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3078شمارةغزلشمس،دیوانمولوي،

بینی؟ست خشم، میز آب، تشنه گرفته

کند بینی؟گرسنه آمد و با نان همی

نیزست خشم گازرز آفتاب گرفته

گَرگینیو جهل وزهی حماقت و ادبار

خواندتو را که معدن زر پیشِ خود همی

چینیز خاك میروي و قُراضهنمی

هاست ز حسنِ ازل در این خوبانقُراضه

در آب و گل به چه آمد؟ پی خوش آیینی

ها ز بتانچو کان حسن بچیند قُراضه

اي، اینینهآن به آب و گل بنماید که

تو جهد کن که سراسر همه قُراضه شوي

ینیروي به معدن خود، زانکه جمله زر

جذبه، من آبِ جفا بیامیزمبه شهد

که شهد صرف گلو گیردت ز شیرینی

کشیدمت، نه دعاها کشند آمین را؟

کشانه شو سوي من، گر چه لنگ تخمینی

به سوي بحر رو اي ماهی و مکُش خود را

تو با سعادت و اقبال خود چه در کینی؟
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کَرَم تو را بکشدآن نروي،اگر تو می

چنین کند کَرَم و رحمت سالطینی

وگر درشت کشد مر تو را، مترسان دل

که یوسفست کشنده، تو ابنِ یامینی

به تهمت و به درشتی و دزدیش بکشید

زر تو ببردي، به بد تو تعیینیکه صاعِ

توامچو خلوت آمد، گفتش که من قَرینِ

تو الیقی برِ من، من دعا، تو آمینی

مکان که مکان نیست، قصرها داريآن رد

در این مکانِ فنا، چون حریصِ تَمکینی؟

هزار بارت گفتم، خمش کن و تن زن

تو از لجاج کنون، احمدي و پارینی

و اَنْت تَخْلُص دیباجتی منَ الْطّینِ******ك روح حیاتی فَاَنْت تُحیینیافد

.حیات بخشیدي، تو نَفَس مرا از گل خالص کرديجان حیات من فداي تو باد، تو مرا

اَعیش و تَکْفینَنی لتَکْفینیابِه******و اَنْت تَلْبس روحی مکَرِّماً حلَال

.کنم، در زمان مرگ هم تو کفنم خواهی کردمیبر جانم پوشاندي که با آنها زندگیهایی هتو از راه کَرَم آرای

یفَجِّرَ عیاَیا مننَییّرُ عها دینی*******نٍ تَقشُرْب ی وکَراتقاؤُها سس

دین من آن مایه مستی من و نوشیدنآن اي شکافنده چشمه یی که دو چشم مرا روشن کرد، نوشاندن

.است
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.کنممیاز دیوان شمس موالنا شروع3078با سالم و احوالپرسی برنامه گنج حضور امروز را با غزل 

3078لوي، دیوان شمس، غزل شماره مو

بینی؟ست خشم، میز آب، تشنه گرفته

کند بینی؟گرسنه آمد و با نان همی

گوید که یک انسان تشنه در آب خشمش گرفته عصبانی شده، این یک کار غیر عادي است و یک انسان می

کند خودش را مید، اظهار تکبرگذاشتند عوض اینکه تشکر کند و شروع به خوردن کنآن گرسنه آمده و غذا جلو

بینی؟ آب واضح است آب میگوید این وضعیت و حالت را تو در خودتمیبعد. گرفته و این کار درست نیست

یم به اهایم و چسبیداین جهان شدهیم و وارد اهحیات است ما به عنوان هوشیاري یا بصورت هوشیاري خدایی آمد

و ما بصورت هوشیاري .از بین رفتنی هستندچیزیهاآن به بیرون هستند ومفاهیم ذهنی که این مفاهیم مربوط 

نامیرا هستیم از جنس خدا هستیم در اثر چسبیدن به این اقالم ذهنی هوشیاري که در این جهان نظیر ندارد یک 

ما بوجودبنام من ذهنی که از فکر ساخته شده در اثر تغییر فکرهاي ،خوردمیمن راآن من درست کرده و فریب

. آید فکرهایی که در آنها حس وجود استمی

من ذهنی عادت به آبهاي بیرونی . شود که اسمش من ذهنی استمیاز تغییرات فکر در ذهن ما یک منی ساخته

گیرد به عنوان یک تصویر ذهنی، پس یک تصویر ذهنی ساختیم می، از همسرشگیردمیانرژي که از پولشدارد

گیرد، مثل میکند از آنها انرژي تقلبیمیبیند و فکرش مجسممیونی که بوسیلۀ چشمشکه از تصاویر بیر

آبی که ما احتیاج داریم در اثر ! مثل حس خوشبختی، مثل حس وجود آنها آب نیستخوشی، مثل حس هویت،

صویر ذهنی مقاومت این حالت را که انسان تصویر ذهنی داشته باشد و این ت. آیدمیرموازي شدن با زندگی از آنو

.بیندنمیمقابل اتفاق این لحظه در خودشداشته باشد در

هستیم و یکی هم اتفاق این آن دانیم که این لحظه یکی خود این لحظه است که بی فرم است که ما از جنسمی

بنابراین کندمیمن ذهنی یک تصویر است هوشیاري جسمی دارد و به اتفاق این لحظه بصورت تصویر نگاه. لحظه

دهد نمیدهد آب حیات رانمیکند در مقابل اتفاق این لحظه و با اتفاق این لحظه چون بهشان آب رامیمقاومت

ستیزد با خود این لحظه هم که خداست و زندگی هست ستیزهمیکند، کسی که با اتفاق این لحظهمیستیزه

ا به خداست به زندگی ست، مقاومت این پس خشم شما نسبت به یک نفر خشم شم. کند حواسش نیستمی
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این . شودنمیدر مقابل اتفاق این لحظه آب حیات، عشق، زندگی، خرد وارد این چهار بعد ماتصویر ذهنی 

هوشیاري زنده به خدا باشد و بینهایت باشد و این خاصیت از اول بوده فکر تواندمیهوشیاري که ما باشیم همیشه

ستیزد، میدهند با انهانمیت و باید از چیزها زندگی بگیرد و چون آنها زندگیکرده که یک تصویر ذهنی اس

ستیزي با این لحظهمیظه هستند پس با کاله این لحظه با قیافه این لحظهححواسش نیست که آنها کاله این ل

.گویدمیگذارد آب حیات وارد بشود دارد همین رانمیستیزد در نتیجهمی

شبیه اند سالگی دیگر از بیرون آب زندگی گرفته30همه انسانها حاال بگوییم تا سن اند نها تشنهتقریباً همۀ انسا

من هستم مرا تایید کن، گرفته و راضی نشده در نتیجه ،خوشی، شبیه تایید، شبیه توجه، شبیه حس هویت وجود

کنیم که این تصویر ذهنی میركدخوب فهمیم میآید وقتی که مامیفهمیم که یک آبی از آنورمیامروزه ما

توانیم به عمق بینهایت و به حس ابدیت که هر دو میکه در این لحظهبلکه از جنس خداییت هستیم ،نیستیم

دانید که خدا از جنس بی نهایت و ابدیت در این مییعنی اگر شما. کنندمیمشخصه خدا هستند و ما را هم معین

پس شما کوچک نیستید در مقابل اتفاق این لحظه نباید خشمگین . همیدیدجنس هستید فآن لحظه است شما از

.گذارد آب بیایدنمی، چون خشم شما در مقابل اتفاق نیست در مقابل زندگی ست وشوید

بخورم نخورم،شبیه تشنه هستیم و گرسنه، تشنه آب را که دید باید بخورد معطل نکندگوید ما انسانها میحاال

که سه چهار روز تشنه باشد آب را اي ههست؟ سالهاست ما تشنه آب زندگی هستیم، حاال تشننکند منتظر چی

براي ! خورمنمیگویدمیشودمیخشمگینآن ، حاال بدتر ازبخورم نخورمکند میمشورتآن ببیند حاال با این و

از جهان آب گرفته اري که رفتهکند، از آب حیات، هوشیمیخوري؟ براي همین موالنا از شما دارد سئوالنمیچی

تواند عبور کند میکرده، از آب زندگی که در اثر موازي شدن با او یا تسلیماش و این سیرابش نکرده بدتر تشنه

چرا. کردیمنمیدیدیم که این کار رامی!بینیمنمیهست،نه بینی؟ جوابش میعصبانی است، تو این را در خودت

حالت را شما در خودتان ببینید ما حواسمان به آدمهاي دیگر است شرط این هست که این بینیم؟ یکی این که نمی

نگویید که چرا این عیب را آن بینید هر عیبی را برگردید فوري به خودتان بهمینه در دیگران، اگر در دیگران

حقیقتاً به خرد زندگی خورید؟ نه اگر دیدید که یک نفري تشنه استنمیداري؟ شما تشنه هستید چرا آب حیات

احتیاج دارد تسلیم احتیاج دارد برگردید به خودتان کاري به او نداشته باشید بگویید که من این لحظه خشمگین 

ترسم؟ من معموالً حسودم؟ چون اینها فامیلهاي خشم هستند حاال درست است که مامی؟ من معموالًهستم
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ترسد حتماً حسود هم هست براي اینکه من ذهنی دارد میحتماًولی کسی که خشمگین است،گوییم خشممی

حتماً نسبت به آینده اضطراب و نگرانی هم دارد، حتماً مقدار زیادي حس تاسف و خبط نسبت به گذشته هم دارد، 

حتماً مقاومت هم دارد اهل ستیزه هم هست احتماالً جسمش هم یک مقداري مریض هم هست، مقدار زیادي 

کند، مثل رنجش کینه حس انتقامجویی، حس بدبینی بدگویی، دیدن ایرادات میا خودش حملدردهاي روانی ب

بینیدمیحاال شما اینها را در یکی. مردم و گفتن آنها بدین ترتیب بزرگ کردن خودش شکایت اینها را هم دارد

یند اگر در خودش نبیند توانید نگاه کنید ببینید که در شما هم هست؟ شرط این است که انسان در خودش ببمی

گذاشتند بینی؟ و گرسنه هم آمده غذا را جلویشمی:گویدمیبراي همین موالنا به این صورت شعر. فایده ندارد

ما وخوب برو بمیر، ! خواهم از گرسنگی بمیرممیرویش را برگردانده و خودش را هم گرفته که من غذا بخورم؟ من

. این کار را کردیم

کنیم، اینها نمیخواهیم اینها تمثیل است واقعاً که تشنۀ آب معمولی و غذاي معمولی که صحبتمیما غذاي نور

تمثیل است اگر یک آدم گرسنه و تشنه بیاید اینجا و اینجا آب باشد غذا باشد خودش را بگیرد و قهر کند ستیزه 

گویید؟ آقا خانم سه روز چهار روز میخورم و شروع کند به ایراد گرفتن و خشمگین شدن، شما بهش چینمیکند

از غذا که باید خوشت بیاد؟ از ! آیدنمیاز تو خوشم! خواهم مقاومت بکنممیخوري؟نمیاست تشنه و گرسنه چرا

.آیدمیآید از زنده بودن که خوشتمیآید، از زندگی که خوشتمیآید از خدا که خوشتنمیوضعیت خوشت

کند؟ میکند؟ بینیمیچرا خودش را گرفته؟ چرا تکبر! آید خودت را نگیرمیز آنورخواهد بگوید زندگی خرد امی

یعنی مهمتر از زنده بودن و حس شادي و حس . من خاصیتش این است که قد من بلند است. براي اینکه من دارد

. به مقایسه استذهنی این است که من قدم بلندتر باشد نسبت به دیگران، براي اینکه بنیادش آرامش براي من

خواهد این مییک تصویر است که جدا شده از زندگی و از بقیه انسانها. من ذهنی بر اساس جدایی و تصویر است

. تصویر در مقایسه با تصاویر دیگر درشت به نظر بیاید

ی بلندتر به لحاظ من ذهنتمام فکر و ذکر ما به عنوان من ذهنی این است که من از همسرم از فامیلم از دوستم 

توي تَریم ما، شما این را در اش خوشگل تري، همهمن را بیشتر تایید کنند بگویند تو آدم حسابی تري، . باشم

تواند کاري داشته نمیهر کسی اینها را در خودش ببیند با دیگران. اگر نبینید فایده نداردبینید؟میخودتان

تا عیب را 50شود وقتی در خودش میدارم، و آدم منصفیمن باید خودم را درست کنم خودم خیلی کار . باشد
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تا 50تا عیب داري من 30آفرین بر شما که ! گوید بابا تو وضعت خوبه برومیتا عیب دارد30ببیند وقتی یکی 

بینیم این من میبینیم عیبها را در دیگراننمیبینیم این وضعیت را در خودماننمیوقتی عیب خودمان را. دارم

کند، ابزاري دارد به اسم مالمتنمیحس مسئولیت: من ذهنی خاصیتهایی دارد. گوید آنها دارندمیهنیذ

. خواهد عیبی را که خودش دارد بیفکند روي یکی بگذارد روي یکی بگوید که تو مسئول دردهاي من هستیمی

. تواند عیب خودش را ببیندنمی!پس تو خودت چی؟ من اختیار دارید

کنید ببینید که ذهنتان به صورت تشنه و گرسنه دارد میکشید عقب ذهنتان را نگاهمیعنوان حضور ناظرشما به 

یک مثال . کنیم؟ قهر کردن ما حالت همین تشنه و گرسنه را دارد ببینیدمیکند، چقدر ما قهرمیکند قهرمیناز

.زند که بسیار بسیار گویاستمیدیگر

و جهل و گَرگینیزهی حماقت و ادبار**نیززرست خشم گاز آفتاب گرفته

قدیم شوي که البتهگوید رختشوي یا جامهمی.تواند درست باشدمیهست گر کینی که هر دوها هبعضی نسخ

کردند روي طناب، خشک شدن اینها میشستند پهنمیبوده یک عده حرفه شان رختشویی بود رخت ها را

توانست نمیشدمیکرد خوب بیزنسش تعطیلمیر رختشوي با آفتاب قهراگ. بستگی به تابش آفتاب داشت

خواهی قهر کنی؟ میتو با آفتاب. زندگی کند، تمام زندگی تو رختشوي بستگی به تابش آفتاب دارد

ما هم رختشوي هستیم چرا؟ براي اینکه ما جامۀ روحمان را باید بشوییم، هوشیاري آمده در این جهان هم هویت 

ا دردها مثل رنجش مثل حسادت توقعات، توقعات درست است که از جنس درد نیست ولی همین که توقع شده ب

و توقعات ما بیجاست، توقعات ما زاییده من ذهنی .شودمیتبدیل به رنجشبرآوردنش چیزي را از کسی داري 

آن کنید نور زندگی یعنی نورمیشوید یعنی با اتفاق این لحظه آشتیمیو شما این لحظه با زندگی موازي. است

دردهاي شما را کی باید . دهدمیشوید شما را شفامیشود جامۀ شما رامیآفتاب زندگی نور خدا دارد از شما رد

. افتد؟ در این لحظه باید مقاومت شما به صفر برسدمیکی. افتدمیشفا بدهد؟ همین نوري که از آفتاب زندگی

گیرید درست مثل اینکه این بهترین اتفاق است و شما میو اتفاق این لحظه را در آغوشکنید میشما فضا را باز

حاال در . بستگی داردآن براي اینکه زندگیتان به. شما گازري نیستید که با افتاب بتوانید قهر کنید. انتخاب کردید

در مورد ما که باید جامۀ ولی . شوید باید پهن کند این را آفتاب خشک کندمیمورد رختشوي حاال با آب

هم براي شستنش هم براي شفا دادنش . نور احتیاج داریمآن هوشیاریمان را بشوییم و هوشیاریمان آلوده شده به
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تابش باید ذهن ما را حسابی بشوید صاف کند تا خدا بتواند چیز رویش آن نورآن هم براي خشک کردنش یعنی

یعنی زهی حماقت و ادبار: گویدمیواي ما از خدا خشمگینیم خودشغیب بتواند چیز رویش بنویسد، . بنویسد

شود؟ و گرگینی میجهل، نفهمیدن، ناآگاهی بی دانشی بیشتر از اینشود؟میحماقت و بدبختی بیشتر از این

. خاردمییعنی کسی که بیماري گَر مبتالست و بیماري گر لحظه به لحظه بیخودي

گوید من مینشستم تلویزیون یک چیزي. خاردمیخارد سرممییک دفعه دستممن نشستم بیماري گر هم دارم

