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1737ةشمارغزل،اتیغزل،شمسوانیدي،مولو

گرفتارمنیچنزان،مراگرفتخدا******خَمارمخماراندرکهبادهاریب

زارمیبعشقریغازکهعشقجانبه***استدیخورشرشککهیشرابجاماریب

دارمسريدردهاجانزکهسبببدان***استفیحبخوانمشجاناگرهآنکاریب

گفتارمهايشَقّهاوازشکافدمیکه*نامشدهاننیادرنگنجدهآنکاریب

ارمرَطَوزانربگُملکمیوباچو*****نادانوگولم،ستیناوچوهآنکاریب

ارمفّکُزاییگو،شومرهیتواهیس****یخالشودسرمگریدمهآنکاریب

آرمکجاکزدفعمگووزوداریب********اریمواریبنیاازرهاندهآنکاریب

ارمیبسفغانودودزدرازشب********راهاآسمانسقفرهانبازواریب

منجارمثالدرآردگفتوشکربه****خاکمازهممنمرگپسِهآنکاریب

بسپارمپاك،رفتشکممدرچههرکه****قدحمثالمیمنیامکهمیاریب

اسرارمذوقزيبدنددهیدگشاده***مقومیکاشکمرگپسگفتنجار

خوارمتنبهاگر،زمیعزشاهروحبه*ينکردندنظرخونمبهواستخوانبه

رفتارمدیرسگردونهفتمبامبه*****نجارمنامدهیتراشکهنردبانچه

خروارمگوشبهینوخرمغمدرنه*ریزبهبماندخرم،منشدموارحیمس

لزارمگُهزارصدلگپسدرکهنیبب***یگلوآبتونیمبآدمزوارسیبل

آرمبرونلحونیزسروآفتابمکه***يزیتبرشمسلحمنیاازکردطلوع

عارمدرپوشيرونیزوبرقرارمکه*دیگرباررویمدروحلچومشو،غلط

رمنگذاغروبوطلوعکوريبرا*****کورانيکوربهمیدرآصبوحهربه
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.کنممیشروعموالناشمسدیواناز737شمارهغزلباراامروزحضورگنجبرنامهاحوالپرسیوسالمبا

1737ةشمارغزل،اتیغزل،شمسوانیدي،مولو

گرفتارمنیچنزان،مراگرفتخدا******ارممخَخماراندرکهبادهاریب

ه این بکندمیرواستزندگیجنسازوخداستامتداداست،خداییتجنسازانسانداندمیکهموالناپس

الزم:گویدمیدو،هربههستید،شماامتدادشهمینطوروزندگییاخدابگذاریدرااسمشکهبزرگهوشیاري

آن خماردرماوآید،میزندگییعنیفروشمیطرفازکهشرابیهمانشراب؟کداماما.بیاوريشرابکهاست

وشدهذهنواردباشدمااصلوباشیمماکههوشیاريوقتی.ماستذهنیمنحالتبیاناصطالحاًارخم.هستیم

بیرونازوداردبیرونبهروآوردهبوجودذهنیمننامبهمتحركذهنیتصویریکوشدههویتهمذهناقالمبا

زندگیآنها ازاستدیدقابلبرایششدههویتهمکهچیزهاییهمانبا.خواهدمیزندگیآبخواهد،میشراب

خوردمیشرابکهانسانیکهاستحالتیخمار.کندمیخماربیشترراماآیدمیبیرونازکهشرابی.خواهدمی

بهحیاتآبزندگی،شرابذهندرمابهاینکهکما.باشدنرسیدهکافیاندازهبهباشد،رسیدهشرابکم

ستیزهاستزندگیکهلحظهاینباماذهنیمنعنوانبهاینکهبرايرسد؟ینمچرا.رسدنمیکافیاندازه

راشرابکدامماوآیدمیورکدامازشرابدانیمنمیاینکهبراي،داریممقاومتمااینکهبرايکنیم،می

من،خستگین،محوصلگیبیمن،خماریعنی،خَمارمخماردرمن:کندمیتصریحموالنااینکهکما.داریمالزم

من،بدبینیمن،بدگوییمن،حسادتمن،بودنناکافیحسمن،جداییحسمن،نگرانیمن،اصطرابمن،خشم

یعنیخَمارازکافیاندازهبه.نیستمزندگیازآگاهکافیاندازهبهکهاستاینخاطربهاینهامنقضاوت

بهدارمجسمیهوشیاريچونمنبرعکس،رسدنمیشرابمنبهباشدزندگیباشدخداکهفروشمی

گویممیهنوزکنم،مینگاهبیرونبههنوزروممیبیرونبههنوز.نیستدرستهمجهتماصالًکنم،مینگاهبیرون

.نیستدرستاینو.رسدمیزندگیبیشترمنبهباشدبیشترچیهراینکهبرايبهتر،بیشترچیهر

شرابشمابهزندگیازکههستاینازشماجداییحسشماخماريحالتکهیدشنومیموالناازامروزشما

بدهد،استحاضرلحظههربدهد؟حیاتآببدهد؟زندگیشمابهلحظهایندرخواهدنمیزندگیآیاو.رسدنمی

وتوجهوتاییدظرمنتشماوقتی.بگیریدتوانیدنمیوبینیدنمیرااوشرابکنیدمینگاهبیرونبهچونشماولی

.نداریدتوجهآیدمیجوشدمیاستآرامشوشاديشرابه این کوجودتاناعماقبههستید،مردمجوییحسن
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زندگیشرابهمهبهکههستیمبزرگفروشمیآن شرابخماردرماکهگیریممییادخوبمااالنپس

وعشقبهکندمیمستآرامش،بهکندمیمستشادي،بهکندمیمست.کندمیمستودهدمی

برویمپیشروشاینباوباشیمحالتایندرموقتاًمابودقرارکهنکنیمحقیقته این بتوجهمااگراما.لطافت

وکنیمقضاوتوکنیم،نگاهبیرونبهوشدخواهدبیشترزندگیمواستبهتربکنمانباشتهبیشترچههرکه

همراخودماندردهايهمکنیم،میزیادرادردهاوشویممیزندانیذهنبنامايظهمحفیکدرکنیم،مقاومت

تکانتوانیمنمیکهجاییبهگذاردمیراماخدا،گرفتگیخداگذاریممیراایناسم.رامردمدردهاي

دردهاآن نگیزهاوخالقغیرکنیممیفکريهر.بودخواهدزادردبکنیمکاريهروماستذهنآن وبخوریم

این.داشتنخواهدکیفیتهمبازکنیمجمعهمچقدرهر.شودنمیزندگیمازندگی.بودخواهدثمربیو

ه ببشومهوشیاربشومآگاهدرداثردراینکهبرايمرا؟گرفتهچیبراي،مراگرفتخدا:گذاردمیرااسمشرا

کهمنطریقازخواهدمیاوکهبشوم،یکیاوبالحظهاینردمن.کنمنگاهبیرونبهمننبایدکهموضوعاین 

زمانیکهتاماگیریممییادهمرااینپس.کندپخشجهاندررابرکتشاینراعشقشاینهستمخودش

برایشکاريشخصاًونبینیمذهندریعنیجهانایندرمانشدهگرفتاربدمان،اوضاعمتوجههوشیارانه

ماکشیم،میدرداینقدرچراکهندانیمونگیریم،آیدمیدردهاطریقازکهرازندگیهايپیغامونکنیم

.دادخواهیمادامهدردجادایهبهمینطور

گرفتگیخداشماگرفتاريدانیدمیشمااالن.دبکنیبایدکارچهکهگویندمیمابهدارندموالنامثلبزرگانی

یکیاوباوبرویداوسويبهبرگردیدبایدشمابکشد،بیرونذهنیناازراشماخواهدمیچرا؟.است

انتخابماراانتخابراهاینکهبرايرا؟ماگرفتهاینقدرچرا.بودخواهیدگرفتارنکنیدراکارایناگر.بشوید

سالگی9درلگیسا8در،بشودزیاددردهایمان،بشودبدخیلیکارهااینکهازقبلتوانستیممیماکهنکردیم

زیادبلحاظوهیجانیبلحاظوذهنیبلحاظوجسمیبلحاظمارشداینبنابراین.بشویمیکیاوبابرویماوبسوي

شدنزیادما،پولشدنزیادما،دانششدنزیادمثلآوریممیبدستماکهمشخصاتیتماموماجانشدن

چیزهموکردهغصبراهوشیاريه این کذهنیمنبنامايدهباشننهبگیردصورتزندگیبوسیلهمابدنیقدرت

یواشوبکندخودنماییبدهدنشانبفروشد،دیگرانبهراخودشخواهدمیدائماًکند،میتمامخودشنفعبهرا

همینبراينیست،مریضیجر.نیستدردجزءمناینعاقبتوآخروکنددرسترابزرگیمنیکیواش

بههوشیارانهوبرگردیداینکهازغیرآیا.گرفتارماینقدرمنکهاستاینخاطربه.گرفتمراخداکهگویدمی
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یواشیواشماگویدمیآخربیتغزلدرامروز.نیستنیست،نهاست؟دیگريراهشویدیکیاوباورویداوسوي

راخودمانکهشودمیزیادپولمانیم،داربدنیقدرتاستخوبکنیممیرشدتاوکنیممیرشدبعدچهاردر

یکمثلگفتسالگی،50و45و40بهرسیدیمکهیواشیواشدهدمیپزذهنیمنبدهیم،نشانتوانیممی

قدرت،نداریمدیگرداشتیمکهراشخصاتیمآن کهبینیممیکند،میغروبداردباالرفتهکهاستآفتابی

مانفوذشویممیبازنشسته،کندکارمارويجهانکنیمکارجهانرويمااینکهبجايوآیدمیپایینمانبدنی

اینجاموقتاًماکهبشویممتوجهاینکهبجايدفعهاینوگذارند،نمیاحتراممابهمردمآنقدردیگرشود،میکم

بهکنیممیشروعدهبوچیسال80یا70ایناززندگیمنظورورسیدیممیحضوربهکهبایستیمیوبودیم

منحرفبهمردمچراشود؟میمریضبدنمچرادادم؟دستازرامشخصاتماینمنچرافغانودادوشکایت

احتراممنبههمهقبالًپرسند؟نمیرامناحوالمردمچراوکنمورزشتوانمنمیدیگرچراکنند؟نمیگوش

اینجابودجایییککهکنیمتاملبرگردیممااینکهبجايچیزها،همینوداشتمنفوذچقدروگذاشتندمی

.بشویمزندهحضوربهکهبوداینماورظمناولینوبزرگترینآمدیم،چیبرايکهنشدیممتوجهوموقت

کنیمپیشرفتکنیم،جمعخواهیممیکردیمفکرنفهمیدیم.بشویمیکیخدابابشویمزندهلحظهه این ب

.کردیماشتباهوبگیریمتاییدوتوجهمردماز،بدهیمپزمردمبه

بدهیداجازهغزلاینبعديبیتبهبروماینکهازقبلاما.دادخواهدتوضیحمابهراموضوعاتاینموالناامروز

:گویدمی.بفهمیمبهترراغزلمعنیکهبخوانمبرایتاندیگرجاهايازبیتدویکی

2840شمارةغزلشمس،دیوانمولوي،

ماییآن ازخاصتوکهگداییهربهمنگر

بهاییگرانبستوکهارزانخویشمفروش

مقامبهتونکن،توجهپولبهتونکن،توجهگداییهربهتوهوشیاري،عنوانبهانسانبهگویدمیزندگیزباناز

منمالیکیتوگویدمیخدا،تیهسمامالخاصتواینکهبرايمکن،توجهمردمتاییدتوجهبهتونکن،توجه

کسهیچبهکهدادمتوبهمسئولیتییکمنبشوم،زندهتوبهخواهممیمندارم،کارتوبامنهستی

وبشويزندهمنبهتوبشوم،زندهتوبههوشیارانهبشوي،هوشیارتواگرتوانممیمنمنی،خودتوندادم،

رااینمنکهچیزهابهچسبیديرفتیکهتومفروش،ارزانراخودت.شودنمیدیگرجوربشوداینطوريباید

پس.بشوممنبایدتودلتو،مرکزتو،دلشدهمهمچیزآن واستمهمیچیزاینگوییمیوبیاورمبدست
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شماپس،هستیگرانبهابسیارتوکه.افتاديدردبهوشديذلیلقدراین.فروختیارزانراخودتبنابراین

.بفروشیدتوانیدنمیراخودتانشماپس.گذاشتقیمتشودنمیچقدرهست؟تانقیمتهستید،رانبهاگ

امتدادبعنوانماکهگرفتیدیادشماهماینونیستجهانایندرمامانندمانظیرنظیریم،بیماکهگفتیمبارها

مقایسهچیزيباراخودمانتوانیمنمیبنابراینپس.نیستجهانایندرمانظیروشویمنمیزادهوزاییمنمیخدا

ذهنیمنیعنیدادیم،کاهشجسمبهراخودمانحتماًچیزيیاکسیباراخودمانکنیممیمقایسهوقتی.کنیم

هستیمگرانبهابسیارماپس.نههستیم؟جسمیکما.نههستیم؟ذهنیمنماآیا.نیستدرستکاراینو

آدمهابهنفروشیمچیزهابهراخودماناگرو.اوبااتحادازغیربفروشیم،چیزيهیچبهرانخودمانبایدماپس

.شویممییکیخداباماصورتایندر.فروشیممیآنها ذهنیتصویربهفروشیمنمیکههمآدمهابهتازهنفروشیم

.هستیمهماالنوایمبودهاولاز

پابردهکنچوتوتنبستهپايبازچوتو

گشاییپازگرهکهبایدخویشچنگبهتو

بستهبزرگچوبییابزرگآهنیوزنهیکمثالًکُندهمثلتوذهنیمناینواستبستهپایتهستیبازکیتو

رابنداینخودتکهبدانیبایداول،بایدخویشچنگبهتو!بپريتوانینمینهبپري؟توانیمی.توپايبهشده

فرمبهلحظهایندرمقاومتعدمقفلاینکلیدگفتیمبارهاو.کندبازآیدنمیکسیشما،خودشخص،کنیباز

شماپايبهکهآهنوزنهیاکندهاینبزرگیبشود؟کوچکتربشود؟سبکترکندهاینخواهیمی.استلحظهاین

وقتیداردزیادهمدرداست،زرگبماذهنیمن.داردشماذهنیمنبزرگیبهبستگیشدهبستهبازبعنوان

.کنیممیشروع

پايازراگرهه این کاستخودمانکاروخودمانفقطدادنقرارنورافکنزیربامقاومتعدمباخودمانشخصاًما

خودتاولبده،نجاتراخودتاول!بدهمنجاتبایدمنرانفرهزارانآقابگوییدنیاییدشما.کنیممیبازخودمان

ولیمتاسفانه،کشدمیطولبلیبشود؟آزادنفریککهداردفایدهچه.باشنداشتهدیگرانبهکاريکن،آزادرا

قفلکهکندهازرازنجیراینوباشدخودمرويحواسمبایدمنکهبفهمیمراموضوعاینتکبهتکماهمهاگر

چقدر؟کنیدمیفکرهاچهشماکهاستاینکلیدش.استتسلیمکلیدش،دارمهمکلیدشوکنمبازشده

جورچهمنفکرهاي.ببینیدتوانیدنمیرااینهانباشیدخودتانافکننورزیرخودتانتا؟کنیدمیقضاوت
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کنم؟میکارچیمناالناست؟منخداییتیاحضورهیااستمندردهايمنفکرهايانگیزهاست؟فکرهایی

.خَمارمخُماردر:گفتهماولبیتدر.کنیدبازتوانیدمیوهستیدگرهاینکردنبازمسئولشماشخصپس

همینشراببیاید،آنورازشراباینبدهیماجازهوکنیمدركوبفهمیمخوبراموضوعاینماباشدقراراگر

همبارها.نبعدتاچهاره این بشدنجاريبهکندمیشروعلحظهایندربشویدزندگیباموازيشماکه

هر.شماستجانهمیکیشماست،هیجاناتیکیشماست،فکریکیشماست،تناینیکیبعدچهاراینگفتیم

شماوجوداعماقازواستسبببیشاديآن جنبهیککهحیاتیآبازبشودسیراببایداینهاچهارتاي

زیرکهبرقرارم:گویدمیغزلایندرکهتاسدائمیوظریفبسیارآرامشحالتآن جنبهیک.آیدمیجوشدمی

وداریدآرامشچقدرکهبینیدمیباطندرداریدحزنییکشماحتیظاهروصورتدروقتیکهماستفکرهاي

.استموقتیحزناین

شماییدپردهشماگنجبرکهافسوس**بادشماگنجشمارنجهمهاینبا

بگویید.بپرسیدخودتانازبیاییدشماولی.استحضورگنجماگنجشد؟واهدخماگنجبهمنجرآیاماکارما،رنج

حجاباندشدهپردهانسانها.هستمگنججنسازمنبگوییدشماهستم؟گنجیاهستم؟پردهمنلحظههمینآیا

هویتمهمنپس.باشمحجابخواهمنمینیستمحجابمنبگوییدشما.دهندمیادامهرابودنحجابوشدند

منبگویمکنمالکشندمیخودشانبهمراراچیزهاه این همخواهممیمن.بشومخواهمنمیبیرونیچیزهايبا

دردنهذهنیمنبهمردندرد.بکشمهوشیارانهدردکشممیدرداگروبیرونبکشمراهویتمو.نیستمشما

دردهستمجهانبهمعتاددانممیآگاهانهدردشده،مظلمنبهاینقدرچراوکنمکارچهوشکایتوشدنعاصی

.باشمپردهخواهمنمیبکشم،خواهممیراجهانبهاعتیادترك

غذاخواهدمینجاتاتفاقاتازودهدمیادامهرالحظهاتفاقه این بمقاومتکهزمانیتاکسیهرمتاسفانهولی

آنورازکهشرابینهانرژينه.آفریندمیسامانکهاستفاقاتاتکهکندمیفکروخواهدمیشرابخواهد،می

پردهخواهمنمیمنکهبگوییدباشدتویشگیجیاینکهبدونصریحوآشکارخیلیشما.شدخواهدپردهآیدمی

رهبهپس.کنمتجربهرااینخواهممیهستماومن.باشمخودموزندگیخورشیدبینپردهخواهمنمیمن.باشم

بشودخالیبایدمندل.بشودساختهاوازبایدمندلاو،ومنبینپردهشودمیمن،دلشودمیآن بچسبمچه
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همهرابقیهبریزید،الهیشرابمنتويهستم،شرابامینمنهستم،قدحمثلمنگویدمیغزلدراینکهکما

.بیرونریزممییعنیسپارممی

***استدیخورشرشککهیشرابجاماریب

زارمیبعشقریغازکهعشقجانبه

اگردهدمیزندگیانرژيمابهخورشید.کندمیحسادتآن بهخورشیدکهبیاورراشرابیجامآن گویدمی

سببخورشیدروشناییاینبرعالوه،زندمییخچیزهمه.باشیمزندهتوانیمنمیجسماًمانباشدخورشیدانرژي

بهماجسمیزندگیوماحسپنجوماقضاوتپس.شودمیماذهنتحریک.شودمیماحسهايتحریک

.بردمیرشکماستکنندةزندهکههمخورشیدحتیکهاستشرابیشراباینگویدمی.داردبستگیخورشید

.دارماحتاجشرابه این بمن.خوردمیشرابیچهولیدارداحتیاجمنبهجسماًگرچهانسانکننگاهگویدمی

.دارنداحتیاجآن بهعالماینموجوداتهمهکنیممیپخشجهاندرحضورحالدرماکهشرابیچرا؟

کشدازمینجانبفلکزرافرشته**کشداقرینسويراقرینکهآن بیار

بههستیمخدادوستماکهرادوستیعنیقرینرا،قرینکهبیارراشرابیآن گویدمیگویدمیراهمینبازهم

ماکهحالیدر.هستیمزمینتويمنکهاینبرايزمین؟جانبآیدمیچرا.بیارراشرابآن .کشدمیاوسوي

اینوشودمیفضادارماسینهکنیم،میبینهایترادرونمانفضايرسیممیحضوربههستیمزندهجسماینتوي

بهآسمانازفرشتهکهشودمیپخشانرزيیکگشاییفضااینزاو.شودمیخدااندازهبهکهشودمیبزرگقدر

خوردمیسوگندعشقجانبه.کشدازمینجانبفلکزرافرشته.داردبهشاحتیاجکهاینبرايآیدمیزمین

چیزمنعشقازغیرکهشوممیمتوجهبشومزندهعشقجانبهگویدمیداردطورهمین.بیزارمعشقغیرازکه

به.شویدمیزندهعشقبهشماوقتیبازندمیروورنگبیرونیچیزهاياینقدراینیعنی.خواهمنمیريدیگ

گشودهشماسینهیعنی.شویدمییکیزندگیباهوشیاريعنوانبهیعنیچی؟یعنیشویدمیزندهعشق

شروعوکندمیبرقراراشمدررابینهایتشخداشود،میبازدرونتانآسمان.شودمیبینهایتشودمی

درکهچیزهاییتمامیموقعآن .کردنپخشراخردشکردن،پخشرااشانرژيشماطریقازکندمی

اینمعنیش.نداریمآنها بهعالقهماکهبازندمیروورنگقدراینکشیدندمیخودشانبسويرامابیرون

کهخردآن وبرکتآن شدنزندهآن براساسولییمکنزندگینداریمماديچیزهايبهاحتیاجماکهنیست
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واردزندگیخردآنها بهرسیدنبرايبطوریکه.بگذاریمماديهدفهايتوانیممیبیروندرماست،اصلیمنظور

