن، کرد

مثالیکی.استدانستنهمینپردهبدترین.دانممیگویدمیاینکهبرايبدهدگوشتواندنمیدهدنمیگوش

، دیگرفهمیدممیمنبودخوبیچیزمثالاگرگویدمیوکندمیگوشبرنامهاینبهیاخواندمیراوالنامآیدمی

کهگویدمیراهمینداردموالنادیگراستغلطاینخوب. دارمرامدركفالن، نیستدیگر باسوادتر کهازمن

.که خیلی مهم استکندفکرمیبیندنمیچون
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نام جان شد چیزِ لیز، چون به آمد****جان باشد عزیز، تا به از جان نیست

بهشماکهچیزيهمهدرواقع، فانیچیزیعنیداشتنگهشودنمیکهلغزندهوخورندهسرلیز چیزچیز

رود نمیوخوردنمیو سرآنبهچسبیدیدشماکههستچیزيدیگر چهرودمیداردهستلیزچیزچسبیدیم

جانبهتر ازتا.سالمتی، وجود داردماتننیست؟ بهتر ازفانیتناینمگر، بگوییدمنبهاالن چه چیزي هست

خواهیمجانبازهمبمیریمذهنیمنبهماآیا، دهدمینشانذهنکهاستجانیو این، استعزیزجان، نیست

تواندمیراشاديکهنیجا.استزندگیزندهجان، داشتخواهیمهمجانیکهبود؟ البتهخواهیمزنده؟ داشت

، شودمیتجربهشاديصورتبهکندحرکتدرانسانبخواهدخدا، استخداوندپویايِجنبهشادي، کندتجربه

اگر.داریماشکالنیستاگراینطوري باید باشد، بشودجاريشاديبایدکنیدعملوبکنیدفکرشمایعنی

، استترسندهجان.استذهنیمنجانماجانباشید منتهیمشآرابینهایتبایدکنیدنمیعملوکنیدفکرنمی

.استدردپرازجان، استمضطربجان

نامآمدبهتريچیزوقتی.جاناینبهمردم چسبیدنداستعزیزجاناینندیدیمراجاناینازبهترتاگویدمی

یک، ایدکردهتجربهشما. افتدمیدمآدستازخوردمیسر.شدتمامبرودکنمی گوید ولش، لیزچیزشدجان

برايکردم؟اینقدرحملرارنجشاینمنچرا؟بودمناراحتبخاطرشمنکهبودچهاینشویدمیبیداردفعه

همیقیناگرشماهمهاالن.استچیزخوبیکنیدفکرمیبوددادهشمابهدردمنديجانیکرنجشآناینکه

اگر.ندارندارزشها خشماینوها ترسو اینها کینهو اینها کدورتو اینارنجشهاینکهایدشناختهندارید

.دارمغازهآنآید مثلمیگیرتانبهتريچیزبدهیدرااینها

زاطفل، تا نگشت او در بزرگی****بود جان طفل را، لُعبت مرده

بزرگوقتیولیدارددوستشستاجانساله8ساله10دختربرايمردهعروسک، عروسکیعنیگویدلعبتمی

این اگرولیاستهیچبچهایندرمقابلمردهعروسکایندیگرزایدمیبچهوکندمیازدواجوشودمی

.داردذهنیهنوز منیعنی، دارداشکالعروسکاینبههنوزچسبیدودیدرازندهبچه، دار شددخترخانم بچه

وقیلاینکنید؟ گفتمیسوالچقدرکنیمیگفتگوچقدر: گفتامروزصهقدر، ایدشناختهکافیاندازهبهشما

سوالچقدروزنیمیحرفچقدر.بس استدیگرهمخواهینمی، بمیربمیريخواهیمیاگرکناربگذارراقال
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جانطفلبرايذهنیمناستذهنیمننداردجانکهعروسک، مردهعروسک، مردهلعبت، کنی؟ مهم استمی

دهدمیتوضیحاندازي خودشمیراعروسک، مردذهنیمنآمد دیگردنیابهشماحضورطفلوقتی.تاس

پس بدانت حاجت است، تا تو طفلی****وین تخیل لُعبت است، این تصور

، آیدفکرمییکاآلن، کندتغییرمیفکردرذهن، کنیمفکرمیماکهباشدذهنیمنکهتخیلو اینتصوراین

متحركذهنیتصویرو اینچرخدمیچیزيو یکهستوجودحستویشاناینهاهمهِآیدفکرمییکدبعلحظه

.دارياحتیاجآنبههستیطفلکهتازمانیواستعروسکاین، داردجاناینکنیماست و فکرمیذهنیمن

کنممیفکرمن؟ شدیدپخته؟داريالزمراذهنیمنمردهعروسکهنوزیا؟ درآمدیدطفلیازشما؟ چیشما

منکهبگوئیدوکنیدرهاراذهنیمنمردهعروسکاینکهکردیدپیداشناساییودانشکافیاندازهبهشما

منجان:گفتوبیندازيراآنهایکیو یکیندارمهایمشدگیهویتهمبهاحتیاج، ندارمدردهایمبهاحتیاج

بگذار، خوردمیراهایتانگندمداردزندگیشتر، افتدمیچیزيیکخوردمیکهطبلیهر، بالستطبلنوبتگه

من بدردعروسکاینکهشماستیقینوشماستداناییو حضور شماست وشماستزندگیشتر، بخورد

.خوردنمی

فارغ از حس است و تصویر و خیال**شد در وصال، چون ز طفلی رست جان

گر چه ما چهل پنجاه شست ، وقتی جان ما از طفلی رست. به شما بگویددیگر از این آشکارتر نمی شود که موالنا 

تا ، تا زمانی که خودنمایی می کنیم، سالمان می شود هنوز ازطفلی نمی رهیم تا زمانیکه به این من چسبیدیم

ان هی تکرار می کنیم من در دبیرست، زمانی که حتی پیر شدیم به کارهایی که در گذشته کردیم افتخار می کنیم

بعد فالن مقام را بدست آوردم خوب االن که ، دانشگاه شاگرد اول بودم بعداً فالن چیز را ساختم، شاگرد اول بودم

رفت با خدا یکی شد در وصال، چون ز طفلی رست جان.یعنی چی؟ یعنی هنوز طفل است، کهنمی توانم بکنم 

می . ذهن است و آزاد از تصویر و خیال استدر این صورت فارغ از پنج تا حس است و قضاوتهاي ناشی از. شد

. مثال من خشمگینم می ترسم یک کاري می کنم، شود االن بجاي تصویر و خیال که فرمانده ماست و انگیزه دردها

حس ، حس اضطراب، حس ترس، حس خشم، حس حسادت، حس جدایی حس ناقص بودن، هاي من ذهنیانگیزه

لیت اینها انگیزة ما نباشد آزاد می شویم از این تصویر و خیاالت من مالمت حس عدم مسئو، احساس گناه، خبط

می خواهد بگوید که آن فکرهایی که . االن می خواهد بگوید که اینها بی اساس است. ذهنی که بی اساس است
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را شاهدهاي کوتاه قرانیواش یواش هم یکی از سوره. زندگی آنطوري نیست. شما می کنید اصالً آنطوري نیست

. خواهد آورد و توضیح خواهد داد به شما که آنطوري که شما فکر می کنید نیست

واهللاُ اَعلَم بِالْوِفاق، تن زدم*****نفاقتا بگویم بی، نیست محرَم

شکبدون، مفاهیمبدون، ذهنیمنبدونتا، کنندمیگوشذهنیمنباهمهچونبینمنمیمحرمیمنگویدمی

بشودتبدیلشخصآنتابشودسببچیزهااینعمال، نفهمدذهنباراچیزهااینبخواهدیکسیکاینکهبدون

منافقها بعضیکهنیستاینطور.استذهنیمنهمینمناقق، نفاق، حضورهوشیاريبهجسمیهوشیارياز

اینکهبرايمگوینمیدیگرشدمساکتیعنیزدمتن.استمنافقداردذهنیمنهرکسی.نه. مانیستیمهستند

اوباوشدنتبدیلازپسفقطمااینکهیعنی، داناستخدافقطشدنیکیبهدوستیبهرفاقتبهوفاقبه

بهمسجداهل، دانایانآن. استغلطاینکنیممیداریم تجسمذهناگر با.چهیعنیکهفهمیممیشدنیکی

راخداخواهیمیتوکنیتعریفراحضورخواهیمیتو؟ بگیرياندازهمترباراآسمانخواهیمیتوگویندمیاو

خواهدمیکهکسیگویدمیاینها را این شخص.نهگویدمی.نیندازدردسربهماراوکارتدنبالبرو، کنیتعریف

