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.کنممیاز دیوان شمس موالنا شروع1734با سالم و احوالپرسی برنامه گنج حضور امروز را با غزل شماره 

آرامشاننامهزبیابدغریبدل*******پیغامدلپنهانیانِز؟ستچیسماع

اند به دل ما پیغام دهد، که از دل انسانهایی که در دل پنهان شدهمیپرسد سماع چیست؟ و خودش جوابمیپس

ایت پنهانیان دل انسانهایی هستند که اولش من ذهنی داشتند، بعد از من ذهنی زاییده شدند و به بینه. برسد

اندزندگی و این لحظه ابدي است زندهخدا در این لحظه زنده شدند، همیشه با ابدیت خدا که بینهایت 

ن ماده در ذهن ما فکر است و با او هم هویت شده و ایهیعنی هوشیاري در یک انسانی اول رفته چسبیده به ماده ک

نس خداییت و بینهایت خداست زنده شده، بعد خودش را آزاد کرده و به خودش که هوشیاري خالص است و از ج

کند میدیگر متکی به جهان نیست و خودش از جنس زندگی است و لحظه به لحظه شادي زندگی را تجربه

شود نمیگیرد، کوچک و بزرگنمیبنابراین گداي خوشیهاي چیزهاي بیرونی نیست، و از حرکت فکر هم هویت

بنابراین در دل پنهان شده، یعنی .اش صفر استو بعالوه مننیستشود، در سود و زیاننمیخوشحال و غمگین

دهد و قابل توجه است اینها پنهانیان میخودش را نشانتظاهرات بیرونی ندارد که بگویند این آدم مهمی است

و خود زندگی هم پنهانی دل است، خدا پنهان است از جنس هوشیاري بی فرم است و بیرون دیده. ندهستدل

پس سماع که معموالً موالنا آن . تواند از آن آگاه بشودنمییعنی چشم ما، چشم حسی ما و فکر ما. شودنمی

، انرژي را از باالفشاند بودهمیستاند بر فرشمیداده و به صورت از عرشمیکار را به صورت رقص انجام

انرژي زنده هاي کند ما این بستهنمیقپس فر. کرده، آنهم از پنهانیان دل بودهمیگرفته و به زمین پخشمی

البته در لغت به . سماع استو این تعریفکننده را از عارفی مثل موالنا بگیریم یا از خدا بگیریم هر دو یکی است

پس گرفتن پیغام پنهانیان دل و شنیدن آنها و اثر گرفتن از آنها که در واقع تجربه شادي و . معنی شنیدن است

، دل غریب ماست وقتی دل غریب بیابدگوید میخودش. تواند صورت بگیردمیاین هر لحظه،زنده شدن است

افتد به میشود ومیکه هنوز در جهان است یا در ذهن است، یعنی وقتی هوشیاري از فضاي یکتایی از خدا جدا

یک تصویر کند، من ذهنی جسم استمیمن ذهنی درستکند میکند، به جهان نگاهمیحس جدایی،ذهن

افتد میبنابراین هوشیاري. تواند یکی بشودنمیذهنی است و هوشیاري جسمی دارد و با هیچکس و خود زندگی

کنیم و از جهان زندگیمییعنی ما همه در این جهان تا زمانی که به جهان نگاهغریب استبه جدایی، 

. غریب هستیمشودیمن کار با حرکت فکرها تجربهایهخواهیم کمیخواهیم هویتمی
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دل غریب آرامشهانامهانرژي از این هاي از این بستهبارها موالنا این صحبت را به ما کرده و ما شنیدیم 

کند، من ذهنی میرود ذهن و من ذهنی درستمیآید میوقتی هوشیاري. ، چرا؟ دل غریب نا آرام استگیردمی

جدایی از زندگی و هم هویت شدگی با چیزهاي . شودمیدرستبنا به تعریف براساس جدایی و هم هویت شدگی 

و در واقع این شرایط من . این جهان و تشکیل یک من ذهنی که از جسم و از فکر ساخته شده است آرامش ندارد

هستیم آرامش تا زمانی که من داریم و توي ذهنهیچ کدام از ما انسانهاشته باشد، ذهنی است که آرامش ندا

برقرار بکنیم، و جهان بیرون توانیم نمیکنیم با هیچ کس رابطه درستیمیراي اینکه حس جدایینداریم، ب

من . کنندنمیما را درك. که به اندازه کافی خوب نیستندبراي این کار، کنیممیرا و انسانهاي دیگر را مالمت

بودن به ماحس ناکافیگی یک دهد و این جدا شدن از زندمیهمه را تقریبا آزارحس تنهایی تنها هستم 

حس نا کافی بودن است که مرتب ما را به دهد و میحس ناقص بودن و ناکافی بودن دائماً ما را آزار،دهدمی

تواند اضافه شود بلکه با اضافه شدن حس کفایت میکه به منکه مگر اینجا یکی هست کند میقضاوت وادار

و لیکن درمان ما نیست، ما از حس جدایی و ناکافی کند میرا بزرگترولی اضافه شدنهاي جسمی من ذهنیبکنم،

دانیم میروند و ما این رامیو چیزهاي آفل از بینایمو این که ما به چیزهاي آفل چسبیده. شودنمیبودن آزاد

د مثل آورمیو ترس هیجانهاي نظیر خودش را فامیل خودش را خویشان خودش را. شودمیترس در ما ایجاد

نها همه از ایهنده و نگرانی و حس خبط و احساس گناایهخشم و حسادت و تنگ نظري و اضطراب نسبت ب

. هاي ذهنی استخصوصیات من

هاي انرژي و آرامش دل یک چنین آدمی از گرفتن بسته:گویدمیکندمیموالنا امروز یک راه حل پیشنهاد

واي ما این نیست که بیشتر به کنیم دمیینکه ما حس بی قراريپس ا.کندمیبخش پنهانیان دل آرامش پیدا

کند، نمیکه دوست من یا همسر من بد است و به من توجهبه ابزار مالمت متوسل بشویم خودمان اضافه کنیم و یا

این جاي غربت و این . کنممیکنم براي همین احساس غربتمیکند، نه، من در جاي بدي زندگیمینامردي

ه درون یک فضاي بزرگتري است که بینهایت است هوشیاري در این چیز کوچک به نام ذهن به تله افتاده و غریب

.شودمیدر این بینهایت فضا همه چیز جا،شودمییعنی بینهایت فضا،شودمیاگر از آن زاییده بشود بینهایت

گوید این میدر غزل هست که. رودمین، و همین طور حس جدایی از بیدر این بحر در این بحر همه چیز بگنجد

.شودمیدرد جدایی به او حرام
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که هر پنهانیان دل است، پس آن راه حلهاي من ذهنیهاي انرژي از دلگرفتن بستهپس راه حل را متوجه شدیم

یکی دیگر را عوض یا بروم کند،نمیاینها کاربه راه بیاورم،چه بیشتر بهتر و یا به زور من یکی را به حضور برسانم

اما براي اینکه همین بیت . کندمینها ما را در ذهن زندانیایههمن است ایهبکنم یا استدالل کنم، متقاعد کنم که را

:گویدمیرسیم به غزلمانمیخوانم که بعدمیرا خوب بفهمیم چند بیت از یک غزل دیگر برایتان

2277شمارةغزلغزلیات،شمس،دیوانمولوي،

شدهتابانجانشانبردلسقفازآفتابآنو*شدهپنهاندلظلدرطرفاینرندندچندیک

هستند، یک چند تا آزاده هستند در این طرف، این طرف یعنی چه کسانی دانید که پنهانیان دل میپس االن شما

که جسم دارند ولی توي اند درست است ظل یعنی سایه، که در سایه دل پنهان شدهنه آنور جهان غیب، ،جهان

اما آن . ، تا دیده شوند در نتیجه پنهان هستندمنآیند باال بگویند نمیفضاي یکتایی هستند، بی فرم هستند

اند و این اند و بینهایت شدهیعنی از ذهن متولد شده. آفتاب زندگی آن خدا از سقف دل جانشان را روشن کرده

ن ایههمین طور کمرتب روشن هستند به خرد کل و عشق، آفتابپس . بینهایت یک محل تابشی است از خدا

گیریم، آنها هم از آسمان بزرگ از فضاي یکتایی آفتاب زندگی بر میتابد و ما آن رامیآفتاب از سقف آسمان

. کامالً مشخص است. اما در دل پنهان هستند. تابد خالصه جانشان روشن استمیجانشان

شدهخورشیديرهذهرشدهناهیدينجمهر

شدهسرگردانذرهچونپیششاناختروخورشید

و هر ذره، . االن آمده خداي شادي شده،زدمییعنی من ذهنی بود سوسو،شدهناهید،یعنی ستاره کوچولونجم

شویم و هم مثل میتبدیل به خورشید شده، پس ما هم پر از شادي،ذره از ذهن متولد شدهذره باز هم ما هستیم، 

اما این خورشید و این ستاره آسمان نورش فقط حسهاي ما را مثل چشم و گوش ما را . درخشیممیورشیدخ

کنند مثل ذره میکند و فکر ما را و قضاوتهاي ما را، این خورشید و آثار آن که فکرها و ذهن را تحریکمیروشن

تابد بر میتابد و عشق زندگیمیزندگیتابد و شادي میوقتی خرد زندگیسرگردان شده یعنی چی؟ یعنی اینکه 

د، از یگذاریم بیانمیکنیممیتا در ذهن هستیم مقاومت. تابد؟ وقتی از این ذهن متولد شدیدمیجان شما، کی

خوب . کنیممیگیریم در جهان پخشمیمرتب این شادي را. گیردمیشودمیآنتن روشن،ذهن متولد شدیم
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رویم از دل مامیآن موقع ما هر جا. شویممیخودش خردمند است و پنهانیان دلمحل بروز شادي و عشق و خرد

. کندمیانرژي تشعشعبه دلها

طوري شروع کرده گفته به زور به اصرار در حالی که دل ما خودش سنگ استمی بینید که موالنا غزل را این

نرم بشود و ما از ،نرژي بگیریم این دل ما روشن بشودبلکه باید از پنهانیان دل ا. توانیم دیگران را عوض کنیمنمی

توانیم این انرژي را میما،ذهن متولد بشویم آن موقع که دل ما عدم شد و بینهایت شد و فضا در درون ما باز شد

انجام اگر جزو پنهانیان دل نشویم و این تبدیل. دهیممیو به دلها انرژيشویممیما هم جزو پنهانیان دل. بتابانیم

شما . باید مواظب باشیم. رودمی، آن موقع از دل ما درد به دل یکی دیگر)شویممیگوید ما گژدممیپایین(نشود 

،یک دلی دارید که از جنس من ذهنی است،االن باید ببینید اگر جزو پنهانیان دل نیستید به حضور زنده نیستید

این فکرها و اعمال و انرژي ،انگیزة فکرها و اعمالتان بشودچه بسا اگر این دل جسمی،از جنس بافت فکري است

.و ما هر روز در معرض این آسیبها هستیم. کندمیماند و دلها را خرابمیمثل زهر،رودمیو تابشی که از این دل

چه جنسی نشینید دل آنها ازمیکنیدمیشما واقعاً ببینید که دلتان از چه جنسی است؟ با کسانی که رفت و آمد

هفته قبل داشتیم ریزند یا زهر را؟میاست؟ اینها کژدم هستند یا نه از جنس عشق هستند؟ عشق را به دل شما

! ریزند مواظب باشیدمیاند زهر را به دل شماگفت آدمهایی که افسرده

بردگانکیوانسويجانکردگانگمدلوعقلآن

شدهسلطانوکیخسرویکیهرسنجقوچتربی

توانند نمیاند یعنیاند اینها عقل و دلشان را گم کردهاینهایی که در ظل دل یعنی سایه دل یا در دل پنهان شده

چسبیم مین جهانایهآییم بمیوقتی ما. گرددمیمرکز من حول و حوش این جسم،بگویند این فکر دل من است

یاد آوري براي . بارها هم گفتیم سه جور است. هم استچسبیم؟ آن چیزهایی که برایمان ممیهابه چی. به چیزها

یکی : چسبیممیبه سه جور چیز مهم ما. دهندمین برنامه گوشایهیادشان رفته یا براي اولین بار بکسانی که 

چسبیم به آنها مثل میکند مامیاست، در جامعه چه چیزي مهم است آنها را جامعه تعریفچیزهاي مادي

ن باورها بهترین باورها هستند و ما به ایهکند کمیاست، باورها، جامعه تعیینفکروع دیگرش ن. پول و مقام

. چسبیممیمثل خشم و ترسآید میهستند، هیجانهایی که در ما بوجودهیجانهانوع سوم . چسبیممیآنها
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کرهاي ما و رفتارهاي ما، شود دل ما مرکز ما و انگیزة فمیشود هم هویت شدگی و درد و اینمیمجموع اینها

.شودمیو از دل ما سم بیرون ساطع. و اگر چنین دلی داشته باشیم حتماً کژدم هستیم

پس دل ندارند چون دلشان بینهایت است خداست، عقل هم ندارند براي اینکه در این کردگانگمدلوعقلآن

خداست، سمبل باالست، منظور این نجا همین، کیوان در ایجان سوي کیوان بردگان. آیدمیلحظه عقل از انور

.یعنی به عرش بردگان، خدا رسیدگاننیست که به آن ستاره جانشان را بردند اینها تشبیهات است

گرفتند و همینطور علم داشتند میها چتر راسنجق یعنی علم، قدیم باالي سر شاههر یکیسنجقوچتربی

یعنی ما پادشاه مملکت خودمان . هستندکیخسرو و سلطانهر کدام چتر و سنجق ندارند ولی . پرچم داشتند

خرد زندگی از ما جاري است ،هر لحظه شادي زندگی از ما جاري است،هستیم براي اینکه وصل به زندگی هستیم

خردمان را در ماموریت ما این است که ما مهرمان را شادیمان را عشقمان را.ما پادشاه مهر خودمان هستیم

رسیم این شادي و خرد رامیو به هر کسمانجهان جاري کنیم اول جاري کنیم به فکرهایمان و عملاین 

براي اینکه سلطان . شود، هیچ آدمی هم با آدم دیگر براي ما فرق نداردنمیدهیم و بینهایت است تماممی

.کند که چه کسی در مملکت هست به همه لطف داردمیبراي سلطان چه فرقیشدیم

ببینید که گفت ؟خوانم ببینیم آنهایی که در دل پنهان هستند اینها چه جور آدمهایی هستندمیفقط این غزل را

خواهید؟ شرطش این است که عقل و دلتان را نمیشما سلطان هستید؟ چتر و سنجر.اینها سلطان هستند

اند که عقل و دلتان ري بگوییم که گفتهمعنیش این نیست که بی خردي کنیم خودمان را بزنیم به بی عا.گم کنید

شناسید ولی میشما خیلی مطالعه دارید کتابها خواندید خیلی باسوادید در این جهان همه چیز را! نه! را گم کنید

دهید بلکه از این دل بینهایت نمیعقلتان را بدست باورها، باورهاي قدیمی، دست دردها، دست مقام، دست پول

