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1846ةشمارغزل،شمسدیوان،مولوي

رفتنبرونخانهاینازمسلماناناياستحرام

رفتنارغنونبانگزهشتنارغوانچونمی

مدیدستبارهزاران،مستَایااسترقزبرون

رفتنآزمونبرايباشدابلهیپسایناز

خون،هجرانزگرییخونکه،مجنوناي،خانهزینمرو

رفتنخوننیستعجایب،يرّبفرورادستیچو

خندیدنگریهمیان،خواجهايآموزشمعز

رفتنسکونهنگامبه،زیركايآموزچشمز

بیاموزياستادانز،روزيراتوباشداگر

رفتننیلگونچرخِبهمعصوماننِجامرغِچو

کشمیمابارنستُاُچو،خوشوقتتکهجانايبیا

رفتنستونبیسقفبهبیاموزدصبرتتاکه

کمعاشقدردازنکردمریمعیسیسونِفُ

رفتنسونفُوداروبهدبونَدلدردوظیفه

باشداودرهآنچرود،گرددسرنگونطاسیچو

رفتننگونسرکاسهزتاندنمیسوداولی

زاکیاي،خانهزینمرو،ناپاکیوپاکیاگر

رفتنچونبندهايراتوعالمدرنیستگناهی
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هروبتوراهعدوّ،درگهاندرینشیرتویی

باینازبدنامیشیربردورفتنزبونشچال

کششهچنیننازِبیاباري،کشیمینازيچو

رفتندونرخِچزیربهباشدبداختريبسکه

غافلکنمراخودخودز،دلبشویمها دانشز

رفتننونفُذونشایدلقبِمدلبرسويکه

جانقشراستجاناینکهمجنونانجانشناسد

رفتنجنوندردانشزدانشاینبهربباید

اصیوغَراستاوباحم،دمبیزنددمکوکسی

تنرففزونرااورسد،کمدر،زندکمکوکسی

جوتوبهوگیرخموشی،اوبگویدتاکنرها

رفتنبونتایِسويِبهداردخودلدارآنکه
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.کنممیاز دیوان شمس موالنا شروع1846با سالم و احوالپرسی برنامه گنج حضور امروز را با غزل 

رفتنبرونخانهاینازمسلمانان،اياستحرام

رفتناَرغَنونبانگزهشتن،ارغوانچونمی

گوید که از این خانه نباید بیرون رفت براي این که بیرون رفتن مطابق با میکند به مسلمانانمیپس موالنا رو

ارغوانی شکل یعنی قرمز رنگ مست کننده را فرو گذاشتن و از بانگ میقانون زندگی نیست، و به این ترتیب

مانند ارغوان و ساز ارغنون و بانگ مین و این خانه وشادي بخش ارغنون دور شدن، بنابر این کلمه حرام و مسلما

بینیم؟ و چیمیکنند براي تغییر دید ما از زندگی، و این که خودمان را چیمیکمککه آن داراي معانی هستند 

خوانم این است که میعلت این که این ابیات را من اینجا. آدمی دید است باقی گوشت و پوست: شویم؟ گفتمی

. ی هستیم؟ و آن باشیمچستی داشته باشیم که ما درك در

حرام یعنی غیر مجاز بلحاظ قوانین زندگی و مسلمان یعنی انسان تسلیم شده و در اصطالح موالنا انسانی است که 

گذرند و آفل هستند یعنی گذرا میبتدریج به این شناسایی رسیده که او از جنس آن چیزهایی که از ذهنش

ذهنش دررا ال کرده و شناسایی کرده و درك کرده که از جنس آن چیزهایی کهآنها راین همهبناب.هستند نیست

پس با شنیدن کلمه . شوندمیشوند نیست بلکه از جنس نوري است که آن چیزها در روشنایی او ظاهرمیظاهر

یا انسانی است ،گی استدر واقع انسانی است که در هر لحظه موازي با زند،که انسان تسلیم شده است،مسلمان

کند و چون موازي است با زندگی، میپذیرد و از زندگی رضایت دارد و شکرمیکه هر لحظه اتفاق این لحظه را

.کندمیکند و عملمیزندگی از طریق او فکر

او مثل دیدن و شنیدن و قضاوتهاي او در روشنایی،تجربیات او و حسهاي اوکه یک چنین انسانی شناخته است 

بنابراین . ها و فکرها و هیجانات و دردها نیستو حسها بنابراین او از جنس تجربه. روندمیبینزآیند و امیپدید

پس یک چنین انسانی به دو تا خاصیت خدا زنده شده . خود خدا هست،عدم هست،در مرکز انسان تسلیم شده

چنین انسانی که تسلیم شده و هر لحظه تسلیم است یعنی یک . که گفتیم آن خاصیتها بینهایت و ابدیت خداست

بیرون،این خانه،بنابر این از آن فضا که اسمش را گذاشته. بردمیدر فضاي یکتایی در حال وحدت با خدا به سر

. داند بیرون رفتن از این فضا براي او مجاز نیستمیرود ونمی
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شود یا بیانمیبریم از ما برکاتی صادرمییکتایی به سرحاال وقتی ما در حال حس یکی بودن با زندگی در خانه

و ریزد به فکرمان میشودمیسبب، حس آرامش و همین طور خرد زندگی از ما بیانبیشود مثل حس شاديمی

و موازي با زندگی از چون ارغوان براي انسان تسلیم شدهمیپس. چون ارغوانمیاسم این را گذاشتیم،عملمان

سازنده است، و هزاران تا ،داري برکت است،مست کننده است، شادي بخش استآیدمیر این لحظهآنور د

.دهدمیرا از دستمیکسی که از این خانه بیرون بیاید این. دانیمنمیدارد که ماهمخاصیت دیگر

در مرکزش، که این شودمییک آهنگی در دلش زده،شودمیانسان در اصطالح موالنا مسلمانوقتیهمین طور

بدن ما با آن آهنگ . سازگاري دارد،کندمیآهنگ، آهنگ کایینات است و چهار بعد ما با این آهنگ خوب کار

کند، فکرهاي ما بهترین خالقیت را دارد، بلحاظ زندگی ما زنده هستیم انرژي میاش را پیدابهتریت سالمتی

بلکه این انسان تسلیم شده که در فضاي یکتایی ،هاي این جهانینه براساس چیزکنیم،میداریم، حس زنده بودن

، به خودش زنده شده، یعنی خودش را به عنوان خداییت به عین زندگی به خود زندگی زنده شده،بردمیبه سر

شناخته و دیگر متکی به چیزهاي این جهانی نیست و قائم به ذات خودش است و عمق بسیار زیادي در این لحظه 

. دارد

پس در این لحظه ساکن است و همین طور که گفتیم بینهایت .گوید حالت سکون داردمیو همانطور که در غزل

شود و ابدیتش هم آگاهی به این لحظه ابدي و وقتی میعمق بسیار عمیق تجربهخدا در این لحظه در ما بصورت 

ترسید نمیکنید، دیگرمیو حس جاودانگیکنیدمیشما در این لحظه حس ریشه دار بودن و قائم به ذات بودن

.روندمیبراي اینکه دلتان از جنس چیزهایی نیستند که دارند از بین

گوید در زمان حضرت سلیمان مسلمان بوده و موسی میبرد و حتیمیدر این لفظ مسلمان که موالنا دائماً بکار

بلکه تمام ،شناسیممیمان استاندارد نیست که ماپس منظورش این مسل. گویدمیمرتب اینها را،مسلمان بوده

برد که بارها صحبت کرده و ما هم اینجا تکرار میو دو تا لفظ هم بکار. انسانها در این معنی مسلمان هستند

یعنی من. بردمیهمیشه این لفظ را بکارال اُحبّ الْآفلین:گوید که او گفتهمییکی کاري که ابراهیم کرده. کردیم

اي دید مشخص است که این ستاره در آسمان نبوده که گوید اول یک ستارهمی.چیزهاي گذرا را دوست ندارم

یک ستاره دیده، بلکه ستاره ذهنی بوده ولی چون از ذهنش زودي رد شد، آن شخص گفت حاال نبگوییم در آسما

.من این را دوست ندارم،که این فرو افتاد پس از بین رفتنی بود
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چسبد به میشود ومیبصورت امتداد خدا یا خداییت وارد ذهن،به این جهانآیدمیهر انسانیکه گرچه

یکی همین باورها هستند، یکی چیزهاي فیزیکی، یکی هم : مفاهیم فکري و بارها هم گفتیم سه جور است

کند، و این میپیداشود مرکزش، بنابراین مرکز ماديمیچسبد همین چیزهامیو به این چیزها که. دردها

گذرند دوست میگوید ابراهیم گفته که من این چیزهایی که از ذهنممی.گذرند مرتبمیچیزهاي مادي از ذهنش

.ندارم براي این که آفل هستند

گذرند شناساییمیخواهد بگوید که ما هم نباید دوست داشته باشیم، چون بتدریج که چیزهایی که ذهنمانمیو

خودش را به ما ،ه اینها از جنس افلین هستند با شناسایی اینها در ما آن چیزي که از جنس گذرا نیستشوند کمی

شود و آن عدم یا خود میو بتدریج دل ما از جنسهاي آفل یعنی گذرا پاك. دهد، و آن اصل ماستمینشان

آییم به این جهانمییعنی ما.کندمیخداییت و آن چیزي که ما از جنس آن هستیم دوباره خودش را شناسایی

ولی شناسایی ،رویم به خواب فکر در ذهن، به خواب فکر رفتن یعنی به خواب فکرهاي چیزهاي گذرا رفتنمی

بتدریج مسلمان،شویممیکند و به تدریج که ما بیدارمیآزادوکندمیچیزهاي گذرا ما را از خواب فکر بیدار

.رودمیبه جاي آن چیزهاي گذرا و ترس از بین،شودمیشویم و دل ما از جنس عدممی

، دید آیدمیشود براي این که دید ما از مرکز مامیدید ما عوض،شودمیبه تدریج که دل ما از چیزهاي گذرا تمیز

م گوید که اگر با پول هم هویتیم پول مهم است و تمامی، دیدي که در مرکز ما هست مثالً به ما)چشم(نه این دید

کند که پول ما زیاد بشود و آن را در مرکز میفکرها و کارهاي ما را اگر پول در مرکز ما باشد طوري سازماندهی

تواند مرکز من باشد به محض این که نمیچیز گذرایی استیک کند پول میولی یک کسی شناسایی. داردمینگه

.شودمیاو از مرکزش برود بیرون دیدش عوض

اگر از مرکز مادي بیاید غلط است، اگر دید آدم غلط باشد انسان ،درست است،ز مرکز عدم بیایداگر دید آدم ا

دردهاي ذهنی را بارها تکرار کردیم یعنی دردهایی که ناشی از هم هویت شدن با چیزها و . شودمیدچار درد

ی هستند که همه دارند و با مثل ترس، مثل خشم، مثل رنجش، مثل کینه اینها دردهای. مرکز قرار دادن آنهاست

ریزد و به تدریج به میشود و دردهایتانمیمرکزتان عوض،شودمیمثل شما که دیدتان دارد عوض،تغییر دید

آن ،مقاومت دارد در مقابل اتفاق این لحظه،انسانی که مرکزش مادي است. شویدمیانسان تسلیم شده تبدیل

. رودمیمقاومت از بین
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ارغوان میمنظورش از مسلمان چیه، منظورش از حرام چیه، منظورش از این خانه چیه، منظورش ازپس فهمیدیم 

خوانیم شما تأمل کنید به راحتی از رویش رد میحاال وقتی این ابیات را. چیه، منظورش از بانگ ارغنون چیه

نشوید، بپرسید که آیا من از این خانه بیرون آمدم؟ 

و همین طور که .نداهند و دچار درد شداهعمدتاً از این خانه بیرون آمداین است کهروزياشکال عمده انسانهاي ام

فکر و جدل و گفتگو و کنند با میدانند که دواي این کار برگشتن به این خانه است، فکرنمیگوید حتیمیدر غزل

یعنی دلشاني کردن مرکزشان هم هویت هستند و بیشتر مادآنها ستیزه و یا انباشته کردن چیزهایی که با

یعنی رفتنفسونوداروبهنبوددلدردوظیفهگوید کهمیتوانند از این دردها خالص بشوند، ولی پایینمی

. توانید درد دل را خوب کنیدنمیذهنیمندارو و با گفتگوي 

کنید، خودتان را خودتان چی را باید عوضدهید که میکنید و تشخیصمیپس در هر بیتی شما به خودتان نگاه

ام که تمامی آن چیزهایی که از ذهنمکنید که آیا من انسان تسلیم شده هستم؟ آیا من شناسایی کردهمیارزیابی

؟ آیا من تصمیم انددهم شناسایی شدهمیواکنش نشانآنها دزدند و من در مقابلمیگذرند و توجه مرامی

. گویدمیام؟ مثل ابراهیمرا ال کردهآنها مننیستم؟ آنها ام که من از جنسگرفته

که امروز هم .ما کمان و تیراندازش خداست: گویدمیکههست گوید و آن این میهم موالنا مرتبیک مطلب

دائماً این راما رمیت إِذْ رمیت:گویدمیآوردمیبرایتان خواهم خواند و آن هم یک قسمتی از آیه قرآن را

وسیله خدا فکرتان به کند،نمیفرقخواهد بگوید که شما مرکز مادي دارید یا غیر مادي داریدمی.دگویمی

شوند و این کار شما را میحاال اگر مرکز مادي داشته باشید کمان بدي هستید، فکرها بد انداخته.شودمیانداخته

شود، تیر میشوید تیر بد انداختهمیجنس اتفاقاگر مقاومت کنید در مقابل اتفاق این لحظه از. کندمیدچار درد

.همان فکر شماست

ما اندازد، میاوصفر باشد، تیر تیر خرد است، ولی همیشه ذهنیمناگر مقاومت نکنید مقاومتتان صفر باشد، 

ر تواند با خدا موازي نباشد، مثل اینکه یک نیروي بسیانمیکسیدیگر ، به عبارتکمان و تیراندازش خداست

مآالً کشد، میکند بیشتر دردمیو هر کسی بیشتر مقاومت،با اوخواهد جهت دار کندمیقوي شما را گرفته و

موازي بشوید، بهتر است که ،مجبور خواهید شد که با او هوشیارانه با انتخاب خودتان از طریق رضایت خودتان

.بکشد بیشتر درد خواهیم کشیدش بدهیم ما طول هر چه بیشتر این موضوع را ک. االن بشوید
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دیدستمبارهزاراناستَمیااستزرقبرون

رفتنآزمونبرايباشدابلهیپسایناز

می گوید اگر از فضاي یکتایی بیرون بیایم و با او یعنی خدا هوشیارانه در این لحظه حس وحدت نکنم، خوب

به محض این که بروم ذهن مرکزم مادي،هن استروم ذهن، در آنجا فریب ذمیروم؟میکجا. آیم بیرونمی

یعنی یا دارند مرا فریب. یا ستم بکشم یا ستم بکنم،ذهن کار کنمهاي شود، یا باید از طریق فریب و حیله گريمی

گوید من هزاران بار میو. کنم یا به من دارند ستم من کنندمیدهم، یا من دارم ستممیدارم فریبدهند یا من می

و .کنیممیما همه در حق هم. بیرون از فضاي یکتایی فریب و ستم است. ایدرا تجربه کردم و شما هم کردهاین

شودمیمعموالً سبب مالمت دیگرانآیدمیزرق و ستمی که از مرکز مادي. کنیممیدائماً هم یکی دیگر را مالمت

. کنندمیآنها گوییممیکه 

گوید نه، ما میو نایب قاضیشروع کننده قاضی بودکهگویدمین باشد جوحیبلی در داستان جوحی اگر یادتا

گوید اگر کسی این موضوع را می.و حقیقتاً هم همین طور هستیم.همه شروع کننده هستیم، بادي هستیم

. رست کنیماي نداریم جز این که این اشتباه عمومی را دپس ما هیچ چاره.این از ابلهی است،بخواهد امتحان بکند

و مسئله انسان را، که خداییت امتداد خدا آمده کند این اشتباه را میاشتباه چی هست؟ که همیشه موالنا مطرح

و در اثر تغییر فکرها در ذهن یک تصویر ذهنی حاصل شده آنها آویزان شده به چیزهاي این جهانی، چسبیده به

گذارد نمیاین مرکز ذهنی مرکز ما قرار گرفته و،هستیمیذهنمنکنیم میاست و ما فکرذهنیمنکه این اسمش 

. ما زندگی کنیم

دوبار دیگر امتحان کنم، مثالً در این لحظه یک ،ما نباید امتحان کنیم دوباره اینکه حاال یکبار دیگر امتحان کنم

وضعیت دیگري در یکبهدهد میتواند زندگی بگیرد، ما را حوالهنمیما از این وضعیتذهنیمن،وضعیتی داریم

ازدواج کردم که شانس نیاوردم، و بروم منمثالً با ایشان.خواهید دوباره این را امتحان کنیدمیآینده، خوب شما

کند، شمامیبدون اینکه توجه کنم اینکه این مرکز من است که اشکال ایجادو بروم با یکی دیگر،...با یکی دیگر،

. کنیدخواهید دوباره امتحان می

کنیم که ما در فضاي یکتایی هستیم یا در بیرون هستیم؟ اگر در بیرون هستیم میپس در این لحظه ما ارزیابی

چاره همه ما برگشتن به . دهندمییا مورد ستم قراردهند میشما فریبکار و ستمگر هستید، یا شما را فریب
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از این پس ابلهی گویدمیشود این،نمین را درست کنیم،مرکز مادي را نگه داریم و خودماتوانیمنمیآنجاست، ما

.، در این مورد مطالب دیگري هم خواهم خواندباشد آزمون رفتن

خونهجران،زگرییخونکهمجنون،ايخانه،زینمرو

رفتنخوننیستعجایبفرو برّي،رادستیچو

اي انسان تو از خانۀ یکتایی که معادل مستقر :گویدمینبه انسا.عقلبیدیوانه است،واقعاً اینجا مجنون به معنی 

افتی به میمرو بیرون، براي این که،بودن در این لحظه هستدارشدن در این لحظه هست و بینهایت ریشه

باورها، دردها و : سه جور چیزبه آنجدایی، کدام جدایی؟ آن جدایی که موقعی که ما چسبیدیم به چیزها

اصل .خدا از جنس ماده نیست. افتادیم در جدایی یعنی دل ما ماده شد ما شدیم از جنس مادهچیزهاي فیزیکی،

درخدا:گوید کهمیخواندمیکسی نمازاگر خوانید میاید و هنوز هماصالٌ شما خوانده. ما هم از جنس ماده نیست

.این جهان نظیر ندارد، شما هم در این جهان نظیر ندارید

یعنی ،عین همان را درست کردنیعنی همانیدنبود، همانیدنکه آن من اي هم درست کرده بودمحاال یک واژه

اصالً خودمان . کنیممیخودمان را درستکنیممیفکر،کنیممیرا درستذهنیمنآییم به این جهان میوقتی ما

یر شما هم در این جهان نظ،از جنس خداییت هستیم و درست کردنی نیستیم، نظیر خدا در این جهان نیست

ولی این سبب شده .مرکز ما قرار گرفته ما نیستیمذهنیمنایم به عنوان نیست، پس این چیزي که درست کرده

.که ما به هجران بیفتیم

جدایی شما را مثل ابر در هوا بدون کنید از زندگی، و این حسمیشما اگر مرکزتان مادي هست، حس جدایی

، وقتی شودمیشود بزرگمیکوچک،دهدمیدر اثر بادهاي بیرون هی تغییر شکلاین ابر دارد، میریشه نگه

و دائماً.کنید کوچک شدیدمیشود شما حسمیوقتی کوچک،کنید بزرگ شدیدمیشود شما حسمیبزرگ

.شما این نیستید،ترسید کوچک بشویدمی

دیگر از شما ،انگ هم آهنگ کننده که در بیت اول گفتآن شراب زنده کننده و آن ب،بنابر این وقتی جدا شدید