.بکنیدسازندگیتوانیدمیبیروندر.بشودشماعملوفکر

شدهیکیشماستبینهایتسینهکهحضورگنجیکی:داریدگنجتادوشما:گویدمیموالناامروز

اینخردآن براساسوآوریدمیبوجودبیروندرکهفکرهاییوساختارهادیگریکی.زندگیباشماست

.بهشتدروندربهشتبیروندر.شماستبهشتهماین.استگنجهم

استفیحبخوانمشجاناگرآنکاریب

دارمسريدردهاجانزکهسبببدان

کهبهشچسبیدیموگفتیمجانماکهچیزيآن چرا؟.استحیفبگذارمجانرااسمشاگرکهبیارراشرابیآن

فکريهرپرد،میماسردرکهفکرهاییاینداریمماکهدردهاییاین.داریمدردسرباشدماذهنیجانهمین

جاناینپس.دیگرفکرجورزارهواستکمایندردزا،فکرهايبودنناکافیفکرهايدارد،راخودشدردهاي

وداریمماهستیمزندانیذهندروقتیاالنکهجانیاینازغیرشودمیمعلومپس.استذهنیجاناست

حیوانیجاناینریزدمیفروذهناینوقتیاست،زندگیجانکههستدیگرجانیککنیم،میاشتجربه

کرمازکهاستشاهپركجانمثلمازندگیجانایناست،کرمانجآن مثلحیوانیجاناین.افتدمیماازهم

شمااست،جانازبهترخیلیاینگذاریمنمیجانرااسمشپس.شودمیپوستهبهتبدیلکرموشودمیمتولد

خیلیکنیدمیآشتیلحظهایناتفاقباشماوقتیشودمیمعلومپس.رودمیدهیدمیآن خاطربهراجانتان

رسدمیصفربهمن.شودمیکوچکهمجانششودمیکوچکمنشود،میکوچکمناینبینیدمیهاقعمو

یکاینترسدمییاخشمگینیااستتوجهوتاییددنبالوشودمیبلندکهکسییک.رسدمیصفربههمجانش

دارددردسراینها.داردمغرورجاندارد،تاییدخواهجانیکاینداردخشمگینجانیکاینداردترسندهجان

استحیوانیجانهمیندستازکشیدمیکهدردسرهاییتمامی.شناسیدمیخوبشمارادردسرهایشنه؟یا

.نیستاست،مفیدنیستبرکتاسمشکهبیرونیبرکاتکندمیفکر.داردبیرونبهروکه

شمازندگیبراياینهاخواهدمیبیرونازشمانذهکهچیزهاییآن بدانیدشماکهاستاینبرايهاه این هم

آبجوياین.باشیدآن تماشاگرشماوبشودردشمااززندگیآبجويیکهوشیارانهباید.نیستکافی

حالتییک،استبخشکفایتشاديیکاست،کنندهزندهشاديیکاست،شاديداراياست،خردداراي
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ماکهجانهمیندردسرهايازیکی.آیدمیبوجودشمادررضایتوکرشواستکافیگوییدمیشماکهاست

وقتهیچ.کندمینقصحسکندنمیکفایتحسنیست،کافیبرایشوقتهیچاست،ناشکريچسبیدیمبهش

بیرونازچیهر.استطورياینسیستمایناصالًچرا؟.خواهدمیبیشترگیردمیبیشترچیهرنیست،راضی

درراآن مابیایدآنورازاستقرار.بیایدآنورازاستقراراینکهبرايچرا؟.شویدمیترتشنهبدترشماآیدمی

.استسالگی11ازبهترسالگی10است،سالگی10ازبهترسالگی8بهترزودترچههر.کنیمپخشجهان

فتارمگهايشقهاوازشکافدمیکه**نامشدهاننیادرنگنجدآنکاریب

.گنجدنمیاسمشمندهاندربگویم،رااسمشتوانمنمیمنکهبیاورراچیزنهآن بیاورراشرابآن گویدمی

نهچیه؟خدابگوییدتوانیدمیشما.شودمیدروغینبیاورمدرحرفبهکههمیناینکهبرايگنجد؟نمیچرا

ذهنیاینکهبراي.کردیددروغینچیهکهبگوییداگریه؟چمناصلکهبگوییدتوانیدمیشما.بگوییمتوانیمنمی

فضاگوییدمیوقتیها،ستارهوبینممیفضامنگوییدمیکنیدمینگاهراآسمانشما.گذاشتیدکلمهیککردید

وابجکههمینکهاینبراي.بپرسیدتوانیدنمینهچیه؟بپرسیدتوانیدمی.دانیدنمینهچیه؟فضادانیدمیشما

رااسمشگویدمیکهاستهمینبرايشناخته،ذهنکهآیدمینظربه.شودمیدروغینشود،میغلطبدهید

شودنمی.جهدمیبیرونفضاآن ازمنگفتارهايتکهکهاینبرايچرا؟.بشوتبدیلبهشبشو،زندهبهشنیاور،

آن برگرددگفتارآید،میبیرونشماگفتارآن ازهستید،آن جنسازشمایکتاییفضايبنامباشدفضایییک

خواستیمماکههستاینشدیمگیجاینقدرمااینکهعلت.ماندمیاسمهمیندرخوب.بگذاردرویشاسمرافضا

بارهدرآمدیمبشناسیم،راخودماناصلخواستیم.بشویمتبدیلبهشنخواستیم.بشناسیمذهنباراخدا

هزارودارم،حساسیتهستم،خشمگینیآدمشناسم،میراخودممنبلیگوییممی.ختیمشناراچیزهاخودمان

منبارهدرشماستذهنیمنبارهدرهااینشناسیدمیراذهنیتانمنداریدشماشناسم،میدیگرخاصیتتا

راتانخودکهنکنیدسعی.استخداییتکهاینبراي.نیستشناختقابلشمااصل.نیستشمااصلی

ذهنشباتواندنمیراخودشچونشناسد؟میهمراخدابشناسدراخودشآدماندگفتهچرا.بشناسید

بزرگیه این کفهمدمی.شناسدمیدفعهیکبشودتبدیل.بشودتبدیلبهشاستمجبورسرآخر.بشناسد

.کنندجذبنندتوانمیدیگرکردندمیجذبراشماکهبیرونیچیزهايدفعهیک.چهیعنی

.خوانیممیمثنويازدیگربیتچندو
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1141بیتاول،دفترمثنوي،مولوي،

راجِعونالَیهانّاکهشدباز****برونآمدصورتیبیازصورت

چیزيهرکهاینبراياو،بوسیلهشودمیبلعیدهدوبارهوآیدمییکتاییفضايازفکرصورتی،بیازصورتپس

باالخص.آیدمیبیرونفرمیبیازفرمیعنیصورتیبیازصورتهمیشهپس.گرددمیبراوبهآیدمیاوسوياز

.آیدمیبیرونفرمیبیازفکرها.کنیممیصحبتفکرهابهراجعداریمما

1142بیتاول،دفترمثنوي،مولوي،

استساعتیدنیا:فرمودمصطفی*استرجعتیومرگلحظههرراتوپس

اینوصندوقتويشویدمیزاییدهشمافکرها،درمخصوصاً.میریممیوشویممیمتولدمالحظهبهلحظهپس

بین.هستخلعفکرتادوصندوق،تادوبینگفتیم.شویدمیزاییدهدوبارهآیدمیبارهدومیرد،میصندوق

.چیهخلعدانیمنمیماوآیندمیبیرونخلعازجمالتوکلماناینپس.استخلعهست؟چیجمالتوکلمات

جايبهما.هستیماوجنسازدانیممیما.بشویمتبدیلآن بهتوانیممیولیچیه،فضادانیمنمیکههمانطور

کلماتو.بشویمآن ایستیمواتوانیممیبشویمهویتهمباهاشیابشویمآن بیرونپردمیآنجاازايکلمهاینکه

.دهیدنمینشانواکنشکلمهبهشماکهاستموقعیاینونشویمبلندنشویم،هویتهمکلمهباماوبیرونبپرد

یکشما.شودنمیحاصلشمادرهویتفکرهاحرکتوجمالتوکلماتترکیباز.کنندنمیبلندراشماکلمات

ه این کهستیدسکونیآن ونچچرا؟.بشویدکوچکدفعهیکوبشویدبزرگدفعهیککهکنیدنمیفکردفعه

.آیندمیبیرونکلمات

خلقلحظهبهلحظهماو.استلحظهیک.هستلحظهایندنیاکهفرمودهرسولحضرتگویدمی

بینازشودمیدرست،...رود،میبینازشودمیدرستلحظهبهلحظههممابدناین.میریممیشویممی

بیشودمیفرمکهچیزيآن ولی.شودمیخرابشودمیساخته،شودمیخرابشودمیساختهرود،می

وچسبیدیدبهشکهفرمیاینازشماکهاستاینبرايصحبتهاه این هم.بشناسدتواندنمیرافرمی

.شوندمیبلنداوازفکرهاه این کبشویدزمینهآن برویدشماوبشودمتالشیکنیدرهاراآن من،گوییدمی

1143بیتاول،دفترمثنوي،مولوي،

خداتاآیدپاید؟کیهوادر****هوادرهوازاستتیريمافکر
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آید،میصدایکاینکهمثلدرستاو،سويبهگرددمیبروشودمیانداختهخدایعنیهوبوسیلههمفکرپس

راآن سکوتشودمیبلندصدا.بلعدمیراآن سکوتشودمیمستهلکدوبارهشود،میمتولدسکوتازصدا

اشآلودهچراشما.هستاواندازندهفکرپس.گذردمیآیدمیدیگرفکرگذرد،میشماسرآیدمیفکر.بلعدمی

دردوشدگیهویتهمبافتایناگرشماباشد؟شدگیهویتهمازپرودردازپرشماسینهبایدچراکنید؟می

چیزگذراترینفکرکهبینیدمی.باالپردمیآنجاازنیکوخوبفکرهايیدباشصافزمینهآن وبیندازیدرا

خودتان،فکربهدهیدمینشانواکنشچیزگذراترینبهولیپردمیشماذهنازلحظهبهلحظهاست

بلندهمشماشودمیبلندشمادرفکروقتیچرا؟.بخوابیدشماشبگذاردنمیفکرهاایناوقاتگاهی

فضاآن شود،میبلندآن ازفکرهاشرایطاقتضايبهبناآرامبسیارهستیدايزمینهیکدرشما.یدشومی

آن .شماستآغوشدرشماچالشآید،میبیرونشماچالشحلراهشماسکونازحلهاست،راههمهداراي

.آیدمیدرتویشزالحراهکنیدنمیبهشمقاومتیهیچ.شماستآغوشدرشماچالشاستبینهایتفضا

.آیدمیدردهاازآید،میذهنیمنازحلراهکنیدمقاومت

1144بیتاول،دفترمثنوي،مولوي،

بقااندرشدن،نوازخبربی****ماودنیاشودمینونفس،هر

نواشمزندگیهايجنبههمهشماهیجاناتشما،جسمشما،فکرشود،مینولحظهبهلحظهشماچیزهمهپس

.نداریمبقاآغوشدرشدننواینازخبرداریمعادتکهنگیبهوهستیمذهنیمنمشغولچونماولیشودمی

ما،هستیمخداجنسازماهستیم،بقاجنسازمافنا؟جنسازیاهستیمبقاجنسازما.هستیممابقااینو

ترسذهنیمنبصورتماشدنبلندعللازیکی.شودمیترسپایانسبببینشهمین.نیستیممردنی

برسدآسیبماجسمبهبریزدفروماجسماستممکنحاالهستیم،اوامتدادماهستیم،بقاعینماولی.است

وبشویدزندهخدابهالیتناهیفضايآن بهبقابهشمااگرحاال.رسدنمیآسیباستخداییتکهمااصلبهولی

بقابهشمانیفتددردهاتا.بیفتدوبشودشناختهدردهااینبیفتد،هاشدگیهویتهماینبکند،فروکشمناین

همهبحرایندربحرایندر.شودمیجاچیزهمهزندگیتواماًشماآغوشدرشدیدزندهاگرولی.شویدنمیزنده

فضايآن وآیدمیآنجاازردخوبرکتچونوشویدمینولحظهبهلحظههیشماکهدیدخواهیدو،بگنجدچیز

.نداردنهدارد؟استرس.شودنمیمریضخوديبیشود،نمینهشود؟میمریضجسماینخوب.کندمینوراشما
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هايتکهگفتارم،هايشقه:گفتوقتیکهشدیممتوجهماخوب.نداردنهدارد؟ناراحتی.نداردنهدارد؟خشم

کلمات.چییعنیگنجدنمیکلماتدرگنجد،نمیمادهاندراوشدیممتوجهو.چییعنیپردمیفضاآن ازفکرم

کنیمرهاراخودمانکلماتازبایدما.نیستیمکلماتماپس.باشندتوانندنمیاوکنندهتوصیفآیدمیبیروناواز

.بشویماوبهتبدیلو

ارمرَطَوزانربگُملکمیوباچو*****نادانوگولم،ستیناوچوهآنکاریب

ذهنیمنماوقتیگویدمیگوید؟میچیدارد.شوممینادانوسفیهمننیستوقتیکهبیاورراآن گویدمی

یکهمبازذهنیمن%40باشدحضور%60استممکنکسییک.نیستیمزندهحضوربهاست،غایباووداریم

زیادمقاومتولحظهاینباکندمیستیزهلحظهبهلحظهواستذهنیمناشهمهاگرولیاست،خردمندخرده

هایشدانستهاساسبرو!داندمیوبدهدتشخیصتواندمیکهکندمیفکروکندمیقضاوتلحظهبهلحظهودارد

.نیستاواست،سطحیخیلی.استنادانوسفیهآدماینکندمیخوبوبدکندمیقضاوت

جا،بگنجدچیزهمهبحرایندربحرایندروشده،گشودهمادرونفضايیم،خردمندماهستاووقتی

ونیستجاوقتی.شویدمیخردمندشماشویدمیگشافضاوداردوجودجاچیزهمهبرايشمادروقتی.شودمی

ایندردارید،یگراندتغییربهمیلدارید،گوییبدداریدانتقاددارید،خوبوبددارید،قضاوتازپرواکنششما

ماکهاینبراي.بدزدندتوانندنمیرامازندگیبیرونیچیزهايهستیماوباوقتی.هستیدنادانوسفیهصورت

نفستواندمیدزدرود،میراهشاهخودیارودمیراهخیابانتويداروغهوقتیهستیم،طرارانوگربزانشاه

وجوشدمیشماوجوداززندگیشاديولحظهایندرهستیدزندگیبهارهوشیشماوقتی.تواندنمینهبکشد؟

چشمهازکهسبببیشاديبههستیدشادشاداالنببلعد؟راشماتوجهتواندمیبیروندرچیزيشودمیتجربه

جذبراشماتوجهیکیتاییدوسودوپولخردهیکمثالًداردبیرونازخوشیکهچیزيیکآید،میزندگی

.کندمیپخشجهاندرراشادي.رودمیشادیهاسويبهشادياینجذبقانونبهبنااتفاقاً.نهکند؟می

رامازندگیتواندنمیبیروندرچیزيهیچکههستیممقامیدرماپس.کندمیپخشجهاندرراآزادي

کهآن ازکردهمشغولراشماتوجهچیزيیکاست؟چیبهتانتوجهکهببینیدشمااالن.دزددمیاالن.بدزدد

حیلههستند،گربزاینها.دهدمیتشکیلراشمادلکهاستچیزهاییاینها.دیگرچیزیکبهرودمیداریدمیبر

.دزددندگرند،حیلهگربزندشمادردهاي.شوندمیقائمگرند،
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داریماستسالچهل.بردمیآنورازموشیزیمرمیآوریممیانباره این بگندمچیهرما:گفتاستیادتان

عمقیککهمامعنویتسرمایهاینحضورگنجما؟درحضورانباشتگیاینکو.نداریمهیچیکنیممیعبادت

خودتانازشما.کنیمنگاهخودمانبهتوانیممیماترسیم،میکهمادهیم،مینشانواکنشکهماکو؟باشدباید

درچیزيبوسیلۀاالنبکنمزندگیحسلحظهایندرمنوبماندمنرويبایدکهمرازندةتوجهآیا:کنیدسئوال

باگیرممیتصمیممن.کنندمیپرتراحواسمانبیرونیدزدهاياینولیشود؟نمییاشودمیدزدیدهبیرون

باهیگرند،حیلهگربزند،هادرداست،گربز.شوممیعصبانیشودمیچیدانمنمیدفعهیکنکنمدعواهمسرم

جنسآن ازدلتاینکهبراي.رودمییادمدیگردقیقهپنجکرد،نخواهمراکاراینمنکهگذارممیقرارخودم

خواهممیزندگیممن.آوردندگیراحمقمرابیرونیچیزهايه این کبیاور،راآن گویدمیبیاید،آن وقتی.است

وسایلدستپول؟دستبدهمرازندگیمچرا.کنمزندگیخودمراخودمزندگیخواهممیباشد،خودممال

بدهم؟چرادرددستاداري؟مقامدستزندگی؟

.آیندنمیمنبرودور.شوندمیقایمروندمیاینهاهستم،زندهاوبههستماوبامنوآیدمیاووقتی

بودمآنها فرمانزیرمنقبالً.هستندمنفرماندرآنها .مهستآنها شاهمنوبینممیراآنها منو.ترسندمی

.اوباآمدندزدیدندمیحاالتاراشمازندگیکهباشیدطرارانودزدانفرماندهتوانیدمیشماپس.بودمآنها اسیر

.شویدمیتسلیملحظهبهلحظهزندگی،باشویدمیموازيلحظهبهلحظهشماگفتیماولازآید؟میجوريچیاو

.بودیدجنسآن ازاولازکهزندگیهمان.کندمیزندگیجنسازراشمالحظهایناتفاقپذیرش

ارمفّکُزاییگو،شومرهیتواهیس****یخالشودسرمگریدمهآنکاریب

گیزندباشدنیکیمنظورشاست،زندگیبهشدنزندهمنظورشبیاور،راشرابییابیاورراکسیگویدمی

دلچیزهاآن ماذهنیمنیعنیاستجسمازاالنکهدلاینتبدیلو.استذهنازآمدنبیرونمنظورشاست،

کفارازاینکهمثل،شومرهیتواهیسیخالشودسرمگریدمهآنکاریب.استعدمبهدلاینتبدیلشده،ما

ذهناًچیزيهربهیعنیبشويویتههمچیزيهرباپوشاندن،یعنیشدگی،هویتهمیعنیکفر.هستم

برسیماگرمثنويدرداریمامروزو.شودمیدردسببچیزهمینوگیردمیقرارخداوشمابینآن بچسبی،

قشنگدردسیمانمثلدردهاباراآنها اليفکرفکرفکرفکرها،تند،میتارعنکبوتاینمثلگویدمی.بخوانیم

خرد.شودنمیخالقمافکرهاي.شودمیتیرهوسیاه.رسدنمیمابهخدانور.آیدنمینوردیگراصالً.پوشاندمی
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بینمانعدادنقراریازندگیسطحپوشاندن.آیدنمیآنورازشادي.شودنمیمافکرواردشودنمیماوجودوارد

درچقدراالنببینیدشما.دبرسانمابهراشرابشنتواندلحظهایندرزندگیکهشودمیسببزندگیوخود

کهتانبچهبادارید؟انعطافشماآیاسفتیم؟چقدرمقاومیم؟چقدرخیلی؟دارید؟مقاومتلحظهایناتفاقمقابل

عقلچی؟یعنینهیا؟!آفرینبهبهکنیکارچهخواهیمیببینمبگوبکنم،خواهممیراکاراینمنگویدمی

بدردآن بکنیکارچهبگویمبگذارگوییدمیگوید،میچیزيیکدوستتاناست؟کاريچهاینباشداشته

بهشکهباوریکعنوانبهاستدلتدرکهراچیزيآن وکنیعوضخواهیمیراهمهنداري،انعطاف.خوردنمی

مردمبیشترموالناگفتهطبقبر.کفارمزگوییانداري،چیزيهیچبرايجاکندمخالفتهمباخواهیمیچسبیدي

.پوشاندندرازندگیاینکهبرايکفارندجنساز

آرمکجاکزدفعمگووزوداریب********اریمواریبنیاازرهاندهآنکاریب

همامروز.بیاوریمراشراباینتوانیممیاستیکیخداباماجنسکهزندگیامتدادبعنوانماشودمیمعلومپس

رهاراخودتمیارهابیاراینازو.کنیکیاوباراخودتبیاپسکنی،بازپایتازراندباینخودتبایدکهگفت

اینگوییممیهیاستذهندوییمیاروبیاراین.بشویمزندهزندگیبهماکهشودمیتمامموقعیمیاروبیار.کن