.آیدمیشده

ايهبرگشتجهانگردايهکشتمرکبربسیا

شدهجانسراسرقومیدرنگرکنسفرجاندر

اي، مسافرت زیاد اي همه جا را دیدهاي، همه جا رفتهیعنی اینقدر اینور و آنور رفتی که اسبهاي زیادي کشته

تا حاال رو به جهان و، تو بیا از این ذهن به فضاي یکتایی بر. این دفعه سفر دیگري بکن، به جان سفر کنايکرده

براي . شناسمنمیرفتی حاال برگرد برو بسوي زندگی، حاال ممکن است بپرسی که زندگی رامیبودي به جهان
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ببین . اینکه بشناسی گوشهایت را باز کن خودت را آزاد کن بگذار پیغام از بزرگانی مثل موالنا به دل شما بنشیند

فرسهمین االن دارید در جان . رسدمینهانیان دل پیغام به دل شماهمین االن از پ! گویند صبر کنمیچی

رویم به سوي خدامیگردیم به سوي زندگیمیکنید برمیهرچی از جهان بیرون خودتان را آزاد. کنیدمی

خواهی و اگر این کار را بکنی.رویم سوي اومیگردیممیما که از آنجا آمدیم رفتیم به جهان حاال هم بررویممی

اند همگی از جنس حضور اند انسانهایی مثل موالنا، یعنی همگی جان شدهاي سراسر جان شدهدید یک عده

پس شما به جان سفر. کنندمیگرچه که فرم دارند و در این جهان بین ما زندگی،هستند از جنس زندگی هستند

اند و شما اي سراسر جان شدهد شد که یک عدهکنید و یواش یواش متوجه خواهینمیکنید، دیگر به دنیا سفرمی

شوید دل شما بزرگترمیشوید و هر چه از این ماده که دل شما بود آزادمیهم دارید یواش یواش از یک ماده آزاد

ن بافت ذهنی که دل شماست ایههر چ. شودمیشود من اصلی شما بزرگترمیهر چی من شما کوچکتر. شودمی

بینید که به لحاظ میکنیدمیچسبید، هر چه که کمتر قضاوتمیچه شما به چیزهاي آفل کمترشود هر مینرمتر

االن خدا بصورت . کنید و این فضا میل به باز شدن داردمیشوید، فضا را در درون دارید بازمیزندگی بزرگتر

رویم به جهان، تا چیزيمیهنوزکنیمنمیفرسبینهایت فشرده شده توي دل ما، توي این بافت ذهنی و ما به جان 

چی شده؟ چه اتفاقی افتاده؟ چه ضرري کردم؟ چی کم شده از من؟ خوب الحمداهللا رویم به جهان، میشودمی

.ن خوب نیستایهن!. پس خوب است! چیزي از من کم نشدهآید میدوباره سر و صدا! چیزي کم نشده

شاهديوجمالاینباایزديعطاياینبا

شدهفرمانمستغرقنگرراپرستاننفرما

شان با این بزرگی با این زیبایی با این شاهد بودن، ایهاند با این بخشش ایزدي باین انسانها که در دل بینهایت شده

شاهد یعنی زیبا، و همین طور ناظر، گرچه که ناظر هستند در این لحظه عمق بینهایت دارند، به جهان نگاه

اند براي اینکه برند و سکون خودشان را حفظ کردهمیقصد و اینها از این رقص فرم لذتش رارمیکنند، جهانمی

پرستند، این لحظه کامالً موازي موازي میفرمان ایزدي را. بینهایت عمق دارند با این عظمت اینها فرمان پرستند

گوید، اینها میآید، عقل کل چیمیاین لحظه، چه انرژيآید میچه فکريآید میکه از آنور چه خرديهستند 

من، من آیند بگویند نمییک لحظه باال. یعنی کامالً موازي با زندگی در این لحظه هستند. فرمان پرست هستند
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و آید میپس فرمان لحظه به لحظه از آنور. ترسندنمیشوند، یک لحظهنمی، یک لحظه خشمگینگویممیاین را

. مستغرق فرمان هستند یعنی غرق شده در فرمان هستنداینها . اینها فرمان پرستند

ما مستغرق مقاومت هستیم، ستیزه هستیم، براساس باورهاي من ذهنی که دل ما شده انتقاد. ما هم هستیم؟ نه

کنیم، ما مستغرق عیب بینی هستیم، ما مستغرق درد هستیم، براي همین است که درد در جهان پخشمی

تمام فکر و ذکر ما . ما در مقایسه هستیم. ن هستیم که چه کسی را چه جوري اذیت کنیمما مستغرق ای. کنیممی

شما . دهدمیخواهند ببینند زندگی این لحظه چه دستورمیآنها نه آنها. این است که هیچ کس بهتر از ما نباشد

آید؟ میاست و نورو این لحظه باز است روزن باز چه جوري هستید؟ آیا شما همیشه در این لحظه هستید؟ 

بلکه در مقابل ! نه ما مستغرق فرمان نیستیم.کندمیدر پایین غزل راجع به روزن صحبتیا روزن بسته است؟

هر کسی . شویممیکنیم، ما عصبانیمیما شکایت. این لحظه همین است که هست: گویدمیفرمانهاي ایزدي که

. ن طوري هستایهن لحظایهفرمان این است ک. مان نیستشود این مستغرق فرمیکند عصبانیمیکه شکایت

.ن لحظه هست این لحظه فرمش این طوري است تو باید قبول بکنیایههمیش. باید تسلیم بشوي

شانکینهبیسینهآنشانسینهآنآینهچون

شدهمیدانسويسلطانفلکمیدانچودلشان

آنجا خردبعالوه؟استجوريچهدهدمینشانراجهاناینمتما،استآینهمثلاماشدهنهایتبیشانسینه

کدرراشمانهایهکینذرهیکگویدمیموالنا.نداردکینهاستصافآینهآن.کردبایدکارچه.شودمیمنعکس

.استدردداشتنباشیدمواظبشبایدشماکهچیزيترینمهم.داریددرد،داریدرنجش،داریدکینهشما.کندمی

بهکندمیکورراشماخرد.کندمیکژدمبهتبدیلراشماداریداگر؟شما دارید، شودمیکینهبکوبیرا رنجش

کنیدمیزندگیخودتاننه،دهیدمیدردخودتانبهودیگرانبه.کندمیگرفتار،کندمیوابستهذهنیمنعقل

خدا،سلطان.نیستمعلومنهایتشفضااین.شدهفضانایهاندازبهدلشان.کنندزندگیدیگرانگذاریدمینه

،استآسماناینمثلکهفضااین،نهایتبیاینیعنی.استشدهزندهشمابهسلطانیعنیمیداناینتويآمده

حالعیندرهستهمسلطانحالعیندر،هستیدآنازبزرگترشماواستگرفتهبردرراچیزهمهآسمانکه 

اینوکردیمقبولماکهمعمولیباورهايایناز.کندنمیکمکشمابهکینهبشود،اینطوريباید.دهستیهمشما

.کنیمگوشبایدبزرگانحرفهايبهبرداریمدستبایدهاایناز،استشدهمادلباورها
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شکرخایشانلعلوزهیهایشانوهیهیاز

شدهارزانماشهردردگرآنوشرابونقل

مثنويمثل.غزلپشتغزلموالنامثل،شانبخشیشادياز،شادیشانصدايوسرازیعنیهايهیوهیهی

یعنی،دگرآنوشرابونقل.زدندخردمندانهوشیرینهاي سخنیعنیشکرشانپرلباز.خردازبعدخرد

ماشهردر،شناسیمنمیماکهزندگیبرکاتتمامدگرآن،دگرآن،زندگیزايمستیانرژيوزندگیشیرینی

اشتباهدلیلبههمواقعاً.نیستارزانهمچونبگوییدشمااستممکنالبته.در این جهان ارزان شدهشدهارزان

کههمانطورولی،آمدهموالنامثلافرادبعضیطریقاززندگیبوسیلهجهانایندربرکاتنایهکچهگرماجمعی

.هايهیوهیهینایهبنکردیمتوجهما. کردهممحروراما،مازندگیروشگفتم

؟جوشدمیعشقباشمادرونآیا؟داریدشاديهلهلهوشاديآوازیعنیهاي هیوهیهیشما؟چیشما

وشیرینسخنانشما؟هستیدزندهشماخوداصالً؟کندمیپخشبیرونبهکنندهزندهانرژيشمامرکز

معنی،پس؟نهیاکنیدمیگوشبزرگانشیرینوخردمندانهسخنانبهزنیدنمیاگر؟ زنیدمیخردمندانه

کسانیچهدلپنهانیانشد،مشخصآرامشاننامهزبیابدغریبدل****پیغامدلپنهانیانِزچیست؟سماع

.هستند

خردهاي شاخهباداینازگرددشکفته

سامموجوددرزخمهاینازگرددگشاده

دلازگفت؟بادکداماز. ماهاي آنتنآنگیرند،میراانرژيکهمنفذهاییآنیعنیوبدنهاي راخسویعنیمسام

وعمداًکهاینشرطبهشناسیم،میراانرژيآنمانشیند،میمادلبهانرژيباداین. آیدمیانرژيدلپنهانیان

شمادرخردهاي شاخهتابزرگان،وموالنامقابلدرنکنیدمقاومتشما.نکنیمستیزهنگیریم،راجلویشقاصدانه

موازيشماکههمین.کندکردنکاربهشروعشمادرخردتاشویدخردمند.شماخردگلشودباز،شودشکفته

طرفازچهبزرگاندلازچهکندمیعبورانرژياینشود،میکممقاومتکههمینشوید،میزندگیبا

قرارزندگیاختیاردرفکرهایتانشود،میخالقفکرهایتان.زنیدمیردمندانهخهاي حرفشماوزندگی

انرژي. زندمیرامادلشدهپنهاندلدرکهکسییکی،گبزریککههمینه؟زخمکدام،زخمهایناز.گیردمی

در.کنیممیزندگیرفتنگبهشروعما. اندازدمیکاربهراماهاي آنتناینواقعدرفرستد،میکهايهکنندزنده
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. بگیریدنظردررابرعکسششما. گیردمیراکنندهزندهانرژياینبدناین.مابدنهاي سوراخگویدمیاینجا

چهاو از،ودنشبدلوردحرفیهیچاصال.کنیدمینگاهاینصورتبهشماآید،میدردازپراخموآدمیک

گیریدمیرادردش.بدهدخواهدمیدرد. کندمیحملدرداستناراحتافسرده،خشمگین،آدم؟ اینگیریدمی

.شناسیدنمیشایدرایکیآنولیشناسیدمیرااین.گیریدمیحتما؟گیریدنمییا

رااشعاراینشمااگر. شناختخواهیدیواشیواشبدهید،قرارموالناهاي آموزشمعرضدرراخودتاناگرولی

آنلزوما. شویدمیزندهآن به،شودمیبازشمادربیتنایهیکدفع،روزدربخوانیدبخوانیدر،تکرابهبخوانید

پیداکجاازماراشخصاینولی.استخوبخیلیکهباشداگرباشد،نشستهماجلويوباشدزندهنبایدشخص

زندهبادایندائما.دایهشدرهمحاصزندگیباشما. نداردهملزومی. نیستیمشخصآنپیشدرمعموال؟کنیم

همزندگیطرفازآید،میزندههاي انساندلازتنهانهباد،اینازگرددشکفته:گویدمیدارد. وزدمیکننده

درمانهمهما. بلدیمراچیزيیک،نکنستیزهلحظهایناتفاقبالحظهاینبانیاییمدربه نوكنوكولی. آیدمی

. خواهدمیزندگیاسترویداداست،جسمکهلحظهایناتفاقازجسمیهوشیاريداریم،یجسمهوشیاريذهن

.استمردهرویداداست،غلطاین

مردهاست،وسیلهلحظهایناتفاقایناند،آمدهاسبابقطعبرايپیغمبرانگفتخواندیم،قبلهاي هفتهدر

کناررااینبایدشما. برساندزندگیبهراتوتواندنمیینااست،مردهدیبینمیذهندراالنکهچیزيآن. است

دهد،نمیزندگیمنبهنایهککنیم،میستیزهماغالباولیبیآید،خوشتانچهبکنید،ستیزهباهاشچه, بگذارید

اتفاقناینکن،تاکیدرویشزیادبینی،میرویدادعنوانبهذهنتدرتواالنکهچیزينایهکبفهمحاالازخب

چیزیکسويبهوگیریدمیرامردهچیزیکشماآینده،درزندگیبهرسیدنبراينکنوسیلهرااینوگذردمی

بادگوییم،میراها همینداریم. باشزندههستیتوخوداستلحظهایندرزندگینیفت،اشتباهبهروید،میمرده

.کندمیزندهرامازندههاي آدمدلاز

بهرامقارهنَصدايزرسدظفر****روحانیخروسندايزرسدسحر

خواند و بقیه میکه قدما معتقد بودند در عرش یک خروسی هست.خروس عرش استخروس روحانی همین

آید میاي است که از طرف زندگیدر اینجا خروس روحانی انرژي زنده کننده.شنوندمیخروسها صداي او را
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دمد، همه ما در شب هستیم در شب دنیا، ذهن شب است میبح شما از طریق آن انرژيسحر شما ص:گویدمی

:گوییممیاین که. وقتی هم هویت شدیم شب شروع شد، خواب ذهن شروع شد

من همی کوشم پی تو تو مکوش***صبح نزدیک است خامش کم خروش

و باالخره اگر شما آید میي از طرف زندگیکوشد حاال اینهم یک جورش است، دائماً پیغامهاي معنومیچه جوري

مثل این صبح . هر کسی صبح مخصوص خودش را دارد. شودمیصبح شما،گوش کنید و اینها را دریافت کنید

گیرید، چقدر میشخص شما چقدر از بزرگان پیغامشود، میمعمولی نیست که براي همه یک دفعه صبح

. همان سرعت هم صبح شما خواهد شد،دهیدمیار کننده قرارخودتان را در معرض انرژي روحانی و بید

توانیم میآیا،سحر بیاید آفتاب ما طلوع کند ما به عشق زنده بشویم، به شادي زنده بشویم، و به خرد زنده بشویم

شناسایی من ذهنی . اولین ظفر پیروزي ما به همین من ذهنی است،در مقابل چالشهاي زندگی بایستیم؟ بلی

ال کنید و از او جدا بشوید این ظفر ،هاي آن را انکار کنیدشما من ذهنی نیستید و باید تمام جنبهکه 

دانید که بهرام یعنی مریخ که جنگجوي فلک است می،از صداي طبل بهرام. ظفر یعنی پیروزي. بزرگی است

ستید، شما شجاع زند که شما جنگجو همیدائماً مریخ طبلش رایعنی . کندمیسمبلیک دارد صحبت

این بی نیازي و این جنگجو بودن فرق دارد که با این لحظه ستیزه کنید خشمگین هستید، شما بی نیاز هستید،

باید پرهیز کنید، ن آن جنگ نیست، یک چالشی در شما باید بوجود بیاید که من ذهنی را بشناسید ایهن. باشید

چیزي نکشد با خودش هم شما را . بیرون بدزددبه چیزي درن راو برگردید و نگذارید توجه خودتاباید ال کنید،

بعد از اینکه پیروز شدي . آیدمیگوید پیروزي شما پیشمیاین جنگ مقدس است و.هویت کند این جنگ است

