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در خانه مهی نهان که دارد؟* * * * * * * * * * * از دلبرِ ما نشان که دارد؟

بیرون ز جهان، جهان که دارد؟* * * * * * * * * * بی دیده جمالِ او که بیند؟

بنماي که آن کمان که دارد؟* * * * * * * * * آن تیر که جان شکارِ آنست

صوفی، تو نگر که آن که دارد؟* * * * * * * در هر طرفی یکی نگاریست

هم جان داند که جان که دارد؟* * * * * این صورت خلق جمله نقش اند

آن دست گهرفشان که دارد؟* * * * * * این جمله گدا و خوشه چین اند

آخر خبري ز کان که دارد؟* * * * * * * * * * * * * قَلّاب شدند جمله عالم

بنگر زمان که دارد؟آخر * * * * * * * * * * شادست زمان به شمسِ تبریز
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624شمارة غزل، غزلیات، شمسدیوان، مولوي

معشوق قمرروي شکَربار که دارد؟* *که دارد؟در خانه نشسته بت عیار

بی پرده عیان طاقت دیدار که دارد؟* بی زحمت دیده رخ خورشید که بیند؟

که دارد؟خود کار تو داري و دگر کار* * به خرابات دگر کار ندارم: گفتی

که دارد؟اي زهره کلید در خَمار* * * * خمارندرندان صبوحی همه مخمورِ

که دارد؟آن کان شکَرهاي به قنطار* ما طوطی غیبیم، شکَرخواره و عاشق

دیدار چو باشد، غم دینار که دارد؟* * * * * یک غمزه دیدار بِه از دامن دینار

ون چو سگان میل به مردارکه دارد؟اکن/ها چو از آن شیر ره صیدبدیدندجان

دارد؟شود، انکار کهاقرار چو کاسد/چون عین عیان گشت زاقرار که الفد؟

در جنّت حسن تو غم نار که دارد؟* * * * * * * اي در رخ تو زلزله روز قیامت

که دارد؟اندیشه این عالم غَدار* * * * * * * * * با غمزه غمازه آن یار وفادار

خوبت سر اخبار که دارد؟با مخبِر* * * ال عزیزان خبري دهگفتی که ز احو

یاري ده و برگوکه چنین یارکه دارد؟عارفلهجه شیرین دمخوشاي مطرب

بازار چه باشد؟ دل بازار که دارد؟* بازار بتان از تو خراب است و کساد است

دارد؟کهدستاردارد؟ سرکهدستارنیستسرتو کس را سرامروز ز سوداي

که دارد؟که گوید؟ غم پیراراز پار* * شمس الحق تبریز چو نقد آمد و پیدا
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. کنممیاز دیوان شمس موالنا شروع727با سالم و احوالپرسی برنامه گنج حضور امروز را با غزل شماره 

727شمارةغزل، غزلیات، شمسدیوان، مولوي

نهان که دارد؟در خانه مهی* * * * * از دلبرِ ما نشان که دارد؟

. امروز دو تا غزل بسیار ساده را در خدمتتان بررسی خواهیم کرد و بعد چند بیت از مثنوي برایتان خواهم خواند

و قابل در کار توضیح درسهاي معنوي مطلب باید بسیار شفاف باشد. این نوع غزلها بسیار ساده و قوي هستند

ها علتش این است که ذهن ما که بوسیلۀ ابزار فکر و حس. اشددرك بطوري که هیچ ابهامی در انتقال موضوع نب

نه چیزي یعنی به ، عدمخدا زندگی از جنس ، چرا که دلبر. کند خودش به اندازة کافی منحرف کننده استمیکار

.کنیممیو ما بوسیلۀ ابزار فکر داریم آن را توصیف، آیدنمیشود به فکر درنمیچشم دیده

از دلبر ما یعنی از معشوق ما یعنی از خدا از زندگی نشان که دارد؟ چه کسی :گویدمیکندمیئوالموالنا از شما س

نور روشنایی ةبراي اینکه ما مثل یک ذر.عالمت یا نشان دارد؟ جوابش این است که تمام انسانها از او نشان دارند

اما سئوال . همۀ ما نشان از او داریم، یمآمدیم و از جنس او هستیم پس از جنس او هستبه این جهانهوشیاري

موالنا مربوط به این است چه کسی هوشیارانه در این لحظه از او خبر دارد؟ حاال وقتی او بی نشان است بی عالمت 

پس این نشان چه نشانی ، فکر ما بتواند بسنجد،از جنس چیز نیست که چشم ما بتواند ببیند،بی فرم است،است

.است؟ نهنشان جسمی است؟ 

براي این ؟یا آگاه استزنده هستپس سئوال این است که چه کسی هوشیارانه به خدا یا به زندگی در این لحظه

به فکر در،آیدنمیکه به فرم درهایی اما شما یک نشانه.پس نشانش بی نشانی است،که نشان او که فرم نیست

آیا بی سبب در . این لحظه هوشیار به او هستید زنده به او هستیددانید که میمثالً. توانید حس بکنیدمیآیدنمی

آیا در این لحظه شما بی ترس هستید؟ . این لحظه آرامش دارید؟ دلبر یا خدا از جنس بی نهایت و ابدیت است

از جنس او هستیم از ،و ما هم یک ذره نور هستیمکنید؟ براي این که او از جنس ابدیت استمیحس نامیرایی

کند آیا شما در این لحظه هوشیارانه به ابدیت او یعنی آگاهی از او یا از میپس دارد سئوال. یمهستنس ابدیتج

کنید یا در اثر حرفهاي مردم میاین لحظه تا بینهایت براي همیشه هستید؟ آیا این لحظه حس عمق بی نهایت

نهایت ی در این لحظه در آن بی نشانی بی شوید؟ ریشه شما در زندگمیدهید و از جا کندهمیواکنش نشان

. گوییممیشویم یک چیز بديمیکنیم یک دفعه عصبانیمینگاهبه تلویزیونمثال؟یا خیلی کم عمق است؟است
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بی نشان هایش پس اگر آگاهانه از او نشان داشته باشید نشان، زنند تا سه ساعت حالتان گرفته شدهمیتلفن

، حس عمق یعنی بی واکنشی به جهان بیرون،ارتعاش زندگی در تمام ذرات وجود شمابصورت هایش نشان. است

و این بینهایت خدا بصورت یک فضاي بسیار بزرگ که همه چیز را در خودش جا. براي این که به او زنده هستید

.کندمیدهد ظهورمی

،ند همه باورها را در خودش جا بدهدتوامیپس از دلبر ما از چه کسی نشان دارد؟ معنیش این است که چه کسی

براي این که ،جا بدهد و حس کند که از جنس آنهاستهمه رنگها را همه نژادها را همه جور آدمها را در خودش

بیند؟ اگر کسی در همۀ آدمها یک مجسمهمیچه کسی در تمامی آدمها زندگی را. آنها هم از جنس خدا هستند

گرچه ما. او هوشیارانه نشانی از او ندارد، بیندمیاست یک تصویر ذهنیبیند چون از جنس من ذهنی می

براي این که ما از جنس او . هوشیارانه از او نشانی نداشته باشیم؟ نهناشود مامی.هوشیارانه از جنس او هستیمنا

ما از جنس . اشته باشیمتوانیم زندگی یا خدا دنمیاگر از جنس او نباشیم پس کی هستیم؟ بارها گفتیم ما. هستیم

پس شما از خودتان بپرسید من آگاهانه نشانی از او دارم؟ . او هستیم

. افتدمیبه صورت ما توي ذهن، آیدمیبه صورت انسانذره هوشیاري یک قسمتی از خدا، گفتیم این ذرة نوري

شود ومیآید و پخشمیکه.همان ذرة خدایی فرض کنید. شما حاال خودتان را این جسم یا فکر فرض نکنید

کند از تغییر این چسبیدن به چیزها یک تصویر میچسبد به چیزهاي مختلف و چون ذهن هر لحظه تغییرمی

ولی طرح زندگی و خدا این است که به زودي وقتی . این تصویر ذهنی همان من ذهنی است،آیدمیذهنی بوجود

گوییم شما به این میبراي این که اصالحاً. آیدمید بوجوددر تفرقه هستیم پخش شدیم به چیزهاي مختلف در

فکر ، فکر اتومبیل، فکر یک چیزي در بیرون، چیزها چسبیدید و این چیزها چیزهاي ذهنی هستند فکر هستند

کنند ما بصورت میبه اینها چسبیدیم و چون اینها تغییر، فکر پدر و مادر، فکر بچه، فکر فامیل، فکر پول، مقام

و زندگی طرحی دارد که خودش . ما آن نیستیم، این تصویر ذهنی من ذهنی است. کنیممییر ذهنی جلوهتصو

کند و به یک من فطري و من اصلی مییعنی همین هوشیاري اگر ما اجازه بدهیم خودش را از این من ذهنی رها

و چون این . شودمینی از جنس خدایع. شودمیآید بیرون بینهایتمییعنی اگر این ذره از ذهن، شودمیتبدیل

ترس از . کنیدمیشناسد اگر شما به آن هوشیارانه آگاه شوید حس بی مرگینمیذره از جنس زندگی است و مرگ

که اینها مختص ذهن ، حسادت، خشم، رنجش، ترس از بین برود هیجانات شبیه آن هم نظیر کدورت. رودمیبین
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زائیده شدن از ذهن یک فرآیند طبیعی است که در من . شویدمیهن زاییدهرود یعنی شما از ذمیاز بیناست 

تا حاال از خودتان . کنیم یعنی به حضور رسیدن انسان یک کار طبیعی استمیذهنی ما این را خیلی بزرگ

چه جوري بلند. کندمیکنند؟ طبیعی است هر بچه سالمی زبان بازمیچه جوري زبان بازها پرسیدید که بچه

. افتند؟ براي اینکه استعداد طبیعی استمیشوند راهمی

به حضور رسیدن ما هم یک استعداد طبیعی است ولی ما متاسفانه یاد گرفتیم در اثر اشتباهات گذشتگان که 

و در آنجا من ذهنی براي خودش یک حیثیت بدلی داشته باشد یک ، خودمان را همین من ذهنی فرض کنیم

ین تصویر را به خودش نشان بدهد و آرایش بکند و به دیگران را همین را نشان بدهد این تصویري درست کند و ا

خانه نور، آییم و خانه مامیشویم بیرونمیحیثیت اصلی موقعی است که ما از ذهن زاییده. حیثیت بدلی است

به خاطر همین. شویممیبه من فطري زندهشویممیشویم یا به خودمان زندهمیشود یعنی ما به خدا زندهمی

چه ، خانه مرکز شماست درون شماست دل شماست، ماهی نهانیعنیدر خانه مهی نهان که دارد؟: پرسدمی

یعنی چه کسی در دلش به خدا زنده شده و عدم زنده شده ، کسی دلش ماه است؟ ماه خاصیت روشنایی دارد

. نیستها یعنی دلش ماده نیست آن هم هویت شدگی

یعنی همۀ انسانها یک دلبر بیشتر ندارند یک ، گوید دلبر مننمی،گوید دلبر مامیبینیدمیطور کهو همین 

در همه کس آن هست و یک خدا بیشتر ، هوشیاري و یک خدا هست و این خدا بصورت ذره وارد همه کس شده

رود به ذهن و برمیورود به مادهمیو هر کسی به صورت هوشیاري یا هوشیاري بصورت هر کسی. هم نداریم

در عین حال که شما در درون گسترش پیدا. شودمیشود تبدیل به بینهایت خدامیگردد روي خدا قائممی

شود و همه میو بازشودمیآید بیرون بینهایتمییعنی این ذره خاصیتش این است که وقتی از ذهن، کنیدمی

شود براي این که ذاتش خرد میو تبدیل به ماه، ر همه چیز بگنجددر این بحر در این بح. شودمیچیز در او جا

کند از آن به بعد شما وقتی میفضاي ذهن را روشن، کندمیجلو شما را روشن، روشنایی است، شادي است، است

ا همراه ب، این فکر همراه با عشق است، سنجیدمیفکرتان را با خرد زندگی. بینیدمیکنید فکرتان رامیفکر

. همراه با جا گشایی و جا دهی است، همراه با راه حل است. مثل عدالت. همراه با صفات ایزدي است، زیبایی است

هنر من ذهنی این است ، کردیممیما ستیزه، بر عکس من ذهنی که وقتی دل ما بود. همراه با بی ستیزه گی است

دهد در میافتد که ذهنتان نشانمین لحظه یک اتفاقیگذارد ایمیکه در مقابل اتفاق این لحظه که زندگی جلو ما
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از آن به بعد همان طور که موالنا به ما . اصالً ذهن فضاي مقاومت است. کنیدمیمقاومت، کنیدمیمقابل آن ستیزه

. شویدمیشما تبدیل به ترازو، گفته

مثل ، بینیممیفقط آثارش را، ببیندتواندنمیکسی، بیندنمینهان یعنی چشم، وقتی در خانه ماه نهان دارید

فقط داریم تصاویر ، درون ما پر از نور هست اینها تصاویر هستند به تصاویر نباید بچسبیم، اینکه دل ما از نور است

اینها . گوییم ذهن استمیزنیم ومیهر حرف که، هر تصویري ذهن است، زنیم که شما متوجه بشویدمیرا مثال

شنود راجع به میذهن هر چه. براي همین گفتم که باید ساده باشد، فقط براي آگاهی شماست، خورندنمیبه درد

. چیز فهمیدنی نیست. خدا از جنس فهمیدن نیست! خواهد بفهمدمی.آوردمیخدا زندگی و اصل ما به فرم در

. ماه استاش پس در اینجا تمثیل، باید بهش تبدیل بشوي، باید بهش زنده بشوي

نشان خدا و نشان زندگی و نشان . آن تصویر غلط است، سازید که نشان خدا این استمیگر تصویر ذهنیپس ا

یک ، خوانیم گفت که شما یک قسمت نامصور داریدمیدر دفتر دوم االن داریم. زنده شدن به او بی تصویري است

از جنس تصویرند براي اینکه ، بیشتر مردم از جنس مصورند، ماه از جنس نامصور است. قسمت مصور دارید

فرایند طبیعی این است که پس از یک مدتی هفت هشت سال . کشندمیچسبیدند به چیزهایی در بیرون و درد

اینها چیزهاي . شودمیکشد و در ما به خودش زندهمییعنی خودش را، کشدمیکه ما در ذهن ماندیم زندگی ما را

دیگر اگر کسی آمده در مثالً اگر این بیت را یاد بگیرید . کنیدنمینید اشتباهبدا، ساده اي است که شما باید بدانید

بهتر از خداي ، یعنی ما دین، گوید که خداي مامییک جایی نشسته یک دین خاصی دارد مذهب خاصی دارد

من دارد. آن شخص من ذهنی دارد. فهمید که غلط استمیشما، آنهاست و به خدا یک سري چیزها نسبت داده

گوید مال من است و خداي من بهتر از خداي میاگر. کندمیدارد یک جسمی را تعریف. کندمیخودش را تعریف

به خیلی به حرفش گوش. هم ذهنش استاش این در ذهنش است من، شوید که این من داردمیمتوجه، شماست

خواهد بمیرد و به آنها پزمیاست و براي آنهااگر کسی باورهایش را دلش قرار داده و دلبرش باورهایش . کنیدنمی

پس از دلبر ما هوشیارانه . فهمید که من ذهنی داردمیگوید که این باورها حقیقتاً آن باورها نیستندمیو. دهدمی

مقاومت ، کنیممیدانید من ذهنی وقتی دل ما باشد ما در مقابل اتفاق این لحظه مقاومتمیشما. نشان ندارد

تواند از ما نمیلطافتش را و برکتش را وارد وجود ما بکند یعنی، عشقش را، شود زندگی نتواند خردش رامیسبب

وقتی در خانه مهی . منظور اصلی ما در زندگی این است که هر چه زودتر به همین ماه زنده بشویم. استفاده بکند
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براي این ، کند به مامیگذارید دسترسی پیدامیاو یعنی هوشیاري بزرگ خدا حاال هر چه اسمش را، نهان داریم

را و برکتش را اش را خردش را زیبایش را عشقاش و از طریق ارتباط با این ماه انرژي. کندمیکه او با این ماه کار

انسانهایی که دلشان سفت است به ، حیوان، گیاه، تمام خلق این جهان اعم از جماد. کندمیدر این جهان پخش

انرژي که از این ماه دل شما که ، حتی انسانهایی که به حضور زنده اند به این انرژي نیاز دارند، ي نیاز دارنداین انرژ

.شودمیپنهان است ساطع

اگر نشان هوشیارانه داشته باشید که از . اگر شما نشانی هوشیارانه از این ماه ندارید باید روي خودتان کار کنید

، شوید که عوض شدیدمیمتوجه، شویدمیبراي اینکه زنده، شود ندانیدنمی،میدشود نفهنمیجنس ذهن نباشد

نه براي آدمهاي . تواند پیش بیایدمیو این عوض شدن و تبدیل شدن گفتم استعداد طبیعی است براي همه

اگر . ه حضور برسدتواند بنمیشما فکر نکنید که اگر مثالً کسی کارگر باشد، نه براي آدمهاي دانشگاه دیده، باسواد

. تواند راه برودنمیتواند راه برود بچه منمیگویید بچۀ فالن کسمیاین حرف را بزنید درست مثل این هست که

کند میزبان بازاش کسی که دکترا داشته باشد بچه! تواندنمیولی بچه من، تواند زبان باز کندمیبچه فالن کس

.هم چون چیزي هست؟ نه! شودمیواند زبان باز کند اللتنمیاش کسی که بی سواد باشد بچه

که خیلی خواهد این را حالت ابر انسان بهش بدهدمیذهن. استعداد زنده شدن به خدا یک استعداد طبیعی است

اینها .آنها را باید خواند، مقاالت خیلی پیچیده اي نوشت، باید شعرهاي خیلی پیچیده اي خواند! کار سختی است

اصالً جریان ال کردن که ابتداي . شما ال کنید هر چه را که از جنس او نیستید. است تمام موضوع این استمانع 