خوبازشما.ذهنقضاوتیعنی.استخوبآن استبداینخواهم،نمیراآن خواهممیراایننیار،راآن بیاررا

بشربهبیارسالگی15دربیارسالگی10دربیارسالگی8دربیارزودگویدمیاید؟شدهراحتمیاروبیارازبدو

بهانهو.استجوريچهکهگویدمیرابشريوضعکردهشروعکهاولازنیستکهشماومنشخصگوید،می

.داندنمیذهنیمن،ذهنیمنبهزديراخودتبلیدانم،نمیکهمنآورمکجاازکهمدهفعددفع،مگونگیر،

توکهآیدمیجاییآن از.کنممینگاهبیرونبهکنممینگاهجهانبهیعنیبیاورمکجا.استبیرونبههمرویش

.بیاورمکجاازدانمنمیبگوییزندگی،بابشويموازيبشوي،تسلیماگرولیدانی،نمیذهنبا

.کنندمیگوشبرنامهه این بکهآنهاییآنجا،بهرسیدندهاخیلیدانم،نمی!دانیمنمیبگوییمروزيماشودمی

طوريایناگراتفاقه این کدانندمی.شوندمیموازيآیندمیپسدانندنمیذهنیمنعنوانبهکهدانندمی

روندمی.چینندمیذهنشانتويدانندمیهاخیلیدانند،نمیضررشانبهنهیاستانفعشانبهکهدانندنمیبیفتد

ذهنیمندانستنبگذارید،دانیدنمیشماپس.بودضررشانبهچقدربینندمیآنورترقدمپنجروندمیروندمی

بدهقرارافکننورزیرراخودتتوانیمیهمچقدرهربیاود،برایتانزندگیبگذاربشوزندگیباموازي،بشودصفر
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ذهنمالخوبوبدکنی؟میخوبوبدکنیمیقضاوتببینهمیشه.بپرهیزکردنهاخوبوبدوقضاوتهاایناز

استداناییحضورگنج.استزندگیداناییاینواستآن پشتکهاستخرديیکخوبوبدباالي.است

دردبهدانشاست،اطالعاتتکهیکدانشدانایی،باداردقفردانش.باشدشماباهمیشهتواندمیدانایی

اصل.شماستاصلدانایی،استزندگیذاتدانایی.استخوبدانایینیستخوبدانشمندي.خوردنمی

است،داناشمادلشدهگشودهفضاياینبشودبازشمادلوبیفتدشماماديدلبگذارید.داناستشما

بیرونبهبگوییاگرندارم،من؟بیاورمکجاازنگوشماپس.استزندگیهمینکهستااستادیکاست،استاد

.شوتسلیمشرطوقیدبدون.کنیمینگاه

ارمیبسفغانودودزدرازشب********راهاآسمانسقفبازرهانواریب

رهاند،بازاندشدهمحدودهکآسمانهاسقفوبیاورراشدنیکیاینبیاور،راوحدتاینبیاورراشراباین

آیدمیذهنازنورآن کهاستنوريیکشمادروندرکسی،هردرونآسمانهستند؟آسمانهاکدامآسمانها

شدهبستهمامالتنهانه.استآن ازهممادرداینوشدهپوشیدهاالنسقفشبزرگ،آسمانیکشودمیبیرون

سقفاوالً،استبشرمالدرازشببوده،طورياینبشریتبلکهایمبودهانفغودودمشغولمادرازشبایندرو

ودودازپردرازشبدربشرسالهزارچندکهببینیدشماوشدهبستههمآسمانهاشدهمحدودآسمانها

کردند،تجاوزهمبهبشرها،ندکردتحملراجنگهاعواقبوآثارپرداخت،شخصیهايغصهبهبودهفغان

شبدرشبدرآوردندبوجوددردشدند،کشتهشدندزخمیآوردند،بوجودجنگ.گرفتندراهمحق

شمابشود،بازخواهدمیهستآسمانییکشمادرپسبودآسمانهاسقفکردنباززندگیمقصودذهن،

کنید،کمارمقاومت.استبستهآسمانکنیدمیمقاومتزمانیکهتا.هستیدآسماناینکردنبازمسئول

.شودمیبازدرونتانآسمانکنید،کمکنید،کم

بجنبانراعشقپراستدرونآسمانره

نماندنردبانغمشدقويچونعشقپر

بشوئیدغبارهازحکمتآببهجانودل

نماندخاکدانسويحسرتچشمدوتاهله
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دردهاغبارها،مییبشوغبارهااز،اریبدیگومیکهنیهم،دیآمیورآن ازکهیحکمتآببهراجانمانودلنیا

چشمدوتاههل.دییبشو،هستیزندگیرونیبيزهایچدرکهه این بماقیعالوهایشدگتیهوهموهستند

ذهنهمش،هستعالمنیاخاکدان.هستخاکدانبههنوزماحسرتچشم.نماندخاکدانيسوحسرت

آن نکهیايبرا؟استمردهچرا.استمرده،دهدمینشاناآلنماذهنکهيزیچآن .استذهنخاکدان،است

آنجاازکهيزیچآن که:گفت،گفتاآلننیهم،ستینفکریزندگ.استفکرکیدینیبمیذهندرکهيزیچ

شمانرویبدیپریزندگاز.باشدزایزندگتواندنمیمردهزیچنیا.استمردهاینگفتاريهاشقه،رونیبدیپرمی

صادربلکه،دیبشناسراکنندهصادردیبرنگرد،شدهدهیپرکهفکرنیابا.شدهدهیپرفکرنهدیباشیزندگآن 

سالشصتمیدیکشدردسالپنجاهبودهدرازهمشماشخصشب.دیهستکنندهصادرخودشمادیبشوکننده

تینهایبجنسازخدانکهیايبرابشودتینهایبمانآسمانسقفدیباکهمیدانستنمی،فغانوهآمیدیکشدرد

یعنیتینهایب.تیابدیکیاستتینهایبیکی.مییبگورانیادیباهفتههرداردتیخاصتادوخدا.است

جنسازیکسهربعالوهواستبزرگآسمانیکسهر.دیهستبزرگآسمانهمشما،بزرگآسمان

ازشماوشناسدنمیرامرگواستزندهخدا.استزندهيابدبطوراو.اوستجنسازیعنی.استتیابد

.دیترسنمیپس،تیابدتجربهشودمی،لحظهه این بشمایدائمیآگاهپس.دیهستاوجنس

سه.بود1948غزلشمارهکهمیخواندیغزل611برنامهدرواستشدهبستهآسمانه این کدیآمینجایاازترس

يموازباشماپس.استیزندگیعنیاوستاشندهیگشاوآسمانه این آورندبوجودگفتکهنمخوامیآن ازتیب

یکسهر.راآسمانهاسقفرهانبازوایبگفتکه.کندبازراشمادرونآسماندیدهباجازهدیبایزندگبابودن

استبزرگآسمانکی

1948شمارهغزلشمس،دیوانمولوي،

موسعونانّاوبنَینَاهاانّاآیت***آبگونرواقِزینزمانیهرآیدبانگ

.درانسانهاآنها ندهیگشاومیهستآسمانکنندهبناماکهدیآمیغامیپخداازبزرگآسماننیاازلحظههریعنی

.دیکنبازدیتواننمیشخصاًشما.کنمبازتوانممیمنو،دیگومیخداکردمدرستمنراانسانهاشماآسمان

دم؟بهدمظاهرگوشبیرابانگاینشْنودکه

السّایِحونالْحامدونَالْعابِدونَتایِبونَ
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یعنی،ظاهرگوشبدون،دیآمیتینهایبنیااز،دیآمییزندگبزرگآسمانطرفازکهرابانگنیادیگویم

راخداکهیکسآن ،کندمیعبادتکهیکسآن ،استکردهتوبهکهیکسآن ؟شنودمییک،شنودنمینیا

اواندازهبه؟دیکنمیشیستاراخدايجورچهشما.اوبهشدنبزرگباکندمیراخداشیستادیستامی

توبهيجورچه.دیشومیاوجنساز،کندعبادتخودشبهاودیگذارمی؟دیکنمیعبادتيجورچه.دیشومی

گذارممینهوخواهممیتوجهنهخواهممیدییتانهمن:دییگومی.هسترونیبیچهردیکنمیال؟دیکنمی

،دارانروزه؟هستندیکسانچهحونیسا.دارممینگهخودميروراتوجهموبدزدندمراتوجه،یرونیبيدهازد

باشدنتیهوهماز؟یچاززیپره.کنندمیزیپرهواندگذاشتهافکننورریزراخودشانکهییآنها،زکارانیپره

.دیکنمیزیپره،کشدمیراشمايزیچکیرونیبازدینیبمیلحظهنیاشما.کنندمیزیپرهزهایچودردها

يامردهزیچکیمنذهناستیذهنزیچ.کندرابیسمراکهبدهدتواندنمیيزیچمنبهاونکهیايبرا،رومنمی

بهلحظهنیادراولدستمن.بکشدخواهدمیمردهيانرژآنجاازوددهمینشانرايامردهزیچکی،است

:گفت.میدارنردبانهمغزلنیادرحاال.امزندهیزندگ

رویدبرالمعارِج،ذيازکنیدحاصلنردبان

رُجتَعالرُّوحهلَیاالیِکوونالمعماَج

میتسل،لحظهبهلحظهگفتندمابه.اندکردهدرستعارفانراننردبا،نردبان.دیکندایپنردبانشمادیگویم

اوجنسازذرهکی.باالدیرومیپلهکیدیرسانمیصفربهرامقاومتدیشومیمیتسلکهلحظههر.دیبشو

بهزیچهمهوآدمهاهمهروحنکهیاحکمبه.دیریبگنردبانآنها از؟هستندنردبانيدارایکسانچه.دیشومی

.کنيقوراعشقپرگفتخودش.نهاست؟يمادنردبان.میکندایپنردباندیبااآلنماپس.گرددمیبراويسو

دییایباگرکهدینکنفکرشما.دیکندرستنردبانذهنتانبادییاینشما،نماندنردبانغمشديقوچونعشقپر

نردبان.ستیناتیمادجنساز.ستینباورجنسازنردبان.شودمیدرستنردبان،دیکنعوضراتانیباورها

اوراحوادث.کندکارشمايرو،اودیدهاجازهمیتسلباکهیصورتدر،باالکشدمی.کندمیدرستاورا

ويورزخرددردیبرمیکاربهراخودتانییتواناحداکثرکهحالنیعدردیریپذمیشما،آوردمیوجودبه

فکرتانوعملزهیانگ.دیآمیورآن ازخرددیکنمییسعلحظههریولدیاننشستهکاریبعملدر.عملدر

یآشتلحظهنیااتفاقبا،دیشناسنمیرایزندگ.یزندگبادیشويمواز،دیشناسنمیراحضور.استحضور
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،رفتخواهدنیبازکههستیرونیبزیچکیدیدیدجاهر.دینکنقضاوتدینکنمقاومت.دینکنمقاومت،دیکن

هربه.دیدیدنمی،بودیزندگجنسازاگر،استگذرانیادیدانمی،دایهدیچسبيزیچبهاگر.دینچسببهش

.دیندهقراردلتانراآن.دینچسب،دیکنمجسمدیتوانمیذهنتانيتو،دینیببدیبتوانچشمتاننیاباکهيزیچ

.دیآمیستدبهنردبان.دیشناسمیگریدکهرانهایا

1737شمارهغزلشمس،دیوانمولوي،

منجارمثالآرددرگفتوشکربه***ازخاکمهممنمرگپسآنکهاریب

صحبتشانیااز،30تا13حاالمییبگومثالنیبهايهیآدرسیسورهدر،هستنجاربیحبکاملشاسمکه،نجار

ازیکیاستکردهییهاصحبتکه.استنجارآن منظورش،دخوانمیخواهامروزکنمفکر21و20مخصوصاشده

مورددرطورنیهمودانستندمیمنقومکاشيا،دانستندمیمنقومکاشاي: هکدیگومیشیهانیترمهم

ماآشکاراوبیاوریدپیغامهااینازاگرکهگفتندشانایهبمردم.اندآوردهغامیپ،غمبرانیپایآورانامیپنکهیا

بدفالبهراشماماگفتندمردم.دهیممیشمابهزیاديدرد.کنیممیسنگسارراشماماکنیدنصیحترا

بنامفرديوسطاین.نیستمااز.شماستدلدربدفالگفتندآنها .خواندخواهیمامروزالبتهرااینها.گیریممی

ازپیغامو.کنیدقبولخواهندنمیچیزيشماازکهنهاییانساازراپیغامهااینبیاییدگفتهشدهپیدانجارحبیب

مادرشبودهکیپدرشکهنگفتهآنجادرالبته.گویدمیرانجارآن دارد.نکردندنه،کردند؟قبول.آورندمیآنور

نردبانکهکسینجاروخدادوستبشودحبیبمثالً.باشدسمبلیککامالًنجارحبیباستممکنپسبوده،کی

وباشدتسلیمشماکاراگر.هستیدسازنردبانشما.شماعارفی،هرکند؟میدرستکیرانردبان.کندمیدرست

نردبانبرایتانخدابگذاریدیعنیبسازیدنردبانبتوانیدخودتانبراياگر.هستیدسازنردبانلحظهاینباآشتی

.بسازندنردباننخودشابرايهمدیگرانکهبشویدباعثاستممکنبسازد

منجارمثالآرددرگفتوشکربه****ازخاکمهممنمرگپسآنکهاریب

شکربهوبیایندمردمیعنی.بیاوردگفتوشکربهرامردمخاکشازهممرگازپسنجارحبیبمثلیعنی

موردایندر.آوردمیکهالبتهآورد؟ینمیاآوردمیزندگیبیانوشکربهراماموالنا.بیفتندزندگیبیانوبیفتند

.کردخواهیمصحبتنجارحبیببهراجعغزلازپس.هستندنجارایشانیاهستندایشاننجار

بسپارمپاك،رفتشکممدرچههرکه****قدحمثالمیمنیامکهمیاریب
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ازبغیرشرابجامدرهستیمشرابجاممثلماپسبریزي،مندربایدمیفقطهستم،قدحمثلمنبیاوررامی

استخلعکهاستدرستعدماین.باشدعدمازبایدکهداریددلیشمایعنی.ریختنبایددیگرچیزشراب

فضاآن جوشدمیشاديوآرامشزیبایی،عشق،فضاآن از.خداستخاصیتهايکهداردخاصیتهاییولی

سازدنمیمامزاجبابریزندمابهکهچیزيهر.داریمنگهانیمتومیراشرابآن فقطمایعنی.استبینهایت

بیرونتماماًمنرااینهاسازدنمیمزاجمباچونرفتهمنشکمبهکهچیزيهریعنیرفتشکممدرچههرکه

.ریزممی

بادم،خوررادردهاشدمهویتهمکههمانهاخوردم؟چی.خوردمکههاییهمانرفته؟منشکمدریزيچچه

مفهومشخوردم،رافیزیکیچیزهاي.مندلسخت،وسفتباورهايشدندآمدندباورهاشدم،هویتهمباورها

خوردمرااینهامردمتاییدمثلدنیوي،مقاممثلمتعلقات،مثلپولمثلخوردم،رااشذهنیتصویرخوردم،را

شرطبه.دهممیمفرحتوبهمنخورديچیزيیککهگفتگذشتههايهفتهدر.ریزممیبیرونپاكرااینها

رفتهشکممدرچههرگویدمیاینجا.بکنیبایدیعنیکنی؟استفراغرااینهاخواهیمینکنی،خواريوحلاینکه

.استسازگارمنمزاجبهکههستآن فقطوبریززندگیشرابمندرفقطریزممیراهمه

اسرارمذوقزيبدنددهیدگشاده***قوممیکاشکمرگپسگفتنجار

زندگیعینکبامنقومکاشاي:هگفت.دانستندمیمنقومدانستند،میمنمردمکاشايهکگفتهنجاراینبلی

من.دیدندمیرامشآذوق.دیدندمیشاديذوق.دیدندمیاسرارذوقبوسیله.دیدندمیعدمعینکبادیدندمی

بادیديچهباراخودتانشما؟چیشما.دیدندمیراخودشانو.دیدندمیمراراراسذوقباکاشايولیرفتم

تانبچهبینید،میودانیدمیمجسمهراخودتانذهنی؟منچشمبایازندگیچشمبابینید؟میچشمیچه

بابینیدیمدلچشمبابینیدمیخدااسرارذوقبایابینیدمیمجسمهراهمسرتانبینید،میمجسمهرا

شدهدلتانکهبینیدمیباورهاییعینکپشتازیابینید،میبینهایتدلچشمبابینید،میعدمچشم

خداچشمبا؟بینیدمیبینهایتدلچشمباشماکنیدسئوالخودتانازشمااالن؟بینیدمیآنها برحسب

فناورنگبیوگشادهعینکباگشادهدیدیکبابینهایتدیدیکبایعنیيبدنددهیدگشادهبینید؟می

کهبیندمیچیزهاعقلبابیند،میچیزهابرحسباستذهنیمنعینکاستعینکییک.زندگیوناپذیري

ازخودش.بیندمیزندگیکهاستزندگیمالکهاستعینکییک.استبینجسماینکهبرايبیندمیجسم

.بیندمیخداجنسازوبینهایتجنسازراانسانهاواستبینهایتجنس
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.شودمیجنسآن ازدهدمینشانمابهراواکنشهمانبینیممیرایکیکهعینکیهربانوفیزیکطبقاتفاقاً

مجسمهجنسازاگرکردن،شکوفابهکندمیشروعرازندگیرفتارهايآن بینیدمیزندگیراتانبچهاگرشما

گشاده.داریماثرهمرويدیدبوسیلهما.کنیدمیتقویترااشذهنیمنبینیدمینیذهمنجنسازبینیدمی

.ببینیدزندگیاسرارذوقباببینیدگشادهشما،يبدنددهید

.دیدندمیزندگیدیدبایعنیدرست.دیدندمیدرستمردمکاشايهگفتاو

خوارمتنبهاگر،زمیعزشاهروحبه*ينکردندنظرخونمبهواستخوانبه

همعینکشوکندمینظرجسمبهذهنیمن.کردندنمینظرمنخونوگوشتواستخوانبهمنجسمبهیعنی

یعنیآفریدمگلازراانسانمن:گفتداشتیمگذشتههفته.خداروحبایعنیعزیزمشاهروحبااما.استجسمی

خداحرواالنمادرپسدمیدم،خودمروحازبعدکردمدرستچیزيیککردمقاطیراشیمیاییمواداین

.استنورهمیناستهوشیاريهمینروحه این کگفتیمبارها.ببینیدتوانیدمیشماروحاینبا.داردوجود

گوشتوخونواستخوانبهنظریا:داریددیدجوردوشماپسنه؟یاهستهمهدر.دیدندمیعزیزمشاهروحبا

بهوتنبهکهدانیدمیوبینیدمیعزیزشاهروحبایا.بینیدمیذهنعینکباپسجسمش،بهکنیدمیکسی

فقط.بیندنمیدرستبیند،میدردهابقیهوترسعینکبابیندمیخشمعینکباتن.بینیممیغلطماتنعینک

شمانجارحاالگفته،نجار.بیندنمیدرستذهنیمنپسبیند؟میدرستبترسدکسییکببینیدراترسهمین

اینکهبراي.کندمیحسابنجارجنسازهمراخودشموالناآیدمینظربهموردایندراینکهکما.هستید

:گویدمی

رفتارمدیرسگردونهفتمبامبه*****نجارمنامدهیتراشکهنردبانچه

نردبانبگیریم،نظردرراموالناحاالام،تراشیدهنردبانیچهنببینجارمن.باشیمنجارتوانیممیکدامهرما

رسانده،هفتمآسمانبااليبهرامانردباناینودهد،مییادمابهتراشید،خوبینردباننتراشیده؟یاتراشیده

رودمینسانااینکهمثلدرست.بکشندراشماوکنندنفوذتوانندنمیچیزهاکهاستجاییهفتمآسمانباالي

بهنتواندراشمابیروندرچیزهیچکهبرسیدحالتیبهشماشودمی.بکشدتواندنمیزمینچطورزمینجوباالي

.بدزدندتوانندنمیدزدیدندمیراشمازندهتوجهکهچیزهاییآن طراران،وگربزانگفتچیزهاآن .بکشدخودش
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پایینراشمانتواندکسیهیچچیزيهیچکهباالآن برویدشمادباننراینباکهامتراشیدهنردبانیگویدمی