ن لحظه و در این ایهن لحظه زنده شدي و از گذشته و آینده جمع شدي و آمدي بایهو به زندگی زنده شدي، ب

توانی ببخشی، آن میتوانی از چالشهاي بیرونی بر بیایی و عمل کنی، آن موقعمیکن شدي آن موقعلحظه سا

شوي، میفرمان پرست. توانم بکنمنمین لحظه اتفاقی افتاده که من کاريایهتوانی قبول کنی بپذیري کمیموقع

ک فضاي پذیرش هستم هر اتفاقیمن که من ندارم اعتراض کنم، من ی. خواهدمین طوريایهزندگی این لحظ

شجاع به عنوان حضور. زند که ما یاد بیاوریم که ما جنگجو هستیممیپس دائماً مریخ طبلش را. پذیرممیافتدمی

توانیم شناسایی کنیم هم هویت شدگیهایمان را و دردهایمان را و خودمان را از آنها میماهستیم بی نیاز هستیم

. استآزاد کنیم، این جنگ شم
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انداختمیتیرجسممِخُبهجانصیرع

قوامنشانکفیبرآردشنیددفچو

اندازد و شراب میرسد تیرمیترکند به نظرمیحبابهاآید مین شراب وقتی به قوامایهعصیر یعنی شراب یا شیر

دازند به خُم جسم ما، این انمیزندة زندگی که جان زندة پنهانیان دل، عارفان تیر انرژي زنده کنندهجان که جان 

خورد به بدن ما، فکر ما به جان ما به احساس ما و وقتی ما شنیدیم این را میانرژي زنده کنندهتیر زنده کننده

اندازد ما شروعمیبینید مثل اینکه یک شرابی است آن تیرمی.کنیم به قواممیما هم شروع. شویممیبهش زنده

کند مثل شراب میوقتی شنید این سیستم فعلی ما شروعتواند بدن ما باشدمیدفحاالکنیم به جوشیدن ومی

کف را ،ابزار شادي بگیریددف را به عنوانتوانیدمیو همین طور.قوام پیدا کردن و باال آمدن کفها و زنده شدن

کنیم همین میرا بلندزنیم و شادي میگیریم و با کف دستمیکف دست بگیرید و وقتی که همینطور ما دف را

بینید که زنده شدن آدمها به زور و بحث و جدل و میکند به ابراز شادي، پسمیطور بدن ما و جان ما شروع

در ي است حتی اگر سخنانانرژارتعاش به.اینها نیستدانممیبگذار من تو را عوض کنم و من بیشتراستدالل و 

اگر دیدیم .شناسیممیماکند و آن انرژي رامیآن شخص گوینده سوارشبخاطر انرژي است که کنندمیما تاثیر

شوید آن بصورت حرف چه بصورت انرژي مرتعش شده اثر سازنده روي میاز صحبتهاي یک بزرگی دارید زنده

خوانید میا راچه بیشتر اینهره. کندمیباز هم بیشتر این کار را بکنید و موالنا با ما این کار راگذاردمی،داردشما 

.کنیدمیبه جوشیدنخورد و شما شروعمیبیشتر تیر شادي به جسم شما

دمآپدیدبدندرعجبیحالوتی

کامبهرسیدرکَشمطربلبونیازکه

یعنی شما یکدفعه حس شادي بی سبب،آیدمیمعنیش مشخص است، یک شیرینی عجیبی در بدن ما پدید

این جایی که ما االن هستیم یا . کنید از یک سیستمی که به سود و زیان وصل بودمییک دفعه بریده،کنیدمی

یعنی ما انسانها، و خیلی از شما بینندگان از آن فضا آمدید بیرون، این فضا با دویی گوییم مامیماانسانها،بیشتر

ز ضرر حس ناخوشیکنیم و امیبینیم و از سود حس خوشیمیوقتی آنجا هستیم سود و ضرر.کندمیکار

کند و قضاوتمیاتفاقات را ارزیابی. ذهن همیشه به بیرون وصل است،آیدنمیاین حالوت از توي ذهن. کنیممی
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خورد و این شیرینی که در وجود شما زندهنمیخواهد یک چیزي بگیرد، آن حالوت به دردمیکند و از اتفاقاتمی

مطرب انسانی است که شادي بخش است و نی شده است رب، شود معنیش این است که از نی و لب مطمی

دهان شما شکرو به کام شما و به زند میزند و از طریق او حرفمیانسان کامل شده است، زندگی او را دارد

شود، چه بگویید میخوانید همان حالوت در شما زندهمین ابیات را شماایهو وقتی ک.آیدمیشیرینیآید می

نی ما االن پر از . توانید نی بشویدمیشما هم. گی چه بگویید یک عارف بزرگ هر دو یکی استمطرب زند

ن نی بوسیله نایی ایههاي هم هویت شدگی است خودتان را از درد و هم هویت شدگی خالی کنید کگره

. وددلتان باید بی کینه بش. زندمیگوید هر لحظه شما را داردمیغزل دارد. زندگی زده بشود

اش خودمان زیر همه. کنم به چه صورتی است؟ نکنیدمیکنم اگرمیاز خودتان بپرسید در طول روز من درد ایجاد

دهند؟ این دردها را چه جوريمیکنم؟ چه کسانی به من دردمیکنم؟ چه جوري درد ایجادمینورافکنیم، چه کار

گذارند؟میگیرم؟ این دردها چه اثري روي منمی

جامبیمامیانبینفرحدورهزار****شتهکُببینکنونراغمزدمگرهزا

ما هزاران . تو بیا ببین کژدمهاي غم کشته شدند. گزدم همین کژدم است یعنی عقرب، و این غمها مثل کژدم است

ی شود کژدم، ببین اینها همه کشته شدند، نه تنها هر کسمیکژدم داریم با هر چیزي شما هم هویت بشوید

هزاران تا کژدم دارد با اینکه با هزاران چیز هم هویت شده به هزاران تا درد هم هویت شده با هر دردي که هم 

.این درد من هستم و بگیرم و نگه دارم این گژدم شما را خواهد زد،هویت بشوي یعنی بگویی این من هستم

ابی اینجا برگردانده بشود بدون اینکه ما از هزار دور فرح بین یعنی هزار دور شادي ببین بدون اینکه جام شر

یادمان بیاد که تایید گرفتیم آن بیرون شراب بگیریم یادمان بیاید پولمان زیاد شده، یادمان بیاد که توجه گرفتیم،

پس امکان . ما شاد هستیم. بدون جام یا شراب انگوري بخوریم ما فرحناك هستیم. شرابها را دیگر احتیاج نداریم

شما اگر شناسایی بکنید با چه چیزي . شودمیکژدم را اگر شناسایی کنی کشته. ا گژدم هایمان را بکشیمدارد م

، کنی، اگر هویت تو غیر از خدا چیزي در این جهان هستمیآیی بیرون، هویتت را آزادمیهم هویتی از توي آن

اشد عدم باشد زندگی باشد اگر چیز دیگري براي این که دل شما باید تماماً خدا ب. شود کژدممیهر چیز دیگري

فرستد به دل شما و الزم نیست میکژدم از دلش یک تکه زهر. زندمیهست از جنس کژدم است کژدم شما را

هایمان را ما بچه. کند نه کژدم من ذهنی استنمیرود صحبتمیراجع به کژدم که روي زمین راه. تماس پیدا کند
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ما باید کژدمهاي . حق نداریم این کار را بکنیم. ریزیم به جانشانمیزهر را از دور با نگاهآوریم مرتب میبه دنیا

: گویدمیدر مثنوي. دهیممیفقط نیش زدن نیست ما عقلمان را هم از دست. خودمان را شناسایی بکنیم

جنبشش چون جنبش کژدم بود*هر که او بی سر بجنبد دم بود

دیدید که بعضی حشرات هستند دمشان بریده. ماند، دم عقل نداردمینبد مثل دمهر کسی بدون سر زندگی بج

د باال رپمیدم. کردمیرفت سر هدایتشمیکند به باال پایین جستن، پس سر داشت صافمیشود دم شروعمی

کژدم چه . ماندمیجنبشش مثل جنبش کژدم. هر که او بی سر بجنبد دم بود. پایین، ما هم همینطوري هستیم

رود میکند به راه رفتن، زشت است کج راهمیکج رو و شب کور و زشت و زهرناك، شب شروعجوري است؟ 

اش، خستن، زخم زدن به پیشه،پیشه او خستن جانهاي پاك. هر من ذهنی دردمند زهرناك است. زهرناك است

کند بخواهی میی که درد حملاگر جان شما پاك باشد با یک انسانکنید میشما فکر. جانهاي پاك است

اي که یک روز است به دنیا آمده بچه که درد یک بچه.ریزدمیریزد؟نمیمعاشرت بکنی زهرش را به جان شما

پس ما باید خیلی مواظب . توانیم زهر با به جان پاکش بریزیم، بلی متاسفانهمیندارد ساده است، ما بعنوان گژدم

کند مادر بچه را زهرناكمیاخته با این دورهاي باطل، مادر را زهرناكشیطان خودش را جا اند. باشیم

همین طور این تسلسل ادامه دارد شخص شما . کندمیاش را زهرناكشود بچهمیکند بچه بزرگمی

یک جایی یک کسی باید این را قطع کند هم مادر هم پدر، که .همین االن وظیفه دارید دور باطل را قطع کنید

اندازي وقتی خودت را از ذهنمیکی؟ وقتی که شما دردهایت را. ام بریزمخواهم زهر را به جان بچهنمیندیگر م

من همی کوشم پی تو، تو . زائوندمیزائونی، و اگر اجازه بدهی زندگی با توجه به جریان تکاملی شما رامی

.کوشینمیبا درد.مکوش

. گویدمیامروز چه. توانی آنها را عوض کنینمیزهر ریختن به جان مردمامروز توي درس موالنا داریم که شما با 

خدا از جنس آرامش است . شوندمی، با فرح با شادي است که انسانها عوضجانهزار دور فرح بین بین ما بی

پس هر موقع شما کینه را شناسایی. شیطان غم را فروخته به ما و ما هم خریدیم. حرکت کند شادي است

من دیگر درد . کنیدمیکنید به وظیفه خودتان که گسستن این دور باطل است عملمیکنید و خودتان را آزادمی

.من نوکر شیطان نیستم، من من ذهنی نیستم، بیدار شدمدر این جهان پخش نخواهم کرد
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مدامعشقکويبهزدمگقیهرهستکه**رسیدعید،نویسزدمگقیهرسونفُ

کنیم گژدم من ذهنی مینوشتند اما گژدمی که ما صحبتمیزند قدیم دعاي گژدممیعا، تمثیلرقیه یعنی د

گوید بلی، آنجا کوي عشق می؟توانید یک دعا بگیرید که گژدمهاي من ذهنی دیگر شما را نزنندمیشما. است

م است یعنی همیشه یا به یا در کوي عشق مدا. هاي ذهنی در کوي عشق استو دعا یا تعویذ گژدم یعنی من. است

گویید میشما. این دعاي گژدم استآید میشراب کوي عشق یعنی انرژي که از فضاي یکتایی. معنی شراب هست

گوید فسون یعنی دمدمه، دمدمه میاما. من چه کار کنم که گژدمهاي بیرون مرا نزنند؟ از فضاي یکتایی بیرون نیا

فسون ذهن قبالً صحبت کردیم منفی است و وسوسه ذهن . ند منفی باشدتوامی،تواند مثبت باشدمییا فسون

زندگی در زندگی در بیرون است،که زندگی در بیرون است،:گویدمیبه ماپردمیاز ذهن مااست هر لحظه فکري

اما یک وسوسه عشق هم داریم فسون عشق هم داریم در . کنیم این منفی استمیبیرون است و ما هم قبول

توانیم یک دعایی میما. نویسدمیگوید فسون رقیه کژدم نویس یعنی کسی که دعاي کژدممینجا همین استای

ولی آنها همیشه . بگیریم که در این جهان راه برویم و کژدمهاي من ذهنی که دلشان پر از درد است ما را نزنند

ید نوروز را بگیرید چه عید قربان را بگیرید عید چه ع. بلی موقعی است که عید شما بشود. فرستندمیانرژي بد

کنید عیدتان میشما در عید قربان من ذهنی را قربانیبراي اینکه. آیدمیچه عید فطر را بگیرید همه درست در

اگر من ذهنی شما صفر شد و از اینور من اصلیتان بینهایت شد عید . است اگر توانستید قربانی بکنید

کنند باالخره میماه پرهیزعید فطر را بگیرید مردم سی روز یک. ژدم هم گرفتیدبنابراین دعاي کشماست

گویید من از می، شما یواش یواشبینند هالل ماه سمبلیک یعنی دیدن آثار حضور در شماستمیهالل ما را

جهان شوم که من از جنس این میدارم متوجه. شوممیجنس خدا هستم خداییت هستم دارم به زندگی زنده

خورند، نمیشوم که خوشیهاي این جهان به درد منمیشوم در این جهان غریب بودم، متوجهمینیستم، متوجه

یواش یواش این هالل . شوم من از جنس زندگی هستم از جنس مردگی نیستم، از جنس جسم نیستممیمتوجه

این هالل ماه یک . یاري جسمی داشتیمکند تا حاال هوشمیماه نشانه هوشیاري دیگري هم هست که در ما بروز

ن ایهبینید که بیرون با وجود این کمیآرامش ظریف و همچنین قابل حس زیر فکرهاي مغشوش ما هست که شما

میرد من در بیرون در ذهن محزون هستم براي میافتد ولی در آن زیر من آرام هستم، حتی یکی داردمیاتفاقات
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مثل یک اقیانوسم کالً آرام هستم ولی روي من االن مغشوش و در زیر آرام هستمشوم ولی میاینکه دارم جدا

.هالل را شما دیدید. کشد براي اینکه عید ما رسیدمیوفان یک روز دو روز طولططوفانی است 

دانید چله طوالنی ترین شب سال است و از آن به بعد شبها کوتاهتریعید نوروز هم همین است شما م

شود یعنی شما هوشیاري میشود و روزها بلندترمیاین نشان این است که شبها کوتاهترشود و می

و به موازات آن من ذهنی کوچکتر. شودمیشود هوشیاري تاریک و من ذهنیتان کوچکترمیحضورتان زیادتر

. شودمیبازشود یعنی دلتان داردمی، بزرگترشودمیشود و من اصلیتان قویترمیشود نورتان بیشترمی

هوشیاري جسمی ذهنی، یک ذره که % 50هوشیاري حضور % 50شود یعنی میدر عید نوروز شبها مساوي روز

این عید که شما . شوید زنده شدیدمیپایین، شما متوجهآید میرود باال و تاریکیمیبگذریم هوشیاري حضور

نی نیستید خیلی مهم است و این حس کنید از جنس حضورید و از جنس شب نیستید تاریکی من ذه

شما اگر به .گذارند که شما زندگی کنیدنمیدعانویس شماست، دعانویس کژدم است وگرنه کژدمها

کژدمها حتی گفت جانهاي پاك را هم. کنندمیکژدمها کژدمها را اذیت. شویدمیعید نرسید از جنس کژدم

همین . وشیاري را بطور جهانی و عمومی افزایش بدهیمچه کار باید بکنیم؟ باید همین طور این ه. زنندمی