شوم بیا یک چیزي بگو واکنش نشان بده، پس گرگین یعنی قابلیت واکنش به چیزهاي محیطی، از میتحریک

دهم، همه اینهامیبینم واکنش نشانمیخیابان مردم را! دهممیآید من واکنش نشانمیبیرون سر و صدا

شود به میآید از ذهنم ردمیحاال آمدم توي اطاقم نشستم کسی هم نیست فکرها. واکنشهاي منفی است

شوم هی میشود هی خشمگینمیاید از ذهنم ردمیدهم، اختیار ندارم فکرهامیفکرهاي خودم واکنش نشان

شوم، گرگین میوشحالشوم خمیشوم ناراحتمیشوم کوچکمیرنجم بزرگمیدهم، هیمیواکنش نشان

است این چه حالتی است؟ چرا اینطوریم؟ براي اینکه از جنس جسم هستم، این بافت ذهن تحریک پذیر است 

براي این که تویش من وجود دارد، در تمام الگوهایش من وجود دارد، من هاي مختلف با تحریک هاي مختلف 

فهمند نمیور شرطی شدگی دارم هر کدام بیرون اتفاقاند، من هزار جشوند براي این کار شرطی شدهمیتحریک

شود میدانم کی خوشحالم؟ هی حالم بهترنمیشوم؟میدانم کی عصبانینمیکنندمیهمین طوري با من بازي

شود، چه کار بکنم؟میبدتر

ودت را فقط ببین خ! اول اوضاع و احوالت را خوب ببین! ببین! ستیزيمیهستی که با آباي هبراي اینکه تو تشن

کنیم هر کدام یک درخت هستیم من یک درخت سیب هستم شما میهمۀ ما انسانها درست است که باهم زندگی

گیرد از هوا آفتابمیگیرد آبمییک درخت سیب هستید، این درخت سیب به زمین متصل است از زمین انرژي

به خدا وصلید باید از او مستقیماً انرژي بگیرید و میوة دهد، شما هم با ریشۀ خودتان میمیوهاز خورشیدگیردمی

درخت آن اي بدهد؟ شما چه کار دارید کهببینید که زندگی طرحش چیه؟ که از شما چه میوه. خودتان را بدهید

دهد؟ میسیب چقدرآن گوییم خوبمیدهد؟ ما درختی هستیم که میوة خودمان را رها کردیم ومیچقدر سیب

بهتر است اصالً بروم درختش آن است؟ اگر سیبآن است یا بدتر ازآن سیب من بهتر ازدهد؟میدراین یکی چق

.بینیممیانشاءاهللا که ما وضعیت خودمان را! را ببرم
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چینیز خاك میروي و قُراضهنمی*خواندتو را که معدن زر پیشِ خود همی

معدن زر فضاي یکتایی است خداست لحظه به . ا معنی منفی داردهاي طال، البته در اینجقُراضه یعنی ذرات و براده

گوید ما را انداخته میپایین. گوید بیا بسوي من، چرا که ما ذرة طال هستیم ما درة هوشیاري هستیممیلحظه

ین هاي طال را با خاك قاطی کرده باشند؟ حاال اپس معدن زر بهتر است یا براده. چیندمیداخل فرم بعد یکی یکی

هاي ریز چینیم، فرض کنید یک تل خاك است یک مقدار زیادي برادهمیطالهایی که یا ذرات طال که ما از خاك

آنجا شما اند اند، آنور پشت دیوار معدن هست، معدن طال، شمشهاي طال بزرگ گذاشتهرا با خاك قاطی کردهطال

. گردیدمیهم دنبال طال

رمز آرامش است، رمز خرد است رمز حس وجود واقعی است زنده بودن طال رمز زندگی است رمز شادي است 

ترا که از جنس هوشیاري هستی از جنس این ذرة طال هستی، معدن زر هر لحظه تراگوید می.واقعی است

چرا قهر کردي؟ براي اینکه . چرا؟ قهر کردي! روينمیخواند که بیا بسوي من، بیا برگرد بیا نرو به جهان،می

تو باید و دنبال زندگی نگرد،! هاً تو جهان را دیدي و کسی به تو نگفته که در جهان دنبال خودت و خدا نگرداشتبا

روي و این ذرات خوشی و نمیبرگردي بسوي او و این جستجو را متوقف کنی، اصلت در فضاي یکتایی است خوب

رویم مهمانی خوب خودمان را میچینیم؟میچه جوري. چینیمیحس وجود را از خاك از بیرون از ذهن از دنیا

چقدر قوي هستی ماشاءاهللا ! ايگوید خیلی خوشگل شدهمیکنیم، اینجا یکی به منمیکنیم آرایشمیدرست

این قراضه ! گوید که تو از همه موفق تريمیهیکلت چقدر خوبه، یا راجع به بیزنس صحبت کنیم یک کسی به من

جوابها را داریم . آیدمیما خوشمان! ا ببین تو را ببین، این همه سواد داري ماشاءاهللابابا تو موفق شدي ما ر. است

! زنیمیزنیم بلکه یکی بگوید که چقدر خوب حرفمیهی حرف

ها از خاك است، حواست هست که ترا معدن طالجستجوي ذرات خوشی از بیرون معادل همین چیدن قراضه

دانستی که میاگر. ور است تو فکر کردي این ور استآن ذرانی و تاییدگوید بیا؟ معدن توجه و خوش گمی

همه این ! براي همین امروز به ما توصیه کرده ببین. دادينمی، خودت را نشانکرديمیکجاست افکندگی پیشه

کنی یامیشما ببین که از جهان ذرات زندگی را جستجو. ابیات را شما باید معنی کنید و به خودتان نگاه کنید

بهترین کار . شکل طال هستند بدان، بزودي خواهی دانستاند کنی آنها طال نیستند طالي تقلبینمیکنی؟ اگرنمی

60یا 50سالگی است نباید وایستیم11سالگی بداند بهتر از 10این است که هر چه زودتر بهتر، اگر انسان در 
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آیا ما نباید کار بکنیم؟ تحصیل بدست بیاوریم . ایسه نبودهسالمان بشود تا بفهمیم که بابا زندگی در این مق

تحصیالت زیاد دانش؟ مدرك بگیریم؟ پولدار بشویم؟ نه بشویم ولی از آنها یا براساس آنها قراضه نچین، آنها 

.گوید معدن زر کجاستمیزندگی ندارند براي رفاه مادي شما خوبند، زندگی شما جاي دیگر است دارد

ز حسنِ ازل در این خوبانهاستقُراضه

در آب و گل به چه آمد؟ پی خوش آیینی

حاال این قُراضه این ذره طال ذرة هوشیاري است، حسن ازل یعنی زیبایی خدا، حسن یعنی زیبایی ازل ازلی اینها 

یبایی ازلی و ابدي نه بینهایت گذشته و آینده نه، ازلی و ابدي یعنی همیشه این لحظه هست از ز. صفات خداست

اي از خداییت هستیم همیشه این لحظه هست در شما یک ذره وجود دارد و ما ذرهکه همیشه جاودانه است

در کدام خوبان؟ خوبان یعنی زیبارویان زیبایان، یعنی در ما در همۀ . اي از خدا هستیماینطوري بگوییم ما ذره

. دارد ولی االن در کجاست؟ االن توي ذهن انسانهاستانسانها ذراتی از خدا از زیبایی خدا در تمام انسانها وجود 

براي چی آمده توي این آب و گل؟ آب و گل یعنی هم تن هم فکر هم قاطی چهار بعد ما، هم هیجانات ما هم جان 

این قراضه آن سازد بنام من ذهنی، تويمیکند یک چیزيمیذهن اینها را قاطی. ما مجموع اینها آب و گل است

.قراضه معنی مثبت دارداست این 

خوش آیین؛ خوش آیین آن آمده که با. آیینیخوشپیبراي چه به آب و گل آمد؟ آمد؟چهبهگلوآبدر

اي از آمدید به این جهان ذره. گویدمیدارد منظور از آمدن به این جهان را. خداست؛ به او برسد با او یکی بشود

توانیم او را بشناسیم و آیین او را، آیین او چی مین جسم است که ماخدا بودید و در همین آب و گل و در همی

هست؟ آیین او این است که این لحظه شما با او موازي هستید و خرد او و عشق او و زیبایی او آیین زندگی 

هویت با آنها هم این طوري نیست که شما یکسري باورها را بگیرید . شودمی، لحظه به لحظه از شما جاريشماست

همچون چیزي . بشوید بگذارید توي مرکزتان بگویید این ها حقیقت است و اینها آیین من است یا دین من است

تو به من شراب دادي تو مرا مست کردي بنابراین مستی من همین شراب دادن : گویدمیدر بیت آخر. نداریم

ن من گشودي تا چشمان من روشن شد در درواي هگوید اي کسی که چشممی.و این شراب دین من استتوست

در درون شما روشن شد شکافته شد بوجود آمد و شروع کرد به جوشیدن و از چشمان شما خدا بیرون اي هچشم

این کار تو مستی من بود، و همین شرابی که این لحظه رد. ریزدمیو این انرژي از شما به بیرون. کندمینگاه
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دانید که اگر موازي بشوید میین هستی، خوش آیین خیلی قشنگ است شماشود دین من است و تو خوش آیمی

با زندگی لحظه به لحظه زندگی فکر شما را تعیین کند رفتار شما را تعیین کند آیین شما را تعیین کند خنده شما 

شود،نمیياگر بخواهید آیین را از ماده بگیر. را تعیین کند جان شما را زنده کند این آیین خوش زندگی است

شود غصه، ما خوش آیین نیستیم، من ذهنی خوش آیین نیست، من ذهنی با دردهایش با هم هویت شدگی می

طوري باید باشد سختگیري هایش بدآیین است مخرب آن که این طوري باید باشدهایش با راه و رسم هایش 

. است

تا زمانی که . شویممیبا او یکی شدیم خوش آیینگوید براي چی آمدیم اینجا؟ که ما به او برسیم وقتیمیخالصه

بینم من آیین خودم را دارم، من میجدا هستیم من منم، تصویر ذهنی دارم خدا را هم به صورت تصویر ذهنی

خوانم کمکمیحاال از یک غزل دیگر سه بیت. این تصویر نماینده شیطان در من است. پیرو آیین شیطان هستم

گوید یارم آمده به بازار بسیار هم چست و چاالك است یعنی وقتی من میآمدیم اینجا غزلکند که براي چیمی

یعنی من نیامدم . من با بازار چه کار دارم من طلبکار یارم هستم. شوممیشوم چست و چاالكمیهم به او زنده

. یارم برسماینجا که اینهمه پول در بیاورم و ساختمان بخرم و بمیرم بروم من اول باید به 

1390دیوان شمس، غزل شمارة 

جا روم، باال بدم باال رومآن آن جا روم،

بازم رهان، بازم رهان، کاین جا به زنهار آمدم

با او یکی باال بودمآن ،من پیش او بودم آمدم وارد ذهن شدم وارد این جهان شدم دوباره باید آنجا بروم آنجا بروم

وقتی که در تنم نه وقتی مردم رفتم، بازم رهان بازم رهان دوباره مرا آزاد کن، . رومجا بآن بودم دوباره باید به

امروز در مثنوي خواهیم خواند که محل زنده . پیش تو بودم آزاد بودم، که من اینجا به این جهان به پناه آمدم

ید این کار را بکنی، فکر تا زمانی که توي این تنی با. شدن شما به خدا و زندگی همین تن است همین جهان است

نکنی که باید بمیري بروي، اگر قرار باشد به بهشت بروي باید در اینجا به حضور کامل برسی و به عنوان هوشیاري 

قبالً که جماد بودیم نبات بودیم حیوان . تواند کمک کندمیاینجا به پناه آمدیم ما اینجاست که خدا هر لحظه

آورده ما را . انسان هستیم به عنوان خداییت به عنوان هوشیاري به ما کمک کندتوانست مثل االن کهنمیبودیم

.اینجا که کمک کند، زندگی آورده خدا آورده
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من نور پاکم اي پسر، نه مشت خاکم مختصر

آمدمشَهواآخر صدف من نیستم، من درِّ

هیچ یک نفر نیست که بیاید به من هوشیاري هستم من خداییت هستم درست است که هم هویت شدم با دردها، 

گوید عیسی در میگوید یا دینمیشوند موالنا به مامیاین جهان من ذهنی نسازد، منتها برخی از انسانها زود رها

20سالگی برسید نه 10حاال شما در . یعنی به حضور رسیدمگفت من پیغمبر هستمهمان گهواره آزاد شده بود

شما . و این خاك مختصر من ذهنی نیستند. همۀ انسانها نور پاك خداییت هستندسالگی برسید ولی بدانید که

.همه ما به عنوان تن آسیب پذیریمخودتان را فقط این تن نبینید که مردم تمام شد

ز روي عشق از عالم فزونم****به صورت کمترم از نیم ذره 

شود از همۀ میآید بیرون به او زندهمیذرهبه صورت جسم خیلی کم هستیم اما بصورت عشق یعنی وقتی این

چی هست؟ خداییت، اصل شما که نظیرش آن من که صدف نیستم صدف این تن است توي. شودمیعالم فزون

توي این جهان نیست، من در گرانبها هستم در یکتا هستم یعنی مروارید یکتا هستم، چرا؟ براي این که همین که 

شوم، که بهتر از این ما مروارید نداریم، که یک هوشیاري به صورت انسان که مییکتااز من ذهنی زاییده شدم 

خواهید شما؟ میهنوز در این صدف است تن است به عمق بینهایت و به درازاي ابدیت زنده بشود، از این بهتر

امتداد خدا هستید باید دانید کی هستید؟ اگر شما نور پاك هستید اگر شمامیبراي این کار آمدیم، پس شما االن

بترسید؟ باید کوچک بشوید و بلرزید؟

زین روي دل عاشق از عرش فزون باشد****دان که همان ارزيلرزي میبر هر چه همی

خواهد به بینهایت خودش زنده بشود و شما از میپس در شما خدا. گیردمییعنی دل عاشق تمام کاینات را در بر

چیز نباید بلرزید، ولی اگر بلرزید ارزشتان همین قدر استف به هر چه که بلرزید به هر جنس او هستید و به هیچ

ترسید همانقدرمیشویدمیچه که نگران بشوید به هر چه که خشمگین بشوید براي هر چه که شما مضطرب

.در حالی که ما فراوانی خدا هستیم. ارزیدمی
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ه ستیارم به بازار آمده ست، چاالك و هشیار آمد

ور نه به بازارم چه کار؟ وي را طلبکار آمدم

به؟کیصورتبه،کندبیانراخودش،بدهدنشانراخودشخواهدمی،بازاربه،فرمبهاستآمده،خدا،یاریعنی

نه، گرگینیوجهلوادباروحماقتزهیکهگفتغزلمثلنه،هشیاروچاالك؟صورتیچهبه،شماصورت

،داردکلخردبهدسترسی،شماخرد.خداستهشیارية اندازبهشماهشیاري،هشیاروچاالك،ذهنیمنمثل

جهانبازارایندر،فرماینتويآمدماینجامن،دارمچکاربازاربامننهگرو.کندمیادارهراکائناتاینۀ همکه

چیزهمهطلبکارما،البتهانسانهاماازبرخیدر،استصادقمادرقضیهعکسکنیدتوجه.هستماوطلبکار

هرفکر،شماکنیدمیفکرچیزيهربهراجعببینیدشمالحظهبهلحظه؟فهمیممیجوريچه،اوازغیرهستیم

.ایندرسته،خدایعنیاو،اوازغیرکشدمیراشماتمرکز،کندمیجلب،کندمیجذبراشماتوجهچیزي

اآلنهمین.هستیداوجنسازشما،هستیدخردمندشما.گرددبرمیخرد،موالنازاشنویدمیکهرااینهاشما

،کنیدنگاهناذهنتبه،ذهنیمنجسمیهشیارينه،ناظرحضورهشیاريصورتبه،عقببکشیدتوانیدمی

ایندرو،کندمیتولیدذهنفکرهاسريیککهدیدخواهید،گذردمیچیتانذهندرببینیدلحظهیکحداقل

.داردحرکتمقداریعنیداردمومنتومکار

تواندمیراشماکهاستفکرهاییتولیدکارشورودمیکیلومترپنجاهسرعتباکهاستاتومبیلییکمثلذهن

کههستاینخاطربهذهنحرکتاین.راذهنحرکتاین،راحرکتاینبخوابانیداینرابایدشما،کندآشفته

تندتند، کردخواهیدحلراتان  مسائل.کردخواهیدپیدازندگیبیروناز،سریعکردنفکربانیدکمیفکرشما