گویی می، براي همینشودنمیشود، یعنی خرد زندگی و شراب زندگی، زنده کننده زندگی وارد وجود شمامیجدا

ولی یعنی ما جسم داریم ،خدا یکتاست، ما هم از جنس او هستیمدانیدمیخون و شماخون گریی ز هجرانکه

کنیم، دوباره میقرار است در حالی که ما توي این بدن زندگی.و هوشیاري ما امتداد آن استروح ماو آن ذات ما
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کند میاش را حسخدا یکتایی،ما هم وقتی برگشتیم به او پیوستیم.برگردیم با او یکی بشویم، پس خدا یکتاست

. کنیممیما هم حس

به بریدن دست یا بریدن دکنمیاین را تشبیهوشد که شما باشید، اما اگر یک قسمتی از این خدا از او جدا شده با

شوید خون میو وقتی شما جدا.ریزد زمینمیخونشود عضوي از بدن را ببرید؟میخوب چی. عضوي از بدناز 

پس شما جدا شدید از بدن بزرگ یعنی خدا، این جریان خون. آیدمینگهدارنده ما آن برکتی است که از آنور

خوننیستعجایبفرو برّي،رادستیچو. ریزدمیریزد؟ زمینمیکجاآیدمیه کننده این برکت زند،آیدیم

برکت ،به آن یکی خونکند این خون را که در بدن ما جاري است و سبب زندگی تن ماست، می، تشبیهرفتن

.زندگی

م که عضو خدا هستیم باید برگردیم با او ما ه. شودمیشود و تلفمیخوب یک عضوي بریده بشود خون جاري

در جدایی به سر ببرد و گوش ندهد و برود گوید اگر کسی این موضوع را درك نکند ومیبراي همین.یکی بشویم

درك نکند جریان چیه، دیدش این است که من یک چیز مادي هستم و من اصالً حالیم نیست جدایی چیه، وصل 

شود، رنجیدهمیشود، عصبانیمیحوصلهبیشود،میخونبیشود،میرمقبیکشدمیاین آدم درد؟چیه

کنیم این را؟ نمیآخر چرا ما درك. شودمیشود، ضعیفمیبدنش مریض،شودمی

خانه بودیم با او یکی بودیم، آمدیم بیرون اینتوي اول پس ما .دهندمیموالنا به این سادگی توضیحبزرگانی مثل 

به ما زندگی ندادند و ما رنجیدیم، حاال آنها زندگی خواستیم وآنها این جهان چسبیدیم به چیزها ازورفتیم ذهن

براي این کار شما در . ریزدنمیدیگر خون زمین،شویممیگردیم هوشیارانه با او دوباره یکیمیشویم برمیبیدار

.داریددست براز مقاومت این لحظه 

ما ذهنیمننه ،زندگی نه مردم، نه بیرونرفتیم آویزان شدیم به چیزهاي این جهانیکه ما دانیم از زمانی میو ما

تا زمانی که ما بیرون از این خانه .که ما بفهمیم که بیرون از این خانه هستیم،آورد براي مامیحتی اتفاقاتی بوجود

بیدیم به چیزها تا یک چیزي از ما جداما چس.براي این که دید ما غلط است،هستیم اتفاقات بد خواهد افتاد

.شویممیشود که باید جدا بشود براي اینکه آفل است ما ناراحتمی

رنجیم و خشمگینمیشود،نمیما توقع داریم توقعات ما برآورده؟شویممیپرسیم چرا ناراحتنمیو هیچ

کنید یعنی میپس اگر شما خون گریه. ستپرسیم چرا توقع داریم؟ اینها همه فرهنگ جدایی انمیهیچ. شویممی
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چاره شما این است که برگردید هوشیارانه از طریق تسلیم یعنی . بدانید که جدا از او هستید،پر از درد هستید

پذیرش اتفاق این لحظه قبل از قضاوت در . پذیرش اتفاق این لحظه، هر لحظه قبل از قضاوت از جنس او بشوید

کند که قبل از آمدن به این جهان از مییعنی از جنس آن هوشیاري،کندمیخودماناین لحظه ما را از جنس

.جنس او بودیم

به عبارت دیگر این لحظه یک اتفاق دارد که بدن ما هم جزو آن است و کسی که هوشیاري جسمی دارد یعنی 

افتد، شما باید آن فضایی میدر مااتفاق . بیند، در حالی که اصل ما زیر اتفاق استمیدلش مادي است آن اتفاق را

گرچه که او . شویدمیاگر اتفاق بشوید جدا.نه این اتفاق،افتد را دریابید، شما آن هستیدمیرا که اتفاق در آن

.شود شما این کار را نکنیدمیریزد زمین و تلفمیولی برکت،شما در آغوش او هستید،چسبیده به شماست

خندیدنگریهمیانخواجه،ايآموزشمعز

رفتنسکونهنگامبهزیرك،ايآموزچشمز

آن نوك ،سوزدمیاي بزرگوار به تک تک شما، تو بیا میان گریه خندیدن را از شمع یاد بگیر، شمع:گویدمیبه ما

خندد نورش زیادمیگویند شمعمی.شودمیکنند نورش زیادمیوقتی آن را قیچی،شودمیاش سیاهفتیله

شود؟ میکنند شمع ناراحتمیو آیا آن قسمت اضافی و سیاه و سوخته شمع را قیچی. شودمی

است، ذهنیمنشما هوشیاري زندگی هستید، و یک قسمت سوخته دارید که ،حاال اگر شما دانایی زندگی هستید

، چون با آن هم کنید به گریه کردنمیشروع!آیدمینشما خوشتان،کنندمیآمدیم یک قسمتش را قیچی

برند میخندد، یک قسمت از هم هویت شدگی شما رامیبرندمیشما به شمع نگاه کنید یک قسمتش را. هویتید

کنند میوقتی هم هویت شدگی شما را از شما جدا.دیدنشما شمع را استاد قرار بدهید بخ.که از جنس آفل است

گر اگیرد، میه شما به هر چیزي که بچسبید آن را از شماک،طرحش این است.کند؟ زندگیمیاوالً کی جدا

. گذارد شما بسوزیدنمیشود براي این کهمین قسمت سوختهآگیرد، اگر بچسبید تبدیل به نمینچسبید

، در این بحر در این بحر همه چیز بگنجدسوزید؟ در آخر باید این سینه شما باز بشود، میشما چه جوري

زندگی دست از سر شما بر،چ چیز مادي در دل شما نماند، اگر هم هویت شدگیها به صفر برسدهی،بینهایت بشود

خدا هم مزاحم ،توانید داشته باشید ولی چون بهش نچسبیدیدمیدارد و شما آن موقع هر چقدر چیز مادي هممی

.شما نیست
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ما بشود حاال که کردي خوب این انرژي را خواستم که بینهایت من دل شمیگوید شما دلتان باز است من از تومی

ولی اگر . با آنخواهی داشته باشی هر کاري بکنی من کاري ندارممیاز طریق من حاال مادیات همشما ساطع کن

خواهم برکتم را به جهان پخش کنم، من میاینجا که من از طریق تو،بچسبی به یک چیزي کار من را معطل کنی

بیشتر از آن دیگر اجازه نداري، اینها را زندگی،حوصله دارم،کنممیهشت سال تحملتا هفت. کنمنمیتحمل

.گوید به شما که بیا از شمع یاد بگیرمیگوید به شما، حاال موالنامی

کند؟ چشم ما اینجا ساکن است ولی دور دورها رامیچشم چه کار. گیري بیا از چشمت یاد بگیرنمیاز شمع یاد

بینهایت باشید و ،شود شما از چشم یاد بگیرید در این لحظه ساکن باشیدمی.گرددمیرود آنجا برمیبیند،می

شما هزار متر آنور ؟گرددمیرود برمیبه جهان هم بروید، فکر هم بکنید، کار هم بکنید، چطور چشم،روان باشید

شما هم . گرددمیرود برمینورش،ببیند بر گرددشود برود آنجا نمیچشم که پا. بینیدمیاینجا وا ایستادیدرا 

با فکر هم دکنیمیگردید، فکرمیروید آینده زودي برمیروید گذشتهمیساکن در این لحظه با ریشه بینهایت

. دشوینمیهویت

گوید که شما باید یک قسمت ساکن داشته باشید که اسمش سکون است، همانطور که چشم وا میپس موالنا

شما هم ساکن هستید در این لحظه نه اینکه ساکن هستید از نظر مکانی شما. بیندمیرودنمیستاده هیچ جاای

ولی سکون حاال بگوییم بینهایت خدا، حاال،خواهید بکنیدمیهر کار،خواهید برویدمیهر جا،توانید برویدمی

درصد مانده 20هایتان را از دست دادید شدگیهم هویت درصد 80بینهایت هم نه یک کمی کمتر عیب ندارد شما 

20شما اندازدمیکندتیرمییعنی خدا این لحظه از طریق شما فکر. خوب عمق زیادي دارید، خیلی خوب است

در بیت باال . اصالً ببندید. خوب خوبه، این بهتر از این است که صد در صد مزاحم بشوید. شویدمیدرصد مزاحم

عشق را،فرستد، در این لحظهمیفرستد، خرد رامیریزد زمین، زندگی از آنور پر انرژي رامیگفت همه خونها

.شما جلویش را گرفتید،فرستدمیشادي را،فرستدمی

خواهند زندگی کنند نمیمثل اینکهچنان بستند که اصالًها خیلی.شودمیوارد این وجود مانمییک نشتی یک

همه چیز را انتقاد ؟از همه توقع داشته باشید؟آخر شما باید به همه چیز ایراد بگیریدچه خبره این همه مقاومت؟

گویی؟ چیزهایی هم که تومیهیچ چیز در این جهان عاقالنه نیست؟ حاال تو چهکنید؟ از همه چیز بدت بیاد؟

ت که، وقتی شما بستید این اینها همه توهم هس. اش از یک مرکز مادي است که اصالً سر و ته نداردگویی همهمی
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همین تکرار مکررات دردهایمان، فکرهاي قدیمی که بادیگر چی داریم بگوییم؟آیدمینلحظه را از آنور چیزي

. آخر این درست است،که اینها حقیقت است،هم هویتیمآنها 

بیند یک چشم دیگري یمخواهید زیرك باشید از چشمتان یاد بگیرید و در این لحظه این چشم مامیحاال شما

داریم و آن چشم سکون زندگی است یعنی سکون خودتان، رفتید به جهان برگشتید در این لحظه قائم شدید به 

اصالً این ذات ما و جنس ما هست که سبب دیده شدن. تان این سکون این ساکن بودن چشم دارد، شعور داردذات

.شودمی

شما هوشیاري .شود؟ این چشم نه، شمامیچه چیزش سبب دیده شدن. گویدمیامروز موالنا در مثنوي به ما

موالنا اسمش را گذاشته شمس تبریزي، شمس دین، شمس . گوید شما نور جهان هستیدمیمسیح. جهان هستید

همه شمس تبریزیند بلحاظ . یعنی شما شمس تبریزي هستید،یعنی چی؟ شمس یعنی آفتاب، نور، هوشیاري

هوشیاري است که رفته به جهان چسبیده به چیزها، هوشیارانه درد کشیده برگشته برگشته اصل، شمس تبریزي

. شوندمیروي خودش قائم شده و خیلی عمق دارد و در نور این که نور خداست فکرهاي ما دیده

شود و میشود و دركمیشنود، فکرهاي ما بوسیلۀ آن تولیدمیبیند، گوش ما بوسیلۀ آنمیچشم ما بوسیله آن

تمام . شودنمیفهمیده هم. شودنمیدیده هم. شودنمیاگر آن جنس ما نباشد فکرهاي ما تولید. شودمیفهم

دیده شدنی چیز یعنی بوسیلۀ اصل شما، جنس شما، پس شما از جنس . شودمیتجربیات ما بوسیلۀ او تجربه

شما تجربیاتتان نیستید، شما . جربه نیستیدچیز ت. نیستید یا چیز دیده شده نیستید یا شنیده شده نیستید

.نیستید، شما فکرهایتان نیستید، شما مال دنیا نیستیدهایتان قضاوتهایتان نیستید، شما حس

شوید آن میوقتی شما ساکن. و این ساکن است. شوندمیشما از جنسی هستید که همه اینها بوسیله آن دیده

کنیم درد روانمیدرستذهنیمنآییم به این جهان، میما.جوري استکنید چهمیتوجه. شویدمیموقع روان

. خواهم خوانداالن یک چیزي.شودمین موقع گنج روانآشویم میگردیم در این لحظه ساکنمیبرماشود می

.بلی از یک غزل است

1759مولوي، دیوان شمس، غزل شماره 

بینم مرا چنان که منم؟کی ب****نشان که منمرنگ و بیاَه چه بی

نشان است،بیرنگ وبیمن اصلم: معنیش این است که. اَه همان آه هست از ادات آرزومندي و افسوس است
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شما در ضمن از جنس نامیرایی هستید .شوندنمیرنگ آفتاب نباشد رنگها دیدهبیرنگ، نوربیدرست مثل نور

چیزها در این جهان گذرا هستند؟ فهمید کهمیشما از کجا. وندشمیکه در نور شما چیزهاي میرا و گذرا دیده

فهمید؟ براي این که شما از میمی گوید حضرت ابراهیم فهمید که چیزها گذرا هستند، از کجا فهمید؟ شما از کجا

ایی شما اگر از جنس نامیر. فهمیدیدنمیگذرا بودن چیزها را،جنس نامیرایی هستید، شما اگر نامیرا نبودید

پس . که شما بگویید که من اینها نیستم،گذشتند که همه شان گذرا هستندنمیاین چیزها از ذهنتان،نبودید

رنگ وبیاز جنسشوید، میدارید از جنس نامیرایی،کنید اینها را که من اینها نیستممیوقتی شناسایی

. شویدمینشانیبی

اصالً ما داریم جهان . ، هر دردي یک رنگ است یک نشان استهر فکري یک نشان است. هر فکري یک رنگ است

شما از . چون ما از ماده خام زندگی هستیم، فضاي یکتایی فضاي همه امکانات است،رنگ و بو، رنگ یعنی فکر

سازید، میسازید، دردمیبنابراین فکر. توانید بسازیدمیخواهیدمیجنس خمیري هستید که باهاش هر چی

.نشانی هستیمبیرنگی وبیولی ما از جنس. بو درد است فکر رنگ است. شویدمیجهان رنگ و بووقتی وارد

رنگ ببینم؟ وقتی که از خودم را آن طور که هستم بیمی توانم من کی کی ببینم مرا چنان که منم؟: می گوید

آنها کنم منمیمن تجربهوشوندیمظاهرنکه تو ذهن مهایی جهان برگردم، شناسایی بکنم تمام رنگها و نشان

هر کنید؟ میکنید، چی را المیمسلمان شدن یعنی یک مدتی ال. این در ضمن مسلمان شدن هم هست. نیستم

اندازد، اول از ذهنتانمیکند و به تلهمیهر چیزي که در بیرون هست شما را جذبگذرد، چیزي که از ذهنتان می

برید به ذهنتان قضاوتمیبینید حس استمیبینید، با چشمتانمیشما در ذهنتانتواند، نمیگذرد و گرنهمی

چسبید هم میدزدد توجه شما را، وقتیمیبه ذهنتان،آیدمیبعد صداي آن،کنید، به به عجب چیزي استمی

جنسکنید در حالی که از میگیرد، یعنی شما یک چیزي درستمیشوید در واقع همانش صورتمیهویت

.اشکال ما هست دیگر. گویید من از جنس نشان هستممینشانی هستیدبی

به . نیستیمها گوییم ما از جنس رنگها و نشانمینشانی هستیم وبیشناسیم چون از جنسمیراها پس ما نشان

توانیم نمیهر موقع. دانیم کی هستیمنمیایم ولی آن موقعشویم، بارها گفتهمیتدریج آن چیزي که هستیم

نزدیکترین حالت به آن چیزي که هستیم هستیم، یعنی بیشترین شباهت را به اصلمان داریم، مکی هستیمفهمیب

کنید، مثل پدرم، استادم و صفات دیگر، میدارید نگاههایتان دانید کی هستید حتماً دارید به نقشمیوقتی شما
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هر چه بیشتر خودتان . کنیممیاینجوري خودمان را معین،یتماینقدر پول دارم با پولم هم هو،اسم من این است

.شویدمیافتید و از خودتان دورمیکنید بیشتر به جداییمیرا معیین

حاال ،گوید مثل چشم ساکن باش، ساکن باشمیخواهم شما این سکون را ببینید که منظور موالنا از این کهمینم

بروي به آینده آنجا زندگی ،بروي به گذشتهشما الزم نیست. ، تکان نخورولی روي جهان کار کن،به جهان نرو

الزم نیست پا شوي بروي االن آنجا و آنجا زندگی کنی، اینجا ،خواهد براي شما بیفتدمیکنی، فردا یک اتفاقی

نی از توامیتوانی بروي آنجا بررسی کنی برگردي،می،ساکن هستی بدون اینکه از این لحظه تکان بخوري

پنج روز دیگر آنجا چی خواهد بود فوراً مثالًتوانی تجسم کنیمیات بروي یاد بگیري برگردي،تجربیات گذشته

روي برمی،افتی به زمان روانشناختی، اسمش زمان ساعتی استنمیروي آنجا زندگی کنی،نمیبرگردي، ولی

کسی با گفتگو با و در اینجا هم عمق زیادي داري، چون همیشه اینجا هستی . خورينمیگردي از اینجا تکانمی

،تواند شما را به واکنش وا دارد و از ریشه در بیاورد بکَند و شما را ببرد به جهان، همین که رفتی به ذهننمیشما

.توانی خودت را جمع و جور کنینمیدیگر

گفتند ،روت و ماروت دو تا فرشته بودندها.در این لحظه با خدا یکی هستی، داستان هاروت و ماروت را بخوانید

آنها خدا به. راهنمایی کنیمدرست کنیمبرویم انسانها را. گویممیوضع زمین خراب است و حاال من دو سه جمله

. داریمطمینانگفتند نه ما به خودمان خیلی ا. را درست کنیدآنها همین جا وا ایستید و از اینجا،گفت نروید پایین

محض اینکه رسیدند وضع انسانها را دیدند، شروع کردند به قضاوت کردن و خواستند برگردند آمدند به 

تان را از من بگیرید همیشه از من را انرژیتان را برکتتان گفته بود شما پاکیآنها خدا به.نتوانستند برگردند

. گرفتید، همین جا وا ایستید پیش من، نروید

شما هم اگر از . گردیممیکنیم هر موقع خواستیم برمیرویم درستمینه ما:گفتند،آنها هم مثل ما مغرور بودند

گوید که اگر روزي میحاال امروز موالنا.دیگر ممکن است نتوانید برگردید،این لحظه خارج شدید رفتید بیرون

.بشوينان آسمان، دوباره آسمآکه دوباره برگردي به ،گیريمیبراي تو از استادان یادباشد 

کو میان اندر این میان که منم؟****اسرار در میان آور: گفتی

.بیاوردرفرمبهیعنیآورمیاندر،بگومنبهبیاوررااسرارکهگوییمیتو،1759غزلازاستيدیگربیت
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کههستفرمنای،نیستمفرمجهاندرمنیعنی؟کومیان،یکتاییفضايدرهستممنکهاینجادرکه گویدمی

.بخوانمرابیتاینخواستممیبله،کردیمصحبتقبالًمیانمورددر.کردتعیینمیانشودمی

این چنین ساکن روان که منم****؟ساکنمنرواناینشودکی

برگردیمبخواهیموکنیمگیرجهاناینوذهنتويبیاییممااینکهیکی،داردوجودباشندگیجوردوببینید

بههملزومیاصالًوببینیمذهنیمنعینکهايبایا.نباشیمبلدراراهوبشویمیکیاوباویکتاییفضايبهوبارهد