تنگویدمیکهموالناستحرفاینالبته.گیریممییادداریمما هموزندمیحسابیحرفهايبشودمسجدوارد

زمانیتاوگرنهچییعنیخداوصالاینشودمیمتوجهآدمکهاستوصالوقتفقطبالوفاقواعلمواهللامزد

.کندمیبرخوردآنبانفاقوسیلهبهاستذهنکه

که اَهللاُ اشْتَري، حق خریدارش****ریزان فنا، اندمال و تن برف

نوربایعنی، هستندبرفاینهادیگرهرچیزدرهاباورهاباوو بابدنباومالباها شدگیهویتهماینگویدمی

یعنی ، هستندرفتنیازبیناینهایعنی، ریختخواهدرااینهافنایعنیفناریزان، ریزندمیآگاهیخورشید

رفتنیبینازدربیایدذهنبهکههرچیزي.دیدیمراآنهاذهنبوسیلهحتماشدیمهویتهمباآنماکههرچیزي

کهخوانممیاآلنکهايآیهبهکندمیاشارهکهاینهاستخریدارخداولی، رفتخواهدازبینفناریزانِ، است

راذهنیمنهمینیعنیهستکهوهرچهدنیامالوباورودردازاعمراشماهايشدگیهویتهمخداگویدمی

تاًکیدآیهاینرويزیادخیلیخیلیوموالناایمهخواندراآیهاینبارچندینحاالتا، استخریدهبهشتبهايبه

. دارد
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111آیه ، )9(سوره توبه ، قرآن کریم

...إِنَّ اللَّه اشْتَرَى منَ الْمؤْمنینَ أَنْفُسهم وأَموالَهم بِأَنَّ لَهم الْجنَّۀ

…ان باشد خریدهها و اموالشان را به بهاي آنکه بهشت براي آنیقیناً خدا از مؤمنان جان

استبلدرامفاهیمکهذهنبوسیلهزندگیوخدابابرخورد، استنفاقیعنی ذهن. شودنمیاینازترواضحدیگر

. گیريمیرابهشتبدهیرااگرآنشدهدرستآنجا کههرچهو.استغلط، استفکروگفتاروکلماتداخل

موقتیجاياینکهاستاینمعنایش، فروختیدشماکهاستاینمعنایشواستلحظهاینیکتاییفضايبهشت

شما، دربیائیبایدبعداًکهشويمیجایییکوارداستگفتهخداشديجهاناینواردشماکهموقعی. استبوده

پسخوب، دهینمیپسحاال.شما هم گفتید بلیفروشیمی، خریدماز تورااینهامنگفت اگر، باشدگفتیدهم

.دهمنمیتوبههمرالحظهاینبهشت؟ کنینمیرهاراذهنیمن.گیرينمیرا همبهشتدهینمی

یقینی نیستت، که تویی در شک****زان از ثَمن اولی ستتها برف

آدم می دهد چیزيکهپولیآنثمن یعنی، استقیمتپرشمابراياینبراي، فانیچیزهاي، برفهااینگویدمی

چیزفالنگویدمیآیدمیمشتريوقتیدارمغازهکهگفت، یادتان هست. نداریمیقین، داریمشکنایدر، بخرد

، داشتدوستراکاالاینحاالتا. شمامال، بدهراثمن، پول را بده به من، کندمیسوداینبیندمیتاخواهممیرا

اینمجموعهوذهنیمناینفانیچیزهاياینویدگمی. دهدمیراکاال، آیدمیگیرشکاالآنازبیشترچونولی

، نیستآنازبهترچیزيگوییدمیواستپرقیمتشمابرايوماندهاینبرايکنیدنمیرهاراشماکهانباشتگی

موالناکهاستهمینبراي. آیدمیگیرتانبهتريچیز، بدهیراایناگرکهنداريیقین. داریدشککهاینبراي

.کنیممیاالنماکهکارياینواقعاکهدهدمیتوضیحاالنهمینراکاراینفرآیند

یقیناستظنازبهترعلمکهبگویدخواهدمیاالنوکندمیکمکمابهالیقینعلمبهرسیدنوشناسایی

یواشاالنکهاستراهییکاینولیاستبهترها اینهمهازاوباشدنیکیکامالدیدارواستعلمازبهتر

.دهدمیتوضیحداردیواش

پرد به بستان یقینکه نمی****وین عجب ظن است در تو اي مهین

کهانسانی، گویدمیذهنیمنانسانبهدارد، ذلیلوخواراي، تودرظنیچهاین، پست، خوار و ذلیلمهین یعنی 

فکراینکهکرديفکرحاالتااست؟چیزيجورچهتوفکرگوید اینمی، چسبیدهدانممیومنوغروروکبربه
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بستانبهکهمادرچیزياین چهکه، بپرسیمخودمانازبایدماراسئوالاینهمحقیقتا. پردنمییقینبستانبه

. استخطرناکیچیزعجب، پردنمییقین

زند اندر تَزاید بال و پرمی****یقین است اي پسرۀهر گمان تشن

خدا، شناسیمنمیراخداماذهندر، مفهوم استدو دلیوشکونفاقکهاینبراي، ذهنیمنهریعنیگمانهر

بایدلحظهاینیعنی، دربیآیدجریانیواقعیتیکصورتبهبایدهمخدا. کردتجربهاوباشدنزندهبابایدرا

بهاگر.بهشنشدیدزنده، شناسیدمینشود پسنمیاگر. شمازندگیبهشادیشوخردشوسیلهشود بهجاري

خلقشمابرايخدانامبههمايمردهچیزیکمردهعروسکآنوچسبیدیدیک چیزيبهمردهعروسکصورت

، گویدمی.نیستدرستاینوپرستیدمیرامردهبزرگعروسکیکتانمردهعروسکباشماپسکرده

اندر تَزاید بال و پرزند می****یقین است اي پسرۀهر گمان تشن

تشنه، هستیمتشنهماکهچیزيآنحقیقتا، دویممیطرفآنوطرفاینقدراینچرا، هستیمچهتشنهماپس

ما، نشویمزندهاوبهکهزمانیتا. هستیمیقینتشنهما، بینیممیغلطما، نیستیمبیرونیچیزهايوتوجهوتایید

دارپولاگرکنیدفکراستممکنشما. شدنخواهدخوبماحال، کردنخواهدرتغییماحال، شدنخواهیمسیراب

نفرچندبابروید، شودتلفوقتتاناستممکنها مدت، کنیدمیفکرطورایناگر، شودمیدرستوضعتانشوید

بیشتر؟ دیگرهستیدخوشبختواقعا، داریدپولدالرمیلیون100کنیدآقا شما فرض: کنید بگوییدصحبتپولدار

اضطراب، نگرانم، کنمزیادترخواهممیکنید؟میکارچهشماپس!نهمیگوید. باشدپولدارتواندنمیآدمکهایناز

.خورممیقرص، ناراحتمدارمدعوامردمبا، دارمدعواها بچهبا، دارمدعواهمسرمبا، بردنمیخوابمشب، دارم

زیادتربرايبنابر اینپسبرسید؟زندگیبهشدنهویتهموکردنزیادتروزیادترکنیدخواهیدمیهنوزشما

االن راها همین. بکنیمتوانیمنمیشناساییما درستذهندروگماندرمتاسفانهوزندمیپروبالکردن

.بگویدخواهدمی

مر یقین را علم او بویا شود****پا شود، پس پر، چون رسد در علم

اشهمهها شناساییاین، کردیدشناساییخیلی، کنیدمیشماکهستهاشناسایی همینعلم، برسدعلمبهاگر

، باشمداشتهرنجشنبایدمن، باشمداشتهتوقعنبایدمنکنیدمیشناساییشماکهدفعههر. نیستذهنیهم

یک دفعه، دانمنمیمن، یدنشینمیفرویک دفعهخشموسط، شومخشمگیننبایدمن، کنمحملنبایدرارنجشم
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ها این، اندعلمها اینچی هستند؟ها شوید اینمیساکتدیگرونشینیدمیکشیدمیمردمرخبهراکه دانشتان