آغوشدر، گشاییفضا، سکونراشمامسائل. کندنمیحلراشمامسائل، دارمنفکرهايمخصوصاًو، کردنفکر

اآلن. آمدیمچیبرايفهمیدیم.جوشدمیفضاداريآن ازهاحلراه، کندمیحل، لحظهایناتفاقاتگرفتن

.گویدمی

بتانزها هقراض، بچیندحسنکانچو

اینی، اينهآن کهبنمایدگلوآببه

بتاندرکه، هشیاريذرات، طالذراتاینیعنیها هقراض، زندگیهخداستکهزیباییمعدنیعنی، حسنکان

. هستندخداجنسازاینکهبراي؟هستندزیباچراسانهاهمۀ ان. همۀ انسانهایعنی، رویانزیبایعنیبتان.هستند
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رامااینکهازپسخدا، هستندزندگیجنسازشانهمهولی،کندمیفرقناشیفکرها، کندمیفرقفرمشان، بله

رفتنوانتخابهشیارانهمستلزمشماچیدن. شماچیدنبهکندمیشروعیواشیواش، جهانبهانداخت

جنس، زندگیهاسمشکهبزرگترينیرويیککه، لحظهایندرکنیدمیشناساییهشیارانهشمایعنی. شماست

رابساطآن من، شوممیبیدارذهنخوابازدارممن. لحظهبهظهحلطلبدمیدارد، هستممنکهراخودش

هرمنوچیندمیوااینکهبراي، برومبرگردمخواهممی.بگیرمزندگیخواهمنمیجهاناز. بچیینمخواهممی

این، کندکاراوبدهماجازهبایدمن، بچیندبایداوچونو. چیندمیدارداو،بچینمتوانمنمیمنکهدانممیلحظه

یواش. شدتمام، استلحظهایناتفاقبامنآشتی، اوبامنبودنموازي، ستهاوبامنبودنموازيمستلزمکار

، پذیریدمیشماوگذاردمیجلوتاناوکهکارهاییبههشیارهستیدلحظهبهلحظهماشحالیکهدر،راشمااویواش

.کندمیزندهخودشبهوجهانازچیندمیراشما

، شویدمیعمیقشمابیشترچههر، شویدمیعمیقترروزبهروزکهدیدخواهید، بکنیدراکاراینشمااگر

شمابیرونیتحریکات، شودمیبیشترتان  آرامش، ودشمیبیشترتان  سکون، ودمیشکمتردادنتاننشانواکنش

استگلوآبکهذهنیمنبهشما، کردیدپیداعمقمقداريوقتیحتی،موقعآن .بیاورنددرتواندنمیجااز

دادهشاننیا،دهدمینشاناویا، دهیدمینشانگلوآببه، اینممن، نیستمتومنکهبدهیدنشانتوانیدمی

منبافتآن جنسازوهستیدحضورجنسازکهدادیدتشخیصوقتیحضورعنوانبهشما. خودبهخودشودمی

. دهیدنمیگوشحرفشبهردیگ،مختصرخاکممشتنه،استمختصرذهنیبافتآن ونیستیدذهنی

یکشمابرايواستبودهمنفیايکارخانۀ فکرهیک، دارشمنبافتآن باذهناینکهشویدمیمتوجهیکدفعه

، عالقهاینباشمااینکهعلت.شدیدمتوجهراموضوعاینشمابیشترالبته، شدیدزائیده، استبودهموقترحم

گوشبرنامهاینبه، دهیدمیادامهدارید، خودتانرويکشیدنزحمتیعنی،جبرانقانونرعایتباوتعهداینبا

راشماداردخدایواشیواشهشیاريبعنوانهمینبرايستههمین، کنیدمیارکخودتانروي،دهیدمی

چیهبگویندشمابهاستممکنمردم. کنیدمیآشتیفرمهابا، شویدمیتسلیمداریدبیشترشماوچیندمی

یرادا، پذیريمیراما. کنینمیستیزهقبلمثلردیگ؟شدهچی؟شديفضادار؟شدينرم؟شدياخالقخوش

شدهچی، کنینمیعوضدیگرراما، کنینمیاعتراض، استقبولقابلشمابراي، کنیممیکاريهر،گیرينمی

؟ است
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همینماکارترینمهم، شودمیانجامدارد، بشودانجاممنرويتوانستهمیکهکاريبزرگترین؟ استشدهچی

آوردهاینبرايرامنخداگوییدمیشما. رسممیخلقتزامنمنظور، زندگیازمنظورمبهدارممن. استبوده

خوشاینکهبراي؟ چیبرايزندگیاستانداختهگلوآبتوي، آنبااليبیتونورذرات، هاقراضهگفت. بود

مطمئنشماو. بچینددهیدمیاجازهشماوچیندمیخودشیواشیواشو. کنیماجرارااوآیین، بشویمآیین

کنید خواهید دید که در هر لحظه میپیوسته هر روز روي خودتان کارومتعهدانهشماکهمدتییکازسپباشید

.انتخاب شما هوشیارانه این است که بگذارید او شما را بچیند

یک نیروي بزرگی . یمتشنه با آب ستیزه کرد: تا به حال مقاومت کردیم چه جوري مقاومت کردیم؟ بیت اول گفت

ریزید میزنید آب رامیشما پس،خواهد بدهدمیکند این لحظه به شما آبمیدا که تمام کاینات را ادارهبه نام خ

خوب اگر کسی اجازه ندهد زندگی او را به عنوان ذرة ،با ستیزه با اتفاق این لحظه؟کنیدمیبراي چی این کار را

شود؟ اجازه بدهید چند میبخواهد ستیزه بکند چیهوشیاري یا طال از آب و گل هوشیارانه بچیند موافقت نکند 

.شودمیبیت از مثنوي بخوانیم ببینید که چه

3601مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت 

را نار باشد امتحانکه حجر****آمد عذاب کافرانآن نار از

از چی ساخته شده به می گوید آتش براي این عذاب کافران شده که حجر یعنی سنگ براي این که نشان بدهیم 

کافر کیه؟ کافر هوشیاري است که بصورت انسان آمده و با چیزهاي بیرونی هم هویت شده، . آتش احتیاج داریم

هر کسی در مقابل . ستیزه و مقاومت در مقابل این لحظه هستاش آورد و نتیجهمیهم هویت شدگی درد بوجود

ترسد هر کسی خشم دارد هر کسی حسود است هر مییکند از جنس کافر است، هر کسمیاین لحظه ستیزه

. پوشاندمیهمین دردها روي خدا را. کسی از جهان توقع دارد، این آدم کافر است این آدم هم هویت شده است

کفر یعنی پوشاندن، کافر که یک آدم عجیب و غریبی نیست، این طوري نیست که شما بگویید من این مجموعه 

ن .کافر است همچآن یکی باورها را کرده مرکزشآن آقا یا خانمآن م مرکزم من دیندارمباورها را گرفتم کرد

آن کجا. آید؟ عذابمیو چی بدست. کافر استآن چیزي نیست، هر کس باور را گذاشته مرکزش به جاي خدا

.جهان؟ همین جا همین االن همین لحظه
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ک سنگ بگیرید بگویید بفرما آقاي سنگ یا خانم گوید که از چی ساخته شدم شما ینمیمی گوید که سنگ

ما مجبور هستیم حرارتش بدهیم، حرارت بدهیم تجزیه. گویدنمیسنگ از چی ساخته شدي؟ ترکیبات تو چیه؟

گوییم میکسی که دلش سنگ است هم هویت شده با باورها و فکرها و دردهاي حاصل از آنهاآن حاال. شودمی

من از جنس خدا : گویدمیگوید از جنس جسم، البته دروغین استمینسی هستیدآقا یا خانم شما از چه ج

داند از جنس جسم است براي اینکه هوشیاري میدانی از چه جنسی؟ ولیمینه تو از جنس خدا نیستی؛! هستم

جهان داردمیل به اش جسمی دارد، براي این که از جنس تصویر ذهنی است و عالقه به تصاویر بیرونی دارد، همه

طرف برود، این بافت از چیزهاي گذرا تشکیل شده آفل تشکیل شده، به همین دلیل است کهآن میل ندارد به

.ترسندمیترسد، تمام کافرانمی

، که اگر از انسانهایی که دلشان سفت و سنگ است بپرسیم شما از جنس خداییت آمد عذاب کافرانآن نار از

رند بنابراین باید گرما بدهند عذاب بدهند درد بدهند تا در فشار درد خودش را جدا هستی؟ هوشیاریه قبول ندا

خواهد مییکی یکی،اندازد به جهانمیشما را،خواهد بگوید که خدامییا بمیرد یا خودش را جدا کند، یعنیکند

خوب ! گذارم تو مرا بچینیمینتوانید بگویید که منمیچون شما ارادة آزاد دارید،شویدنمیشما چیده،بچیند

. فهمیدمییک خرده نرم بودرگذارم پس از جنس سنگ شده اگنمیهر کسی که بگوید. بفرما

هم هویت شدگی ما و گم شدن ما در فکرها و دردها این قدر شدید است که هوشیاري آمده پایین مثل سنگ 

کنید برخی آدمها را که دلشان سنگ است ببینید نه نگاه کنید به اطرافتاننمیشدیم، شما اگر به خودتان نگاه

را ببینید بعد برگردید به خودتان نگاه آن براي این که انتقاد کنید بگویید آدم بدي است هان کافر این است نه؛

حاال شما حاضرید بگویید از چه جنسی هستید؟ و واقعاً صادقانه بگویید اگر صادقانه بگویید باید برگردید به. کنید

ی روید و این فکر این سوي مکنید و میتا زمانی که به جهان نگاه.طرف نگاه کنید، دیگر به جهان نگاه نکنیدآن 

پس صادق نیستید، . کنیدمیترساند شما به جهان نگاهمیفکرآن ترساند ومیترسید و این فکرمیفکر وآن و

.مشخص است

ما اجازه بدهیم زندگی ما را بچیند از آب و گل، مطمئنم شما نرم خواهید کند که میاین جور ابیات ما را راهنمایی

.شد، شما تسلیم خواهید شد
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پذْرفت پندنرم گفتیم و نمی*****آن دل چون سنگ ما را چند چند

. آیا یک بار گفتن و یک بار شنیدن کافی است؟ چرا نیست؟ چرا یکبار فهمیدن کافی نیست؟ این خیلی بد است

گوید این غذاها را نخور این دوا را میرویم دکتر دکتر به مامیما. ک بار گفتن آنهم نرم گفتن باید کافی باشدی

تواند یکبار بگوید بعد یکبار دیگر هم بگوید بعد بلند بگوید نمیدکتر که. بخور باید یواش بگوید و یکبار هم بگوید

.شودنمیهمچون چیزي! کنید؟میند بپرسد که این کارها رابعد داد بزند بعد از اینکه شما رفتید تلفن بز

دل سنگ ما یعنی همین من ذهنی ما چقدر گفتند نه یکبار نه دو بار نه سه بار، چقدر ما درد آن می گوید به

دستراه به درد افتادیم، یاد نگرفتیم، ما یاد نگرفتیم که دردها از چسبیدن من به چیزها بآن کشیدیم و دوباره از

، نچسبم به کارم، نچسبم به دانشم، نچسبم به خوشگلی ام، نچسبم به آید من نچسبم به آدمها نچسبم به پولممی

چقدر،نفهمیدیم،امعتیقهچیزهايبهنچسبمام،جوانی ام، نچسبم به همسرم، نچسبم به بچه ام، نچسبم به خانه

مابهخیلی،بیشترهمباز،بیشترهمباز،بیشترچولوکویک،کوچولویک،آوردمیدردنرمرمنزندگی،گفتیم

حرفیعنی،بپذیریمپندباید،گفتنیکباروباشدکافیبایدگفتننرمباشیمخردمنداگرما،گفتندنرم،گفتند

دشویبترسفتروزبهروزبخواهیدوگرنه،کنیدعملبگیریدیاد،باشدکافی،نرموشنویدمیشماراموالناهاي

جنسازمنکهبگویدبکشددردبایدآنقدرانسانیهرباالخره،هستیدکیبگوییدشماتاهندبدحرارتباید

موقعی،باشدراستینخودشبهاعترافایندرو،نیستمامچسبیدهبهشانکهچیزهاییاینجنسازوخداییتم

.نچسبددیگرکهاستراستین

مر سر خر را سزد دندان سگ****ریش بد را داروي بد یافت رگ

؟زخمکدام،نکردیمعالجشموقعبهکهزخمی،شدهکهنهکهخمیز،بدزخمبهکهگویدمی،زخمیعنیریش

،باشنداشتهتوقعگفتیم،رنجیديرنجیديرنجیديهی،ذهنیمندردهايذهنیمنزخم،ذهنیمنزخم

،هیچیباشدصفربایدهمسرتانازشماتوقعات؟باشدچهیدباهمسرمانازماتوقعاتبفرمایید:زنندمیایمیل

،شکایتوآوردمیبوجودخشمورنجش،شودمیگونهمریض،شودمیشناختیروانوقتیتوقعات،توقعاتیچه

رااین،کندمیاثرسوزانندهتیزدارويبدزخمروي،شودمیبدزخم،شوندمیکوبیدهخشمورنجشوشکایت

سر،بشودخرعقلشبیهماعقلکهبدهیمادامهذهنیمنبهاینقدرمااگر.کندمیاثریعنیرگیافته،گویدمی

.بدهیمادامهنباید.بخوردسگدهندمیراخر
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وظیفه،چیندمییواشیواشخودشبعدواندازدمیگلوآببهراشماخداگفت؟کنیممیصحبتچیبهراجع

اتفاقباشمالحظههردر،شرطوقیدبدونقضاوتازقبلاستلحظهایناتفاقشرپذیمتسلی،استتسلیمشما

،استلحظهاینهمیشه،استلحظهایناتفاقمقابلدرصفرمقاومتزندگیدرشماهنر،هستیدآشتیلحظهاین

بدنهمیناتفاقاتشازیکیدارداتفاقیکلحظهاین،هستیدلحظهایندرهمیشهشمااستلحظهاینهمیشه

کههمین،دهدمیدستازرازیباییش،هستکههمینشودمیداردپیر،افتدمیاتفاقلحظهبهلحظه،ماست

خرسربدعقل،هستکههمینشودمیضعیف،هستکههمینشودمیسفیدریزدمیسرشموهاي،هست

راماسربایدسگدندان،بکشیمدردبایدکهاستمعلومخب،داریمراذهنیمنعقلماکهشودمیپیداموقعی

بابمیریمذهندرماکهسزاست،خوردمیسگدناندازمیراسرشبمیردکهخر،مردهخرمخصوصا،بگیردگاز

چه،بخوردزندگیصورتبهراماتواندمیکهچههروبگیریدراهاسگ،بخورندهاسگرامامغزوخرمغز

؟کندمیحریکتراشماچیزي

زشت را، هم زشت جفت و بابت است****حکمت استاَلْخَبیثات الْخَبیثین

دردجنسازبدانیدحتماکنیدمیستیزهشمااگرگویدمی،گویدمیراجذبقانونکهخواندیمراآیهاینبارها

گویدمی،شودمیداردردهايمآدبهمندعالقهدردکندمیپیدادردجفتدرد،رودمیدردسويبهدرد،هستید

،کندمیپیداگرددمیراخودشجنسکسیهر،استحکمترسندمیخبیثمردهايبهخبیثهايزنکهاین

پس،خودششبیهارتعاشیبهشودمیجذب،کندمیپیداارتعاشجنسهمانبااستجنسیهرازکسیهر

.گیردمیزشتیاش زشتیبابتازو،کندمیپیدازشتجفتداردزشتذهنیمنکهکسی

نگاهخودمانبه،بکنیمولیتئمسقبول،نکنیممالمتکهباشداینبایدماهنرآیدمیماسراوضاعاینوقتیحاال

کهچیزيهمانبهدرستاستآبازخشمشاستخشمگینتشنهبینیمیگفتهغزلابتدايدرامروز،کنیم

به،جمعیصورتبههمفرديصورتبههمبینیدمیخودتاندرشماراجذبنونقاکار؟ بینیمیدارداحتیاج

جمعیدستهمردم،هستدرد،استاغتشاشآنجاببین،کننگاهدنیاجايیکدرگروهییکبهجمعیصورت

دردازپرآدمنفرمیلیونده،استحکمتالخبیثینوالخبیثات.کنندمیوکردندایجادبزرگیدردوشدندجمع

دردسويبودمحالبودندحضورجنسازشاننفرمیلیونهشت،نفرمیلیوندهاینازاگر،روندمیدردسويبه
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زیادرادرد،بیایددردشانهمهکهبکنندکاريیکوشوندجمعهمبادارندتمایلهاآدمگروهکهجایی،بروند

.دارنددردگروهآن،ندکنجنگ،شوندزخمی،بمیردآدم،ناحیهآن درکنند

،مردمآي.استجمعیوفرديسوالیعنی،کنیمنگاهخودمانبهجمعیدستهبگیریمیادبزرگانازبایدما

اجهمودردباروزبهروزکهخودماي؟بینیممی؟بینیدمیدارنددردهااینگروهیکنندمیایجاددردکهکسانی

مننبینیاگربوخ؟ بینممی،استدردجنسازمرکزماینکهاینبراي،کنممیایجادخودمرادرد،شوممی

بلی این آیه است که موالنا ،کهشوينمیاصالحشماکنندمیایجاددیگرانبگویدخواهدمیمالمتابزارباذهنی

بار این آیه را ما اینجا خواندیم 50شاید بگویم . کندمیاستفادهآن مرتب از

26، آیۀ )24(ورة نورقران کریم، س

اتبلطَّیونَ لبالطَّیبِینَ ولطَّیل اتبالطَّیو لْخَبِیثَاتالْخَبِیثُونَ لینَ ولْخَبِیثل الْخَبِیثَات...