.استدرداسمشکهشودمیروانماازچیزيیکوایمافتادهجداییدرماصورتایندر.ندانیمونبینیمکاراین

.دادتوضیحزمینبهخونریختنازاستفادهابموالناهمامروز،هستیمجداییدراگریعنی

اینافتادمجداییبهوکنممیدیگرباشندگیجوریکذهنرفتممناگر،استروانساکناصلممنکهمی گوید

اینجوريبایدمن،استروانساکناصلممنکهاستایندرستش؟ استدرستجوريچهپس،نیستدرست

طبق،دارمجسمیيهوشیارکهبدانم،دارمماديمرکزکهبدانم.کنممتوقفراینا،کنممیپخشسموانرژيکه

درمنکهکنممیشناسایی،کشندمیمراکهراآفلچیزهايآنکنمشناسایی،باشممسلمانکهگفتغزلاین

بایدمن،بیندازدتیراوگذارمنمیکنممیمعوجوکجراکمانمن،اندازدمیتیرمنۀ بوسیلخداکهلحظهاین

.باشمتسلیم

وکندمیهدایتمرازندگیوشودمیبهتردیدممن؛حضورکردناضافهوشدنهوشیاروتسلیماثردربنابراین

ایندروشوممیروانساکنمنصورتایندرکردیکیخودشباوقتیکندمییکیخودشبادوبارهآوردمی

.استاینزندگیطرحیعنی.شودنمیساکنمنروانموقعهیچ،روانهم،نمساکهممنکهاستباشندگینوع

روانیاینهمبازشویممیجداوقتیموقتطوربه،هستیمروانساکنواقعدرماکه،استمتوجهرااینموالنا

ساکنوقتی.هلحظایندربشویمساکنانههوشیاربرگردیم.کنیمساکتبایدمارااین،دردمنتهیداردوجود

کهاستاینمعنیشروانسکونکهکنیدمیتوجهمنتهی.بشویمرواندوبارهسکوناینازصورتایندرشدیم

،کنیدمیکارجهانرويولی،هستیدیکتاییفضايدر،رویدنمیبیرونخانهاینازوهستیدساکنهمیشهشما

خرد،رودمیاًدائمانرژيولی.خوریدنمیتکاناینجاازدکنیمیعملکنیدمیفکرکنیدمیعمل،کنیدمیفکر

.رودمیبرکت،رودمیشادي،رودمیعشق.رودمیبیرونشماازاًدائم

.هستهمیشهمنروانیکهاستاینبیتاینمعنیعبارتیبه.داردادامهروانیساکناینکهگویدمیموالناو
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جداییدراینکهبراي،استبدایندارمروانی،ندارمسکونکهحالتآن.مکنحفظراسکونمانههوشیاربایدمن

توضیحاتاینبا.شدمآفریدهکاراینبراي،خوبهایندارمروانی،دارمسکونانههوشیارکهحالتآن.هستیم

خوانممیهمرابیتاینبله.استخودتانتقصیر،کنیدعوضرادیدتاننخواهیدشمااگرموالنا

مکنقلنَماربازکهنعشقمراگفت

شدمباشندهوساکننکنمآري:گفتم

نیستماینهامنگوییدمیوکنیدمیشناساییراگذراحالتهاياینوکنیدمیکارخودتانرويشمااینکهازپس

تیرشماطریقازاواًدائمکهبریدمیاینبهپیوندارمدوستراآفلینمنگوییدمیوکنیدمیالرااینها

بهعشقکهرسیدمیجایییکبهباالخره،اوکردنفکریاانداختنتیرمقابلدرکنیدنمیمقاومتواندازدمی

.باشیکیاینجامنبانکننقل،نخورتکانمنبرازدیگرهانکه:گویدمیشما

نکسا.شدمساکن،شدمباشندهوساکن،نکنمآري؟چیگفتمهممن،زندگییاخدابایکتاییحسیعنیعشق

خورمنمیتکانمن،لحظهایندرعمیقبسیارعمق،کنیممیصحبتداریماآلنکهسکونیهمینیعنیشدن

رسیدهصفربهمقاومت،دهستیاوباموازياًدائم،کنیدمیحفظاًدائمرایکتاییحساین،دیگرذهنبهرویمنمی

شعورباشدهکمجسمیيهوشیار،نیستمادهجنسازدلتان،استشدهبازتاندل،رسیدهصفربهذهنیمن

.بینیدمیزندگی

تکرارمشغولاًدائم،نویسدمیشیروخواستموقعهرزندگی،استشدهسفیدۀ صفحمثلشدهخالیشماذهن

بیاییدصندوقایناز،ویدبرصندوقاینبهگونهمعتادو اختیاربیکهنیستطورينای،نیستیدگذشتهفکرهاي

یعنی.نیستیدعالقمنددیگرصندوقهابه،دیگرصندوقبهبرویدفورا،بپوشانیدراصندوقدوتابینفضايبیرون

.ایدشدهباشندهواوبهایدشدهزندهوایدکردهشناساییراصندوقتادوبینۀ فاصلهمیشهشما

شدنازقبلبودن.کردنخلقآوردنبوجودیعنیشدن،شدننهبودنجنسازشماپس،بودنیعنیباشندگی

آنازوشویدمیسکونوبودنجنسازشماپس.خداستهمساکن،خداستبودن،استشدنبرمقدم،است

چونشما.چیزيیکبهچسبیدیدبرویدذهنبهچون.ذهنبهرویدنمیولیکنیدمیفکروکنیدمیعملمقام

بیروندرچیزيیکازبرویدکهنداریداحتیاجیکنیدمیآرامشحسکنیدمیشاديحسعمقاینبااآلن

.بخواهیدشاديبخواهیدزندگی
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یکازکنممیپیشنهاددوبارهمن.آنهارويملأتوابیاتهمینخواندنبا،شدخواهدانجامشمادرتغییراتاین

چهکهببینیمخوانیممیما،کنیممعنیادبیلحاظبهکهخوانیمنمیارموالنااینجاما.نگذریدسادگیاینبهبیت

؟آمدهچیبراي؟چیهجنسازانسان،دیدهجوريچهراانسانورازندگیموالنا.کنیممیعوضرادیدمانجوري

بانسبتیهچ؟داردجسمبانسبتیچه؟داردفکربانسبتیچهيهوشیارمااصلاین،افتدمیشیبرااتفاقیچه

؟داردهیجان

ما،آیندمیبوجودمادرشوندمیدیدهماخودروشناییدرفکرهااینهیجاناتاینکهاستایننسبتش

همینطریقاز.هستیمیکیاوباهستیممادیماناجزايتمامة برگیرنددرماوقتی.هستیمآنها ةدربرگیرند

فضايآنشمارقصندمیهیافتندمیاتفاقهیاتفاقاتاینها.افتدیماتفاقهی مادرکهچیزهاییاینزیرفضاي

بوجودچیزيیک.رقصندمیاینهاارغنونبانگگفتکائناتآهنگباوافتندمیخوباتفاقاتاین بشویدزیر

.هستیدفضاآنهنوزشما،شودمیکمشودمیزیادشماپول،رودمیبینازآیدمی

بستهفضامردمبراي.شودمیبستهفضاخواهممیزندگیازشمنخوبیهچیزنیابگوییدچیزيبهبچسبیداگر

دلکهاياندازهبه.راشمادلکندمیاشغالوشمادلشودمیآیدمیآنبچسبیدچیزيبهاینکهمحضبه،شده

آنبادیگرشماجسم.افتاداهندنخوزیباییآنبهتاتفاقادفعهاینوشودمیانداختهبدتیرشودمیاشغالشما

بیشترهرچه،شودمیکمبرکت.افتدنمیاتفاقزیباییوخالقیتآنبادیگرشمافکر.افتدنمیاتفاقهماهنگی

.شودمیکمبرکتشودبمادي

کهاياندازهبهراشمازندگیکیفیتقلممرکبیعنیجف القَلَمگویدمیبارهاموالناکههميدیگرچیزاین

عدمجنسازاستماديغیردلتانکهاياندازههمانبه؟هستیدشایستهاندازهچه.نویسدمیهستیدشایسته

اگر،زندگیتانلحظهایندرداردکیفیت.نویسدمیزیباهستیدشایستهخیلیاستعدمجنسازکامالًاگر.است

و،جف القَلَمهستاسمش.موقعآنمانداریمیشایستگاینکهبراي،نویسدمیبدخیلیستهماديشاههم

.رااینکندمیتکرارخیلیموالنا

مطابقراشمازندگیکیفیتلحظهایندرزندگیقلمکهجف القَلَمهمین،گفتیمچیزتاسهامروزیدببین

تیرهمیشهوکمانشما.داردبستگیچیبهگفتمتان شایستگیو،شمانهنویسدمیاونویسدمیتانشایستگی

دنشومیاجرااینهالحظهبهلحظه،ندارمدوستراآفلینمنگوییدمیشما،ال اُحبّ الْآفلینوخداستاندازش
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دستازراریشه.دنداریچیزيدیگردبدهیدستازراسکون.ددهیمیدستازراباشندگیوساکنوگرنه

ة دربرگیرندفضاياینکهجايبهموقعآن.حوادثباد،بردمیورآنوورایندباودکندنجاازراماانگاربدهید

اینحاالگوییدمیشما،اتفاقآنبهاتفاقایناتفاقآنبهاتفاقاینهی.شویممیاتفاقخود،بشویماتفاق

ولی.نیستندگیزاتفاقاتدرکهدانیدمیشماوهستزندگیآیندهصندوقهايدربلکهصندوقآنبهصندوق

:بخوانمهمرااین.استغلطاینوهستزندگیاتفاقاتدرگویدمیذهنیمن

180بیت،اولدفترمولوي، مثنوي،

باشد مجازي، تاسه گیر هاوعده****پذیردل،حقیقیباشدهاوعده

یعنیها وعدهاین،آیدیمورآنازبرکت،يهوشیاربههستیدهوشیار،داریدسکونلحظهایندرشماوقتیپس

،بودخواهدحقیقیة وعد،بودخواهددلپذیر،بودخواهدبرکتپراینهابیفتداتفاقخواهدمیآیندهردکهچیزي

طریقازشدیمکندهجااز،باشیمداشتهسکونباشیمباشنده،باشیمساکناینکهجايبهلحظهایندراگراما

مجازية وعدشمابهزندگی،داریدماديدل،کردیدمیزندگیذهندرالًاصیاهستیدذهنتويو واکنشها

.هستیدمجازيچوندهدمی

مابهنآ.ماستمرکزآنواستذهنیتصویر،استتوهم،استمجازيچیزذهنیمنداریدذهنیمنوقتی

کهيدیگروضعیتیکبرايکنممیپلهراوضعیتاینمناآلنمنبینیپیشومنفکرهايبراساسکهگویدمی

سیستماینکلچون،مرسیمیوضعیتآنبهرویدمیبعد.نیستکهدانیدمیشماکه.هستزندگیشیتو

،نیستزندگیوضعیتدروخواهدمیزندگیوضعیتازهمیشهوکندمیمقاومتوکندمیستیزهواستمخرب

،هستیدزندگیجنسازخودتانشما،استزندگیدرزندگی،نیستزندگیبیروندر،نیستزندگیفرمهادر

نگاهآیندهبهوکندمینگاهها وضعیتبههماینوگرفتیدمنعنوانبهرامجازيمناینوشدیدمجازيکهحاال

کهاستهمینبراي.استکنندهقراربیوآورخفقاناینو.داشتخواهدنگهانتظارحالتدرراشماهی،کندمی

.شودمیجهنمرودمیمازندگییواشاشیو

یواشیواش،هستزندگیشیتوکندمیفکرکههاییتیوضعسويبهرودمی،داردراحالتاینکهکسی

،هستنداطرافشدرکهآدمهاییکندمیفکرمثالًکندمیغلطیهاي برداشتیکموقعآنوشودمیسرخورده

گیردمینظردررااتفاقییکو بیندمیاتفاقاتدررازندگیاینکهبراي،برسدزندگیبهواکهگذارندنمیاینها
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راآنها ،برسدوضعیتهاآنبهبرسداتفاقاتآنبهاوبگذارندخواهندنمیايعدهیکولیهستزندگیشیتوکه

.بیندمیدشمنمدتییکازبعد،شودمیآنها دشمنمدتییکازبعدبیندمیمانعاول

بیندمیمانعیارامحیطشیعنی،هستجاهمهاوبرايموانعنداهکردمحاصرهرااطرافشۀ همها دشمننتیجهرد

.مجازيهاي وعدهاین،رااشبچهحتیراهمسرشحتی.نیستزندگیتوشکههاییوضعیتیابیندمیدشمنیا

نقد،استروانگنج،داریدسکونشماوقتیحقیقیآن،استروانرنجمجازيحالتمجازيهاي وعدهاینحاال

:گویدمیموالناخود،استروانشادي،استروان

وعدة نا اهل شد رنج روان*******روانقدنَکرماهلة وعد

کسی.هستیدخودتانمسئولشما،نباشیدشما،مشغولندکاراینبهمردمبیشتر.استروانرنجذهنیمنة وعد

سکونایندرودهدنمیدستازراسکوناینوکندمیفکرداردزندگیسکونازوداردکونسلحظهایندرکه

ازکندنمیعمل،هستدردشیتوکهماديمرکزاز،کندنمیعملذهنشازواستمنطبقيهوشیاربهيهوشیار

اینشاديمثل،لحظهایندریعنینقد.استرواننقد،استروانگنجآدماین،کندنمیعملدردشازشاخشم

.استروانرنجیکیآن.کندخرجشتواندمی،استنقد،لحظه

خودتان قضاوت بگویید لحظه به لحظه من دچار رنج روان هستم یا گنج روان هستم؟بپرسیدخودتانازشما

وي خودتان کار کنید، اگر دچار رنج روان هستید نه خودتان را مالمت کنید نه دیگران را، ر.کنید تشخیص بدهید

خواهم این مرکزم را خداگونه بکنم، مینور افکن را بگذارید روي خودتان، با کسی کار نداشته باشید، بگویید من

من از جنس آفلین نیستم، آن آفلها را .خواهم شناسایی کنممیو منمن است هاي مرکز من هم هویت شدگی

هایم را، دردهایم را، خشمهایم را، و همینطور خوش آیندهایم را، من از جمله رنجشهایم را، کینه ،شناسایی کنم

! عاشق مجازي چی هستم؟ پولم هستم

اش بشود، اگر همسرتان و فرزندتان جزو هم هویت تواند به صورت مجازي عاشق همسرش بشود و بچهمیآدم

ق فرق دارد، عشق موقعی است که این با عش. گیردمیجلو زندگی را. شدگیهایتان است جزو مرکز مادیتان است

عشق موقعی است که شما . کنیدمیاین مرکز از جنس عدم است، عشق موقعی است که شما با خدا حس یکتایی

و . اش مجاز استولی وقتی ساکن نیستید چه عشقی؟ همه. روید، ساکن روان هستیدنمیاز این خانه بیرون

.اش رنج رواننتیجه
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و این . کندمیکنیم دردها را، آگاهانه و ناآگاهانه این مرکز مادي دائماً سم پخشمیجاريرویممییعنی ما هر جا

بارها گفتیم . گذارد دیگران به حضور برسندنمیدارد،زند دیگران را به واکنش وامیمیبه ما لطمه. درست نیست

را به واکنشهاي آنها ن است کهتوانید به مردم بکنید ایمیبهترین خدمتی که شما. ولی تکرارش مفید است

کنید به واکنش وا میدارید ایشان اگر فضاي یکتایی میچون هر دفعه شما یکی را تحریک. منفی وادار نکنید

. ذهنآیدمیشودمیبوده پا

بیاموزياستادانزروزي،راتوباشداگر

رفتننیلگونچرخِبهمعصومانجانِمرغِچو

توانید در این لحظه بیدار بشوید و روزي شما بشود، در این صورت در حالی که میمااگر قسمت شما باشد که ش

اید و مرکز مادي دارید و هوشیاري اید و در ذهن من درست کردهتوي ذهن هستید از فضاي یکتایی خارج شده

اي یا د به چرخ فیروزهبروی،گناهبیجسمی دارید، از استادانی مثل موالنا یاد بگیرید که مثل مرغ جان انسانهاي

. منظور همان فضاي یکتایی است.آسمان آبی

ذره شما هستید االن توي ذهن هستید، اگر روزیمان . یعنی این ذره از توي ذهن زاییده بشود، بشود بینهایت

قل ذهن توانید، خودتان ممکن است که با عنمیکند که از استادان یاد بگیرید، خودتانمیپس موالنا تاکید. باشد

معصومان یعنی کسانی که هم هویت شدگی با .، و نخواهید توانست این کار را بکنیدذهنیمناین کار را بکنید، 

گوید هیچ گناهی نیست که به اندازه از این میو پایین. گناهندبیواند و انداختندچیزهاي گذرا را شناسایی کرده

. مخوانیمیهمین االن. فضا بیرون رفتن بد باشد

کشمیماباراُستُنچوخوش،وقتتکهجانايبیا

رفتنستونبیسقفبهبیاموزدصبرتتاکه

گوید، به جانی که هنوز میگوید به جان حیوانی مامیگوید استاد ما صبر است، به مامیبینید که موالنامیپس

یا مثل ستون درد هوشیارانه بکش و منتها ب،گوید وقت خوبی استمی.کنیممیتوي ذهن هستیم ما و گوش

هم آنها ریزد و چیزهایی که شما بامیوقتی زندگی طرحی. گوید مقاومت کن، تسلیم شونمی.بایست، صبر کن

خوب وقتی است براي این ،این درد دارد، ولی در هر سنی هستید،را بپذیرآنها .کندمیهویت شدید از شما جدا
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شما هم ایستادگی کن، تا صبر به تو یاد بدهد چه ،ایستدمیسنگینی ساختمانکار، همین طور که ستون زیر 

.جوري بروي به آسمان دوباره

نه، آسمان درون، آسمانی که در درون شما باز خواهد ،کدام آسمان؟ این آسمان.ستون آسمان استبیسقف

گفتنش این هست که دل ما بازنهایت، بینهایت ریشه داري، یک جور دیگربیگوییم عمقمیاین که.شد

امروز هم برایتان ، این فضا در واقع این ذره ماست که گفت. شودمییعنی فضاي درون ما اینقدر باز،شودمی

. شودمیکند، در داستان جوحی، و بینهایتمیخواهم خواند، گفت که ذره دهان باز

اي که ما هستیم االن توي ذهن است چی؟ یعنی این ذرهشویم یعنی میگوییم به بینهایت خدا ما زندهمیاین که

از جنس کهکندمیاي که شناساییشود و به هر درجهمیشود و از نفوذ ذهن با شناسایی خارجمیاز ذهن زاییده

پس مثل ستون. دهدمیيشود تا کجا؟ تا تمام کایینات را در خود جامیشود بازمیذهن نیست هی باز

عکس آن کار را انجام بدهیم که انجام ، چه جوريدهد با صبرمیعی که زندگی به ما دارد یادایستیم موقمی

این جدا شدن هوشیارانه از چیزهایی شویم، میاول آمدیم چسبیدیم به چیزها االن هوشیارانه داریم جدا. دادیم

.چسبیدیم سخت استآنها که به

هم آنها براي این که با یک سري باورهایی که با،د سخت استمثالً اینکه شما از هیچ کس توقع نداشته باشی

اش این است که این کار همسرم باید این کار را بکند، فالنی وظیفه،باید این کار را بکندام گوییم بچهمیهویتید،

دي کرده تا یک کسی به شما ب. تواند ترك بشود با صبرها میتمام توقع. کند؟ اینها توقع استنمیرا بکند، چرا

خواهیم نمیولی از طرف دیگر هم. زمانی که این بدي و حس رنجش آنجا هست شما به خدا نخواهید رسید

. خواهم فراموش کنم، خیلی بدي کرده به مننمیگوییم که منمیبیاندازیم،

نم این رنجش کمیبا صبر با شناسایی، که من شناسایی. ولی زندگی طرحش این است که شما آن را بیاندازید