البته از جنس آن چیزي که هستید را. مسلمان شدن است شناسایی آن چیزي است که شما از آن جنس نیستید

خیلی هم . این نباید زیاد طول بکشد. کنیم آن چیزي که نیستیممیپس ما داریم شناسایی. توانید بشناسیدنمی

.احتیاج به کتاب هم ندارید. ساده است

بیرون ز جهان، جهان که دارد؟* * * * * * * بی دیده جمالِ او که بیند؟

شما باید ، بیند؟ البته که باید انسان ببیندمیجمال یعنی روي معشوق را کی، حس، بدون استفاده از این چشم

بوسیلۀ ذهنتان چیزها را ببینید در بیرون و ، اصرار دارید ذهنتان را ببینیدولی تا زمانی که میل دارید، ببینید

براي این که در این لحظه امکان دیدن او هست زنده شدن به او . توانید ببینیدنمیمشغول چیزهاي بیرونی بشوید

دارم به این االن از خودتان سئوال کنید. ولی شما دوست دارید راجع به چیزي در بیرون آگاه شوید، هست
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کنید میبینید که درست است که دارید گوشمییک دفعه. کنیدمیدهم راجع به چی فکرمیتلویزیون گوش

آگاهچیزيبهراجعچون، پس راجع به چیزي شما آگاه هستید. ولی فکرتان راجع به یک چیز دیگري هست

.شماستفطريخود، شماستخود، استشماصل، استزندگی، خداستاو.نیستیدآگاهاوجمالاز، هستید

سهمعموالً.استسادهخیلی، قضاوتوفکريالگوهايیکسريباوکندمیکارحستاپنجباذهنکنیدمیتوجه

کهاستهمینبراي.استدیدنوشنیدن، بریممیبکارمعموالًماکههایی حستنها.بریمنمیبکارماهمحستا

وشنیدنهمینباماکارهايازدرصدايخردهونودشاید.کنیممیصحبتدیدنوشنیدنبهراجعهمهاین

اوجمال، فکروها حسۀ بقییاشنیدن، گفتن، هاحسازاستفادهبدون، دیدهبیپس.شودمیفصلوحلدیدن

ازنکنیستیزه.ببینیدبخواهیداینکهشرطبهببینیدتوانیدمیشما، ببیندتواندمیفقطانسان؟ببیندمیکیرا

.دهدمیتوضیحموالنادوبارهامروز، نباشیمنجنس

بهآوردمیراشما، لحظهایناتفاقپذیرش، کنیدمیآشتیلحظهایناتفاقبالحظههمینشما، استسادهخیلی

بیآنازقسمتینآ، ثانیهیکة اندازبهلحظهایندرکنید با اتفاق این لحظه میوقتی شما آشتی، لحظهاین

آشتیهمبعدۀ ثانی، کنیدآشتیوتیدوایسجاهمینهمبعدۀ ثانیاگر.شودمیبازشمادرخداستکه، فضانهایت

فضاآنودهیدمیانجامکهکاريآنبهریزدمیانرژيفضااینازصورتایندر، کنیدآشتیهمبعدۀ ثانی، کنید

لحظهایناتفاقپذیرش.استکاریکدادنانجاممعادلپذیرش.دهیدبنجامابایدکاريچهکهگویدمیشمابه

عملمعادلوقضاوتازقبلشرطوقیدبدونلحظهایناتفاقپذیرشیعنیتسلیم.استتسلیمهمانمعادل

کاريهیچ.برودشودتمامکنیمقبولبایدهستکهچیزيآنیعنیتسلیمکنندمیفکرها بعضی.است

بکنیدبایدچکارکهبینیدمیهوشیارانهشمااینکهیعنی، لحظهایناتفاقپذیرش.نیستایننه، بکنیمتوانیمنمی

، گیریدمیتصمیملحظهایندرهوشیارانه، کردکاريشودنمیاینکهبرايبکنیدکاريتوانیدنمیاگرحتیو

تصمیموقتیشما.استکردنکاريیکخودش، دننکرکاريهیچ.بکنمتوانمنمیکاريهیچکهکنیدمیانتخاب

شما، استکردهمحاصرهراچالشآنفضاواستبازفضاازقسمتیوهستیدلحظهایندرو، هوشیارانهگیریدمی

تويافتادید، رویدمیراهشما.بکنیدبایدچکارکهبینیدمیداریدشما.نیستیدچیجنسازکهبینیدمیدارید

، کنیدعملکارنااساسبربخواهیداگروچون نپذیرید .هستیدگلتوپذیریدمی،کنیدنمیاعتراض، وزانتاگل

چیاینها؟کنممیچکاراینجااصالًمن، بیفتملگتويبایدمنچرا، واکنش، خشم.نیستمگلتومننهیعنی
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بازفضا، هستیدلگتويلحظهایندرپذیرفتیدشمااینکهمحضبهولی.هستندپذیرشعدماینها؟هستند

شمابهفضاآنهمباز، بکنیدکاريتوانیدنمیهماگر، کنیدچکاربایدشویدمیمتوجهفضاآنازوشودمی

،نیستیدآنجنسازشماکهچیزيآنازکندمیرهاراشما، پذیرشاین.بکنیدتوانیدنمیکاريکهگویدمی

مندردهاي، ذهنیمنمنفیهايواکنشذهنیمنخشماساسبربخواهیدشمااگرهددمیدیدشمابهبینیدمی

.نیستخداآنکهبینیدمیچیزي.بینیدنمیچیزي، کنیدعملذهنیمنشکایت، ذهنیمنهايرنجش، ذهنی

شمابه، ددهمینشانشمابهراخودشذرهکی، خدا، زندگی، کنیدمیآشتیلحظهایناتفاقبااینکهمحضبه

.کنچکارگویدمی

مثال؟داردچهجهان.دهدمینشانذهنراجهاناینکهبراي، ذهنازبیرونیعنیجهانزبیرون، جهانزبیرون

جهانبپرسندازشاگر، باشددیگريجهانکندنمیفکراستتاریکآنجا، استمادرشکمبچهوقتیگفتیمزدیم

استعدادیکهمآنالبته، شودمیمتولدوقتی.نه؟هستدیگريغذاي.ستاهمین.نهگویدمی،هستدیگري

دیگرگویدمی.راندمیبیرونرااوزیادفشاربا، زیادنیرويبانیرویییک، شودمیماه9وقتی.استطبیعی

، جهاناینبهیرونبمادرمانشکمازآییممیما.ذهنازراندمیبیرونراماکههمینطور.باشیاینجاتوانینمی

ازاآلنکه.استدیگريجهانداخلهمجهانهمینکهکنیدنمیفکرشما.رادیگراشخاص، بینیممیرامادرمان

کهگفتمیآنجاهماو.استهمین.نهگوییدمیمادرشکمۀ بچآنمثل؟هستدیگرجهانیکپرسیممیشما

نافبندهمینکهگوییدمیاآلنهمشما.اینغذاستبهترین.استمنغذاي، خورممیکهخونونافبنداین

؟استآن.غذاستتنها، مردمتائیدوتوجهجملهاز، آیدمیمقامماز، آیدمیپولمازکهغذاییکهانرژي، دنیااین

وحستاپنجبااآلنهمینکهجهانیاینازبیرونگویدمی.هستدیگريجهانیک، نهکهگویدمیزندگی

.بینینمی،استنشدهبازاگر؟بینیمیرادیگريجهان، بینیمیفکرهات

آن.بببنیرادیگرجهانآنکهآمدياصالً.ببینیباید.بیندمیدیگریکی.اصرارنکن، باشمتواضع، بینینمیاگر

یعنیخودت، راودتخکنیمنتقل، هستیتنتويحالیکهدر، فرمجهاناینازوقتی.استیکتاییجهان، جهان

کنیپیدابیشتريعمقحداقلیا، بشوينهایتبی، بشويتبدیلماهبهو، آنجابودياولکهرانورة ذرهمان

.شودمیبازدارددیگريجهانکهشويمیمتوجه، نباشیاسترسزیرهمهاین، نباشیجدي، فکرهایتبهنسبت

.نکنیدنگاهمردمبه، بپرسیدخودتانازشما، آیدمیبرکت، آیدمیآرامش، آیدمیشادي.آیدمیخردجهانآناز
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.شودمیبازشمادر، شمادیگرجهانباشدیادمان.کنمکارخودمرويبایدپس.ندارمنه؟دارمجهانیهمچومن

بایدشما.کنیدهستیزنبایدشما.شویدتسلیمبایدشما، کنیدبازبایدشما، کندبازشمابرايتواندنمیدیگهکس

جهانتوانیدنمیشما.باشیدداشتهکارکسیبانبایدکههستیدشما.باشدخودتانرويتمرکزتانافکننور

بهماتمرکزتمام، شودبازتاکندکارخودشرويشودبمتوجهبایدشخصآن.کنیدبازآدمهادروندررامعنوي

، گفتگذشتهدرسهايدر. هستملحظهایناتفاقباآشتی؟هستملحظهنایدرمن، لحظهایندرکهاستاین

رویممیما.استشدهکشیدهجهنمیعنیذهنروي.استنازكخیلیصراطپل، ماندمیصراطپلمثلاین

واکنشیک، کندمیپرتراماحواسذهن، بعدۀ لحظ، کنیممیآشتیلحظهایناتفاقبا، لحظهاینبهآییممی

چرا.بمانیمپلاینرويبایدمدتها.بمانیمپلرويتوانیمنمی.جهنمتويیعنیذهنتويافتیممی،هیمدمینشان

نهایتبیمایعنی.شودمیبازفضاازقسمتییک، هستیمپلرويوقتیاینکهبراي؟بمانیمپلرويباید

مقابلدرمقاومتبا.بستیمرافضااین، هنذدربودنوشکایتباواعتراضباو.خداة اندازبه، هستیمفضاداري

کهاستذهنیمن، کوچولوچیزآنو، کوچولوچیزشدیم، بستیمرانهایتبیفضاي.بستیمرافضاما، لحظهاین

قضیه تقریباکهبخوانماینباتواممهخوامیکهاستغزلیهماناینبلی .کنیددركبایدشمارااینها.ماستدل

:گویدمیشدروشن

معشوق قمرروي شکَربار که دارد؟* *که دارد؟در خانه نشسته بت عیار

بازرادرونفضاي، شویدمینهایتبی، شویدمیخارجذهنازذرهصورتبهشماوقتیشودمیمعلومپس

کسیچه. تاسلحظهاینمعادلشمادل، شماستدلشماخانه. شماخانهدر، نشستهخداشمادروندرکنیدمی

چرا. استهمبارشکرضمندروچهاردهشبمثلیعنیاستمعشوقکه؟نشستهعیاربتیکاش خانهدر

غارتوآمدندمیکهبودندمردانیجوانیادزدانهماندانیدمیعیار.عیاررويزیبایعنی؟عیاربتگویدمی

روشنشمادرون. عیارانآنبهراخدا، کندمیتشبیه. رفتندمیدر، کیستببینیخواستیمیتاوکردندمی

ببینمبشناسممنبگذارگوییدمیکههمین.شودمیقطعفوراببینیذهنتبابخواهیاگر. نهایتبیبهشودمی

وشویدمیزندهعیاربتبهداریدشمااگرپس. رفت، شودنمیدیده، استعیار، کنمتوصیف، چیستاین

فضايوذهنازشویدمیآزادداریدکهیواشیواش، دبینیمیرااوبخشیشاديودبینیمیاراوافکنیروشنایی

با. بدهمیادهمدیگرانبه، کنمتوصیفبشناسممنبگذارنگویید، نکنیددخالتذهنباشودمیگستردهدرونتان
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. هستیدموازيشماهمیشهکندمیکارتورويداردزندگی، ینخواهرااین، بشومبهتروبیشتربشناسمذهن

. استمفهومهمان، دهدمیرامعنیهمان، استروشن، کندمیکارشمارويدارداو، هستیدموازي

بی پرده عیان طاقت دیدار که دارد؟بی زحمت دیده رخ خورشید که بیند؟

. ماهگفتمیجاآن. تگذاشخورشیدرااسمشاالن. بیندمیکسیچهراخورشیدرخچشمازاستفادهبدون

زندگیوانرژيمنبعخورشید. بفهمیمتوانیمنمیمانباشدتشبیهتاوکندمیموالناکهاستتشبیهاتیها این

بوسیلهیاوخوریممیماکهچههر. زندمییخچیزهمهنباشدخورشید، استجسمزندگی. جهانایندرماست

خورشیدبهتشبیهراخداهمینبراي. استخورشیدنور، استخورشیدبوسیلهکنیممیحرکتیا، بینیممیآن

ذرهاینوقتییعنی. کندمیطلوعشمادروندرخورشید، استتشبیه، نه، استخورشیدخداکهایننه. کندمی

، یدنکنمقاومتشمااگر، شناسدمیراراهشخودش، بیایدبیروندارداستعدادخودشکهآیدمیبیرونذهناز

شما. کنیدتجربهتوانیدمیهماالن. بینیدمیاوبهشدنزندهصورتبهبلکه، نهچشماینباراخورشیدرخشما

در. استخورشیدجنسازناظرحضورآن، کنیدمینگاهراذهنتانناظرحضورصورتبهکشیدمیعقبوقتی

زندهیعنیعیانوذهنپردهبدونو. شویدمیهزندبهششماستدرونکهفرمیبیفضايآنازقسمتیبهواقع

. هستیدزندهکهبفهمیدکنیدنمیاستفادهفکرتانازشما، استذهنیمقابلدراوبهزندهیعنیعیان، اوبه

اوبهاستحاظرکسیچهعینیوعیانصورتبهوذهنپردهبدون. شویدمیزندهآنبهبلکه، نیستفهمیدنی

، ذهندرشودمیپخشرودمیوقتیهستیمماکهذرهاینبگوییمهمرااین. نیستحاضرماذهن. شودبزنده

اینازشدنرهابراي. دهدفریبراماخواهدمیگذاردنمی،کردهبازباشگاهیکشیطان، برگرددخواهدمیوقتی

ازکهاستآبیقطرهمثلگویدمیوالنام. بکشیدرانوراینهوشیارانهبایدشما، اندچالشها این، هاافتادنگیر

هايگفتهبهشماکه.دیگراستورزشاینو. کشدمیگرفتههمراگلولیکندجداراخودشخواهدمیگل

.دهیدنمیگوششیطان

هکبگوبهش، برودخواهدمیکهنوراینبه، اوبهگویدمیوکندمیادارهراذهنیمنشیطان. گویدمیچهشیطان

، استدرونبهبیرونازبخواهبیروناز. بچسبها اینبه، استدرپول، استمقامدرزندگی، استجهاندرزندگی

محضبه. خداستجنسازکههستیدفضابهمجهزشماولی.گویدمیشیطانراها این، نیستبیرونبهدروناز

کهبینممیمن، استبیرونبهدرونازنهگوییدمی،چشیدمیرازندگیمزهشماشودمیزیادفضااینکهاین
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من. استذهنمالدرونبهبیروناز. کهنیستدرونبهبیروناز. باالآیدمیجوشدمیمندرونازشادي

من. نیستعیاناین، استمصنوعیاین، شوممیخوشحالشودمیترزیادداردپولمکهکنممیتجسمیکدفعه

دائمازندگیبشومزندهعیانبهوقتیولی.رودمیبینازاثرشدیگردقیقهپنج.شوممیخوشحالکنممیتجسم

طاقتگوییدمیشما. استعیاناین. کندمیهدایترامنزندگیخردمرتب.استارتعاشدرمنوجوداترذدر

مندانیدمیشماولی. نداریدیذهنمنعنوانبه، داریدنوريذرهآنعنوانبهشما. داریدشما، دارممنرادیدار

، نیستیدذهنی

خود کار تو داري و دگر کار که دارد؟* *به خرابات دگر کار ندارم: گفتی

محل. استیکتاییفضايمعادلخرابات. ندارمکارخراباتبهمن، دیگرذهندرآمدیم، گوییمیتوکهگویدمی

گوییم میدلمانشدهها شدگیهویتهمآن، مادهنجهابهذهنرفتیمما. استعشرتوعیشواستزندگی

ذهنمانباهمما. برودبیرونخواهدنمیکردهعادتاستمادرشکمدرکهايبچهآنمثل، خیلی خوب است

اینو. استانسانمالسولیتمداردکارکهانسانیفقط. رویمنمییکتاییفضايبهماکردیمتوبهگوییممی

دررایکتاییفضاياینوشودقایمخودشرويبرگرددفورا، جهانبهبروداودرکهکردهنتخاباراانسانزندگی

کارتوفقطگویدمیدارد. شماستزندگیمنظوراین، بفرستدرابرکاتشجهانبهاوطریقازوکندبازاودرون

ما. داردکارکهدیگرتوازغیر!برودتواندینم،نداردکارکهجماد، نداردکارکهنبات، نداردکارکهحیوان، داري

با، گذارندمیاحتراممابهمردم، مهستیجهانباهویتهم، شودمیزیادداردپولمان، دیگراستخوبحالمان

، هوشیارانهبرویمبرگردیمبایدگویندمی.نداریمکاريخراباتبهما. کنیممیبازي، هستیممشغولذهنیاقالم

ما. برگرداندیکتاییفضايبهراماسنیهردرکردیمغفلتگرا، سالگی9و8درخواهدمیزندگی، نه، داًبعحاال

یواش؟چرا، نیستمربوطمنبهنگو، هستیمتنایندرکهحالیدر، باشیمآنجاهوشیارانهخواهدمیبودیمآنجا

.کردخواهدخرابراشمافکرهاي، کردخواهدابرخراشمازندگیلحظهایناتفاقمقابلدرمقاومتاینیواش

خواهدخشم، باشدشماهیجان، زیبایی، عشق، ایزديلطافتکهاینجايبه، کردخواهدخشنراشماهیجانات