ازند و مردان پاك باشمردان پاكآن اززنان پلید و زنان پاك آن ازند و مردان پلیدباشمردان پلیدآن اززنان پلید 

...زنان پاكن آ

روید این لحظه ستیزهمیبه سمت خداشویدمیکه شما از جنس حضوراي هیعنی چه؟ لحظ. و کاربردش در ماست

روید لحظه بعد دو لحظه میشوید به سمت خدامیروید، لحظه بعد از جنس حضورمیکنید به سمت شیطانمی

کنید این طوري است نشینید بگویید این چرا میوجهت.رویدمیکنید بسوي دردمیبعد پنج لحظه بعد ستیزه

کند؟ خودت را ببین، ببین از چه جنسی هستی؟ میکند؟ چرا فالن کار رامیطوريآن چراآن کند؟میاینطوري

هیچ استدالل نکن که من . رویدمیکند، از جنس هر چه هستید بسوي اومیلحظه به لحظه این قانون جذب کار

ا شوهرم اینقدر آلوده است یا برعکس، این تمثیل است البته، یعنی نگو که من پاکم از جنس زن پاکیم و چر

.شود شانس ندارممیدانم چرا درد این قدر زیادنمیحضورم، من به خداییت زنده شدم

شکل و صفات دوست شومحو و هم***خواهی، بروپس تو هر جفتی که می

کنید، جفت خدامیاریم در این لحظه شما از جنس تسلیم بشوید خدا را انتخابما ارادة آزاد داریم حق انتخاب د

شوید، جذب یک من ذهنی بزرگتر بشو، جذب یک انسانی مثل موالنا میشوید ستیزه کنید از جنس شیطانمی

شکل او بهترین کار چیه؟ محو خدا بشوي هم. بشوآن بشو، انتخاب دارید تو باید بخواهی انتخاب کن برو و محو

تسلیم یادت نرود تمام حواست به این باشد که تو از بشوي براي این کار باید لحظه به لحظه موازي با او باشی
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.شودمیکارها خودش انجاماصالً ما کار دیگري نداریم، ،جنس هوشیاري هستی این لحظه تسلیم هستی، همین

کنید دوست شما زندگیه؟ میت را شما انتخاب، حاال دوست شما کیه؟ دوسمحو و هم شکل و صفات دوست شو

یا دوست شما مردگی است یا شیطان یا درد است؟ معموالً تا حاال ما شیطان را انتخاب کردیم، هر کسی هوشیاري 

پر از درد باشید پر از رنجش باشید پر از کینه کند شیطان انتخاب کرده، نیایید شمامیجسمی دارد درد حمل

دانم چرا این نمیباشید، بگویید که من همیشه از جنس حضور هستم از جنس خدا هستمباشید پر از ترس 

! ترسدنمیاز جنس خدا کهآید؟ میمسائل براي من پیش

اي ز غم مرده که دست از نان تهی ست

چون غفور است و رحیم این ترس چیست؟

میري، اي ز غم میتوانی بخوابی، از غم داريینمرا از دست بدهمآن تو که از ترس این که این را بدست نیاورم

دانید او عفور و رحیم است پس این ترس چیه؟ اگر ترس داري میمرده که دست از نان تهی ست، اگر شما حقیقتاً

باشد انتخاب ما این است که ان میاد. حاال انتخاب کنید. پس من ذهنی داري، پس او غفور و رحیم براي تو نیست

کنیم او ذرة ما را از آب و گل بچیند، داردمیهمکاريکنیممیدهیم موافقتمیشویم اجازهمیما تسلیم

. کنمنمیگویید من دیگر مقاومتمیخواسته بچیند ما نگذاشتیم، شمامیخواهد بچیند همیشهمیچیندمی

بین و دور شودور خواهی، خویش*****نور خواهی، مستعدّ نور شو

خواهی دلت بینهایت بشود؟ بینهایت خدا در تو زنده بشود؟ فضاي درون پر از میبه نور زنده بشوي؟خواهی میتو

خواهی؟ پس قابلیت جذب نور را پیدا کن، یعنی این دردها را بیانداز، میهوشیاري بشود؟ عدم مرکز تو بشود؟ نور

کنی یا تسلیمی؟ شما از یکی میري ستیزههم هویت شدگی ها را بینداز، خودت را زیر نورافکن قرار بده ببین دا

خواهم؟ مگر قرار نبود میخواهم؟ براي چیمیگویی من اصالً چیمیخواهی برنجی،میخواهی ومییک چیزي

آن کنم؟ چرامیکشم با این آدم رفیق بشوم آخر براي چی این کار رامی؟ دارم خودم راتوقعات من به صفر برسد

براي من دارند؟ چه مشکلی اي هآخر اینها چی اند؟ چه فایدخواهم؟میاالن به این شدتخواهممیچیزهایی که

کنند؟میاز من حل

ولی دلیل ندارد که ،کسی که ندارد برود دنبالشآن خواهیم،میخواهیم، امکانات مالیمیالبته ما یک مقدار پول

چیزي که شماآن د نور نشود، نور نخواهد،حضور را از دست بدهد، دلیل ندارد که به حضور نرسد مستع
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خواهی از او دور بشوي خودت را ببین، من ات را مطرح میدور خواهی. خواهید باز کردن فضاي درون استمی

کن قد من ات را هر روز بلندتر کن، پس دور شو ولی بدان که اگر خویش ببینی و دور بشوي دائماً در زندان خراب 

، محدودیت، خواهید در یک زندان زندگی بکنید که این زندان کثیف است پر از دردمیشماذهن خواهی بود، 

خواهی آنجا زندگی کنی؟ نهمیست، آنجا شادي نیست آرامش نیستهکمیابی، تنگ نظري، همه چیز قحط 

.آنجا فضاي ذهن است. خواهی کهنمی

واقْتَرِبسر مکش از دوست و اسجد****ور رهی خواهی ازین سجنِ خَرِب

سرکشی مکن که و اگر می خواهی که راهی بیابی تا از زندان تن رها شوي، پس، از دوست حقیقی،(

.)سجده کن و به خدا نزدیک شو: فرموده است

خواهی که همۀ مامیخَرب یعنی ویران راهی به بیرونخواهی از این زندان خراب، سجن یعنی زندان،میاگر تو

این لحظه از دوست از خدا از زندگی سر مکش . خواهیممیخواهی بلی حقیقتاًمیباید بگوییدخواهیم، شما می

یعنی سجده کن به او، به خدا سجده کن واقتَرب و یواش یواش به او یعنی با اتفاق این لحظه آشتی کن، اسجد

نزدیک بشو، یعنی لحظه به لحظه

19، آیه شماره )96(قرآن کریم، سوره علق

سجد واقْتَرِبوا…

و به سجده شو و به حق نزدیک…

.به خدا سجده کن به او نزدیک شو…

پس تنها راه نزدیک شدن شما به خدا و چیدن او و ... یا یک کمی بلندتر به خدا سجده کن و به او نزدیک شو

این لحظه را بپذیر و این است که تسلیم بشوید، سجده کن یعنی اتفاقآید میگفتیم اگر مقاومت کنیم چی پیش

گفتیم او و شما وجود ندارد اگر شما سجده کنید او خودش را . یواش یواش بگذار او خودش را به شما نزدیک بکند

شوید با شما یکی هستید به این تصور هم دامن نزنید که میکند، او آزاد بشود شما هم آزادمیاز این زندان آزاد

کشم به محض اینکه فکرها را بکنید او و من پدید بیاد دوییمیکشد یا من او رامیهفته گذشته داشتیم، او مرا

کند و شما رامیشود همین که من ذهنی مطرح بشود یک خداي ذهنی منعکسمیشود من ذهنی علممی

.اندازد به ذهن، خداي ذهنی و من ذهنی یعنی ذهنمی
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آید وارد ذهنمیکند وقتیمیگفت انسان دو تا خطاخواهیم گرفت،یادمان باشد دنبالش را این هفته هم

کند، تازه این خطا را کشف میکند از جنس تصویر است، این خطا را خیلی دیر کشفمیشود یکی اینکه تصورمی

همین که دنبال تصویر گردد میکند بفهمد که از جنس تصویر نیست و بخواهد دنبال خودش بگردد دنبال تصویر

دهیم میکند، یعنی ما این دو تا خطا را دائماً انجاممیگردد دوباره خطاي اول خودش را مطرحمیویربگردد با تص

.و مثنوي که خواهیم خواند باز هم در این مورد است

تو جهد کن که سراسر همه قُراضه شوي

روي به معدن خود، زانکه جمله زرینی

این . ري؟ از جنس خودت بشوي، از جنس چیز دیگر نشواش هوشیاري بشوي، چه جوپس تو کوشش کن که همه

توانی این کار را میاگر چیزي از بیرون آمد توجهت را بدزدد نگذار بدزدد،لحظه توجهت را روي خودت نگه دار، 

طالییبراي این کار بازهم تسلیم شو، تسلیم یعنی پذیرش اتفاق این لحظه در این لحظه شما را از جنس! بکنی

روي به معدن خود براي این که میبه این ترتیب است کهکند،میه همیشه بودید یعنی از جنس خداکند کمی

دانستید که االن ما این فضا را که باید بینهایت باشد میاش از جنس زري، شمااش هوشیاري هستی تو، همههمه

خداییت را این قراضه را ذرة نور را ! بسازیمهیچ موقع ما نباید فکر کنیم که ما باید این فضا را. در درونمان داریم

شود، این خاصیت را دارد شما نگویید که میسازیم ذرة نور اگر از این ذهن آزاد بشود یک دفعه بینهایتنمیما

. زاد کنم؟ تنها راه شما تسلیم استمن چگونه این را بینهایت بکنم؟ من چه جوري آ

درست است که ما از اگر رنگینی بخوانیم باید این طور معنی بکنیم که، رنگینیجملهزانکهستها هبعضی نسخ

جنس زر هستیم از جنس هوشیاري هستیم آمدیم رنگی شدیم یعنی هم هویت شدیم رنگ این جهان را گرفتیم،

پس باید جهد کنیم سراسر هوشیاري بشویم ولی خیلی از انسانها االن از جنس زرینی هستند از جنس هوشیاري 

ندگی زخواهند دنیا را به خودشان بچسبانند، یک موقعی در مید تحمیل کردند دنیا را به خودشان، به زورهستن

گفتیم بچه دار بشویم پول در بیاوریم خانه بخریم، مدرك میکند آیا این کهمیکه این سئوال راآیدمیآدم

هاي هبچ. چه بوده؟ از اینها که زندگی در نیامدبگیریم دوست پیدا کنیم، معروف بشویم احترام بگذارند اینها براي

دهند، مشغول نمیزنیم جواب تلفن ما رامیزنگزنند ما هم نمیما بزرگ شدند رفتند سه ماه یکبار هم به ما زنگ

، پولمان که توي بانگ است خانه مان هم به این بزرگی ما فقط از یک اتاقش استفادهزندگی خودشان هستند
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گذارد میاحترامهاي قدیم راآن کند نهمیدمان هم باز نشسته شدیم اصالً کسی نه با ما سالم علیککنیم، خومی

اي که از چیزهاي پس تو فهمیده. این زندگی براي چی بود؟ همان موقع، موقع بیداري است. گیردمینه تحویل

. توانید تصمیم بگیرید برگردیدمینپس شما اال. آمدنمیکرد زندگی درمیچیزهایی که ذهن تحمیلآن بیرونی

به هر حال همه مان در این لحظه از جنس زري . پس زندگی یک جاي دیگر بوده، دیر متوجه شدي ولی شدي

خواهد بچیند حاال شما شکایت نکن، نرو به عقب نگویید میبیرون آمدن از ذهن است و زندگیهستیم که آمادة 

دانستیم اینها حرفهاي شیطان میدانستیم؟ ما باید بیست سالهنمیا قدیمکه وقت تلف کردیم، چرا این چیزها ر

کنم، در این لحظه بایدمیحرفهاي من ذهنی است این لحظه من فهمیدم از این لحظه به بعد من زندگی. است

.فهمیدممی

رف گلو گیردت ز شیرینی***جذبه، من آبِ جفا بیامیزمبه شهدص که شهد

کشم، البته تو اگر بیدار باشی آماده باشی با من میکنم، من ترامیگوید من ترا جذبمیگوید،یماز زبان خدا

آن ستیزه نکنی همکاري کنی تسلیم باشی این کارت راحت است، ولی حتی اگر با من همکاري هم بکنی بریدن از

آن تأسف ها و ازآن است و ازکردي چیز خوبیمیآویزشهاي جهانی که فکرآن چسبیدنها ازآن اعتیادها از

کشم، این خود کشش میپس بنابراین من دارم. انداختن آنها درد دارد درد هوشیارانه دارد. رنجشها سخت است

آمیزم میشوي این عسل دارد، در ضمن شهد یعنی عسل، به شهد کشش من آب دردمیجنس منکه داري از 

.کنممییعنی قاطی

او و شروع کنید به آمدن عجله نکنیده تصمیم بگیرید که از جهان بند نافتان را ببریدپس اگر شما در این لحظ

عسل و . کشد عجله کار من ذهنی است، ولی همین جذبه درست است که عسل دارد ولی درد هم داردمیدارد

یعنی ما تحمل گرفت،میدادم از شیرینی گلویت رامیبراي اینکه اگر من شهد خالص به تودرد باهم هستند،

شویم و به تدریج میگیریم ما یواش یواش از ذهن جدامییواش یواش داریم یادشادي و آرامش خدایی را نداریم

.شودنمیو این طوري بهتر است و یک دفعهشودمیترزندگیمان آرامتر و شیرین

کنید ستیزه را میع دیدید ستیزههر موق. کشدمیصبر کنید، کار کنید عمل کنید، او داردپس صبر، کار کنید 

فوراً هر کس را دیدید عیب دارد . تبدیل به همکاري کنید موافقت کنید با مردم همکاري کنید فضا را باز کنید
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عیب را در خودتان ببینید و رفع کنید و بدانید که آب جفا همیشه در بیداري وجود دارد، آن برگردید به خودتان

.شودنمیشویم ولی درد هم دارد بی دردمیکنیم داریم بیدارمییید گنج حضور را گوشگومیاگر از قبل بدانید

کشیدمت، نه دعاها کشند آمین را؟

کشانه شو سوي من، گر چه لنگ تخمینی

کشد شما را و شما به حضور خواهید رسید و این کار سوخت و میدانید که اومیمی گوید کشیدم ترا یعنی شما