دعوا، شودمیجدلوبحثوارد، نشیندنمیهمعقبودانممیگویدمیکهاستکسیآنگمان. نیستگمان

علمبهتبدیلگمان، استگمانآن، بیاندازدراهجنگحتیتواندمیویداننمیتوو، دانممیمنکهشودمی

وقتیو. کندمیکهکارهاییوابزارها، استذهنیمنچیزهايپر. شودمیپاپرَشپس، درعلمرسدچون.شودمی

رويمایکمیکاستمحکمینشانگرپا. بنشیندبایدولیاستخوبآسماندرپروازشکند حاالمیپروازمرغ

گماناولبگوید کهخواهدمی، رودمییقیندنبالکندمیبواوعلمو. شودمیپاماپر، شویممیمحکمپایمان

ایناتفاقپذیرش، شویدتسلیمکهایدکردهشما شناساییمثال، هاشناساییاینازبعد، استشناساییبعد، است

گذشتهبهموقعهر. نیستیدزندههملحظهاینبهنیست ولیآیندهدرزندگیدانیدمیشما، گرفتیدرا یادلحظه

کهآیدمییادتانیک دفعهمقاومتوبه ستیزهکنیدمیموقع شروعهر. شویدمیبیدارزوديآیندهبهرویدمی

یقینبهتبدیلیواشیواشعلمایناستعلماینخوب. کردممیباید آشتیمنکردمدعوالحظهایناتفاقبامن

رااثراتشاینکهبراي، استدرسترویدمیکهراهیاینکهداریدیقیناالنبینندگانشماازخیلی.شودمی

.کشیدمیرایقینبويدیدید

کمتر از یقین و فوق ظن، علم****زانکه هست اندر طریق مفْتَتَن

مشخصشدهآزمایش، شدهامتحانیعنیمفتتن، امتحانومالحظهوتحقیقطریقازوخطاآزمونباگویدمی

االنشماودانیدمیرااینشما. استهمدرست، استظنازبهترولیاستیقینازکمترعلمکهشده

هممقداري، کردممیخطاییکارهايچه، دانستمنمیراها اینمنپیشسالدوگوییدمی، کردیدهاییشناسایی

.رسندمیولیاندنرسیدهآن یقینبههنوزهکهستندها بعضی. رسیدیدیقینبه

و آن یقین جویاي دیدست و عیان****جویاي یقین باشد بدان، علم

ظنداریمظنذهنیمنرویممیاولمایعنی. استدیدارجویايهمیقینوبدانیدخوب، استیقینجویايعلم

شما، شویممیآگاه، کنیممیشناسایی، ی کنیمباهم مکارهایی کهاینبابعد. شدههویتهمفکر، فکریعنی

جویايچیه؟جویايیقین. آیدمیبوجودشمادرهمیقین، استیقینجویاياینویاد گرفتیدراچیزهاخیلی

طیراطریقیچهوهستیمجااینچیبرايشدمعلومپس.شدنزندهاوبهعیناًوخداستدیداراوستدیدار
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راها اینشمادیگراالن. بخوابدمسجدتويبرودخواهدمیکهگویدمیکسیآنزبانازراچیزهااین. کنیممی

. بمیریمچگونهدهدمییادداردهممابه، بمیردوبرودخواهدمیکهآن، دانمنمیمنبگوییدتوانیدنمی، دانیدمی

لَمونپس لَو تَع، از پس کَلّا****کُم بجو این را کنون'اندر اَلها

گرفتهتکاثرسورهاولآیهازکهالهاکم. کنمطالعهجاآنبرو. کنجستجوتکاثرسورهبیا درها اینحاال، گویدمی

، شده

چه جوريببین کهبخوانجاآنبروگویدمی، راشمایعنیکُم، کردسرگرمیعنی'اَلها، راشماکردسرگرمیعنی

نهیعنیکَلّا، کَلّاپساز، االنهمینحاال. بخوانرااشهمهوکردهرگرمسراشماشدنهویتهموانباشتگی

بهیعنی، پس لَو تَعلَمونو. استباطلگمانصورتبهکنیدمیذهنیمندرکهاین فکرهاییهمهیعنی، استچنین

همماو، بخوانیداراشهمهاین یعنی. حاال اجازه بدهید بخوانیم. االن می خوانیم، دانستخواهیمزودي

نگاهچه جوريایشانببینیدکه، استالزمسورهاینازموالناتوضیحبهتوجه، استایناشمعنیو، خوانیممی

شدنآزادنسخهیکواقعا، جاستاینبهمربوطتایش7کهآیه8باسورهاین، کنیمنگاهموالنامثلاگروکندمی

، گویدمی،استطورياینواستذهنیمناز

8- 1آیه ، )102(سوره تکاثر ، قرآن کریم

)1(َلْهاکُم التَّکَاثُرُ أ

)1. (انباشتگی و هم هویت شدن با آنها شما را به خود سرگرم کرد

وبودیدچیرفتیادتان، جهاناینبهآمدید، بودیدهوشیاريشمایعنیچی؟یعنیدانیدمیخوبشمارااین

آنبشویدهویتهمآنباوبچسبیدچیزيهربهالبته. هاآنکردنانباشتهوچیزهابهچسبیدنبهکردیدشروع

مبنايگیرد ومیقرارمقایسهمبنايآن، بگیردقرارشمادلکهچیزيهرودیدیمرااینامروز. شماشود دلمی

با، جهاناینهايچیزبایعنی، هاآنباشدنهویتهموانباشتگیپس. گیردمیقرارمباهات، گیردمیقرارپز

. کردهسرگرمرا چی کرده؟شما، آیدمیذهنبهکهچیزيهر، چیزهمهپولبامقامباچیزهابادردهاباباورها

.کردهسرگرمراماهمهکهشما را چی سرگرم کرده؟ البته
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)2(زرتُم الْمقَابِرَ ٰ◌ حتَّى

)2. (تا جایی که گورها را دیدار کردید

، زیاد، خواهیزیادهوانباشتنوشدگیهویتهم.مردید، راقبرهاکردیدزیارتیعنیزرتُم الْمقَابِرَ، تایعنیحتَّى

هممردگانتانبهحتی، کهاندگفتهبرخیالبته. مردیدشماکهرفتجاییتاشدهویتهمهمهباوزیاد، زیاد

. آیددرنمیطوريآن، بخوانیددقیقاگرکهبینیدمیموالناتوضیحاتازولی. کردیدمباهات

:گویدمی، کَلَّاپساز، گویدمیکهجاستاین

)3(کَلَّا سوف تَعلَمونَ 

)3. (در آینده خواهید دانست، ]که شما می پندارید[نه چنین است 

اشمعنی. پنداریدمیشماکهاینطوري نیست ، نیستطورياینیعنی در اینکه می گوید، استردحرف، کلّااین

، گویدمیبارسهونیستطوريآن، کنیممیفکرذهنیمنموقع، گماندر، ذهندرماکهچیزيآنکهاستاین

.گویدمیبارسهقرآن

)4(ثُمّ کَلَّا سوف تَعلَمونَ 

)4. (در آینده خواهید دانست، ]که شما می پندارید[نه چنین است ، باز هم

حالتآنبه، برسیددیداربهبرسید ویقینبهبرسید وشناساییبه، برسیدعلمبهکهوقتیکی؟یعنیندهآیدر

خواهیدآیندهدر، پنداریدمیشماکهاستچنیننههمباز، استدومیاین، گفتهحاالتادوبار. بخندیدگمانتان

گویدمیبارسومینبراي. دانست

ونَ علَمتَع ینِ کَلَّا لَوقالْی 5(لْم(

)5. (اگر به علم یقینی می دانستید، نه چنین است

شناساییبهکهعلمیبهاگر، دانستیدمییقینیعلمبهاگر، کنیدمیفکرذهندرکهطورياینکه، استچنیننه

درماچههریعنی. نیستکنیدمیفکرذهندرکهطورياینکهدانستیدمی، دانستیدمیدهدمیشمابهدرست

استغلطکنیممیفکرداریممنکهموقعیذهن
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)6(تَرَونَّ الْجحیم لَ