.طور انرژي موالنایی را یا بقیه بزرگان را در جهان پخش کنیم

یعنی شما باید همیشه در کوي . ، یعنی همیشه در کوي عشق استکه هست رقیه کژدم به کوي عشق مدام

قضاوت را کم کنید متوجه بشوید . ت نکنیدهیچ موقع ستیزه و مقاوم. همیشه موازي با زندگی باشیدعشق باشید

که وجود ذهنی و جسمی شما از چسبیدن به چیزهاي از بین رونده درست شده، چیزهاي از بین رونده و رفتنی از 

ترس دید شما . ترس مادر همۀ هیجانات منفی شماست. بین خواهند رفت و در شما ترس بوجود خواهند آورد

ترسند در ذهن هستند هیچ موقع جهان را میکسانی که. د درست ببینیدگذارنمیکندمیرا کج و معوج

و کیست که ترس ندارد؟ . توانند بکنندنمیدرست ارزیابی. بینندنمیرویدادها را درست. بینندنمیدرست

پس ما باید کاري بکنیم همیشه نورافکن روي خودمان .فقط آن کسی که با جهان هم هویت نیست ترس ندارد

.شود که هم هویت شدگیهایمان کم شودمیترس ما موقعی کم. که ترسمان را کم کندباشد

مشامبیافتیوسفیپیرهنبويکه****یعقوبیقراربیبجهدطرفهرز

بسازشودمیزیادداردزندهانسانهايکهبساز؟چرا.جهدمیبیقراريیعقوبیکطرفهرازدیگرحاالبله

رایوسفپیراهنبويبیقرارهاي یعقوب.کنیممیماکهکاريهمین.شودمیپخشجهاندرددارانرژينایهک
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هویتهمکهاآلن.هستیوسفیجنسازمااصل،مااصلواقعاًهستیمیوسفعنوانبهما.جهندمیوشنوندمی

.شناسیممیراندگیزبويشناسیممیرایوسفبويولیاینها،استمخلوط،هستیمیعقوبهستیمجسمبا

جهانموالنااشعاراینبا،یوسفبوياآلن.استزندگیبهشدهزندهانسانرمزیوسف،استزندگیرمزیوسف

بسیاربوددادهدستازرایوسفاینکهازیعقوب،استتمثیلکهدانیدمی.هندجمیهایعقوبواستگرفتهرا

بويآوردندرایوسفپیراهنوقتیبوداحزانکلبهاسمشکهبودکردهزندانیراخودشجایییک،بودغمگین

بهمادرخواهدمیخداکههستهمایننشانیعقوب.شدبازچشمهایش،شدزندهخوردمشامشبهکهیوسف

.کردیمکورخودماندرماراخداچشمهايستیزهباولیببینیمراجهانماخداچشمهايباوشودبزندهخودش

من.آوردمیبوجودراذهنیمنکهمقاومتوستیزهبا؟جوريچه.کنیمبازراچشمهااینداریممسئولیتپس

وآمدبوجودمقاومتباذهنیمنکههمینوشودمیکوچک،مقاومتشدنکمبا.آیدمیبوجودمقاومتباذهنی

بفهمدتواندنمی.خواهدمیزندگیآنهازا،جسمیچیزهايبهوجهانبهکندمیمیل،کردپیداجسمیهوشیاري

.بیندمیراجسمفقط عینکش،استقرمزعینکش،استاینطوريعینکشاینکهبراي.استاشتباهکارنایهک

من:گویدمی،نیستزندگیجهاندر،جهانبهنروشمااینقدرگوییممیعاديآدمهايبهکهاستهمینبراي

گوییدمیچیببینمتوانممیرافکرهایمفقطمن،ببینمتوانمنمیدیگريچیز،چیزازغیرمنببینمتوانمنمی

.ماندمیکورهمینطور.شودمیذهنشزندانی؟شما

یوحرنمفیهاستختفَنَزماجانچو

طعاموشرابودبشختُفَنَکهودبروا

نوشتهبینیدمیصفحهرويکههمانطورروحیمنفیهخْتنَفَگویدمی.استقرآنآیهازایندانیدمیکههمانطور

ازرامایعنی.دمیدماودراستهوشیاريکهخودمروحازگویدمیخدا،ساختمراانسانوقتیگویدمی،شده

روح،خداستروح،شدهدمیدهمادرکهروحییاهوشیاريآنو،شیمیاییموادازرا مابدن؟کردنددرستچی

اینودمدمیداردهمهنوزواستدمیدنایندمیدنیعنینَفَخْ.اوستدمازماجان: گویدمی.استخودش

کهاستایننشانگراین،کشیدمینفسشماکههمیناینکهبراي،باشدبایدتوجهجالبخیلیدمیدن

استهمینبراي،ماشذهنیمننهوکشدمینفسشمادراستزندگیاسمشکهبزرگتريباشندهیک

مارااوکهگویدمی.استمراقبهبزرگترین.کندمیزندگیجنسازراشما،کشیدننفسرويتمرکزکه
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کههستیمخداروحازاگر.هستیمخداروحماپس،دمیدهمادرخودشروحازخودشهوشیاريازوساخته

او،بکنیمکاريهرکهدهدمینشاناینپس.بکنیمایدنبراکارهاخیلی.بگذاریماحترامخودمانبهبایدخیلی

خودشروحاز دمیدهخودشدماز،ساختهرامااو.اوستشایستهکهبکنیمکارهاییبایدما.اوستاصالً،بیندمی

یعنی.بشودماطعاموشراب،اونفخیعنینفختشگویدمی،کهرواست،کشدمینفسمادرهمخودش،دمیده

بایدمارالحظهاینپس،لحظهایندرآید میورآنازکهبشودهوشیاريیعنی،بشوداودم،ماشرابوماغذاي

کههمانطور.کندمیصحبتروزنبهراجعپایین،کنیمبازروزنعبارتیبهیا.باشیملحظهایندرکنیمباز

.استآیهنایهبلمیدانید

29، آیه )15(کریم،سوره حجرقرآن

ساجِدینَلَهفَقَعواروحیمنفیهونَفَخْتسویتُهإِذَافَ

.روح خود در آن دمیدم، در برابر او به سجده بیفتیدزچون آفرینش او را به پایان بردم، و ا

هبراانسانآفرینشچونیعنی.انساندریعنیدمیدمآندرخودروحازو،بردمپایانبهرااوآفرینشچون

اینوداردبازدمودممادرخدایعنی،بیفتیدسجدهبهاوبرابردر،دمیدمامآفریدهدرخودروحازوبردمپایان

دبوسیلهشودتجربهشودبیانمادرشاديوخردصورتبهحتیوشودحسهوشیارانهلحظههرتواندمیشم

در،شودمیایجاد،ساختهپیشازدردهايانگیزهکهمقاومتوستیزهبامااما.شودپخشجهانبهماطریقاز.ما

.کنیدتوجهشماکهگویندمیمابهبزرگان.بیفتداتفاقاینگذاریمنمی،ذهنیمننامبهسیستمییک

بودخواهدنفخبهخالیقجملهحشرچو

ناممزمردگانندجهبِمهمزِزِذوقز

نفخبهانسانهاهمهشدنزندهچون.شدنزندهوکردنزندهیعنیحشرپس،ذهنخواب،خوابیعنیمنام

نایههوشیارانبگذارید.لحظهایندرزندگیباشویدموازيبایدشمایعنی.بودخواهدهوشیاريبه،بودخواهد

مدیدآسرحالشماوشدشماواردخردهیهوقتی.شویدبزندهشماتابشودواردشماوجودبه،خدادمش،نفخ

بیرونجهانبهکهآید میبوجودشمادرغریبیوعجیبشاديیک، آیدپدیدبدندرعجبیحالوتی: گفت

.ندارمراآنندارمرااینبگوییدنبایدشمااش همه.هستزندگیمادر،بیرونجهانازنظرصرف.نیستمربوط
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نشخوارهاياینها.نیستزندگیبهمربوطکهنهاای؟چیستاینها.استبرخوردهمنبه،زدهراحرفاینکسفالن

.شویمزندهتوانیممی،کنیممیزندگیاآلنکهجسمهمیندرمایعنی.استذهنیمن

.جهیممی،بخوانیمرازندگیآواز،بخوانیمآوازبخواهیماینکهذوقازماپس،خدانفخبهشدنزندهیعنیحشر

،مردگیخواباز؟جهیممیچیاز.جهیممیزندگیبیانبرايما،شدنزندهبهمادرکردشروعزندگیکههمین

دردقدرایننگوییدشما،داردوجودذهنیمنخوابازشمابراياآلنشدنبیدارامکانپس.ذهنیمنخواباز

تنهانه.داردوجودذهنخوابازشدنبیدارامکان.شدمضعیفهمهاین،دارمشدگیهویتهمقدراین،دارم

آرامیاخواندندعایاخواندنآوازلبزیریعنیزمزمه. داردوجودماندنبیدارامکانبلکهشدنبیدارامکان

هیچکسباردیگشماکهبینیدمییکدفعه،نداشتنکاربیرونجهانبا،کردنزندگیآرامشبا،کردنزندگی

.نداریدکاري

راشادي،شویدبزندهزندگیبهشمااگر.خواهیممیچیزيآنهاازاینکهبراي؟داریمکارمردم باقدراینچراما

دیگرانبه،بودنزندهحسوخوشبختیحسوشادينایهکشویدمیمتوجهکنیدتجربهلحظهایندرعیناً

زندگیبهشمادلاگر.شوندمیکهبله؟شوندمیمندبهرهشادياینازشمابچهشماهمسرآیا.نداردبستگی

کهشخصیکنیدزندگیشمالحظهبهلحظه،بجهدزندگیپیغامشمادلازشودنمی،نشوندشودنمی،شودزنده

همه.شودزندهخواهدمیهماو.کندمقاومتتواندنمیگیردمیراپیغاماین.نگیردرااین،کندمیزندگیشمابا

کهکنندمیفکرمنتهی.برسندزندگیبهخواهندمیشوندزندهدخواهنمی،کنندمینگاهجهانبهکهانسانهایی

بیروناساسبراصالً،بیرونبهدائماًذهن.کندمینگاهبیرونبهذهنشاناینکهبراي؟چرا.استبیروندرزندگی

امدست،شنودمیبیرونازماگوش،بیندمیبیروندرماچشمکهچیزيآن؟ چیهبیرون. استشدهدرست

خوب،استبداستخوببگوید،کندکارآنهارويجسمیهوشیاريبصورتتواندمیماذهن،کندلمستواندمی

مردگیخوابازتوانندمیاند،مردهذهندرکهآنهایی،مردگانپس.نیستزندگیراهکهاین.استبداست

.بجهند

امروز.آیدمیزندهانسانهايدلاز.آیدمیبزرگاندلازیاآید میورآنازکهاستنفخیبهانسانهاهمهحشراما

حاال.خداهم یکی،زندگیبهزندهانسانهايدلیکی:گویدمیمابهراانرژيمنبعتادویاراانرژيتادودارد

ایناتفاقشپذیرتسلیم.باشیدتسلیمبایدشما.بفرستدپیغامشمادلبهخواهدمیزندگیدائماً،نباشندهمآنها
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نایهکبپذیريبایدکنیاستداللوبرويذهنبهاینکهازقبلیعنی.شرطوقیدبدونقضاوتازقبلاستلحظه

.کندمیهوشیاريجنسازکندمیاصلتجنسازراشماکاراینوپذیرممیمنواستهمیناتفاقلحظه

ستافسردهکهکسیجانِسربرخاكکه

عداماَزبودکموفخنَآنازنگیرداثر

افسردهبایدچرا.ستافسردهکهجانیسربرخاكکه. نیستیعدم،هاشدهها هنابودیعنیاستعدمجمعاعدام

اصلراشدگیهویتهم،شماردمیمقدمرادرد،استدردتوياستذهنتوي،استافسردهکسیهر؟ باشد

زندهنسیمایناز،نفخاینازلحظهاینواستآیندهوگذشتهدراستزماندر،کندمینگاهجهانبهمیداند

عدم. بودنعدملحاظازآوردمیکموداردوجودذهنیمنعنوانبهداردوجودوگیردنمیاثر،زندگیکننده

انسانیک.شودمیخشمگینکهشودمیبلندخشمگینانسانیک.لحظههرشویممیبلندما. صفریعنیبودن

.بترسیمتوانیمنمی،باشیمنداشتهذهنیمناگر.ترسدمیکهشودمیبلندترسو

حسودخدا؟ترسدمیخدا؟شودمیخشمگینخدا؟ شودمیخشمگینهمزندگی؟ ترسدمیهمزندگی

لحظههر.بشویدعدمجنسازبایدهستیدخداازجنسازشما.نه؟ استنگرانخدا؟ دارداضطرابخدا؟ است

شویدمیکوچکترچقدرهراستمزیتذهنیمنبهنسبتبودنکوچکاینجادر.آوریدمیکمشویدمیبلندکه

صفرکهکسیهر.گیردمیبیستنمرهکههستاین،شویدمیصفرتا،شویدمیکوچکتر،شویدمیکوچکتر

زندگیبهشدنزندهوگیزندلحاظازنمرهبهترین،استبیستاو،ذهنیمنشدنبزرگلحاظبهگیردمی

هیمن.نداريوجوداصالًیابدهدصفرتوبهخدایعنی.باشیصفرمنومنیتلحاظبهتوکههستاین

کنندهواکنشیکبهواکنشیهر.خشمگینحسودنگرانترسوآدمیکعنوانبهشوينمیبلندتو،کنممینگاه

هر.گویممیدرستمنکهدارداحتیاجمنبه،منیباتوامنظراظهارهر. منشویدمیبلندشما.دارداحتیاج

کهاندازههربه،بگیریداندازهراقدتانشما. داردمنعقلصاحب.درداوجودعقلصاحب،درداوجودکهعقلی

.کنیداستفادهکلعقلازباید. بشویدعدمباید.داریدوجود،گیریدمیکمترينمرهبیشترچقدرهر،داریدقد

.شودمیخالقفکرهایتان.کنیدمیپیدادستخداذهنبهشما. کندمیوصلخدابهراشما،شمابودنعدم

هر، دگرآنوشرابونقلگفت.شمازندگیهاي جنبهتمامبهکندمیپیداجریانشادي.شودمینیکاعمالتان

.ندکمیپیداجریاناستزندگیبرکت،داردارزشکهدیگريچیز
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اعدامزبودکمونَفخآنازنگیرداثر********ستافسردهکهکسیجانِسربرخاكکه

.نایستواجلوش.بشویدزندهبایدشماواستجاري،خداییدمایندائماو

حاللحیقِراینازبنوشیدکهدلیوتن

حرامگشتحرامهجرانغمآتشبر

غمآتش.شرابیعنیرحیق.مامرکزومادلهم،بنوشدبایدشراباینازماتنهمکهشودمیمعلومپس

ازشویدبجداخداازشما.کشیممیمردموزندگیوخداازجداییخاطربهذهندرماکهدردهایییعنیهجران

.هستندتنهاممردبین،کشندمیدردتنهاییازمردم.شویدمتحدیکیباتوانیدنمیاصالًشویدمیجداچیزهمه