اگر زن . گر شما متعهد باشید روي خودتان کار کنید مطمئن باشید که زندگی شما درست خواهد شدا. سوز ندارد

توانید زندگی لطیفی توام با شادي داشته باشید آرامش داشته باشید بچه هایتان را در یک محیطی میو شوهرید

.گوید که بخواهیدمیپر از شادي بزرگ کنید به شرطیآرام و

ه سوي خودم آوردم تا فضاي یکتایی که همکاري کردي تسلیم شدي مقاومت نکردي لحظه به شما را کشیدم ب

دانید میکشند؟ آمینمیلحظه با من آمدي، و دردهایش را تحمل کردي، آیا اینطوري نیست که دعاها آمین را

یرفتم تو واقعاً دعا کردي گویند آمین، چنین بادا، یعنی پذمیبعد از دعا معموالً. چی هست یعنی اجابت کن بپذیر

کنیم ولی چون مرکزمان من ذهنی است من ذهنی هم درد دارد مییادمان باشد ما دعا. خواستی طلب داشتی

خواهید میخواهید دردهایتان را بیندازید؟میگوییم که شما از خودتان سئوال کنیدمی!دعاي خالصی نیست

نگوییم بلی بلی بلی اینجا ! شما راحت بشوید؟ یک بلی محکمی بگوییدرا بیندازید ترسها بروند ها هرنجشها و کین

اش خرد کلآن خدا باچرا لیاقتش را نداري؟ شما از جنس خداییت هستید! بگوییم نه نه نه من لیاقتش را ندارم

و این از خواهد به خودش زنده بشود میاي مثل انسان آفریده که در انسانکند یک باشندهمیکائینات را اداره

.گرامیترین باشنده هاست

آفریده که بهش سرطان بدهد؟ مریضش کند؟ . ام که در تو به خودم زنده بشومگوید که من تو را انتخاب کردهمی

؟ یا دعاهاي ما !غمگین کند؟ استرس بهش بدهد گیجش کند؟ تو سرش بزند ذلیلش کند؟ یا ما انتخاب کردیم

شود که اگر شما دعاي واقعی بکنید باید درد را بکنید بیاندازید نمیبی است؟؟ دعاي من ذهنی تقل!!تقلبی است

دور، باید آماده باشید خودت را خم کنی، باید موقعی که اشتباه کردي بجاي مالمت معذرت بخواهی، عقب بکشی 

.یو خشم یعنی من، من یعنی دعاي تقلبیک باشنده ذهنی هیجانیکوچک بشوي، هر بلند شدنی به عنوان 
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کشَند تو حاال میخواستی و دعاها آمین رامیمی گوید من ترا کشیدم براي این که تو درست دعا کردي، حقیقتاً

.کشممیکشانه شو یعنی من دارم. کشم تو بیامیکشانه شو سوي من، بیا بسوي من؛ من دارم

ق این لحظه آشتی کنید با اتفاقات آشتی آیا این خیلی سخت است که هر لحظه موازي با زندگی بشوید و یا با اتفا

و هر موقع ! فهمدمیروید، این سخت است؟ این را بچه هممیکنید بگذارید او شما را هدایت کند ببینید کدام ور

آید باال بشناسی و میدرد تو تریگر شد آمد باال بگویی من از جنس درد نیستم و بشناسی، هر موقع این ها

قدرت در قدرت معنوي است، قدرت در حضوره، قدرت . که این ضعف است بلکه قدرت استبیندازي؛ و فکر نکنی

به ما یاد دادند که هر کس . عدم واکنش است بی نهایت ریشه است نه در خشمگین شدندر داشتن سکون است،

شود نمیدهبابا این آدم ضعیفی است بیچاره است این بسوي او کشی!! خشمگین بشود بترساند این قدرتمند است

ترساندند و خشمگین بودند چه در میشما پیري آدمهایی را که آدمها راپیري این آدم را ببینیداین جداست، 

محیط خانواده و چه در جامعه ببینید، نه ببینید که انتقاد کنید دوباره برگردید به خودتان بگویید که من دارم چه 

بینم خودم را؟ میکنممیکار

تو لنگ شدي، لنگ چی هستی؟ ولی کشم ترامیمینی، لنگ تخمین یعنی درست است که منگرچه لنگ تخ

گوییم که خدا شما رامیزنی با فکرت، ما لنگ چی هستیم؟ االنمیلنگ همین دو اشتباه، تو خودت را تخمین

تصویر را داردکنید اینمیافتد، فکرمیگویید که من به خودم نگاه کنم، تصویر ذهنی یادتانمیکشدمی

د لنگ هستید یشومیتواند بکشد، هر موقع تصویر به سوي او کشیدهنمیکشد، تصویر رانمیکشد تصویر رامی

توانید تخمین بزنید با فکرتان، چرا؟ براي اینکه شما از جنس زندگی نمیلنگ تخمین هستید، شما خودتان را

تواند عدم را اندازه بگیرد، عدم را تجسم بکند، خودش از نمیهستید زندگی از جنس بی فرمی و عدم است فکر

.تواند باشدنمیجنس جسم است، جسم عدم نیست،

توانیم بفهمیم و بشناسیم، پس کشانه شدن ما یعنی همیشه ناظر بودن بر این دو تا اشتباه که تا نمیپس ما خدا را

شود من میروم یا نه تصویر دارد کوچکمییر دارمهنوز از جنس تصویرم و به سوي تصوایم که آیا من حاال کرده

شود چرا؟ براي اینکه یواش میکشد زیر پایم خالیمیروم بلکه یک چیزي مرا داردنمیدنبال نشان و تصویر

شما متکی به زندگی بشوید به او زنده بشوید به هیچ کس . ایستم متکی به آدمها نیستمنمیمن روي دنیا وایواش

خوب نشو، چه کار خواهم با شما دوست بشوم،نمیگوید از حاال به بعدمییک دوستی آمده. کنیدنمیدیگر تکیه
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کنم کهنمیتوانم پیدا کنم، خوب پیدانمیشود؛ اینجا ضرر کردم، کردم که کردم؛ پولم را دزد بردهنمیکنم که

بمیرم که بمیرم؛ خواهم بمیرم، خوب میپیر شدم صد سالم شده دو روز دیگرکنم؛نمی

و متکی به این جهان اند انسانهایی که کامالً به عمق زنده شدهکنند،میالبته این صحبتها را انسانهایی مثل موالنا

توانید این حرف را بزنید، به محض نمینیستند وقتی شما متکی به چیز از بین رفتنی و گذرا در این جهان باشید

ماند نمیماند، ترسنمینید به ترسیدن، ولی اگر شما عمق پیدا کنید ترسکمیبرود شما شروعآن این که

پریم خودمان رامیکنیم از باالمیرویم مثالً تصادفمیشویممیشویم ابلهمیکه ما احمقمعنیش این نیست

نجاییکه مقدور است کنیم، تا آنمیتواند سالم نگه دارد، ما کار خطرناکیمیکشیم، نه، خرد زندگی این جسم رامی

داریم، زندگی توام با رفاه و میداریم، آرام نگهمیداریم شاد نگهمیداریم سالمت نگهمیخودمان را زنده نگه

. دارد که ما شاد باشیممیشادي و سالمتی این جهانی تحفۀ خرد زندگی به ماست، خدا روا

در حضور ساخته داراي سالمتی و رفاه مادي و فراوانی براي اصالً براي همین ما را آفریده، بهشتی که خدا براي ما 

خواهند زندگی کنند، همه خانواده داشته باشند، در خانواده میهمه باید زنگی کنند همه هر جور. همه است

تنگ هر وکند، هر محدودیتیمیخوشحال باشند، شاد باشند سالمتی باشد، این را فراوانی و بینهایت خدا ایجاب

. تحمیل شده به ما، کی به ما تحمیل کرده؟ خودمانو هر بد گذرانی از من ذهنی است،نظري

توانی فکر کنی فکرت فلج نمیشود تو درستمیایناش بخوانیم لنگ تخمینی، اگر لنگ تخمینی بخوانیم معنی

ن فلج شده دارد ، من ذهنی ذهتخمینی چه بگوییم لنگ تخمینیچه بگوییم لنگ. شده هر دو به یک معنی است

خواهیم که به من بگو که من هوشیاري هستم خداییتم از میکنیم یعنی از ذهنمیوقتی در ذهن ما حس هویت

پرسم بر اساس چیزهاي میجنس بینهایتم، همه منتظرند من به آنها زندگی بدهم، به من نگاه کنند من از تو

تواند فکر کند براي همین است که ذهن ما درست نمیشود ذهنمیبیرونی به من بگو من کی هستم؟ ذهن فلج

نگاه یعنی با چیزهاي این جهان هستند بازهم شما به انسانهایی که هم هویت شدید با ذهن هستند . کندنمیفکر

ترسند، نگرانند اضطراب دارند، میرودمی، چیزها یادشانتوانند درست فکر کنندنمیکنید خواهید دید که اینها

ی دارند حواسشان پرت است، چرا؟ براي اینکه لنگ تخمین اند، براي این که در ذهنشان حس وجود وجود ناراحت

خواهند بگو من کی هستم؟ میدارد، براي اینکه هر لحظه از ذهنشان
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سالته، قوي هستی، خوشگل هستی، 30گفت تو انسانی هستی که میشود او قبالًمیو مخصوصاً وقتی انسان پیر

گفت ذهن من یک کمی خوشحالمیکنی، بیزنس داري اینها رامیهستی، دانشمند هستی، داري پیشرفتجوان 

توانم از ذهنم نمیخورد، در نتیجه من هویتنمیسالم شده هر چه که به من بگوید به درد80شدم االن که می

موقع جوان آن موقع هم فلج بودتوانست بدهد آننمیموقع هم درستآن تواند بدهد،نمیبگیرم، هویت به من

تواند فکر کند پس لنگ تخمین فرق نمیشودمیکردم، به تدریج ذهن فلجمیبودم یک جوري زندگیم را اداره

. دارد با اینکه ذهن ساده باشد این لحظه زندگی فکر را رویش بنویسد

ثل موسی دلش در دستش منعکسم. در درون شما باشد بجوشد بگوید که االن باید چه کار کرداي هیک چشم

رفت به میدرخشید، یعنی نور قلبش هوشیاري خردشمیآوردمیگذاشت روي قلبش درمیشد، دستش رامی

در گذشته و آینده دهدمیکاري است که انجامآن اش بهعملش، کسی که در این لحظه حاضر است و تمام توجه

شودمیوارد عملشآن شود ازمیاز آنور وارد ذهنشاي هشمو به زندگی متصل شده، زندگی به صورت چنیست

به هر معنی بگیرید . خواهیم به آنجا برسیم این آدم لنگ تخمین نیستمیما. دهد بیرون، من ذهنی صفر شدهمی

.شودمیآخر سر یک جور

به سوي بحر رو اي ماهی و مکُش خود را

تو با سعادت و اقبال خود چه در کینی؟

ا مثل ماهی هستیم افتادیم توي خشکی، تو بیا از روي خشکی یعنی ذهن برو به سوي فضاي یکتایی اي یعنی م

وقتی ما رو به دنیا هستیم لحظه به لحظه فکرهاي ما مربوط به یک چیزي در . ماهی، برو به دریا خودت را مکُش

ي آنها نداریم ما ماهی هستیم که به و این فکرها تکراري است و معتادگونه هست و ما هیچ کنترلی روبیرون است 

باید ذهن را خاموش کنیم برگردیم برویم به فضاي . شویم باید این کار را متوقف کنیممیسوي خشکی کشیده

آخر تو با خوشبختی و اینکه زندگی به راحتی و به خوشی به روي تو . یکتایی با او یکی بشویم و خودت را نکُش

کنی؟میي چرا ستیزهگشوده بشود و خوش اقبال بشو

چرا این کینه را با خودمان داریم که خودمان با نسبت به خودمان داریم که به خودمان لطمه بزنیم؟اي هما چه کین

رود، دشمنی ما با خودمان از چه بابت است؟ نمیدست خودمان این قدر لطمه به خودمان بزنیم و این کینه از بین

دوباره اگر ببینید شما، اگر نورافکن روي خودتان . ن ذهنی دشمن خودش استم. براي این که من ذهنی داریم
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کند میروید اداره مدیرتان با شما صحبتمیشوید کاري به دیگران ندارید ببینید مثالً شمامیباشد صبح که پا

پذیرید؟ با من میکنیدمیکنید؟ یا فضا را بازمیکنید؟ مقاومتمیدهید؟ پرخاشمیشما چه جوري جوابش را

کنید با یک فضاي گشوده شده با حضور، میکنید یا با یک فضاي گشوده شده، رانندگیمیذهنی با درد گوش

کند، راجع به میکند یا یک من ذهنی دردمند که راجع به چیزهاي مختلف فکرمییک حضور ناظر دارد تماشا

پیچد میکنید یکی هممیکنید و رانندگی هممیرید فکرداتان  ، راجع به بدي رییسهمسرتان، راجع به بچه تان

گوید چی هست؟ میکسی که چیزيآن ببینید پاسختان در مقابل. گویدمیجلویتان یا یکی چیزي

گوید شما میدر حالی که لزومی ندارد، یکی یک لطیفهکشید؟میچند مرتبه در روز خودتان را به رخ دیگران

یکی یک چیزي. باشدآن و بهتر از! زند شما باید اظهار نظر کنیدمییکی حرف سیاسی!باید بهترش را بگویید

دانید که این کارها میشما! کند شما باید ثابت کنید غلط استمییکی باوري مطرح! گوید باید جدل کنیدمی

زنید؟ من ذهنی میادیتان چگونه ضررستیزه با خود و ضربه زدن به خود است؟ شما حداقل ببینید که به منافع م

خواهید بدانید که نمینیستید؟ شماتان  زند، چرا به فکر منافع خودتان نیستید؟ چرا به فکر سالمتیمیضرر

شوید؟ از میشوید؟ براي چی خشمگینمیرود؟ روزي چند دفعه خشمگینمیسالمتی شما چه جوري از بین

رنجید؟ چه جوري قهرمیگویید؟ چه جوريمیشود چینمیتی برآوردهچند نفر در زندگی توقع دارید؟ وق

کنید؟میدر هفته چند دفعه و از چند نفر قهرکنید؟می

گذارید جریان زندگی با قهر و ستیزه و مقاومت وارد وجود شما بشود با اقبال و نمیدانید که هر دفعهمیشما

شود میقبال، سعادت و موفقیت و خوشبختی این طوري تعریفاصالً ا. ستیزیدمیسعادت و خوشبختی خودتان

اگر این لحظه جاري شد شما موفق شدید با سعادت شدید به شما جاري بشود خردآن انرژي وآن که این لحظه

شود که من اینهمه خانه نمیسعادت و اقبال و خوشبختی و موفقیت به این ترتیب تعریف. اگر نشد بدبخت شدید

موفقیت نیست، موفقیت این است که این لحظه آن همه بیزنس موفق شدم اینهمه پول در بانک دارمخریدم این

زنی، به سالمتیت به میکنی بدان که داري به خودت لطمهمیشود؟ اگر ستیزهمیچگونه براي شما برگزار

تو با ! کنی؟ سئوال خوبی استمیزنی، چرا این کار رامیبه جانت به بدنت به فکرت به چهار بعدت لطمهاحساست

جنگد، آب زندگی از میدارد با زندگییک بافت پر از درد ساخته شده از فکرسعادت و اقبال خود چه در کینی؟

امیدوارم که این بیت براي شما جا افتاده باشد و چرا خشمگین هستی به آب در حالی که تشنه هستی؟: اول گفته
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انسان اگر زود . که مریض جسمی بشوید مریض فکري بشوید نتوانید درست فکر کنیدشما کار را به جایی نرسانید 

آن هوشیاري جسمی هم که داشتهآن دست به کار نشود از نظر جسمی از نظر فکري از نظر هیجانی ضعیف بشود

نتواند هم بیاید پایین و در فکرهایش گیج بشود و در این پیچ و تاب دردهایی که ساخته گم بشود ممکن است

اید که شما زیر نظر دکتر هستید مبادا با همان هوشیاري جسمی ضعیف اي رسیدهو اگر شما به مرحله. برگردد

. خودتان را به دلخواه از زیر نظر دکتر در بیاورید! شده بخواهید دواهایتان را کنار بگذارید