)6. (که دوزخ را خواهید دیدالبته

شناسایی، کنیدمیشناسایی، کنیدمیشناساییوقتیشماکهاینبرايچرا؟، جااست اینجالبخوب خیلی

در شما آرامشفضاياینتدریجبهکنیدمیآشتیلحظهایناتفاقبادهیدمیانجامشدهتسلیمعملوکنیدمی

کنندهمشاهدهجنسازیقینجنسازکهناظرهوشیاريصورتبهزوديبهوشودمیشما زیادیعنی در سینه

ذهنکهایدکردهمالحظهشماازخیلیاالن. استجهنمذهنفضايشویدمیمتوجهوبینیدمیراذهنتاناست

آنکهگفتهبارسهامروزکهزندگیخردودانستنمقابلدرداندمیداردکهخصوصیتهاییتمامبا.استجهنم

آید میکهمامنِ، آید باالمیمامنِ. نیستطوريآنکنیدفکرذهندرجورهر، گوییدمیشماکهنیستطوري

فضاياینکه، کنیدنمیفکرشماآیا.دادیمهم توضیحامروزراهمهکهدارددردزیادينیست مقدارمنفقط، باال

.دیدخواهیدرادوزخکهالبته. ایددیدهاالندانیدمیشمااست وجهنمذهن

)7(مّ لَتَرَونَّها عینَ الْیقینِ ُث

)7. (سپس آن را عیناً خواهید دید

زنده، شویدمیزنده، شویدمیزندهآنبهواستیکیخداباکهرادرونیآرامشوراشناساییطورهمینیعنی

هماناین. ماندممیبایدمنکهنبودجاییذهناینکهشویدمیمتوجهعیناً. ندارددلیلدیگرآن، شویدمی

استجهنم

کهاستچیزهاییهمینتا7، بخوانیدراآیه7اینگفتمیوموالنادادهتوضیحجااینکهآیهآخریناینالبتهو

یقینیکشمادرها شناساییاینبا، استعلموشناسایی,بعدش، استظناولش، گفت. بوددادهیحتوضخودش

و این فرایندي است که شما باید طی کنید و از این سوره هم .شودمیدیداربهتبدیلیقیناین، آیدمیبوجود

حاال من از این فرصت . ه خواهید شدنعمتها یا نعمت اصلی آگاکمک می گیرد و بعد از این هست که شما در مورد 

.ش را هم برایتان می خوانماطالیی استفاده می کنم این آیه هشتم

)8(ثُمّ لَتُسأَلُنَّ یومئذ عنِ النَّعیمِ

)8. (بازپرسی خواهید شدھاآن گاه شما در آن روز از نعمت

ید که این ذهن جهنم است کامالً از آن جدا می یعنی پس از اینکه این فرایند را طی کردید و به دید یقین دید

. پول زیاد بدهند، دار توي مغازه نشسته تا اگر چیز خوبی گیرش بیاید کاال را بدهد برودامروز گفته که مغازه. شوید
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اینها را من مثال زده شما هم می گوید ، اش طال دارد منتظر است که یک چیز خوبی را بخردآن که هم توي کیسه

ناسایی بکنید ببینید که این فضاي ذهن جهنم بوده و من بهشتی هستم و این نعمت حضور و زنده شدن به اگر ش

نعمتهاي زندگی و ساختارهاي نیک و ، فضاي یکتایی این لحظه واقعاً نعمت است و نعمت از اینجا تولید می شود

و آن موقع هست که از . طی کرده باشیدزیبا و خردمندانه در بیرون موقعی ایجاد می شود که شما این پروسه را 

شما می پرسند یا شما از خودتان می پرسید یا خدا از شما می پرسد یا در دل شما می جوشد می آید باال که اصالً 

. چیه و زیبایی چیه و خرد چیه؟ درست استنعمت چیه و خوبی 

3259بیت ، دفتر ششم، مثنوي، مولوي

هین چه کردي آنچ دادم من ترا****در قیامت بنده را گوید خدا

من چیزي را که راجع به این آیه هشتم است می گوید در قیامت خدا از شما می پرسد یعنی همین االن می پرسد

، آرامشش را، خردش را، زندگیش را، حضورش را، به تو داده بودم چه کار کردي؟ چی داده به شما؟ خودش را

ار کردي؟ راستی ما چه کار کردیم؟ قبل از اینکه بیت بعدي را بخوانم سه بیت زیباییش را و برکتش را این را چه ک

این ، ما شناسایی درستی نکردیم امکان هم داشتیم. چه کارش کردیم؟ خرابش کردیم. از دفتر ششم می خوانم

.بخوانیمفتیمنرمااحتماالًولیبودهجاآن102شمارهتکاثرسورهاینازموالناوضیحتاین، ابیات آنجا بوده

چون ز تو بود اصل آن روزي و نان****شکر تو کردم به جان، اي رب: گوید

شکرمن، داديمنبهکهچیزيآن. بودتوازروزيآناصلکهاینبراي، کردمراتوشکرمنکهگوییممیما

.کردم

فَنچون نکردي شکر آن اکْرام***نه نکردي شکر من: گویدش حق

میمراشکراگر، شديمیتبدیلمنبه، کرديمیمراشکراگر، نکرديرامنشکرنهکهگویدمیاشمبهخدا

ذهناز، شدمیصفریتهادرد، شدمیصفرتومنِ، نداشتیمن، بوديسپاسگزار، دانستیمیمراقدر، کردي

، شوداطالقخدابهتواندمیفناکراماتفاقاً. نکرديمراشکروتپس، بزنمحرفمنگذاشتیمی، آمديمیبیرون

کهکسیولی.زندمیمثالراها انسانقبالکهگرچه؟داردبخششفنکسیچه. داردبخششفنکهکسی

. ندانستیمما واقعا. ندانستیمراقدرتو، نکرديمراشکرتو، گویدمی. خداستهمین، داردرابخششفنبهترین
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معنی؟چیستاشمعنیاینبوخ. کنیدنمیاستفادهداریددسترسیییخداشادي، زندگیشاديبهاالنشما

. شکرخدایا، شکر، بگوییدزبانبهوداریدنگهراذهنیمنکهنیستاینشکر. کنیدشکرنمیکهاستایناش

خواندندنبالبرویم، خالصه. استذهنیمنشکراین، نهاست؟شکراین. خداشکر، خوردمخوبغذاياالنمن

.مانقصه

ببینندي جحیم، گر یقین گشتی****کَشَد دانش به بینش اي علیممی

میجلوهمبارادوهروزندمیراخودشهاي حرفدهدومیتوضیحراتکاثرسورهدارددوباره، کنیدمیتوجه

بهموالناطریقازداریم، مکنیمیبرنامهایندرماکهکاريهمینکهدانش، دانایعنیعلیم، دانااي، گویدمی. برد

زندگیبهذرهیکبکنندیقینکهاینضحمبه، گشتییقینگر. کشدمیبینشبهراما، دهیممیدانششما

اینبهودلیلاینبه، دلیلاینبه، هستخدابگوییدخواهیدنمیذهنبوسیلهدیگرشمایعنییقین.بشوندزنده

گر. کنیدمیحسوجودتذراتتمامدررازندهزندگییعنییقین. دلیلاینبهودلیلاینبهامزندهمنیادلیل

شاديبه، زندگیبهشويزندهکهاینمحضبه. دیدندمیراجهنمیعنییمحج، یمحجموقعآن، گشتییقین

، هایمانداییگبا، هایمانرنجشباتوقعاتمانبا، مشخصاتشتمامبا، ذهن، بودجهنمجاآنکهفهمیمی، زندگی

ازکهاینجايبهخوابازشومبیدارمناگرگفت، داشتیمغزلدرامروزکهاینبا، هاآدمودنیابهمانیوابستگبا

میاورافقطومهخوامیکمکخداازفقطیعنی. خواهممیخداازفقطبخواهمکمکچیزهاوها آدموبیرون

یعنییمحج، شدندمییقیناگرخالصه. نیستجهانایندرنظیرم،هستمیکتامنفهمیدماالنچون. پرستم

.بینندمیراجهنمشوندزندهیقینبه، باشندداشتهیقینودیدندمیراجهنم

زاید خیالآنچنانک از ظن می****دید زاید از یقین بی امتهال

پیشیقینکههمین، تأخیربدون، اصلهبالفزایدمییقینازوصال، خداباشدنیکیخدادیدار، دیدگویدمی