مادارداشکالالبد .ندارندشایستهتوجهمردمگویندمیروندمیمردمبینهموقتی.هستندتنها،تنها

بابودنیکید،یستینیکییزندگباشماد،یدارهجرانغمآتششمانه،.میشومتحدها آنبامیتواننمی

ياریهوشکدفعهید،یبشویکیاوبانکهیامحضهب،هاستانسانهمهوزیچهمهبابودنیکیهیمایزندگ

ازرامردمهمهد،ینیبمییزندگراهمسرتاند،ینیبمییزندگراتانبچه.دینیبمیگریدجورشماوشودمیعوض

مجسمههمراتانبچهد،ینیبمیمجسمههمرامردمد،ینیبمیمجسمهراخودتانحاال. دینیبمیخودتانجنس

تنشود،میتینهایبشودمیعدمازدلپس. شودنمیمیکنبیکیهمبامايجورچهرامجسمهتادو،دینیبمی

. خوردمیاوشراباز

آنازلحظهنیادرکهیشرابیعنیحالل،شرابنیاازشوندمیرابیسمايماديبعدهایعنیدارد،عدبچهارتن

درازدیتواننمیشما. حرامگشت،حراماستذهنيبراکهییداجغمهجران،غمیآدمنیچنبر. یدآیمطرف

تلفوقتيخودیبد،یشوواردییکتایيفضابه،دیشویکییزندگبادیبرواولمگرد،یشوبجداییتنها

هایی آدم. گریدیکیواستبدنایهکد،ینگردمناسبهمسردنبال. دینکنمالمترامردموخودتان. دینکن

اوازبوخ. میکرداشتباهست،ینمامناسب،ستینخوبماهمسرواقعدرهستندهمسرخوردهسرکههستند

شود،نمیندیبمیسرآخر. گریدیکیستینخوباونم. گریدیکیستینخوبهماو. گریدیکیشود،میجدا

هراستخواهندهستمیسکیمنکهيدارمنکیخودت،يسوزمیهجرانغمآتشدرخودتنه،. بدندهمه

است،جهاننایهبمربوطزهایچنیا. زهایچبهمحتوا،بهيدیچسبواستساختارشنیاوبهترشتریبچه

آنوییجدازهرآنازخورد،میزهرآنازتنت. حاللرحیقنهکندمیساطعزهردلت. هستمادهدلتو
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دعواهمهکنند،مییزندگطورنایههمدنداریاشکالییگومیشده،حاللشمايبراحاالییجدازهر

دینباهمکباریسالدرشمانهشوند،مییعصباندفعهدهروزدرهمهکنند،مییتلخاوقاتهمهکنند،می

حاللکهنیا؟دیباششادلحظهبهلحظهشمادینباچرا؟دیشوبنیخشمگچهيبرا.دیشونیخشمگ

نیبها،آدمنیبها،خانوادهدرهست،یتلخاوقاتودعوانقدریاچراسترواخداویزندگلحاظبهکهنیا،است

واردنجوشددلشاندرحاللشرابنیاتانروند،فضاآنبهتا. استهجرانغمآتشاش همه. مذاهبنیبها،ملت

راقابلمطرفدائما. استچشمشاندربدنکیع. بودخواهدیعوضفکرشاننشود،فکرشانواردنشود،تنشان

جهانحرصبافوراکهاستداریناپاانقدرقرارنیابگذارند،ییقرارهاکینندیبنشهمبادیبا،کردخواهندمالمت

یزندگبهکههایی انسانبهفقطشودمیتنها. خوردخواهدهمبهاستیذهنمنمشخصاتازکهدروغويماد

.دارندیپاها نیافقطکرد،اعتماداند زنده

استبیرونوصفزغیبیصورتلجما

وامبه،خواهوامبهروشندیدههزار

نیاد،یگومی.نه؟دیدشودمیداردصورتشودمیزندهیزندگبهشود،میزندهخدابهکهیدلنیاحاال

د،یبشنوایودینیببيزیچدینخواهشما. استرونیبوصفازیزندگ،یبیغصورتخدا،ییبایزومشخصات

بهکهاستیچشمروشنچشم. یخواهمیروشنچشمتاهزارتو. دیبشوزندهآنبهدیبافقط. دیکنفیتوص

شدهيگذارهیسرماياریهوشمیافتادتلهبهکهییجاهاهمان. میکندایپکجاازراروشنچشم. استزندهیزندگ

دیعکرد،دیعصحبت. شودمیلیتبدوشنرهاي چشمبهها آن. اندازیبراها آنببخش،راها آندردها،هماندر

جنسازد،یهستلحظهنیاجنسازکهدیکنمیحسلحظهنیادرینیعطوربهکهاستیزمانشما

ياریهوشچشمروشنچشمد،یکنمیدایپروشنهاي چشمموقعآن. شماستدیعنیا. دیهستیزندگ

پس.ندیبمیراآننیاکندمیجابایهکراچهرهباور،باورکیبهاستوصلکهستینشمایحسچشم.است

.ینیببیتواننمیفکربا،یکنحسشدیباراشرابآن. ینیببراشرابآنینخواه

غالمغالممنَّتکايکندشهمیندا****خورشیدآسمانکزمهیکیتوستدرون

تینهایبمییآیبرونیبذهنزاکهنیامحضبه. میهستماخودنیهمهمانیااست،هماکیمادرونپس

دیگومیماماهبهاست،جهاننایهکنندزندهواستجهاننایهکنندروشنکهآسمانازدیخورشکه. میشومی
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،يآورمیرایبیغغامیپتو،یهستتواصلدیگومی؟چرا. هستمتوغالمواقعامنیعنی. هستمتوغالمغالممن

جهاننایهبحضورعنوانبهماکهیغامیپنیا،یکنمیزندههمرامنیحتتو،يرآومیغامیپطرفآنازتو

واناتیحدردبهخورد،میگریدهاي انساندردبهخورد،مینباتاتدردبهخورد،میجماداتدردبهمیآورمی

حضوربهکهیانسانهریعنیکردمجهانمشهورراتومنکهدیگومیدیدمیخواهحاالکهنیاکما. خوردمی

يبرا. دیچیپمیجهاندراش آوازهشناخت،خواهندرااوزیچهمهوکسهمهشود،بزندهقیعمحضوربهواقعا

راماجسمنیادهد،میيانرژمابهکهاستدرستآسمان،دیخورشاما.دنریگمیاوازرایبیغيانرژآنکهنیا

زیچهمهنباشددیخورشيانرژ. مینیببمیتواننمیمانباشددیخورش.دکنمیکیتحرراماحسوکندمیزنده

يگریديانرژکیبهمیتوانمیمایول. میکنیزندگمیتواننمینباشديانرژ. زندمیخیزیچهمهشود،میجامد

آنالمغباشدباالهمچقدرهراست،مایجسمنشیبهمانکهنشیبآنوعقلآنويانرژآنکهمیشوزنده

خردنیااست،دیکلنیاوآید میغامیپطرفآنازلحظهنیادر. یدآیمطرفآنازلحظهنیادرکهاستیغامیپ

.یمیقديباورهابانهکنندیزندگطورنیادیباهمه. است

مرانعموسیچوهمبجوخویشیبجِز

سالمسالمبگووخویشروزنبهنگر

ویش یعنی از گریبان خویش ماه را بجو، ماه درون توست در بیرون نیست مانند ، ز جیب خپس از سینۀ خودت

. کند نه از بیرون، یعنی از بیرون دنبال ماه نگردیممیشود طلوعمیموسی پسر عمران، پس ماه از مرکز ما زاییده

و این سمبل این تابیدمیآورد از دستش یک نوريمی، بیرونکردمیبه جیبش به گریبانشو موسی دستش را

این نور از دل شما،در بدن منعکس بشود،تواند در دست در عمل در فکر منعکس بشودمین دلایهاست ک

پس ماه را مثل موسی از درونت بجو از مرکزت . تمثیل آن هست. تواند وارد تمام شئونات زندگی ما بشودمی

، روزن کجاست؟ روزن این لحظه است، در این لحظه شمادهد به روزن نگرمیحاال دارد نشان. بجو نه از بیرون

تابد در صورتیکه شما موازي میاین لحظه روزنی است که نور زندگیپوشاند میدانید ذهن این لحظه رامی

یعنی شرطی شدگیهاي شما تحریک را به پاسخ اتوماتیک با زندگی باشید و موقوف تحریک و پاسخ نباشید

کند، این تحریک است وارد میگوید، یک کاريمیافتد؟ در این لحظه یک کسی چیزيیمچه اتفاق. وصل نکند

دهید، این واکنشها از پیش ساخته شده و شما یاد گرفتید میشود شما واکنش نشانمیاین سیستم شما
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یک فضاي در واقع این طوري است شما یک فکر دارید بعد از یک فکر. ددهیمیاتوماتیک به طور خودکار انجام

این فضاي خالی که بین دو تا فکر است روزن شماست، شما. خالی است بعد از فضاي خالی دوباره فکر است

نشینید حتما باید بنشینید صفر بشوید دوباره بلند شوید، ولی ذهن با میشوید بصورت فکرمیتوانید بلند کهمی

شود و این زنجیر میبطوري که فکر به فکر وصلبنددمیتحریکات و پاسخهاي خودکار این فضاي بین دو فکر را

توانید صفر بودن من ذهنی میشود و شمامیشود، آراممیشود، آراممیوقتی فکر آرام. فکر شده وسواس ما

بینید یک فکر هست یک مقدار سکون هست فکر هست، فکرها در اختیار شما میرا حس کنید یک دفعه

کند براي همین است که میدارد لحظه به لحظه، بلندمیگرو فکرها هستیم، فکر ما را براالن ما در.گیردمیقرار

اما اگر شما این . ما در کنترل فکر هستیم روزن بسته است. کندمیفکر ما را دارد فکر. کنیمنمیما فکر را فکر

کنید به زندگی، یعنی میالمشما در این لحظه س. لحظه تسلیم باشی، سالم یعنی تسلیم، سالم به زندگی است

واکنش نشان. پذیرید همه یک چیز استمیشوید اتفاق این لحظه رامیکنید، تسلیمنمیچی؟ یعنی مقاومت

تواند خودش را اینطوري بیان کند که از واکنشهاي اتوماتیک پرهیز میدهدمییواش یواش آدم نشان. دهیدنمی

آن . آرام باشد. هر چیزي که یاد گرفته خشمگین بشود خشمگین نشودبه . از شرطی شدگیها پرهیز کند. کند

کنید روزن است، روزن میشود؟ شما االن یک فکرمیروزن چی جوري باز. شودمیشود؟ روزن بازمیموقع چی

ه ، همین طور کنگر به روزن خویش. شودمین لحظه، از این لحظه زندگی وارد وجود شماایهیعنی زنده شدن شما ب

آفتاب بصورت ستونآید میاز آنجا افتابتواند یک روزن داشته باشد آن باالمیاتاقیک گنبد مثالً یک چیز گرد

آید؟ میشود از آنجا چیمیشود و وقتی که فکر خاموشمیافتد از این روزن این لحظه هم که در دل شما بازمی

گویید سالم، میلحظه به لحظه. شویدمیه تسلیمو این موقعی است که شما لحظه به لحظ. آیدمیزندگی

ندگی را قبول دارم من فرمان پذیرم، اتفاق این لحظه هر چی هست مورد قبول زیعنی من . سالم یعنی تسلیم

پذیري سالممیاین لحظه با یک اتفاق همراه است این اتفاق را که. همیشه ما در این لحظه هستیم. من است

در آید میشما وقتی این انرژي. ماندمیشود و بازمیکنی روزن بازنمیمقابلش مقاومتکنی به زندگی در می

یواش یواش متوجه فکرهاي . توانید انتخاب کنید یک فکري را فکر کنید یا نکنیدمیکنترل فکرهایتان هستید

داراي اختیار. رویدمینخواهند شما را بکشندمیبینید یک سري دردها و فکرهاي منفیمیشویدمیتانمنفی

هاي گوید شما اختیار دارید و اراده آزاد دارید یعنی چی؟ کسی که زیر وسوسهمیفهمید وقتی موالنامیشویدمی

کند و توي این فکرها ترس است خشم است چه میفکر است و فکر بعد از فکر او را کنترلهاي فکر است دمدمه
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. نگر به روزن خویش، چگونه به روزن خویشم بنگرم؟ با سالم سالمپس . جوري در اختیار خودش است؟ نیست

این لحظه سالم لحظه بعد هم سالم، لحظه بعد هم سالم، لحظه بعد هم تسلیم، لحظه بعد هم تسلیم، لحظه بعد هم 

گویید پس من میحاال شما. ن اتفاق این لحظه دست من نیست دست زندگی استایهآشتی با اتفاق این لحظه ک

دهد که باید میاین خرد به شما نشان. پر از خرد استآید مین انرژي کهایهست روي دست بگذارم بشینم؟ ند

تابید بی کار نبود که، معنیش این نیست میبرد و نورمیآن موسی عمران هم که دست به گریبانش. چه کار بکنید

. شودمیدلتان در دستتان در عملتان منعکسن ایهککه شما دست روي دست بگذارید بشینید، معنیش این است 

شود یک چیز عینی و جاري براي شما، خدامیآورید یعنی خدامیشما آن نیرو را حقیقتاً به عمل و فکر در

کند، این تصویر میشود یک چیز ذهنی و تصویر ذهنی در باال، چون شما تصویر ذهنی دارید که مقاومتنمی

کنیم میکنیم و در مقابلش مقاومتمیکه ما درستهایی یکی از باشندهه ذهنی از مقاومت بوجود آمد

تواند میخدا. تصویر ذهنی است هر کسی من ذهنی داردها ولی خدا براي خیلی. اسمش خداست. خداست

توانید میتواند جاري بشود به فکر و عمل شمامییک چیز عینی در این لحظه زنده و جاري براي شما باشد و

شوید یا غیر مسئول؟ مسئولمیآیا شما مسئول. شوید یا کم کار؟ پر کارمیآیا شما پر کار.ش زنده بشویدبه

خرد را بیاورید . ساعت کار بکنید خسته هم نشوید17و 16شما ممکن است روزي . شویدمیشما خالق. شویدمی

گویند در میاین را. در خدمت زندگی باشیدن جهان، به آدمها کمک کنید ایهن جهان، شادي را بیاورید بایهب

و آزار . در من ذهنی ما در خدمت مردگی هستیم، شیطان هستیم و من ذهنی هستیم. خدمت زندگی بودن

.گذاریم دیگران زندگی کنندمیکنیم نهمیگفتم نه خودمان زندگی.رساندن به مردم و به خودمان

4516مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت 

در نیابد کو به صندوق اندرست***صندوق نو نو مسکرستفُرجه

لحظهنایهکفکريهرفکر،یکبهیعنیصندوق،یکتويشویممیزاییدهلحظهاینهستیم،زندگیماگویدمی

زاییدهدیگرفکریکبهوآیید،میدرآنجااز. شویدمیزاییدهفکرآنبهشوید،میبلندآنصورتبه،شما

نو،فکرتادویعنیصندوق،دوفاصلهاما.شویدمیزاییدهدیگرصندوقیکدروآییدمیدرآنجاازبعد.شویدمی