. براي این که یک جایی گیر افتادم،گیردمیجلو وحدت من را با خدا یعنی برگشتن و خود شدن را،اضافی است

و این شناسایی را دارم . کشم تا بیاندازم، تا بیفتدمیبراي این کار با صبر هوشیارانه درد،من باید رفع گیر بکنم

مثل یک آهن داغ ،کنممیدردي، خشمی که از گذشته با خودم حملهر چی هست، هریاکه این رنجش این کینه

هر هم هویت شدگی را شما دیدید، . اندازیم زمین زود، با شناساییمیهمین طور. سوزاندمیدست مرااست، 

.زود، بدانید که دردش بدن شما را خراب خواهد کردبیاندازید زمین،يزود
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کمعاشقدردازنکردمریمعیسیفُسونِ

رفتنفُسونوداروبهنَبوددلدردوظیفه

گوید که اگر یک می.کردمیرا زندهها م مردهدانید که با دمیمی گوید اگر شما عیسی مریم هم باشید، عیسی

تواند کم نمی، گفتگوهایش درد عاشق راحرفهایش یا نصیحت هایش،انسانی در ذهن باشد ولو عیسی مریم باشد

را کرده آنها از جنس هوشیاري هستیم، هوشیاري آمده چسبیده به چیزها ومان شق چیه؟ ما همهدرد عا. کند

تا این دل مادي کنده نشود و بیرون انداخته نشود و عدم جایش را نگیرد و زندگی و خدا جایش را ،مرکزش، دلش

استاد مردم شناسی، روان گوید من دکترم، استادم مثالًمیحاال یک کسی که. شودنمینگیرد، کار ما درست

داند که باید این مرکز مادي را باید بیندازد دور و با نمیشود،بداند که باید تبدیل نمیشناسی یا هر چی، ولی

.داندنمیاین را. زندگی دوباره یکی بشود

به معنی گفتگوهاي فسون در اینجا .خواهد با گفتگو و نصیحت و تغییر رفتارها و تغییر باورها و اینهامیفقط

گوید یعنی روشهاي میگوید به هر صورتی کهمیذهنیمناست هر چه ذهنیمنهاي است نصیحتذهنیمن

شما این باور را بردار که باهاش هم هویتی بینداز و گفتگوهاي او، مثل نصیحت، مثل عوض کردن باورهاذهنیمن

.کندنمیاین استاد زمان باشد درد عاشق را کمحاال. این فسون است! حاال با این هم هویت بشو،دور

دانید که میشما. در حالی که ما به دارو و فسون رفتیم.گوید شفاي درد دل انسانها دارو و فسون نیستمیو

مدید از جنس مجاز آ،شما از جنس خدا بودیددردهاي شما به این علت است که دل شما از جنس خدا نیست،

مقدار زیادي درد ایجاد کرده که بارها اینها راذهنیمنباقی ماندید، ذهنیمنشدید، هنیذمنبودید از جنس 

مثل حس جدایی، حس نقص و حسادت و خشم و نگرانی و اضطراب و حس خبط ،فقط براي شناسایی،گوییممی

د؟ اگر این دردها به شومیخواهید شفا بدهید؟ با گفتگومیشما اینها را چه جوري. استذهنیمناینها دردهاي 

را سفت ترذهنیمنآورد پایین، میشوند؟ نه هوشیاري رامینظر شما شب بخوابید، دارو بخورید اینها خوب

پس طرز شفاي درد دل ما یعنی همان که بصورت دردهاي ذهنی ظاهر شده، دارو، .کند ما رامیکند گیج ترمی

. ذهنی نیستهاي دارو در اینجا داروي پزشک است، و افسون من

گران بیتهمین بیت، بسیار. کندمیموالنا دارد دید ما را عوض.دهدمیاما عارفان بلدند همین موالنا ما را نجات

اي دیگر الزم نیست بروید پولتان را بدهید به یک عده،اگر شما این بیت را باور کنید که درست است. قیمتی است
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شما االن فهمیدید که .را نگه دارندذهنیمنو دارو تجویز کنند و نندکه فقط بنشینند براي شما حرف بز

هم هویت شدگی با دردهاست که سبب،استتان هوشیاري جسمی،هستتان است دل ماديتان ذهنیمن

ین آید پایین، این همه دید بد داشته باشید، ابیتان این همه هوشیاري. شود این همه اتفاقات بد براي شما بیفتدمی

این همه انتقاد کنید و عیب جویی کنید، این همه این همه مقاومت داشته باشید،همه قضاوت بد داشته باشید،

دشمنی آنها کار به کار مردم داشته باشید و چوب الي چرخ مردم بگذارید، این همه مردم را دشمن ببینید با

.گیج کنندبیشتر شما را ،هم برگردند با شما دشمنی بکنندآنها ،بکنید

اگر شما سکون نداشته باشید، در این لحظه ،االن توضیح دادم اگر شما از فضاي زیر فکرهایتان خبر نداشته باشید

از جنس وضعیت بشوید، بروید به وضعیتها و این سبب بشود که همه را ،فضاي زیرش را نبینید،وضعیت را ببینید

. چگونه خواهد بود؟ با مقاومتآنها باخوب رفتارتان،یا مانع ببینید یا دشمن ببینید

آیند نمیمریض بشوید.خواهند به شما ضرر برسدمی.خواهند شما را ببینندنمیبا شما چه خواهد بود؟آنها رفتار

خواهد فامیل میخواهد بچه شما باشد، همسر شما باشدمیحاال این.سر بزنند، دوست ندارند آدمی مثل شما را

آیید درد میگویند آقا خانممی.آیدمینمردم از این جور آدمها خوششان. واهد دوست شما باشدخمیشما باشد

کی. شودمیدید تو بد است بد شگونی تو، اصالً دیدن تو سبب درد. خواهم ترا ببینمنمیکنیدمیمرا زیادتر

. دواي درد شما نیست بدانیددارو و فسون. کند این کار را؟ شخص شمامی

باشداودرآنچهرودگردد،سرنگونطاسیوچ

رفتننگونسرکاسهزتاندنمیسوداولی

شود به سوي میریزد، چرا؟ براي این که آب جذبمیمی گوید اگر یک کاسه را برگردانید مثالً آب توي آن باشد

است؟ مثالً اگر ما ولی درد هم این طوريشود بیاید پایین بریزد، میمرکز زمین و کشش و جاذبه ثقل سبب

شود؟ می!با پولت هم هویت نشو. اندازدمیبگوییم که فرض بفرمایید که رنجشهایت را بینداز،به یکیوبنشینیم

توانیم براي این که این هم نمینه؟توانیم کاسۀ سر یکی را بگیریم و تمام هم هویت شدگیها را بریزیم زمینمیما

حاالگوییم کهمیریزد به زمین، به یکیمی،رود به مرکز زمینمیذهنشان، آبرود به مرکز ها میهویت شدگی

شود؟ با داروي شفابخشی که از آنورمیبا چی.شودنمیتواند، با حرفنمیبگذار بریزد، چپه کنراکاسه سرت

را بپذیر، همین امروز شما اتفاق این لحظه، آیدمی، برکت از آنورآیدمیشما موازي بشو شفا از آنور. آیدمی
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اندازد، این تیر فقط تیر فکر نیست، تیر برکت هم هست، تیر شادي هم میتیراو از طریق شما، گفتیمگفتیم

شود، این کار میکنید در این لحظه، تمام این برکات وارد وجود شمامیهست، وقتی شما با اتفاق این لحظه آشتی

چگونه شدیم ما؟. شودمیه هوشیاري است آزادشود که مقداري از وجودتان کمیسبب

هم ،هم هویت شدیم با این چیز،ما آمدیم به این جهان به صدها چیز تقسیم شدیم، یعنی هم هویت شدیم با این

آوریم یک مییک صندوق را و خودمان را از آنجا درکنیم میاش را شناساییهویت شدیم با آن چیز، وقتی یکی

توانیم میآن جنس دانایی دارد، دانایی خدا را دارد، با او،جنس خودمان است،شودمیادمقدار هوشیاري آز

.آن هوشیاري آزاد شده،ببینیم، اوست که چراغ قوه ماست

دارد، ذهنیمنخودش سه متر ،جلو ما بنشیندذهنیمنیک . را بریزد زمینذهنیمن، ذهنیمنتوانید با نمیشما

گوید میمنذهنیمنما گفتیم دل .داریم او به ما نصیحت کند، ما توي دلمان به آن بخندیمما هم که بیست متر 

سودا یعنی درد، درد .دهدمیفقط نیروي آنور هست که شما را شفا. با این که پروفسور باشد،رسدنمیاین عقلش

بلی باید تسلیم بشوید انرژي بیاید .تواند با گفتگو این را حل کندنمییعنی کسی.ریزدنمیاز کاسه سر زمین

:گویدمیهمین است دارد این را.اینها را درست کند

زاکیايخانه،زینمروناپاکی،وپاکیاگر

رفتنچونبندهايراتوعالمدرنیستگناهی

مرو بیرون، از این خانه خدا که فضاي یکتایی است . می گوید اگر پاکی که پاکی، اگر هم ناپاکی هیچ فرقی ندارد

تسلیم شما در این لحظه، یک لحظه توي ذهن هستم چه جوري بروم به فضاي یکتایی؟من گویید که میحاال شما

و دوباره بگویم تسلیم پذیرش اتفاق این لحظه قبل از قضاوت . برد آنجا، و شما لحظه به لحظه تسلیم شومیشما را

پاك آن کسی .کند پاك باشی یا ناپاك باشینمیفرق. یکتاییبرد به فضاي میو شما را.استبدون قید و شرط

در این فضا کند، هر دو باید نمیهیچ فرق،ش را ریخته، ناپاك کسی که نریختهخودهاياست که هم هویت شدگی

توي ، به خودش کند کهنمیگویند من لیاقتش را ندارم، نه، داري، خدا به این وضع فعلی ما نگاهها میبعضیباشند، 

.توانی برگرديمیخواهد آزاد کند، و هر کاري در گذشته کردي االنمیشما زندانی شده آن را

هیچ ، در عالم گناهی نیست در عالمگناهی بدتر از رفتن از این خانه نیست، گوید هیچ میزاکی یعنی پاکیزه،

بیرون رفتن یکتایی یعنی از فضاي . ناي بنده که باید با من موازي باشی، مانند رفت،تو را به توگناهی نیست
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روممیتسلیمطریقاز گویید من االن پاکم یا ناپاکممی،شما عمل کنید.بزرگترین گناه است، مشخص است دیگر

عیب ندارد یادم ،شوم هر موقع دیدم که آمدم بیرونمیتوانم تسلیممیاز آنجا تا آنجایی که،فضاي یکتاییبه 

.شوممیتسلیم، دوبارهرفته

شوم و دائماً میلحظه آشتیاینشوم، اتفاقمیلحظه آشتیاینبا اتفاق،شوممیلحظه آشتیاین دوباره با اتفاق 

بینید دردهایتان میدانید چه جوري، یک دفعهنمیکند، شمامیمن کاردر آنجا آن روي.در خانه یکتایی هستم

فهمید؟ از آنجا کهمیهویت شدگیهایتان رفته، ریخته، از کجابینید با این روش نصف هم میریخت، یک دفعه

دهم، دو سال پیش این اتفاقمیگویید دو سال هست مثالً به گنج حضور گوشمی،االن شما آزمایش کنید

چی شد شما همان آدم هستید مرکزتان . خندممیافتد منمیکردم االن این اتفاقمیافتاد من این کار رامی

.، دیدتان عوض شدهعوض شده

روبهتوراهعدوّدرگه،اندرینشیرتویی

رفتنزبونچالشاینازبدنامیشیربربود

خواهد بگذارد نمیدشمن ما کیه؟ یعنی آن کسی که. گوید انسانمی،شیر درگاه خدا کیه؟ این همه مخلوقات دارد

درست است که ،هر دو اینها روباهند. هم شیطان استاش است و رئیسذهنیمنما بیاییم به فضاي یکتایی، آن 

براي این که اصلیم براي اینکه از جنس او ؟چرا شیریم.اند ما شیریمفریبکارند ولی در مقابل ما خیلی ضعیف

توانیم میاز طریق تسلیم دانایی او را بدست.به عنوان ذره و امتداد او ما شیریم، ما دانایی او را داریم. هستیم

. کندمیکند و تمامی کارکردهاي جسمی مرا ادارهمیخرد او را داریم، خرد خدا تمام این کائینات را اداره. اوریمبی

.توانم حس کنم که دلیرممیتواند در اختیار من باشد، منمیآن خرد

زهره تابنده شدم،زهره شیر است مرا***جان دلیر است مرا،دیدة سیر است مرا

دانیم که به شراب آنوري، شادي آنوري احتیاج میم شناسایی کنیم چشم سیر داشته باشیم، االن ماتوانیمیما

دانیم اگر پولمان اضافه میمثالً ما. توانیم چشممان را سیر کنیممیپس. آیدمیداریم، نه خوشی که از جهان

یر است و جانی که دلیره، جانی کهدیده س،خوب این یک دید درستی است. بشود خیلی به ما اضافه نخواهد شد

کند و شمامیهرة شیر کارتواند حرکت کند و شجاعت شیر را دارد، و هر دفعه این دیدة سیر و جان دلیر و زمی

شوید، یعنی این خرد و این شادي میو صبر کنید زهره تابندهدرد هوشیارانه شرکت کنید توانید در این چالشِمی
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سیرسبب زندگی را از خوشی تاییدبیچند بار بچشیم شادي. کنید شما از آن شاديمیتفادهاس. تابدمیاز شما

شما آدم عاقلی هستید، شما بزرگ ما هستید، شما . کنند که شما آدم خوبی هستیدمیشویم، آخر مردم تاییدمی

کسی به اینها . آیدمینحضور در؟ اینها تایید مردم است دیگر، از اینهاآیدمیدانشمند هستید، از اینها چی در

؟چیز خوب تایید و توجه مردم است! داند چیز خوب چیهنمیاش او را گیج کرده،ذهنیمنتوجه کند پس 

را تنبیه توانم فالنیمییا این که بگویی که من مثالً؟یا پوز دادن است؟تشکر مردم است؟قدردانی مردم است

کنند، این شد زندگی؟ میزنم چند نفر عملمینند، من حرفکمییا مردم به حرف من گوش؟کنم

مان را خواهد ما شیریتمیو او. دانیم ما شیر هستیم، ما بلحاظ اینکه از جنس او هستیم شیر هستیممیپس ما

ء خیلی مهمند این آموزشها که منشاها من این را، اینگوید که بارها گفتممیگوید،میخود شیطان. اجرا کنیم

خواهد شما را تغییر بدهد، و این میگوید خدا هر لحظه یعنی این لحظه در کار جدیدي است یعنیمی.قرانی دارد

.دهدنمیگذارد شما با او همگام بشوید، اجازهنمیگذارد شما باور کنید،نمیمنبع پر از شک

تر از من بوده، من روباه بودم تو شیر، حاال گوید ببین تو قدرتت زیادمیگوید؟میدانید به شما چهمیو شیطان هم

یک خرده، من آمدم توجه تو را بند کردم به یک چیزي در بیرون و توکنممیگوید من دارم عوضنمیاینطوري

گویی چرا مرا میتوانستی نیایی، و آمدي و گیر من افتادي، به تلۀ هم هویت شدگی افتادي، حاال به منمی

، تو قدرتت بیشتر از من بود براي چی آمدي؟ حاال که آمدي من از تو متنفرم، حاال از منکشیدي؟ تو خودت آمدي

. گویدمیو از این چیزها؟خواهی براي تو کمک کنممی

از این که راه را پیدا کنیم به ،از این دست پنجه نرم کردن،گوید اگر ما به عنوان شیر خدا از این چالشمیخالصه

اي که این مسئولیت به تنها باشنده. م به سوي خدا برگردیم، زبون بیرون بیاییم خیلی بدنامیمسوي زندگی برگردی

ن زمان که به این جهان بیاید بصورت هوشیاري، پس از یک خرده معطلی در ذهن برگردد آآن داده شده در 

. کند ما هستیمهوشیارانه با زندگی یکی بشود و این برکات را در جهان پخش،خودش را از جهان بکند

شویم میآزاد کننده است هر دفعه موازي،که خود خدا کمک کننده هست،خواهید از این چالش برگشتمیشما

این مطابق قوانین زندگی ؟خواهی که زبون بیرون بیاییمی،کندمیفرستد براي شما، هدایتمیکلی برکات

که ما در این لحظه ،ت خودمان را بفهمیم و اجرا کنیممسئولی،ما باید وظیفه خودمان را انجام دهیم. نیست

هیچ کس نباید بگوید که مردم . مسئول تمیز نگه داشتن دل خودمان هستیم، هر کسی مسئول خودش است
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تو فقط خودت .کنی؟ هیچکس نخواهد آمدنمیخود توچرا بیایند دل مرا تمیز کنند از هم هویت شدگی و دردها، 

کند که برگردي با او یکی میفقط همین ابیات را عمل کنی خدا به تو کمک. ز جنس خداییتیرا داري، البته تو ا

.کند براي شمامیراه را دارد باز،روي سکون بینهایت قائم بشوي،بشوي

کششهچنیننازِبیاباريکشی،مینازيچو

رفتندونچرخِزیربهباشدبداختريبسکه

آنها گذردمیچیزهایی که از ذهنت،بجاي اینکه بروي ناز اجسام بیرونی را بکشی،خواهی ناز بکشیمیمی گوید

شوي با او و نمیچرا موازي.را بکشی که آفل هستند، بیا ناز زندگی را بکش، خدا را بکشآنها بروي ناز،ناز دارند

از چیزهاي بیرونی، چسبیدي به،ت کشیدي از آدمهاکنی؟ اینهمه که منّنمیکشی با صبر؟ چرا صبرنمیناز او را

هم کردند هیچی توش نبود، بیا با پذیرش و صبر، صبر کن و ناز ها که بعضی موقع؟خدا به من توجه کنو راتآنها 

یعنی همیشه به بد اختريبد شانسی است، ،که اگر زیر چرخ دون بروي این خیلی بد اقبالی است.زندگی را بکش

.همین ذهن استچرخ دونبراي تو خواهد افتاد، اتفاقات بد علت بد اقبالی

تابد و از تابش خورشید استفاده کند، که میتمثیل این که یکی برود باالي زمین و در آنجا باشد و دائماً خورشید

سکون داشته باشیم، انرژي زندگی از ما بتابد، و زندگی ما را درست کند، و ساکن روان بشویم، ،کشیممیما ناز

کسی که باالي جو زمین است بیاید روي زمین و دچار شب ،سبب از ما عبور کند حاال بجاي این کاربیشاديدائماً

و روز بشود و تغییرات زمین بشود و با او بچرخد این درست است؟ به عنوان سکون و ناظر ذهنمان را نگاه

اي سکون که آرامش زندگی، شادي زندگی از ما بج. دهدمیمکان اتفاقات است اتفاقات را نشانمان کنیم، ذهنمی

این خوب ،رویم به ذهن، رنج روان از ما روان بشود دچار اتفاقات بشویمبما روان است، گنج روان از ما روان است

یا تماشا کنیم ذهنمان را؟؟است

یفتی بترسی، در تغییرات چرخ ذهن بشوي از این اتفاق به آن اتفاق هی مرتب اتفاق باگر بروي آن تو و دچار

آنصورت اتفاقات خوب براي تو خواهد افتاد؟ نه این بسیار بد اختري، بد اقبالی بدشانسی است چون از خرد 

زیر . زندگی از برکت زندگی محروم خواهی بود همیشه اتفاقات بد خواهد افتاد، پس شما زیر چرخ دون نروید

ذهنیمنها این جهان خیلی. یعنی دائماً با اتفاقات زندگی کردن، دچار تاثیرات اتفاقات بودن)پست(چرخ دون 