میرادومیشماو. زایدمیخیالذهنیمناز، گمانازظنازکهطورهمین. دهدمیدستهمدیدارآمد

همها آنباماوخیالشهاهمخیال، خیال، خیال؟آیدمیچهسرتاندرلحظهبهلحظهداریدذهنیمن.شناسید

همیقیناز، خیزدمیبرخیالظنازکهطورهمین. کندمیایجادمادررادرديجوریکخیالیهرو هویت

همینبرايشودنمیخواندنباریکبا، دهدمینشانشمابهداردامروزموالناپس.خیزدبرمیخدادیدار

.بخوانیدبار50راقصهاینشماکردمپیشنهاد
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عینُ الْیقین، الْیقینکه شود علم****کُم بیان این ببین'اندر اَلها

، الیقینعلمکه، ببینروشن، ببینخوبرااینبیان، خواندیمراهمهکهسورهایندریعنیاکمهالدرگویدمی

، کنیدمیشناساییهی، گیریدمییادالیقینعلمداریدشما، رویدمیدرستیراهشماپس. شودمیالیقینعین

، دیدآن. شودمییقیندیدیکبهتبدیلشماپذیرشازآرامشاینیواشاشیوکنیدمیشناسایی، شناسایی

آناز، خیزدمیبرخیال، ذهنیمناز، گماناز، ظنازکهطورهمین، زندگیدیدآنازگویدمی. استزندگیدید

مسجددرودبروخواهدمیکهکسیاینحاال. دهدمینشانشمابهراراهتانوخیزدمیبردیدارهمیقین

، گویدمی، بخوابد

گردد سرموز مالمت بر نمی****از گمان و از یقین باالترم

ازاصالًمنواستحاالتوتعاریفاینهاگویدمی، مهستخداجنساز باالترممنیقینازوگماناز، گویدمی

.سرم بر نمی گرددشودنمیوضعامعقیده، مردمسرزنشازومردممالمتازونیستمهمیقینوگمانجنس

روشن گشتم و بیناي اوچشم****چون دهانم خورد از حلواي او

یک، شویدمیتسلیم، پذیریدمیکهدفعههر، خوردیدرااوحلوايهمشما، خوردمرااوحلوايچونگویدمی

نمیتعریفراعسلدیگراآلنما.چیستجنسازتانجنسکهفهمیدمی. خوریدمیرازندگیعسلخرده

وبینمدارم میاوچشمباوشدهروشنچشمهایماآلنمن. کردیممیتعریفقبال، چشیدمیراعسلشما. کنیم

.گشتماوبیناي

نه کورانه روم، پا نلرزانم****چون خانه روم، پا نهم گستاخ

تادورومخانهچون.روممیامخانهبهدارمچون، ترسبدونیعنیمگذارمیگستاخانهراپایماآلنگویدمی

.روممیامخانهبهدارماینکهمثلدرستیعنیرومخانهچون.استیکیتادوهرکهباشدداشتهتواندمیمعنی

ترسبیوگستاخومحکمراپایماآلن.استیکتاییخانهکهروممیاماصلیخانهبهدارمکهدانممی، نهیا

.بمیردرودکه میکندمیراهاصحبتاین، داردمهماناین.ترسممینمردممالمتازترسممینکسیاز.مگذارمی

چوننهیمپاگستاخباید.باشیمجوريچهبایدریممیبذهنیمنبهبخواهیماگرکهگیریممییادداریمهمماو

قدمبینممیاینکهبرايروممیدارمشیارانههوولرزدنمیپایمیعنی، لرزانمنهپا.رویممیاصلیخانهبهداریم
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کورکورانه.روممیدارمههوشیاران.هستدستمزندگیقوهچراغنور، هستمتسلیم، لحظهبهلحظه، قدمبه

صحبتزیاداینجاهوشیارانهدرداز.کندمیکمکشمابه، شمايهوشیارانهدردحتیهمینبراي.روممین

وقتی.نیستمخدرموادبهاعتیادمنظورمحاال.داریداعتیادجهاندرچیزيیکبهکهنیددامیاآلنشما.کردیم

.هستیمآنبهمعتادما، کشدمیراماوپردمیماسردرچیزهایییکبهراجع، فکرازپسفکر

داشتمعادت.شمکمیدردهوشیارانه، بیندازمرام هاکینورنجشماینخواهممیمن.هستیمدردبهمعتادحتی

رادرد.کندمیاذیت، منذهناین.هستمناراحتکمییک، زنممینوقتی.زنممیناآلن.بزنمحرفیکیسرپشت

منروشناییآخر.روممینذهنیمنروشناییبادیگر.روممیدارمزندگیقوهچراغباکهدانممی.کنممیتحمل

عیب؟روشنائیهچهاینها؟ روشناییشداینها، توقعوخشم، کینهانگیزه.نیستروشناییهیچواقعا، ذهنی

ذرهیک؟نورشداینهارآخ، تکبروکبر، دانممیمناینکهحس، حسادتحس، مردمعیبدیدن، انتقاد، جویی

راها شناساییاینکهاآلنشما.نیستنوراینهاگویدمیموالنا.نیستنوراینهاکهفهمیممی، کنیمشناسایی

شما.شودمیپابهتبدیلپراآلنگویدمی.استمحکمیجايپایتاناآلن؟ نه نمی لرزدلرزدمیپایتانکردید 

وراذهنتان.دهیدنشانمردمبهبهترراخودتانکهنیستیدابزاردنبال.کنیدزیادرادانشتانخواهیدمیندیگر

راپایتاناآلنبودندپرآنها.کنیدتصویرمردمذهندریباترزراگلهایش.بشناسانیدمردمبهبهترراگلیمآن

.بیندازیدخواهیدمیگلیمخوداینکهبراي.ایدگذاشتهمحکمیجاي

.کردیداشتباهگذشتهدرکه، مردمبهدوستتانبههمسرتانبهیتانهابچهبهکنیدمیاعترافحتیشما

کهبگویممردمبه، لرزدمیآدمپايفورا.اینهاستمخالفذهن.دداشتیغلطیباورهاي. استبودهغلطعقایدتان

چهدوستانموام خانواده.کنندمیگوشمنهاي حرفبهواندکردهبازحسابمنرويمردم؟ کردماشتباه

حاال، استاینطورکهشدیممتقاعدتاایم کردهجدلوبحثهمهاین، دوستیمماکهاستسالسی؟گویندمی

گفتهتعلمونلوپسکالپسازگویدمیچهببینوبخوانراکالبروگفتهموالناوکالگفتهقرآنکهبگویمومبرو

.زندمیحرفمهماناینهنوزخالصه.منبهاست

با دل من گفت و صد چندانش کرد**خندانش کرد، آنچه گل را گفت حق

خودش، دیگرگلهايوسروازوسرخگلازکهنیروییهمان،به طبیعت نگاه کنیدگویدمی.طبیعتبهرفتاآلن

.کندبیانخواهدمیهممناز، کندمیبیانزیباییاینبهرا
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:گفتهفردوسیکه .اولمردیفدرمنوهستماوخود، باشمانسانکهمن.مخلوقاتماشرفمنولی

مداربازيبهراخویشتنتویی****شمارپسینفطرتنخستین

اینطوريسرخگلازکهحاال.مشومشغولبازيبه.هستیانسانتوهمین، آخرینتکاملودر، فطرتاولیننییع

کردشخندانوحقگفتراگلآنچهگوید می.کندمیبیانجوريچهمنازببین، کندمیبیانراخودش

گلآنبرابرصدمنتهی، گفتهراهمینهممنمرکزومندلبهو؟ شدهخنداناینجوريکهگفتسرخگلبهچی

.کرده

و آنچه از وي نرگس و نسرین بخَورد*آنچه زد بر سرو و قدش راست کرد

.استنهایتبیشماقد؟استچقدرشماقد، هستهمشمابرايتمثیلاینها، کردراستراسروقدکهچیزيآن

، دیگرگلهايونسرینونرگسازکهچیزيآنو.هستیداوجنسازاینکهبرايخداستقداندازه، شماسروقد

.کردبیانزیباییآنبهراخودش

و آنچه خاکی یافت ازو نقش چِگل***آنچه نی را کرد شیرین جان و دل

جانیعنی، دادشیرینی، نیشکربهکهچیزيآن.بودندمعروفرویانشزیباکهترکستاندراستجایییکچگل

شدگلازپرزمینرويخاكیعنی، کردپیداچگلنقشاوازخاكکهآنچهو.کردشیرینارنیشکرمرکزودلو

وکاملانسان، خالینیبهکهچیزيآن.استکاملانساننیکندمیانسانبهاشاره، راانسانزندمیتمثیلو

موادشیمیاییکهرانانساصورتحتیآنکه، کردهشیرینرادلشوجان، شدهخداجنسازدلشکهانسانی

؟استکردهکی.انسانفرمبههموکندمیاشارهانساندلوجانبههمیعنی، آفریدهچگلنقشرتصوب، است

.استکردهخداییخالقنیرويهمان

چهره را گلگونه و گلنار ساخت****ساخت(آنچه ابرو را چنان طَرّار

چهرهکهآنچهو، برندمیرادلها، حرکتشوتکانشباکه، رویانزیباابروي، دادقدرتیچنان، ابروبهکهآنچه