صندوقیکاز؟رودمیصندوقدرچطورباشد،صندوقدرکهکسیآن . استایزديشرابیعنیاستشرابنو

مااینکهبدونفکر،یککهبینیدمی.رودمیردیگصندوقیدرکند،تجربهراصندوقیبیاینکهازقبلآید،میدر
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صندوقیکرویم،میدیگرصندوقیکبههست،شکافییکیعنیهست،ايهفرجیکآنازبعدکنیمتجربه

فکرآناست،ترسناكبعديفکراستترسناكفکراین. استوصلفکربهفکر. دیگرصندوقیکودیگر

مسکرنونوصندوقفرجه.هستمنهمهدراینکهبراياست،نندهکنگرانفکریکیآن،کنندهخشمگین

.استاندرصندوقبهکسی کههرشود نمین شرابایهمتوجنیابددرشراب،یعنیمسکر،است

فردیکموالناداستانهايدرجوحیو . هستجوحیداستان. خواندیمششمدفترازراقصهاینباشدیادتاناگر

واستقاضیذهنیمنقاضی،نهباشیمچراغبایدمابدهدنشاناینکهبرايموالناوماندمیجوکرمثلشوخ،

یک.رودمیصندوقدروکندمیقضاوتقاضی. دکننمیقضاوتودکنمیروشنچراغاست،چراغحضور

ايهنقشقاضیياربوفرستدمیقاضینزدرازنش. داردزیبابسیارزنیاست،بیکارکهجوحی. سازدمیداستانی

قاضیبهراشازیباییهمخودشودهدنمیخرجیمنبهکهکندمیشکایتشوهرشازقاضینزدزنش. دارد

کهکنمرسیدگیشماشکایتبهوبیایمشمامنزلبهیدباگویدمیاست،زیبازنبیندمیکهقاضی. دهدمینشان

صندوقیکاتاقشدرجوحیوآید میجوحیخانهبهقاضیشبودهدمیراآدرسواستهمینهمطرحالبته

قبلیقرارباجوحیبیاوردقاضیبرايشرابییاچايغذا،اینکهازقبلودارددربیکخانهالبتهواستگذاشته

وکندمیبازراصندوق،بروصندوقداخلبهکهگویدمیجوحیزنکنم،چکارکهپرسدمیقاضی. رسدمیراهاز

صندوقاین.استصندوقاینازکشیممیبدبختیهرگویدمیزنشبهوآید میجوحیوبنددمیراآندر

بهوزنممیآتشبازاروسطوبرممیفرداراصندوقاینمن. استکردهبدبختراماواستشدهنفرین

آنپشتراصندوقوکندمیپیداحمالیصبحفردابندد،میطنابباوکندمیقفلراصندوقدرهرحال

.بودهصندوقدرونهمقاضیوگذاردمی

و. کنیممیارکاراینمالحظهبهلحظه. رودمیصندوقدرکندقضاوتکههرکسدهدمینشانموالنا

آنبهفکریناازگذرانیممیذهنصندوقدررادنیاشبهمما. گذراندمیصندوقدرراشبمتاسفانهقاضی

کهطورهربگووبرومنمعاوننزدگویدمیحمالبهوکندمیپیدافرصتحمال،پشتصندوقدرقاضی.فکر

قاضیمعاون. کندمیراکارهمینهمحمال. ببردوبخردشخصیناازراصندوقاینوبیایدبازاربهاستشده

معاون. دالرهزاردهگویدمیندارد،ارزشهمدالریککهصندوقی. استچندصندوققیمتگویدمیوآید می

گویدمیمعاون. استعالیصندوقچقدرکنیدنگاهشماوکنمبازمنخواهیدمیگویدمیوبدهتخفیفگویدمی
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قاضینزدراخانمدوبارهردیگسالومیرسدمقصدشبهجوحیودهدمیراپولخالصه!نکنباز!نکنبازنه

.رودنمیصندوقشدرردیگوشناسدمیراخانمدفعهاینقاضیولیفرستدمی

صندوق،توبارچندبایادهیدمیخسارتوجوحیصندوقبهیدورمیکنید،میقضاوتهیچی؟شماحاال

بود،گرفتهیادقاضی،استمسکرنونوصندوقفرجه:گیردمینتیجهموالنا. رفتنبایدصندوقدرکهفهمیدمی

دیگرکهبودفهمیدهبکند،صندوقدررااوخواستمیجوحیکهدوبارهبود،آمدهدرصندوقازکهدفعهیک

بعدلحظهصندوق،بهیمورمیکنیم،میقضاوتلحظهاینماگیریم،نمییادماولیبرودصندوقداخلنباید

صندوقبهوشویممیقاضیکنیم،میقضاوتهمبعدلحظهصندوق،بهیمورمیومیکنیمقضاوتهم

راراهشانمردمداریدنورشمااگر. هستیمچراغما یک هستیم،مشعلیکمااینکهازغافلورویممی

اینورویدمیصندوقدارید تويکنیدمیمحکومکنید،میانتقادکنید،میبدکنید،میقضاوتشمااگر.بینندمی

یادولیدهیممیخسارتمرویمیصندوقماتويهکدفعههر. دادخواهیدخسارتهستجوحیمالصندوق

ینااز.کنبازراروزنبگذاربازراصندوقتادوبینفاصله:گویدمیموالناکهاستهمینايربگیریمنمی

استفادهشماخداستنفخهمیننونوشراباین. بشوزنده،کناستفادهآید میطرفآنازکهنونوشراب

کنید؟می

ایامرونقوسماعیجانجانکه***جوکمخرانخاطروکنرمگسماع

باشیموازيويونرصندوقتويراگ. نروصندوقتويیعنی،کنسالمهمین لحظهبهلحظهیعنیکنگرمعسما

شمادلبهمرتبپیغامهااینکهبرايستهگرمعسمااینصورتایندرموازيبعدلحظه،موازيلحظهاین

استگرمعسمااینورودمیشمافکربهرود،میشماعملبهرود،میجهاننایهبشمادلزاوآید می

بهتندتند. بگیرپیغامتندتند. استسردعسمااینونیایدپیغامیساعتیکتاوبیایدپیغامیکاالننکهایهن

استزندگیخردوغیبیهاي پیغامبا،نکننگاهبیرونبهکنرهاروذهنیهاي مننظراتوبشووصلزندگی

جوکمخرانخاطر. نکننگاهبیرون. کنیدآبادانراجهاناینوکنیدآبادانیجهانایندرتوانیدمیشماکه

چهنکننگاهاصال.گرفتخواهندایرادشمابههستندذهنیهاي منخران. نجواصالً راخرانخاطریعنی

فهمند با شما دشمننمیاگر پیغام بیاوري مردمی که پیغام راکنیدگرمعسماراگشما. بشووصلتو،گویندمی

ن ایه، در حالی که با این پیغامهاست کخوردنمینها مزخرف است به دردایهککنند به انتقاد میشوند، شروعمی

ن ایهل را بیاوریم بریزیم ببیاییم از من ذهنی و از دردهایمان انرژي بیاوریم و عقگویند می.شودمیجهان آبادان
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از هر چه بیشتر بهترآید میاز حرصآید میاي که از دردانگیزهخر آن چه عقلی است آن عقلی که آن جهان، آ

یکی از . آن عقلش از حرص است از حسادت است از مقایسه است. گویدمیدارد این را. آن چه عقلی استآید می

سماع گرم کنید، اگر در بیرون فکرهایت خالق باشد عملت خالق باشد شما شما اگر. ها حسادت استضرر زننده

کنند شما میو تخریبکنندمیخورد، آنهایی که من دارند حسوديمیبوجود بیاورید که به دردساختارهاي نیک

جودشما همه حواست این هست که من چه بو. براي اینکه شما نورافکن روي خودت است. باید توجه کنید؟ نه

من به چی متعهدم؟ کار به دیگران دارم، خاطر خران کم جو، یعنی نجو، کم جو در کنم؟میچی کارمن ؟آورممی

جان جان سماعی، تو جان جان پیغام هستی، دلت مرکز پیغام است و دل توموالنا یعنی اصالً نجو، توجه نکن، که

.نق آینده، رونق رویداد آینده تو هستیرونق ایام، رو. خیزدمیتو عدم بشود از آنجا پیغام بر

اینکه یک خورد؟ میخوب کدام اتفاق به درد! خوردنمیاتفاق این لحظه به دردگوید میگوید، ذهنمیذهن چی

از اتفاقآید میرونق ایام یعنی زمان یا آینده از بیرون: گویدمیگوید،میچی!خواهد اتفاق بیفتدمیماه دیگر

. ریزد نه از کار به شمامیگیرید از شما به کارمیآن لذتی که شما از یک کاري. نطوري نیستایهنآید،می

آید میدو ماه دیگر. آیدمیمنتظرم پسرم از فالن جا بیاید دو ماه دیگرپرسم حالت چطوره؟میاز دوست قدیمی

خوب یک هفته . بماند برودخواهد یک هفته میپسرم آمده ولی چه فایده داردپرسم حالت چطوره؟ میو

یک هفته !خواهد برودمیهیچی چونگویدمیگیرید؟مینجاست چه لذتی چه خوشی چه شادي از اینایهک

دهد در آینده و میاین کار من ذهنی است وقتی به شما یک قولی!!رفت دیگر رفت چه فایدهپرسیم،میدیگر

شما . خواهد بگوید که رونق ایام در شما نیستمیبه شماندکمیاي براي رسیدن به آنجااین اتفاق را پله

اگر شما . همچون چیزي غلط است. آیدمیجانِ جان پیغام نیستید، پیغام از بیرون.جانِ جان زندگی نیستید

گوییم مبارك مبارك عید شما مبارك، مییک روزي پی بردید که شما خودتان رونق ایام هستید و این عیدها که

مقدس شما هستید، هیچ چیز دیگري غیر از . مبارك شما هستید. ه خاطر رونق شما مبارك استعید ب

حضور خدا در شما مقدس نیست فقط شما هستید که مقدسید شما که به زندگی هوشیارانه زنده 

ین اینها را براي ا. توانید بهش زنده بشویدمیشدید، نه من ذهنی نه جسم، هنوز آن نور مقدس در ما هست،

. خوانیممیکار

. دهد آزاد کندمیاین بیت باید شما را از زمان از گذشته و مخصوصاً از آینده که مرتب من ذهنی قولش را

.رونق ایام شما هستید
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خرمگوشهزاربفروشمخودزبان

هدکالمشَخطیبمنبرسربررفتکه

بیرون فرجه صندوق وسیع شد و این سکوت کنم، از صندوق آمدممیشوم، ذهنم را خاموشمیحاال دیگر ساکت

چرا؟ براي اینکه خطیب . دهد که پیغام زندگی را بشنوممیمن و خاموش شدن ذهن من به من هزارتا گوش

خواهد صحبت کند، یک بار رفتم به حرفهاي او گوش میشیرین گفتار سر منبر رفت، یعنی دیگر االن زندگی

من دیگر حرفهایم را زدم حاال باید به حرفهاي او گوش . گردم بروم آنجامیبراالن دارم،آمدم به شما گفتم،کردم

.بدهم ولی باید این زبان را خاموش کنم تا این هزار گوش من باز بشود

زبان ما خاموش بشود و ما ساکت بشویم که البته ذهنمان را خاموش کنیم هزار جور شود میپس معلوم

شود میپس معلوم. شنویممیشود پیغامها رامیثرت است یعنی گوشهایمان بازهزار رمز ک.کنیممیگوش پیدا

اگر ما این جوري عمل کنیم ما هم. دهدمیخدا است که به دل ما پیغام،خطیب شهد کالم زندگی استکه 

لی مارسد ومیتوانیم پیغام او را در جهان پخش کنیم ولی تا زمانی که دل مادي داریم پیغام به دل مامی

ن است همه را بکنید توي پالستیک هها را همه از آشما پشت بام آنتن دارید بروید آنتن. عایق کردیم. گیریمنمی

ما هم همین کار را کردیم و این پالستیک هر لحظه بوسیلۀ . شودمیکور،گیردنمیزخیم، هیچی دیگر از ماهواره

ببینید که چطوري . بکنیم، همیشه هم این فرصت هستاگر ذهنمان را ساکت. شودمیحرفهاي ذهن ما درست

دهد که رفتی صندوق، االن آمدي میآییم بیرون، لحظه به لحظه زندگی به ما فرصتمیرویم صندوقمیاست ما

! خواهم با این فکر دیگر در مقابل تو وا ایستممیدهمنمیخواهی گوش بدهی؟ نه من گوشمیاالن من هستم

دهم، نمیدهی؟ نه گوشمیگوید خیلی خوب بایست، لحظه بعد حاال فرجه است گوشمیخداگوید میزندگی

کنیم در حالی که آن خطیب میحیف و میلتمام لحظات را ما.. .حاال ایندفعه چی؟ لحظه بعد چی؟ لحظه بعد چی؟

. شیرین سخن بر سر منبر است

**************
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:تیتر این قصه. سوم خواهم خواند که دنباله قصه هفته قبل استدر این قسمت ابیاتی از مثنوي دفتر

3255مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بیت 

عنَّ مراوجه عبرت گرفتن ازین حکایت، و یقین دانستن که اسرِ یسالْع

ایتان توضیح سوره انشراح را برهاي هست همین آیه و آیهقرآناي از فرمایید در تیتر آیهمیهمینطور که مالحظه

خواهم داد ولی قبل از توضیح اجازه بدهید مطلبی را عنوان بکنم که مطلب مهمی است از نظر من و آن اینکه 

خوانم ولی به چند تا نکته بسیار دقیق توجه میقرآنکنند من زیاد از میگرچه بعضی از دوستان بیننده اعتراض

. خواهد معنی کند یا تفسیر بکند باید امانت را رعایت بکندمیهاي بزرگی راکنید و آن اینکه اگر کسی نوشته

خواهد بخواند یا دیوان شمس را بخواند میشود شما انتظار داشته باشید از یک کسی که مثنوي موالنا رانمییعنی

که اگر شودمیشود موالنا، آن یک چیز من در آوردينمیرسد مثالً بپرد و نگوید، اینمیقرآنات ایهجایی که ب

در کار . شودمیکند نباید شما گوش بدهید و یک چنین کاري خیانت در امانت محسوبمیدیدید کسی این کار را

.دانممیدانم نه مدرسمینوشتن و معلمی که البته بنده معلم نیستم، خودم را نه استاد نه معلم

گوید میی که کسی که مطلبی را از بزرگیبایستمیخواهم بیان کنممییک مطلبی را که اسمش گنج حضور است

گوید این قسمتش مربوط به فردوسی است این قسمتش مربوط به می.دهد، امانت را رعایت کندمیو توضیح

نباید مطلبی را به . است و درست بگویدقرآنموالنا، این قسمتش مربوط به حافظ است، این قسمتش مربوط به 

یا دست ببرد در آن، حرفهاي خودش را بجاي موالنا بزند، گرچه که ما یعنی اسم خودش بگوید یا مخدوش کند 

اگر شما قبول نکنید یا یک جور دیگر فکر کنید . نویسممیکنم این ابیات را ولی اصلش را آنجامیبنده تفسیر