انسانهستندزمختذهنیهیجاناتها این. شدخواهدحسادت، شدخواهدشکایت، شدخواهداعتراض. شد

کارشماشخصخودخود، گویدمیهمینبراي. کنندمیخرابراآدمبدنها این،نداردراها اینتحملطاقت

بهزديراخودتتوخود. نداردکاريآنجاکسیتوازغیر، نیستمربوطمنبهگوییمیکهتو، خراباتدردارید
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نهندارم؟کاربگوییموانیمتمی.شودمیزیاددردهااینندارمکارآنجاوقتیکهدانینمیمگر. دانمنمیبهنفهمی

زیادتردرهایتاننکنیدبازرادیگرجهان، باشیدجهاندرداریداصرارشماهر چهکهاینبراي. توانیمنمی

خواهیدمیذهنتانازشما، استهویتحسدارايذهنچون، کنیداستفادهدرستذهنتانازتوانیدنمی.شودمی

بیرونیچیزهاياز، پرسیدمیفکرهایتاناز، پرسیدمیذهنتاناز.تواند بدهدنمیذهنتان، بدهدزندگیشمابه

نوريذرهشماکهداندمیهمآنکهاینبراي؟چرا.بگویدتواندنمیمن کی هستم؟کهبگومنبهپرسیدمی

.دانیدمیهمشما، هستید

و، زدیدجسمیتبهراخودتانو، نیستیدجسم، هستیدکیکهشویدمیمتوجهموالناسادهابیاتاینشنیدنبا

، داریددردکهاینبرايداریدمیواواکنشبهرامردمورویدمیراهجهانایندروکنیدمیجسمهمرادیگران

انسانشویدمیمتوجهیکدفعه. شوندمیجسمجنسازهمها آنداریدمیواواکنشبههمرامردمموقعهر

یکیپهلوياز. کندنرمشانبلکه، نداردواواکنشبهرامردموزمینرويبرودراهکهاستاینمعنويومتعالی

اوزندگیارتعاشیکدفعه. کندمیارتعاشاودرهمجنسهمانکندمیارتعاشزندگیشمادروقتیشویدمیرد

فضايبرونددیگرانگویمنمینم، نیستمربوطمنبهگویمنمیمنگوییدمیپسشما. کندمیآگاهزندگیبهرا

مادرشکم، بیاییدبایدهمشما، آیدمیمادر بیرونشکمازبچههرکهدانیدمیشما، خوشمجاهمینمن، یکتایی

. شدخواهدبیشترروزبهروزفشاربمانیدجاآن، استذهنشمادوممادر، استتنگ

که دارد؟اي زهره کلید در خَمار* * * * خمارندهمه مخمورِرندان صبوحی 

هوشیاريذرهگفتیمجنساز نظر.هستیمآزادهمایعنی، رندیمماکهاوال، هستیمها انسانماصبوحیرندان

شما. چسبیمنمیچیزيبهما.هستیمچیزهمهازآزادپس، نیستیممادهنیستیمجهاناینمال، هستیمخدایی

رندشماگویدمیشمابه، چیستاش معنی. شمابهدادهدردآنکهایدشدهمتوجهبعد، ایدچسبیدهچیزيهربه

رویدمیشما؟چسبیدمیمنبهچرا، هستیددیگرچیزیکشما، هستیدخالصشما، هستیدآزادهشما، هستید

شمابیروندرکهچیزيهر، کشندمیراشماها اینگویدمیهستیدپایبنکه، چسبیدمیبیروندرچیزيیکبه

راآنرویدمیشما. کنزیادرامن، بشومنجنساز. کنزیادرامنگویدمیخودشبهچسباندمیوکشدیمرا

استالهیقانونبامغایرشماکاراینکهاینبراي. کنیدمیزیادرادردکنیدمیزیادراآنچههر، کنیدمیزیاد

.بکنیدراکاراینتوانیدنمی
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صبحدرماهمه، هستندصبحدررنداناینهمهاما. نهایتبی؟کنیدزیادچقدر. بکنیددزیاراخودتانبایدشما

همین. بیایدباالمادرونمانخورشیدکههستیمآمادهماهمهیعنی؟چییعنیهستیمصبحدر. هستیم

، هستهمیدخورشفضااینکنیدمیبازرادرونفضايشماوقتی؟استکدامخورشید. گفتباالکهخورشیدي

کهما. کندمیزندگیتشعشعمعداینولیاستمعد. خورشیدنهاستماهنه. دیگراستتشبیه. هستهمماه

خمارکیه؟خمار؟چرا، ایمزدهخمارهمهشودمیبازمابرايدیگرجهانبزنیتلنگروهستیمصبحگاهیآزادگان

خدابرابردرکنیممیمقاومتمالحظههرکهاینبراي؟رسیدهکمشرابچرا، رسیدهکماوبهشرابکهاستآن

بهشودمیترجمهشمامقاومتاین. گذاریمنمیماولی، بدهدزندگیآب، بدهدشرابمابهخواهدمیاو. زندگیو

راهزندگیخردگذاریدنمیتنهانه، کنیدمیستیزهلحظهایناتفاقباشماوقتی. لحظهایناتفاقباشماستیزه

آناز، ذرهیک، نشتی، ايقطرهاینبلکهشویدنمیآزادتنهانه، بدهدراتانمسایلحلراه، بدهدشمابهحل

برکت، استآرامش، استشاديشراباین. کندمیشرابصحبتاینجادرآیدمیشراب، آیدمیحیاتآبطرف

رامردمتاییدوتوجهتوانیمنمیما. هستیماوجنسازکهاینبراي. راجنسآنداریمالزمماکهخداست

ما، هستیدمابزرگ. شمابرآفرین؟ هستیخوبیآدمچهبگویندمابهچقدررآخ، گردیمخوردیحاالتا. بخوریم

درچهها ایناز. هستیداستادواقعاهستیدسوادباچقدر، هستیدخوشگلچقدر. گذاریممیاحترامشمابه

.هستیمچیزهاجورایندنبالماذهنیمندرکهگرچه؟آیدمی

اینشمابهحتیحاال، رسدنمیبهتانتانه ستیزعلتبهکافیاندازهبهشرابولیهستیدصبحگاهیرندشما

، بیرونازکنیممیگداییخوشیماهمهاین، هستیدشاديخدايشمایعنیزهرهاي، کنیممعنیتوانیممیگونه

فضايکلید؟داردکسیچهرامیخانهدرکلید، هستیشاديخدايخودتشما. شودببازماندلمابگوچیزيیک

کلیدش. شما؟داردکسیچه. توخودهمین؟داردکسیچهراغیبخزانهکلید؟داردکسیچهرایکتایی

ستیزهشما.استطبیعیاستعداد. شودگشودهخواهدمیهاانساندروندرفضااین. مقاومتعدم؟چیست

خدايسمبولیکزهرهستاره، بگیريباالرازهرهنهچه، باشیشماکهشاديخدايبگیريرازهرهشماچه.نکنید

یعنی. شماستازشاديگدايکهداندمیآن، دانیدمیشاديخدايجهانایندرشماراچیزياگر. استشادي

دیگرهايآدممثل، ملکمثل، مقاممثل، پولمثل، بدهشاديمنبهکهبیآوریدروجهانایندرچیزيهربهشما

، هستیخودتشاديخدايباباکهگویندمیدارندشمابهها اینازکدامهر. هستندشماذهندرجسماها آنکه
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هیمخوامیشماازما. هستیمشماازشاديگدايما. نداریمکهما، داريراهخدامیخانهبهتو، بدهیمابهبایدتو

اینجوابش، بدیدجواب؟نیستزشت؟کنیمیگداییجهانازآمديچراتو. بشناسیمراخودمانبگیریمچیزي

نخواهمستیزهبعدبهلحظهاینازمن، شودبازدرونمفضاایندهممیاجازهمن، هستمشاديخدايمناست

. هستماوجنسازکنممیفکر، امچسبیدهبهشکهشدنخواهمچیزيآنجنسازبعدبهلحظهاینازمن، کرد

نخواهمزندگیکنمتجسمذهنمدرتوانممیکهچیزيآنچه، انسانیچه، ماديچیزهايچهبیرونازمن

، من از انسان دیگري انتظار خوشبختی نخواهم داشت، احترام نخواهم خواست، شادي نخواهم خواست.خواست

در حالت موازي با زندگی و پذیرش اتفاق این لحظه و حالت ین لحظهدانم معنی خوشبختی بودن در امیمن

. آیدنمیاز بیرون، دانممیاین را، تسلیم است

که دارد؟آن کان شکَرهاي به قنطار* ما طوطی غیبیم، شکَرخواره و عاشق

، از آنور آمدیمما ، همان هوشیاري هستیم که طوطی خدا هستیم ما طوطی غیب هستیم، پس ما همان ذره هستیم

چیزي که از ، گذاریممیشادیهاي بیرون نیست که اسمش را خوشی، شکر این جهانی نیست، غذایمان شکر است

عاشق یعنی کسی که هوشیارانه در این لحظه در حالی که به این ، عاشق هستیم. خوردنمیذهن بیاید به درد ما

، پس ما از جنس پرندگان این جهانی نیستیم. این اسمش عاشق است. موضوع آگاه هست با خدا یکی است

. کنیم با او یکی بشویممیهمیشه میل، غذایمان شادي است جوشیده و باال آمده از درون خودمان

، داریممثنوي دفتر دوم وقتی گفت ما قسمت مصور و قسمت نامصور . شویممیدر مثنوي خواندیم گفت ترازو

بعد گفت این قسمت مصور یعنی هوشیاري . و از پوست بیرون آمدهگفت نامصور و مصور پیش کسی است که ا

گفت ترازو را ترازو راست. هر کسی مثل ترازوست، ماندمیجسمی و ذهنی و هوشیاري بی فرم نامصور مثل ترازو

، ذهنی داریدیعنی چقدر هوشیاري حضور دارید و چقدر هوشیاري جسمی، کندمیکند و ترازو را ترازو کاستمی

این . شود و ما بین این دو تا در رفت و آمد هستیممییک دفعه این زیاد، شودمیشود این کممیحضور زیادهی

شوید ترازو دارد به میروید به ذهن مثالً یک ذره خشمگین بشوید متوجهمیبینیدمیسالم است شما یک لحظه

حالت ، گرددمیبر، توپ سالم، زنی به دیوارمیم کهدر آنجا مثل توپی هستی. گردیممیفوراً بر، رودمیسوي ماده

، گردیممیرویم جهان برمیما، گوییم حالت الستسیتی دارد االستیک استمی.داردگیانعطاف پذیري و جهند

کهانسان سالم این هست که به جهان، آن حالت توپ را ندارد، افتد پایینمیشما یک آجر را بزن به دیوار تلپی
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طوطی ، باید هم آنجا باشیمپس ما طوطی آن وري هستیم، در فضاي یکتایی استاش سنگینی، گرددمیبررود می

، شادي که در ذات زندگی است ذات خداست، غذاي شما آرامش و شادي است، غیبی در فضاي یکتایی است

.عاشق هستی همیشه با او یکی هستی

به شرطی که از ذهن بصورت ذره نوري ، کی دارد؟ شما داریدمعدن شکرهاي خروار خروار ، پرسدمیاالن از شما

. در بیایید و آن ماه یا خورشید درونتان روشن بشود

که . قنطار واحد اندازه گیري وزن است که برابر با صد رطل است در اینجا به معنی خروار خروار یعنی خیلی زیاد

.شخص شما، دارید؟ شما انسانهاگفتیم این قدر شکر را این قدر شیرینی را و شادي را کی 

باهم دیگر ترکیب کنیم این ترکیب هم الزم و ، بقیه غزل را هم برایتان خواهم خواند727بلی آمدیم به غزل 

. و مطابق آن خودتان را تغییر بدهید. براي این که شما باید از هر بیتی برداشت معنوي خودتان را بکنید، زیباست

پس درست ، ؟ هیچیو چه تغییري کردم؟ما از خودتان بپرسید که من چه درکی کردمخوانیم شمیهر بیتی که ما

.نخواندم

بنماي که آن کمان که دارد؟* * * * * آن تیر که جان شکارِ آنست

، دهدمیهدف قرار، جان ذهنی ماست، همین من ذهنی ماستآید جان ما را که میمی گوید آن تیري که وقتی که

بنماي که آن کمان دست کی هست؟ ، شما به من نشان بده. شودمیش زندگی آزاددهد از تومیوقتی هدف قرار

چه در زندگی ، افتد چه در کارمیبراي شماتمام اتفاقاتی که . آیدمیهمیشه این تیرها. ست خداستآن کمان د

ما را ول. ویدتا شما متوجه بشوید که باید به حضور زنده بش، رویم بوسیلۀ زندگی خدا طرح شدهمیخصوصی راه

اندازد شما تیر را نمینه فقط تیر، او کرده، او کرده، گوییم او کردهمیکنیممیما در ذهن مردم را مالمت، کندنمی

خودش را بصورت آرامش و زیبایی به ما ، خودش را بصورت لطافت، پایین داریم خودش را به شکل مهر. بد ندانید

جانتان به درد، خورد به یک قسمت از وجود جسمی شمامیتیر. اندازدمیرشما اگر گوش نکنید تی. دهدمیننشا

شوي به خاطر قسمتی از من تان میمن چرا تا زانو توي گل فرو رفته ام؟ متوجه. کنیدمیآید شما سئوالمی

من ، استشوید که قسمتی از من تانمیچرا این قدر بدهکار شدم؟ چرا این مسئله برایم پیش آمد؟ متوجه. است

. شناسیدمیتان را
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آید آشکارانمیاندازد و ما خوشمانمیموالنا هم گاهاً تیرهاي نه چندان قشنگ، این کمان دست عارف هم هست

جان ، آید آن تیر جانمان را هدف گرفتهنمیوقتی خوشمان، گوید این چیزي که بهش چسبیدي باید بیندازيمی

من اصلی ما من فطري ماف آن ذره . چی بشود؟ از توش جان اصلی ما آزاد بشودکه، جان تقلبی ما را، ذهنی ما را

یک راهش این است که بهترین ، دهدمیزندگی آن را هدف قرار، نور االن افتاده توي ذهن شده یک چیز تقلبی

راط یعنی این راه است و ساده ترین راه و کوتاهترین راه که شما حرفهاي موالنا را قبول کنید بیایید روي پل ص

یا . گوید چه کار کنیدمیببینید که زندگی و خرد زندگی به شما هوشیارانه، حظه و بپذیرید اتفاق این لحظه رال

توانم بکنم ولی این یک تصمیم گیري است یک انتخاب است چشم نمیهوشیارانه تصمیم بگیرید که هیچ کاري

توانم میباشید که من در کجا هستم؟ و بر اساس این چالش چه کاراین لحظه کامالً باید تیز و آگاه ، شودنمیبسته

، کند که من چه کار بکنممیبکنم؟ در حالی که با این لحظه صلح هستم با این لحظه آشتی هستم و زندگی تعیین

چه بادا تسلیم این نیست که هر، نگذارید به هر چه بادا باد. و این یک تصمیم هوشیارانه و آگاهانه است، یا نکنم

تسلیم معادل .تسلیم برابر با بی عملی و سستی نیست. شود کردنمیهیچ کاري، گفتند قبول کن برو جلو. باد

این است مردم فکراش کنیم معنیمیوقتی صحبت تسلیم و پذیرش. افتدنمی،باید این جا بیفتد. عمل است

کنی؟ تسلیم معادل عمل است منتها بجاي اینکه کی گفته قبول ، که همین است دیگر قبول کن، کنند گهگاهمی

کند شما چه کار کنید انرژي آن فضامییک فضاي خدایی تعیین، ریزدمیخرد، واکنش بریزدخشم بریزد 

آید؟ باید میآید؟ یا از آن فضامیمن ذهنیاست مرکز شما که مالاین عمل شما و این فکر شما از خشم. ریزدمی

، خورید نباید شکایت کنیدمیوقتی تیر، گذاریدنمیشما، اندازد که آن فضا را باز کندمیدا تیرخ، از آن فضا بیاید

نه ، نه شکایت من، که من االن باید چه کار بکنم؟ تو بگو نه خشم من، باید فضا را باز کنید، نباید خشمگین بشوید

بدان که ضرر .اگر اینها گفتند شما عمل نکن،اینها نباید بگویند. نه کینه هاي من، نه رنجشهاي من، واکنش من

نه اینجا ، بیا برو بیرون، مثل یک بچه که میل دارد بگردد برود به ته رحم مادرش، این راه به ذهن دارد، خواهی کرد

!. خوب است

ا چیزي هر موقع موالن. شویدمیدارید بیدار. گیریدمیگیرید نرمش و الطاف آن را هممیشما تیرهاي موالنا را

کند آن میبدانید که یک قسمت از من تان دارد ستیزه. کتاب را نبندید بیندازید دور برود، شما بدتان آمد، گفت

.گویند ما هم بدانیممیبزرگان دیده اند و به ما هم. را باید بخوابانید
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صوفی، تو نگر که آن که دارد؟* * * * * * در هر طرفی یکی نگاریست

گیریممیکنیم؟ ما زندگی بی فرم رامیما چه کار، کندمیطرف را فکر تعیینکنی اینمیهر طرف که نگاه

کند یک نگار است و گرنه توجه ما را میبه هر جهت که توجه ما را جلب. دهیممیبریم ذهن و جهت بهشمی

کنم یک میاین جا نگار کلی است فقط زن یا مرد بیرونی نیست که بگویید که هر طرف که نگاه. کردنمیجلب

. نه، خانم زیبا روي یا یک آقاي خوش اندام است

تو ، ولی تو صوفی هستی. شود جذب کندمیتواند جذب کند نگار شماست و موفقمیهر چیزي که توجه شما را

شود میپس معلوم. تو نگر، خوب نگاه کن، کندمیشعور زندگی در تو کار، گفت رند صبوحی هستی، آزاده هستی

که این آنیت و خاصیت را که اسمش حضوره و زندگی است هر که داشته باشد ، کردیمنمیدرست نگاهتا حاال 

شود این را کی دارد؟ که به این لحظه یا به آن زنده است؟ چه کسی به خدا زنده است؟ چه میدوست داشتنی