استساختهزیبایعنی، ساختهانارگلبهشبیهوگونهگل، رازیباهايانسان

وانکه کان را داد زرِّ جعفري****گريمر زبان را داد صد افسون
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منازوکندمیافسونراماکه، دهدمیاوبهافسونگريصدوچرخاندمیموالنامثل، راانسانیزبانکهکسیآن

ایزدينورهماناین، آوردوجودبهراخالصزر، معادندرکهآنو.استشیرینقدراینوآوردمیبیرونذهنی

. شودمیقیمتیهاي سنگبهتبدیلآفتابتابشوزمینفشاراتاثردرسنگکهاینبهکندمیاشارهدارد.است

درگویدآنمی. استزندگینیروياین، چیستاین. آیدمیبوجودصورتهمینبه، زمینزیردرهمطالجملهاز

.استکردهکارمن

تیرانداز شد، هاي چشمغَمز****چون در زرادخانه باز شد

شدزبازندگیخانهاسلحهوزندگیاسرارمخزندروقتی. زندگیاسرارمخزنیعنی، خانهاسلحهیعنیزرادخانه

میکارانساندرخواستخدا، خواستیعنیمعشوقومعشوقهاي جلوهیعنی، معشوقچشم، چشمهاي غمزهو

:گویدمیمهمانرااینهنوز . کردها غمزهانداختنبهشروعبنابراین، کند

عاشق شُکر و شکرخاییم کرد****بر دلم زد تیر و سوداییم کرد

عاشقیا. شدمخايشکروشُکرعاشقمنو. کردعاشقرامنوزددلمبهرااشهجلوواشغمزهتیر، بنابراین

کهخواندیمکهباشدسورهاین8آیهبههماياشارهتواندمیبیتاین. شدمايخشکروشدمواقعیگذارشکر

شمااگر. ردیدنکشکرنهگویدمی، کردیمشکرخیلی، کردیمشکرما، قیامتدروکمنشکرپسکهگفتخدا

. شماستییخاشکروشاديعبورنشانش؟چیستنشانش، ببینیدراچیزهافقطکهنهباشیدشکرعاشق

ازشماوشودمیسیرابلحظهبهلحظهزندگیشاديبوسیلهشماجانیعنیيخاشکر. جویدنیعنییدنایخ

. ببینیدراشدهخلقیدنیستحاضر، هستیدخالقشما. بیاییدبیروننیستیدحاضرحالتاین

تبدیلشُکرخودبهوداریدییخاشکرتجربهکهحالیدر، آفرینیدمیشما، آفریدندربنگر، آفریدهزبگذر

یعنیشکر، نکنیددرستراذهنیمندیگریعنیشکر. بمانیدباقیاوجنسازهمیشهیعنیشکراتفاقا. ایدشده

و، کنیددرستذهنیمنبیاییدشماکهنیستطوراین، نیستشکردیگراینگفتیداگر. نگوییدمندیگرکهاین

.خوردنمیدردبهآن، باشدهمشکرکلمههاحرفآندرکهبگوییدوبزنیدحرف

یک مرجان اوستجاندار، عقل و جان**آن اوست، عاشق آنم که هر آن

ماللحظهاینکه، هستیدکسیعاشقشما؟چیشما. اوستماللحظههرکههستمکسیعاشقمنگویدمی

شما. کندمیتغییرفرمشفقط، استلحظهاینهمیشهچون. ستاومالبعدلحظه، ستاوماللحظهاین، ستاو
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یکتوانیممی. اوستمرجانیک، دهدمیجاناویعنی، جاندار، هممنجانوعقلو. بپذیريرااینحاضري

زندگیهمآنوهستگوهریک. گوهریکیعنی، هستهوشیاريیک،مرجانیکیعنی، بخوانیممرجان

نباید، شویدخشمگیننبایدشما، کنیدعملبیتاینبهاگر. گیردمیاوازراجانش، منجانوعقلوخداست

شمااستطوريایناگروبخ. اوستهمصاحبشواستلحظهاینقیامت، گوییدمیکهاینبراي، کنیدشکایت

.استمهمبیت. پذیریدمیشماافتدمیاتفاقیهرلحظهاین. اراحتیدنچرا

ام اضطرابکُشینیست در آتش****همچو آب، ور بالفم، من نالفم

کردنخاموشیعنی، آتشمشتنکُقدرتدرآبمثلبکنمادعااگروکنمنمیادعا، زنممینالفمنگویدمی

کردنخاموشموقعمگرآب. زنممیحرفزندگیاساسبربزنمحرفاگرمنیعنی. دهدنمیرخاضطرابیآتش

آب، آبمیرممیوقتیمن، بگویدخواهدمی. دهدمیدستبهشاضطراب، دهدمیدستبهشناراحتیآتش

موقع. کشمآتش، آبمثلمن، بنابراین. هستماوهممنو. شدکُمیرامنزندگیشناسایی، زندگیخرد، زندگی

توانممیمنکهکنمنمیادعا. شدنخواهممضطربمردنموقعیعنی. شومنمیمضطربآتشدنکرخاموش

تواناییکهاستزندگیبرايادعااین، بکنمهمادعااگرولی. استذهنیمنادعاي، ادعایینوهمچ. بمیرم

.شویدمیمتوجهخوببخوانیداگر، استمهمهمبیتاین. داردرامنجهنمآتشکردنخاموش

رو؟ پشت من اوستچون نباشم سخت***مخزن اوستچون بدزدم؟ چون حفیظ

دردهايوماهاي کینهوماهاي رنجشتمام، البته، نهیایم هادزدیدرازندگیما، بدزدمجوريچه، بدزدمچرامن

دررازندگیدیمکرنمیگذاريسرمایهکهدزدیدیمنمی.استزندگیدزديذهنیمنتمام.استزندگیدزديما

اومنم. اوستمالهستچیزيهر، اوستزندگیدارخزانهکهدانممی، دزدمنمیمنمی گوید . ذهنیمن

ایناتفاقپذیرشولحظهاینبهکشاندمیراشماجملهاین. بدزدمچیبراي، اوستمخزننگهدارنده، هستم

عقبومحکممراهایندریعنی، نباشمروسختجوريچه. نشدنعصبانیونکردنشکایتونرنجیدنولحظه

پذیرشوزندگیباشویدموازياگر، اوستشماپشتدانستیدمیشما. اوستمنپشتکهاینبراي.نشینمنمی

بوخ. زندگییعنیاو. او؟کندمیتقویتکسیچه، شماپشت؟کندمیعملکسیباشیدچهداشتهرالحظهاین

.استتوهمذهنیمنکه، هاگفتهاینباکردیدشناساییشمااالن

نه شرم، نه بیم او را، سخت رو باشد**هر که از خورشید باشد پشت گرم
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. کشدمیخجالتنه، ترسدمینه، روستسخت. شودمیخورشیدمثل، باشدگرمپشتخورشیدازکسیهر

ازنه، ترسیدمینهراهایندرنابراینب. شویدخارجذهنیمنازبایدشما. استتوهمذهنیمندانیدمیشما

آیدنمیخوششانهاخفاشکهاینخاطربهکندنمیطلوعخورشیدمثال. خورشیدمثل، کشیدمیخجالتکسی

ترسندمی، ترسندمیچهاز. ترسندمیغاردرروندمیخفاشتاچند، شودنمیمیرو. شوندقایموبروندبایدو