ودتان نه از من نه از کس دیگر، خ،شما مسئولیت دارید دربست چیزي را قبول نکنیداختیار با شماست و 

در راه آزاد شدن از بند من . کنم شما محقق باشیدمیو من پیشنهاد. تامل کنید تحقیق کنید و قبول کنید

با من . نه آدم متعصب، متعصب و ستیزه گر مال من ذهنی است. ذهنی و زنده شدن به زندگی باید محقق شد

آید میشما اگر مطلبی از عرفان چیننه ن بد است این خوب است، این را بخوانیم آن را نخوانیم،ایهذهنی ک

بخوانید آید میبخوانید، انگلیسیآید میبخوانید، عربیآید میبخوانید، آمریکاي جنوبیآید میبخوانید، هند

و باالتر از اینها چه چیزي زیباتر و بجاتر از آنکه موالنا شعري سروده، حکایتی درست کرده و در جاهاییکه 

خواهید اینها را یاد بگیرید؟نمیرا آورده، شماقرآناز هایی هیآهزبان غیبی در او کار کرددیده یا میصالح

تعصب از خصوصیتهاي .خواهید تعصب به خرج بدهید، این که تحقیق نیست که، شما باید محقق باشیدمی
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خواهد واقع بشود میو آن کسی که موثر. تحقیق بکنید. کندمیتعصب کور. بسیار بسیار مهم من ذهنی است

بایستی که امانت دار باشد، حقیقت را بگوید، مخدوش نکند، تعصب نداشته باشد، میبراي فارسی زبانان،

را که موالنا ها ما باید این آیه. رانیان انسانهاي دینداري هستندایهو به زبان فرهنگ ایرانیان صحبت بکند ک

تا آیه که موالنا 1700به نفع شماست که . گویدمیبینیم چهب. به آنها اشاره کرده بشکافیم و یاد بگیریم

کند و چه کسیمیعملقرآنشوید که چه کسی مطابق میآورده شما اینها را بدانید متوجهقرآناز 

گویید میگوید خوب شما که نخواندیدمیقرآنگویند این را میآورند ومیاگر شما ندانید یک چیزي. کندنمی

اي که ما خواندیم و آیه1700ن مطلب شما با آن ایهگویید نمیید این آدم خوانده، ولی اگر بدانیدگومیراست

اجازه بدهید تحقیق بیشتري بکنیم . کنیدنمیقبول. خواند، ضد آن استنمیموالنا اینها را به ما آموزش داده

تحقیق را مردم قبول. کنندمیا مردم قبولو این زبان ر. کندمیاین تحقیق شما را قوي. کنیمنمیدربست قبول

کند و آن میشود روشن گري ایجادمین صورت که ارائهایهاین برنامه بببینید . شوندمیروشن. کنندمی

کنم من آن چیزي را که موالنا گفته گه گاه یک ذره اطراف نمیدهم زیاده رويمیطوري هم که بنده توضیح

خوب پس از این . براي شما خوب است اعتراض نکنید. دهممیخوانم و توضیحاتیمیآن آیه مثل همین امروز

.توضیح مختصر انشاءاهللا قبول کنید پیشنهاد من را و محقق باشید متعصب نباشید

. همین سوره است6و 5اي که در تیتر آمده بود آیه و آیه. بلی تیتر این حکایت این آیه اول سوره انشراح است

.گویدمیگوییم بینهایت کردن سینه یا فضاي درونمینی باز کردن، همان چیزي که ماانشراح یع

8-1، آیه )94(کریم، سوره انشراح قرآن

)١(أَلَْم نَْشَرْح لََك َصْدَرَك 

م؟ایهنگشاد] به نوري از سوي خود[آیا سینه ات را 

خودمان به هوشیاري خودمان به خودمان سینه انسان را به نوري از سوي . براي شما کامالً قابل فهم است

.چرا. یماهنگشاد

)٢(َوَوَضْعَنا َعْنَك وِْزَرَك 

م؟ایهو بار سنگین را از تو فرو ننهاد

شناسید، بار سنگین من ذهنی و آثار آن است که باري است در پشت انسان بصورت میبار سنگین را شما

شوید که شما میپس شما متوجه. ایمبرداشتیم و برداشتهگوید این بار سنگین را از پشت شمامی.هوشیاري

وقتی انسان شدید درست است که پنج شش سال قرار بود توي ذهن باشیم ولی زندگی این فضاي سینه شما را 



Program # 630گنج حضور630برنامه شماره 

33: صفحه

خواهد در شما زنده بشود به بینهایت خودش و این بار سنگین را از پشت شما میبینهایت کرده و لحظه به لحظه

.فارغ بشوید. ما راحت بشویدبردارد و ش

)٣(الَِّذي أَْنَقَض ظَْھَرَك 

.همان بار گرانی که پشتت را شکسته بود

. ن هستایهفهمید حاال خواهید دید که چرا تیتر این قصمیکامالً شما

)۴(َوَرَفْعَنا لََك ِذْكَرَك 

.و آوازه ات را بلند داشتیم

زنده شدي من بینهایت خود را، عدم خود را، بی فرمی خود را در ات شناخته شدنت است، وقتی تو به منآوازه

بلی . پس شناخته شدي براي همه. مرکز تو قرار دادم همه مخلوقات عالم رو کردند به گرفتن انرژي من از طریق تو

:گویدمیاینجاست که

)۵(َفإِنَّ َمَع اْلُعْسِر ُيْسًرا 

.پس بی تردید با هر دشواري آسانی است

دشواریها همین کندن خود از من ذهنی بود که شما هوشیارانه تحمل کردید و صبر کردید و خودتان را از هم این 

پس بی تردید با این عبارت . آمد خالص کردیدمیهویت شدگیهاي جسمی و دردها به کمک نسیمی که از آنور

ه شما از جنس من ذهنی و درد و اید کامروزه شما شناخته. دردهاي هوشیارانه است.هر دشواري آسانی است

وقتی خواستید از این هوشیاري جسمی جدا . جسم نیستید و هوشیاري جسمی هوشیاري اصلی شما نیست

دانید که با این میدانستید و االن هممیبشوید و زنده شوید به هوشیاري حضور درد هوشیارانه تحمل کردید و

:گویدمیدو بار. دشواري و دشواریها آسانی بدست آمد

)۶(إِنَّ َمَع اْلُعْسرِ ُيْسًرا 

.بی تردید با هر دشواري آسانی است] آري[

کنید هوشیارانه و بدون میاید را شما تحملپس دشواریهاي از دست دادن چیزهایی که با انها هم هویت شده

صادقهمتکتکمورددر،مطلبایناستصادقکلشمورددرو نه تنها . شک با هر دشواري آسان است

شمادروندرفضاوشاديوآسانی،کردیدرهاآفلچیزیکباشدگیهویتهمازراخودتانشماموقعهر.است
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فارغ؟ شودمیچهبشویمرهاها شدگیهویتهمهمهازاگر.استفراغتاستآسانیهماناین.شدایجاد

.شویممیساکنشویممیآرامکامالًشویممی

)٧(َفَرْغَت َفاْنَصْب َفإَِذا

پس چون بیاسودي، بکوش

کهعقربهاییایندعايگفتکههستیادتان.شدیمآسودهبرداشتماپشتازراذهنیمنچونمابیاسودیم

فکروشماعملطریقازخواهدمیزندگی.کنیدکارپسشدیدآسودهشما.استعشقکويدر،زنندمیراشما

آسودهاید نشدهفارغدرستپس،بنشینیدگوشهیکبرویدتوانیدنمی.بکوشکندتخالقیجهاندر، شما

آنازپس،شدتمامکنیدمیکهکارياگروهستذهنیمنهنوزاید نشده

)٨(َوإِلَٰى َربَِّك َفاْرَغْب 
.و مشتاقانه به سوی پروردگارت رو آور

راخالقیتمزدمراحرفموکردمراکارممنکهگفتشدبایادتاناگر.بودهمغزلدرکهبودچیزيهماناین

کارشماکهشودمیمعلومپس.بدهمگوشبایداآلن،منبرسربررفتگفتارشیرینخطیباآلنولی،کردم

هرآخرموالناکهاستهمینبراي.آنجارویدمیدوبارهکنیدمیکارآییدمیدوباره،آنجارویدمیولیکنیدمی

کنیدمیبیان،شودمیکموصلجهاننایهبآییممی.بشووصلاوبهیعنی.باشخاموشگویدمیتقریباًغزلی

.گردیدبرمیدوبارهکنیدمیعمل.گردیدمیبردوبارهکنیدمیپر،شویدمییکیاوباآنجابهگردیدبرمیدوباره

.شنیدیدشماحارانشسورههاي هیآهبقیبارایترشتپس.قصهدنبالهاآلنونشنویدشمارانهاایهکاستحیف

اینواستشدهنوشتههمقرآنهاي سورهازیکیدرچیزهایینوهمچکهفهمیدیدولیدانستیدمیرااش معنی

.کنیدتوجهها آیهجورنایهبشماکهاستهایی فرصتازیکی

حکم خداتا که راضی باشی از***جان مر تو راايهعبرت ست آن قص

ايقصهموالنا،بودرسولحضرتمثالشموردایندرکه،برگزیدهنوریعنیمصطفیحوشوحولکهبودنایهقص

همینوبشوندوصلگفتکهامروزقولبهیاعبادتیانمازبهبروندشدندمیحاضررسولحضرتکهگفت.گفت

دوبارهبعدوافتادمارآنتويازوکردواژگونوهوابردوربودراکفشآمدعقابی،شانکفشسويرفتندکه

گویدمیودزددمیراساختهپیشاز،راگذراقالبهايزندگیاستایناش معنیکهگفتیمو.آوردراکفش

راقالبهمدهممیتوبهراخالقنیرويهم،کنممیخالقیتتوطریقازوهستمزندگیمناگرکه
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فکرماگفتاولوشدربودهایشانکفشکهقصهآنپس. نکناستفادهقبلیقالبهايازدیگرتوآفرینممی

شماچنگازراچیزيیکزندگییعنی.ستهخوبیچیزچهکهشدیممتوجهبعداستبديچیزیکاینکردیم

ازايهیچدرکهشویدمیمتوجهآنپذیرشباولیاستبديچیزعجبگوییدمیموقعآنشما،آوردمیدر

حکمازلحظهایندرکه؟چیکه،مابراياستیادگیريموردیکقصهآن،بنابراینپس.شدبازرویتانبهزندگی

وذهندردهدمینشانخطییکذهنیمنکهچهگر،استلحظهنایههمیشزندگیاوالً. باشیمراضیخدا

خواهداینطوريهمآیندهدروافتادهاتفاقرویدادهااینتمام.میرممیهماینجاوشدممتولداینجامنگویدمی

رویدادوبترسمبایدمنپس،هستممردنیوناپایدارجنسازمنوهستنداصلرویدادهااینترسممیمن.شد

دربودن،زندگیسیستمنهمچویکودهدنمیزندگیمنبهاینکهبراي.نیستمنمیلمطابقهملحظهاین

اینطرحش.کنیمزندگینطورایههمیشمااستغلط،نیستاینطرحشزندگی.ذهنیمنیکبااستزمان

وآیندهدرذهنیمناین،کردیمدرستراذهنیمنآنبراساسوچسبیدیمبهشماکهراچیزهاییآنکهاست

شمااز،چسبیممییکیآنبه.گیردمیشماازراآن،چسبیممینایهبهی.بریزدبهمرااینها،استگذشته

:گویدمیموالناکه.کنمجایگزیندادمدستازراایناگرکهکندمیایجابذهنیمنسیستمودرگیمی

،داردوضعیتیک،دارداتفاقیکاستزندگیلحظهاین.استلحظهنایهبمربوطخداحکم.نکنجایگزین

قیدبدونکنیمیقبولوهستیتسلیمتنهانه.باشیراضیشکلاینازبایدتوداردشکلییکوضعیتاین

ازقبل،کرديانتخابخودتراچیزياینکهمثلدرست .هستیراضیبلکه،رالحظهایناتفاقشرطو

کهچیزيتنها.استزندگیلحظهاین.باشیراضیبسنجیذهنتباکنینمیفکریعنی .هستیراضیقضاوت

بوجودراآنزندگیکهدارداتفاقیکلحظهاینوهستیدلحظهنایههمیشماشواستلحظهاینداردوجود

.شودجاري،خداحکمگذاريمیوهستیراضیهستیتسلیم،پذیریدمیشرطوقیدبدونرااینشماوآوردمی

:گویدمیشادومیاستشابیتاولیناین

بد ناگهانۀچون ببینی واقع***تا که زیرك باشی اي نیکو گمان

. اتفاقمقابلدرکنیدنمیمقاومت.نیکوستاتفاقنایهکهستیدبینخوشهمیشهکههستیدشماگماننیکو

توانیدمیشماوبیفتدتواندمیکهاستاتفاقبهترین،افتدمیلحظهنایهکاتفاقینایهکدانیدمیشما

تسلیمچون،دیگرطرفاز.کنیدایجادتغییراتتانخوددرتوانیدمیآنبهنگاهباشما.بگیریدیادازش
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نیکوفکر،دهدمیخوبفکرشمابهزندگیخرداین،کندمیعبورشماازانرژياینوهستیراضیوهستی

راذهنیمناگر.باشدگماننیکوتواندمیکسیهر.نیستذهنیمنمقاومتوستیزهفکر،فکرها.دهدمی

ایناتفاقواستلحظهنایههمیش.دکنآشتیلحظهایناتفاقبا،لحظهاینباشدداشتهذهنیمنیا.کناربگذارد

دردبهاین:گویدمیشماذهناینکهولوشماستدوستاینکهمثل،باشیدآشتیباهاشبایدشماو،لحظه

گماننیکوباشی،زیركشی،باراضیدیدي،رابدواقعهناگهاناگر.این ضرر استرسدنمیآنجابهاینخوردنمی

میگمراخودشکند،میبیدادودادکند،میشکایتکند،میاعتراضنداردرازندگیزیرکیکهانسانیباشی،

عادتفرمشبهداریم،دوستماراشخصاینمیرد،میشود،میفوتکسییکدفعهناگهان،بدواقعه. کند

محزونذهندرسطحدرکهاستدرست. هستیمراضیولی،شویممیمحزونرودمیمامیانازکردیم،

همراضی،نیستپذیریممیفقطپذیریم،میهستیم،تسلیم. هستیمراضیداریم،آرامشزیردرهستیم،

. هستیم

تو چو گل خندان، گه سود و زیان****دیگران گردند زرد از بیم آن

بدواقعهاینترسازدارند،جسمیهوشیارياند،جسماند،غیرجنسازکهآنهاییاند،ذهنیهايمندیگران

. ندارداثرشمارويزیانوسودپس، زیانموقعهموسودموقعهم. خنديمیتواماپرد،میرنگشانناگهانی

اینورايکهاینبرايچرا،. ندارددوستذهنکهاستبدواقعهزیاندارد،دوستذهنکهاستخوبواقعهسود

بدفکریعنی. هستیدگماننیکووهستیدراضیوهستید،تسلیملحظهایندرزندگیحکمبهشما،ذهنیمن

میشکایتمنشود،طورياینخواستممیمن. نشدطوريآنچرانشد،طورياینچراگوییدنمیکنید،نمی

چیبهراجع.نهقراريبیراب،اضطمثلترس،مثلدهممیبروزرامنفیهیجاناتبقیهمن. خشمگینممنکنم،

کهراچیزهاییآنزندگیدزدد،میراهاکفشدزدد،میراهاقالبزندگیکهاینبهراجعکنیم،میصحبت

؟چرا،آوردمیدرهمآنکنید،میجایگزینآورد،میدرشمادستازودزددمیایدچسبیدهآنبهشما

زندگیآنازوبچسبیچیزيبهتوانینمیتو،کلیخودتتو. کنهتوجخودتبهکن،توجهمنبهگویدمی

میدرماچنگازکهچیزيهر،قصهمطابقدزدندمیماازکهکفشیهر. آوردمیدردنیستی،مجازبخواهی،

کهاستاینجوابش؟کشممیدردچرابیاورد،پیشراسوالاینکندبیداربایدراشمادرد. آوردمیدردآورند

. ندارمجسماینباسازگاريمنفرمیبیزندگی،خدا،جنساز؟هستمجنسیچهازمن. اینبهامچسبیده
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پیغامیکنه؟کندنمیرحم؟مابدبخت؟مابدشانس؟گیردمیمنازراچیزهااینقدرچرا؟چیستپیغامشزندگی