.شودنمیکند قاطیمییک کسی که سکون دارد به این اتفاقات نگاه.آوردمیاتفاقات بد بوجودذهنیمندارند، 
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آورد، در جهان سامان بخش میروينها آبد اقبالی به. شوندمیذهنی قاطیهاي من.شوندمیآدمهاي دیگر قاطی

ولی هیچ . کنندمیکنند، خیلی کارهامیزنند، انتقادمیکنند، زورمی، درست است که خیلی مقاومتآنهانیستند

بدنشان . برندمیباالخره خودشان را از بین. براي این که از برکت زندگی محرومند،توانند انجام بدهندنمیکاري

. جان درست حسابی ندارند. کنندمیخشم و هیجانات بد زندگیشود، بامیبرند، فکرشان خرابمیرا از بین

غافلکنمراخودخودزدل،بشویمها دانشز

رفتنذو فُنوننشایدمقبِلدلبرسويکه

ودم نگاهکنم و بصورت ناظر به خمیهم هویت شدم دلم را پاكآنها می گوید از دانشهایی که یاد گرفتم و با

براي این که اگر . کنم، خود دوم خود اصلی استمیخود اصلیم را غافلذهنی،منکنم و از این خود یعنی می

کند چه بگوییم نمیفرق. سکون استدلبر خوشبخت بروم، بسوي آن حالتم بروم که ،بخواهم به سوي خدا بروم

گویم صاحب مییعنی اگر من. فنون نباید برومذودر آنصورت. چه بسوي حضور خودم بروم،به سوي خدا بروم

توانم به پیش آن دلبر بروم، آن دلبر نمیدرست کردمذهنیمنها دانم و بر اساس این دانستهمیدانش هستم

. دانایی خودش را دارد، اصالً آرزوي من این است که به دانایی او برسم، که دانایی خود من هم هست

استادهایمان یاد گرفتیم و با اینها هم ازک سري دانش ذهنی داریم ما که از کتابها وآییم سر این که یمیپس

شما ممکن است ،گوییم اینها کاربرد ندارند؟ نهمیآیا. شویممیهویت شدیم، و اینها شده دل ما و از دلم اینها را

تان هم تان با دانش حرفهیا باید با حرفهآ،تان را بلدیدشما حرفه. کنندمیکارآنها مدیریت بدانید وهاي کلی فن

را از دلتان بشوئید و به صورت معلومات و فنون ذهنی نگه آنها توانیدمیشمابشود دل شما؟ آنها هویت بشوید و

آرامش خدا را داشته باشید، شادي خدا را ،ولی دانایی خدا را داشته باشیداستفاده کنید به موقعشآنها دارید، از

من درست کنید، و آن خود اولی را درست کنید و آنها هم هویت بشوید و بر اساسآنها شید، ولی اگر باداشته با

توانید نمیدانم،میمخصوصاً این کلمه،دانممیو ستیزه دارم و عقل دارم وو مقاومت دارم ام بگویید که من خودم

.شویدنمیو خوش اقبالیعنی خوشبخت . شویدنمیپیش دلبر مقبل بروید، دلبر مقبل هم

این سینه ما باز،شودمیصفرذهنیمن،دانیمنمیگوییممیاین مقبل درست ضد آن بداختري است، وقتی ما

باید ها پس از دانش. کنیممیبه آن دست پیدا.در ذره ما یعنی در خود اصلی ما دانایی ایزدي وجود دارد.شودمی

تان کنید منمیکنید و شما انکارمیتان نگاهحتی اگر من دارید به من،ناظرشما بصورت حضور.دلمان را بشوریم
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دانم نمی،دانمنمیگوییممیهمیشه. گویید که من این نیستم در ابتدا، تا بتوانید بسوي زندگی حرکت کنیدمیرا

.دانمنمیکنم،نمیچی خوبه، نصیحت هم به کسی

. ن لحظه نشانگر این است که دانایی ایزدي برتر از دانشهاي سطحی ماستدانیم، پذیرش اتفاق اینمیحقیقتاً

االن یک اتفاق بدي کنم، میاثربیمن اینها را،دانیمیگوید تومیبه من هم هویتمآنها دانشهاي خودم هم که با

مپذیر، ولی یک گوید میپذیرم در حالی که دانش ذهنی منمیگوید بد است، این را منمیافتاده که ذهن من

شود که به دانایی او میسبب. کندمیپذیرم این پذیرش مرا از جنس اومیدانایی بزرگ این را بوجود آورده، من

.دست پیدا کنم

جانقشراستجاناینکهمجنونانجانشناسد

رفتنجنوندردانشزدانشاینبهربباید

اند و این سکون بصورت ناظر دنیا را ه سکون خدا زنده شدهجان انسانهایی که ب.در اینجا مجنونان مثبت است

چسبد اینها مجنون نمیشود به چیزينمیشود از جنس هم هویت شدگینمیکند، و از جنس ذهنمینگاه

شما هر موقع در این لحظه تسلیم را کند میایلزرا ذهنیمنگوید که عقل میبه این علت مجنون.هستند

تان را پذیرفتید ذهنیمناگر نه رفتید حرف . ذهنی در اینصورت جان مجنون داریدمنستیزه ترجیح دادي بجاي 

. این دیگر واقعاً جنون است و دیوانگی بد است،بجاي دانایی زندگی

این قشر ،در حالی که دل ما مادي است،شناسد که این جانی که توي ذهن استمیپس جان مجنونان، عارفان

بینهایت،شودمیاین جان اصلی ما نیست، جان اصلی ما موقعی است که سینه ما باز. ن استجان است پوسته جا

ذهنیمناین جنون لفظ .بنابراین بخاطر این دانش و این دانایی ایزدي باید از دانش ذهنی به جنون برویم. شودمی

گوید توقع نداشته میونگوید نباید حسادت کنی، جنمیگوید نباید خشمگین بشوي، جنونمیاست، جنون

گوید دنبال توجه و تایید مردم نباش، میجنون. چرا نداشته باشم؟ یک چیزي باید بگیرم: گویدمیباش، عقل

پس شما به عنوان جان مجنونان قشر جان را. توش نان و آب ممکن است باشدگوید چرا نباشم؟ میعقل

هر موقع تسلیم شدیم دانایی ایزدي . به جنون دانایی ایزديرویم میو از این دانش هم هویت شده. شناسیدمی

. را نهذهنیمنعقل . آمد و گفتید کدام را من انتخاب کنم، دانایی ایزدي را انتخاب کن
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غَواصیراستاومباحدم،بیزنددمکوکسی

رفتنفزونرااورسدکم،درزند،کمکوکسی

گوید بدون اینکه ذهنش کار کند بتواند فکر میکه دارد.فس بکشدمی گوید کسی که او بدون نفس کشیدن ن

در آنصورت جایز است که او برود غواصی کند و از اعماق دریاي بینهایت . یعنی ذهنش را خاموش کرده باشد.کند

از صندوق هستند، فکر بعدولی کسانی که دچار صندوق .ایزدي گوهرهاي خرد و شادي و عشق را بیاورد بیرون

. زنندنمیاینها بدون دم دم.پرد و این فکر در زمان است، در گذشته و آینده هستندمیپس از فکر در ذهنشان

شما.تواند برود ته دریا و مروارید بیاورد باالمیبراي همین،کشدنمیغواص سه چهار دقیقه پنج دقیقه نفس

شما با هزاران ،دهندنمیدهند؟ اگر فکرها اماننمیمانتوانید ده دقیقه بدون فکر ساکن بشوید؟ یا نه فکرها امی

یعنی شما از دریاي یکتایی گوهر. که شما غواصی نخواهید کردتا چیز هم هویتید، حداقل وضعتان را ببینید 

.توانید بیاورید بیروننمی

هن کم است کسی که چون ذبگیرید،کم را ذهن. کم زند را به معنی هیچ نزند بگیریدکم،درزند،کمکوکسی

اعتراض نکنید، ،شویدمیشوید، کوچکمیدهد که وقتی شما کممیدر ذهن نباشد و همین طور معنی این را

، کمدرزند،کمکوکسی. توانید افسون بشویدمیدر اینصورت شما،اصالً اعتراض نکنید و خوشحال بشوید

صبر به شما یاد بدهد، در این ،عتراض نکنید، صبر کنیدتان کوچک بشود و غوغا نکنید، اذهنیمنیعنی این که 

. بلحاظ روحتان بلحاظ هوشیاریتان بزرگ بشویدد؟یچه جوري افزون شو.دیافزون شواست کهصورت روزي شما

ش را تعمیرذهنیمناندازد بزرگتر بشود بازهم، زودي میداد و بیداد راه،شودمیولی کسی که یک خرده کوچک

. زندنمیاینطوري نیست که در کم، کماودهد، میشود پنج برابر واکنش نشانمیتوهیناوسی که بهکند، کمی

ویید که گبگذارید کوچک بشود، ب،شودمیتان به دالیلی بوسیله زندگی کوچکذهنیمنوقتی که بایستی میشما

یدا نکن، واکنش نشان نده، دوباره این را بیا برو، غوغا نکن داد و ب،گوید که اینجا نباش دیگرمیزندگی به من

.در مورد این مطلبی خواهیم خواند. بزرگ نکن، تا بزرگ بشوي

جوتوبهوگیرخموشیاو،بگویدتاکنرها

رفتنتایِبونسويِبهداردخودلدارآنکه

فضايبهخانهاینبه؟کجاهب،دنیاازبرگشتنیعنیکردنتوبه،کنندهتوبهیعنیتایب،کنندگانتوبهیعنیتایبون
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همآنها باکهچیزهاییدرشدیمپخش،چیزهابهچسبیدیم،ذهنبه،جهانبهرفتیمیکتاییفضايازما.یکتایی

بهدرداینآوردمیدردراجایییک؟کندمیجمعجوريچه.کندمیجمعرامازندگی،دردهاجملهازهویتیم

وکنآزادهمیکیآناز،کنآزادهمیکیآناز،کنآزادراخودت،بشوتسلیمرانجاای،بپارااینجاگویدمیشما

یعنی،کنرهاکهگویدمیاآلن.استتوبهاسمشکاراین،یکتاییفضايبهگردیدبرمیداریدشویدمیآزادوقتی

چیکه،شوتسلیم،اشبموازي،کنرهاکهگرفتیسفت،راترسکنبس،راذهنکنترلکنبس،نکنکنترل

. کندمیبیانراخودشذهنیمن،زندمیحرفتذهنیمنکنیکنترلوبترسیچون.بزندحرفزندگیتاود؟بش

.دهدنمیتوبهراالهاماتشخدازندنمیحرفزندگی.شودمیمرکزتذهنیمن

کمتر،کنعادتخموشیبهید می گواینکهمثلدرست،کنساکتراذهن،گیرخموشی،اوبگویدتاکنرها

،تندتندصندوقآنبهصندوقاینازهی،دیگرصندوقیکبهبرويبیروننیاصندوقاینازیعنی،بزنحرف

ازو.بایستاش فاصلهدر،بیرونآمدي.استصندوقیکصداي،ذهندرلحظهایندرگفتاريهر، گیرخموشی

،کناستفادههمانرژيآنازویکتاییفضاي،خداسويبهبرگرد،رگردبکناستفادهصندوقتادوبینۀ فاصلآن

.صندوقیتادوبینۀ فاصلتوکه،کناستفادهدیدآناز،کناستفادهبینشآناز

.کندمیکمکشمابههماوگرديبرمیوقتیشمایعنی.کنندگانتوبهسويبهبرودکهداردخوخدااینکهبراي

،کنندانباشتهبایدکنندمیفکرهنوز،روندمیپیشدارندذهنصحرايتوهنوزکهرودنمینیکساسويبهخدا

وبشودایجادبیشتريدردهاي،باشدترسفت،باشدترماديدلشان،باشددلشانها انباشتگیاینوکنندزیاد

برودداردعادتولی.رودنمیآنها ويسبهخدا،خداازوزندگیازبشونددوربیشتروباشددلشانهمدردهااین

.استانههوشیارهمیشهبرگشتکنمیادآوري.گردندبرمیدارندانههوشیارکهآنهایی،برگردندگانسويبه

.برگرددناآگاهانهنفریکشودنمی

بسیاریاربسنکاتازبرخیکهاست888غزلازبیتچنداینخوانممیبرایتاندیگرغزلهايازايسادهابیات

زندگیبیرونجهاندرکهدکردیآزمایشبارچندینشمااگر.بودرفتنآزمونآنها ازیکی،بشودروشنغزلمهم

.استزمینهایندربیتچنداین.شودمیتلفوقتتاننکنیدامتحاندیگر،نیستزندگیها وضعیتدرنیست

888مولوي، دیوان شمس، غزل 
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مپوشرابصروعقلگوش،زکنبرونپنبه

رودمیبصرسويپوش،حلّهصنَمکان

ۀ پنبمنتهی،حضوربصورت،داریمگوشسکونبصورتما،کنبیرونراذهنیمنۀ پنباصلیتگوشازگویدمی

رسگوشآندیگر،شودمیهویتهمباهاشوشنودمیگوشاینوقتی،استسرگوشگفتهقبالًمارسآنگوش

دلبرآناینکهبراي،مپوشرازندگیدیدو زندگیخردیعنیعقلوبیاردرراپنبهاینگویدمی.نودشنمیما

زندگیتواندمیهمبازپوشحلهصنمآن،خدا.حضورلباساینجادرحریرنولباسیعنیهلّح.پوشهلّح،حضور

.استحضوردیدینجاادربصر.رودمیبیناییسويبصرسويب،رودمیدیدبسوي،باشد

دلذهنیمنیایمداردیدجوردوحاال.داردبینجسمدیداگرداردحضوردیدکهرودمیکسیسويبهیعنی 

بصروعقل،داریمرازندگیدید،استعدمجنسازدلمانیا،بینیممیراها نقش،داریمجسمیيهوشیارماست

بینیممییاشنویممیکهچیزهاییباکهموقعی.داریمرازندگیدانایی،داریمرازندگیبینایی،داریمرازندگی

.گویدمیراهمیندارد،ستهآن ازهممادلوکندمیکارداردمازندگیشعورآن،نیستیمهویتهم

رودمینگرنقشجانبِجهاننقش**زنندگوشیپیازراچنگودفوناي

زدهگوشیبرايزندگیموسیقی.استزندگیچنگودفوناي،چنگودفوناياینجادرحاالکهگویدمی

کهزنندمیگوشیبرايزنندمیچنگودفونايوقتیجهانایندرکههمانطوري.بشنودبتواندکهشودمی

تاسنگرنقشکهکسی.رودمیشودمیپابردنمیلذتکهکسیآن.ببردلذتوبدهدگوشوبشنودتواندمی

عشقموسیقی،کهنیستارغنونآهنگدنبالکهآن.استجسمدنبالاًدائم،داردجسمیيهوشیاریعنی

؟درستهاستنقشدنبالداردجسمیيهوشیاراینکهبراي.کهنیست

جنسازکهکسی،استجسمدنبال،استجسمجنسازکهکسیبگویدخواهدمی؟بگویدخواهدمیچیحاال

يهوشیارجنسازکهکسی،رودمیيهوشیارسويبهيهوشیارجنسازکهکسی،رودمیدرددنبالاستدرد

اگر.کندمیپخشاوطریقازرابرکاتش،زندمیاوبهراشاموسیقیخدا.فرستدمیاوبهراپیغامشخداسته

دلاینکهخاطربهببینیدتوانیدمیراجهاننقشفقطاینکهبرايرویدمیجهاننقشدنباللحظهایندرشما

.شنویدنمیرازندگیخرددیگر،داریدمادي
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رودمیشررهمچوناریت،نظرکاین**قدیمنورزهستآنکهجونظريآن

هستیمنورهمانما.استازلینور،استقدیمنورازآنکهبجورانظريآنگویدمی.استايسادههاي بیت

چیزهاکهاستنوريهمانماجنسیاقدیمنوراین.کنپیدا،کنجستجواصطالحبهراخودتدانایینوریعنی

دركوشوندمیکردهفکرآنۀ بوسیلفکرها،شوندمیشنیدهآنۀ بوسیلحرفها،شوندمیدیدهآنۀ بوسیل

نور،استلیازنور،استقدیمنوراینوهستیمجنسآنازما.شوندمیدركآنۀ بوسیلها تجربه،شوندمی

.ببیناینبابجورانظراین،خداست

نارينظراینکه،آتشیعنیهمشرر،آتشیعنینار، ناریتنظرکین، رودمیآتیشمثلکهتذهنیمننظراین

دنبالنظرآن.هستعشقتوشنظرآنزیباستنظرآن،سوزاندمیداردهمراخودت،سوزاندمیرودمیجاهر

.استکائنات،خداستآهنگخوشموسیقی

امتحاناینبودبسجنس،سويرودجنس

رودمیخرسويخررود،میشهسويشه

بس؟کنمامتحانبایدچقدررآخ.رودمیآنسويبهباشدجنسیهرازدلشیعنیباشدجنسیهرازکسیهر

چیزهايسويبههستیدهویتهمرونبیچیزهايودردهابااگر،کنیدمیپیدابینشاآلنشمایعنی.دیگرسته

ستهبس،کنیدامتحانبایدچقدر،رویدمیبیشتردردایجادسويبهرویدمیدردسويبه،رویدمیبیرون

استشدهبازدلشاستزندگیجنسازکسیهر،رودمیشاهسويبهاستشاهجنسازکسیهر.دیگر

.رودمیخودشهمجنسانسويبهرودمیخداويسبه، بگنجدچیزهمهبحردراینبحرایندر

عدمازدلشکهکنیدپیداآدمیتوانیدنمی،استکینهورنجشازپرمرکزتان،هستیددردجنسازاگرشما

.استجذبقانوناسمشاین،اوازآیدمینخوشتان،رویدمیخودتانجنسسويبهشما،باشدزندگیاز،باشد

شدگیهویتهمهست،ذهنیمندلشدرکهکسیهر.ستهذهنیمناینجادرخر، رودمیخرسويهمخر

زندگیسويبهرودنمیعارفسويبه،رودمیمشابهدردهايوشدگیهاهویتهمسويبه،دردهاستوهاست

.رودنمی

راخودشکندنگاهخودشبهباید،رودمیدردبسوي،استشدگیهویتهمواستدردازدلشکسیاگرحاال

نه.کنمکارخودمرويبایدمن،کنمعوضرامرکزمبایدمنبگویدباید.نکندمالمترادیگرانکندشناسایی
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خودشانبروندمردم،کنمنمیعوضمی گوید خودمدرراهیچیمن.خودمازغیرکنممالمترامردمۀ هماینکه

دیگرگفتداشتیمغزلدرحاال. رودمیخرسويخر،ريدااشکالتونه. دارنداشکالمردمکنندعوضرا

.کنمنمیامتحان

دیدستمبارهزاراناستَم،یااستزرقبرون

رفتنآزمونبرايباشدابلهیپسایناز

راوضعیتیککهبوداینقمارش؟ بودچیقمارش،بودقماربازجوحی ؟کردمیچکارجوحی ،رسممیاآلن

گفت،دیگرصندوقیکدیگرصندوقیکدیگرصندوقیکرفتمیبعد.بودخالیدوقصنیک،توشرفتمی

رادیگروضعیت،نیستتوشچیزيدیدید،کردیدامتحانراوضعیتاینشما.مفلسمهمینبراي،قماربازممن

ایناز؟ نیکامتحانخواهیمیدیگرچیبراي،ان هستسالتپنجاهحاالهمراوضعیتیکیآنکردیدامتحانهم

.نیستوقتدیگررفتن، آزمونبرايباشدابلهیپس

رودمیتبرزیرشودهیزمچوخشک**برندبستانجانبترستنهالچههر

اینبهآییممیوقتی.کارندمیبستانتويبرندمیاستتروقتی،جواندرختیعنینهال،داریمترنهالوقتی

باورهاي،بدهندآنها بهعشق،بکارندیکتاییگلستاندرراترنهالاین،نددارمسئولیتمادرهاپدر.تریمجهان