میچون، ترسیدنمیهمشما. نه؟رودمیبینازتاریکیکهترسدمیآیدنمیشیدخور. شوددریدهشبپرده

همخودتانمنازودیگرهاي منازواستخوبروزوشودمیروزورودمیبینازذهنتاریکیکهدانید

. کشیدنمیخجالت

درسوز و پردهگشت رویش خصم****حذرهمچو روي آفتاب بی

ودردمیراشبپرده، درپردهواستسوزخصمرویشکهترسبی، باكبیآفتابرويمانند، گویدمیراهمین

یقینها شناساییاینباشما، طورهمینهمشما. شودمیقایمورودمیآیدنمیخوششآفتابازکهکسیآن

نه ترس دارید، کشیدمیخجالتکسیازنهشما، هچیکهکردید

یکسواره کوفت بر جیش شهان****د در جهانرو بهر پیمبر سخت

پشتشکهاینبراي، بردمیجلوراحرفش، ترسیدنمیبودمحکم، بودروسختجهاندرپیغمبريهر، گویدمی

پیغمبريهیچ، لشکریعنیجیش، شهانلشکربرکوفتتنهیکو، اودیدارویقینبه، بودگرمخداخورشیدبه

.نترسید

تنه تنها بزد بر عالمییک****از ترس و غمیرو نگردانید 

منواستاین، گفتپیغمبريهرو. زدعالمیبرراخودشتنهیکو، نگردانیدروترسوغمناکیاز، گویدمی

اینچرا. دهدمیالگوداردشمابه. طورهمینهمشما. دبکندخواهمیکاريهریکسهرواستاینمطمئنم

فامیلشبه، دوستانشبه، هایشبچهبه، همسرشبهنامرئیارتباطاتباکسیهرکهاینبراي، دزنمیراها حرف

مزاحمتایجادطبارواین، بدهیدخوددرمعنويتغییریکبخواهیدشماتا. نیستیدتنهاجااینشما. استبسته

. بکنیدراکاراینتوانیدمیتنهیک، شرنهوغمنهداریدترسنهکهدانیدمیشماودارندانتظاراتی. کنندمی

. بکنید، بکنیدراکاراینخواهیدمیشمافقط، شمادوستانبین، شماخانوادهدراگر

او نترسد از جهان پر کلوخ****شوخرو و چشمسنگ باشد سخت
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.ترسدنمیکلوخازپرجهانازاوو. نداردشرمچشمش. حیاستبیواستسخت، روستسختسنگ، گویدمی

خجالت، نداردحیاچشمش. استرسیدهحضوربهیا، برسدحضوربهخواهدمیکهاستانسانینمادسنگیعنی

میبدشفالنیگویدمییاکندمیمالحظهیاکشدمیخجالت، موالنامگر. بگویدراحقیقتکهاینازکشدنمی

از، گویدمی. استذهنیمنمعادلکلوخ. استزدهارحرفشطوريچهببینید، نه؟خوردمیبرفالنیبه، آید

، دارندذهنیمنکههایی انسانکهبینیدنمیمگرشما. ترسیدنمیاالنهمشما. ترسدنمیذهنیمنازپرجهان

از. استمنفیهیجاناتبقیهوترسوخشم، هایشانانگیزه، کنندمیزندگیتاریکیازپربستهفضايیکدر

. ترسدنمیسنگ، وخکلپرجهان

سخت شد، سنگ از صنع خدایی***شدلَختیک ، زنکان کلوخ از خشت

ازسنگکهیتحالدر. شدهآجر، شدهکلوخ، نزخشتوسیلهبهکلوخآن. استمعنیپرقدرچهبیتاینببینید

کلوخازودشکنمیراکلوخزندمی، استتفس، استحضورمعادلسنگ. شدهسختخداآفرینندگیقدرت

هکرددرستشیطانراذهنیمن. ذهنیهاي منمخصوصا، اندکردهدرستهاانسانراذهنیمنپس. ترسدنمی

باالبته. کندمیدرستذهنیمن، آیدمیجهاناینبهانسان. کردهدرستخداراضورحکهحالتیدر

رامایقینورساندمییقینبهراماشناساییوهچیحقیقتکنیممیشناسایی، داریماالنماموالناهاي آموزش

من، نزخشتراذهنیمنوسازدمیخداراحضورپس. داریممیبردستبودنکلوخازما. رساندمیدیداربه

.کندرستذهنی

ز انبهیشان کی بترسد آن قصاب؟***گوسفندان گر برون اند از حساب

.ترسدنمیقصابزیادیشاناز. استذهنیمنگوسفنداینجادر، اشدببیرونحسابازگوسفنداگرگویدمی

او ساعی است، خلق مانند رمه****نبی چون راعی است، کُلُّکُم راعٍ

اوواسترمهمانندخلقواستچوپانپیغمبریعنینبیکهاینبراي، هستیدچوپانتانهمه، گویدمی

.استحدیثیکاین.کندمیمعنیناال. استکنندهکوششیاواستنگهدارنده

هّتعین رسؤُلٌ عکُلُّکُم راعٍ و کُلُّکُم م

.جملگی شما چوپانید و جملگی شما مسئول رمه خود هستید



Program # 625گنج حضور625برنامه شماره 

56: صفحه

اولوهلهدرمارمه. هستیدخودتانهوشیاريمسئولشماهمهکهگیردمیاینمعنیدرراحدیثاینموالنا

اولبایدوهستیدها آنچوپانشماوایم کردهدرستهوشیاريعنوانبهماکهتاسدرشتیوریزهاي منتمام

از، میزندمثالجورچندینازکهمیگویددارد، رسدمیحضوربهکهکسیجملهازولی، باشیدخودتانمواظب

لحظهاینحضورخداییهوشیاريبهکهکسیدانیدمیاالنشما، صورتهربه، گوسفندگویدمیجااینوکلوخ

بهکهالبته، ریزدمیجهانینابهاوطریقاززندگیشاديوزندگیخالقیتواستزندهحقیقتواستزنده

.نداردمن. کردخواهدکمکبقیه

لیکشان حافظ بود از گرم و سرد****چوپان نترسد در نبرد، از رمه

گویدمیکسیراهااینو، ترسدنمیکندادارهخواهدمیراگوسفندانوقتی. ترسدنمیرمهازچوپان، گویدمی

زندگیجنسازوگرفتیدعهدهبهلحظهایندرراخودتانهوشیاريمسئولیتاگرشما. بمیردخواهدمیکه

فقطمسئول، نیستیمدیگرهاي آدممسئولماگفتیمبارهاالبتهو. ترسیدنمیدیگرذهنیهاي منازشما، شدید

طوريایناگرموالناستمثالش. کندمیمحافظتراها آنسردوگرمازیاسردوگرمدرولی. یمهستخودمان

ودانشاینکهبینیدمی، کنیماعمالزندگیمانبهوکنیمپیداراابیاتمعنیوبخوانیمماخوانیممیکه

.کندمیحفظبالهاازوسردوگرمازراماشناسایی

که دارد بر همه، دان ز مهرست آن****او بر رمه، گر زند بانگی ز قهر

طورياین. داردهمهبهکهاوستمهرازاین، کندصحبتتندموالنااگر، بزندرمهبربانگ، قهرازاگر، گویدمی

.کنیممعنی

غمگین مشو، که تو را غمگین کنم****هر زمان گوید به گوشم بخت نو

خواهمغمگینراتومن، گویدمیمنگوشبه، منبه، شودمیمن بیداردرکهنوبختاینلحظههر، گویدمی

مسجدوارد، بمیردخواهدمیکهشودمیگفتهکسیزبانازهااینکهکنممییادآوري. مشوغمگینتوولی. کرد

کهدهدبنشانزندگیلحظهبهلحظهشاید، گرفتیدراتصمیماینشمااگرو. بمیردجاآنخواهدمیوشودمی

دردتاینحاال. چیستبعديشدگیهویتهم، چیستبعديشدگیهویتهم، چیستبعديشدگیهویتهم

انداختنمشغولشماوبینممیراآن، بینممیراآن، بینممیراآندارماالن. بندازرایکیآنحاال، انداختیرا

خیلیهمحالش، داردذهنیمنکهآدمایناصال، آیدمیفکرتانبهیکدفعهوهستیدها شدگیهویتهماین
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ذهنیمنبهمردناهلتواگرگفتند. گفتندراهمینهممسجداهالی. رودنمیاوسراغخداچرا، استخوب