، ولی همیشه با دکترتان در تماس باشیدشما باید به این برنامه گوش بدهید یواش یواش قوي بشوید قوي بشوید

کند، هم دکتر و هم شما و همه مامیدکتر شما دشمن شما نیست، اگر شما پیشرفت بکنید دواهاي شما را کم

شما به دلخواه و تصمیم خودتان. کند، ولی گاهی اوقات الزم استمیدانیم که این دواها هوشیاري را کممی

گیریم که دارو نخورم، اصالً من دکتر الزم ندارم،نه، نه، ولی انسانها میالن تصمیمتوانید بگویید که من انمی

کشم، کشانه شو سوي من، تو بدان که لنگ تخمینی، شما اگر بدانید که میکنند، امروز گفت من تو رامیپیشرفت

یکی دو بار کردید دیگر این کنید میروید وقتی این کار رامیبصورت تصویر دنبال تصویرکنید میچه اشتباهی

.کنیدنمیاشتباه را

کنید، ده روز فرض کنید هر روز شما خودتان را زیر نورافکنتان قرار دادید ببینید تمام میشما تسلیم را تمرین

دارید که با آدمها چه جوري برخورد کردید و اگر حرف آدمها به میکنید و یادتان نگهمیکارهایتان را یادداشت

کنید، چشمهایت را ببند چی شد؟ مینویسید و تاملمیآیید روي کاغذمیبرخورد کجا و چه جور برخورد،شما 

باز هم خودتان. بینید خودتان را؟ خودتان را باید ببینید نه دیگران رامیدر من چه چیزي واکنش نشان داد؟

ستیزم میستیزم؟ نه تنهامیبختی خودمتوانید تامل کنید و پیدا کنید که من چه جوري با شادي خودم خوشمی

! ول کن معامله نیستم، به خودم کینه دارم

آیی به عقب به نمیچرا! من ذهنیت دارد تو ندارياي با خودت داري؟ ؟ چه کینهچه در کینی: گویدمیموالنا دارد

به منافع مادي من؟ من پول کند براي چیمیعنوان حضور ناظر ذهنت را نگاه کنی؟ ببینی که دارد با شما دشمنی

کنی که مرا از کارم بیرون کنند؟ من چه الزم دارم که بهتر از یکی دیگر باشم؟ من باید میچرا کاري! احتیاج دارم

کارم را درست انجام بدهم؛ براي چی مزاحم منی؟ چه الزم دارم من با همسرم دعوا کنم با بچه ام دعوا کنم براي 

ام را بدهم به تو، برو دنبال کارت خاموش شو، تو یک الگو هستی چرا من باید زندگی زندهاندازي؟میچی دعوا راه



Program # 643گنج حضور643برنامه شماره 

30: صفحه

گذاري من شبها بخوابم؟ چه دشمنی با من داري؟ اصالً نمیبراي چی.الگو را من فعال کنم بهش واکنش نشان دهم

م تو را؛ به صورت حضور خدایی خواهنمیاندازم دور،میکنممیتو ساخته دست من هستی، االن من تو را مچاله

گویی؟میخودت بهش بگویی؛ تو بافت ذهنی هستی انباشتگی درد، چی

چیز، حاال این چیز نباشد آن مرا هم هویت کردي من امتداد خدا هستم با این چیز با! محکم باهاش حرف بزنید

اصالً به؟به آدمهاي دیگر دارمکنی؟ چه احتیاجیمیشود؟ تو چرا اینقدر اغتشاش در زندگی من ایجادمیچی

تو که اصالً از دنیا درست شدي من به قدر اعتدال به دنیا نیاز دارم به آدمهاي دیگر نیاز دارم اصالً به دنیا دارم؟

توانم زندگی کنم؛ تو چرا مرا محتاج دنیا کردي؟ و محتاج آدمهاي دیگر؟ اینها را بهش بگویید شما میتنهایی هم

موقع خود اصلیتان خود خداییتان زندهآن کیه این؟. کنیدمیگویید، دارید شناساییمیداریدتان  به خود تقلبی

کنید، تو مرا وادار کردي که من با آب زندگی با غذاي نور دعوا کنم، براي چی این بالها را میشود؛ شناساییمی

30گویی تو احساس تأسف کن چرا میه منام بدهی؛ االن هم که به این سن رسیدهمیسر من آوردي؟ ادامه هم

همین . توانم به گذشته برومنمیتوانم بشومنمیساله30بینم که میسال نیستی؛ چه فایده دارد این کار؟ من االن

خواهی متالشی بشوي؟ نمیشوي، چرا االنمیدانم تو مدتی داري، موقع مردن تو متالشیمیطور که تو فرمی من

ییت بودم مرا فریب دادي، من انتخاب کردم، من به هوش نبودم، من بیدار نبودم، ترا هم مالمتاز اول من خدا

. اینها را بهش بگویید. کنم، ولی االن بیدار شدمنمی

.دانیدمینیستید، خوب االن هم شماآنایدفهمید که شما اینمیگفت وقتی چید شما را، آنموقع

چنین کند کَرَم و رحمت سالطینی***بکشدکَرَم تو راآن نروي،اگر تو می

رواداشت ما راآن بینهایتآن بزرگیآن بخششآن رویمنمیبه راحتیرویم نمیمی گوید اگر تو نروي که ما

شود مطمئن مطمئن میکند همیشه یواش یواش کم کم دردهاي ما زیادمیکشد، منتها یواش یواش درد ایجادمی

کردند با ما خوب نبودند میممکن است بگویید پدر و مادر دعوائمی از زندگی گرفتید باشید شما از بچگی عال

محیط خانه خوب نبود جامعه خوب نبود حاال اینها بجاي خود، ولی شما به عنوان یک درخت تنها که وصل به 

به هر . ا را نگرفتیمخوب ما این سیگناله. زندگی هستید به شما عالیمی فرستاده که شما این قدر هم هویت نشوید

خواسته بکشد شما نرفتید، عین میکنیم هر جا شما درد دارید بدانید که اومیکشیم درد ایجادمیحال االن درد

زائوانش دردشمیآید، خوبنمیزاید بچه همنمیماهه شد باید بزاید9درد زایمان است، خوب زائو وقتی 
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رحم ولهاي هخواهد از ذهن متولد شود چسبیده به دیوارمیهوشیاريآید، همه دردهاي ما درد زایمان استمی

.رویمنمیکند، به قول موالنا به ته رحم هممیکنیم رهامیکند، ولی ما بیدارنمی

توانید میو کرم و بخشش سلطانان پادشاهان این طوري است، واقعاً هم همین طور هست شما هم این خاصیت را

دهند میکنند واکنش نشانمیشود انسانهایی که من دارند شلوغمیترکه به حضور زندهیاد بگیرید هر کسی 

این قضاوت رارسد، نمیگویید این عقلشنمیبخشید، حتیمیزنند شما عمق داشته باشیدمیحرفهاي بد

ن شان را به معرض کند، ممیدهند من شان دارد رشدمیدانید که انسانها در جوانی واکنش نشانمیکنید،نمی

.کنیممیرنجیم فضا بازنمینمایش بگذارند،

بینیم میساله هم طبیعی است، شکایت و بد گویی و غیبت اینها را که40بگویید طبیعی است، امروزه من ذهنی 

النا گویید که اگر در معرض دانش مومی. کنیدنمیکنید اعتراضمیاگر شما عمق حضور داشته باشید فضا را باز

شود فعالً در خواب است نه که آدم بدي است در نتیجه مورد لطف و مرحمت شما قرارمیقرار بگیرد بیدار

دانید که این جوان میجوان واکنشی است شما به عنوان پدر یا مادر یا رئیس یا هر تعلیم دهندهآن گیرد،می

بینید که میاست تا شما فضا را باز کنیداست، من دارد، من قابل شفابخشی است دوایش عشق است فضابخشی 

. کندمیبینید بیشتر ستیزهمیاش از بین رفت تا باهاش ستیزه کنیحربه

کرم و رحمت پادشاهان، پدر و مادران عشقی . دهد که چه جوري باید باشیممییعنی این بیتها به ما تعلیم هم

با نرمش با فضاداري. ایی که هنوز من دارندمعلمین عشقی استادان عشقی چه جوري هست با جوانان آنه

شود که میهر شخص من داري متوجهکند، میدردش را تحملآیدمیشخص خودش وقتیآن کشند خوبمی

را بیندازد، هنر این است که شما فضا را آنقدر باز بکنید که ایشان دردش را از شما نداند و به شما اش باید من

کنید نمیولی باهاش ستیزه. توانید بهش پیشنهاد بدهیدمیتی گفت چه کار کنم شمابگوید که چه کار کنم؟ وق

گردد یک آدم خردمند ستیزه و مقاومت او را میهر من ذهنی دنبال ستیزه و جنگ. کندمیرا قوياش ستیزه من

.کندنمیتحریک
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وگر درشت کشد مر تو را، مترسان دل

نیکه یوسفست کشنده، تو ابنِ یامی

درشت . کشَدمیاو درشتاگر ترا درشت بکشد دل تو مترسان چون وقتی ما به ستیزه و مقاومت ادامه بدهیم

حاال . ، بیشتر ما با درد بیدار شدیمکند که تو مجبور بشوي با درد بیدار بشويمیکشیدن یعنی اینقدر درد ایجاد

لتان را مترسانید انتخاب شما این بوده براي این که اگر شما دردتان زیاد شده و بیدار شدید هیچ غصه نخورید د

دانید یوسف که از میکَشندة شما یوسف است و تو ابن یامین هستی، ابن یامین برادر تنی یوسف بود، همانطور که

پدرش یعقوب و برادرانش جدا شد و البته برادرانش انداختند چاه از چاه بیرون آمد و برادرانش متوجه شدند و به 

.مبلغ ناچیزي یوسف را فروختندیک

را گفتند و باالخره یوسف رفت عزیز مصر شد پادشاه شد و اش اند و معانیهمۀ اینها را بزرگان ما شعر گفته

برادرانشان رفته بودند غله بگیرند گندم بگیرند قحطی آمده بود و ابن یامین را برده بودند البته ابن یامین

پس بنیامین همین ابن یامین است شنوید بنیامین مینیست و گاهی اوقات که شمادانید در عبري این همزه می

خواست او را رها کند و دست بردارد نمیداشت ومیبرادر تنی یوسف بود و یعقوب او را پس از یوسف دوست

نش را شناخته بود و باالخره برادرانش او را از یعقوب دور کردند و بردند تا بروند مصر و غله بگیرند، یوسف برادرا

خواست پیشش نگه دارد همینطور که خدا شما را میداشتمیابن یامین را هم شناخته بود ابن یامین را دوست

. خواهد شما را بِکشَد پیشش و نگه داردمیدوست دارد و

ین کار را کردند و اي کشید و گفت این کاسۀ طال را بگذارید رد گونی ابن یامین، ماموران ابنابراین یوسف نقشه

گفتند که این کاسۀ زر گم شده و باید بگردیم ببینیم که این در جوال یا گونی چه کسی هست؟ گشتند دیدند که 

همخودشالبتهراستیعنیدر جوال بنیامین است همین طور که گفتم بن یعنی پسر یامین یعنی یمین راست 

.باشیمماکهزندگیزندفرکهفرزنديراستفرزندیعنیاستسمبلیکاسمشن

باراومابگذارندزرکاسهیکدادهدستورماخورجیندربنابراینپسهستیممایامینابنباشدخدایوسفاگر

،آورندمیدرراکاسهیامینابنجوالازرا،برادرانبارگردندمیوقتیکهطورهمینوگیرندمیخشونتودزدي

پدرمانببریمبایدکهکنندمیاصراربرادرانچههردارندمینگهشو، بوديزدیدهدرااینعمداًتوگویندمی

واستیوسفخداگویدمیپس.دهدنمیاجازهیوسفدارد،دوستخیلیرااینشودمینگرانشودمیناراحت
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حاالکند،کشفبگرددراآن خواهدمیوگذاشتهشماخورجیندرزريیکاي هکاسیک.هستیدیامینابنشما

،دهدمیتوضیحخودش، شودمیچهببینیم

به تهمت و به درشتی و دزدیش بکشید

زر تو ببردي، به بد تو تعیینیکه صاعِ

صاع، نشدنکردممننهگفتهمچههر، دزديتوگفتوزدحرفبلند، کرددرشتی، اوبهزدتهمتکهگفت

بدکههستیتویعنیتعیینیتوبدبه، گونیتیاخورجینتدرذاشتیگعمداتورازرپیمانه، پیمانهپیالهیعنی

آن راذرهآن ماگونیدرخدایعنی، خوردمیمابههااینوکرديمعینبديبهراخودتتو،هستیدزدتوهستی،

، داردگهنخواهدمیرایامینابنداردکهیوسفبدانگرفترامادرشتیبهاگرولی، گذاشتهاورازرکاسه

توگناه، بديتوگویدمیظاهراًاالناگرولیدهد،توضیحخودشخواهدمیاالندوستیروياز، دارددوستش

دلتشماکردایجادشمابرايدرديخدااگریعنی، نترسان دلگفت، نترسیداستقضیهظاهراینهااینوکاري

رِ من، من دعا، تو آمینیتو الیقی ب***توامچو خلوت آمد، گفتش که من قَرینِ

توامبرادرمنتوامهمدممنکهگفتآمدیامینابن، بودمصربود عزیزشاهتو، یوسف کهآن وقتی رفتند خلوت

وقتی، خودشپهلويبردچیدقراضهصورتبهراشماوقتیخدایعنی، هستیتومنالیقوتوامدوستمن

توبهخواهممیمن، هستیتومنالیقکهکردمخلقراتومنکهگویدمیشمابهاوشدیدیکیاوبارفتیدخلوت

استدرستیعنی، بوديتوآمینوکردممیدعامنکهدانیمیتو، منیهمدمتوهستمتوهمدممنبشومزنده

ازمنولی، کنماجابتمنبگویمآمینمنو، منبهکنیدعابخواهیتوبایدکهکرديمیفکرتوطرفآن ازکه

.بگوییآمینتوکهکردممیدعاطرفاین

بیدارجسمدر، فرمدرخداییتوخداییتیدشماکهشماپذیرفتنهوشیارانهمطلبایناستمهمچقدرببینید

وطلبدمیرامنیوسفگفت ، گردممیبرمن، شوممیمخمن، خداییتمجنسازمنکه، بگویدیکدفعهشودب

منگویدمی،اوسويبهبرگردمکنمدرك، بفهمممندلشتهازخواهدمی،مراخواهدمیداردوکندمیدعادارد

.آمینیتودعا

بحثفکرباموقعهیچگفت، خواندیمگذشتههفته، نکنیگیرقضیهایندرباشدحواستگفتهمابهموالناالبته

شماکهاستمهم، سومدفتراستیادتان، شمکمیمنیاشدکمیاو، کندمیدعااویاکنممیدعامنکهنکن
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دارداوهستیدآن شماجهاناینبهآمدههوشیاريیککهبدانیداینقدرفقطنشویدگفتگواینبحثوارد

بهو، استبزرگترهوشیاريآن کشدمیهمراشماعقبکشدمیکههمین، عقبکشدمیکندمیبیدارراخودش

چقدرشماشدنکشیدهوموضوعاینبهشماشدنهوشیاروشمادركوشماموافقتوماشاجابتوشماآمین

توخاكوضعیفباشندهیکشماکهاینبهگردیمبرمیپس.استمهمخدابرايچقدر، استمهمزندگیبراي

وخودشهاينگرانیوخودشخشمودردهاسلطهزیروببیندذلیلوحقیررانبایدخودشانسان، نیستیدسر

جوراینودهندمیانسانبهبزرگانرامقاماینوقتیاستزشتبرایش، باشدجهاناینبههایشوابستگی

.استجورکامال دینیراستینهاي هنوشتباهاگفتگو

مکان که مکان نیست، قصرها داريآن در

در این مکانِ فنا، چون حریصِ تَمکینی؟

بیماهیصورتبهتوآنجا،آنجابردراماکشیدنیستمکانکه، استیکتاییضايفنیستمکانکهمکانآن در

هاقصراینازیکیدرتوکهگفت641برنامهمثنويدرباشدیادتاناگرهاقصراینداريقصرها، کنیمیشنافرم