.بکشد

خروارمگوشبهینوخرمغمدرنه*ریزبهبماندخرم،منشدموارحیمس

خرشوباالرفتمسیحکههمانطوررفتم،یعنیمنشدمبودن،چیزيمنتظریعنیبودنچیزيیکگوشبه

غمدرنهبنابراین.ماندزمیندرمنذهنیمنمن،منِیعنیمنخرورفتمدمشمسیحمثلهممنماند،زمین

بهشدمزندهاینکهبرايچرا؟.برسدمنبهچیزخروارهایعنیبهتر،بیشترچههرمنتظرنههستمامذهنیمن

وکردمستدرنردباناینکهبراي.رفتمحمسیماننداستزندگیبهشدهزندههوشیاريسمبلحمسیزندگی،

یکلحظهاینفرمباکنیدمیآشتیشماکهدفعههرباال،رویدمیپلهپلهتسلیمبالحظهبهلحظهشمارانردبان

جنسازآمدیمبودیم،هوشیارياولما.شویدمیزندهزندگیبهخردهیکاینکهبراي.باالرویدمیپله

اینحضوراولیهوشیاريبهکنیمتبدیلواهیمخمیدوبارهراجسمیهوشیاريشدیم،جسمیهوشیاري

.نباشیدخرنگرانشمایعنی.زیرماندمیماخرباال،رویممیوارمسیح.گیردمیصورتآشتیباکار

اینجاماکردهصحبتموالنایعنیکردیمصحبتخرشوعیسیبهراجعبارهاداشته،خرعیسیمسیحدانیدمی

ونیستیدتانذهنیمن،خرتاننگراندیگرباالرویدمیشماولیاستخرشسواراهخیلیدراالنوخواندیم

.بگیریدهویتیاخوشبختیبخواهیدآنها ازکهنیستیدهمبیشترچیزهايمنتظر

لزارمگُهزارصدلگپسدرکهنیبب***یگلوآبتونیمبآدمزوارسیبل

فرشتگانهمهبهخداکردمیگفتگوخداباکهشیطانچون.نبینگلوآبمثلراآدمتوشیطانابلیس،مانند

همبارهاوببیندتواندمیفرمفقطکهابلیسو.کنیدسجدههستمزندهخودمبهاودرمنکهآدمه این بکهگفته

فرمزاغیرتواندنمیوداردجسمیهوشیاريهمماذهنیمنواستابلیسجنسازهمذهنیمنکهگفتیم

درستخواهممیمعذرتکهگفتهخدابهابلیس.نبینراگلوآبفقطآدمازابلیسمانندتوگویدمی.ببیند

.دیدمیراگلاینفقطآدمازچرا؟.بینمنمیراتوآدمدرمنولیآدم،بهکنمسجدهمنفرماییدمیشماکهاست

این؟چییعنی.کنمسجدهاوبهمنچطوربهترماوازمنواستگلجنسازاوهستمآتشجنسازمنوگفته

نیاییدداریدجسمیهوشیارياگراالنشما.شناختنخواهدراشمافطريمنموقعهیچشماذهنیمنیعنی

.برسیداصلیتانمنوفطريمنبهوخدابهبخواهیدجسمیهوشیاريفکرهايوجسمیهوشیاريکشخطبا
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ایننشودبلندصفرازوصفربهبرسداینوقتی.شودمیبزرگتراصلیتانمنشودمیکوچکترذهنیتانمنچههر

دانشادعايکمترودانیدمیکمترشماو.شودمیکمترمقاومتشودمیکوچکتره این چهروشدهبینهایتیکی

درکهفضاییه این اینکبراي.نیدکمیمیلداناییبهدانشکردنانباشتهودانشکردنحفظازشماو.کنیدمی

راههرداناست.استآفریدگاريذاتدانایی.استآن ذاتدرداناییواستداناییجنسازشودمیبازشمادرون

کهگفتهآنورازچیزند،یکدوتایشانهرذهنیمنوابلیسه این کگفتهمابهموالناقبالًحاال.داردراحلی

.خواندیمرااینهاهستیادتان.جنسندیکازهماینهاخداوشتهفرباشمااصلیمن

یکفکرهااینوگلوآباینپسدرکهببیناستحضورچشمودارياالنکهچشمیآن بابیاحاالشما

شماحاالگلزارم،هزارصدحضورهوشیاريآن درمن.خیزندمیبرآن ازفکرهاگفتیمکهاستدیگريهوشیاري

خودتانازشمافکرهايفکرها،اینوبینیدمیرافرماینفقطوبینیدمیوگلآبرا؟خودتانبینیدمیجوريچه

گلاینپسدرشما.نیستیدآن شمانهذهنی؟تصویریکوجسماینوباورسريیکدهد؟مینشانچی

یکی.استمعدنتادوخوانیممیناالواستگلزارهزارصدحضورهوشیاريه این کهستیدحضورهوشیاري

کهفکرهاییبیروندرآن ساختارهايواستآرامشمعدناستشاديمعدناست،معدنخودشهمین

مثلاستخالقیفکرهاياستزیباییفکرهايآیدمیآنجاازلحظهبهلحظهکهشودمیزادهآن ازهوشیارانه

نیستپوسیدگیوکهنگیجنساز.استخرد

آرمبرونوحلزینسروآفتابمکه***تبریزيشمسلحماینازکردطلوع

یالجمیالحمبگوییچهلجن،یعنیاستلجمهانسخهبعضیگوشتیعنیلحمگوشت،اینازتبریزيشمسپس

شماحضورشده،زندهحضوربهکهانسانییعنیتبریزيشمسذهنی،منیعنیهمهگلوآبیاگوشتیالجن

برآنجاازاستذهنتوياالنمااصلماهوشیاريذهنی،منهمینازکند؟میطلوعکجاازحضورشیاريهو

اگرداریدآزادارادهانسانبعنوانشماکنید،همکاريبایدشمابدهیداجازهبایدشما.کندمیطلوعگرددمی

مریضراجسمتانالبتهکه.توانیدمییدبدهادامهدردهاوآن عواقبوذهنیمنه این بکهبگیریدتصمیم

شماطلوعوقتکنیدطلوعاستبهترداشتخواهیدکیفیتیبیزندگی.رسیدنمیجاییبهسرآخرکنیدمی

.گلیعنیوحل.آوریممیدرذهنیمنگلاینازسروآفتابیمماهمهیعنی.رسیده
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عارمدرپوشرويزینوبرقرارمکه*دیگرباررویمدروحلچومشو،غلط

رفتیمشدیمجداخداازبودیمهوشیاريتکاملماندرمابرویم،گلدردیگریکباراگرمکن،اشتباهگویدمی

شدیمگلوارددفعههردیگر،گلیکبهرفتیمحیوانازشدیم،حیواننباتازشدیم،نباتجامدازشدیم،جامد

گلتونهام،گلمنمگومکن،اشتباهشدیمگلوارددوبارهآمدیمکهاالحذهن،است،شلیگلخیلیگلاین

کهاستاینمعنیشچسبیدیدکهچیزهاییآن بهبچسبیداگرشما.بیاییدرگلاینازبایدآفتابیتونیستی

اشتباهدوبارهرويمیگلبهاگر،گلبهبرویددوبارهبرسیدحضوربههیتوانیدمیشمانهیاآفتابید،دانینمی

االنهمیندارندذهنیمنکهانسانهاهمهدراینکهبراي.نبینجسمیهوشیاريبانبین،گلدیدبانکن،

قایمبشوندخوشانبهقایمتوانندمیبشوند،قایمزندگیذاتبهتوانندمییعنیهستندزندگیبهبرقرار.برقرارند

انسانعنوانبهمایعنی.میعاردرپوشاندهکهذهنیاینازروپوشاینازماهمهبرقرارم،که.بشوندآرامشبه

جهانه این براشاديتوانیممیبشویمزندهخدابینهایتبهتوانیممیمابشودزندهمابهتواندمیخداکه

آن واتفاقات،بهمچسبیدیجهانی،اینچیزهايبهچسبیدیمبیاوریمجهانه این براخردتوانیممی،بیاوریم

اینبکشیمبایدخجالتبایدیعنی.عاریمدرلحاظاینازآوریمنمیجهانه این برابخشسامانانرژي

.ماستشرمندگیموجب

اتکااینوبشویممتکیجهانیاینچیزهايبهوجهانبهکهرواستاینبایستیم؟زندگیپايبرتوانیممیماآیا

شروعغزلاولکهماخماريحالتاینآیاشویم،میخشمگینماترسیممیماوافتندیماینهاواستلرزان

دراینهااستترسونگرانیواسترسودردازپراستواکنشیوآشفتگیحالتاست،نقصحسحالتکهکرده

ماکهايقوهولپتانسیاینبانیست؟ماشرمندگیمایهاینهاآید؟میچشمبهزندگیشاديوآرامشمقابل

.کشیدخواهدگلبهدوبارهراشماذهنیمنه این ککنیدتوجهبایدشما.کردیماشتباهماشدیمغلطماداریم،

گرفتهراپایشگلاما.برسانددریابهخواهدمیراخودشاستگلدرکهآباین :هکگفتهمابهموالنا

دردعینکبارفتیدردزیردوبارهآنجارفتیاگر.بکشدگلبههدوباربیرونبیاییاستممکنهیکشد،می

بعضیداد،خواهمانجامراکارهااینمنبگوبگذار،خودتبامداروقرارهستیشادکهموقعی.مشوغلطدیدي

مند،دیخواهمدیگرجوریکمنانداخت،خواهدغلطبهمرادردهایشبامخصوصاًذهنیمنایندانممیموقعها

کرد،خواهمگوشبرنامهه این بمثالًهمترسوخشمحالتدرولیمنشدخواهمخشمگینمنترسید،خواهم

کهموقعیولیکشاندخواهدستیزهبهذهنیمناینمراشد،خواهمتسلیممثالًخواند،خواهمراموالنامثالً
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فکردردهايانگیزهبانبایدبگیرمتصمیمخشمرويازنبایدکنمستیزهنبایدمنکهدانستخواهممنکشدمی

چیزيپوشروياینازماکهکنیددركخوبوبگذاریدقراراستخوبحالتانوقتیرااینها.کنمعملوکنم

ماکردهکثیفبیاندازیم،زودترخواهیممیما.آیدمیعارمانبشویمخدابشویمزندگیجنسازماگذاردنمیکه

همینطوريکهخواهینمیبشوريخواهیمیزودروغنبهشودمیآلودهمثالًشودمیکثیفدستتانشماخوبرا،

.بدهیادامه

نگذارمغروبوطلوعکور،براي****کورانکوريبهدرآیمصبوحهربه

بهضور،حهوشیاريکنم،میطلوعانسانیهرازیعنیانسان،هریعنیصبحهرولیصبح،هریعنیصبوحهر

شانحسیچشمکهآنهاییروشندالننابینایاننههستندذهنیهايمنکورانکنیدتوجهکوران،کوري

کرهرويدرشماکهزدم،منبارهاراتمثیلاینهست؟چیکوراست،ذهنیمنکور،گویدنمیراآنها بیندنمی

برویدزمینجوبااليبهاگرولیشویدمیروزوشبدچارچرخیدمیزمینباوچرخدمیزمینچونزمین

هرداردجوزمیننچرخید،شماچرخدمیزمینوقتیبچرخاندراشمانتواندزمینکهبرویداینقدریعنی

آن ازدیگربرودخیلیخیلیاگرولیچرخد،میآن بابگیردقرارزمینمرکزازايفاصلهیکبااینتويکسی

خورشیدهمیشهکهشودمیمتوجهنگرددوقتی.گرددنمیاووچرخدمیزمینوشودمیخارججو

.استتاریکطرفشیکواستخورشیدبهطرفشیکچرخدمیزمینوقتیچرخد،میزمینولیتابدمی

آن کهکسیآن ولیشوندمیروزوشبدچارچرخندمیآن باوهستندزمینکرهرويکهآنهاییپس

خودتان،بهبیاوریدراآن است،جورشیکاینحاال.تابدمیهمیشهخورشیدهکشودمیمتوجهباالست

تويرودمیشویممیمتولدوقتی.تابیدمیهمیشههستیدخورشیدجنسازشماواستخورشیدهوشیاري

مانظربهشویدمیغروبوطلوعدچاروذهنچرخشبهافتیدمیشماچرخدمیذهنذهن،تويگلوحل،

يتومیافتمی،هستیمخداابدیتوبینهایتجنسازهستیمنامیراییجنسازهستیمهوشیاريکهماکهآیدمی

طلوعدیخورشمثلمیشومیمتولدمادرازیوقتکهدیآمینظربه.استذهناسمشچرخدمیکهییجاکی

واشی.باالآن استرفتهدیخورش،رسدمیاوجبهرگیدیجوانمثالسنمانوسطیسالگچهلسندر.میکنمی

واستییرایمجنسازکهذهنيبرا.کندغروبخواهدمینیپائآن رودمیمادیخورشومیشومیریپواشی

ماکنارازیزندگ.مینکردیزندگندیگومیهایبعض،گذشت،شودمیتمامداردگریدکهدیگومی،استیختنیر

دیبانکهیامثلبعد،میشدمتوجهذرهکیکههمبعدشوهیچمیشدنمتوجه،میبودجواناولششدرد
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مثل،سالمهشصتخودم،کردهفوتمییداکردهفوتپدرمکردهفوتمادرمدانمیمچه.میهستیرفتن.میبرو

افتدمیغلطبهياریهوشوشدهشروعمایجسميدردها.میگنیزندگنجایامیخواستمیتازه.میبرودیبانکهیا

.استکور،فتدیباتفاقیعنیبچرخداتفاقاتبایعنی،بچرخدذهنچرخشباکهیکسهر.استکور؟راچ

منچشمباندیببتواندنمیییخداياریهوشییراینامچشمبا.ندیببتواندنمیياریهوشچشمبایعنیکور

در.انسانهاستهمهصبح،اآلناستهمهصبحکه،صبحهردرمندیگومی.استکورنیا،ندیبمییذهن

بدانندانسانهاهمهومیکنپخشراییموالناياریهوشنیامااگرکندطلوعخواهدمیآفتابنیاانسان

هروهستهمهمهصبحو،دیایببااللگازخواهدمیآنها درتیخدائوخدادیخورش،یزندگدیخورشکه

کورهااگریحتیعنیکورانيکوربهحاالخوب.کندطلوعدگذارمی،بودهکورحاالتاواستصبحکییکس

،میدادادامهحالبهتامايکوره این کشودمیمعلومپسکنممیطلوعهمبازمن،بمانندکورکهکننداصرار

یتکاملروندریمسدرهممايدردهایحتیعنی.کندمیراخودشکار،یزندگیتکاملروندونبودهموثرهمچنان

یعنی.کندطلوعانساندرخدادیخورشه این کاستیزندگ

نگذارمغروبوطلوعکور،براي****کورانکوريبهدرآیمصبوحهربه

،جسمعنوانبهکندمیطلوعکندمیفکرکهیذهنمنيبرا،نداردیاشکالبکنندراشانيکوربروندکورهاحاال

متوجهکردمطلوعهمکورنیهمدلدرکهنیهم.کنممیباطلرانیامن،جسمعنوانبهکندمیوبرغو

درروزوشبکهشودمیمتوجه.استنیزمجويباالکهیکسآن مثل.استنبودهیغروبوطلوعکهشودمی

.شودمیخاموشدیخورشکهستیننیاخاطربه.استنیزمچرخشخاطربهنیایولافتدمیاتفاقنیزميرو

،شودبفیضعمیبگذارمارایذهنمناگر.درخشدمیشهیهمهمخدادیخورش.درخشدمیشهیهمدیخورش

شهیهمخردنیا،بشودماوجودوارداستخواستهمیشهیهمنوره این کمیشومیمتوجهواشیواشی

یکی.دیکنمیکمرامقاومتشماکهاستنیايکورشدنظاهرآثارازیکی.بشودماوجودوارداستخواستهمی

خواهدمییه،استانفجارحالدرکهیکسهر.میبکنيشتریبمقاومتماکهاستنیامايکورهاينشانهاز

همهصبحدرکردخواهدطلوعیزندگبهرحال.استکورکورآدمنیا،کندمییمنفيفکرها،بدهدنشانواکنش

.دبرخواهدنیبازراغروبوطلوعتوهمومعاالو
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عیسرتانیبراراسییعنی36شمارهسوره19و18هايهایهکنجاربیحبيآقانیهمسرمیبرودیدهاجازه

ایردیگمیصورتهماآلننیهمکارنیاایآ.گفتندیچمردمآوردندغامیپایانبیوقتشدهیچمینیبب.خوانممی

؟نه

ازآوردندغامیپرگیدبزرگانویفردوس،حافظ،اموالنمثلنآوراغامیپایغمبرانیپ،گفتندمردم،هماناگفتند

،نه؟کردندقبوليعادمردمراغامهایپنیا.آوردندیبیغهايغامیپ،آنور

18آیه،)36(یسسورهکریم،قرآن

.أَلیمعذَابمنَّاولَیمسّنَّکُملَنَرْجمنَّکُمتَنْتَهوالَملَئنْۖ◌ بِکُمتَطَیّرْنَاإِنَّاقَالُوا

راشماقطعاًنایستید،باز]خوددعوتاز[اگرم،ایهگرفتبدفالوشومیبهراشماماهمانا:گفتند

.رسیدخواهدشمابهدردناکیشکنجهماسويازوکنیم،میسنگسار

دیبدهاجازهو.خواندمکهدبویغزلنیهمبهمربوطوگفتهشعراشبارهدرموالناکههستسیسوره18هیآنیا

.استگفتهیچابنهابهراجعموالنامینیبب،عیسریلیخمیخوانمیراهیآتاچند.استگفتهیچموالناکهمینیبب

شماو.موالنااستآوردهرانجاراسمچراواستگفتهیچوسطنیادرنجارمینیبب.نجاربهمیرسمیهمبعدو

.گفتندیچمردمبهآورانغامیپآن وگفتندچهآورانغامیپمقابلدرمردمنکهیاونجارونردبانبهدیباچرا

283بیتچهارم،دفترمثنوي،مولوي،

بِکُمتَطَیّرْنَاکهفغانشانبد***گموگشتندکروحیعطرزچون

برداشتندفریادشدند،رفمنحوگمراهالهیجانبخشرایحهووحیدالویزبويازستیزانحقکهروآن از

.زنیممیبدفالشمابهما:که

يزدیاغامیپخوشيبووعطردلشانبهوبودجامددلشانیوقت.میریگمیبدفالبهراشمامایعنیبکمرنایتط

دلبهدیآمی،یزندگخردولحظهنیادريزدیاغامیپ،باشدشدهبازوباشدعدمجنسازشمادلاگر.دیرسنمی

،آوردندگرانیدراغامیپهمیوقتو.خوشعطرنیادیرسنمی،بوديماددلشانیول،شماذهنبهشمادلاز،شما

.میریگمیبدفالبهراشماماگفتند؟یچگفتند،موالنامثلیبزرگانایغمبرانیپمثل

ادیفر،شدندمنحرفومراهگیالهجانبخشحهیراویوحزیآودليبواززانیستحقکهاستيروآن از

یفارسهمه؟ستینبرقرارحالتنیاامروزایآ.میزنمیبدفالشمابهماکه،استمهمجاشه این کبرداشتند

؟چرادیببنمیحاالو.دیآمیبدشان،نه؟خوانندمییفردوس؟خوانندمیموالنازبانان
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فالبهراماعظتانونیکونیست****مقالاینراماستبیماريورنج

توجهدنبالما،دینشوتیهوهمدییگومیشماچرا؟.آوردمیيماریبودردمايبرا،دیزنمیشماکهییحرفهانیا

وحدتدنبالشما؟شمادییگومییچ،میبدهپزمیخواهمیمامیهستیانباشتگدنبال،میهستدیتائمیهست

لحاظبه،شماهظعوم.استدرستمايفکرها.میداریجسمدلما.میداریجسمنشیبما؟هیچوحدت.دیهست

ضررمادیخواهمی.افتادخواهدبداتفاق،میدهگوششمايحرفهابهاگرنکهیايبرا.ستینکوینمايبرافال

؟يبرداريبروتو،زهایچبهنچسبممنیخواهمی،زهایچبهمینچسبمادیخواهمی،میکن

سنگسارراشمادمآن کنیمما****آشکارینُصحبیاغازیدگر

تمامراحتینصنیاویکنحتینصراماآشکارااگردیگومی.مییگومیرانیهمآورانغامیپبههمامروزدیشاما

.کنیممیسنگسارراشماماینکن

ایمنَسرِشتهراخویشنصیحتدر****ایمگشتهفربهلَهو،ولَغْوبهما

سطحیچیزهايوشوخیوبازيوسرگرمیلهوکردن،باطلداریمکردنلغومثللغووباطلچیزهايبهمایعنی

یعنیفربهاست،فایدهبیچیزهايازپرماذهنوداریمذهنیکماهست،آن بهماقوامیعنیایمگشتهفربه

ونجارحبیبه این براجعموالنا.یمدهنمیگوشبزرگانحرفبهمانکردیمتوجهنصیحتبهموقعهیچماچاق،

بامردمآوردندپیغامپیغمبراناینکهو.کندمیصحبتیاسینسورهاز19و18هايآیهحوشوحولطورهمین

وحافظوموالناوفردوسیمثلآورانیپیغامبااالنهمماببینیمخواهیممی.کردندبرخورديچهپیغامهااین