کنید بیرونمیاالن نگاه؟ چه کسی به ابدیت و بینهایت خدا زنده شده؟ البته شما کسی به زندگی زنده است

، بخاطرش ناراحت نشو، نچسب بهش از جنس او نشو، کند نه این که پول نداشته باشیدمیبینید که پول جذبمی

از طرفی هم ، از جنس ماده نیستید، شما یک عمق بینهایت و حس ابدیت در این لحظه هستید، واکنش نشان نده

، در تو جا افتاده باشدیاد گرفته باشیاز دیگرانشرطی شده باشیرود ممکن است کهمیتوجه تان به هر طرفی

دردهایشان را مثل خشم و رنجش و کینه را ها حتی خیلی، مقام را دلبر ببینید، پول را ممکن است نگار ببینید

شما اگر براي، اندازیدنمیاگر نچسبیدید پس شما چرا رنجش هایتان را. براي همین چسبیدند، بینندمیدلبر

. گذارند شما از ذهن زاییده بشویدنمیدانید که این دردهامیارزش ندارند شما

، خواهیم ببینیم از شرش راحت بشویم دردهاي ما هستند مثل همین رنجش هاي مامیمشکل ترین چیزي که ما

دانید که چه کسی از شما به عنوان یک انسان باید ب. توانید بیندازیدمیاگر شما بتوانید ببینید، خشم هاي ما

به صرف ، نیستیم باید روي خودمان کار کنیمجمله خودم به این آن به این لحظه به این بینهایت زنده ایم یا نه؟ 

خواهد میکند این که من ذهنی ما شعار دارد هر چه بیشتر بهترمیاین که کسی توجه من ذهنی ما را جذب

انسانی ، انسانهاي دیگر هم همین طور. آنها نگار نیستندنرو دنبالش ، دزندگی بگیراش انباشته کند و از انباشتگی

همین حضور است » آن«، شودمیآن خاصیتی است که اگر کسی داشته باشد دوست داشتنی» آن«، که آن ندارد

هر کسی از ذهن زاییده بشود و این ماه در درونش درخشیدن بگیرد که در آن یکی غزل گفت ، گنج حضور است
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زندگی هدایتش ، هر کسی لطافت را در جهان پخش کند عشق را پخش کند برکت زندگی را پخش کند، شیدخور

بدانید که زندگی، اگر ندارید متواضع باشیدرا دارم؟» آن«شما از خودتان بپرسید من آن . دارد» آن«او بکند

این فضاي درون ما این . هستیدآن کسی که نگذاشته شما بهش زنده بشوید شخص شما . خواهد به شما بدهدمی

گذارد؟نمیچه کسی. و خودش را برقرار بکند، خواهد دل ما را تسخیر بکندمیخدا، خواهد باز بشودمیلحظه

، گوید بیا با این هم هویت بشومیگذاردمییک چیزي جلو ماشیطان باشگاه باز کرده د کهگوینمی!شخص خود ما

و این رها کردن ورزش ذارد یا قبالً گذاشته شما خودتان را باید از آن رها بکنیدگمیهر چیز جسمی که جلوتان

.وقتی رها شدید نباید درد جدید ایجاد کنید نباید دیگر هم هویت شوید، است یک چالش است

که دارد؟هم جان داند که جان * * * * این صورت خلق جمله نقش اند

قتی تابیده شما بصورت ذره رفتید به ذهن با چیزهاي ذهنی هم شعاع نوري و، کنندمیمردم با من ذهنی شان کار

من بر اساس این من ذهنی یک، یک تصویر ذهنی ساختید براي خودتان اسمش من ذهنی است، هویت شدید

من ذهنی شما ، پس صورت شما نقش است، صورتنداینها همه نقش هستند، کنیدمیذهنی براي هر کس منعکس

بینید آن هم کهنمیکنید و زندگی رامیبینید و توصیفمیرا بچه تان را من ذهنیاگر همسرتان، نقش است

زیر این ، نه زندگی. کنندمیدارند مذاکره و صحبتها با نقشها نقش، همه به نقش مشغولند. بینید نقش اندمی

مده بیرون رفته فضاي فقط کسی که جان دارد یعنی از ذهن آ، داردکهجانکهداندجانهم. نقش زندگی است

به جان اصلی به جان من فطري زنده شده به ، یکتایی این لحظه به آن ماه زنده شده به عمق زندگی زنده شده

. شناسدمیزندگی زنده شده او زندگی را

کسی که ، دهدمییک آینۀ جزئی داریم که همین من ذهنی است توصیف. در دفتر دوم گفت این آینۀ کلی است

براي این که شما در آینۀ انسانی که . قسمت نامصورش آینۀ کلی است، و نامصور در عین حال مجهز استبه مصور 

اگر خودتان زنده شده باشید هم نامصور را.بینید هم بی فرمی تان رامیبه زندگی نگاه کنید هم فرم تان را

وقتی نامصور نباشید یعنی آینۀ . بینیدمیبینید یعنی بهش زنده هستید و هم اگر من داشته باشید آن هم رامی

زند و ما االن میخیلی از این حرفها را که موالنا. بینیمنمیکلی نباشیم من داشته باشیم حتی من خودمان را هم

فهمند ولی چون من دارند و من فقط جسممیاگر توجه کنند، دانند یعنی چینمیفهمندنمیروي صفحه نوشتیم

فکرهاي ، خواهد و زیر سلطه عقل من ذهنی استمیزندگیها رود و از جسممیدنبال جسمو یک جسم، بیندمی
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دهدنمیمن ذهنی است خدا را به شکل تصویر در آورده چون خودش از جنس تصویر است و به چیز دیگر گوش

کسی، واهد شدروز به روز گیج تر خ، اما درد دارد درد ولش نخواهد کرد. گوید من حقیقت را پیدا کردممی

. زندگی فرار کند، تواند از قانون خدانمی

دائماً ، روي به جهان باید برگرديمیاصالًشما به عنوان زندگی چند صباحی هفت و هشت سالقانون این است 

ولی هفت هشت سال ، کند به شمامیدرست از روي نخستین دارد گوشزد، کند بر گردمییک صدایی شما را صدا

دهد شما آن هم بصورت شاد انسان در ابتداي زندگی تا ده سال رنگ و بوي زندگی دارد میل به بازي میاجازه

موالنا در قصه دفتر دوم گفت همین که، شودمیگذرد چیزها جديمیهمین که از ده دوازده، دارد جدي نیست

براي اینکه در آن ده دوازده سال ، آید زمینمیخر با کله، خواهد مزه این جهان را بچشد و سوار خرش بشودمی

امروز اگر رسیدیم دنبال قصه را خواهیم ، آن چیزهایی که الزم بود بهش نداده، خادم از خرش گفت مواظبت نکرده

به جان زندة . توانید بفهمید کی جان دارد کی جان نداردنمیدانید تا به جهان زنده نشویدمیپس شما، خواند

فقط ، فهمد این فقط نقش استمیکند به آدمهامیولی کسی که جان دارد نگاهزنده هست یا نیست؟زندگی 

هم قسمت بی فرم دارد که حضور ، زند ولی آن یکی آینۀ کلی است هم مصور است هم نامصورمیحرف نقش را

اگر . ترازوست، شودمیهی کوچک و بزرگاش هم به خدا زنده است هم یک مقدار من دارد و این من، است

و آن ده درصد را هم لحظه به لحظهحضور دارد% 10من دارد و % 90خیلی سنگین است اش ترازوي ما کفۀ من

فکرهایش خراب است بدنش خراب خواهد شد چرا؟ واضح است این . خواهد ببندد این آدم آدم متعادلی نیستمی

شوید میشوید و ریلکسمیازيشما وقتی مو. بدن ما به یک برکتی به یک آب حیاتی از آنور احتیاج دارد

شود و از نوك پایتان مثل میبینید یک آرامشی از فرق سرتان واردمیپذیریدمیو اتفاق این لحظه را، یکدفعه

گیرید اگر آن قطع میزنده کننده قرار، شادي دهنده، انرژي برکت دهندهشود شما در زیر نفوذمیاینکه خارج

دائماً نفسهاي ، توانند نفس عمیق بکشندنمیهابعضی. ماندنمیست این بدن سالمقطع اها بشود که براي خیلی

کند نکند که میدفعه اینور و آنور را نگاه30خواهد آب بخورد میکم عمق براي اینکه مثل گنجشکی هستند هی

. آنها را آنطوري کردهذهنشان . ترسندمیاز همه چیز. بیشتر مردم در حال ترسند، ترسندمیگربه هه مرا بگیرد

ولی این را فقط کسی که به جان زندة زندگی . چیز ترسناك وجود ندارد ما از جنس خدا هستیم نامیرا هستیم

.دهدمیزنده شده تشخیص



Program # 637گنج حضور637برنامه شماره 

22: صفحه

گوید که شماجان زندگی هستید اقامتتان در ذهن موقت بوده تا بحال میاست به شما دارداش حاال موالنا یکی

من هاي ذهنی نقشند ممکن است باسواد باشند در این . ودید شما از نقشها پیروي نکنیدهم ممکن است نقش ب

رود یک چیزي می،یک کسی ممکن است کتاب بنویسد ممکن است سخنرانی بکند، خوردنمیزمینه سواد بدرد

از نقشها کسی که نقش است دائماً. شما دنبال آن نروید. گوید ممکن است نقش باشدمیآیدمیخواندمیرا

گوید آن شخص کافر است براي می،کندمیروي کلمات و جمالت تاکید، گیردمیباورها را جدي، کندمیصحبت

نه این . آن کفر است این یکی دین است. ما دیندار هستیم باید این طوري نوشت! جمله را اینطوري نوشتهاین که 

بینید و به او زنده نیستید االن نمیاگر او را. ت در این لحظهدین دیدار اوس، این جمله است، کفره نه آن دین است

اجازه بدهید چند غزل از .اینها اقرار و انکار ذهنی است. خوردنمیگوید اقرار و انکار به دردمیخوانیممیداریم

.برایتان بخوانم642غزل شماره 

دیدار چو باشد، غم دینار که دارد؟* * * یک غمزه دیدار بِه از دامن دینار

خدا یک چشمکی به شما بزند یک لحظه شما را به آرامش ، اگر زندگی، غمزه یعنی حرکت مهر آمیز اَبروي معشوق

یک لحظه نشان ، در زیر فکرهاي شما یک آرامشی را نشان بدهد که شما از جنس او هستید، خودش زنده کند

خودش رافضاگشاییوبینهایتحس، حس آزادي، حس شادي بی سبب، بدهد بصورت حس زیبایی حس آرامش

، بوددامنقدیم.دیناردامنیک، طالستسکهخرواریکازبهتر. هستندخدادیدارهايغمزهاینها، بدهدنشان

فضاازینوشدهبینهایتشمادرونفضاي، شدهزندهاوبهدلتوقتیباشیزنده، باشیهوشیارزندگیبهوقتی

چهبرايراپولشمارود؟میپولدنبالرود؟میدیناردنبالبهکسیچه. لحظهبههلحظ، استساطعدایماشادي

حساینکهبرايکنیدنمیکه، بکنیدامنیتحسبکنیدآرامشحسبکنیدشاديحساینکهبراي؟خواهیدمی

.دآیمیدیدارازشادي.شودمیساطعفضادارياز اینشادي. آیدمیاوشدنزندهعمقازامنیت

غم، پولغمکسیچهبشودمیسردیداراگر. زندگیباخداباشدنیکییعنیدیدار، استعشقهماندیدار

نیازماديوسایلشماکهنیستاینمعنیشرامی افتدکردنزندگیبهتربرايکردنزیادغماتومبیل وغم، خانه

سريیکثروتمندندخیلیهايانسانبه، ویدگمیچهموالنابدانیددرستخواهیدمیشمااگر. باشیدنداشته

نگران. ندارنددیداراینکهبرايچرا؟شما. دارندغصه، استبدزندگیشانوکنندمینالهروزوشبببینیدوبزنید

هموهستندآنهافکربهدایماواندچسبیدهچیزهابهاینقدر. خواهندمیشاديازآنهاکههستندچیزهاییهمان
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کهلحظهبهلحظه، لحظهبهلحظهکندمیامتحانزندگی. بینندنمیرادیدارغمزهاصالکههستندآنهاابهویت

یکاز. بدهدنشانشمابهروخودشگذاریدمی،کندزندهراشماگذاریدمی،بشودشماوجودواردگذاریدمیشما

اصلیتانمنظوربهراشماخواهدمیزندگیبعدبهسنییکاز. کندمیکهکندباززبانخواهدمیبچهبعدبهسنی

. گذاردنمیدینارغصهچرا؟گذاریدنمیشما. استدرونتانفضاشدنبازیعنیاستآنبهشدنزندهکهبرساند

بیشترزندگیماینکهبراياستبهترباشدبیشتراینهاازهرچهگوییدمیکهاستچیزهاییهمهسمبلدینار

ها موقعخیلیبلکهشدنخواهدبیشترشمازندگیاینهاشدنزیادترباکهشدخواهیممتوجهروزام. شدخواهد

رااموالتانازمقداریک، کنیدکمراپولتانازمقداریکبگیریدتصمیمهوشیارانهشماشاید.شدخواهدکمتر

دیگرسالچهار، سالسهمنگوییدمیشما. استصالحتانبهکنیدسبکرابارتان، بدهیدخیریهبه، بفروشید

نگهمنکسیچهبرايرااینها. باشمنگرانبایدروزوشببراي چه . کنمچکارخواهممیرااینهمه، مردخواهم

دیناربرايچیبراي.مردخواهیمهمماکهمابراياستدرسییکرفتبینیدکهمیومیردمیهرکسی. دارممی

حرکتچرا؟.کردهمحرومدیدارازمراچیزيچه؟هستمدیدارکجاي. باشمدیدارفکربهبایدمن. باشمناراحت

. بودپولبهحواسم؟ براي این کهندیدمراازلیمعشوقآمیزمهروزیبا

ها چو از آن شیر ره صید بدیدندجان

که دارد؟اکنون چو سگان میل به مردار 

زندهیکتاییفضايبهوآمدیدبیرونذهنازنوريذرهآنعنوانبهشما، آمدندبیرونذهنازجانهاوقتیبله

یعنیشدتبدیلبینهایتبهنورذرهاینوکردبرقرارشمامرکز، شمادلدرراخودشزندگی، خدا، شیروشدید

اینکهبراي. کنیدشکارچگونهکهدادنشانشمابهوکردمستقرشمادرراخودشاووشدیدتبدیلاوهب

یادازشیرگرفتید؟یادکسیچهازشما. هستیدشاديشکاروعشق، خرددنبالشماآیدمیواازخردبینیدمی

ازکفتارها، استکردهشکاریوزپلنگ. خوردمیکفتار، خوردنمیمردارشیردارد؟خاصیتیچهشیر. گرفتید

عنوانبهشماچی؟ یعنییعنی. وردخمیهمخودشکندمیشکارخودششیر.گیرندمیرامرداراودست

کنیدمیتولیدخودتانراخودتانهیجان. کنیدمیتولیدخودتانراخودتانفکرلحظهایندرمستقربینهایت

میلکهکفتارها، سگانمثلوکنیدمیتولیدخودتاندرونازراشادي، کنیدمیتولیدخودتاندرونازرالطافت

درماکهاستچیزهاییآنتمام، استپولازذهنیتصویرهمینشاملمردهحیوان،کنندمیمردهحیوانبه
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، رویممیمردهچیزهايسويبهمردهذهنیتصویریکبوسیله.اندمردهآنها، کنیممیتجسمبیروندرذهنمان

اینکهبراينداریمدیگرمرداربهمیلاالنما. استذهنیهايخوشیکه، گیریممیمردهچیز، مردهچیزهاياز

.آیدمیورآنازنوبهنوفکر. آیدمیورآنازلحظهایندرزندهزندهشیرآنمثل

زندهاوبهخواهدمیشماازخدا. اندچسبیدهنآبهعدهیککهاستقدیمیپوسیدهباورهاي، مردارشکلیک

اینکهنه، کنیدتولیدخودتانرافکرتانلحظهینادربایدشما. کندتولیددرونازراشمافکرلحظهایندرشوید

نهاآبهمیلشما. استمردارذهنیکهنههرچیزپس. بخوریدمرداروبکنیدخودتانباورراپوسیدهباورهاي

فرستادهراخودش، راخودشامتدادکهداردنمیرواخدا.هستیدخداجنسازهستیدشیرجنسازچونندارید

چالشبرايجدیدباوروکندزندهخودشبهوبکشدرانورآن، بکشدراخودشخواهدمیوشماصورتبهاینجا

، کندمیایجاددرد، اندازدمیتیر، داردنمیروا. بچسبیدمردهباورهايبهواوبابکنیدستیزهشما، بدهدشماهاي

.بفهمیدشماتااندازدمیبديروزبه

راعالماتآنشودمشغولبیرونهايخوشیبهوقتیآدم. هستشیرینیوابرواشارات، هستغمزهگفتاولش

ابرواشاراتمرتبکهاستزیباخانمیکهمشمازمینیمعشوق. استهمینطورهمزمینیگیرد معشوقنمی

؟فهمینمیچرابگویدوبکوبدشماسردربیاورددرراکفشلنگاستممکنشویدنمیمتوجهشما، کندمی

ما.اینکهبراينفهمیدیم، اندازدمیراتیرهااالنکهکردهلطیفاشاره، کردهاشارهمابهاینقدرخداستتمثیل

مااینقدر، هبوداشاراتاول. شدمعیوبقسمتمفالنچراگرفتمسرطانچرا، امدسرمبالاینچراگوییممی

گویم کفتار براي این که سگهاي میمن، و سگ هاتارها کفمثلگیرم؟مییادچی.نکردیمتوجهکهبودیممشغول

پس همین ، خورندمیاین دور و زمانه ماشاء اهللا اعیان هستند و میل به این چیزها که ندارند بهترین غذا را