. شودمیکژدمچسبیمیکهچیزيهربه.هستمارهست،کژدمهاکفشایندرکهاستاینپیغامش. دهدمی

دیگريغیري یک چیزچیزیک. نباشیخودتتوانینمیگویدمیزندگیهستی،منتو؟شوينمیمتوجهچرا

.گویدمیراهااین. هستیمننیستیآنهستی،آنکنیمیفکر،کرديدرست

خنده نگذارد، نگردد منْثَنی***کنیز آنکه گل گر برگ برگش می

شود،نمیتادوخنددمیهنوزکنید،میمهبرگبرگاگرگلگویدمی، آشفته،دوتا، خمیدهیعنیمنْثَنی

؟خنددمیچرا. هستیدگلهمشما؟هستیدچیشما. شودنمیخمیده

امخنده را من خود ز خار آورده****از خاري چرا افتم به غم؟: گوید

بهیعنیشدماروخاالن،بودمآوردهخارازراخندهاینمن،بیافتمغمهبچراشدپرپرمنگل:گویدمیگل

شماذهنیلحاظبهیعنی. هستمآنمهاالنخار،ازپربودمبوتهیکاولنداشتمگلکهمن. افتادماريوخ

توشدي،کوچکگویدمیذهنشدمکوچکدادمدستازرااینمنگوییمیشوید،میاروخکهاستدرست

ازیکییکیراهااینبوخ. بشويبزرگکهدارمراهااینبگوییهمهبهکنی،اضافهخودتبهراهااینباید

خردبهرازندگیبهشکوفاییها،شکوفهیعنیرا،گلاینمنگوییدمیشماولیشويمیاروخدهیمیدست

شدناروخازمن. خردبهشویممیشکفتهماکهاستذهنیمنشدنکوچکبا. آوردمبدستاريوخازمنرا،

. زندگیبهشوممیزندهدارممن. بیافتمغمبهچراشدم،کوچکشدمپستشدمذلیلمنذهنچشمبهیعنی

. بودمآوردهخارازمنراخندیدن

تو یقین دان که خریدت از بال*****هرچه از تو یاوه گردد از قضا

ایناتفاقولحظهاینبهمربوطهمیشهالهیحکمالهی،حکمیعنیقضا. بروددستازبشود،گمیعنیگرددیاوه

. خریدهبالازراتواینکهکنیقینتولحظه،ایندرالهیحکمخاطربهشودمیکمتوازچیزيهر. استلحظه

لحاظبهبدياقِاتفیکوقتیببینید،رازندگیطرحپس. استکردهحفظنتحموبالازراتو،بالازخریدت

از. نکنیدعملذهنعقلشمامطابقنشوید،خشمگیننکنید،شکایتشمانشوید،آشفتهشماافتد،میذهن

شمایعنیاست،ذهنازبیرونکهکندمیهوشیاريجنسازراشمالحظهایناتفاقپذیرشیا،بیرونبیاییدذهن

سیستمزائوند،میلحظهآندرذهنازراشمالحظهایناتفاقپذیرش. بیرونبهکندمیپرتفوراذهنازرا
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اشهمهکه. استدیدطرزیکایناست،سیستمیکاین. ندارداثرشمارويدیگراستزیانوسودکهذهن

چسبیدهلآفچیزهايبهوکندمیقضاوتوکندمیخوبوبدوبیندمیزیانوسودوبیندمیآیندهوگذشته

ماکهاینبراي،کردهپیداکشانساندر،شدمیموقتمادربایداستبینشسیستمیکاینرددامقاومتو

ازبرونددستازبایدکهرالآفچیزهايهرکسی. نکردیمتوجهبزرگانحرفبهماکهاینبراينبودیممتوجه

راهارنجشورنجدمیسررخآ،دکنمیجمعراهااینناراحتی،واعتراضوشکایتیواشیواشدهدمیدست

رارفتارهمهوفکرهمهوچیزهمهواوستبادایماکینهاینوآوردمیبوجوددلشدرايکینهیکوکوبدمی

اي از آن ریزد و یک شعبهمیکنیمیکنی و هر عملیمیکه هر فکرياست مواد زهرآگینی مثل .کندمیآلوده

.تسلیم شو. خواهد بگیردمیهی در این لحظه از تو یک چیزي راولی قضا حکم ال. شودمیهم قاطی

فی الْفُؤاد عنْد اتیانِ التَّرَح****وِجدانُ الْفَرَح: ما التَّصوف؟ قال

شادي یافتن در قلب به هنگام هجوم غم و : دادتصوف چیست؟ جواب: از یکی از مشایخ طریقت پرسیدند

.اندوه

دهیم که با آن هم هویتیم من ذهنی جیغ و داد راهمیزي، وقتی ما چیزي از دستموقع از دست دادن چی

شود، ولی تصوف چیه؟ صوفی، انسان عارف، شما چه کار باید بکنید؟ گفت میکند خشمگینمیاندازد شکایتمی

. آیدمیقتی غمو،یعنی غمتَرَحیعنی قلب، موقعی که تَرَح،فوادیعنی در فی،چی؟ گفت درونت باید شاد باشد

دهیم غممیهر موقع چیزي را از دستآید میغم از ذهن. آید؟ وقتی آدم چیزي را از دست بدهدمیغم کی

ایم، آدمها مگر در چسبیدهایم به آدمهادانید که ما به چیزهاي از بین رفتنی چسبیدهمیولی شما. آیدمی

گوید از تو میآدمی که امروز ما را دوست دارد فرداشود، میاختیار ما هستند؟ روز به روز نظرشان عوض

. دهیممیدهیم، مقام را از دستمیدهیم، خانه را از دستمیرود، پول را از دستمیگذاردمی!آیدمیبدم

در تمامی این موارد شما در درون شاد کندمیپایمان عیب. دهیممیشویم قدرت بدنی را از دستمیپیر

داشتن یک . نیش این است که ما با خرد زندگی نباید متعلقاتمان را نگه بداریم؟ نه باید نگه داریمآیا مع. بشوید

چیزي و هم هویت نشدن با آن و آن را دل نکردن فرق دارد با اینکه یک چیزي را داشته باشی بچسبیم به آن و 

کنید تا زمانی که هست ومیفرقش این است در یکی این جسم هست و شما از آن استفاده. آن دل ما بشود

لرزد اصالً ارکان شما در حال لرزش میکند کل سیستم شمامیآن یکی نه، دلتان شده هر موقع تغییر.ترسیدنمی

.است براي اینکه روي روي این چیزهاي ناپایدار بنا شده
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براي اینکه دارد به .بشویدلرزند باید خوشحال میدانید چسبیدگی به جهان دارید هر موقع اینهامیو اگر شما

اگر شما واقعاً . روممیکه تو به من چسبیدي نچسب رها کن مرا، اگر رها نکنی یک روزي من: گویدمیشما

روم منمیانسان روحانی هستی این حقیقت را بفهم به من آفل نباید بچسبی، من را نباید دلت بکنی، من

.مانمنمی

به خوشگلی من نچسب، به قدرت بدنی من نچسب، به : گویدمیگوید،میبدنت چی. گویدمیبدنت هم این را

گوییم میولی ما. گویدمیبدن ما!تو که من نیستی. جوانی من نچسب، من پیر خواهم شد به من نچسب

.بدنمان هستیم

خودر ربود آن موزه را ز آن نیک****را عقابی دان که اوآن عقابش

گوید این کیفر، کیفر الهی هم باشد شما را به عذابمی.و سزاي گناه و کارهاي بدعقاب یعنی کیفر الهی، کیفر 

داند میشناسدمیپس زندگی همیشه شما را. دان که آن کفش را از آن نیک خو ربودباندازد این را مثل عقابی می

هر جا دیدید دردتان. چقدر هم هویت شدگی دارید چقدر درد دارید یواش یواش آنها را به شما نشان خواهد داد

دادي من نمیچشمهایتان باید باز بشود و شما خدا را شکر کنید که بگویید که به من نشان دادي، نشانآید می

کفش را از شما خواهند ربود، قالبها را از شما خواهند ربود، اگر زیرك خو هستیدشما هم نیک. شدمنمیآزاد

زندگی از شما به زور بگیرد شما درد بکشید یا نه دو سه . دو راه هست.اندازيمیباشی نیکو گمان باشی خودت

ن هم چسبیدم که، به آن هم ایهبگویید که من ب. تایش را که گرفت بیدار بشوید خودتان با زندگی همکاري کنید

بل از اینکه چسبیدم که، به آن یکی هم چسبیدم که، پس من اینها را رها کنم قبل از اینکه زندگی بیاید سراغم، ق

.درد بکشم خودم به میل خودم با انتخاب خودم رها کنم

کنند میما تا حاال از این قدرت انتخاب استفاده نکردیم، شما راه بیفت از مردم بپرس حالتان چطور است، همه ناله

ه، یک موقعی همه ام قیمتش پایین آمدزند، اینجا ملک داشتم از دست دادم، آنجا خانهنمیام رفته تلفنبچه؟اچر

، همه را یک به یکاموالم را از من گرفتند، خودم اینقدر ناراحتی کشیدم، همسرم اینقدر به من ظلم کرده

ن اتفاقات مورد شناسایی و یادگیري بودند چون شکایت کردي و خشمگین شدي فرصت را ایههم. شماردمی

.مکاري کنندیدي پیغام زندگی را نگرفتی، حاال که گرفتی با زندگی ه
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عقلی که باشد بی غباراي خُنُک****تا رهاند پاش را از زخم مار

زند زندگی، تا پاي شما را از زخم مار میدزدد، قاپمیو این قالب من دار را از شمامی گوید آن کفش را ربود

ل غبار خشم بی غبار یعنی بدون آلودگی هم هویت شدگیها، مث. حفظ کند، خوشا به حال عقلی که بی غبار باشد

غبار ترس، خوشا عقلی که بدون . گذارد ما درست ببینیمنمیغبار شکایت، غبار رنجش اینها روي عقل ما بنشیند

، باال و پایین نپرد شکایت گیرد بنشیند تامل بکندمیآید میاین غبارها ببیند یعنی وقتی زندگی یک چیزي را

این آید میزندگی. گزدمیشوي، عقربمیشوي عقربمیویتامروز هم موالنا گفت با هر چیزي که هم ه. نکند

تویش عقرب ايهک. افتدمیکند از تویش عقربمیبرد باال، واژگونمیگیردمیهم هویت شدگی را این کفش را

.اگر معنی داشته باشد. خوب شد! بود خوب شد که نپوشیدم

رْحان و اَردى شاتَکُمانْ اَتَی السّ****ما فاتَکُمیلَا تَأسوا علَ: گفت

بیاید و ) و یا شیر(اگرچه گرگ اندوهگین مباشید،اید بر آنچه از دست داده: حق تعالی فرمود
.گوسفندانتان را هالك کند

.یعنی گوسفندهاي شما راشاتَکُم،یعنی گوسفندشات،یعنی خوردارديیعنی گرگ، سّرْحان

چراند، موالنا میهستند هر کسی یک تعدادي گوسفند دارد آنها راگوسفندهاي شما هم هویت شدگیهاي شما

کند؟ یکی یکی اینها رامیچه کارآید میسّرْحانقبالً اینها را گفته، چوپانش است، شیر یا گرگ زندگی یعنی 

دانید این می.از دست دادم، ولی شما اندوهگین نیستیداز دست دادم،گوید از دست دادم،میذهن شما. خوردمی

شود هر کدام از این گوسفندها مقداري از زندگی به تله افتاده شما را دارند، هر میاندوه از سیستم ذهن زاییده

.استقرآنن آیه ایهو دوبار. شودمیاز تویش زندگی آزاد) اینها تمثیل است(خورد میکدام را گرگ

23، آیه )57(کریم، سوره حدید قرآن

ْوا َعلَٰى َما َفاتَُكْم َوَال تَْفَرُحوا بَِما آتَاُكْمۗ  َواللَُّه َال ُيِحبُّ ُكلَّ ُمْخَتاٍل َفُخورٍ لَِكْیَال تَْأسَ 

تا بر آنچه از دست شما رفت، تأسف نخورید، و بر آنچه به شما عطا کرده است، شادمان و دلخوش نشوید و 

.ست ندارددو] مغرور شده استها که به نعمت[خدا هیچ گردنکش خودستا را 

ن هر گزند و آسیبی و هر عطا و منعی فقط به اراده خداست و شما را در آن اختیاري نیست یعنی با ایهتا با یقین ب

ن لحظه و اتفاق این لحظه دست زندگی است و دست شما نیست و بعد از اتفاق افتادن بر آنچه از ایهفرض اینک
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و خدا هیچ گردنکش باشیدطا کرده است، شادمان و دلخوش نو بر آنچه به شما عدست شما رفت، تاسف نخورید

.دوست ندارد] مغرور شده استها که به نعمت[خودستا را 

خوریم و به آن چه که به ما داده میدهیم تاسفمیکنیم، ما به هر چیزي که از دستمیما عکسش را عملولی 

شویم کهمیی که داریم خودستا و گردنکششویم و بر اساس هم هویت شدن با آن چیزهایمیشده مغرور

اند یا دیدند اي ندیدهشاید یک عده. خوانم اینها رامیبراي همین. گوید زندگی این حالت شما را دوست نداردمی

نکات ظریفی است که شماها در این آیه. دهدنمیو توجه نکردند اینها را موالنا بیهوده وسط صحبتهایش قرار

. آنها توجه کنیدتوانید به می

ستُرگهاي و آن زیان، منع زیان*****کان بال، دفع بالهاي بزرگ

آن بال دفع کنندة بالهاي بزرگ است یعنی به آن چیزي که به شما االن وارد شد و آن زیان هم منع کننده یا 

را از دستافتد که چیزيمیپس اگر در این لحظه اتفاقی براي شما. جلوگیري کننده از زیانهاي عظیم است

.دهید شما باید هم شکر بکنید و هم راضی باشید، هم تسلیم باشید و هم خنده رو باشیدمی
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