مردماکثریتبرايآیا.کنیمنمیرارفتارهمینبزرگانبقیهوشناسیممیرااینهاحاالکهرانظامیوعطار

سال60فیلمتماشايالبته،فردوسیخواندنیاموالنا؟خواندنیااستبهترپیشسال70فیلمیکتماشاي

.گفتندآنها داریم،احتیاجذهنمشغولیتبهما.نیستمعلومشدهخطیخطکهپیش

بالغزینراماستمعدهشورش***الغوالفودروغماقُوتهست

سرداریمدوستمااستشوخیادعا،دروغ،ذهنیمندرمااصلیغذايغذا،یعنیقوترسانی،پیامیعنیبالغ

برخورداینطورآورانپیغامبامردمگفتهنوشته،خودشزماندرموالنارااینهابگوییم،جوكبگذاریممردمسربه

نصیحتبهشما.کنیدزندگیکیفیتبارازندگیتانشما.نکنیدکنیدمیبرخورداینطوريهمشمااگرکردند،

ومریضیودردازپرتانزندگی.هستسالتان70کهبینیدمیکنیدمیبازچشمموقعییک.کنیدگوشبزرگان
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ماحالشماپیغامهايه این اُو.خوردمیحسرتانسانکهدگویمیکهداریمهمقسمتهمیندرو.استاشتباه

.کنیماستفراغخواهیممیگیریممیدرددلزندمیهمبهرا

کنیدمیاَفیونبهداروراعقل***کنیدمیافزونوصدتورارنج

نکنید،انباشتهکهیدگویمیمابهشماچون.شودمیاضافهمادردهايالیهبهالیهکهزنیدمیحرفهایییکشما

خوشبختیدیگرانازنگیرید،هویتبیرونازنکنید،نگاهبیرونبهندهید،پزنگیرید،هویتبیرونیچیزهاياز

رامادردهايشما.استحسناینهاداشتنزیادوخواستنزیادوغلبهوکنترلاینکنیممیفکرماولینخواهید

جوريچهماصدتو،دردآنهمافتاد،خواهیمسختیبهبدهیمگوششماحرفهايبهاگرما.کنیدمیاضافه

طورچهنیستید،جسمجنسازگوییدمیمابهشمارا،اینهاکنیدالگوییدمیشماکنیم؟عوضرااینهاتوانیممی

ما.نیدکعوضرادلتانبیاییدنیست،اصلیهوشیاريجسمیهوشیاريگوییدمیشمانیستیم؟جسمجنسازما

دنبالبرویدبکشیم،بایددردخیلیبکنیماینهاازراخودمانهویتبخواهیماگر.شدیمهویتهمچیزهزارانبا

مابهعقلکندمیذایلراعقلافیون،تریاكمثلکندمیبیهوشراعقلشماحرفهاياینآنموقعبعد!کارتان

حرفهاينزنید؟حرصچهیعنینزنید،حرصشماگوییدمیمبدهیگوششمابهاگربهتر،بیشترچههرگویدمی

مقایسهراخودمموقعآن بکندجمعبرودیکیآن بدهمگوششماحرفهايبهبیایممن.کندمیبیهوشراماشما

یغامپبامردمکهگویدمیموالنارااینها.گفتندرااینهاچی؟یعنیدارد،بیشترآن ببینمبیایمدرکممنکنممی

.یسسوره18شمارهآیه.گیردمیقرانآیهازوکردندبرخورداینطوريآوران

.خوانممیرااشیکیکه.دادندجوابآمدندانبیاولی

1400بیتدوم،دفترمثنوي،مولوي،

بِکُمتَطَیّرْنَاانَّاسفَهاز****گمراهقومیگفتهراانبیا

انبیا.گیریممیبدفالبهراشماماکهحماقتاز:گفتنداینطوريپیغمبرانبهدندبوکردهگمراراهشانکهقومی

:گفتندپیامبرانبهسفاهتونادانیرويازگمراهمردمبلی.دادندجواببهشانبزرگاندادند،جوابآنها به

انبیا.دادندجوابهمانبیااما.افتدمیبداتفاقاتباشیدمامیاندر.باشیدنبایدشما،دانیممیشومراشماما

:گفتند
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19آیه،)36(یسسورهکریم،قرآن

مسرِفُونَقَومأَنْتُمبلْ◌ۚ ذُکّرْتُمأَئنْ◌ۚ معکُمطَائرُکُمقَالُوا

!شگفتااست،گناهوطغیانوکفرنتیجهشومیاینو[شماستخوداز)شمابدفال(شماشومی:گفتند

نه،گذارید؟میدگانندهپندبدفالوشومیحساببهرابخشسعادتتذکرآن [دهندپندتانراگآیا]

.هستیدکارافراطمردمیشمابلکه!!]هرگز

.استآوردهدرشعربهرااینموالناوبودهپیغمبرانجواباین

2955بیتسوم،دفترمثنوي،مولوي،

مددداردجانتاننمیااز****بدوزشتفالگفتندانبیا

فاللحظههرافتاد،خواهدشمابرايحتماًبداتفاقاینکهیعنیبدوزشتفاله این کگفتندانبیاهموبزرگانهم

مدد،داردجانتانمیاناز.آیدمیجانتانمیانازآیدمیمرکزتاناز.افتادخواهدشمابرايبداتفاقحتماًبگیرید

شدهاینچیزها،باودردهاباشدیدهویتهمشما.استماديمرکزتانچرا؟.گیریدمیمرکزتانازمددیعنی

هریاراحافظکنیممیبازمثالًگیریممیفالمابفهمرامعنیشهمبدفال.استبدفالمرکزتاناینومرکزتان،

داریدشماکهدلیه این کفتندگمابهبزرگانولی.شودمیبدیاشودمیخوبنوشتهنوشته؟چههانکتابی،

درشما.کردیدتجربهرااینشماوافتادنخواهدشمابرايخوبیاتفاقهیچبد،اتفاقبهکندمیمدددائماً

عملایدکردهفکربودهمرکزتانکهشدگیهویتهمدردوترسهايانگیزهباداشتیدذهنیمنزندگیتان

حاالوخوردههمبهخویشاوندانمانبادوستانمانبامانبچهباهمسرمانباماوابطر.ایدآوردهبوجوددردایدکرده

ماوچسبیدندهمبههامنچقدرآمده،بوجودجنگچقدرکهدانیدمیمنازبهترشماکههمبشريروابطدرهم

ضررهايوماديضررهايخورده،انسانهابهضررچقدروآمدهبوجودجنگهاافتادنددرهاماباماهاکردند،درست

بایدگیردمیراپیغاماینکسییکخوب.نیستماازآیدمیخودتانمرکزازهمهاینهاگفتندانبیاومعنوي

.آیدمیشماخودمرکزازآیدمیشماخودجانازبدوزشتفالشماست،برايپیغاماین.بکندتمامرامالمت

:گفتندهمدیگريجوریک

2969بیتسوم،دفترمثنوي،وي،مول

رويمیجاهرتوستبابدفال***نشنويراناصحاننُصحکهاي



Program # 631گنج حضور631برنامه شماره 

31: صفحه

االنهمینوشنوينمیرابزرگانیعنیکنندگاننصیحتنصیحتکهکسیايکنندگان،نصیحتیعنیناصحان

منیاشما.بريمیآنجاخودتبارابدفالرويمیجاهر.رويمیکجاهرتوستباهمیشهبدفالشنوينمیهم

درجورشماکارکهباشمطمئنمطمئن.بريمیجاهمهخودتبارااینشماستمرکزذهنیمنداریدذهنی

متوجهشماتاآوردخواهدبوجودشمامعنويوماديزندگیدرخرابیواستخرابکارذهنیمناین.آمدنخواهد

ازبعدحاالوباشدشمامرکزبینهایتفضايوعدموحضورودوربیندازیدنیدبکبایددلتانازراه این کبشوید

کشوراینازداردحضورکهکسی.بردخواهیدجاهمهخودتانبارانیکفالوخوبفالآن شانسیخوشآنآن 

کنیدمیزندگیکهجاییدر.کندمیپیدادوستکندمیپیداکارفوراًرودمیاوباخوبفالاینکشور،آن بهبرود

.شماستدلکهذهنیمنکند؟میدرستکیرااینهااست،دشمنازپراطرافتانباشیدداشتهذهنیمناگر

وپدرتوانیدنمیکنید،مالمتراسیستمحتیتوانیدنمیکنید،مالمترابزرگانبرگردیدتوانیدنمیکهشما

ه این کزمانیتا.کنیدمالمتتوانیدنمیراکسهیچکنید،مالمتراتانرئیستوانیدنمیکنید،مالمترامادرتان

کشوراینازکنندمیفکرهابعضی.کندنمیفرقیهیچمکانتعویضبریممیجاهروماستباسازدردسردل

مثلهماینجاپس؟شدچی.کشدمیبدبختیهمآنجابیندمیرودمیکنندزندگیآنجادیگرکشوریکبروند

خرابکاري.استزندگیخدمتدرهمکاراین.استنامرددلایننیستندنامردآدمها!نه.نامردندآدمها.آنجاست

.استرهیبیراهایننیست،راهه این کگویدمیداردشمابهجاناین

تهیدیگنِبدررپآتشی****رهیبیراهوهنگامبیمرغ

مندیگاینزیرزندگیپرآتشاینموقعآن واسترهیبیراههمراهشاستمهنگابیمرغذهنیمناین

:نجاربهرسیدیمحاالبلی.استروشناستتهیکهذهنی

20آیه،)36(یسسورهکریم،قرآن

اءجنْوىمینَۀِأَقْصدلٌالْمجىرعساقَالَ◌ٰ یمِیواقَوینَاتَّبِعلرْسالْم

]اخد[فرستادگانایناز!منقوماي:گفتآمد،شتابان)نجارحبیببنام(مرديشهرنقطهرتریندوازو

.کنیدپیروي

آمدهکجاازنجارکهشدیدمتوجهاالنپس
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21آیه،)36(یسسورهکریم،قرآن

مهتَدونَوهمأَجرًایسأَلُکُملَامنْاتَّبِعوا

اندیافتهراهآنانوخواهندنمیشماازاداشیپکهکنیدپیرويکسانیاز

26آیه،)36(یسسورهکریم،قرآن

)26(یعلَمونَقَومیلَیتیاقَالَۖ◌ الْجنَّۀَادخُلِقیلَ

گفتهاوبهوشد،شهیدمشرکانآن دستبهسرانجام

میدانستندنیزمنقومکاشاي:گفت.درآيبهشتبه:شد

قَومیلَیتیاگویدمیاینجادرکهداریمالزمکهراجاهاییآن فقطخوانمنمیراهمهمناست26هآیهماینو

غزلدرومیدانستندنیزمنقومکاشايهکردتاکیدرویشموالناکهاستمهمخیلیه این کبینیدمییعلَمونَ

اوکهکسانینکردنفرینصلیببااليدرکههستهممسیححرفمیدانستندنیزمنقومکاشاياین.بودهم

از.شوممیمنجنساز.شوممینفرینجنسازکنمنفرینمناگرگفتچونچرا؟بودندکشیدهصلیببهرا

بهترکاشايدانندنمیهستندزیردرکهآنهاییگفتگفت؟چیپس.شوممیدردجنسازشوم،میفرمجنس

خواهدمیحاالکاش،ايبگوییدونکنیدنفرینراآدمهاتوانیدمیهمشماآیا.هستندیذهنمنتويدانستند،می

.نشویدعصبانیونکنیدنفرینو.دانستندمیکاشايباشندمردمیاوباشد،شمادوستباشدشماهمسر

27آیه،)36(یسسورهکریم،قرآن

)27(رَمینَالْمکْمنَوجعلَنیربِّیلیغَفَرَبِما

.استدادهقرارگرامیانازمراواستآمرزیدهسببچهبهمراپروردگارمکه

گناهانمهمهمنچرادانستندمیمردمکاشاي.دیدندمیزندگیعینکوگشادگیباکهدانستندمیکاشايو

مراخداچراوشدمحظهلاینواردیاشدمبهشتواردلحظهاینوریختهایمشدگیهویتهمهمهچراریخت،

شدنداشتهگرامیفرهنگمان،ادبیاتدرمابراياستمهمهمداشتنگرامیاصطالحاین.استداشتهگرامی

موجوداتازخیلیبهوکردههدایتشدریاوخشکیدروداشتهگرامیراانسانخدااینکهبراياستمهمانسان

آزادارادهباهوشیارانهکهاستانسانفقطیعنی.کردهقائمخودشبهرااووشدهزندهاوبهودادهبرتري
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کندمیصحبتموالناموضوعه این براجع.دانیممیماراموضوعاینوشودزندهخدابهکهبکندانتخابتواندمی

.خوانممیرااینهااستبیتچندکه

2014بیتسوم،دفترمثنوي،مولوي،

خدا؟ايسحرستچهریزد،میپخته****هامیوهویننوابیهاکاروان

بزرگان،نصایحیعنیپختههايمیوهاینوندارندزندگیندارندرمقواندشدهبینواانسانکاروانهايگویدمی

.کندمیسئوالموالنابخورند؟دارندنمیبرهاه این کاستحريسچهاین.ریزدمیورسیدهبزرگانراهنمایی

شدهپختههمکنندمیکهراهنماییدهندمیکهخرديدهندمیمابهبزرگانکههاییمیوهبزرگان،دهايپنپس

و.بخوریمچینیمنمیرااینهاماچرا.هستندمعنويپیغامهايبهتریناینهانه؟یاشدهپختهاینهاموالنا،مثل

این؟سحرستچهاینپرسدمیموالنا

حلقخشکیغمابهافتادهدرهم***خلقچیدندهمیپوسیدهسیب

ذهنمانباماکهاستچیزهاییهمانپوسیدهسیبخورند،میپوسیدهسیبولیشدهخشکحلقشانیعنی

ه کحالیدرچیدیدپوسیدهسیبحاالتاچی؟شما.چیدندپوسیدهسیبمردم.گیریممیبیرونازوخوریممی

درهمچنگازوپوسیدهسیبهاياینغارتهبشدهخشکحلقشانکهحالیردوبوده؟موالنادرپیغامهااین 

وقتهمهاینماچرا.بپرسیدهمشمااست؟رازيچهاینسحرست؟چهاینپرسدمی.مشغولندآنها آوردن

خوریم؟میپوسیدهسیبچراخوانیم؟نمیاالنچرابخوانیم؟راموالنانداشتیمبرگذشته

یعلَمونقَومیلَیتیادمبهدم***غُصونآن شکوفهوبرگهرگفته

دانستندمیمنقومکاشاي:گفتمیدمبهدمتاسف،رويازهاشاخهآن شکوفهوبرگهر

موالناعارفان،آن یعنیها؟شاخهکدامها،شاخهآن شکوفهوبرگهرگویدمیآورد،میآخرموالناکهاستهمین

همموالنایعنی.دانستندمیقوماینکاشايهلحظبهلحظهاست،غُصنجمعهاشاخهیعنیغُصوناینهاحافظو

رایذهنمنمحصولنخورند،پوسیدهسیبکهدانستند؟میراچی.دانستندمیمردماینکاشايهکگفته

لحظهبهلحظه.لحظهبههلحظگفتند،دمبهدم.دانستندمیکاشياونباشند،رونیبيغذاهادنبالنخورند،

کنندتیهداراماخواستندمیبزرگان
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شوربختخلقآیید،ماسوي***درختهرسويزآمدمیبانگ

نوشته،نوشتهنوشتهموالناهمهه این کيطورنیهمچهبانگبهچهآمد،میبانگیدرختهر،یعارفهريسواز

هاغامیپاینماما،يسوبهدییایببدبختمردميامابه.اندبانگهانیا؟ستیچهاه این نوشتيمثنوگفته،غزلو

.نهم،یکردتوجهما.میآورمیطرفآن ازرا

وزرالکَلَّابستیمچشمشان****شجربرغیرتزآمدمیبانگ

پناهگاهیاینانايبرکهحقّاًم،ایهبستفرورااینانچشمانما:کهرسیدمیندااولیاءآن بهحقغیرتاز

نیست

راچشمشانماکهیفردوسبهحافظبهوموالنابهدرختان،ه این بآمدمیبانگخدا،طرفازیعنیرتیغزا

چونخودشان،دیباهانیایعنی.ستینماازریغیپناهزیرستاخروزکهاستقرآنهیآ.وزرالکَلَّام،ایهبست

است،کوچکشانامتیقکیاستزشانیرستاخکهلحظهنیادرمنازریغکهبشوندهمتوجدیبادارندآزاداراده

نیادركشما؟یچشما.انددهینفهمهنوزراموضوعنیاهمهانیادهد،نمیپناهشانگریدیکسمنازریغ

شماکهيمادزیچهربهیعنی؟ستینيگریدپناهگاهخداازریغیزندگازریغلحظهنیادرد،ایهکردموضوع

يروشمايفکرستمیسهربه،یگروههربه،یمقامهربه،یپولهربه،یجسمهربه،یآدمهربهدیآورمیپناه

ما،يسوبهدییایبکه:گفتندآورانامیپنیاوعارفاننیاگفتند،درختاننیادیگومی.ندارددهیفاد،یآورمی

طورنیهمهمقتایحق.رسدنمیتوبهغامیپینباشجنسآن ازتاینعیرتیغرت،یغازیول.دیدهگوشدییایب

ياریهوشکهبفهمدیگومیرتیغ.نکنمقاومتدیگومیرتیغ.دیبشومیتسلدیباشمادیگومیرتیغ.است

ياریهوشجنسازتادیگومییزندگقانون،یزندگقانونیعنیخدا،رتیغیعنیرتیغ.کندنمیکاریجسم

وییآنمیچرااندگفتهبزرگانو.يبشنویتواننمی،یبفهمیتواننمی،يریبگیتواننمیراهاغامیپیباشنحضور

يزهایچما.کنندنمیعملراجبرانقانون.پردازندمیمقاومتبهوزهیستبهمردم.استطورنیهمهماالن

میریگنمیادیم،یخواننمیراعطارمیخواننمیراناموالمیخواننمیرایفردوسمام،یخواننمیراخودمانیفرهنگ

تیرعارایزندگنیقواناگرشما.بنددمیراچشمتاندیگومیرتیغ.نداردقبولرتیغ.میدانمیمییگومییول

چاهداخل،زندمیسنگبهراشیپاندینبآدم.دینیبنمی،بنددمیراشماچشمخدارتیغیزندگرتیغد،ینکن

دیباماپس.یگروههم،يفردهم.میکننمییزندگرود،میکالهآدمسریزندگدر.افتدمیدردسربهافتد،می
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یچبزرگانمینیببمیکنبازراگوشماندیبام،یکنکوچکرامانمندیبا.میکنمطالعهرامانیفرهنگهايکتاب

آدمکهنیا.میبدانکهمایهنخواندکهما؟میدانیمرايزیچچه؟میدانمیرایچ،میدانمیمیینگو.ندیگومی

انباشتن.استيدانشمندنیا.کهستینییداناه این کستیندانستنکهنیایعلمکیدرردیبگسانسیل

دارد،اخالقخودشباییدانا.دیآمیحضورازییدانا.استيدانشمنداطالعات

11آیه،)75(قیامتسورهکریم،قرآن

)11(وزرالَکَلَّا

.نیستپناهگاهی)حقبارگاهجزستاخیزروزردر(هرگز

است،لحظهه این پناهگاتنهاشمايبرا.دیگومیشمايبرا.استلحظهه این بمربوطموالناغامیپآن وهیآنیا

،شمازیستاخرروز.مینروندهیآوگذشتهبه.ستینندهیآوگذشتهدرپناهگاهاستیزندگوخداستلحظهنیا

،خودتانياریهوشيپابهشدنمیقاایولحظهنیادریزندگذاتبهشدنمیقاوشماشدنبلندیعنیزیرستاخ

یذهنمنکهیزمانتا.یذهنمننهتان،ییتخدابهتان،یاریهوشمنتان،یفطرمنوتان،یاصلمنبهشدنزنده

.دیهستیزندگرتیغریزد،یکنمیحفظدیداررا

شویدمستَسعداَشْجارازینتا***رویدسوکینگفتشانمیکسیگر

د،یکندایپسعادتعارفانازیعنیدرختاننیاازودیبروطرفه این کگفتمییکساگر

ستشدهدیوانهاهللاقَضاءاز****مستمسکینکینگفتندمیجمله

درختانعارفان،نیايسوبهدییایبگفتمیهاه این بیسکاگرد،یگومیهست،نجاردوبارههیقضهماننیا

:گفتندمیهانیاد،یکندایپسعادتبزرگانیعنیمعرفتدرختاننیاازودیبرو

ستشدهدیوانهاهللاقَضاءاز****مستمسکینکینگفتندمیجمله

بهموالنا،بهکهیکسان.طورنیمهيحدودتاهمنیهم.گفتندمیشانهمه.استشدهوانهیدخدايقضااز

.شدهوانهیدآدمنیاخدايقضاازندیگومیبکنداصراریکساگرو.اندتیاقلدرکنندمیتوجهیفردوس

پیازچونفاسدگشتریاضتوز****درازسودايزمسکیناینمغز
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یسختوزیپرهیعنییکشاضتیروحضوربهدنیرسدرازيآرزویعنیدراز،يسودانیاازچارهیبنیامغز

دهیپوسموالنامثلیعارفاناینجاربیحبآن مغزایآ.استیدهپوسازیپمثلارانهیهوشدنیکشدردودنیشک