.آیدمیچیز زنده از آن ور. شویمنمیما به چیزي که زنده نیست جذب. کفتارها را بگوییم

261بیت ، دفتر دوم، مثنوي، مولوي

اجنبی و خویش کنةترك عشو* * همچو شیري، صید خود را خویش کن

! فریب بیگانه و خویش را مخور، فکر خود را خودت تولید کن، مثل شیر صید خودت را خودت بکن

ناکسانةکسی بهتر، ز عشوبی* * * همچو خادم دان مراعات خَسان
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منّت من هاي ذهنی ، به خاطر فشار تنهایی و جدایی من ذهنی، من ذهنی تنهاست براي این که از خدا جدا شده

خوانیم که خادم که قرار است خر صوفی را نگه دارد میدر قصه. خَسان من هاي ذهنی هستند. دیگر را مکش

، رسد به این جهانمیگفتیم صوفی هوشیاري است همان ذره نوري است که، و وقتی صوفی. دهدنمیبهش غذا

به خادم. داند از خرش چه جوري مواظبت بکندمیو صوفی، دهد به دست خادم این جهانمیرااش خرش را تن

گویند و ذکر خدا را مییعنی ذکر خدا را، کنندمیایشان الحول، گوید برو جو و کاه و آب و اینها به خر من بدهمی

این ذکر خدا عوض این که او را از جنس خدا گویند و مییعنی با منشان ذکر، دانممیبرند که منمیدر این به کار

گوید منمیشود ومیو با خشم بلند، شودمیخشمگین، کندمیبکند و به حرف صوفی گوش بدهد از جنس من

.کندنمیپس خادم من ذهنی از جسم ما در این جهان نگهداري. تو الزم نیست به من بگویی! دانممی

گوید شما مشک را که ذکر خداست به میواهیم خواند یا بعداً خواهیم خواند کهو موالنا در آن قصه اگر رسیدیم خ

نام ، گوید ذکر ذوالجاللمیمشک چی هست؟، مشک را بر دل بمال بر تن نمال. خر غذا الزم دارد، خر نخوانید

آن را باید ، بخوانیآن را نباید به تن، گویید که به زندگی زنده بشوید آن ذکر خداستمیهر چیزي که شما، خدا

کند به هر میهر کسی عبادت. افتدنمیبراي من ذهنی ذکر بخوانی که هیچ اتفاقی، به روحت به هوشیاري بخوانی

در حین ذکر . بعد از اینکه تمام شد اتفاقی افتاد؟ نه، افتدمیکنم اتفاقیمیگوید من االن دارم عبادتمیگونه اي

براي هوشیاري بخوانم نه ، کنم من باید ذکر را براي روحم بخوانمنمیدرست کارپس من، خدا اتفاقی افتاد؟ نه

.زنده شدن به او بشودکه ذکر خدا باید سبب ظهور بشود. خواندنمیذکر خدا را خر براي خر، براي خر

.امروز دنبال قصه خادم و صوفی را خواهیم گرفتخالصه 

:بعد هم گفت. بی کسی بهتر از فریب من هاي ذهنی دیگر استمحبت کردن و احوالپرسی خادم را نپذیر و 

کار خود کن، کار بیگانه مکن* * * * * در زمین مردمان، خانه مکن

تمام باورهایی که شما با انها هم هویت هستید و من ذهنی بر ، زمین دیگران همان است که ذهن ما را ساخته

این بنا زندگیت را روي، ت شما روي این خانه نسازاین زمین مردم اس، اساس آنها ساخته شده فکرهاي مردم است

کار کردن را روي من ذهنیت بنا ، زندگی در این جهان را، شما تشکیل خانوادهات را و بچه تربیت کردن را، نکن

شود میآیی بیرون آن ماه در درونت روشنمیکه از ذهنشود میکار خودت موقعی آغاز، کار خودت را بکن، نکن

من انسانم نباید خواهم؟ میمن چی، کنممیکه من االن دارم چه کار، خود فطري شماست، استآن خود شم
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من؟بکنمخواهممیکارچهمن، استخوبخودشانبرايمردمهايخواسته. دنبال خواسته هاي مردم بروم

بیگانهکارمن.رمبگیتصمیموبدهمتشخیصخواهممیحضوراساسبرمن.بگیرمتصمیمخواهممیخودمبراي

باورهايبراساس، کردنددرستشمابرايدیگرانکه، شماستذهنیمنهمینبیگانهگویدمی.کنمنمیرا

تازه.استبودهدیگرانمالاینهاۀ هم.بچسبیمبهشوبگیریمجديراباورهایماننبایداینقدرما.استدیگران

دراستمقدسکهچیزي.ردیگجسمشداین، شدتولیدوقتی، کنیمیتولیدباوراگرحضوراساسبرهمخودت

چیبهماولی، ناشخدائیت، نازندگیش؟استمقدسچیانسانهادر.استخدائیت، خداستبهشدنزنده، ما

دنبالنقش.هستیمنقشاینکهبراي.نقشندهمهاینکهبرايگفت؟چرا.شانمنبه، ناباورهاشبه؟داریمتوجه

.بکنیدراخودتانکار، بکنیدراذهنیمنکارنبایدشما.استشدهساختهباورهابراساسنقش.رددگمینقش

وقتیکههستیدنورية ذرآنخودتان.شدیدخودتانوشدنهایتبیدرونتانوقتی، هستیدفطريمنخودتان

.نکنراذهنیمنکار، بکنرااوکار، شودمینهایتبی، شودمیخالصذهناز

کز براي اوست غمناکی تو* * * * * * * کیست بیگانه؟ تن خاکی تو

براي.نیستشماخودآن، ذهنیمنیعنی، هستیدشماخودکنیدمیفکرشماکهیکسآن؟ کیستبیگانهشمادر

کردهکوچکرامایکی، استکردهتوهینماباورهايبهیکیاینکهبراي؟کنیممیاذیتاینقدرراخودمانماچی

به؟استشدهتوهینکیبه.نه؟کردکوچکشودمیراخدائیت؟کردکوچکراخدارازندگیشودمیمگر.است

راستگو، محترمیم، سوادیمبا.بدهیمنشانمردمبهبودیمکردهآرایشماکهآن.مابدلیحیثیتبه.مامن

شکستهکهبهتر، بشودتهشکس، بشودشکستهذهنیتصویرآنترسیممی.نیستیمکهآمددریکدفعه، یمهست

.استبیگانه، بشودشکستهباید.بشود

صدشماکهاستمهمبرایشخدا، شماخدائیت.استآنبخاطرماغمناکیتمامکه.توذهنیمن؟ بیگانهکیست

استمهمخدابراي.رویدمیوگذاریدمیراهمهردیگسالچندشماچون؟داریددالرصدمیلیونیاداریددالر

بااو.نه؟داردمغازهیککههستیدعاديآدمیکیایدهستدانشگاهاستاد؟هستیدگدایاهستیدپادشاهشماکه

بیروناینکهمحضبه، بیرونبکشیدذهناز، راذرهاینرانوراینباید، هستیدجاییهردر.داردکارنوراین

شاديخروارخروار، شمابینیدمییکدفعه.شویدنمیغمناك.اوبهشویدمیزنده، شودمینهایتبی، بیاید

.داشتید
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جوهر خود را نبینی فَربِهی* * * * * * * دهیتا تو تن را چرب و شیرین می

، هستیدآنهاارضايدنبالوهستیدمشغولوداریدتوجهشما، ذهنیمناینروانشناختینیازهايبهکهزمانیتا

ذهنیمنشما.استفشارزیراین؟چرا.شدنخواهدبزرگ، شدنخواهدفربه، ذرههمینیعنی، شماجوهراین

رانهایتبیما.ماشویممیفشردهاینکهبراي؟کشیممیدرداینقدرچرا.شودمیفشردهذهنیمندر.دارید

گویدمیبله.نیستزندگیقانونمطابق.بکشیمفشارباید.داشتیمنگهذرهصورتبههنوز

چون عین عیان گشت ز اقرار که الفد؟

که دارد؟شود، انکارچو کاسداقرار

تماموکنیدتجربهعینیبطوررازندگی، شویدزندهاوبهشماوشودزندهخودشبهانساندرتواندمیخداوقتی

الزمصورتایندر.کردنخواهیداستفادهذهنتانازصورتایندر، کنیدحسشوبشوداوبهروشنشماوجود

؟شودمیبحثآنواردکسیچه؟هستخداگویدمیکسیچه.نه؟هستخدابگوییدذهنتانبهبرویدکهاست

توجهانکاربهکسیچه؟داردکهانکار، بیفتدرونقازاقرارحاال.نیستزندهخدابهکهشودمیواردکسیآن

مثالًبگوئیدکهاستانکارازبهترکمیهیکنیممیاقراروداردوجودخداگوییممیذهنبااینکهالبته؟کندمی

.استذهندوهر، استیکیدوهر.نیستخدا

، عشق، خردازجویباریککهشويمیمتوجه، اوبهشديزندهوقتی.شویدزندهاوبهبایدشماگویدمیموالنا

زندگیخردبینیدمیوقتیردندالزومی، تماشاگرعنوانبهشما.هستیدتماشاگرشماواستجاريشماازلطافت

واستزندگیبرکاتشاملنوراینوتابانیدمیجهانبهرانورتانشما، هستیدزندهشما، شودمیردشمااز

دراقراروکارناکهبکنیدتوجه.رودنمیذهنبهکسیردیگ، هستیداوبهزنده.برخورداریدعیناًاوازخودتان

معترفخداوجودبهکسی.کنیممیبسندهاقرارهمینبهما.گیریممیجديرااقراروانکارماولی.استذهن

انکارکهگویدمیموالناپس؟نهیايشدزندههمخدابهآیاکهنداریمکاريردیگ، استخوبخیلیمابراي، باشد

باید.نیفتید، باورهایاها زمینهآندرفکریاوجدلوبحثیاواقراروانکارتلهدرشما.استذهنیدوهر، اقرارو

زندگییک، بشویدذهنیچیزیکاینکهجايبه.بیاورددراقراروانکاراینازراخودشزندگیبدهیداجازه

.استمشخص.بشویدعینی
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در جنّت حسن تو غم نار که دارد؟* * * * اي در رخ تو زلزله روز قیامت

کردشروعودادنشانمابهراخودش، دروندرفضااینخردهکیوددیراازلیمعشوقهايکرشمهوقتیانسان

بازوشدنزندهبهکندشروعمادرهوشیاريآناینکهمحضبه، بشودبازبدهیداجازههمشماوشدنبازبه

فرو،زلزلهبهکنندمیشروعاینها، اقراروانکاروهستندجسمجنسازکهروییساختارهاياین، درونشدن

کندمیشروعشماذهن.استنهفتهشدگیهویتهم.استنهفتهمن، اقراروانکارایندراینکهبراي.ریزندمی

.شودمیآزادآنجاازشماجان، ریختوقتیوریختنولرزیدنبه

روياگر.گیردمیصورتشمابراي، بمانیدشمایک خرده، لحظهایندرقیامتروززلزلهکهشودمیمعلومپس

ازکهکندمیهوشیاريجنسازراشمالحظهایناتفاقپذیرش، بپذیریدرالحظهایناتفاقیعنی، بمانیدصراطپل

بایدفکريچه.بکنیدبایدکارچهکهفهمیدمی،فضاایناز، شدنبازبهکندمیشروعوقتینور.نور، بودیداول

بهورآنازکهمنتظریمما، وريآنگوشبابلکه، گوشاینبانهیمدهمیگوشما، دادنگوشمثلدرست، بکنید

راچالششدهبازفضاي، شدهبازفضاي، فضاستآندرهمچالش مااینو؟گویدمیچهزندگی، گویندمیما چه

ریزندمیفرویوقت.ریزندمیفرو، لرزاندمیرااینهاها رنجشمثل، دردهامثلافتادیدگیرچیزهربه، لرزاندمی

شروعشمازلزلهیواشیواش.شودنمینشويزندهاوبه، نبینیرااوتا، اوسترخدراینولی، شویدمیآزادشما

وگیردنمیراجلویتانذهنیمن، دهیدادامهتوانیدمیوکنیدمیتماشارابرنامهاینشمااگر.استشده

ادامهباید، شویدمیزندهداریداستشدهشروعزلزله، استشدهامیدناشماازشیطانوبگیردتواندنمی

چیفضاآنازکهببینیدوکنیدبازفضارا، کنیدآشتیلحظهایناتفاقبا، لحظهایندربیائیدبایدشما.بدهید

عملشماهمزماناوقاتگاهی.آیدمیذهنتانبهفکربصورتاوقاتگاهی.آیدمیچیهربدهیدگوش؟آیدمی

بلندراشمافضاآن.دهدمیانجامکاريیکشودمیبلندآدمیکدفعه، استبازفضااینوقتیدیدید.کنیدمی

ذهنصورتدراینهستمنفیهیجانشمادراگر.نکندبلندواکنش، نکندبلندخشمباشیدمواظبباید.کندمی

یادهیدمیانجامراکاريیکهمزمانیا، داردودوجشمادرانعطافوآرامشباتوامحالتیک.کندمیکار

غم، توزیباییبهشتدر.اوستزیباییجنتاینو.کنکارچهبگویدشمابهبیایدذهنتبهفکريیکمنتظري

زیبائیشبهشت، رازیبائیشجنتوبریزدفروراشماذهنلحظهاینخواهدمیخداپسدارد؟کهراجهنمآتش

.باشیدنداشتهراذهنتانآتشغمشماوکندازبشمابرايرا
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فرویعنیاوآتششدنخاموشوجهنمشدنبستهوشمادروندریکتاییفضايشدنباز، جنتموردایندر

شماکهکندمیپیداراهیشیطان، شودمیضعیفذهنیمنموقعهر.گیردمیصورتداردشمادر، ذهنریختن

.استچالشوورزشهمانجزوهماینوکنیدکارخودتانرويباید، بشویدمنصرفنبایدشما، کندمنصرفرا

، فضاآنازاستفادهباشما.گذاردمیماجلويبزرگتريچالششیطاناین، شودمیبیشترحضورمانماچههر

بایاشویدمیردرشکناازیا، کنیدحلراشیطانیاذهنیمنچالشآنباید، استدادهیادشمابهموالناحاال

دوبارهگردیدبرنمی، ذهنبهگردیدبرنمی، گردیدنمیبرموقعهیچولی، کنیدمیحلشزندگیخردازاستفاده

خشمبراساسکهرفتاريکهنپذیریدموقعهیچشما.دارمقبولراخشم، دارمقبولراغصهمنکهکنیدقبول

بهمردم، نیستمخشمگینمنوقتی، استدادهیادمابهاینطورينیذهمن.نیست، استموثرتررفتاراین، باشد

زیباییبهشتشما.استتسلیمیاحضوریاپذیرشغلطدیداین.نیستمموثرمنپس، دهندنمیگوشمنحرف

، ستاموثرتربسیاربسیار، لحظهایندرلطافتنرمشبراساسرفتار. نکنیدراکاراین، بندیدمیداریدرامعشوق

راخودمانبایدماکهگوییممیذهنیمندر.شمابینیدمیبعداً.استبرخوردارزندگیبرکتوخردازاینکهبراي

.اینطورنیست، برودپیشکارتابشویمعصبانی، دهیمنشانواکنش، بزنیمحرفتندتند، شویمبلند، بدهیمنشان

.استذهنیمندیداین

که دارد؟اندیشه این عالم غَدار* * * * * با غمزه غمازه آن یار وفادار

تو، هستمتوجنسازمنگفتههمازلروز.خداستیار؟چرا، استوفادارمابایارآناوالًکهشودمیمعلومپس

بیعالمبهچسبیدیموذهنرفتیمآمدیمما.استوفادارهمیشهیارآن.بلهگفتیمهمما، هستیمنجنساز

راما.کندمیخیانت، گذاردمیتنهاراما، رودمیبینازبعدوفا دارم:گویدمیمابهکهالمیع، گرحیله، غدار، وفا

.رودمیکندمیرهارامابعد، چسبیدیمماکه، دنیاهمین.استخوبیچیزکهباوراندمی

یعنی.استغماز، ستاغمازه، عرفانیمعشوقابرويوچشمزیباياشاراتیعنی، هایشغمزهوفاداریاراینپس

اینکهبدانیدوهستیدمختلفدردهايدچاراگر، نکنیدستیزهاگر.کندمیآشکارراخودشخودش، استروشن

وبدانیدراایناگر، ببینیدرااوة غمزگذاردنمی،شماغمگینی، شماشکایت، نداردعاقبتآخر، نداردفایدهدردها

چه، گرفتیدیادجهانیاینچیزهايازراوفاییبیکهچرا، کنیدمیوفایییبداریدشماواستوفاداریارآن

شدیدوفابی، شدیدآنهاجنسازوکردیددرستمنیکآنهابراساسوآنهابهچسبیدید؟گرفتیدیادجوري
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همنقدرای، دهدمیلوراخودشخودشیعنی، استغمازبسیاراوة غمز.بفهمیداآلن.استرفتهیادتانبلی

نورية ذراینکهگویدمیداردیعنی.ببینیدحسبا، ببینیدچشماینبانخواهیدشماکهشرطیبه.نیستمشکل

.بشوجداوفابیاینازبیاشما، هستیدوفاداریارشما، شناسدمیراخودش، شناسدمیرااو، هستیدشماکه

.هستیموفابیمصنوعیبطور، ستیهوفابیاینباکهزمانیتا.نشووفابیاینقدر

رااوهمشناسدمیراخودشهمنورية ذراین، ماذات.بلهگفتیمازلروزاینکهبراي، استوفاداريماذات

شماکهگویدمیقصهآندرخادمبهداردصوفیاینکهبراي، شناسدمیراجسماینازنگهداريهموشناسدمی

گویدمی.گویدمیخادمبهراتناینبهخراینبهدادنغذاآیینتمام، بدهغذانطوريای، بدهغذامنخربهبرو

منگویدمی،شودمیعصبانی، کندمیالحولخادم.بریزدخاكوگردبگذار، خررويبکششانهیکبردار

صوفیبعنوانشما، استدبلزندگیاز این تن ما همهمراخراینازنگهداريولی.هستمبلدراخرازنگهداري