برجازمنظورگفتیمهماآنجوبودآسمانهمانالبروجذات،البروجذاتهايبرجازیکیدریارسیمیحضوربه

شویدمیزندهشماعمقییکبهلحظاتیشویدمیکشیده، کشدمیهیراشمایعنی، هاعمقازیکیدرهایش

بردیگرشویدمیعمیقچنانشمایکدفعه، جهانبهگردیدمیبردوبارهاستعمقکمکههستهاعمقبعضی

حریصچونذهنتدردنیاایندریعنیفنامکاندر این،داریمهاوصلنیستمکانکهمکانآن در، گردیدنمی

،ردنکقبولمعنیبهتمکین؟بشويتصویرجنساز؟بشويمکانجنسازکههستیاینحریصچرا؟تمکینی

مکانجنسازبگوییدتوانیدمیاجایندرولی. داردقبیلاینازمعانیوکردناجراراکسیفرمان، پذیرفتن

یعنی، فناستجنسازجسمیهردانیممیکهحالیدر؟بشویمجسمجنسازخواهیممیاینقدرمااچر،شدن

.استفناپذیر

مکانآن درکهحالیدر؟چرا؟جاودانگیجايبهبشویدفناپذیريجنسازلحظهبهلحظهکهخواهیدمیشماچرا

بنیامینبهداردیوسف،هستیدشمایامینبنستخدارمزیوسف.یوسف؟گویدمیشمابهیک،نیستمکانکه

، آنجاداریمقصرهایینیستمکانکهمکانآن درآوردمکشیدمراشما،گویدمیشمابهداردخدایعنی،گویدمی

همهچون،سترفتنیبینازچیزهمهفضاایندرکهشديفنافضاياینحریصوآمديويکردولراقصرها



Program # 643گنج حضور643برنامه شماره 

35: صفحه

بهمندعالقهاینقدرچرا. ترسیمیپسهستیرفتنیبینازچیزهاياینحریصتووسترفتنیبینازچیز

؟ یادمان باشد ترس معادل همه هیجانات مخرب است مثل خشم، خشم یک شکل دیگري است از ترس، ترسی

حسادت؛ تنگ نظري؛ کینه ورزي؛ انتقامجویی اینها فامیلهاي ترسند، شکلهاي مختلف ترسند، ترس از این است

که دوست داریم هم هویت بشویم با چیزهاي فناپذیر، چرا؟ در حالی که همین االن همین لحظه در فضاي یکتایی 

.ما قصرها داریم عمقها داریم

اگر تمکین را به معناي از جنس جسم شدن . ریص تمکین نباشحپس موالنا گفت که در این مکان فنا در این دنیا 

ولی تمکین را به معناي قبول کردن و فرمان فرم را اجرا کردن هم. گویاستاز جنس تصویر شدن بگیرید بسیار 

آید که آنهم مفید است که ما بعنوان خداییت در حالیکه فرمان میتوانید بگیرید که معناي مشابهی بدستمی

معنی به ؟ فرمان هم هویت شدگیها را قبول کنیم؟ هر دوخدا هستیم به چه دلیل باید فرمان فرم را قبول کنیم

.شودمییک جا ختم

تو از لجاج کنون، احمدي و پارینی****هزار بارت گفتم، خمش کن و تن زن

ام ذهن را خاموش کن و سکوت کن، این ستیزه را این لحظه متوقف کن، هزار بار تو را می گوید هزار بارتو را گفته

. دهی آدم قبلی هستینمیاما تو اصالً گوشذهن را خاموش کن و ستیزه با فرم این لحظه را متوقف کن ! گفتم

گوییم تو همان میکه ما در گفتگو و مشاجره به هماحمدي و پارینی یعنی همان احمد قبلی هستی، اصطالح است

زن و ها ه، مال پارسال، آدم قبلی، در مشاجرپارین یا پارینه یعنی قدیمی! شوينمیعوض! آدم قبلی هستی

آن ولی عالوه بر. اصطالح است! شوينمیگوییم اینهمه گفتم ولی تو عوضمیکه اینهمهگویندمیشوهرها به هم

شنویم پس چرا عوضمیبرد و درست است این اصطالح اینهمه مامیبعضی مواقع موالنا گرچه اصطالحات را بکار

.شویم؟ یک اشکالی داریم یعنی باید عوض بشویمنمی

ار گفتیم شما با اتفاق این لحظه ستیزه نکن، و ذهن را آرام کن خاموش کن و از بیرون واقعاً در این برنامه ما هزار ب

اتفاق آن فرمان نگیر، تحریک پذیر نباش، تسلیم شو، تسلیم یعنی پذیرش اتفاق این لحظه شما را از قبول فرمان

افتد شما ستیزه کنید میاقچیزي که این لحظه اتفآن خوب توجه کنید اگر با اتفاق این لحظه یعنی. آوردمیدر

کنید که میآیید یعنی دارید قبولمیزیر تمکین او در،آییدمییا در مقابلش مقاومت کنید شما زیر فرمان او در

آدم قبلی نیستید آدم دیروزي نیستید پریروزي آن کنید و اگر شمامیتواند شما را اداره کند از او تقلیدمیاو
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، یعنی تن زن. ستید عوض شدید پس ستیزه با اتفاق این لحظه را باید متوقف کرده باشیدنیستید آدم پارسالی نی

:چند تا مثال براي احمد پارینه. این کار را مکن

383سنائی، دیوان اشعار، غزل شماره 

ايرو که همان احمد پارینه****گفتمت امسال شدي به ز پار

. مد پارسالی هستی عوض نشديشود اما احمیگفتم امسال بهتر از پارسال

مثل

.من همان احمد پارینه هستم که هستم

اما احمد و پارینی گرچه که به این معنی گفته شده ولی موالنا همیشه یک معانی فرعی .امیعنی اصالً عوض نشده

این است که اگر احمد را معنی حضرت احمدآن هم دارد که معانی فرعی بعضی موقعها آموزنده است و

بگیریدیعنی حضور، رسول، در آنصورت شما همان احمدي همان هوشیاري حضور هستی و هوشیاري ازلی هستی، 

توانی از فرمان اتفاق این لحظه با عدم ستیزه پیروي نکنی، در اثر میپس بنابراین تو. پارین را اگر ازلی بگیریم

براي این . تواند تحمیل کندنمیفرمانش را روي توعدم ستیزه و عدم مقاومت به اتفاق این لحظه، اتفاق این لحظه 

بنابراین تو مثل حضرت احمد هستی . این مطلب مهم است. شوينمیجنس اتفاقگیرد تو ازمیکه در تو قرار

یعنی حضور عمیق هستی و همان حضور ازلی هستی، همان هوشیاري ازلی هستی که از او یعنی از خدا جدا 

.شدي

و اَنْت تَخْلُص دیباجتی منَ الْطّینِ*****تی فَاَنْت تُحیینیك روح حیاافد

.جان حیات من فداي تو باد، تو مرا حیات بخشیدي، تو نَفَس مرا از گل خالص کردي

فداك یعنی فداي تو باد روح آزاد شدة من حضور من در اختیار تو، تو به : گویدمیرو به زندگی رو به خدا کرده و

آوردي من نمیهمۀ هوشیاریم در اختیار توست، اگر تو مرا بیرونزندگی بخشیدي، من همۀ جانم همۀ روحم من

مرا از گل خالص کردي، طین یعنی گل و تو خالص کردي این دیباج مرا یا و تو نَفَسزندگیم از دست رفته بود

از چه؟ از گل، از هم هویت شدگیها از حریر مرا یا حضور مرا، هر کسی یک لباس حضور پوشیده، مرا پاك کردي

دوباره برگشتیم به اینکه زندگی دهنده اوست، اگر شما اجازه ندهید که شما را به عنوان قراضۀ ازلی از آب . دردها
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تمام وجودم در اختیار تو باد تو . شودنمیو گل بچیند و بیآورد با خودش متحد کند مقاومت کنید این عمل انجام

. ی بخشیدي و روح من را نفس من را هوشیاري من را از گل آزاد کرديبه من زندگ

کردم، زندگی را در مردگی سرمایه گذاريمیرفت کجا؟ به الگوهاي ذهنی آنها را فعالمیقبالً همۀ دم من

یک رود به ذهن تبدیل بهمیرود؟ یک راستمیاید به کجامیشما از خودتان بپرسید که زندگی شما. کردممی

ماند و شما فضاي بسیار وسیعی هستید میدر شمادر این لحظه تان  و توجهتان  شود یا نه زندگیمیسري واکنش

.کندمیپس او این کار را. کنیدمیکه در این بحر در این بحر همه چیز بگنجد و شما زندگی

تَکْفینَنی لتَکْفینیاَعیش و ابِه*****و اَنْت تَلْبس روحی مکَرِّماً حلَال

.کنم، در زمان مرگ هم تو کفنم خواهی کردمیبر جانم پوشاندي که با آنها زندگیهایی هتو از راه کَرَم آرای

و تو از روي کرامت از روي لطف بخشش یک حللی یک حریرهایی به من پوشاندي، یعنی هوشیاري مرا هوشیاري 

شیاري جسمی من لباس زمخت پوشیده بود همیشه از جسم آگاه حضور کردي من هوشیاري جسمی داشتم، هو

تو از راه کَرَم . بود، تو آمدي یک حریري بهش همین حریر حضور را پوشاندي از روي لطف از روي بخشش

کنم،میبر جانم پوشاندي که با آنها زندگیهایی هآرای

حریري است که خدا پوشانده، بعد از این که شما را کنم و زندگی شما با لباسهايمیکه با آنها زندگیاَعیشابِه

یعنی موقعی هم که.در زمان مرگ هم تو کفنم خواهی کرد.و با آنها هم خواهی مرداز آب و گل کشیده بیرون

مانم دارد میریزد منمیمیرم من جاودانه شدم، وقتی این تننمیمیرم یعنیمیبا همین لباس حضورمیرم می

کنم نمیکنم با این دنیا زندگینمیکنم یعنی با جسم زندگیمیگوید، ولی تا تن نریخته با او زندگیمیاین را

کردم، گفت به ما، میداد ستیزهنمیخواستم به منمیقبالً از این دنیا زندگی. دهممیبلکه به این دنیا زندگی

این . گیریدمیي که ستیزه کنید زیر فرمان او قرارگفت اگر ستیزه کنی باید فرمان دنیا را قبول کنی، با هر چیز

. قانون است مشخص است

چیند این قراضه را به موقع از آب و گل از هم هویت شدگی با چیزهاي میپس خدا از روي کرم و بخشش شما را

. میریدمیکنید با آنهممیزندگیآن پوشاند شما بامیذهنی که بصورت باور و درد است، یک لباس حضور
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سقاؤُها سکَراتی و شُرْبها دینی*****اَیا مفَجِّرَ عینٍ تَقّرُ عینَینی

دین من آن مایه مستی من و نوشیدنآن اي شکافنده چشمه یی که دو چشم مرا روشن کرد، نوشاندن

.است

اي را که این چشمهاي کسی که عین یعنی چشمه و همینطور به معنی چشم هم هست، اي کسی که گشودي

به هر ؟ خواندیمچشمه به اصطالح موالنا کودك درون مرا به گریه انداخت، کودك حلوا فروش را، یادتان هست

دید، براي اینکه چشم حسی داشتم ذهن داشتم میحال چشمان حضورم باز شد، چشمان من قبالً فقط جسم را

بینم هم زندگی رامیالن چشم زندگیم باز شده هم جسم راتوانست فکر کند روشن نبود، امیکه راجع به چیزها

ام و هم فرمم رابینم، خودم هم به زندگی زندهمیرااش بینم هم زندگیمیهمسرم را هم فرمش رابینم، می

. بینممی

و کنید ولی زنده شدن به زندگی اول است صد در صد براي من اهمیت دارد، جوشش این چشمه شادي میتوجه

که این شراب را تو به منرامش و لطافت در من شروع شده و این شراب را تو به من نوشاندي، لحظه به لحظهآ

پس مایه مستی من، سبب مستی من چیزهاي بیرونی نیستند، قبالً بودند االن . دهی این مایه مستی من استمی

آب حیات است میکند،میعبورمین لحظهدادن تو مستی من است، مقاومت نکنید در مقابل اتفاق ایمینیستند،

گوید که چه کار کنم، چه چیزي الزم میآن دهی این دین من است، پس هر لحظهمیو این شراب و آبی که تو

. است چه فکري بکنم، چه عملی بکنم و این دین من است

دین آن ا جاري شدنوقتی شما رفتید به فضاي وحدت با او یکی شدید و این آب و خرد شروع کرد از شم

.شماست
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. بلی اجازه بدهید برویم دفتر ششم دنباله مثنوي را بخوانیم

شخص که به او گنج نشان دادند به مصر و بیان تضرّع او از درویشی به آن ۀرجوع کردن به قص- 120بخش 

حضرت حق

خواب هاتفی بهش گفت که رعد داگر یادتان باشد یک کسی مالی بهش رسیده بود به میراث که همه را تلف کرد ب

برو به مصر غناي تو در مصر صورت خواهد گرفت و گفتیم که مصر فضاي فرم است یعنی همان ذهن است و این 

خلیفه هم در بغداد است خلیفه هم جهان است مصر، بیشتر اوقات بغداد فضاي یکتایی است اینها تمثیل است

آید که انسان براي اینکه به گنج حضور برسد باید بیفتد به این میو این شخص در بغداد است به نظررمز خداست

.فرم، فرم همین مصر است

که از خدا گرفتیم از کند، ما به عنوان هوشیاري وارث هستیم میو شاید موالنا بازهم به تکامل هوشیاري اشاره

چیزي آن ن از حیوان دیدیم که خالصهخدا جدا شدیم باالخره رفتیم به جماد، از جماد به نبات، از نبات به حیوا

آید که چه جوري بودیم که موالنا گفته اینها را میموقع که یادمانآن آرامشآن شاديآن که به ارث برده بودیم

تمام شده بعد تو خواب دیدیم که برو به مصر، برو به فرم حاال به صورت انسان، ولی گفت که مال میراثی آن به ما،

در اینجا که آمدیم ما حاال از اینجا شروع کنیم ما، ما چون همین بدن را همین چهار بعدمان را و کند، نمیوفا

.دانیمنمیهوشیاري را که خداییت است به ارث بردیم ما قدرش را

داند، همین طور که قدر سالمتی رانمیچون هوشیاري جسمی داریم، هوشیاري جسمی قدر هوشیاري حضور را

دانیم، قدر فکر کردن رانمیاین سالمتی راشگفتی هاست که ما وقتی جوانیم قدرآن هم ازداند، ایننمی

قدر عشق رادانیمنمیقدر احساسات لطیف فضاداري فضاگشایی را.دانیم ما، باشندة فکر کننده هستیمنمی

و خالصه آمده مصر یعنی ما در هر صورت بهش گفتند باید بروي مصر . دانیم همه اینها در این فرم میسر استنمی

ه رمز این لحظه همین است دیگر از بغداد کاش گوید قبالً این را یکبار خواندیم خالصهمیآمدیم به فضاي فرم

.هست رفتیم به مصر

آمد اندر یا رب و گریه و نَفیر*****مرد میراثی چو خورد و شد فقیر

ا تلف کرد و فقیر شد شروع کرد به یارب و گریه و نفیر و زاري و همه رداند وقتینمیارث رامرد میراثی که قدر

دانیم که بهترینش همین هوشیاري است نمیفریاد، کما اینکه ما هم وقتی قدر چیزهاي به ارث رسیده از خدا را
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شویم در آنجا میکنیم به هوشیاري جسمی ذهنی پر از درد و گیجمیرویم هوشیاري حضور را تبدیلمیوقتی

اید شویم که ما اشتباه کردیم، حاال شما بیدار شدهمییعنی همۀ ارث را زیر پا له کردیم، یک جایی حقیقتاً بیدار

.که اشتباه کردید؟ خیلی از ما بیدار شدیم

که نیابد در اجابت صد بهار؟***** نثارخود که کوبد این درِ رحمت

ود این در نثار کننده رحمت را بکوبد و خدا اجابت نکند؟ و در تواند از ته دلش با تمامی وجمیمی گوید چه کسی

این که شما با صدق اش چی هست؟ معنیاش اجابتش صد بهار نبیند، یعنی زندگی را براي شما شکوفا نکند؟ معنی

ما دانید زندگی شمیاز ته دل و از روي طلب حقیقی بخواهید که شما از مصر برگردید که البته قصه را تا حدودي