کهییهاآن ها،سالنیاطولدربزرگانتاندینیببدیکنتوجهفرهنگتانبهدیبگوکنددعوتهمیکس؟بوده

.نه؟ازیپمثلاستدهیپوسمغزش،اندگفتهچهاهنیامشهورند،جهاندربودندنابغه

چیست؟اضاللو،پردهاینراخلق****چیستحالرب،یاماندمیعجباو

کردمیتعجبدانستند،میبهترایدانستندمیمنقومکاشيا:گفتکهبودنجاربیحبموردنیادرکهآدمآن

؟هیچازخلقیگمراهوپردهنیاو؟هیچسرنیا؟ستیچسر؟ستیچحالایخداکه

***

:بخوانمرامثنويازدیگريقسمتیبدهیداجازه

2540بیتچهارم،دفترمثنوي،مولوي،

اُعرَفآن فَاَحببتمخْفیاًکَنْزاًکُنْتتفسیر

.شومشناختهداشتمدوستبودم،نهانگنجیمن

زندگیزبانازواستبزرگیبسیارسخنصورتهربهنه،اندگفتهبرخیواستحدیثعبارتایناندگفتهبرخی

وحسهاباکههستمنهانگنجیمنگویدمیشمابهلحظههمینزندگیکهاستاینکاربردشوشودمیگفته

کهکنمبیانراخودمانسانیعنیتوطریقازوبشناسانمتوبهراخودمخواهممیونیستمدیدقابلشماذهن

واردوکنمبیاناستبرکتعشق،لطافت،خرد،شاديوهستحضورگنجهمانکهراگنجاینخواهممیالبته

حولولینیستمستقیمگرچهنجارحبیببهمربوطقسمتاینهمباز.بگیریدشماراپیغاماین.کنمجهاناین

استمفیدوالزمبسیاربسیاروهستموالنادروتهسقراندرپیغامهاه این شدصحبتآن ازکهجاییحوشو

داشتمدوستبودم،نهانگنجیمن.کنممیتکرارراتیترشبارهدوبشنویمبارهاوبارهاراپیغامهاه این ک

در.شومشناختهبیروندرودروندرانسانیعنیتوبوسیلهدارمدوستهستمنهانگنجییا.شومشناخته

انسانبرايکهزیباستبسیارهايآفریدهوساختارهاواعمالوفکرهاهمبیروندراستحضورارگلزگفتدرون

.استبهشتبیروندرهماستبهشتدروندرهم
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ساختنشایدخانههزارانصد****یمناینعقیقکزکَن،برخانه

هوشیاريوخردازکهکُن،خراببرکَن،ندهپوشاراگنجرويوکنیمیزندگیآن دراالنهمینکهراذهنخانه

.ساختشودمیخوبخانههزارانصدکند،میصحبتداردسمبلیکالبتهیمن،حضور،فضاياینعقیقیعنی

نامبههستگنجیزیرشکنیخرابراذهنخانهایناگر.بسازيتوانیمیتویعنیاست،شایستهیعنیشاید

.استذهناینازبهترکهبسازيايخانههزارصدتوانیمیعملتوآن هوشیاريوآن خردباکهحضورگنج

همینازقبلبیتچند.خوانممیبرایتاناالنکهاستبیتتاچهارتوضیحبیتاینطورهمینوابیاتبقیهالبته

.هستندمفیدبسیاربسیارابیاته این اینکبرايخوانممی.باشدمی2533بیتکهآمدهقسمت

است،ذهنیمنگریهوفغانوشکایتجنسازیکیاستجوردوهمجومرگباشیم،جومرگبایدماگویدمی

بهنسبتمرگوکردنکوچکتربهکردناقدامداوطلبانهوهوشیارانهیکی.بکشدراخودشواقعاًخواهدمیآدم

.دهدمیتوضیحراهمینداردو.استذهنیمن

2533بیتچهارم،دفتروي،مثنمولوي،

گنجخانهخرابدربینیبلکه***رنجعجزازنهولیباشیجومرگ

توبهدردورنجیعنیرنج،ناتوانیازنهولیکنیاقداموکنی،جستجوراذهنیتمنمرگباشی،جومرگبایدتو

عنوانبهعقببکشیبلکه.نهناینه،.بکشیراخودتبخواهیوباشیذهنباهویتهمتووبیاوردفشار

.داردوجودگنجذهنیخانهاینکردنخرابدرکهبدانیوکنیخرابراذهنیمنناظرهوشیاري

2534بیتچهارم،دفترمثنوي،مولوي،

اياندیشهبیخانهبرزنیمی***ايتیشهگیريخویشدستبهپس

وماديکلنگاینکهبراي.استحضورکلنگکلنگ،اینوگیريمیخودبدستراکلنگییکايتیشهیکپس

خانهبهزنیمی.استهوشیاريکلنگاینوزنیمیکلنگیکشويمیتسلیمتوکهدفعههر.کندنمیفکري

برسیددرجهآن بهشماکهاستاینبرايصحبتهااینتمامرسیدي؟آنجابهشماآیا.ترسوتردیدوشکبدون

.نگوییدنه.نه!استحیفشدگیهاهویتهموهوشیاریهاودردهادادندستاز.استحیفنگوییدکه

2535تبیچهارم،دفترمثنوي،مولوي،

رادانهیکاینخرمنصدمانع***راخانهبینیگنجحجابکه
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وباورهاودهادرباشماشدگیهايهویتهمه این کدانیدمیشما.ببینیدگنجپردةراذهنخانهاینشماکه

تاصدمانعذهنیمنیعنیدانهیکاینوکنیخراببایدرااینواستزندگیوشماپردهجهانیاینچیزهاي

يزهایچمانعیحتدیخواهمیيماديزهایچهماگر.ییبایزازمحصولعشق،ازمحصولاست،محصولخرمن

.دیشوموفقشماگذاردنمیاست،يماد

رامردانهۀشیپيریگشیپ*****رادانهنیایافکنآتشدرپس

روويمردجوانومردانهویانسانشهیپکیواقعاویافکنمیدرآتشرایذهنمنیعنیرادانهکینیاپس

کنمخرابرایذهنمنخانهه این ارانیهوشخودمانتخاببادیبامنییبگو.يریبگشیپدررارتیغویراست

کهییفکرهافکرها،تکرارازپردهنیا.استگنجاست،پردهکهمايفکرهانیاریز.استگنجشریزکهنیايبرا

چههرود،یبدرراپردهنیادیخواهمیشما.شودمیدرستپرده،میتیهوهمآنها باماکهزندمیماسردراالن

هرد،یکنمیقضاوتکمترچههرشود،میشتریبانعطافتانچههرد،یکنمیفکرترآرامد،یکنمیفکرترواشی

نازكپردهنیاشود،میکوچکتومنه این کنیايبرا.استبهترد،یریگمیتیهوفکرحرکتازترکمچه

فکردفعه150هستیموقعکی،دیکنمیفکرتا60مثالقهیدق5عرضدرشماهستیموقعکی.شودمی

ماقدره این کمیرسمیجهینته این بماواشیواشیکند،میجادیايترمیضخپردهفکرتا150بوخ.دیکنمی

پشتایاست،بدآن استخوبنیا،اندیآدمجورچهومینیببرامردمم،یکنیابیارزم،یکنقضاوتمیندارازین

چهارنیاسپ.میرسمیجهینته این بواشیواشی.ستینالزم.مییبگويزیچکیشانیرويجلوایمردمسر

.راشابقیهدهدمیحیتوضموالنااالنودیدیدشماراتیب

مایستومنْدیشخانهخرابیاز***نیستچارهواستخانهزیرگنج

بهترسودیتردوشککنشروعنیبنابرام،یندارچارهماکردنشخرابازواستذهنه این خانریزدرگنج

.استبهتریکنشروعزودترچههر.کنشروعستا،اینوایعنیستیناوندهراهدلت

رنجوتکلیفبیکرد،عمارتتوان***گنجنقدیکازخانههزارانکه

يبسازمنبدونخانهیتوانمیاستمعماریذهنمناالن،يشدمعمارشمایوقتساختشودمیخانههزارانکه

گنجبهیوقتیعنیگنجنقدحضورياریهوشکیازحضور،نیاکیازست،ینمنآن درکهسازندهيفکرهابا

به،يماندلحظهنیادرويشدزندهلحظهنیادرخداتینهایببهيآمدیوقت،لحظهنیاگنجنقداز،يدیرس
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امروزموالناامروزکهمیصورتبهخرد،صورتبهگنجنیاگنج،نیاانیببهيکردشروعوینرفتندهیآوگذشته

هست،همیزندگطرح.هستهمخردست،ینيشادفقطست،ینمیفقطوشودمیانیبشماازکرد،میصحبت

نیایتوانمی،زحمتجانیادرفیتکلزحمت،ورنجبدونهست،همشماتیمامورهست،همشماهاينقشه

.يبسازراخوبهايخانه

شودعریانیقینزیرشازگنج****شودویرانخودخانهاینعاقبت

دایپرشیزازگنجو.شودمییمتالشهمذهننیاومیریممیيروزکیماشد،خواهدخرابخانهباالخره

يشاد،کندمیدایپتیفیکمانیزندگکهمیباشکردهکشفراگنجنیازودتراگرم،یریممیماکهيروزوشودمی

م،یبترسم،یبترساگرلحظهنیآخرتایعنیلحظه،نیآخرتامیستادیااگر.دیآمیخردد،یآمیمانیزندگبه

.بودهشهیهممابامیخواستمیماکهيزیچآن کهمیشومیمتوجه،میریممیکهموقعهمانوبترسبم

افسوسللعبادحسرتاایایبندگاننیابرافسوسدیگومیموقعآن کهکندانیبرامطلبنیاخواهدمیهمموالنا

شماست،بابدفالدگفتنآنها و.میریگمیبدفالبهراشماماگفتندورفتندینپذرابزرگانحتینصکههاانسانبر

باگنجمیشدمتوجهکهموقعآن و.میکشمیرانفسنیآخرکهیموقعتا؟یکتامیدینشنهمباز،شماستدلدر

یلیخگریدیولم،یکردمیشیجستجوورونیبمیرفتمیماوبودهمیخواستمیکهیزندگآن وشهیهمبودهما

.استشدهرید

فُتوحآن کَرْدنَستَشویرانمزد****روحزانکهنباشد،توآن لیک

فضانیازه،یجانیاش،یگشاه این کنیايبرا،یکنتصاحبراگنجنیایتواننمی،يریممیکهموقعآن دیگویم

د،ینکنخرابرایذهنمنخانهنیاشماتایعنی.استخانهنیاکردنرانیومزدیزندگبهشدنزندهنیا،يدار

راکارنیادیبا.يریبگیتواننمید،یریگنمیراخداشدنتینهایبنیارايدارفضانیاوشیگشانیامزدشبه

بهنیهم؟گونههچ.میکنخرابرایذهنمننیامیبردارکلنگدیبامیهستیسنهردرارانهیهوشماپس.دیبکن

ودیکنگوشهابرنامهه این بسالکیشما؟استيجورچه؟دیگومیچهدینیببم،یدهمیگوشموالناهايحرف

کهدیکنتکرارقدرآن د،یبخوانخودتانيبراودیسیبنوراشیشعرهاود،یکنگوشبرنامهآخرتابرنامهاولاز

رییتغرامنیزندگچگونهخواندمکهیتیبه این کدیکنفکرودیکنملتاشماوشود،زندهشمادرآنها یمعان

شما.کندمیکمکشمابههمیزندگیتکاملروندالبتهد،یکنمیدایپراراهتان؟بکنمدیبايکارچه؟دهدیم
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.استکارنیادنبالخداکهدیکنمیيادآوریمرتبخودتانبهودیگذارنمیخودتانيمعنوراهچرخيالچوب

دینباهمیلیخاست،صبحشکینزدیلیخیکسهر.استکینزدهمصبحو،مکوشتوتویپکوشمیهممن

.میکنکارمتعهدانهدیبایمدتکیفقط،میکنکار

سعىماإِلَّاللْإِنْسانِلَیس****الهست؟مزدشکار،آن نکردچون

توهمازپرخانهه این کد،یبکنخرابراخانهنیادینخواهامروزنیهمهارانیهوششمایعنینکند،راکارآن اگر

گنجيورنیاد،یبکنخرابدیخواهنمیرانیااست،دردازپراست،کهنهيباورهاازپراست،خرافاتازپراست،

.واقعدرداده،انجامکهردیگمیرايکارآن مزدفقطانسانکهنیايبرا.نهیعنیال.نه؟يدارمزدگرفته،را

د،یگومی.استقرآنهايهیآازیکیدوممصرع

کوشدآنچهجزنیستآدمیبرايزیراندارد،مسلّماًدارد؟دستمزديندادهانجامکاريکهکسیآیا

39آیه،)53(نجمسورهکریم،قرآن

)39(سعىمااإِلَّللْإِنْسانِلَیسوأَنْ

.نیست]ايهبهرونصیبهیچ[کردتالشآنچهجزانسانبراياینکهو

د،یکنمیخرابشودریدکهنیاازقبلارانهیهوششماایگفت.استجبرانقانوننیهماستمهمغامیپهمنیا

يزیچهماند،یشومیهزنداصلتانبهدیشومیمیقایزندگيروکهاستنیاشمامزد.گیریدمیرامزدشو

.دهندنمیشمابهدینکنراکارنیااگریولد،یبودخداامتدادوياریهوشکهدیبوداولازکهدیشومی

میغزیراندربدماهیچنیناین****دریغکايتو،آن ازبعدخاییدست

بودهتوبایخواستمیکهيزیچآن بودهتوباگنجکهيشومیمتوجهیکشمیکهینفسنیآخرینکنخراباگر

منیذهنمنابرریزدریچهاردهشبماه،یماهنیچنکیافسوسییگومی،يکردجستجوجهاندریرفتتوو

دنبالشمنکهیماهنیا.شدممیتیهوهمفکرهانیابا.کردممیفکرتندتندمن.بودمیفکرهاابربود،

!عجب.رونیبدربودمنباکهیماهنیهميجستجوازشد،میحاصلچهازابرنیاوبودابرِنیاریزگشتممی

.زدیرمیهایشدگتیهوهمتمامموقع،آن زدیرمیذهنپردهه این کنیايبرارا،نیایفهممیچرا

تهیدستمو،خانهو،رفتگنج****بِهیازگفتندآنچهنکردممن
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نیبنابرا.نکردمگوشندادم،انجاممنرساندند،راهاغامیپمنبهریخويکوکارینیعنییبهيروازبزرگاننیا

.رفتدستازفرصت.استیتهدستماالنورفتامخانهرفت،کهگنجم

شريیابیعیبهتوملکنیست****کريوگرفتیاُجرتۀخان

یزندگنجا،یامیهستياریهوشماکهارتنخانهنیهم؟راخانهکدام،يکردهیکراراخانهه این کدیگویم

هیکرا،نه.يریبگماازیتواننمیماستملکنیامییبگومیباشدادهپولخدابهکه،میدینخرکهرانیام،یکنمی

.دادمیخواهپسراه این کشودمیمعلوم.فروشودیخرباستینمامالنیبنابراپس.میکرد

عملويدرکنیمدتدرینتا****اجلتااومدتراکرياین

همذهننیاازمیکنمییزندگتننیادر.استاجارهمدتاست،هیکرامدتم،یازندهکهیسالهشتادنیا

دیبشکافراذهنتهودیریبگشهیتگفت؟یعملچه.میبکنعملذهننیادروبدننیادرتا.میکنمیاستفاده

.دیگومیبازهماالنکه

کاندومدفونتو،دکّاناینزیر*****دکاناندرکنیمیزيدوپاره

یذهنگليسرکی،يدارمیگلکی،یکنمیيدوزپارهینشستذهندکاندر،کردننهیپوصلهیعنیيدوزپاره

راشیکی.نمکَمیراآنها یزندگعنوانبهمن.دیدانمیهیسرماراهانیاشماواست،مردههاگلنیاو،هست

ازويرومیتیدردهاویذهنمنعلتبه.آنجادیگذارمیگریدیذهنزیچکید،یکنمینیگزیجاشمانمکَمی

ازخودتنظربهکهينشوناراحتذهنا،يگذارمیشیجاسرگریدیکینگذشتهروزچهار،يشومیجداهمسرت

بوجودراییجدانیاوگرفتمرانیا.ستینیدرستکارنیا،یکنکاملرامیگلیبتوانکه.استبهترهمیکیآن 

زیچکییرفتفورايشدناراحت.گرفتمتوازراآن ایدنمالکیبهيبوددهیچسب.یکنتامل،یبفهمتوتاآوردم

راشیهاسوراخست،ینبدهمبازمیگل.دارمرانیاعوضشدادمدستازرامالمیگفتحاال.یگذاشتشیجاگرید

پاره.دیگومیشمابهیزندگکنم،میبازخودميسوبهراهاپنجرهنیامن.دیآمیبرکتهاسوراخآن ازر،ینگ

،يبندمیتوکنممیبازیهمن.داردوجودمعدنتادوتودکاننیاریزکهیحالدردکان،اندریکنمیيدوز

يهاگلچهدینیببدییایبمردميآ.یبدهنشانمردمبهايهکرددرستهمرامیگلنیا.یمیگلبهاشهمهچون

،ستهدوستمنیا،ستههمسرمنیااست،امبچهيبراگلنیا.هستندیچهانیامیبگودیارگذبدارم،ییبایز

نیا،ستههمسرممقامنیا،ستهلمیاتومبیکیآن ،ستهونمیزیتلونیا،ستهفرشمنیا،ستهامنهاخنیا
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شایکی،استحضورگنجشایکیم،یگفتراکانتادو.دهدمیحیتوضدارد.ستهخودممقامیکی

بهشتدرون،بهشت.دیآمیبوجودحضورکانآن برکتبهوخردلهیبوسکهاست،رونیبکینيساختارها

.رونیب

تراشمیراتَکَشوبستانتیشه****باشزودکرایی،دکّاناینهست

بهکنشروعراتکشرا،قعرشور،یبگکلنگکیر،یبگشهیتکیکنعجلهست،اايهاجاردکاننیابدانندهمه

کهايهپردنیا.دردها؟شاتههستیچ.بندازیکییکیراشدهتیهوهميباورهانیایعنی؟یچیعنی.کندن

يدردهام،یتیهوهمماکهکهنهيباوها.باورهاودردها؟شدهلیتشکچهازپردهنیا،استیزندگومانیباالن

.شودمیبازسوراخکیدورندازیبرارنجشکیکن،جدارادردکیریبگکلنگ.ما

رهیوادوزيپارهودکاناز****نهیکانبرناگهانتیشهکهتا

کهیبکنانقدرراکلنگتنیاشماکهتاست،ینهمکردنیمعنبهیلزومکهاستمغزپروسادهآنقدراتیاباصال

واشیواشیکهینیبمیکدفعهیآمد،رونیببرکتجاآن ازوشدبازسوراخکهینیببکدفعهی.معدنبهبرود

ویذهندارمنياریهوشکهيشومیمتوجهواستبرکتازپر،يشادازپرکهينوربهاریهوش.يشومیاریهوش

بهو،یکننمیرونیبدرراتتیهووخودتيجستجوشد،برداشتهرونیبازاتتوجهوشودمیکمتراتیجسم

نیهمومردمبهاستخودمانمیگلنیاوخودمانفروشدکان؟ستیچدکان.شودمیلیتعطدکانیکلطور

و.میکنزیپرهمردمبهخودمانهايیشدگتیهوهمفروشازدکان،ازتا.میکنمیيداردکان.خودمانبهطور

دکانتکهبدانوبکشارانهیهوشرادردشکن،نیگزیجادییاینرفت،دستتزايزیچکی.مینکنهميدوزپاره

؟دزددمیراشماتوجهرونیبدريزیچچه.استبهتربشودخرابزودترچههردکاننیاوشودمیخرابدارد

بهیزندگعنوانبهمایهگذاشترامردهيزهایچم،یدارقفسهيسرکیدکاندرما.شماستدکاناقالمجزوآن 

یسالمتخودمان،یقشنگخودمان،یجوانهمسرمان،مشخصاتمان،بچهمشخصاتجملهاز.میفروشمیمردم

جزوهمههانیامیدانمیماکهخودماندانشخودمان،عقلداد،پزشیبراشودمیکهییزهایچآن همهخودمان،

.رهدمیهميدوزپارهاز.استخوبیلیخکندلیتعطرادکانیکساگر.استدکاناقالم
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گراندلقِبرپارهاینزنیمی****نانوآبخوردچیست؟دوزيپاره

وصلهچیه؟دوزيپارهگویدمیذهن،لباسهمینپوشیدیمماکهاستايپینهوصلهازپرلباساینگراندلق

کنیممیفکرماکهیرونیبچیزهايمردهذهنیتصویرخوردنیعنی.نانوآبخوردنچیه؟کردنپینه

توانیممیما.نیستندحقیقینیازهايوهستندروانشناختینیازهاينیازها،اینازخیلیمخصوصاً.نیازمندیم