.استکردهخرابهمینبراي.نیستبلدراتناینازنگهداريذهنیمن.بلدیدهوشیاريبعنوان، بلدید

، باشیدهوشیاري، باشیدصوفیجنسازاگر، خادمبعنوانشماپس.خوانیممیداریمکهاستمهمقصهآن

همماازهرکدام.نیستیدبلدهمراتناینازنگهداري، باشیدذهنجنسازاگر.بلدیدهمراتنازيرنگهدا

که چسبیدیم به این عالم هستیمتقلبیوفايبیخادم، باشیمذهنیمناگر.هستیمخادمهم، هستیمصوفی

ترس هم از ، غدار بی وفایی را ما از این چیزهاي گذراي این عالم و تغییر پذیر و از بین رفتنی این عالم یاد گرفتیم

کنید این تصویر ذهنی در حال میدرستچسبید یک تصویر ذهنیمیوقتی شما به چیزها، اینها یاد گرفتیم

، نکند آن چیز را بدست نیاورم، نکند این را از دست بدهم. گوید نکند که بمیرممیترسدمیتغییر است خوب آدم

شود؟ من ذهنیمیبدست نیاوریم چی. مترسیم فالن چیز را بدست نیاوریمیغمناکی ما از چیه؟ از این که

خواهد خودش را میزندگی، دانید زندگی خود شما هستیدمیحاال. رسینمیبه زندگی. شودنمیگوید زندگیمی

. گذاریدنمیچون دچار اندیشه غدار این عالم هستید شما، در دل شما مستقر کند

ر اخبار که دارد؟خوبت سبا مخبِر* * * گفتی که ز احوال عزیزان خبري ده

به من گفتی حال عزیزانت چطورند؟ وقتی خبر آورندة خوبی مثل تو دارم من شوق خبر گویی و خبر گیري را دیگر 

پس بارها ما سعی کردیم که حداقل این ، یعنی خبرهاتوان گفتمیاَخبار هم، خبار یعنی خبر گفتنا، ندارم

نه ، آید بستگی داردمیفکر و انرژي که از آن ور در این لحظه، از خبرموضوع را جا بیاندازیم که آبادانی این جهان 
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کنند و انرژي میافتند بحث و جدلمیبه همها نه بحث و جدل هاي ذهنی نه منها تصمیمات سیاسی نه جنگ

ند بریزند پس تعداد زیادي از آدمها باید به حضور برسند و انرژي آن وري را بیاور. آورندمیمنفی و مخرب بوجود

، این طوري که ما آمدیم که دچار دو تا جنگ بزرگ شدیم. تا این جهان را ببینیم باید چه کار بکنیم، به این جهان

هنوز هم فکر، و این همه خرابی و این همه کشت و کشتار و بی خانمانی شدیم هنوز هم این احوال ادامه دارد

توانند اوضاع احوال را درست کنند و جهان را میهااین، منگویندمیشوندمیکنیم من هاي ذهنی که بلندمی

شما ، مخبر خوب خداست، گوید مخبر خوب تو هستیمیبزرگانی مثل موالنا دارد، کنیممیآبادان کنند اشتباه

که من بر اساس خشم و انتقامجویی و حرص . باید موازي بشوي که از آن ور خبر بکر بیاید که باید چه کار بکنی

شما. شودنمیاین آخر و عاقبت ندارد جهان که درستتفرقه بیاندازم، ین ملت را از بین ببرم فالن چیزش را ببرما

.شودمیبینید که جهان کوچکمی

گوییم تمام سعی نمیما دیگر خبر از اتفاقات، ما مسئول هستیم که خبرها را این جور آموزشها را به جهان بگوییم

خواهد میمن اگر در این لحظه تسلیم باشم وضعیت هر چی. آیدمیین لحظه از آن ور چیما این است که در ا

چیز دیگر مهم . ریزد براي من همین مهم استمیوقتی برکت او به وضعیت من، کندمیباشد براي من چه فرق

ه این لحظه سامان بخشی من بستگی به این دارد ک، خالقیت من، آرامش من، شادي من، خوشبختی من. نیست

اتفاقاً خبر . خبر من از ذهن است، دهدمیاو دارد تغییرموازي با زندگی هستم یا نه؟ هستم براي چی خبر بدهم؟

احوال من آن است ، کنممیگیرم و احوالم را به شما مخابرهمیبینم و عکسمیخبر یعنی من با ذهنم، ضرر دارد

من باید کوشش کنم ، ریزدمیشود وقتی او به کا ر من و فکر منمیالبته احوال من سامان من در این جهان بهتر

شما بگویید که کدام است؟ تمام مردم جهان باید ، خبر بگویم؟ یا خبر بشنوم؟ یا کوشش کنم زنده باشم به زندگی

و هر از احوال عزیزان خبر بدهم باید عکس ذهنی بگیرم و بدهمنفردهاین کوشش را بکنند نه یک نفر دو نفر 

ما، آیدمیکند که خبر از آن ورنمیفکر، هیچ کس البته تعدادي هستند. کسی هم با ذهنش تفسیر بکند

و . توانیم با خبر اصلی ستیزه کنیم در حالی که متکی به خبر جعلی مصنوعی این جهان خبر ذهنی هستیمنمی

هان را آبادان کنند باید به مردم و به همه یاد خواهند جمیآنهایی که. انتظار داشته باشیم که جهان آبادان بشود

از ، شودمیبدهند که ما باید در این لحظه با او یکی بشویم از فضاي عشق از فضایی که از درون آدمها باز
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یک یکی بودن در ، یک همکاري یک صلح یک عشق یک دوست داشتن، شناسایی آن فضا درون یک دیگر

. کندمینها آبادانآید جهان را آمیانسانها بوجود

خواهد در بیاید؟ غیر از جنگ می؟ چه سامانیخواهد در بیایدمیدشمن هم هستند از اینجا چه انرژيها وقتی من

شود نشان این میوقتی نابسامانی در جهان زیاد. بینیممیآید؟ که ما نابسامانی رامیو نابسامانی چیز دیگر در

. شویممیما داریم از قانون زندگی و آن چیزي که برایش به این جهان آمدیم دور. شویممیاست که ما داریم دور

چرا در جاهاي مختلف ما درسمان را یاد نگرفتیم که دو تا جنگ بزرگ چه جوري بوجود آمده؟ چرا بوجود آمده؟

کننده را دنیا این همه جنگ و ستیزه و ترس و توطئه هست؟ چرا هست؟ ما باید آن فضاي وحدت بخش را یکی

ذهن فضاي جدا کننده است با باورها هم هویت بشوي فضاي جدایی بخش بوجود، دامن بزنیم نه فضاي جدا کننده

توانیم وحدت بوجود میچه جوري، جدایی بخش استوقتی ما من مان وجودمان جدایی طلب است. آیدمی

ما باید به همدیگر کمک کنیم خبر را از آن ، وانیمتنمیعشق بوجود بیاوریم؟ خرد را به این جهان بیاوریم؟آوریمبی

. ور بیاوریم

عارفاي مطرب خوش لهجه شیرین دم

یاري ده و برگو که چنین یار که دارد؟

تواند از درون میخدا، عارفیست که به زندگی زنده شده و خداست. مطرب خوش لهجه شیرین دم عارف است

شیرین زبانی و بصورتی که خودش بلد است حتی اگر به صورت سخن هم شما از ذهن ساده شما استفاده کند و با

.ما چه جوري به آدمها این مطلب را بفهمانیم؟ با بیان عشق، نباشد چنان بیانی بکند که به انسانها یاري بدهد

نیروي یکها در پشت همه این ستیزه، یک چنین یاري را ما همه داریمدارد؟کهیارچنینبرگو کهودهیاري

گوییم آن کار را نکن از من کمک میهست در حالی که ما به ستیزه و جدایی مشغولیمپنهان یک خرد پنهان

بینی؟ من دم نمیچرا، شودمیکنی بدترمیهر چه ستیزه. خواهم خودم را از طریق تو بیان کنممیمن. بگیر

گوید هم به میموالنا هم به زندگی. بیان کنمخواهممیطریق توخودم را که لهجه قشنگی است شیرین است از

تا مردم از طریق ارتعاش به زندگی متوجه بشوند که زندگی ، گوید بگو خودت را بیان کنمی.گویدمیعارف

ن یاري چنیهمه انسانها ، نه یک نفر نه یک گروه، که همه ما انسانها چنین یاري داریم، خرد کجاست، کجاست

. آن یار چه جوري استگوید میوالنابلی دوباره م. دارند
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دهنممیخالی نکند از* * * * * * * تلخی نکند شیرین ذَقَنم

یار ما خوش زبان و خوشگل است و هیچ موقع بد اخالقی، ذقن یعنی چانه، ما یک یاري داریم شیرین ذقن است

.کندنمیوجود شما را از شادي خالی، کندنمیخالیمیکند دهان ما را ازنمی

گوید که بیا من جامه کنم* * * * * دم هر صبحدمیعریان کن

پرده هاي ، ات را بکنمگوید بیا من جامهمیکند به مامیما را از من ذهنی عریان، هر لحظه صبح ماست، هر صبح

.ودت را ببینی تا با من یکی بشويتا خ. بینی عریانت کنممیلباسی که االن پوشیدي آن را. ذهنت را بر دارم

او بس نکند پس من چه کنم* * * * * * ت ندهددر خانه جهد مهل

و ها یک خرده توهمی بودن ستیزه، یک خرده فضا را باز کنید. دهدنمیپرد به خانه شما مهلتمیاو یعنی خدا

بینید که او به خانه شمامیشما فرداً روي خودتان کار کنید. کندمیجمع اشتباه، کنار بگذاریداشتباهات جمع را

کند براي این که از جنس نمیاو بس، زندمیاز طریق شما حرف، دهدنمیذهنی شمامهلت به من، جهدمی

نشینم عقب میمناو بس نکند پس من چه کنم.کندمیرا خردش را از شما بیاناش شیرینی. بینهایت است

. یت بکندبگذار مرا بینها. بگذار آن خانۀ مرا روشن کند آن ماه را در دل من روشن کند. گویمنمیهیچی

1620ةغزل شمار، دیوان شمس، مولوي

چه شکرفروش دارم که به من شکر فروشد

که نگفت عذر روزي که برو شکر ندارم

ما . بینیدمیدر بیرون بردارید این شکر فروش رازندگی خدا اگر شما دست از جستجوي زندگی ، شکر فروش ما

شکر به . عشق شیرین کننده زندگی است. این هاستشکر سمبل. چه آرامش دهی داریم، چه شادي دهی داریم

در حالی که . گوید برو من شکر ندارمنمیهیچ لحظه اي به ما. گیردمیمن را. گیردمیجامه را از ما. فروشدمیما

تلخی و ، هر چیزي شما در این جهان بهش چسبیدید هر موقع خواستید ازش شکر بگیرید شیرینی بگیرید نداد

شکر فروش منتظر است که شما ازش شکر بگیرید از بیرون شکر . س شکر فروش در بیرون نیستپ، درد داد

. گوید که من شکر ندارمنمیهیچ موقع هیچ لحظه به شما، نخواهید
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معنی کردن بیت و ارائه توضیح ساده تر ادبی خوانیم شما فقط به میپس قرارمان بر این شده که هر بیتی را که

و هیچ . کندمیکه بکشید عقب و ببینید که چه تغییري را و چه تبدیلی را این بیت در شما اشارهبسنده نکنید بل

عجله اي نکنید و هر غزلی یا قصه اي هر چقدر ساده تر باشد که شما حداقل ذهناً بتوانید بفهمیدش براي حال ما 

. بهتر است

بازار بتان از تو خراب است و کساد است

بازار که دارد؟بازار چه باشد؟ دل 

قبالً بتهاي ذهنی نظیر پول نظیر انسانهاي دیگر مقام دنیا و هر چیز دیگري که براي شما در جهان بت است و

، براي این که ما یک من داشتیم و آن من بر اساس چسبیدن به آن بتها تشکیل شده بود، پرستید بازار داشتندمی

حاال که من به تو زنده شدم و تو عیناً خودت را به من نشان، ده بودو پرستش آن بتهاي بیرونی مرا از خدا جدا کر

هیچ چیزي ، بازار این بتها خراب شده و از رونق افتاده، کنیمیدهی و از طریق من شادیت را و برکتت را بیانمی

. کندنمیبینم مرا به خودش جلبمیدر بیرون که من بصورت ذهنی

کنی من تمام توجهم و میچیزي را بفروشیم؟ وقتی تو خودت را از طریق من بیانخواهیم میبازار چیه؟ مگر ما

چه کسی . و به راهنمایی و خرد تو گوش کنم و عمل کنم، تمرکزم این لحظه به توست که حاضر باشم در این لحظه

راها من، مبازار موقعی بود که ما من داشتی، بازار نیست دیگر، شودمیقادر است بازار بگذارد؟ ورشکست

البته این .خواستیم ما هم از بتهاي انها داشته باشیم بیشتر کنیممی،بتهاي آنها را دوست داشتیم، خریدیممی

نه حالتی که االن گیرید میشما از این بیت حالت درست زندگی را یاد. حالتی است که شما به زندگی زنده بشوید

شود مینه تنها انسانها را شامل، دلبران، بتان یعنی زیبا رویان، ار دارنداگر بتان باز. ممکن است وجود داشته باشد

چون توجه شما نباید به چیزي ، بلکه بنا به تعریف هر چیزي که بتواند توجه شما را به خودش جذب بکند بت است

.جذب بشودیا غیر از در این لحظه زنده بودن به چیز دیگري، یا کسی غیر از او در این لحظه

وقتی در این لحظه به ابدیت و بینهایت خدا زنده . شویدمیشما از جنس چیز دیگري باشید به سوي چیز جذب

وقتی جذب ، حاال بهترین حالت موثر بودن شما در جهان این حالت است، شویدمیهستید فقط بسوي او جذب

تواند فکر نمیذهنتان، خواهیدمییبتها هستید و من دارید و ذهن تان پر از حس وجود است و از ذهنتان زندگ
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در اختیار من ذهنی است زیر ، فکر شما و ذهن شما در اختیار زندگی نیست، فکرهاي شما درست نیست، کند

.هیجانات شما هم از جنس درد است. کندنمیبدن شما هم درست کار. کندنمیکار، نفوذ دردهاست

چون ما به بازار . هیچ کس جرات بازار گذاشتن را ندارد. ستولی در این حالت هیجان من لطافت و عشق زندگی

اش هیچ کس جرات فروش خودش را ندارد یا یک چیزي از خودش را ندارد براي این که ما همه. کنیمنمیتوجه

ولی ما به آن سوي داریم، ممکن است االن نباشد. این طوري باید باشد. خریدار خرد تو و زیبایی تو هستیم

. رویممی

سر نیستامروز ز سوداي تو کس را سر

دستار که دارد؟ سر دستار که دارد؟

کسی حوصله و توجه به سر،پر از خرد و شادي و عشق تو هستیم، امروز از عشق تو چون ما با تو یکی شدیم

من ذهنی یعنی کسی به فکر . یعنی قصد و خیال و فکر سر را نداریمسر نیستسر، سر یعنی عقل. کندنمی

نویسی چه کار کنم من منتظر میتو در ذهن من، خیال تو و عقل تو و عشق تو به ما مسلط است. کندنمیتوجه

. بستند و سمبل عقل استمیکه دستار دارد؟ دستار یعنی همین کاله شال مانندي که مردم به سر. این هستم

.کسی به فکر دستار نیست، ما به خرد تو مجهزیمبراي این که ، هیچ کس دیگر دستار ندارددستار که دارد؟

چه احتیاجی ما به عقل بی عقلی من ذهنی داریم؟ که ما را بت پرست دستار که دارد؟ سر دستار که دارد؟

دادیم به جسم با دیگران مقایسهمیترسیدیم ما خودمان را کاهشمیکرده بود به جهان چسبانده بود ما

.کردیممینقصحسما،رسیدنمیمابهتوبرکتوبودیمشدهجداچون،بودیمشدهجدازندگیازما،کردیممی

همودردهاهمانعقلمادستار،کردیممینقصحسوبودیمناراضیهمبازمارسیدمیمابهبیرونازچههر

روز؟هستیدمتواضع؟یدنیست؟هستیدطورياینشماآیا،نیستیمدستارآنردیگفکربه. بودندها شدگیهویت

؟هستیددستارانداختنفکربه؟کنیدمیکوچکرامنتانروزبه

رازندگیخرد. بیاندازیمدوررادستار،شویمزندهزندگیبهکهاستاینبکنیمتوانیممیماکهکاريبهترین

سعی،زمینرويدررویممیراهکنیممیکاروقتیو. کنیمپخشجهاناینبهبیآوریمرازندگیعشق،بیآوریم

،بگیریمایراد،کنیمتحمیلراخودماناینکهبدون. بیاوریمبوجودهمدیگراندررازندگیارتعاشهمینکنیم

دادنقرارخودمانپذیرشفضايدر. هاآنبهاحترام،هاآنپذیرشبافقط،زندگیارتعاشبافقط،کنیمانتقاد
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برخوردکسیبا،کنیممیکاريیک،خریممیچیزيیک،شویممیردپهلویشانازوقتیزندگیارتعاشبا،هاآن