زندگیخانوادهایندردردبا.ندهندآنها بهراخودشاندردهاي.نکنندتحمیلآنها بهراخودشانة شدهویتهم

بهشدگیهویتهمدرقایننباید.بدانیمراقدرشبایدماراريتَاین،نکنندزندگیکنترلوترسبا،نکنند

الیقدیگرشدخشکوقتی،شودبخشکتادرددرددرددرد،دردوشدگیهویتهم،دردوبدهیمفرزندانمان

.بسوزدشودشکافتهباید،استتبر

نداریمرمق،ایمشدهخشکاستسالمانهفتاد،استسالمانصتشاستسالمانپنجاه.ایمکردهراکاراینماو

درباشیمفضاآندربایدما،خشکشدیمهیزم،هستیممریضیازپر،دردیمازپر،مالمتیمازپر،یمندارزندگی

براي،تریمهمیشهاشدبسالماندویست،باشدسالمانصدباشیمفضاآندر.باشیمترهمیشهباشیمخانهاین

کاربدناینراگحاال،شویممیپیرترچههرووصلیمآنجابهمستقیم،شودمیمان ریشهواردهمیشهآباینکه

کهماها،کنیمشروعجوانیازراکاراینتوانیممی،موالنامثلبدهیمبهتريهاي میوهتوانیممیاینهاوکند

.بشنوندجوانهاخوانیممیرااینهاکهحاال.گویممیارخودممن،دانستیمنمی
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ترشاخچوندمهربخورفمعانیآب

رودمیشکرجويعشق،باغردکهشکر

مثللحظههر،عشقآباستخردآب.استمعانیآباین ،آیدمیفضاآنازکهآبی،بخورزندگیآببیاتو

جداییبهوقتی؟شویممیخشککی.نشوخشک.نیستخشک،استتر،گذردمیترشاخازآباًدائم.ترشاخ

بینازیکتاییاینکهبراي،زمینریزدمیزندگیبرکت،زمینریزدمیزندگیخونگفتغزلتويامروز.افتیممی

.رودمی

امتدادما.هستیمدیگرجوریکما.داردفرقنباتباجمادباحیوانباماخلقت.نکنیمیکتاییحستوانیمنمیما

.شدیمساختهکاراینرايبنداریمايچاره،شویمبیکیاوبابرگردیمبایدزوديجهانبهرویممی.هستیمخودش

.شویممیخشکداریمنگهراذهنیمنکنیمستیزهوکنیممقاومتوکنیمحفظراجداییاگر

ردکرشجوياًدائمیکتاییباغدر،عشقباغدرشکرراخدا،ترشاخمثلبخورمعانیآبلحظههرگویدمی

؟کندعبورشمااززندگیسبببیشاديلحظههرهیدخوانمیشما،شودمیردزندگیاصیلشاديجوي،شودمی

غیرتبیباشیدفضاآندرشویدزندهیکتاییبهشماالبته،ذهنیوضعیتهايدرگذردمیچیاینکهازنظرصرف

چیچهمنبهکنممیکیفیکتاییفضايدردارمدیگرمنها بگوییدشماکهنیستطورياین.شویدنمیهم

اثربیروندرکهرفتیدآنجا.کنیدمیخلقبیروندرفضاآنازاصالً،هستیدهمبیرونمسئولاشم،نه.ودشمی

؟اثريجورچهولی،بگذارید

.جهاناینبهآیدمیعشقباغاز،کندمیعبورشماازخردجوي،سبببیشاديجوي،شیرینیجوي،شکرجوي

،سالگیدهدر،بگیردصورتسریعخیلیبایدکاراینو.کندمیعبورهمشمااز؟استنکردهعبورموالناازمگر

بلد باشیم بزرگ کنیم، اگر اینها را خوب بخوانیم و بفهمیم و عمل کنیم روي خودمان عشقبارافرزندانمانمااگر

. گیردمیشود زودي درك کرد، مثل آنتن آدممیگیرند، عشق رامییادآنها پیاده کنیم،

هم دیگرگیرند دیگر، از طرفی میآنها اندوقتی پدر و مادرها عشقی. ها یک آنتن مخفی عشق دارندیعنی انسان

بارها گفتیم اشکالی . دهدمیرا پرورشآنها اگر ما محیط را آماده کنیم زندگیرا،آنها زندگی براي این کار آورده

کنیم؟ پدر و مادرمان نباشند نمیان نباشند زبان بازکنیم پدر و مادرممیوقتی ما زبان بازمگرندارد دوباره بگوییم

آنها زنند، بدون اینکهمیروند و حرفمیراهآنها ولی چون.توانیم بلند شویم راه برویمنمییا دیگران نباشند ما
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. عشق هم همینطور است. گیریممیسعی کنند ما یاد

حروننفستوکهبیننهی،وامراینازکنبس

رودمیبترلنگمرو،:وییبگچونش

اگر امر و نهی ذهنیمنر به گتو ببین که به نفس ا.دهد موالنا مواظب باش امر و نهی ذهنی نکنیدمیدارد هشدار

پس یک زمینه عشقی می کند،میرودمیویی مکن، این لنگ بترگکند، براي این که اگر بمیبکنی مقاومت

بیان کنیم، ما از سکون باید خودمان را بیان کنیم، و یم، از آن فضا خودمان را ما باید از آن فضا حرف بزنخواهد،

زنیممیواکنش گرا و اعتراض کن حرفیذهنیمنایم که وقتی به یک این کار را هم چندین بار امتحان کرده

کرد، پس چه نمیگفتیمنمی.کندمیرود بدتر این کار رامیگوییم این کار را نکن، درست است که لنگ استمی

. گذاردمیشان، فقط عشق است که اثرایجوري باید بگوییم؟ باید خودمان از جنس عشق بشویم، عشق بگوید به

:گویدمیخودش هم در بیت پایین

دینشمسهوسدرشد،تبریزسويجان

رودمیگهربحرسويوصدفستجان

شمسی که نوري که فکرها بوسیله ر هوس بدست آوردنگوید جان ما بسوي فضاي یکتایی رفت دمیپس بنابراین

شمس دین همین است دیگر، شمس دین اصل ماست که به خودش . بیندمیشوند، چشم بوسیله آنمیآن دیده

پس هر جانی بوسیلۀ .شویممیشویم، ساکن روانمیشود ما سکونمیوقتی از خودش هوشیارشود،میهوشیار

ادتان یگفت این کار را مکن، ذهنیمنشود به نمیذهنیمن، دوباره تأیید کرد با فضاشود به آن میعشق هدایت

شود کاسه سر یکی را واژگون کرد سرنگون کرد تا مگر دردهاي تویش بریزد،نمیذهنیمناست آنجا گفت که با 

. ریزدنمی

نه ،اندعشقند، لطافتند، نیکیکند، پس انسانها محتاجمیولی یک فضاي عشقی یک فضاي لطیف آدمها را لطیف

رویم یعنی چی؟ یعنی مامیو ما االن صدفیم به سوي بحر گهر داریم. کندمیزور، اگر زور بگویید لنگ بدتر

در حالی که این صدف، ،خواهیم دوباره برگردیم به فضاي یکتایی آنجا باشیممیما.خواهیم صدف خالی باشیمنمی

و در . خوردنمیاین صدف به درد. ولی اگر نرود آنجا این صدف خالی است.استگوهر حضور یک پوسته داراي 

.خورد نه به گهرمیخواهد برگردد اگر ضرر بخورد به صدف ضررمیگوید وقتیمیجاي دیگر
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کند، نه گوهر اصلیتان، میرا کوچکذهنیمنکشید این دردها میپس شما درد.بر صدف آید ضرر نی بر گهر

شود زد و نمی.شود ما را سوزاندنمیین که بلحاظ هوشیاري ما نامیرا هستیم، آسیب ناپذیر هستیم،براي ا

، این هم هویت شدگیها و در توششودمیمیرد، هوشیاري از جنس خداییت است و دانایی هم حفظنمیهوشیاري

ار بشویم دانایی و شعور زندگی خواب ذهن و خواب شعور دانایی ما موقت است به محض این که از خواب ذهن بید

.گرددمیبه ما بر

توانیم خودمان را متقاعد کنیم که میبراي این که بفهمیم آیا.اجازه بدهید اشاراتی هم به داستان جوحی بکنیم

این است ،دهد به این که مرکز ما قرار بگیردمیادامهذهنیمنعلت اینکه .امتحان نکنیمذهنیمنخودمان را با 

خواهم شما را تشویق کنم دوباره داستان را میدر داستان جوحی اگر یادتان باشد و من.کنیممیه ما امتحانک

ید یکی یکی اینجا بیان کنید، که تا حاال خیلی از شما پیغام در این مورد وربررسی کنید و پیغامهایش را بیا

.نگرفتیم

قاضی را فریب بدهد و بیاورد به صندوق بیاندازد و پول فرستد به محکمه تا میوقتی دوباره جوحی خانمش را

یک کسی را که چندین بار به صندوق رفته و از صندوق کام نگرفته و ذهنیمنازش بگیرد، یعنی چی؟ یعنی 

دفعه .خوردنمیبار دوم قاضی فریب:دهد کهمیاي به فاصله دو تا صندوق ندارد، پیغامعالقهبیرون آمده و هنوز 

بینیم و میبیند یعنی ما به عنوان انسان یک چیز دلربایی را در جهان بیرونمیضی وقتی خانم جوحی رااول قا

کند در ذهن ما حرف زدن، یعنی مامیشود و شروعمیآن، آن چیز درونیبوسیله شود میتوجهمان بلعیده

.شویم آنمی

کند به حرف زدن، اگر چیزها در ذهن شما میاو یا آن چیز در ذهن ما شروع،پس با هر چیز هم هویت بشویم

روید و با همسرتان در موقع رانندگی بگو میشویدمیزنند، یا شما سوار اتومبیلمیزنند یا آدمها حرفمیحرف

در بیرون بیاید به ذهن ما و ما به گفتگو يکنید، شما با خودتان و با او هم هویتید وقتی صداي یک چیزمیمگو

پرسد که اي صنعم میافتد که قاضیمیاولش این اتفاق.شخص ما هم هویت شدیما آن چیز یا با آنبپردازیم ب

معمول چیست؟ 

چیزي در یک خواهد معمول زندگی را از میزند،میحرفآیدمیشود، آنمییعنی قاضی با یک چیزي هم هویت

یک چیزي از بیرون،افتدنمیفعه دوم این اتفاقد. در حالتی که ما همیشه باید از زندگی بپرسیم. بیرون بپرسد
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به عنوان هوشیاري و حرفش و صحبتش درونی،را بیاورذهنیمنیعنی ،گویید برو شوهرت را بیاورمیشماآیدمی

دهی؟نمیرازنتخرجیچراکهگویدمیجوحیبهقاضیبنابراین.شودنمی

4562مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت 

از جان شرع را هستم غالم: گفت******زن چرا ندهی تمام؟ۀنَفق: گفت

منتهی،بدهمخواهممییعنی،هستمزندگیقانونتابعمنمی گوید

ن و شش پنج زمفلس این لعبم*****لیک اگر میرم، ندارم من کفن

شماازراشاههمردنداهیچیذهنیمنپس.ندارمچیزيیعنی،ندارمکفنبمیرماگرکهگویدمیجوحی

ذهنیمن،کنندمیجذبراشماکهبیرونیچیزهايطریقازنکنیدگذاريسرمایهرازندگیتانشمااگر،گیردمی

دوبارهکهستهاینیحجوقماربازياما.هستمقماربازوهستمبازياینمفلسمنگویدمی.بخوردنداردچیزي

.کندمیآزمایش

زندگیاینهاازکهکنیمشیآزمارادیگر انسانهايوراچیزهاوراوضعیتهانخواهیميهوشیاربعنوانمااگریعنی

شویممیآزادما،استاینجوحیقمارواستقمارکاراینکهبرسیمنتیجهاینبهونکنیمامتحان،آیدمی

داندمیکهاستکسیقماربازگفتیمو.استمفلسواستزنپنجششواستقماربازجوحیپس؟درسته

،برسمچیزفالنبهاگر کهگویدمیولی،دهدنمیزندگی، داردراوضعیتایناآلندهندنمیزندگیوضعیتها

.ودشمیدرستزندگیم

گویندمی.استکنترلوترسواستدردهایشانواستذهنیمنبخاطراینکهدانندنمیدارنددعواشوهروزن

یکیحاالبوخ.نه؟شودمیدرستبیایدبچهتاشوندمیمنتظر،شودمیدرستزندگیمانبیاوریمبچهاگر

درستکنیمبزرگرامان خانه،شودنمیدرستآنازبعدیاشوددرستتابیاوریمبایدراشادومیحاال ،آورندمی

درستمازندگیبرسنداماتمقبهوبشوندموفقاگرها بچه،شودمیدرستبیرونبروندها بچهیا.شودمی

وهستندبازياینمفلس،جوحیهمینمثل،کنندمیقماربازيدارنداینها.شودنمیدرستموقعهیچ،شودمی

. استامتحاناین

.ببریدبرداریدخودتانبابگیریدیادوکنیدتوجهکندمیتاکیدموالناکهنکاتبعضیبهشماخواهممیفقطمن

زندگیشخصآن؟داردزندگیوضعیتاینببینیمحاال کهکنیدامتحانبخواهیدوداریدنگهراهنیذمنشمااگر



Program # 659گنج حضور659برنامه شماره 

40: صفحه

امتحانبدانیدشماکهکنممییادآوريرااینها.کنیدعوضراخودتانبایدشماو.داشتنخواهدزندگینه؟دارد

ونیستزندگیشیتو،کندجذبخواهدمیرامابیروندرکهچیزيکهشناسدمیقاضیکهوقتیولی.چییعنی

ما، اینصورتایندردارندزندگیوضعیتهاببیندکندنمیامتحانیعنی،داردبرمیدستقمارازجوحیبعنوان

.ریزدمیبهمرامااوضاعیعنی.آوردمیبوجودمادرآشوبی،خداستتیراندازشوکمان

برداریددستآفلچیزهايازونیستبیرونیچیزهايدرزندگیکهبرسیدنتیجهاینبهشما اگردیگرعبارتبه

این،لحظههردراندازدمیشماازخداکهتیرياینصورتایندر،نچسبیدسفتکنیدشلراتاندستحتیو

همینبراي.درونیآشوبوداریدآشوببهاحتیاجشماوکندمیبرپاآشوبشمازندگیدر.استانگیزفتنه

.شویمنمیدیگرذهنیمن،يهوشیاربعنوانمایعنی؟چییعنیداردبرمیقمارازدستجوحیوقتیکهگویدیم

صورتایندروکنندنمیجذبراماشوندمیحسابجوحیزنواقعدروهستبیروندرکهچیزهاییازیکی

:گویدمی.گیردمیصورتاتفاقاین

4579مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت 

ايصد هزاران خرمن اندر حفْنه******ايما رمیت اذْ رمیتی، فتنه

نخواهیدزندگیبیرونازشماهرچه.شودمیانداختهدرستاآلنتیراین.شودمیانداختهتیراینصورتایندر

درشمااززندگیتبرکاوزندگیشاديزندگیخرد،نیستبیرونیچیزهايدرزندگیکهبرسیددركاینبهو

اندازينمیتیرتویعنیتیرهاآنپس .شویدمیآزاد.آوردمیبوجودبینششمادروندروشودمیردلحظهاین

.نکنیدمقاومتکهصورتیدرشودمیانگیزفتنهاین،اندازدمیتیرخدا

فقط.بگیریدنظردربایدشماکههستاینهادرریزينکاتچهببینیدکنممییادآوريفقطخواندیدرااینها

اینبلهنتیجهدروافتندمیکارگرتیرهااینداریمبرمیدستآزمایشوامتحاناینازوقماراینازماکهوقتی

:استآیه

17، آیه )8(قرآن کریم، سوره انفال 

…ٰ◌ کنَّ اللَّه رمىٰ◌ وما رمیت إِذْ رمیت ولَ…

…تیر پرتاب کردي، تو پرتاب نکردي، بلکه خدا پرتاب کرد وهنگامی که …
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خدارااینها،دردبیانحتی،شاديبیانازاعمفکرازاعمشودمیانداختهشماۀ بوسیلکهراتیريهریعنی

اولپس.شماشویدمینهایتبیوآیدمیبیرونذهننهانگاهاینازآفتابمثلشماة ذراینآنازبعد.کندمی

ووضعیتهادرکسیهر.نشویدمفلسوجوحیقماربازي،برداریددستقماربازيوکردنامتحانازشماباید

پس.کندبسراامتحاناینباید،کندمیامتحانوکندمیقمارداردکندمیجستجوزندگیبیروندریعنیآدمها

.شویدمیایتنهبیوبیرونذهنازآییدمیذرهبعنوانشماکهاستآناز

ناگهان آن ذره بگشاید دهان*****آفتابی در یکی ذره نهان

شودمیبرقرارشمادرخدانهایتبی

پیش آن خورشید چون جست از کمین*****ذره ذره گردد افالك و زمین

اینوشماعتوسمقابلدرشوندمیذرهذرهاینهاهستکائناتایندرکهچههروآسمانهاوافالكوزمینپس

نوريبلکههستیدفضاتنهانه.شویدمیخورشیدحالعیندرشماوشودمیبازشمادلدرشمامرکزدروسعت

ازحاال.شودمیجاشمادرچیزهمهوشنودمیگوش،بیندمیچشم،شوندمیدیدهفکرها،آنۀ بوسیلکههستید

.شماستزندگیتفاقاتانداردارزشهمخیلیکهچیزيآنچیزهمهاین

،هستیدجهانيهوشیار،هستیدآفتابشماکهشماآفتابۀ بوسیلوافتدمیاتفاقشمادرشمازندگیاتفاقات

جستیدنهانگاهازکههستیدخورشیدي، موالنادیگر گویدمیرااینها،هستیدتبریزشمس،هستیددینشمس

.انههوشیاردفعهاینشودمیدیده

بوجودرافکرهاتنهانه.شوندبدیدهفکرهاکندمیکمکبلکه،فکرهاستة کنندایجادفضايتنهانهفضااینحاال

.شمابهبدهمنشانهمرااین.بلعدمیراآنوآوردمیبوجودراصداکهسکوتمثل.بلعدمیرافکرها،آوردمی

چیپرسدمیاوازرابیرونشزندگیطرز،شودمیهویتهمباهاشوبیندمیراجوحیزنباراولینقاضیوقتی

:گویدمی

4465مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت 

این کنیزك بس تهی استۀخان: گفتگفت قاضی، اي صنم، معمول چیست؟

،بگومنبهد؟باشبایدچطوريمنبیرونزندگیکهبپرسیدزندگیازبایدلحظهاینقاضیعنوانبهشما

حرفشماسردراوو.پرسیدمیاواز،استبتوکردهجذبراشماکهچیزيآنازشما،مرانکراهنمایی
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شدیمهویتهمآنها باماکهاستهاییبتصحبت،گذردمیماسردرکهصحبتهاییوحرفهاتمام.زندمی