بهاحتیاجبخوریم،غذامقداریکبایدماحقیقینیازهايآنموقعوباشیمزندهحضوربهکنیمتعطیلرادکان

رابطهبهاحتیاجالبتهداریمخانوادهبهاحتیاجداریم،عشقمحیطبهاحتیاجم،داریدوستبهاحتیاجداریم،لباس

یکباذهنیمنیککنیممیبرقراررابطهماکهآنطوري.باشدعشقبراساسبایداینهامنتهاداریمدیگرانبا

دکاندرببینیدشما.ماستانتظاراتمادکاناقالماینازبعضیوچسباندیمخودمانبهکهمردهمشخصاتسري

دلقچرا.استسنگینکهدلقیگران،دلقبهرادکاناینبعد.داردراخودشدکانکسیهر!گذاشتیدچی

فکرمن.آیدمیدرجیغمانبکننداگراستتوشهویتاستتوشمنهاپینهوصلهازیکهراینکهبرايگران؟

مننگویندمردمکهبگذارمآنجاچیزيیکخوبرفته،آبرویمکردماشتباهجایکبودمدانشمندکنممی

لباساینجادراست؟لباساینرويچیزهاییچهوهاییپینهوصلهچه.استدلقاینجزوآبرواین!بیسوادم

االودزددمیکهداردهویتایندزددمیراشماتوجهکهگلیماینازگلیهرببینید.شماستگلیمهمین

اگروبفروشیدراآن توانیدمیکهکنیدمیفکرشمااست،زندگیتوشکنیدمیفکرشما.دزددبتوانستنمی

.هستیدزیبادانشمندي،شد،خوباینخوب!بلیباسوادیدگویندمیشمابهمقابلشدربخرندمردم

خوردنتزینزنیمیويبرپاره******تنتدلقایندردمیزمانهر

خداگفتکرده،محاصرهراشماگفتزندگیاست،زندگیتکاملیروندچرا؟.دردمیدلقته اینلحظهریعنی

منبهمنبسويبرگردیا:گفتهتوه این گذاشتراماخداماست،تلهذهنیمناینگرفتارم،چنینزانمراگرفت

رويمیجاهر.استبدفالاینگفت.شودمیبدخیلیشود؟میچیبمانمتواینحاال.بمانتوآن یاکن،نگاه

شومکنینگاهسمتهربهکنی،نگاهسمتکدامبهکهدادخواهدنشانتوبهدردباشومیاینو.استشومی

هوشیاريکندمینگاهجهانبهفقطکهانسانی.کنیمینگاهجهانبهکنیمینگاهسمتبهضمندر.بودخواهد

:گویدمیسعديرا،بدخوي.کندمیحملخودشباراشومیداردجسمی

باشدبالدرخویشبدخويدستز****بدخورودفلکبربالدستزاگر
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خالصه.شودمیدریدهدلقاینزندگیطرحبازمانیهرگویدمیپس.بردمیخودشبابرودهمآسمانبرود؟کجا

چیزهايخوردنبهمیلاینکهازیعنی.نکن!کنیبجبرانبدوزي،پارهخواهیمیتوشود،میکمتوازچیزيیک

نشانمردمبهکنی،جایگزینکنیدوزيپارهمیآییتوبیاید،چیزيیکبیرونازکهداريحرصداري،بیرونی

هستم،حسابیآدمهممن.استخوبیخیلیدکانمن،دکانه این کبدهی

دارننگزيدوپارهزینآ،خودبا****کامیارپادشاهنسلزاي

اوخودتوهستی،هوشیاريتوهستی،اوامتداتووخداستوزندگیکهکامیارپادشاههستی،خداامتدادکهتو

رفتیاینکهازوبیاخودتبههستی،خداامتدادکهبدانهستی،خداکهبداناینکهمثلدرستآ،خودباهستی،

دردهمبازکنی،میپینهوصلهمردهچیزدیگرچیزیکباکَنممیتوازمنکهراچیزيوکرديبازدکانذهندر

بکَنم؟چقدربدهم؟نشانتوبهجوريچهبگویم؟توبهچقدرشوي؟نمیزندهمنبهچرا.دارننگکنیمیایجاد

راپیغامچطورکنم؟کارچیدیگررودمیبینازداردهمبدنتمیري،میداريهیبیاندازم؟دردبهچقدر

داريدکانبهزديراخودتچراتوهستی؟جهانموفقسرافرازپادشاهنسلازتودانینمیتوچطورگیري؟نمی

تقلبی؟چیزهايفروشو

کاندوتوپیشبهسربرآیدتا*****دکانقعرازینکَنبرايپاره

انتخابتقدرتازخواهیمیاگر.ویدگمیشمابهزندگینکن،پینهوصلهتوکَنممیمنبکَن،تکهیکتوبیا

بینداز،دورکردمیجلبخودشبهراتوتوجهخیلیکهکنانتخابچیزيیکبکَن،خودتبیابکنیاستفاده

.خواهمنمیبگوکرديمیفکراشبارهدرروزهر.خواهمنمیرااینبگوبردار،رویشازراتمرکزتراذهنت

وآرامشکهاوالًبده،فرصتییکمنبهببینی،راکانتادواینتادکاناینقعرازتهزاکَن،برايپارهنخواستم،

نشانمنبگذار.ببینآنهمکنممیکارچهبیروندرمنببینکوتاهیمدتدرثانیاًببینیراحضورکانشادي

.بدهمنشانمننگذاشتیکهحاالتابدهم،

بريزونخوردهتوآید،آخر****کريۀخانمهلتکینآن ازپیش

آن ازايمیوهیعنیبريهیچتووبرسدپایانبهايکرایهخانهاینمهلتاینکهازقبلبمیري،یعنیاینکهازقبل

ه این کمردنموقعبعدوبرویموبمیریمهمبعدبیاییمجهانه این بماکهاستدرستاینآخر.باشینخورده

زندگیماپسبودهماباچیزهمهباباايبینیممیبینیم،میحضورباماکهلحظهیکشودمیمتالشیذهن
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وهویتدنبالاشهمهما!کردیمجستجوبیروندراشهمهما.نرسیدیمبودیمآمدهکهمنظوريآن بهمانکردیم،

.نشنیدينخوانديوتگفتندنگفتند؟چطورنگفته؟مابهکسیچطور.بودیممقایسهودادننشانوپز

کانرويازکَنَدبررادکانوین****دکانصاحبکندبیرونتراپس

ذهنریخت،فروتناینریخت،فروچیزهمهوقتیوکندمیبیروندکانازراشماخداستکهدکانصاحبپس

صاحبانازیکیپس.ارددمیبرمعدنرويازداردمیبرکانرويازراشماریخت،فروذهنیمنریخت،فرو

ازوکردمخلقراتومنگویدمیزندگیو.ایمگرفتهرارویشوایمنشستهکانرويکههستیم،ماخدامعدن

یکمنهوشیارانه،بشودزندهمنبهروحاینخواهممی.دمیدمتودرخودمروحازوساختمشیمیاییمواد

توحاالساختمراپیچیدگیه این بمغز.ساختمراتوهمینبرايکنمبیانتوازراخودمخواهممیهستممعدنی

.کنندمیکارچهبقیهکهببینیمحاالرفتیدکانازتو.شدتماممدتپسبلیکنی؟میداريدکان

کنیمیبرخودخامریشگاه****زنیمیسربرگاهحسرت،زتو

ریشخام،ریشهمگاهیزنیمیسربهدستدوگاهیافسوسازوحسرتازتو.استسفیهیعالمتخامریش

افسوساندازي،میزحمتبهکَنی،میراآن میداريبر،.نداردعقلآدمولیشدهسفیدریشیعنیخام

.خوريمی

مکانزیننخوردمبربودم،کور*****دکاناینبودمنآن دریغاکاي

اینازوداشتمذهنیمنیعنیبودمکورمنبود،منمالزیرشکانوذهنایندکاناینافسوسمیوه،یعنیبر

.نکردماياستفادههیچخالقذهنومعدناینازیعنیمکان

گنجایندلم،بهبودمکردهراآنها بودم،شدههویتهمبودم،چسبیدهبودم،گرفتهراپیشسال2000باورهاي

را،خودشخواستهمیلحظهاینخدا،زندگی،استادبنامبودهیرزآن کسییک،بشودبیانمنازخواستهمی

خالقتروبهتربرابرهزارکهکنمدرستباورهاییبیروندرمن،کندبیانمنازراخردشرا،عشقشرا،زیباییش

ايهاستفادهیچ.نخوردممیوهمکانایناز.بودمکور!نشدممتوجهمنوبودهپوسیدهقدیمیباورهايآن از

.نکردم

للْعبادشدحسرَتایاابدتا*****بادبردرامابوددریغااي

بخورندحسرتابدتابایدعاصیبندگانکهاستحالایندرو.بردخودبافنابادراماندارودارکهدریغا
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استیسسورهقرآنهايآیهازیکیهماین

.کنیدمیتوجه!خوانیدمیکهداریدتوجهقدرهمان،بپرسیدخودتانازاشمداریم؟توجهبزرگانمانبهچقدرما

.کنیدتوجهسخننانشانبهکههستندمحترمقدرهماناینها

.بخورندحسرتابدتاعاصیبندگانکهاستحالتایندرو.بردخودبافنابادراماندارودارکهدریغا

.گوهاستگفتآن دنبالهیسسوره30آیهاین

30آیه،)36(یسسورهکریم،قرآن

.یستَهزِئُونَبِهکَانُواإِلَّارسولٍمنْیأْتیهِمما◌ۚ الْعبادعلَىحسرَةًیا

مسخرهرااواینکهمگرآمدنمیهدایتشانبرايپیامبريهیچکهبندگاناینبرافسوسودریغاي

!کردندمی

ایننسخۀوباشیمدردتوياگرولی.کنیمنمیمسخرهرابزرگانمانمانباشیم،طورياینماکهامیدوارمالبته

افسوسماحالبهنباید.استکردنتلفوقتواقعاًکهبکنیمکارهایییکبرویمماوباشدمثنويدردردها

نیست؟بزرگانمانکردنمسخرهماکارهمینخورد؟

***
بهبیتطورهمینو.شودمیشروع435بیتازکهبخوانمبرایتانچهارمدفترمثنويازبیتدچنبدهیداجازه

معالجهبرايآنورازبزرگاناینکهوکندمیبیانقصهبصورتموالناکهگفتگوهاه این دنبالبرویم،جلوبیت

ایناگروگیریممیبدفالبهراشماماگفتندذهنیهايمنو.آوردندپیغامذهنیمنازآزاديوذهنیدردهاي

ه این بگفتوآمدنجارحبیببنامکسیکهاینو.دهیممیدردوکنیممیسنگسارراشمامانکنیدبسراحرفها

تبدیلاویعنی.بگیریدلحظهاینیکتاییفضايتوانیدمیرابهشتو.شدبهشتوارداوبعدوکنیدتوجهپیغامها

توجهودهندمیادامهراذهنیمنکهآنهاییگفتبعدودانستندمیمنقومکاشاي:فتگبعدشوشد

.گفتمیراهمینقبلیقصه.خورندمیحسرتکهخواندیمسرآخرکنندنمی

منحضوربهشماگویدمیمابهزندگیوخداباالخرهکهپیغامهاایندراستمهمکههستهمدیگرمطلبیک

ایندریعنی.نداریدچارههیچبرگردیدمنحضوربهبایدرفتیدشدیدجدامناز.نداریدايچارهدآمخواهید

.استقسمتهمینپیغاماینوهوشیارانهایشانحضوربهرفتنازغیرنیستبازمابرايراهیهیچلحظه
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آن وبزنندنیشکهکنندمیلدنباراعورولختآدمیکزنبوريدستهیککهشودمیشروعترتیبه این بو

استیکتاییفضايهمانآباینو.بیایندتوانندنمیآبزیرزنبورها.آبزیررودمیاستخرتويپردمیشخص

:بخوانیمبدهیداجازهوکندمیبرقرارراخودشانساندردمبهدمحقذکرباکه

435بیتچهارم،دفترمثنوي،مولوي،

برستزنبورانزخمازآبدرتا*****جستآبدرانعورچنانکهآن

فکرهايزنبوران.بزنندنتوانستندزنبورانوآبزیررفتواستخرتويپریدلختآدمیکگویدمیکههمانطور

خداجنسازشمالحظهایناتفاقپذیرشبالحظهه این کبگویدخواهدمی.پرندمیماذهندرکه.هستنددارمن

حقذکراین.برویدجلوطوريهمینوبشویدزندگیجنسازلحظهایناتفاقپذیرشباهمبعدلحظهبشوید

آن خاصیتوجودتانتماموکندمیاوجنسازراشماکاراینوتند،تندشدن،اوبهتبدیلیعنیحقذکر.است

وآیندمیسراغتانکمتردردوفکرزنبورهايشویدمیحضوراینجنسازشماچیهرو.کندمیپیداراحضور

دیگرشوندمیقایمروندمیترسندمیشماازتوانندنمیزنبورهااینشدید،تبدیلاوبهکامالًاینکهازپس

.آیندنمی

معافندارندشسر،آردبرچون*****طوافباالبرزنبورکندمی

دوبارهباالبیاوردراسرشکهزنندمیچرخدارندباالآن بوده،دنبالشزنبوراستخرپریدهوقتی.استمشخص

بیاوريراسرتدوبارهبعدزندنمیفکرزنبورکنیدمیساکتلحظهیکراذهنهمشما.برسندخدمتشبزنندش،

صفردرمنه این ککنیمکارچه.زندمیدوبارهباالبیایدسرشذرهیکزند،نمیبشودصفرمن.زندمیمن،باال،

.گویدمیرااینهادارداند؟بم

فالنوانفالنهآن یادهست****زماناینزنبورو،حقّذکرآب،

بگوییکهه این نحقذکربکنی،حقذکراالناینکهبرايخداست،ذکراستحقذکرگوییممیکهآبگویدمی

همینحقذکرراهبهترینکند،میصفرراشمامنلحظهیکبشوي،زندهلحظهایندربهشبایدنهاهللا،اهللاهللا

،فالنوانفالنهآن یادهست****زماناینزنبورو،حقّذکرآب،.استتسلیم

کاراینامبچهکرده،راکاراینهمسرم.هستزنبورمردفالنوزنفالنیادپس،مردیعنیفالنوزنیعنیفالنه

راشمازنبورمثلآنها یادهستمنتوشفکرهااینچون،زدهراحرفاینمنسرپشتکسفالنکرده،را
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آب،ولی.بیایدتواندنمیزنبورآبزیررويمیاست،زنبورآوردمیدردآیدمیسرتاندرکهفکريهر.زندمی

.استیکتاییآب

کهنوسواسوفکرازرهیتا*****کنصبروذکرآبدربخوردم

رافکریعنیشو،خفهکهنهنکشنفسبکشی،نفستوانینمیکهآبزیربرويبگیر،رانفستیعنیبخوردم

یعنی.اوستبهلحظهبهلحظهشدنزندههمینبا.استحقذکرهمانباداشتننگهرادمامانکن،فکرکن،صفر

همیناین.کندمیاوجنسازراشمااینتسلیم،بعدلحظهتسلیم،بعدلحظهتسلیم،بعدلحظهتسلیم،لحظهاین

منهمحالتایندرنکن،دارمنفکرهاينکن،فکریعنینکشنفسنکش،نفسپس.کنصبرو.استذکرآب

ذهنیمندیرینهعادتیعنیکهنوسواسوفکربرهی،کهنهوسواسوفکرازتااستصفرفکرهمواستصفر

.زندمینیشرامازنبورمثلآنها ازکدامهرکهکردندارمنفکرهايبه

پابهتاسرجملگیبگیريخود*****صفاآبآن طبعتوآن ازبعد

اتبچهکن،آشتیلحظهایناتفاقباکنتمرینهیبکن،راکاره این ما6بیاییدشمابکنیراکاراینمدتیاگر

همینکارمندتهمینطور،دوستت،طورهمینهمسرتکن،بازرافضاآرامباال،نپرگویدمیوقتیکردهکاريیک

جملگی.گیريمیخودتبهراهوشیاريآن راآبآن خاصیتتوشود؟میچیآرام،همینطور،همهمکارتطور،

.کندمیپیداحضورخاصیتبدنتهموذهنیتاقالمبیروندرهموهوشیاریتهموجودت،تمامیعنیپابهسرتا

طبعحسادت،طبعترس،طبعواکنش،طبعداریم؟راچیطبعماببینیداالند،بوترسبوداضطرابجنسازقبالً

اتفاقاً.نیستندخوبکهاینهاداریم،رااینهانگرانیطبعخبط،طبعمقایسه،طبعکوچکی،حسپذیرش،عدم

ننشامقاومتکنیم،میسفتدهیممینشانواکنشمرتباینکهبرايچرا؟استسفتشده،بستهمابدن

.کندمیپیداصفاخويوخلقشودمینرمشودمیآراممدتی،بشودصفرمقاومتاگر.دهیممی

حذَرگیردهمتوازگریزد،می*****شرزنبورآن آب،کزآنچنان

دوريتوازهمتودارمنفکرهايهم،تومزاحمفکرهايگریزد،میآباززنندهنیشوشرزنبورآن کههمانطور

.ندکنمی

تاشخواجهآبیطبعهمرسبهکه****باشآبازدورتوخواهیآن ازبعد
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آیدمیموالناکهلحظه،یکباشیهمفضاآن ازدوراگرشدبرقرارتودرحضوروقتیخواهیمیاگرآن ازبعد

کن،خاموشکن،وشخامگویدمیهی.کنمخاموشبروم،آنجابهدوبارهبرگردمشدمدورخیلیگویدمیبیرون

درکهدورباشآنجاازخواستیاگرفضا،آن بهبرگرددوبارهکنخاموشراذهنیعنیچی؟یعنیکن،خاموش

یعنی.شديآبجنسازکالًاصالًباشی،آبجنسازهوشیارانهنیستالزمیعنیشدي،آبطبعهمسربهدرون

شمابینیممیدفعهیکباشیم،فضادارتوانیممیما.ایمزندهحضوربهکهندانیمباشیمزندهحضوربهماتوانیممی

نیستیدآگاهحتیبگنجد،چیزهمهبحرایندربحرایندر:شدهمیندوباره.کنیدمیبازرافضاآیدمیچیهر

پذیرافانعطوخوبچقدرتوکهگویندمیمردمکنید،میبازرافضارویدمیطرفهر.گنجدمیچیزهمهکه

تادوتاشخواجهتاش،خواجهآبیطبعهمدروندرسردراینکهبرايخندي،میاخالقیخوشبه،بههستی،

خدایکاینکهبرايچرا؟.هستیمتاشخواجهانسانهاماهمه.دارندآقایاسروریککهگویندمیراايبنده

.داریم

اندآغشتهصفاتدرواندنیال*****اندبگذشتهجهانکزکسانیبس

دراینهااندنیال.نباشندکهنیستاینطوراالنشدند،فوتواندرفتهواندشدهردجهاناینازکسانازخیلی

بهمنتهیدارندوجودولیهستندجهاناینتويهنوزايعدهیکاندنمردهاصالًنهیا.اندآغشتهخداصفات

مثلایزديصفاتگفتخواهداالن.اندآغشتهایزديصفاتدرولیندارند،منظاهراًگرچهاندزندهحضور

همخورشیدهستندمامشخصاتهاستارهآن .شوندمیمحوهاستارهکندمیطلوعکهوقتیاستخورشید

هردرمنگفتو.کندمیطلوعلحمازتبریزيشمسگفتامروزکندمیطلوعمادروقتی.استحضورخورشید

درگذاشتنخواهمیاگذارمنمیراکسهیچیعنی.گذارمنمیباقیغروبوطلوعکوربرايوکنممیطلوعصبح

همیشهخدامعرفتآفتاب.کنممیثابتهمهبهراایننیست،نقلرامعرفتآفتاب.باشدغروبوطلوعتوهم

.اندآغشتهایزديصفاتبهمنتهینیستندالدارندوجوداینهاپس.تابدمی

نشانبیخورآن پیشاختر،چوهم****شانجملهصفاتحق،صفاتدر

شدمشخصپسهستند،نشانبیخورشیدپیشستارهمانندوشدهآغشتهشانجملهصفاتدرخدا،صفاتدر

اینراماحممزازنبورهايگفتاینجادراگرکنیم،خرابرادکاناینمااگرکند،طلوعمادرایزديخورشیداگر

کنیم،میحبسرانفسمانزیرآن رویممیاستخرتويپریممیهستیمعورولختهممادنزنمینیشفکرها
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راحقذکرکهحالیدر.نکنیمدارمنفکرمدتییکماکهاستاینمنظور.شویممیخفهکهنگوییدحاال

کارهمینوشویدمیهوشیاريجنسازشمالحظهایناتفاقباکنیدآشتیشمالحظهبهلحظهیعنیکنیممی

نشانبیخورشیدآن پیشبنابراینپس.شودتعطیلذهنیمنفکربشودتعطیلشمافکرشکهشودمیسبب

.هستید

محضَرُونلَدیناهمجمیع:خوان****حرونايخواهی،نَقلقرآنزگر

تالوترا»حاضرندمانزدبهآنانهمه«آیهخواهیمیهدشاکریمقرآنازخصوصایندراگرسرکشاي

.کن

:بخوانراآیهاینصورتایندرسرکشايبیاورمبرایتمثالوشاهدبرایتقرانازخواهیمیبلی

کهکسانیبرايکندمیتمامرامطلبکهآمدنجارصحبتحوالیدرکهبودمهمبسیارهايآیهازیکیهماین

استه این آیبلی.کشیممیراشماماگفتندپیغمبرانبهاند،شگونبدپیغامهاگویندمیندارندپیغامهابهتوجه