شخصاین،داشتآنشخصاینکهبرسدذهنشبهیکدفعهشدنجداازبعدشخصآنکهطوريبه،کنیممی

واواکنشبهرامن،کردمعمقحس،کردمآرامشحسبودمشاد. آمدخوشم،ندارممنکهداشتچیزيیک

کردنعوضولئمس. بکندراکاراینبایدکسیهر،استبزرگیخدمتاین،نکردخشمگینرامن،اشتند

.نیستدیگران

شمس الحق تبریز چو نقد آمد و پیدا

که دارد؟که گوید؟ غم پیراراز پار

فرمیبیجهانوفرمجهان،جهاناینوجهانآن،استخداییآفتاب،استحقآفتابیعنیتبریزالحقشمس

دنبالشماکهچیزيهمان،شودمیزندهاوبهخداکهوقتیهستانساندرکههوشیاريآن،حضوریعنی

زمینوقتیطورهمین،نبودقدیم،استآشکارودادنشانمابهراخودشلحظهاینیعنی،آمدنقدوقتی،هستیم

ازکهاینمثلو،استهسبزازترلطیفگلو. شداپیدلگاولینیکدفعهو،بودسبزيرویشها مدت،آمدبوجود

ذهنیمنفقط،داشتندمنها انسانها مدت. دارددیگريحالتو،استزیباتر،آوردمیپیغامدارددیگرجهان

بااالنشما،استمیسرلحظهایندریعنینقدشدهزیاداالن،حضورسرخگلبه،شدبازانسانیکیکدفعه،بود

برايادیان،استمیسرخدابهشدنزنده. استحالتیچهحضور،ایدآمدهچهبرايدانیدمیموالناهايآموزش

ها انسانکهیکتاییفضايبهببرندکنندآزادنفسسلطهوذهنیمنازراها انساناندآمدهادیان،اندآمدهچه

وخداازجداییبراساسذهنیمن. ایمدادهدستازذهندررایکتاییحسما. بکنندیکتاییحسهوشیارانه

،استبودنناکاملحس،استجداییحسعالمتش،استنقصحسعالمتش. شدهدرستجهانبهچسبیدن

. استنشدنسیر

حسپایان. دردهاستپایان،استبودنکاملحساونشان؟داردکهرااونشانگفتغزلدرموالناامروزولی

دیدقابللحظهایندرنقدها خیلیدراینو.استذهنیمنگونهبیمارخواستنواستحرصپایان. استنقص

سالیا؟گویدمیپارسالازکسیچهحاال. استمیسرآنبهشدنزندهیعنی. استدیدقابلهمشمادر. است

رااینعیناًشماوشدیمهزندلحظهاینمکانیبیوزمانی بیبهماوقتی؟گویدمیزمانازیعنی؟گویدمیپیشش

لحظهاینیا،استذهنیمنمال،استذهنبرايکهآیندهوگذشتهیعنی؟زمانبهرویدمیشما،کنیدمیحس
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غیرزمان،استسادهزمان،بیندمیهمرازمانذهنتانولیهستیدزندهاستمکانیبی،زمانیبیکهنامصوربه

استگذشتهزمانجوییانتقامحس.استگذشتهزمانگناهحس.استگذشتهزمانرنجش،استرنجشساده

. استمیسرشمابرايزندگیبهشدنزندهکهنیستحیف. استغلطها این،برسدثمربهآیندهدرخواهدمیکه

درسی،نرسیدهبرسدشمابهچیزيیکبودقرارکهاینازرنجیدیدوکردیدرهاراآن،هستیدشاديچشمهشما

درکهآیندهوگذشتهزمان. باشدیادمان. کنیدفراموشتوانیدنمیشماو،داشتزندگیچیزآنودیگرکسبه

لحظهاینرويقدرتیچیزهیچ،نداردخداستکهلحظهروي ایندرقدرتیتوهم. استتوهمیاستمنآن

این. استزندگیچشمهلحظهاین. ددارراقدرتهمهلحظهاین. نداردهستیداوجنسازکهشمارويیعنی

درگذشتهوآیندهکهاستایناش معنی،گیریدگذشتهدرشمااگر،استساختنمحل،استخالقیتمحللحظه

،بیاندازیدشماستباگذشتهازکهچیزيهر. ذهنیدرپس. ذهنیعنیزمان،استزماندر،استدویییکشما

کههمین. استمنفیهیجانیکمنکارومنفکراینانگیزهگوییدمیعقبکشیدمیاگر.رادردهامخصوصا

مندردبهاین،نیستماینجنسازمنبگوییدشناختیدوقتی،استآزاديمساويشناساییبیاندازیدشناختید

از،استسیکاز،استیستانئراز،استدوستتاناز،استفامیلتاناز،استهمسرتاناز. بیاندازید،خوردنمی

از یک وضعیتی است بیندازید و بدانید که این رنجش از هم هویت شدگی بوجود امده و شما نباید ،استچیزي

، اشتباه این است که آن موقع در این لحظه نبودید، اشتباه چی بوده؟ خوب بشناسید. کردیدمیاین اشتباه را

کنید شمس تبریز یعنی حضور در شما میشناساییو االن ، حضور نداشتید و اشتباهاً چسبیدید به یک درد

. دهدمیخودش را در این لحظه بطور آشکار نشان

727برگشتیم دوباره به غزل 

آن دست گهرفشان که دارد؟* * * * این جمله گدا و خوشه چین اند

خوشه ، ستندو گداي خوشی ه، یعنی تقریباً همه مردم گداي این جهان هستند، بنددمیمی بینید که موالنا جمع

آید وقتی که محصول اصلی را برداشتند یک مقدار گندم مخلوط با خاك وجود میچین کسی است که اخر خرمن

شما به خودتان نگاه کنید بگویید من گداي . توانند بردارند و سمبل خوشیهاي این جهانی استمیدارد که آن را

آن دست گهرفشان که ، چیز کمی است براي منها هیچ چیز و هیچ کس در این جهان نیستم براي این که این
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گدا باشید و خوشه چین باشید چرا خرد زندگی را و شادي زندگی را و سایر برکات زندگی شما بجاي اینکه دارد؟

کنید؟ نمیدارید و در این جهان پخشنمیگوید گوهر از آن ور از خزانه خدا برمیرا که در اینجا

شما دارید انسان دارد، شما االن خودتان را ارزیابی کنید بگویید که تا حاال من گدا و آن دست گوهر فشان را 

دارد، شادي را از فضاي میتوانستم دستی داشته باشم که گوهر را از فضاي یکتایی برمیخوشه چین بودم؟ من

این کار را نکرده ام و این گوهرها من . آوردمیفکرهاي جدید را. داردمیدارد، خالقیت را از آنجا برمییکتایی بر

را در این جهان پخش نکردم و در عوض گداي فکر مردم بودم، و من سازندة فکر هستم و به فکر مردم احتیاجی 

توانیم از گدایی جهان استعفاء بدهیم و این لحظه زنده بشویم به زندگی، شمس الحق تبریز نقد میاصالً ما. ندارم

شما بگویید من دارم . کنید و این برکات را به جهان پخش کنیداش توانید نبینید و حسنمیاو پیدا، پیدا یعنی شم

ببینید که یک چیزي از کسی خواستید نداد و . خوشه چینی و گدایی را در خودتان ببینید. و تبدیل بشوید

جید که چرا این کار را رنجیدید و بدون این که خودتان را مالمت کنید و به گذشته برگردید و از خودتان برن

. در این لحظه است؟ بدانید که گذشته تمام شده و بوسیلۀ زندگی بخشیده شده، زندگی امکان خلق!کردم

دهد، در حالی که صوفی نمیدهد، خادم به خرش غذامیخوانیم صوفی خرش را دست خادممیدر قصه مثنوي که

گردد نمیبر،افتدمیآید زمینمیشود و خر با رومیار خرشرا کرده و درست هم گفته، وقتی سوها تمام توصیه

داند این اتالف میکندنمیخادم را مالمت. گیردمیگیرد درسمیازش یادبه خادم بگوید چرا این کار را کردي؟ 

گفتی میگفتی؟ تو کهمیدهی؟ تو که الحولمیگردد برود به پیش خادم بگوید که تو گفتی جونمیبر. وقت است

کنید و نباید بکنید، شما نباید به نمیشما هم. کندنمیاین کار را صوفی... بلدم پس چی شد؟ چرا نکردي؟ 

. گذشته بر گردید

آخر خبري ز کان که دارد؟* * * * * * قَلّاب شدند جمله عالم

هنی دارد فروشد، یعنی کسی که به حضور نرسیده من ذمیزند و بجاي اصلمیقالب یعنی کسی که سکه تقلبی

. دهدمیبجاي این که مردم را به ارتعاش زندگی در بیاورد، جانشان را قلقلک بدهد، من ذهنی شان را قلقلک

دهد که با آنها هم هویت بشوند، اگر بجاي زندگی و ارتعاش زندگی به مردم شما باور بدهید و میباورهاي بیشتري

. فروشیدمیآنها را به واکنش وادارید، شما دارید چیز تقلبی
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اگر کسی موعظه معنوي بکند مردم به آن گوش بدهند، من شان بزرگ بشود، کسی انسانها را به ستیزه دعوت 

کند به جدایی دعوت کند، هر کسی که بگوید من و ما بهتریم به لحاظ دین و مذهب و باور و نژاد این قَالب است، 

مثل .و برگردید و چهار نفر را عصبانی کرده باشی قالبیاگر شما بیرون بروید. کند من دیگرانمیدارد تحریک

توجه کنید به جمله عالم یعنی همه . ولی آن پول را بگیردطال فروش طالي تقلبی را بجاي طالي اصل به شما بدهد

گردد به شمامیافتد، موالنا برمیشود و خرشمیخوانیم وقتی صوفی سوار خرشمیعالم، در قصه مثنوي

خواهد شما را به من بکشد، مواظب خودت باش، گفت تنهایی مید یاد بگیرید، همه عالم یعنی همه کسگویمی

کنیم حاال شما تصمیم گرفته اید به میبهتر از فریب ناکسان است، یعنی در من ذهنی ما حس تنهایی و جدایی

تنها زندگی کنم؟ باید بروم با مردم توانم نمیگویید که من کهمیحضور زنده بشوید، به خدا زنده بشوید، بعد

این نصیحتی که تنهایی بهتر است از عشوه ناکسان است یعنی عشوه فریب قالب هاست، براي این . زندگی کنم

روید به سراغ من ذهنی میاست که شما مواظب خودتان باشید جدا کننده نیست، ولی شما به عنوان من ذهنی

از شادي اصیلمانی،میتشما به من ذهنی است دوباره، شما از ماموریتدلداري او کنترل است کشیدن بیشتر 

آید میهر کسی من ذهنی دارد پیش شما. آن دلجویی و دلداري اصیل است، تقلبی استکنیمیمانی، فکرمی

تر ز گوید بی کسی بهمیبیخودي نیست که موالنا. آوردمیگوید و شما را به دردمیآورد، از دردهایشمیدرد

کند، میزند براي این که وحدت بخش است، انسان را به وحدت دعوتمیاین همه موالنا حرف. عشوة ناکسان

بعداً که من ذهنی وارد. کنندمیهمان طور پیغمبران، همین طور آموزشهاي اولیه و ساده ادیان، به وحدت دعوت

شود، میشود، جدا کنندهمیشود یک دفعه جدایی بخشمی

خره، سرانجام آخر از معدن کی خبر دارد؟ یعنی تقریباً هیچ کس خبر ندارد، فقط بزرگان و عارفان، حاال شما باال

کان، معدن فضاي یکتایی است، معدن همین فضاداري شماست، گشوده شدن دل شماست معدن آن . خبر دارید

کنیم میما فکر. داندمین را معدنمن ذهنی و محتواي ذه. کسی که به او زنده نشده از معدن خبر ندارد. هست

طال و !معدن یعنی این دیگر. رنجشهاي ما، کینه هاي ما، اضطراب ما، ترس ما، حسادت ما اینها معدن است

به رخ کشیدن سواد ما، آن چهار ! دهیم اینها معدن است دیگرمیاندازیم و پزمیهاجواهرات ما که بعضی موقع

. نیست معدن نیست! استکالسی که خواندیم این معدن 
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من صرفنظر از رفتار مردم، باورهاي مردم، کشش مردم، ؟اصیلمیا نهحاال شما از خودتان بپرسید که من قَالبم

اگر دیدید قالب هستید .اصیل باشم؟ شما از خودتان بپرسید جواب بدهیدکنممیتحریک مردم چقدر کوشش

باید ما با . دانممیخبر از معدن دارم یا این زباله دانی را معدنخودتان روي خودتان کار کنید، بگویید که من

بلی این بیتهاي .دانیممییا ذهنمان را معدن. خودمان صادق باشیم امین باشیم ببینیم واقعاً از معدن خبر داریم

.از دفتر دوم تا حدودي بیان معناي معدن استمثنوي

2326مولوي، مثنوي، دفتر دوم، بیت 

چردمرغ تقلیدت به پستی می* * * * پردقلت سوي باال میگرچه ع

خواهد برود ولی با توجه به این که ما یک من درست میشناسدمیگرچه که این نور و عقل خدایی ما اصلش را

کرده ایم و این مرغ تقلید کننده است و دنبال باورهاي مردم است که عین آنها بر دارد مال خودش بکند، این در 

آورم؟ رفتارهاي من بر اساس میمن حقیقتاً فکرهایم را از آن ور: حاال شما از خودتان سئوال کنید. دچرمیپستی

انگیزه هاي حضور است یا انگیزة خشم و نفرت و ترس و این جور چیزهاست؟ آیا من باورهایم را از دیگران گرفتم 

کنم؟میگیرم یا خودم فکرهایم را تولیدمیو

ست و، ما نشسته کان ماستعاریه* * * * جان ماستعلم تقلیدي وبالِ

همین کان معدن است، شما باورها را از دیگران گرفتید و این گرفتاري جان شماست، چسبیدیم به آنها فکر

شود دل ما و مرکز ما و ما آن را رهامیبا هر باوري ما هم هویت بشویم آن. کنیم اینها طالست معدن استمی

اند دل شما باشد، تونمیباور. کنیمنمی

و این عاریه است این . همه صحبت ما امروز این است که ماه، خدا، عدم بی فرمی بی زمانی بی مکانی دل شماست

شناسید، اگر هم به میکنید شما معدن رانمیکنیم این معدن ماست، شما دیگر فکرمیولی ما فکر.قرضی است

دانید دردهاي شما و هم هویت شدگی هاي شما معدن نیست میلمعدن زنده نشده اید یا دسترسی ندارید، حداق

.خواهید بیاندازیدمیاینها را

دست در دیوانگی باید زدن* * * * زین خرد جاهل همی باید شدن

گوید این عقل است، این را رویش میاز این عقل من ذهنی باید ما جاهل بشویم، هر چه که من ذهنی شما به شما

کشد به همۀ میدر ابتداي شروع این کار تقریباً خرد زندگی خط بطالن. قل حضور بشویدخط بکشید، و دیوانۀ ع
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این را باید بریزیم را بریزیم، اش کنیم موالنا، خوب باید که همهمیتا ما شروع. عقلهاي ما، براي همین سخت است

شود که ما این قدر اشتباه نمیگوید؟ آخریماین را هم باید بریزیم، نکند که موالنا غلط... این را هم باید بریزیم،و 

عقل ستیزه است عقل کنترل است، عقل ! نه بابا با همه چیز و همه دردها هم هویتی تو، عقل تو عقل نیست. بکنیم

گوید دیوانه؟ براي این که من ذهنی میدعواست، عقل اوقات تلخی است، عقل خشم است، دیوانه باید بشوي، چرا

کند،میداند، این باورهاي پوسیده را به محض این که بخواهی بیاندازي مقاومتمیداند، طالمیرا معدنها این

را مریضاش کند و رنجش تنمیخواهی این طالها را بیاندازم؟ آخر از این آشکارتر یک نفر که رنجش حملمی

به نزدیکترین کس شان شناسید که رنجش پنهان نسبتمیخورد، چند تا آدممیبردمیکند از بینمی

شود بگویند، پنهان نمیرویشان. کنندمیگویند ولی حملنمیکنند؟میهمسرشان بچه شان پدر مادر شان حمل

خواهند دیوانه نمی.کندمیحاضر نیستند بیاندازند، همان رنجشها مریض شان. کنندمیکرده اند ولی حمل

.گوید آن را بیاندازمید من ذهنیتگویمیگوید هر چیزي که این عقلتمی.بشوند

زهر نوش و، آب حیوان را بریز* * * * گریزهرچه بینی سود خود، زان می

گوید سودت است از آن فرار کن، بدان که حتماً به یک چیزي چسبیدي داري آن را میهر چه را که من ذهنی

گوید اگر این را بیندازي این شبیه میکنی، زهر نوش، یعنی من تومیکنی، و با آن داري درد را زیادمیزیاد

میرم چه جوري بیاندازم، چه جوري ببخشم، این باور جان من است، انداختنش مثل مینوشیدن جام زهر است،

گوید این آب حیات است بریز، نیست، آب حیات فقط از آن میو هر چه ذهنت. گوید بنوشمی.نوشیدن زهر است

کنید آن آب حیات است بریز آب حیات نیست، با ذهنت آب حیات میهن تان فکرهر چی که شما در ذ. آیدمیور

دانید که آن چیزي که میشما. پس ببینید که خیلی ساده است به شرطی که ما گوش بدهیم. شناسینمیرا

حتما آن به ضررت است، هر .شودمیچسبی به ان و همراهش درد ایجادمیگوید االن سودت است ومیذهنت

در . کنی به ضررت استمیدهی یا فکرمیکاري و هر فکري بر اساس هم هویت شدگی و درد مثل خشم انجام

. گوید این سود استمیدراز مدت ولی این ذهن

وام دهسود و سرمایه به مفلس* * * * * هر که بستاید تو را، دشنام ده

شما این طوري فکر؟تایش مردم استآیا زر جواهر همین س.چقدر ما دوست داریم مردم از ما تعریف کنند

با القاب استاد بزرگ، دانشمند، به به و ؟تایید کنند؟شما دنبال این هستید که مردم به شما توجه کنند؟کنیدمی
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سود همین ستایش مردم است، سرمایه آن چیزي . گوید هر که همچون کاري کرد تو فحش بدهمیچه چه مردم،

ستایش هم آن را و هم آن .کنندمیستایند تعریفمیو مردم به خاطر آن شما راهست که با آن هم هویت شدید 

گوید، ما که مفلس نیستیم میتو به عنوان حضور و خداییت نخواه، دارد این را. را بده به همان من ذهنی، به گدا