قانونواقعاکه، دروندرخواستیدشمااگریعنی. شودمیچهببینحاالبقیهمثلبرونیستیاگر، توبیاهستی

اول، گفتامروزهمراکمکشراه. کردخواهدکمکشمابهزندگی، شویدخارجذهنازوکنیدطاعتارازندگی

بیتچنداین. راتوکندمیخودتبهتبدیلیعنی، کندمیدیدارتوبابعد، دهدمییقینبعد، دهدمیشناسایی

.بخوانمیتانابرهمرا

پنهان کنم، از چشم بدانتا کت ****زان کنم، من تو را غمگین و گریان

زاد آمن دارم تو را .کنمپنهاندیگرذهنیهاي منچشمازراتوکهکنممیاینبرايگریانوغمگینراتومن

توانند صدمه مینکنند و به تومیتندي تو را قایم ، توانند ببینندمین، هوشیاري را، هاي ذهنی دیگرکنم که منمی

کنم براي اینکه تند تند تو را چکار کنم؟ تو را میدچار درد ، کنممیتند شما را غمگین بنابراین اگر تند ، بزنند

ش از طریق عمل نه با من ذهنی، با تمام قوا، باصمیمیت، متعهدانه، م گرفت از ته دلشیماگر کسی تصو.آزاد بکنم

:هد گفتاالن خودش خوا. تسلیم شده به آنجا برسد صددر صد خواهد رسید در مدت کوتاه

تا بگردد چشم بد از روي تو****تلخ گردانم ز غم ها خوي تو

منِچشمِ، چشم بد، کنم تا چشم بد از روي تو برداشته بشودمیمن تلخ از غمها خوي تو را. ویدگمیهمین را 

.ذهنی است

راي منی؟ةبنده و افکند****نه تو صیادي و جویاي منی؟

هستی و بنده یراي منةگردي و بنده و افکندمیکه تو صیاد هستی و دنبال من نه : گویدمیاالن از زبان زندگی 

.گویدمیزندگی ، گویدمیاز زبان خدا ، این هستی که من به تو توجه کنمةوافکند

کسیدر فراق و جستن من بی****رسیحیله اندیشی که در من در

یعنی در ذهنت ، غ و در جستجوي من بی کس شديتو با من ذهنی ات حیله می اندیشی که به من برسی و در فرا

پس . گویدمیحاال یک چیز دیگري . گرديمیمنبدان که دنبال کنی و می اندیشی با منت میکه داري هی حیله 

این طرف و ، حس جستجوي ما این همه تالش ما در ذهن، حس نقص ما، حس جدایی ما، شود جداییِ مامیمعلوم 

باید به آن ، اگر هم این عشق مصنوعی ما رفته به جسم،بخاطر این هست که ما به او برسیم، دویدن ماآن طرف 
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، کنیم با این حرکات و فکرهامیبه این علت هست که فکر منِ ذهنیچسبیدن به ، مایم اشتباه کرد، رفتمیطرف 

.بزودي خواهید دانستپنداريمینه چنین است که : امروز گفت که . توانیم به خدا برسیممیما 

شنودم دوش، آه سرد تومی**** جوید پی من، درد توچاره می

دیشب ، درد تو بخاطر من هست، دکه به من برسدکنمیدرد تو چاره اندیشی ، اش من هستمدرد تو چارهویدگمی

، م و آهی کشیديو نرسیدم به تدیشب شنیدم که گفتی که خدایا من این همه تقال کرد،شنیدمآه سرد تو را می

، دیشب شنیدم که تو به آخر خط رسیده بودي دیگر ناامید شده بودي وپناه آوردي به من بنابراین آهی کشیدي

.من شنیدم

ره دهم، بنمایمت راه گذار****من توانم هم که بی این انتظار

دهد؟آخر میچگونه نشان . ا به تو نشان دهمراه گذار رو، هم بدون اینکه انتظار بکشی راه دهم تو را، توانممیمن 

راه را شنیده وآه سرد همۀ ما را او، بشرطی که بگذاري نشان بدهد.کند موالنامیقصه دارد نتیجه گیري 

. تسلیم شو بگذار نشان بدهد.خواهد نشان بدهدمی

بر سر گنج وصالم پا نهی****تا ازین گرداب دوران، وا رهی

گرداب دوران یا گرداب زمان همین ،توانی بیرون بیاییمیچرخی هی در ذهن و ناینکه می، انتا از این گرداب زم

جستجوي ، همین جستجوي بیهوده در ذهن است،داردمیعوض شدن فکر بعد از فکر است که ما را در ذهن نگه 

.کندمیذشته و آینده کار با گمن ذهنی، کندمیبا زمان کار من ذهنی. و رفتن به زمان است، تصویر ذهنی است

توانم تو را از گرداب زمان و از گرداب دوران در بیاورم و دراین لحظه از میکند من میبا این لحظه کار حضور 

:گویدمیاالن یک چیز دیگري بر سر گنج وصالم پا نهی، جنس این لحظه کنم که با من یکی بشوي

رنج سفرةهست بر انداز*****لیک شیرینی و لذّات مقَر

دهم ولی درد خواهد میراه را نشان ، کَنممن تو را می، در کندن خودت، شیارانه بکشیوولی بدان باید درد ه

استقرار در خانه یکتایی به اندازه رنج سفري است که ، براي اینکه شیرینی و لذتهاي استقرار در این لحظه،داشت

مهر چیزهاي این جهانی را از خودتان ن چیزها را از خودتان وشیارانه انداختوباید درد ه. يموقع پیمودن کشید

گفت . دهد به شاديمیکه البته امروز دوباره به شما گفته که این رنج خیلی کم هست و بالفاصله جایش را .بکشید
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این آتشهاي ذهن را که من یکی ، یعنی خاموش کردن آتشِ درد هیچ شکی ندارم یعنی دردهادر آتش کُشیممن

دهد به شادي میدرد هشیارانه جایش را بالفاصله ، به هر صورت، شوممیآنموقع مضطرب ن، کنممیکی خاموش ی

.حضور

کز غریبی رنج و محنت ها بري****یشان بر خوريآنگه از شهر و ز خو

حنتها که در غریبی م،شويمیخوري یا برخوردار خوري یعنی میوه میآنموقع از شهر و خویشاوندان خود برمی

شهر خودت قدر ، رسی به محل خودتمیوقتی ،افتیشوي به زحمت میمیوقتی که غریب ،کشیده باشی

موقعی تو بطور یقین خواهی شناخت که مقدار زیادي درد یعنی .دونیمیشَهرت را خویشاوندها و دوستانت را و

یبی این جهان است در این غر، غریبی همین ذهن است.انداختن چیزها از خودت را در غریبی کشیده باشی

شیاري هستیم اینکه زمخت وما ازجنس فرم نیستیم ما از جنس معنوي هستیم از جنس ه.جهان ما غریب هستیم

مضر است ، کنیم این براي ما خوشایند نیست بر مزاج ما سازگار نیستمیشدیم و دراین غربت اجسام زندگی 

االن از این بیت آخر شما نتیجه معانی قصه مشخص شد وکنممیفکر به هر صورت.براي تن ما و به جان ما

درد بکشید واین هم اگر ، شیارانه در انداختن هم هویت شدگیها و دردهاوشما هجا دارد کهگرفتید که رواست که 

به محض اینکه شروع و،دانید که این کار را باید بکنیدمییقین هنوز به آن ندارید بصورت علم الیقین وشناسایی 

کند ذهن شما میکسی به شما توهین .ایدمینید به این کار خواهید دید که پس از یک کمی درد شادي آن ک

گویید کوچک شدم ولی از این می،یک لحظه سخت هست، کنیدمیشیارانه سکوت وشما ه، خواهد بپرد باالمی

کنید همه مواردي را که امتحان .شودمیشود شادي آن فضا در شما تجربه میکوچک شدن یک دفعه فضا باز 

شود به آن میدهید یک دفعه فضا باز میشود وشما واکنش نشان نمیشما کوچک من ذهنیاید روزانه و میپیش 

این شخص شما هیچ شک نکنید و، در توانایی شفا بخشی آندرخواباندن درد و، آندر آتش کُشیباز شدن فضا 

کنم ادعاي من نیست ادعاي زندگی هست و میزنم ادعایی میه زنم ولی این الفی کمیهم گفت که من الف ن

.درست هست، درستدرست
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