.بودند21و20کردمیصحبتنجارحبیببارهدرکههاییآیهآن و32آیه

32آیه،)36(یسسورهکریم،قرآن

محضَرُونَلَدینَاجمیعلَمّاکُلٌّوإِنْ

مانزدبهحاضرندخالیقهمه

کاربردهايازیکی،کهنداریدايچارهقصداًبکنیدنبایدمعافراخودتانشمامانزدبهحاضرندخالیقهمهاگر

.لحظههمین.شویدحاضرخداحضوردرکنیدسعیهوشیارانههمینشماکهاستاینپیغاماین

یقیندانیهاحروبقايتا****بیننیکنبود،معدوممحضَرُون

منپیشبیالحظه،ایندرشویممیاحضارمااالنهمهیعنیخدا،بارگاهبهشوندمیاحضارکهآنهاییمحضَرُون

هاروحبفهمیتاببیندرستدارد،وجودهنوزایننیستعدمیعنی.نیستمعدوماینشو،یکیمنباهوشیارانه

.روندنمیبینازهاروحمانندمیباقی

حجابازپاكبقا،درواصلروح****عذابدربسبقا،ازمحجوبروح

جاودانهزندگیکهداندنمینیستزندهبقابهواستذهنیمندرکههوشیارياست،ذهنیمندرکهروحی

درذهنیمندرماهمینبراي.استعذابدربسیارخداست،روحه این اینکبراياستنامیراروحواست
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.نیستجهانایندرمانظیرناپذیریم،فناکهماخوب.مرگازترسیم؟میچهازترسیم،میذهنیمندر.ذابیمع

همین.هستیمرفتنیبینازهمماکنیممیفکررفتنی،بینازچیزهايباشدیمهویتهمچونماذهندرپس

پایانترساینکنیم؟نمیعملچرادانیممیاگرخوب.دانیممیرااینما.استرفتنیبینازذهنیتصویر

رفتنیبینازشناختهکههوشیاريبقا،درواصلروحاما.هستیدناپذیرفناشماکهبدانیدشماتاپذیردنمی

پاكاین.گفتامروزخودشدستباکردهبازپایشازراکُندهاینوعقب،کشیدهوکردهآزادراخودشونیست

هستیدواصلاگر.عذابیددرپسهستیدپردهدرنامیرازندگیازبقاازشماچی؟شما.استپردهیعنیحجاباز

.خودتانکنیدامتحان.ایدپردهیاحجابازپاكاینصورتدرهستیدیکیباوهستیدایزدجنسازدانیدمیاگر

اتحادنجوییتاهانگفتمت****اَلمرادحیوان،حسچراغزین

وبیند،میراجسمباالخرهآمدهبوجودجسمیهوشیاريازوماهايحسازکهذهنیمناینازگویدمی

ما.جوییممیماکه.نجوییاتحادتاگویممیدارمتوبهخالصهالقصه،یعنیالمرادالقصه،استجسمیهوشیاري

.بشویمیکیخواهیممیازدواجطریقازدیگرذهنیمنمردیازنیکباداریمذهنیمنمردیازنبعنوان

من:گفت.خداپیشنرفتیمیعنی.داشتیمنگهراحیوانیحسچراغکهحالیدرکنیمدرستعشقخواهیممی

بیاکنرهاراذهنیمنگویدمیلحظههمینراانسانهاکن،رهاراموجوداتبقیهحاال.کنممیاحضارراشماهمه

اینباآنموقعوکنیدمیرهاراپیغاماینشماگویید؟میچیشما.نداريدیگريراهبیایی،بایدباالخرهمن،پیش

اتحادنبایدکنمخالصهگفت.بشويیکیهمدیگرانسانهايبابشوي،یکیخداباخواهیمیحیوانحسچراغ

.بجویی

سالکانقدسارواحبازود****فالنايکنمتصلراخودروح

هوشیارياینبیاصورتایندرداريجسمیهوشیاريداري،حیوانیهوشیاريهنوز،دارينیحیواروحهنوزاگر

.موالنامثلانسانهاییپاكارواحباکنمتصلتوهست،تودرکهراخودتروحرا،دارمنهوشیارينهراخودت

.استکارهمیندرستاین.کنیممیراکارهمینداریمماکه

نیستندیگانهواندجداپس****بیستندارند،مرَارچراغتصد

شماچراغهايتنهانهجدایند،اینهابمانندیابایستندیابمیرنداگرحسچراغداري،توکهچراغتاصدگویدمی

من.هستندجداذهنیهايمنکلیبطورو.هستندجدااینهاافتادیمتفرقهبهجاهائیکهماجدایند،دروندر
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یادکانیککدامهرو.هستندجدااینهاشمادوستوشمابچهذهنیمنباشماهمسرذهنیمنبااشمذهنی

مچالهبایدرااینکاراینبراي.شودنمیهمخداباو.شدمتحدکسهیچباشودنمیذهنیمناینبا.هستندخانه

باشندتوانندنمییگانهتومختلفقسمتهايپس.باشندتوانندنمییگانه.بیرونبیاییمآن تويازبشکافیم،کنیم

اینشناساییمستلزمهماینوبشوي،تکهیکبکشیقسمتهااینازهوشیاريبصورتراخودتاینکهمگر

.گفتیمکهاستچیزهاییهمانگفتنجوریکهماین.امافتادهتلهبهکجامنکهاست

انبیااندرنشنیدکسجنگ*****مااصحاباینجنگندهمهزان

درباهمپیغمبراناصحابیاکند،میماقاطیراخودشموالناکهمادوستانما،اصحابه این کاستدلیله این ب

مااما.دارندذهنیمناینکهبرايجنگند؟درهمهاینچراگرفتندپیشدرراپیغمبرانراهکهآنهایی.جنگند

وفردوسیموالنا،مثلبزرگانی.کردندتائیدراهمدیگرهمهاینها.نگندبجخودشانباپیغمبرانکهنشنیدیم

نقیضوضدپیغامتادوفردوسیوموالناگوییممیماکهاین.ندارندهمباجنگیهیچرفیقند،باهماینهاحافظ

وآوریممیدرخودمانذهنیمنشکلبهمافهمیمنمیما.گویندمیچیزیکدوهرایناستغلطاینداردند

ازکهچیزيوشویممیهویتهمآنها هايگفتهبایاکنیممقایسهخودمانشدههویتهمباورهايخواهیممی

.پردازیممیباهمستیزهبهاصلازشدهدورچیزاینباوشدهدوراصلازبسیارآوریممیدرآن توي

آنورازپیغامکهآنهایی.نیستندجنگدرانبیااما.دجنگندرهمبامااصحابکهاستعلته این بگویدمی

پیغامهایشان.ندارندستیزهدیگرهمبااندشدهزندهیکتاییبهکهآنهاییاندشدهرهاذهنازکهآنهاییآورندمی

چه.کندمیفرقکند؟میفرقچه.کندمیفرقفردوسیپیغامباموالناپیغامگوییممینخواندیمکهما.استیکی

.دانمنمیفرقی؟چه.کندمیفرقزرتشتباموالناوفردوسیپیغامکه،نخوانده.نداردجوابیهیچکند؟میفرق

اینازبایدگویندمیآنها همهگویندمیچیزیکآنها همهکند؟میفرقچهکند،میفرقبوداباتاسهاینپیغام

ستنینجایاندیگومی،دارنداشارهدارندراهنماانگشتیکشانهمهیکتایی،فضايبهبرویدبیاییددرذهن

يورابهکلماتنیا.استکلماتنیادريزیچکیعکس،جوآباندرنهدانباالبهمه.باالستآنجاست

تیهوهمما.دیبشوتیهوهمدینبامیعالباکهشما.ندیگومیيجورکیکدامهر.کنندمیاشارهخودشان

.دایهپردبله،دییشماپردهشماگنجبرکهافسوسد؟ایهپردشما.مایهپردخودمامییگومی.میعالبامیشد
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.کهمینبردیپعمقشبه.میداریسطحنشیبچون،درونازمیفتیبزهیستبهدیبایفرهنگنظرازماموقعآن 

ایانباندردینشنکس،جنگ****مااصحابنیاجنگندهمهزان:ندیگومیدارندنیهميبرا

دودوشمعوچراغماحسنور****بودخورشیدانبیانورزانکه

کهکنفرضشما.کندمیهمدودتازه،دودوشمع،کوچولوچراغنیامانوراما.بوددیخورش،ایانبنورنکهیايبرا

دودچراغ.میکردروشنچراغای.کندمیهمدودشمعنایهتازمیکردروشنشمعکیما،کردهطلوعدیخورش

یذهنمنکندمیدودهماستبدروغنش.اندنکردهیچیقدرسترااشلهیتیفنیا.سوزدنمیدرست.کندمیهم

.اندازدمینورچقدرنیامگرکندمینگاهکنندهدودشمعنایهبیکسچهدرخشدمیباالآن دیخورشیول،ما

يزدیادیخورشماکهشدهسبب،باشدمایذهنمنیجسمياریهوشکه،نندهکدودشمعوچراغه این بتوجه

یمتککنندهدودشمعنایهبچراشما؟داردنورنیاچقدررآخ.مینگذارومینینب،کندطلوعخواهدمیمادرکهرا

.کندطلوعشمادردیبادیخورشدیگومیدارد.استنداشتهينور،ندادهنشانمابهراایدندرستنکهیا؟دیهست

کهگفتیچيبراموالنا.دیریبگراغامهایپنیا.دیبرگردمنيسوبهدیباهمهگفت؟کندطلوعدیباچرادیخورش

گفتدیخواهسرآخر.میدهنجاتدردازراشماکهمیآوردراغامهایپنیا.دیکنمیحملخودتانبارایشومشما

؟دیکنمیمعطلچرا.دیدارفرصتکهاآلننیهم.مییبگومردنوقعمچرا.دییبگوسرآخرچرا.افسوس

فُروزبادیگرپژمرده،بودیک****روزبهتابماندیکبمیرد،یک

ماخوددر.فروزبايگریدوشودمیپژمردهیکیروز،بهتاماندمییکیردیممییکیماهايحسنیادیگویم

مینیببراروز،میبرسروزبهمایعنی،روزبهتا.بماندآخربهتا،بشنودماشگو،برودنیبازماچشماستممکن

نهایا،مايفکرهاومايباورهاوماهايقضاوتوماهايحسه این کدیبگوخواهدمی.میبرسياریهوشبهیعنی

.استمهمکهاستحضوردیخورشبلکه،ستندینمهم

بذيونیکهربهاوبمیردهم****غَذيازحیبودحیوانیجان

غذابه.ماستیجسمياریهوشنیهم،یوانیحجانازمنظور،مایوانیحجان.يبدیعنیيبذ،غذایعنیيغذ

خواهدباالخره.دییتاوتوجهنیهم،ردیگمیرونیبازهممقدارکیخوردمییجسميغذامقدارکی.استزنده

.شدخواهدیمتالش،باشددبباشدکین.يبدوکینهربهمرد

شود؟کیمظْلَمهمسایه،ۀخان****شودطَیو،چراغاینبمیردگر
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نیبازیعنییذهنمنکیمردنوداردنگهرااشیذهنمنتواندمییکیآن ،ردیبمیکییذهنمناگردیگویم

یوقتهستدیخورشکیدیبگواهدخومیموالنا.شودنمیکیتارهیهمساخانه.ندارديکاریکیآن به،رفتنش

بهکهیانسانکی.شودمیقطع،برودابرریزدیخورشآن حاال.تابدمیخانهکیيتویروزنهرازکندمیطلوع

یول.شودمیقطع،بشودقطعاگر.تابدمییوزنرهرازکهآوردمیجهانابنبهينورکی،موالنامثلبرسدحضور

کی،استیهمگانکههستیچراغکی.ماندمیزندههمبازیکیآن ،کندفوتینعیردیبمیکییذهنمن

ببنازباپس،کردهروشنخودشيبرایکسهريطورنیهم،یشخصيچراغهاه این کهستیشخصيچراغها

.رودنمینیبازداردمینگهراخودشیذهنمنیکیآن ،یذهنمنکیرفتن

جداستخانههرحسچراغپس***پاستهبهماینبیچوخانهآن نور

روشنهممابچهیذهنمن.استروشنهمیکیآن یذهنمن.استروشن،هستمندر،منیذهنمنپس

نیاباکهدیبگوخواستمی.هستندجدارگیهمدازچراغهانیاو.استينطوریا.استروشنهمماهمسراست

رایذهنمن.میکننمیگوشهمبازما،دهدیمحیتوضموالناکههمهنیا.دیشومتحدهمبادییاینشماچراغها

محبتچقدرهرمیکنمییخوبچقدرهر.کندنمیکار،بشومهمسرمعاشقخواهممیکهمییگومی،میدارمینگه

چراغه این نکیايبرا؟چرا.ندارددهیفا،میپرسمیرااحوالش،میدهمیخرجبهانعطافباالخرهچقدرهرمیکنمی

او.کندمیادیزوکمهماویه.استداشتهنگهراحسچراغکیهماوحاال.مایهداشتنگهراجداحس

رایذهنمناتیخصوصهمه.ندرداترسدوهر.کندکنترلرانیاخواهدمینیاکند،کنترلرانیاخواهدمی

ثمریب،کارنیاندارددهیفا.رندیبگعشقوبدهندعشقگریدهمبانهایاباودارندنگهجداخواهندمیودارند

دیخورشکیاگردیگومی.تابدمینورکی،شانچهیدرازدیخورش،بشوندزندهدیخورشبهاگردوهراما.است

اگرپس.افتدمییکسهرخانهبهنورهمانهاپنجرههمهاز،درخشدمیباالازدیخورشروزدر،هاروزناز،باشد

نیابانه،میبشویکیمیتوانمینورهمانبا.تابدمیآدمهاهمهخانهچهیدرازنورکی،میباشزندهحضوربهما

.جداچراغ

بودربانیجانمثالنه****بودحیوانیجانمثالاین

گفتمکهینیهم،یربانجاننبود،یربانمال،مثالوبودیوانیحجانمثال،مثالنیا.گریداستمشخص

.کتاستی
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فتادنوريروزنیهرسردر*****زادماهچونشبهندويازباز

زندهتینهایبعمقبه،انساننفرکیشودمیمعلومپس،درخشدمیماهکی،شبیکیازتاریوقتدیگویم

ماهیوقتدیگومی.کندینمیفرق،یزندگدیخورشای.دیگومیرانیادارد،تابدمیهاروزنازاويانرژ،شودمی

.تودیآمیآن ،هاخانههمهروزناز،کندمیدنیتاببهشروعآسماندرچهاردهشب

دگرآن بیاین،نورنماندکه****شُمریکتوراخانهصدآن نور

.دشومیقطعهمهاز،شودقطعیکیازاگرکهيطوربهبشماریکیتوراخانهتاصدنیانوردیگویم

قُنُقاونورخانههردرهست*****افقبرتابانخورشیدبودتا

مهمانايههرخاندراونور،استآسماندردیخورشتادیگومی.زندمیگریدمثالکیبعد.مهمانیعنیقنق

مثالنیهم.است

شودزایلهاخانهجملهنور*****شودآفلجان،خورشیدچونباز

یبانسانکیمثال،مثالنیاشود،میلیزاهاخانههمهنورکندغروب، کندغروبجاندیورشخیوقتدوباره

نفرهزاران.موالناستنیهماشنمونهشده،لیتبدقیعمطوربهخدابهکهیانسان.استشدهزندهتینها

نیایوقتیول.میشومیزندهحضوربهم،یشومیزندهعشقبهمیداراالنما.شوندمیزندهنورکیبهخوانندمی

.رفتنیبازشدهکمکهدینیبمیکدفعهیم،یکنمیلیزاراياریهوش

زنیرهراعدوهاديراتومر*****نیمثل،آمدنورمثالاین

ردمثال، زندیمراهالیتمثنیاموالنا.دیینگومثل.ستیننورمثلاست،نورمثالاست،نورمثالنیادیگویم

.شوممیخفهبمانقهیدقکیبمانميجورچهرفتمآبریزبهمندیینگود،یرینگمثلشماآباستخرآن مورد

.میشونمیهمخفهومیشونمیهمغرقومیرومیییکتایيفضايتودرياریهوشعنوانبهما.استمثالنیا

آبریزشماکهطورنیهمنزنند،راشمادارمنيفکرهايزنبورهایخواهمیاگرکهبزندلیتمثخواهدمی

د،یشومیساکتشماکهیحالدر.دیآنمیفکرزنبوردیبروهمیزندگآبریزدرد،یآنمیزنبورآن ،يرومی

مثلکهتود،یرینگثلمدیگومی.استلیتمثمنتها.نهد،یشومیخفهدینکنمزاحمفکراگر.دیشومیساکن
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آن رهزنردیبگرادیاخواهدمیکهیکسآن یولکند،میکمکشمابهيبرمیکاربهراهالیتمثنیاويریگنمی

.است

هاي گَنده را بر بافد اوپرده******خوزشتآن بر مثال عنکبوت

هايپردهنیهمشودمیتیهوهمفکرهابایوقتشود،میتیهوهمهافکربادیآمی،یذهنمنآن گر،زهیستآن

مایهشدتیهوهمآنها باماکهاستییفکرهاوخرافاتنیهمگندههايپردهه،گند

.استدردمانشیس.چسباندمیدردهمشانیالالبهبعدعنکبوت،تارمثلدهدمیقرارهمشیپیهراهانیا

ادراك خود را کور کردةدید*****نور کردةاز لعاب خویش پرد

دهد،میقرارهمبغلرافکرهانیاهمکینزدتندمیتارعنکبوتمثلگرزهیستانانسیعنیاست،دردلعابش

گذاردنمییعنی.کندمیکورراخودشادراكدهیدبعدکشد،میسفترادردشلعابهممردهيآجرهانیانیب

.ادراك خود را کور کردةدید*****نور کردةاز لعاب خویش پرد.دیایبيزدیانورگرید

هايپردهقشنگهستند،دردهافکرهانیانیبوالبالانددهیچرافکريادیزمقدارکههستندیکسانهانیاو

قیعاه این دهندنشانومعادلوآوردهبوجودخداوآنها نیبیبزرگقیعاکیمیضخهايپردهنیام،یضخ

شرابباراغزل.دیآمیيزدیاشرابلحظهنیا.دیکننگاهخودتانبهشما.استآنها مقاومتوزهیستنیهم

.بلهتابد،میشهیهمدیخورشایآم،یکندرستنورپردهیوقتبوخ.خمارمخماررنده اکبادهاریب:گفت،يزدیا

هاپردهشماتابد،میرونیبدیخورشد،یکنمحکمراپرده، دیدارنگهرادردهاد،یدارنگهرافکرهانیاشمابوخ

شمانمئمطمو.میکنکورراادراکماندهیدمادیباچرا.شماستریتقص،دیکنمیروشنشمعکیودیشکمیرا

.دیکننمی

شنهادیپمندوباره.میریبگامروزاتیابازیخوبدرسمادوارمیامخواند،تانیبرايدیمفاریبساشعارموالناامروز

هابرنامهکنممیشنهادیپمن.گرفتقرارشماازیبرخهتوجموردشیپجلسهچندکردميشنهادیپکیکنم،می

دینینبکدفعهید،یکنمیتقسقسمتچندبهاستادیزیلیخبرنامهکیدینیبمیاگر.آخرتادیکنگوشاولازرا

الزمشمایول.کنمصحبتربعوساعتسهکنم،صحبتساعتسهمجبورمندارموقتچونمن.دیشوخسته

راکاربردشد،یبردارادداشتید،ینیبببارنیچندراتکههرد،ینیببدیکنتکهتکهد،ینیببراهمهکدفعهیستین

چهمنبهتیبنیا.دیسیبنويزیچکیبعدبارستیبباردهد،یبخواند،یکننگاهراتیبد،یبکندایپتانیزندگدر
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گوشهفتهکیرابرنامهکی،يبعدتیبدیبرودینکنعجلهيطورنیهم.دهدمیمندريرییتغچهد،یگومی

نیاخواهممیمن.دیکنصحبتدیخواهمیونفرهزارشیپبهمیرومیکهنیامثلدرستکردمعرضد،یکن

سوالساعتمینمخواهمیآن ازبعدوکنمصحبتساعتکیمثالکنم،خالصهنفر هزاريبرابرومرا631برنامه

ود،یکنینیبشیپهمراآنها بوخ.باشدتواندمییچسواالتنیابوخ.بکنندراهاسوالنیااستممکنکنند،

راآن تهآتشودیکردخرابرایذهنمنخانهکهدیددیخواهدیکنکاريورطه این ماشششما.دیبدهجواب

.دیآوردرونیبرادکانودیکند
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