دیدار که باشد غم : فت کهگ.من ما مفلس است من ما گداست، من ما ناقص است، ما از من بیرون بیاییم ثروتمندیم

گذاشت غمزة یار را ببینی، حاال نمیدانید دنبال دینار رفتن که مردم شما را بستایندمیدینار که دارد؟ شما االن

را بگویی مال خودت، من هایش گیري که تمام عقل من ذهنی، آب حیاتش، عقلش، هم هویت شدگیمیتصمیم

.مانیممیشویم و بیدارمیمن توهم است، ما بیدار. شودمیرفتم خداحافظ، این من متالشی

بگذر از ناموس و رسوا باش و فاش* * * * ایمنی بگذار و، جاي خوف باش

هایعنی حس امنیت بر اساس من ذهنی را بگذار ترك کن، حس امنیت بر اساس من ذهنی از هم هویت شدگی

دهد، دوست زیاد دارم فامیل زیاد دارم، و یمگویید من پولم زیاد است خیلی خوب حس امنیتمیشما.آیدمی

حمایت کننده زیاد دارم، من بر اساس این باور با یک میلیون نفر شریکم، چون باهم همه این باور را قبول کرده 

سازد، من امنیتم میبراي این که قبول این باور که همه قبول کردیم یک ما. کنممیایم حس دانایی و حس امنیت

اتفاقاً گرفتن حس . گیرم، ببین من تنها نیستم یک میلیون نفر با من هستند، حس ایمنی دروغین استمیرا از ما

ترسم ولی میمن! سازیممیترسم چه کار بکنم؟ خوب مامیآید، منمیامنیت که رو در روي ترس ما به نظر ما در

پس شما کمک مردم را و کمک جمع را.رود اینها کمک من هستندمیشویم ترسم از بینمیوقتی به صورت ما

!آید، جاي ترس باشمیگذارید بجاي کمک خدا، که این لحظه از آن ور حس ایمنیمی

شما . رودمیو این ترس بزودي از بین. آید، بگذار برود و بترسمیهاآید از هم هویت شدگیمیایمنی که از جمع

خواهم اینها را از دست بدهم ببینم چیمیگویی؟میکنید، خیلی خوب حاال چیمیبه چشمان ترس نگاه

وقتی شما . خواهم بدبخت بشوم بگذار بدبخت بشوممی.»شويمیشوي، بدبختمیبیچاره« : گویدمیشود؟می

ترسیم میما از چی. آید که حس امنیت آن هستمیحس ایمنی از ذهن نخواهید از این جهان نخواهید، از آن ور

بی، حیثیت تقلبی چیه؟ یک تصویر ذهنی درست کردیم در ذهنمان مثل آن گلهاي گلیم یک از حیثیت تقل

این ناموس است، ناموس یعنی حیثیت خصوصیتهایی بهش که بسیار عالی اند نسبت دادیم به مردم معرفی کردیم، 

بفهمند که من ترسیم فاش بشود یک دفعه نفهمند که من آن طوري نیستم، من گفتم دانشمندم نکند میبدلی،
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ما . رودمیرسوا باش، فاش باش، هیچ چیز را پنهان نکن، هیچ چیز را پنهان نکن، ترست از بین: گویدمینیستم،

این تنها آبروي است . آبرو نداریم، آبروي مصنوعی نداریم، تنها آبرو این است که شما به زندگی و خدا زنده بشوید

گذارند، خرابنمیدانند اگر ندانند احتراممیه مردم مرا این طورو گرنه مشخصات من ذهنی ک. که ما داریم

خوب نگذارند، . گذارندنمیکنند احترامنمیکنند، سالمنمیگویند دعوتمیشوم، دیگر چهمیشوم کوچکمی

دهد، یعنی یکمیبیانداز و بترس، این حس امنیت تقلبی را که این حیثیت بدلیجاي خوف باش جاي ترس باش

کنی که این من ذهنی است و تا زمانی که مواظبی کسی نفهمد، باالخره باید میتقلبی را با خودت داري حملچیز

چه اشکالی دارد بفهمند که یک زن و شوهر باهم دعوا ! حفظش کنم آبرو دارم باید با آن زندگی کنی، فاشش کن

آي مردم من من دارم من درد دارم، پنهان همخواهیم، من من دارم،میتوانیم زندگی کنیم، کمکنمیدارند،

.ترسمنمیهمه بدانند دیگر. ترسم، اشکال ندارد بگذار همه بدانندمیگردممیکنم من دنبال حس امنیتنمی

شما آن ستایش را آن . کنی باید پنهان بکنی و نگه داري، این باید متالشی و مچاله بشودمیتا زمانی که پنهان

توجه و احترام را که مال این حیثیت بدلی است نخواه، براي اینکه این را حفظ بکنی آن اصلی زندهتایید را، آن 

گوییم؟میبه خاطر ناموس بدلی است، براي چی دروغ؟گوییممیچرا دروغ؟گوییممیچقدر ما دروغ. شودنمی

کنیم این میا دوست نداریم؟ فکرچرا خودمان ر. براي اینکه خودمان را دوست نداریم. ترسیممیبراي این که

. دانیم این زشت استمیحیثیت بدلی داریم و

. گویند خودشان را دوست ندارندمیگوید، آنهایی که دروغنمیکسی که خودش را دوست داشته باشد که دروغ

. استذات شما آن ذرة نوري عاشق خودش . در حالی که ذات ایزدي عاشق خودش است و شما ذات ایزدي هستید

براي این که چیز دروغین است، و . کند؟ براي اینکه شما بعنوان من ذهنی خودتان را دوست نداریدنمیچرا بروز

. داري اصیل نخواهی شدمیتا زمانی که این را نگه. خواهید نگهش داریدمیدانید دروغین است ومیشما هم

.دیگر موالنا از این آشکار تر بگوید

بعد ازین دیوانه سازم خویش را* * * * اندیش راآزمودم عقل دور 

.کندمیدرستکند، حیثیت بدلی میچند بار شما این عقل دور اندیش را امتحان کردید که حیثیت بدلی حفظ

دهد، چقدر ما ستیزه کردیم و دعوا کردیم میبه جدایی چسبیده و ادامهداند، میبافد و بافته خودش را اصیلمی

براي این که . توانیم معذرت بخواهیم؟ که من اشتباه کردمنمین را راست جلوه بدهیم؟ چرا مابراي اینکه دروغ ما
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توانیم از بچه مان معذرت بخواهیم؟ بگوییم نمیچرا. شودمیمن ما کوچکترشود میحیثیت بدلی ما کوچکتر

ترسد، خدا زندگی ابدي است، ینمشود،نمیشوم، خدا کوچکنمیدانم که من کوچکترمیاگر وصلم. اشتباه کردم

بعد از این من . ترسم، خدا فاش است، گفت شمس الحق تبریز پیدا و فاش استنمیمن هم ابدي هستم، از هیچی

727دوباره برگشتیم به غزل . شوم، به نظر عقل من ذهنی دیوانگی استمیبه خرد زندگی زنده

رد؟آخر بنگر زمان که دا* * * * شادست زمان به شمسِ تبریز

زنده شدن به خدا در شمس تبریز درست است که یار موالنا بوده حضور در این لحظه هست، یک اسم حضور یا 

تواند سمبل آن جهان و این جهان باشد، میشمس یعنی خورشید، تبریز. این لحظه اسمش شمس تبریز است

ا از جهان فرم جدا نیست، خدا جهان پنهان و از جهان آشکار جدا نیست، خد، جهان پنهان و جهان آشکار

خودش را در جهان فرم نفوذ داده، این طور چیزي وجود ندارد که یکی فرم است و یکی هم خدا، همچون چیزي 

شود، زمان یعنی میکشد عقب و به خودش زندهمینفوذ داده همه جا هست در هر چیز هست، در انسان. نیست

کند در زمان است، جسم ما در زمان است فکر ما در زمان است، براي میفرم شما، هر چیزي در شما دارد تغییر

کند، از ثانیه صفر که صفر را ابتداي زندگی ما در شکم مادر قرار بدهیم این فرم دارد تغییرمیاینکه مرتب تغییر

از شمس را فقطاش این فرم که در زمان است شادي. کند تا متالشی بشود، یعنی ما بمیریم، در زمان استمی

گیرد، یعنی بی زمانی و بی مکانی زنده شدن شما به این لحظه و از ذهن کشیدن به عقب، و ساده شدن میتبریزي

ذهن و ساده شدن گذشته و آینده، و زنده شدن شما به بینهایت و ابدیت خدا در این لحظه، زندگی طبیعی شما 

زمانی و بی مکانی، یعنی این لحظه به این لحظه ابدي، شمس تبریز که شما باشید در این لحظه و بی . باید باشد

ریزد، فرم ما تن ما هست، فکرمان هست میریزد، خردش را به فرم مامیشادیش را به فرم ما. زنده است

ریزد،  میهیجاناتمان هست، و جانمان هست و شمس تبریز برکتش را به این چهار بعد

یک نگاه درستی بکنید، زمان خوب را کی دارد؟ هنوز در ذهن هستیدخوب اگر شما. چهار بعد ما در زمان هست

زمان بد را کی دارد؟ هر کسی که به شمس تبریز زنده نیست در ذهن من . هر کسی که به شمس تبریز زنده است

دارد، من ذهنی دارد، کسی که من ذهنی دارد به شمس تبریز شاد نیست، ولی شمس تبریز هنوز طلوع نکرده، 

چه کسی به بینهایت زمان زنده هست؟ یعنی زندة ابدي است؟ دوباره عمیق تر نگاه کن، زمان را کی دارد؟ ولی 

. شمس تبریز
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سال است که ما زنده ایم که در زمان است، حاال زمان 80تو بنگر بیشترین عمر را کی دارد؟ بیشترین عمر همین 

شوید چقدر میگی را کی دارد؟ شما وقتی به حضور زندهبعدي بگیرید عمر، بیشترین زمان و بیشترین دوران زند

کند نگاه نکن، آن میگوید که شما به آن چیزي که تغییرمیپس موالنا به شما در مصرع دوم. عمر دارید؟ بینهایت

نی شوي،   توجه کنید که بی زمامیتو وقتی که به بی زمانی و بی مکانی این لحظه زندهکوتاه است، عمر طوالنی را 

خدا از جنس چیه؟ از جنس مردنی نیست براي این که . و بی مکانی فلسفه نیست بلکه اصل ماست، خداییت است

شما از جنس خدا . کندمیهر چیزي که مردنی است توي زمان است، توي زمان است یعنی چی؟ یعنی دائماً تغییر

ابدیت یعنی . بی نهایت و ابدیت استهستید از جنس سکون هستید، از جنس  عدم هستید، عدم و خدا از جنس

هر چیزي که زنده است در این همیشه از جنس این لحظه هست، این لحظه همیشه این لحظه هست تا الی االبد، 

کند ولی هر چیزي که توي این لحظه هست تغییرنمیکند، این لحظه تغییرمیلحظه هست، در این لحظه تغییر

این لحظه هستیم، ما ذهناً در زمان هستیم، همیشه این لحظه هست، شما االنمثل جسم ما، ما همیشه . کندمی

همیشه اینجا هستید و حاال، حاال بی . توانی بروي به فردا؟ نه همیشه این لحظه هستمیتوانی بروي به دیروز؟می

ذره نوري زنده زمانی و بی مکانی یعنی شما به بی فرمی و به زمانی خودتان یعنی آن چیزي که بودید، همان 

. باالخره نگاه کن، چه کسی زمان دارد؟ تو داري، تو بینهایت زمان داريشدید، تو خوب نگاه کن 

شوید که این متالشی بشود مسئله اي نیست میترسیم، شما متوجهنمیدیگرمصرع دوم را درست درك کنیم ما

یک غفلت . ذهن باشید که به حضور زنده نشویدتنها یک نگرانی وجود دارد و آن این است که شما اینقدر مشغول 

از اول زندگی مان تا آخر مشغول جمع کردن بشویم،. وجود دارد که خدا کند ما دچارش نشویم

کنیم بتهایی که چسبیدیم از میو دردهاي حاصل آن بشویم، از انباشتگی هاي خودمان آن چیزهایی که جمع

دردها را انباشته کنیم دردها پرده . درد بدهند با دردها هم هویت بشویمآنها زندگی ندهند،. آنها زندگی بخواهیم

خدا بخواهد ما را جدا . ضخیم تر بشود مقاومت ما بیشتر شود ما بیشتر به جدایی بیفتیم به خدا نرسیمها پرده.اند

. ا؟ از جنس دردیمچر. کند ما شکایت کنیم زاري کنیم گریه کنیم توي سرمان بزنیم بازهم درد ایجاد کنیم

رویم، دردها را زیاد کنیم، میکنیم که بسوي خدامیقانون جذب را نفهمیم درد بشویم و بسوي درد برویم فکر

من ذهنی را بزرگ کنیم دردناك کنیم، دیگران هم به ما درد بدهند ما هم به آنها درد بدهیم، و فکر کنیم که داریم 
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موالنا .  و این غفلت تقریباً همگانی است. این غفلت وجود دارد.دا برویمتا بسوي خ! کنیممیبه خودمان کمک

.چند دفعه گفت، این جمله، یعنی همه مردم

اجازه بدهید مثنوي را بگذاریم هفته دیگر به اندازة کافی صحبت کردیم بقیه مثنوي را که از دفتر دوم مانده و این 

.افتدمینشده،شود به خرش چون شب رسیدگی میصوفی سوار خرش

دادیم و خادم از تن کما این که ما به عنوان هوشیاري وقتی وارد این جهان شدیم خرمان را دست خادم این جهان

سوار خرمان بشویم، در این جهان خالقیت کنیم بر و ما بزرگ شدیم در ده پانزده سالگی. ما درست مواظبت نکرد

افتد، خره شرطی شده به دردها، گرسنه است، عقده دارد، از میاساس حضور عمل کنیم، خرد بیاوریم، خره

خواسته نخورده، غذاي طبیعی نخورده، نیازهاي اصیلش بر آورده نشده، میچیزهایی که

ما به عنوان پدر . گوید ما هر کدام خادم هستیممیخواند و بعداً موالنامیگفت خادم به جاي این که غذا بدهد ذکر

، شما فکر نکنید که یک خادم وجود دارد، و شما توي ذهنتان بگویید که حاال فهمیدیم خادم و ماد خادم هستیم

گردد خادم را مالمت نمیگفتم صوفی در این قصه بر. کندنمیبه ما نرسید تقصیر ما نیست، نه مالمت ما را آزاد

گذارم میگیرد که خواندم حاالمیجهموالنا نتی. گیردمییاد. کند یا باهاش بحث و جدل کند یا باهاش دعوا بکند

این قصه مانده از دو جلسه قبل و این قدر . دهم شما تشریف ببرید بخوانیدمیي بعد، حاال که توضیحش راابر

خوانید روحش زندهمیقصه روح دارد صد بار که. لطف کنید بخوانید که به این روح قصه شما زنده بشوید

دهد و این آموزش میرود یک آموزشی موالنا به شمامیوحی در این قصه جلوبینید که یک رمیشما. شودمی

. ما هم دنبال آن روح و آموزش و پیغام شما هستیم. باید در شما زنده بشود

کند به ارتعاش درمیدهد، پیغام آن مرکز شما را آن هوشیاري شما را لمسمیقصه پیغام دارد، پیغام شما را تغییر

شود،میر بخواهید که فقط ترجمۀ ادبی بکنید بستهاگ. آوردمی

مصور زنده و بعد آینه کلی که آینۀ کلی هم به نامصور و بینید که در دفتر دوم شروع کرده از مصور و نامصور می

را، و بعد گفت ترازو هستیم، هر کسی روي ترازوي شما اش دهد و هم بی فرمیمیاست که هم فرم انسان را نشان

کند، پس هر من ذهنی الگوها را زندهمیبعد گفت من ذهنی به زنده کردن استخوانها بسنده. گذاردیماثر

کند، بعد گفت به هر چیزي که در بیرون میمن ذهنی میل به تغییر دیگران دارد، مرده خودش را رها. کندمی

براي این که این دعا بر اساس گزد، گفت بر اساس من ذهنی دعا نکنیدمیشود و شما رامیبهش بچسبی مار
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اگر. کندمیشنود لطفنمینیازهاي روانشناختی است غلط است خدا کند که خدا این دعاها را نشنود،  گفت

.شدیممیشنید ما بیچارهمی

. داد اشاره کرده به اینکه هوشیاري ما همان صوفی استمیبعد هم از پیر و صوفی شروع کرد و در توضیحاتی که

گذارد، در آنجا بود که به ما گفت که از سالم علیک مردمان امان نجو، فقط میذهنی روي ترازوي شما اثرو من

.خوانممییک بیت

251مولوي، مثنوي، دفتر دوم، بیت 

از سالم علّیک شان کم جو امان* * * * * آدمی خوارند اغلب مردمان

گوید که میآید به شخص شمامیعه وقتیانسانی که، بزرگی که، منظورش و هدفش وحدت بخشی است یک دف

با کنی در خودت میکشی زندهمیمواظب هوشیاري خودت و این نور در خودت و این سرمایه اي که زحمت

گوید آدمی میاغلب مردم. پرهیز یا هر راهی که بلدي، مواظب باش که آدمهاي دیگر که من ذهنی اند نبرند

.پس از سالم علیک آنها امنیت نخواه. خورندمیت یعنی آن راخوارند، آدمی آن قسمت نور آدم اس

آییم خدمتتان یا اگر میهفته دیگر که. حاال این قسمت آخر را عرض کردم که شما بروید این قسمتها را بخوانید 

داٌ بخوانید حدو300قبالً خوانده اید امروز بیایید آن پیغام را که دریافت کرده اید شاید از اول دفتر دوم تا بیت 

چه تغییري . شود خوب ازش چی در آوردیدمییعنی وقتی تمام. گویدمیبیت براي شما چی300ببینید که این 

. که ما هم استفاده بکنیم. تغییر کردي یا نکردي؟ آن تغییر را آن پیغام را بیایید به ما بگویید. کردید
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