.دمبیزنیممیدممانتیجهدر.جهدنمیفکرهاوصحبتهااینبشناسیمراآنها اگروآنها بهچسبیدیم

شما.میردمیشماذهنیمننه؟میریدمیشمابیفتدشماهاي شدگیهویتهماگرکهکنیدمیفکرشمایعنی

زنهايازیکیشدگیهویتهمهرکهکنندمیجذبراماها شدگیهویتهملحظههر.زندگیبهشویدمیزنده

نبایدقاضیاینوهویتیمهمباهاشبزندحرفماسردرکهچیزيهر.زندمیحرفماسردرکه،استجوحیاین

رامنزندگیکهبپرسیدبتیکازخواهیدمیشما.بردمیبکارراصنمۀکلمموالناکهنیستهمبیخودي،صنماز

.کنراهنماییرامن،کنتعیینرامنتکلیف،کنتعیین

شناساییوقتی.شودنمیاینطوريبعدۀدفعولی.بودصندوقنه؟ودبتهی.استتهیشماکنیزۀخانکهگویدمیو

. آمدپیشایناستآفلجنسازکندمیجذبراشماکهچیزياینکهکنیدمی

4558مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت 

تنهاي زن سودي نداشتةغمز*****تانست آوازي فراشتچون نمی

فقط،نزدحرفشماسردربیرونیچیزیکیعنی،نپیچیدسرشردصداش،قاضینشدهویتهمباهاشوقتی

سردرکهچیزيآنشویدمیهویتهموقتی.گویدمیشمابهرااينکتهچهموالناببینید.نداشتاثرخالیدیدن

شماسردرچونویدگمی،شویدنمیهویتهموقتی.زندمیحرفشماازیئجز،کنندهگفتگویکعنوانبهشما

کمکوکسیبهراجعبدهیداجازهاما.استمهم.ندارداثردیگرشمارويهایشغمزهفقط،بزندحرفتواندنمی

:گویدمی.بخوانممثنويبیتچندیکاستمهمبسیارکهکمدرزند

1856مولوي، مثنوي، دفتر چهارم، بیت 

نُقصان اجراي جان و دل صوفی از طعام اهللا

وريآنانرژيازانساندلوانجیرةجشدنکمیعنی

شودعین فقرش دایه و مطعم*****صوفیی از فقر چون در غم شود

فقربهوبشودکوچکشذهنیمن،جهانیاینچیزهايیاپولرسیدنکمذهنیمنشدنکوچکازصوفییکاگر

کهاوازچیزيشدنکندهیایذهنمنشدنکوچکاینطوریکهبهبپذیردونکنداعتراضوشودبغمگینوبیفتد

کهآیدمیبوجودفضایییکحضوريیک،آیدمیبوجودفقريیک.بشوددیدهوبشوددرك،کردهکوچکرامن
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.استدرستهماین،دهندهغذایعنیمطعمهستها نسخهبعضی،استاوغذايودایهواقعدرخالیفضاياین

م؟هستچیمعنیش،غذایعنیمطع

شروع.ماستدلذهنیمنوداریمذهنیمنماداندمی،استکردهاحاطهرامازندگیکهاستایننیشمع

که رااموالمانازقسمتی،کنیممیضرریاآیدمیپیشجدایی،شودمیفوتکسییکمثالً.اینهاکندنبهکندمی

کوچکصورتهربهکندمیتوهینمابهکسییک. دیگرچیزصدهاورودمیدستازهویتمهمبا آنشدید

وبشودانههوشیارغمبهتبدیلشدنکوچکاینبدانیدحاالازاگرحاال. ذرهکیرویممیآب،شویممی

شماستةدهندپرورشاین،استواقعیفقرفضايفضااین،شودمیآزادفضایی،کنیدصبر،کنیدایستادگی

.هستهمدهندهغذایا،هستهمغذاو،کوچولوفضايهمین

کسیچه، رفتنفزونرااورسدکمدرزندکمکوکسی: گفتبودغزلدرکهبیتآندهیممیتوضیحداریم

راخودشنرودوبایستد،بپذیردانههوشیاردردوصبربارابودنکموبشودکمکهکسیآن؟ شودمینهایتبی

.خوانممیهمینبرايهستماغزلبهمربوطوقسمتینااستمهم.گویدمیداردرااین.کندزیادتر

رحم، قسمِ عاجزي اشکسته است****رسته استزآنکه جنّت از مکارِه

درشدنمستقرویکتاییفضايیعنیبهشتبهرسیدنبرايپس.استروییدهها سختیازبهشتاینکهبراي

شمایعنی.ناخوشی،سختیمکاره.استشدهدرستانههوشیاردردازاین،عمیقسکونعنوانبهلحظهاین

اشکستهعاجزبهخدالطف،خدارحمیعنیرحم.بپذیریدانههوشیاردردباوصبرباراکوچکیولیشویدکوچک

وکندمیکوچکمراداردکهاوستوهستمناتوان،عاجزمخدامقابلدرمنکهگوییدمیشمایعنی.رسدمی

.برساندحضوربهخواهدمی

ذهنتويرومنمیدیگر،هستماوباموازيمن،کندمیکوچکرامنداردوکنمنمیدخالتهممنعقلمباو

من،زنمنمی.خودشحالتبهبرگردانمرامنمبخواهمدوبارهوکنمشکایت،کنمبیدادوداد،کنمزیادترراخودم

.بزنمخدانهایتبیدرخواهممی.بزنمخواهمنمیدیگرکمدراستکمآندانممی

رحمِ حقّ و خلق ناید سوي او*****آنکه سرها بشکند او از علُو

ازواقعدرغلوازکهکسیآن.هستي آنتوهمروزمرهدرسهاي،استحضوربهراجعکهحالعیندراینها

بلندمااگرپس. رفتنخواهداوسويبهخلقوخدارحمصورتایندر.بشکندوبکوبدراسرها،ذهنیمنوتکبر
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نخواهدمابهخدارحماینصورتدر،اومقابلدرنباشیمعاجزوبدانیموباشیمداشتهعقلومنبگوییموشویم

.استمشخصطورهمینهمخلقهمینطور.رسید

از کمی اجراي نان شد ناتوان*****این سخن آخر ندارد، وان جوان

شدهکوچککردهمیبلندراشذهنیمنکهچیزهاییآنیعنی،شدهکمنانشکهزندمیرانیجوایکتمثیلحاال

وخودتانعقلوانتخابباشمایا.کندکوچکراشماکهاستاینخداطرح.کنمتکراردوبارههمرااینواست

.کنیمهمکاريماکهاستاینکاربهترین.کندمیراکاراینخدازوربهیاکنیدمیراکاراینخودتانآزادةارادبا

رواینکهجايبهیعنی.شدعاجزشدناتوانجیرهکمیاز.هستیمماجوان.کندمیچکارببینیدجواناینولی

کمجیره،شودمیکمداردشذهنیمناقالمچراکهشدناراحت،عاجزمتومقابلدرمنکهبگویدزندگیبهبکند

.رسدمی

حاال،بدهمنشانراخودموبدهمپزمنکهشودنمیزیادپولمچراورسدمیکمتوجه،رسدمیکمئیدتامثالً

جهانشاهبهبنویسیمخواهیممینامهکهماستمثالموردایندر.پادشاهبهبنویسدخواهدمینامهوشدناتوان

مندهینمیرااینمنبهچراکهخدابهبنویسیدهیدخوانمینامهکهشما،زدراتمثیلآنحاالموالناوخدایعنی

هر چی شکایت کند هر ،ولی این جوان نامه را نوشته؟گرفتیمنازرااینچراناراحتممنبدهمنشانراخودم

که ،نویسد به خدامیشود، این آدم لحظه به لحظه نامهمیاش دارد کوچکترچی خشمگین بشود از این که من

. کن چرا کوچک کرديرگمنم را بز

گردد به میریزد و ما باید از این ابیات استفاده کنیم برمیهروو موالنا پس از اینکه چند بیت واقعاً به اصطالح گ

؟ چرا رنجیده هستیم؟ در واقع ما از خدا ایمما چرا خشمگین. شکایت آن جوان که شکایت همه ما هم هست

شود؟نمیکوچک شده؟ چرا بزرگگوییم چرا من مامی.رنجیده هستیم

شوددر گردد و او یمشآن شَبه ***شاد آن صوفی که رزقش کم شود

ه ش یعنیبش کم بشود، بطوري که آن شَذهنیمنخوشا به حال شما یا یک صوفی که رزقش، نانش یا آن اقالم 

شود، باالخره تبدیل به در بشود، ش کوچک بذهنیمناست، ذهنیمنمعادل در اینجا شَبه ش سنگ سیاه است 

دانید طرح چیه، میپس شما. تبدیل به هوشیاري حضور بشود و او دریا بشود، یم یعنی دریااش هوشیاري جسمی

کند و شما میآورد که من شما را کوچکمیآورد وضعیتهایی بوجودمیطرح این است که زندگی حوادثی بوجود
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ذهنیمنکه این هوشیاري جسمی تبدیل به هوشیاري حضور است و این دهید کوچک بشود بطوريمیاجازه 

شود دریاي یکتایی درون شما میبازتان یعنی سینه.شویدمیشود و شما تبدیل به دریامیتبدیل به در حضور

.شودمیباز

شدگاهاو سزاي قرب و اجري*****خاص هر که آگاه شدز آن جِرايِ

که صحبت شراب ارغوان و بانگ ارغنون بوده .آیدمیره خاص یعنی از آن شرابی که از آنور می گوید از این جی

گیرد و این نصیب خاص و جیره خاص شادي هر کسی آگاه باشد او سزاوار نزدیک میهر کسی یک نصیبی. امروز

ه حس یکتایی یعنی مرکز پخش اجري، وقتی شما با او بگاهاجري.استگاهاجريشدن به خدا و خودش 

.شویدمیرسیدید، محل پخش شادي و آرامش و بقیه برکات هم

خدا بودن است بصورت هوشیارانه در عین حال پخش کننده است پیشگاه هم به معنیگاهاجريپس بنابراین

سبب و بیشناسیم همین شادي و آرامشمیاین جیره خاص یکی از آن چیزهایی که ما. جیره خاص هم هست

او شایسته نزدیکی و مرکز ادي آگاه بشود یک بار مزه کرده باشد می گوید هر کسی از این ش. زندگی استخرد 

.شودمیپخش انرژي

آن لرزان شودجانش از نُقصان*****ز آن جِراي روح چون نقصان شود

اید و از بیرون هیچیردهو شما به این شادي عادت کآیدمیو آرامش از آنورآیدمیمی گوید وقتی شادي از آنور

شود مامیحال ما عوضیک دفعه شود، میخواهید اگر کم بشود جان ما از نقصان آن، کم شدن آن لرزاننمی

.تواند بفهمدنمیآن،ولی اگر کسی آشنا نباشد با این شادي ایزدي حالش خراب باشد. قطع شدفهمیم که می

رضا آشفته استزارِمنکه س*****پس بداند که خطایی رفته است

شود که خطا کرده، خطا چیه؟ میاگر شادي کم بشود یا قطع بشود، انسان عارف، انسان به حضور رسیده متوجه

و در . شودمید به چیزي و آن بشود مرکز شما این شادي کمیهم هویت شدن با چیزي در بیرون، همین که بچسب

ظه از زندگی است و شکر گزاري زار رضا که رضایت شما در این لحشوید، بطوریکه یاسمنمینتیجه شما ناراضی

یادمان باشد شما ناراضی بشوید خدا هم از شما . کنید به ناراضی شدنمیشما شروع. شودمیاین آشفتهشما 

تواند خدا این نمیشود ومیشود و این شادي کممیبیشترتان هر چه شما هم هویت شدگی. شودمیناراضی

شما از او راضی بشوید او هم از . شویدمیشود و شما هم از او ناراضیمیاو از شما ناراضی. ها را به شما بدهدچیز
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شما . ولی شما باید اول دستتان را دراز کنید.کندمیشما با او آشتی کنید او هم با شما آشتی.شودمیشما راضی

برگشتن از جهان بسوي زندگی. وسیله شما باید صورت بگیردباید اقدام بکنید براي اینکه این کار هوشیارانه ب

نشینید بگویید خدا بیآید ما را بردارد ببرد آنجا،.شما شروع کنید. شودمیهوشیارانه بوسیله شما شروع

.شودنمی

سوي صاحبِ خرمن نبشترقعه****چنان کآن شخص از نُقصانِ کشتهم

خواهید میشما.ندکَمییک قسمتی را که شما با آن هم هویتیدآیدمیزندگیحاال در این لحظه .یعنی نامهرقعه

پس از کم ؟چرا کم کردي؟نویسید بسوي خدا که چرا روزي من کم شدمیشکایت کنید، شکایت کنید دارید نامه

و بجاي اینکهصاحب خرمن خداست خرمن هم مال ماست.شدن کشت این جوان نامه سوي صاحب خرمن نوشته

من دهنی است، است محصولِذهنیمناست، کشتذهنیمن، در اینجا کشت هم قدردان نقصان کشت باشیم

رود، این شخص شکایت کرده میما دارد از بینذهنیمنبجاي اینکه راضی باشیم شکر گزار باشیم که قسمتی از 

.که قبول ندارم

وابی وا ندادخواند او رقعه، ج*****اش بردند پیش میر دادرقعه

.، عدل نامه را خواند ولی جوابی نداداش را بردند پیش خدا یعنی امیر دادنامه

پس جواب احمق اولی تر سکوت*****او را نیست االّ درد لُوت: گفت

یعنی منظورش این نیست که با ما یکی بشود .گفت این جوان در این مورد ما غیر از درد غذا درد دیگري ندارد

بیشتر هم هویت بشود و انباشته کند آنها فقط درد چیزها را دارد که با،ا براي شرفیابی به حضور ما ننوشتهنامه ر

. پس جواب احمق هم بهتر است سکوت باشد. و این راه من نیست

بند فرع ست او، نجوید اصل، هیچ*****نیستش درد فراق و وصل، هیچ

داند که باید به نمیشناسد، اینها را امروز در غزل داشتیم ونمیاق رااین جوان یعنی در این مورد انسان درد فر

یعنی همه ذکر و فکرش پیش همین چیزهاي گذراست که از ذهنش. ، هیچ، بند فرع است اووصل با من برسد

.گذرد، همیشه از اینها آگاه استمی

تازه نامه نوشته که ،نجوید اصل، هیچبند فرع ست او،جوید این، نمیاصل را که من هستم و خودش است اصالً

کند که چرامیکنم از او، این شکایتمی،کنم دلش رامیانباشتگی در دل من بیشتر نیست؟ من دارم آشفتهچرا
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آمدي که هوشیارانه با من یکی ! داند براي چی آمدهنمیکنی، پس معلوم نیست که این جوان براي چه آمده؟می

کردي از من، من دارم میکنی مرا؟ تو باید تشکرمیفهمی؟ تازه نامه نوشته که چرا کوچکنمیچرا این را،بشوي

.کنممیروي تو کار

کز غم فرعش، فراغ اصل، نی******ما و منیةاحمق ست و مرد

کر ما گوید این جوان در این مورد بیشتر انسانها احمق هستند و مردة من شان هستند یا ما، یا به فمیموالنا

گوید من پدر می.شودمیهستند که ما را بزرگ کنند من شان بزرگ بشود، یا نه جدا از ما من شان دارد بزرگ

به ما، ما براساس این آیدمیبعد. این من است.ام، من از همه عاقلترمام، من استاد خوبیام من مادر خوبیخوبی

بر ،کنند، در یک باورهاي مشترك، مشترکیممیا را آبادانیدنهاي سیاسی با هم هستیم، اینها همه درستند،ایده

. شوممیما که بزرگ بشود من هم بزرگ. ما درست کردیمآنها اساس

اصل چیه؟. این اصالً فرصت پرداختن به اصل را ندارد. اش توي این فکرها هست اینها فرع استمی گوید همه

برگردیم با او یکی بشویم و از این خانه بیرون نرویم، اگر انسانی اصل این هست که اولین منظور بزرگ ما فوراً

فرصت ندارد از غم فرعیات که پولم چقدر است؟ توجه مردم را جلب کردم یا نکردم؟ تایید گرفتم یا نگرفتم؟ اینها 

.خورند، این فرصت ندارد به اصل بپردازدنمیفرع است، اینها به دردش

شما با زندگی ،دهد وضعیت انسان را، پس تا اینجا توضیح داد اگر من شما کوچک شدمیبلی االن موالنا توضیح

این کهگویدمیشود ومیفوراً به خدا داده.همکاري کنید، شکایت نکنید، شکایت کنید این شکایت نامه است

توانم نمیاو جوابمن به . داندنمیاش را کوچک کردم اصل را، چرا منانسان که با شکایت به من نامه نوشته

. بدهم، بگذار اینقدر درد بکشد تا درد به او یاد بدهد که چه کار باید بکند

کز درخت قدرت حق شد عیان*****و زمین یک سیب دانها آسمان

می گوید آسمانها را و زمین را یعنی تمام کائینات را شما بیا یک سیب فرض کن که این را خدا خلق کرده، پس 

گوید ما یک کرمی هستیم توي آن،مییک سیب است و االنهمه چیز

خبروز درخت و باغبانی بی*****تو چو کرمی در میان سیب در

و . توي ذهن هستیم. خبر هستیمبیپس بنابراین ما مثل یک کرم داخل این سیب هستیم و از درخت و باغبان

دلم، توي این چیز بیرونی را بگیرم، هم هویت بشوم بگذارم فقط از فرعیات که من . توي ذهن از هیچی خبر نداریم
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و درد مرا بسوي درد ببرد و با درد بخواهم کنممیدرد ایجاد کنم، و ندانم که دارم چه کار،مقایسه کنم خودم را

. دردهایم را درمان کنم

گوید ببین ما میپس موالنا. باشدشود این کار را کرد ولو عیسی مریمنمیکه امروز موالنا گفت که با دارو و فسون

میرد و میماند ومیانسانها که همان هوشیاري است مثل یک کرم است داخل سیب یکی هست که توي سیب

و خدا بوسیلۀ او . کندمیو بصورت سکون و عمق بینهایت جهان را تماشابیرونآیدمیرددمییکی هم سیب را

.خواهیدمیاشما کدام ر. کندمیانرژیش را پخش

علَملیک جانش از برون، صاحب*****آن یکی کرمی دگر، در سیب هم

لم حضور و دانایی خدایی و آن هم در سیب است، منتها جانش از بیرون ع،یک انسان دیگر،یک کرم دیگر هست

یب آن قسمت ذهن سکون دانایی را در این لحظه افراشته، یعنی در این لحظه آمده بیرون از سیب، در اینجا س

. بصورت سکون بینهایت این لحظه،کندمیعدش را تماشاکند و چهار بمیبدن ماست، و بدنش را تماشاو ماست

.گوید صاحب علَم حضور و دانایی خدامیاین را

بر نتابد سیب، آن آسیب را*****جنبش او وا شکافد سیب را

تواند این نمیشکافد و سیبمیاین هم هویت شدگی راهاي هپس جنبش ما بصورت هوشیاري سیب را یعنی الی

از کجا شروع کردیم، .آییم بیرونمیشکافیممیما. شودمیضرر و زیان و این آسیب را تحمل کند، یعنی شکافته

.این که رزق صوفی کم بشود و او شکایت نکند مثل آن جوان

معنی اژدهاصورتش کرمست و *****هابر دریده جنبش او پرده

هاي پندار یا هم هویت پس بنابراین جنبش هوشیاري او با تسلیم شدن و اجازه دادن این که او کار کند پرده

:در آنجا گفت شیر، یادتان است گفت. اما آن داناییش و هوشیاریش اژدهاستاصورتش کرمدرد، میشدگی را

رفتنزبونچالشاینازبدنامیشیربربود***روبهتوراهعدوّدرگه،اندرینشیرتویی

خوانیم شما بدانید شما بصورت دانایی ایزدي و میروباه هستند ما شیریم یا اژدها هستیم، اینها راها و این پرده

و چند تا . توانید بدرید و بیایید بیرونمیهستیدها اژدهاي ایزدي، اژدهاي معنی غیر از این کرم تن و این پرده

.دزنمیمثال
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نهداو قدم بس سست بیرون می*****جهدآتشی کَاوّل ز آهن می

وقتییعنی چی؟ یعنی. زند، اولش خیلی سست استمیزنید یک جرقهمیمی گوید وقتی شما سنگ را به آهن

این اولش کوچولوست، آیدمیاي بوجودکنید، یک فضاي شناسندهمیاولین بار شما با اتفاق این لحظه آشتی

ولیاستپرد، جرقه است و کوچکمیاست مثل این آتشی که به اصطالح از سنگ چخماخسست

ها او تا اَثیررساند شعلهمی******ست اول، لیک اخیراش پنبهدایه

زنید آتش کوچولومیشما. رودمیسمانآشود؟ شعله هایش تا میولی اگر این آتش روي پنبه بیفتد آخر چی

یواش ؟شود، نگویید این چیهمیشوید فضا ایجادمیویید این چیه؟ شما هر دفعه که تسلیمگمیبیرونآیدمی

آورید به این جهان، و فضا میکنید و شاديمیگوید وقتی شما بینش پیدامییواش بوسیلۀ این ابیات، خودش

. فرو خواهد ریختذهنیمنیک دفعه تمام تشکیالت ،شودمیشود درونتان بازمیبیشتر

از مالیک برتر استآخرُالَامر****خواب و خَور استۀمرد، اول بست

اش است خواب و خور، اولش دنبال غذاست و سکس و این جور چیزها می گوید انسان اول بستۀ نیازهاي ذهنی

.رساندمیآخر سر از فرشتگان برتر است و آخر سر این قسمت را به آنجاولی اگر بداند براي چی آمده

شعله و نورش برآید بر سها*****در پناه پنبه و کبریت ها

زند به این میعرفا، بیت به بیت کبریت استهاي پس بنابراین در پناه آتش زدن به هم هویت شدگیها و کبریت

به آسمان، سها آن ستاره کوچک است، سها آیدمیذهنیمنپنبه به آن پنبه باالخره شعله و نور سوختن 

یعنی . استذهنیمنایست بسیار کوچک در صورت فلکی دب اکبر و در اینجا وسعت پیدا کردن بینهایت رهستا

.تا کجا؟ تا بر سها. شودمیسوزد با یک کبریت این فضا وسیعترمیهر قسمت از این پنبه ما هم هویت شدگی ما

کَنَدآهن، به سوزن میةکُند*****کندعالَمِ تاریک، روشن می

به محض این که فضا باز شد ما . فهمیم چه خبر استمیکند مامیپس بنابراین عالم تاریک ما را درون ما را روشن

پس . بینیممیکشیم عقب بصورت حضور ناظر ذهنمان رامیاالن هم وقتی.بینیممیشدیم آن فضا، ذهنمان را

ذهنیمنسوزن حضور به اصطالح یک کندة آهن که کنیم و کار غیر ممکن را بوسیله میعالم تاریکمان را روشن

شود چرا؟میما سفت است ولی متالشیذهنیمنکه این آیدمیکنیم، به نظرمیباشد این را ما بلند



Program # 659گنج حضور659برنامه شماره 

50: صفحه

گفتم ، هر بیتیآیدمیاز این کبریتهاآیدمیبا این سوزن بینش با این شناسایی که از این بیتها. خواهدمیزندگی

به . در اینجا گروه گروه آن هم هویت شدگیهاي ماستها پنبه.زندمیقسمتی از پنبه شما را آتشاگر تأمل کنید

شود، دانایی و بینش میشوید و هی وسعت شما زیادمیشناسایی کنید خودتان از آن تو آزادشما محض این که 

کنید میان را ببینید شناساییبینید، هر چه بیشتر هم هویت شدگیهایتمیشود، و بیشترمیاین فضا زیادتر

.شویدمیشناسایی مساوي آزادي است آزاد

نه ز روحست و نه از روحانی است***گرچه آتش نیز هم جسمانی است

و نه از روح و . براي این که این هم جسمانی است،می گوید این آتش را که مثال زدم شما دنبال آتش نروید

رویم بسوي میگیرد، براي این که مرتب مامیخودش، خودش ایرادهاي ه تمثیلبراجعموالنا بارها . روحانی است

شود فضا خالی است، از جنس بنه، فضا که آزاد. رویممیگیریم و دنبال آتشمیکنیم حقیقتاً ما آتشمیفرم، فکر

رود و همچون میاشود به هومیبنابراین شما نباید تجسم کنید که این آتشی و یک آتش بلند. هیچ چیز نیست

.شود آن فضا از جنس هیچ چیز نیستمی، باز...شود،میفضا در درون شما باز. چیزي نیست

ايجسم پیش بحر جان، چون قطره*****ايجسم را نبود از آن عزّ بهره

م ما آن شرف خواهد بگوید جسمیاي ندارد، یعنیجسم ما از آن بزرگی بهره،شود در درون مامیاین فضا که باز

و بهترین حالت عملش موقعی است که آن گیرد میگرچه جسم ما از آن بهره،را و آن عزت را و آن بزرگی را ندارد

به علت این که ما نرفتیم دنبال آن فضا براي این است که . گوید شما به جسم نچسبمیشود ولی به مامیفضا باز

.ماندمیقطرهثل یک مجسم پیش بحر جان، گوید می.جسم چسبیدیم

شودچون رود جان، جسم بین چون می****شودجسم از جان روزافزون می

عد ما شود، یعنی هر روز مثالً چهار بمیمی گوید از این فضا که شما هم از آن جنس هستید، جسم روز افزون

د، و هیجانات ما تبدیل به احساسات کنمیکند، جسم ما سالمتی بیشتري پیدامیشود، فکر ما بهتر کارمیترزنده

آن قسمت جسمی ما از پس بنابراین .کنیممیشود، جان بیشتري پیدامیشود، تبدیل به شاديمیلطیف زندگی

.آیدمیدانیم اگر جان از این تن برود این جسم به چه صورت درمیو ما.شودمیمنداین فضا بهره

شود میمعلوم.کنیم، انسان مرده یک پوکه است یک پوسته هستمیگاهدر واقع وقتی ما به یک انسان مرده ن

آورده، دیده شدنی نبوده میداد به این جسم و این را به حرکت درمیآن جانی که آن هوشیاري که نیروي محرکه
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وسته تمام دانیم این پمیچسبیم ونمیو آن رفته، فقط اینجا یک پوکه و پوسته مانده، پس ما به پوکه و پوسته

خواهد بگوید آن چیزي که در بدن ما میو االن. دهد که ما آن هستیممیعملیاتش را بوسیله آن هوشیاري انجام

بیند، نه که ما آن چیز دیده شده میبیند بوسیلۀ آنمیحتی وقتی چشم ماوگیرد بوسیلۀ آن هستمیصورت

شود آن میدر حالی که آن چیزي که دیده. دهیممیو اهمیتچسبیم میبینیممیما معموالً به چیزي که. هستیم

.شود مهم است که آن ما هستیممیآن چیزي که بوسیلۀ آن آن چیز دیدهمهم نیست، بلکه 

ستکُنیجان تو تا آسمان، جوالن*خود بیش نیستحدّ جسمت یک دو گَز

تواند سیر کند، میاست، اما جان تو آسمانها رامی گوید اندازة جسمت به اندازة یکی دو گز است، یکی دو متر

.دهدمیخودش توضیح

روح را اندر تصور، نیم گام*****تا به بغداد و سمرقند اي همام

دانید مثال نور خورشید از خورشید می.کندمیمی گوید روح ما فاصلۀ بین بغداد و سمرقند را اي بزرگوار نیم گام

بیشتر از سرعت . ولی سرعت هوشیاري ما خیلی بیشتر از این چیزهاست.کشدمیه طولدقیق8تا زمین تقریباً 

شویم این سرعت سیر ما خیلی بیشتر از سرعت نور و سرعت هر میخواهد بگوید وقتی که ما جدامی.نور است

. هستیگونه جسم

نور روحش تا عنانِ آسمان*****دو درمسنگ است پیه چشمتان

اي که قبالً صحبت کردیم، اما نور روحش تا پهنه آسماندرم است این پی چشمان ما، همین نکتهمی گوید دو

شود،میعنان آسمان یعنی آن قسمتی از آسمان که بوسیلۀ چشم ما دیده. کندمیرسد، تا آنجا که چشم کارمی

این نور هوشیاري ،ما بدانیم کهخواهد بگوید که دوباره توضیح دادم دوباره توضیح بدهم، خیلی مهم است کهمی

بیند بلکه این هوشیاري ما است که میگوید این پیه چشم نیست کهمی.شودمیما هست که سبب دیده شدن

یا فکر بوسیلۀ آن کرده بشود، و درك بشود ،یا گوش بوسیلۀ آن بشنود،شود که چشم بوسیلۀ آن ببیندمیسبب

.دیده بشودها و تجربه

بلکه بدانید این هوشیاري از جنس شماست یا شما از جنس هوشیاري هستید و . شما به پیه نچسبیدپس بنابراین

وقتی . توانید آن هوشیاري بشویدمیشما االن هوشیارانه. شودها میآن هوشیاري هست که سبب این پدیده

آغوش گرفته، و این که تن را هم در آیدمیبشوید یک سکونی خارج از این سیب خارج از این تن بوجود
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تواند حس میتواند باشد، این سکون هوشیارانه در حالی که در تن هستیممیهوشیاري سکونی است که بینهایت

. جاودانگی بکند

قصه هم از آنجا این.تواند فزون بشودمیولی امروز از کجا شروع کردیم، گفت که هر کسی در کم، کم زند او

شاکر باشید، راضی ؟تراشید این من شما را، نامه ننویسید که این چه وضعی استشروع شد که گفت خدا خواهد 

من شکر گزار کندمیو این که این حوادث دارد مرا کوچک. خواهم با او به یکتایی برسممیباشید، که من آگاهانه

.هستم و راضی هستم

جز خراب؟این نور چه بود چشم، بی****بیند به خواباین چشم، میبینور،

تواند میتواند خواب ببیند یعنیمیتواند ببیند،مییعنی جنس ما بدون این چشممی گوید نور یعنی هوشیاري 

شود آن چشمها بازهممیوقتی این هوشیاري از بدن خارج. ببیند، ولی چشم ما بدون این نور چیه؟ هیچی

پس این چشم . تواند ببیندنمیجنس ما نباشد، چشمپس ما نباشیم،. توانند ببینندنمیتوانند ببینند؟ نهمی

.کندمیبیند و دركمیآورد ومیشنود، جنس ما هست که اینها را بوجودمیبیند، گوش نیست کهمینیست که

بلتردار و پستلیک تن بی****تن فارغ استجان، ز ریش و سجان بود م

کند، یعنی این چیزهایی که ما نمیزنده است فرقهم نباشد آدم، ریش و سبیلمی گوید که جان از مقتضیات تن

تواند زندگی کند، اما تن بدون میتوانیم زندگی کنیم، هوشیاري بدون تنمیبدون اینها هم،چسبیدیمآنها به

را به که االن مثال زدیم انسان مرده فرقش با انسان زنده این است که آن هوشیاري که این . تواندنمیهوشیاري

. شودمیپس تن بدون هوشیاري مردار و پست. آورده دیگر از آن تو رفتهمیحرکت در

پیشتر رو، روح انسانی ببین****روح حیوانی ست اینۀبارنام

واقعدراینهاماشدگیهايهویتهملیست،شدیمهویتهمآنها باماکهچیزهایییعنی،بارلیستیعنیبارنامه

شدگیهايهویتهمحیوانیروحو بزرگیتجملاسبابیاحیوانیستروحبارلیست،ستاوانیحیروحبارنامه

.استسادهکهابیاتیاین.ببینیراانسانیروحتاکنرهارااینهابروجلوتر،ما

تا لب دریاي جان جبرئیل*****بگذر از انسان هم و، از قال و قیل

گردیمبرمیونیستیمذهنیمنکهشویممیمتوجهوقتیما،انسانفتگويگازوبگذرهمانسانازگویدمیپس

و.برسدخدابینهایتبهتابشودبازاینقدردرونفضاياینتابرو،...،بروذهنیصحبتهايازبگذر،قیلوقالاز
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اوبهجبرئیلوجبرِئیلبهورسولحضرتيهوشیارشدنبینهایتورسیدنحضوربهراجعکهزندمیمثالدارد

.سوزممیبیایماگرهستمجسم.هستمفرمجنسازمناینکهبراي،بیایمتوانمنمیبیشتردیگرمنکهگفته

بشویمزندهخدابینهایتبهتوانیممیحقیقتاهستیمتنتويکهحالیدرجهانایندرماکهشودمیمعلومپس

جنسازاینکهبرايتواندنمیاورساندمیپیغاممابهکههستواسطهجبرئیل.هسترسانپیغامکهجبرئیلو

کههستیمانسانهاماهستیممافقطاست،فرمجنسازهنوزولیاستظریفخیلیکههستدرستاست،مکان

. توانندنمیهمفرشتگانتواندنمیهمجبرئیلوخالصبشویمخداجنسازوباشیمفرمایندرتوانیممی

جبرئیل از بیم تو واپس خَزَد****ز آنت جانِ احمد لب گَزَدبعد ا

،رسولحضرتیااحمدحضرتبینهایتبهکندمیاشاره،تواحمديجانشديبینهایتتوآنکهازپسگویدمی

شمافضايواردتواندنمییعنی،توبیمازجبرئیلو.کناحتیاطکهکندمیاشارهیعنیگزدلباوگویدمیکه

البتهبله،رويمیدیگريمرحلهیکتو،سوزدمیهستیخداجنسازچونبشوداگراینکهبراي،بشود

.آیدمیتاجبروتجبرئیل.استملکوتمقاماینمثالًگفتندآوردنددراصطالحاتی

زندهعمیقربسیاخداابدیتبهوخدابینهایتبهتوانیممیانسانهاماکهاستایناش معنیصورتهربهولی

و.تواندنمیهمآنآوردمیپیغامآنورازاالنمابهکهايواسطهآنحتی.تواندنمیدیگرچیزهیچوبشویم

.گویدمیراهمیندارداالنسوزممی،منبشومنزدیکدیگرخردهیکاگرگویدمی

من به سوي تو، بسوزم در زمان*******ار آیم به قدرِ یک کمان: گوید

فرمجنسازمناینکهبراي.سوختخواهملحظههمانمن،بله،کمانیکاندازهبهمنتوبسويبیایمبیشتراگر

.توانمنمیمنبشويزندهابدیتوبینهایتاینبهولیباشیفرمدرتوانیمیانسانتوولیهنوزهستم

.بخوانیمهمغالماینتتمهقسمتیکبدهیداجازه

پادشاهقبلازرقعهجوابنارسیدنازغالمآنآشفتن

گویدمی.نرسیدهاوبهمانامهکنیممیفکرودهدنمیراماجوابچراخداکهشویممیآشفتهماکهگویدمی

جوابِ نامه خسته ست آن پسربی****این بیابان، خود ندارد پا و سر

پسرآنکهنامهجواببهبرگردنداردسروپا،نداردهاندازیکتاییفضاياینوزدیمکهحرفهاییاینگویدمی

داستانبهیمبرگرد،شدچیآنکهببینیم،هستناراحتوهستزخمی



Program # 659گنج حضور659برنامه شماره 

54: صفحه

بر ز تابیا خیانت کرد رقعه****کاي عجب، چونم نداد آن شه جواب؟

یاکند؟نمیدرسترااموضعیتچرا؟دهدنمیماراجوابخداچراکنیممیتعجبغالموجوانآنعنوانبهما

.دورانداختهد،بدهنبردهرانامه،تاب،حسادترويازشدهناراحتبرنامهکهنکند

کو منافق بود و، آبی زیر کاه****رقعه پنهان کرد و ننمود آن به شاه

بر،نامهاینبوديذمو،بودکاهزیرآبومنافقاینکهبراي،ندادنشانپادشاهبهوکردهپنهانرامانامهاو

.پستچی

دیگري جویم رسولِ ذوفنون*****ۀ دیگر نویسم ز آزمونرقع

شما،مکنامتحاندوباره،آزمونز،کنیممیراکاراینماو.بنویسمدیگرنامهیکستبهترهمنکهگویدمی

اولهمان،هستیداوآغوشدرشما،شنیدهخداکردیدشکایتکهاولهمانشما،نه؟کنیدامتحانخواهیدمی

نامه.غذاستبهفقطحواسش.استاحمقاینگفتندادجوابیوخواند،اوبهرسید،جوانایننوشتنامهکههم

منشخواهدمی،نوشتهجسمشمقتضیاتبراي،نوشتهغذابراي،ننوشتهمابهشدنیکی،مابهپیوستنبرايرا

.نداردکاريآفرینشمقصودوزندگیودمقصباو.دبدهپزخواهدمیبدهنشانرا

ازوترجمانمهزارانمنوخردممنوشادیممن،بشويزندهحضوربهکوتاهیمدتازپسفرستادمراتومن

دیگرآزمایششما،جواناینکندآزمایشخواهدمیدوبارهوحاال.خبريبیاینهاازاصالتوکنمبیانتوطریق

.بدهدوببردآنبجویماستاستادترکهدیگررساننامهیککهستابهترگویدمی.نکنید

خیطبرو نامهبر امیر و مخبرعیب بنهاده ز جهل، آن بی****ب

راکاراینما.استخبربیحالیکهدر،خودشجهلازگرفتهعیبپستچیوآشپزوپادشاهنه،امیربرگویدمی

،میزرويگذاشتهرفتهیادشآشپز،آشپزبهدادهبردهپستچیردیگخوبگویدمیجواناین،بکنیمخواهیمنمی

انداختهاصالبرنامهیابیروناندانداختهرفتهشدهچیزهایییکقاطیمثالآنجاازندادهپادشاهو.زندمیحدس

یاشنودمیواخشموشکایتبصورتگوییدمیهرچیشمانه؟هستاینطوري،دبدهنبردهبودهحسوددور

.نارضایتی
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کژروي کردم، چو اندر دین، شَمن****گردد که منهیچ گرد خود نمی

درددلممن،بودماديدلممن،کردمکجرويمنکهکندنمیروشنخودشرويرانورافکنمایاشخصایناصالً

وماهگرفتمحکممن،اندازدبیتیرمنبوسیلهخواستخدا،بودمکجرومن،داشتمجسمیيهوشیارمن،بود

چیزهايبهکهبودممن.بیاندازداونگذاشتممن،کردممیستیزهمن،نگذاشتمذهنیمنداناییوداشتمکنترل

.نیستممناینهاکهنکردمفکر،گذشتذهنمانازگذراچیزهايکهبودممن،امچسبیدهآفل

کردمکجرويدیندر،دیندر،شمنپرستبتمانند.ردمککجروي،نشدممسلمانمن،نکردمالرااینهامن

راافکننور،گردیمبرمیخودمانبهبیفتداتفاقیهردوبارهگردیمبرمیخودمانبهماپس.پرستانبتمانند

،بکندراهمهدهیدباجازهانههوشیارشماکهآنجاتا،کندمیراماازقسمتییکزندگیکنیممیروشن

بازشمادرونفضااینوشدکندهها هویتهمهوقتی،بیرونجهانازبشودکنده،شمابهدبرگردن هایتاهویت

.افتادنخواهدبداتفاقدیگر،شد

دلاینشدخالیفضاوقتی،پرستیممیراآنماستدلدرکههرچهبدهیدادامهراپرستیبتاینشماچههر

تازمانیکهولی،افتادنخواهدبداتفاقاتموقعآن.نیستیمشمندیگرو.شدیمپرستخدادیگرحاالشدخالی

استایناش معنیبداتفاقاتو.افتادخواهدبداتفاقاتحتما،شدگیهاستهویتهمواستمادیاتازپردلاین

راآنها ستینیآنها تو،کندمیناراحتراتوگذردمیذهنتازکهچیزهاییاینکهببین.شديهویتهمشماکه

بوسیلهدر این لحظهاوکهبدان.ندارمدوستراآفلینمنبگوآفلنداینهابشناسابراهیممثلکنالکنال.کنال

.کندکارشمارويخداگذاریدنمی،کنیدمیکجرويورودمیکجتیرو،کنیدمیمقاومتشماواندازدمییرتشما

.بکندکارمنويراوتسلیمبادهممیاجازهمنپس

درراپیغامهایشبخوانیدکنیدلطفهمشماوخواندخواهمرازنسحوريداستاندنبالهردیگهفتهاهللاءشاان

تابگوییدوبخوانیدریدوبیاکنیدلطفدرآوردیدراپیغامششماموقعهرخوانیممیاینجاکهايقصههر.ریدوبیا

.بگیریمیادشماازراجزئیاتما
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