بیند که باید برود مصر در فالن کوي میکند، یادمان باشد خالصه قصه این است که این شخص خوابمیرا کمک

گوید شب بروم گدایی مردم نبینند براي میشودمیپولش تمامرسد به مصر میبلی وقتی.یک گنجی هست

.اینکه آدم مهمی بوده

خواهیم خم بشویم گداي دنیا نمیما. خواست خم بشودنمیچرا مهم بوده براي اینکه از جنس خداییت است

موقع هم دزد زیاد شده بوده آن روم یعنی در شب فکر،میبیند شبنمیروم کسیمیبشویم ولی گفت شب

این که . خلیفه یا شاه دستور داده بوده که دزدها را بگیرید دستشان را کوتاه کنید ولو اینکه فامیل من باشند

، این کتک معادل کتک خوردن گیردمیبیند زیر کتکمیبیند همین کهمییرون تا گدایی بکند داروغهآمده بود ب

ما از چسبیدن به چیزها یا گدایی از دنیاست براي این که خداییت آمده در جهان فرم شروع کرده به گدایی چند 

ا خیلی درد کشیدیم ولی االن تا حدودي کرد، که نکرده و ممیدفعه کتک خورده که اولین کتک ما را باید بیدار

.دردها بیخود نبودهآن شویم کهمیکنیم که جریان چیه و داریم بیدارمیشناسایی

که غناي تو به مصر آید پدید*****خواب دید او، هاتفی گفت، او شنید

غنی شدن شما به گنج گوید خواب دید و یک هاتف و سروش به گوشش خواند که میکندمیدوباره موالنا تکرار

ما آمدیم به این فرم فقط . گوییممیمصر گفتیم جهان فرم است همین قصه را داریم. رسیدن شما در مصر است

خواهیم میکنیم از مصر یا در مصرمیاین فرم هم نیست امدیم به عنوان هوشیاري در این فرم به مصر نگاه

گوییم شب برویم ولی شب میشودنمیروي مان. خدا هستیمگدایی بکنیم از طرفی یادمان است که ما از جنس
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، باید بیدارهرچه چسبیدیم کتک خوردیمهم که رفتیم داروغه ما را زیر کتک گرفته، یعنی چی؟ یعنی به

.شدیممی

را قبول او مرْتَجاستکرد کُدیت****رو به مصر، آنجا شود کار تو راست

کدیت یعنی طلب و درخواست ترا، کدیت به معنی گدایی هم هست، برو به مصر مرتجا یعنی محل امید مایۀ امید، 

شود یعنی در مصر باید به گنج حضور برسیم باید با میشود، یعنی کار ما در مصر درستمیکار تو آنجا درست

ی بشوي خدا یکی بشویم، شما نگویید که بمیرم بروم با او یکی بشوم همچون چیزي نیست اینجا باید با او یک

.بروي، و درخواست ترا خدا قبول کرده براي اینکه او اجابت کننده است او محل امید است

بایدت تا مصر رفتآن در پی****در فالن موضع یکی گنجی است زفت

گفته آن اند که ما هنوز دنبالگنج تا مصر بروي، پس به ما گفتهآن در فالن جا یک گنج بزرگی است باید به دنبال

رویم به جهان، حاال ببینیم که میرویم جهان، آمدیم توي این تن به عنوان هوشیاري در تن هم هیمیهی داریم

زند این را خالصه میگنج، یادمان باشد داروغه کهآن گردیم دنبالمیرویم به مصر در مصرمیداریم. شودمیچی

داروغه بدون سئوال و دهند، نمیا همه دنبال هم گوشرها هقصه بد نیست بگوییم چون بعضی موقع ها این برنام

گیرد، گفتم آنموقع دزد میخواست ببیند کجا برود گدایی زیر کتکمیجواب و بی محابا این شخص را که حاال

.و شاه دستور داده بود به دزدها رحم نکنیدزیاد شده بود 

گوید بگو، در میدهدمیبگویم، داروغه مهلتگوید نزن من راستش را میدرست مثل این موقع، و به داروغه

گوید پس اینجا چه می.گوید واهللا من دزد نیستم من اهل بغدادممیضمن شرکاء و همدستانت را هم معرفی کن،

گوید خواب دیدم در خواب سروش به من گفته که در فالن میام دنبال گنج،گوید اینجا آمدهمیکنی؟میکار

!را پیدا کنمآن اممحله گنج هست آمده

! بینم تو آدم خوبی هستی فقط عقلت کم استمیمن هم از این خوابها زیاد! گفت باباجان تو آدم احمقی هستی

دهد آدرس خانۀ این شخص میو آدرسی که! بینم که در بغداد در فالن محله گنج هستمیچطور؟ من هی خواب

در خانۀ خودش است خانۀ خودش در همین جا این لحظه شود که گنج میاین شخص متوجه. در بغداد است

. گرددمیرود، از مصر برنمیدیگر به مصر. هست

.کندمیخوانیم فقط قصه این نیست خیلی جزئیات دارد که جزئیاتش به شما کمکمیما جزئیات قصه را
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قندگاهرو به سوي مصر و منْبت*****درنگی، هین ز بغداد اي نَژَندبی

بدون تاخیر از بغداد که محل خلیفه است یعنی محل زندگی خداست یعنی این لحظه برو اي افسرده به سوي فرم 

کند که بفهمید همین فرم همین که میبسوي مصر و مصر محل رستنگاه قند است همۀ اینها به شما کمک

رسید، درست است که میه گنجرسید، بمیخداییت و هوشیاري در این فرم است و در این جهان شما به حضور

در این جهان هستید در این جهان باید باشید ولی باید بجاي گذشته و آینده و رفتن به مکان و مکان شدن از 

جنس تصویر شدن بیائید در این لحظه از جنس بینهایت بشوید، ولی فرم رستنگاه قند است محل پیدا کردن 

گوید بسوي مصر و منبت گاه قند یعنی میرویم، براي همین موالناشادي در این جهان است نه اینکه بمیریم ب

.کندمیهم اشارهآن دانید محل تولید شکر بوده بهمیکارند البته مصرمیجایی که قند را

گرم شد پشتش چو دید او روي مصر***چون ز بغداد آمد او تا سوي مصر

امدیم به این جهان و فرم را دیدیم خیلی خوشحال شدیم در وقتی از بغداد آمد به فرم وقتی فرم را دید مثل ما

این جهان دیدیم تنها نیستیم در مصر، در جهان فرم پدر و مادرمان هستند دوستانمان هستند برادرها و خواهرها 

توانیم زندگی بگیریم ولی یک میهستند فامیل ها هستند مردم هستند فرمها هستند و خیلی چیزها هست که ما

چیزهاخیلی، هاگفت، شداه کوچک کردیم گنج را در فرم جستجو کردیم و کتکش هم خوردیم ولی امیدواراشتب

.کنممیفکرفکرمباوبینممیچشمماینبامنکهاستچیزهاییهمینگفتنکهگنجی. هستاینجا

یابد اندر مصر، بهر دفع رنج****هاتف که گنجةبر امید وعد

، ماهنوزامیدهمانبر. رودمیبینازهمرنجتویابیمیمصردرتوراگنجبوددادهوعدهتفهااینکهامیدبرو

فرمدرگنجولی، هستیمفرمدرماکهدرستهحاال. بکنیمپیداراگنج، فرمازبلکهکهرویممیفرمسويبهداریم

هردرگنح، نیستبچهدرگنج، نیستمسرهدرگنج، نیستپولدرگنج. بگویدرااینخواهدمیموالنا، نیست

فرماینکهگرچهدهدمینشانذهنکهاستچیزيهمانمصرپس. نیستآن ،دهدمینشانذهنتکهچیزي

گفتم. استبغداددردوباره. نیستفرمدرولیکن، کندمیتجربهآدماینجاراشیرینی، استشیرینیرستنمحل

،کندمیمانتنبیهداروغه، چسبیممیفرمبه، فرمبهرویممیما. استبغداددرمکنیکشفکهفرمبهرویممیما

خانۀ گنجکهاینهدیدممنکهخوابیابلهیفعالًولیهستیخدائیتجنسازچون، هستیخوبیآدمتوگویدمی

.شودنمیحالیمونماولی، ستهخودت
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خت نادر، بس گُزینهست گنجی س**** در فالن کوي و فالن موضع دفین

کمیابونادربسیارهستگنجی، استشدهدفنجافالنوکويفالندرکهرودمیگنجدنبالکههمینطورپس

ببینید، شودمیمعلومپس، استنادرکهاستحضورگنجتنها، حضورگنج؟ گنجکدامیعنی، شدهانتخابو

جلوراقصۀ ماديیککهگرچه. کنیممیصحبتداریمچیبهراجعکهگویدمیجمالتشالباليهمینطورموالنا

بهکردشروعخالصهوشدتماموخورد، بودرسیدهبهشزیاديپولپدرشازکهبودهکسیگویدمی،بردمی

.کنیدتوجه. گویدمیراحضورگنجباطناًولیویدگمیماديگنجظاهراً. مصربروگفت، بودبغداد، اهاینونالیدن

راندالنّاسبر عوامخواست دقّی***بیش و کم چیزي نماندشک نَفْقَهلی

، هستالبابدقکههمین، دق. کنمگداییمیبیا، عامۀ مردمازکهگفت. شدتمامپولش، شدتمامخرجشولی

زندگیمانهمما.ندارمچاره، بدهندبهمچیزيیهوبزنمرامعمولیخانۀ آدمهايیعنی. گداییمعنیبهاینجایعنی

از،بزنیمرامردمدر، بکنیمدیگرانازناهمسرمازتاییدگداییکهگوییممیکردیممیلوحیف، استشدهتمام

اینپولصورتهربهولی. نیستندگنجاینها.اآلندانیممیغذامارااینها. بگیریماهاینوتوجهویدأیتعامهمردم

کهموقعی. شودمیتمامسنییکدرهممامالاینکهکما. استشدهتمامشخصاینمعنويانرژيیاشخص

انرژي. شویممیضعیف، نافکرهامدرشویممیگمما، شویممینظرتنگما، ترسیممیماآورندمیهجومدردها

.کشدمیتهمانمعنوي

خویش را در صبر افشردن گرفت****لیک شرم و همتش دامن گرفت

همت، همتشوشرمنتیجهدر، بکنیمتوجهوئیداتگداییجوريچهما،هستیمخدائیتجنسازماخوبولی

بهکردشروعخودشباوراکارایننکنم، کنمصبرمنگفت، گذاردنمی،ماستایزديقسمتخواستهمین

کردنمگوبگو، باصطالح

ره ندیدو خواستن چاز انتجاع****بر طپیدباز نفسش از مجاعت

گفت، غذاطلبروزيطلبیعنیانتجاع، گرسنگیمجاعت،طپیدنبهکردشروعگرسنگیازنفسشدوبارهاما

معنويداستانیککهکنیدتوجه، بردمیجلوماديهايخواستهباراقصهکردمعرض. ندارمپولمربخوغذاباید

شمابرايددار، خدائیتبصورتداستانایننییع، شماقصۀ هشیاريبهمربوطشمامعنویتبهمربوطواست

.گداییبرومندارمچاره. افتدمیاتفاق
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شرمتا ز ظلمت نایدم در کُدیه****شب بیرون روم من نرم نرم: گفت

ازتاشبتاریکیدر،روممیبیرونشبآهستهآهسته، یواشیواشکهگفتکهگویدمی،گدایییعنیکدیه

یواش، گداییبهرویممیما، ذهنشبهمینطور،دنیاشبدر. کنیممیراکارهمینهمماو.نکشمخجالتگدایی

ازکنندمیگداییرهمدیگازمردماینکهوببینیمذهنشبدرراخودمانگداییبایدماوکنیممیشروعیواش

از؟خواهیممیتوجه؟خواهیمیمئیداتکیاز، خودمانمثلآدمهاییاز؟ کنیممیگداییکیازما، عامۀ مردم

ولیخودمانمثلآدمهاییهمینازما، کنتوجهمنبهکهبگوییمموالنابهرویمنمیما. عاديمردماز، همسرمان

راهشیاریشیعنی. کشیمنمیخجالتگداییازذهنیشدگیگمظلمتدروکنیممیپیداآنهانیازمندراخودمان

گداییماروانشناختیهمۀ نیازهاي، بدهراآن بدهرااین، گداییبهاستکردهشروعنذهخوابدر، خواببهزده

.بخوردکتکمیخواهد، کنیمصبراآلنهمین. کردخواهدبیدارشکتکالبته.سته

تا رسد از بامها ام نیم دانگ*** کنم شب ذکر و بانگچو شبکوکیهم

، بانگوذکربهکنممیشروعشبدر، شبگدایانمانندکهگویدمی.ودمیرگداییبهشبکهکسیشبکوك

، منبهاندازندمیاز بامهامردماندکیپولباالخرهوذهنشبدرکنممیراخدایادیعنیبانگوذکرکنیدتوجه

یناوشنوندمیمردم، زنممیرادرکنممیبانگگویممیذکرموشمیپامنیعنی، اندكپولیعنیدانگنیم

، هستیممردمازتوجهوییداتاحترامدنبالنشناختهحتیماچقدر، رامنشناسندنمیواستآمدهشبگداست

احترام، خدائیتبعنوانخودمانمارمگتوجهواصالًشناسیمنمیکهینکساازاحترامحریصمااینقدرچیبراي

؟هستیمکیماندویبگدیگرانبایددانیمنمیراخودمانارزشما؟ نداریم

واندرین فکرت همی شد سو به سوي***اندرین اندیشه، بیرون شد بکوي

ایندر، شدننزدیکبهکنیممیشروعمردمبهیعنیبیرونرویممیماکههمینطوري، بیرونرفتاندیشهایندر

خانهازآدماینکهمثلرستد. رفتمیورآن ،رفتمیوراینکهگویدمیظاهراً. شدمیسوبهسویکازفکرت

بهماناندیشهدر.کنیممیراکارهمینهمما، کندگداییکجاداندنمیحاال، ودبرورآن ،ودبروراینوبیرونبیاد

، استفکريسوي، سو، رویممیمقاماینپیش، رویممیچیزاینپیشرویممیکساینپیش، رویممیسواین

. نرویدسوبهبشویدسوبیبایدشما. استحضورسوییبی. استسویک، هستیمتهویهمباهاشکهفکريهر
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براي، هاخوردنکتکوهارفتنمصروهارفتنجهاناینتمام. جهانبهرودمیداردیعنی، برودسوبهکسیهر

.استبیداري

بخواه: گفتشمییک زمانی جوع****شد شرم و جاهیک زمان مانع همی

خداامتدادمن، کنمخمراخودممنزشته، شودمیمانعمقامشوشرم، هستیخدائیتجنسازهلحظیک

، بخواهگفتمی،آوردمیفشاربهشذهنیگرسنگی، دهدمیتوضیحهمبعداًموالنارااینها، زمانییک، هستم

.خالصهوگرسنهکهگویدمیکندمیپیادهجسمرويراقصهبینیدمیکهگرچه

لبکه بخواهم یا بخسپم خشک****شباي پیش و پاي پس تا ثُلثپ

یعنی. ماندباقیشبازسومیکخالصهاینکهتاکندچیکاردانستنمی،عقبپایکگذاشتمیجلوپایک

. بخوانیمراقصۀ بعديبدهیداجازهخالصه؟ بخوابمیاگداییبرمکهکردتلفراوقتش، ردیگشددیرخیلی

:گویدمی،معنیهپرخیلیتیترخودوطوالنیهتیتریکبعديقسمت

4255مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت 

شخص به مصر، و شب بیرون آمدن به کوي از بهر شبکوکی و گدایی، و گرفتن آن رسیدن-121بخش 

وا شَیئاً و هو خَیرٌ تَکْرَهآن عسس او را و مراد او حاصل شدن از عسس بعد از خوردن زخم بسیار ،و عسی

تَعالیلَکُم لُهقَو راً: وسرٍ یسع دعلُ اهللاُ بعجیتَعالیس لُهقَو راًآن :، وسرٍ یسالْع عمهلَیع لُهقَو ي واشْتَد ّالمالس

.'ریرِ هذا، و جمیع الْقُرآنِ و الْکُتُبِ الْمنْزَلَۀِ فی تَقْ'اَزمۀُ تَنْفَرِجی

چیکهببینیمکهخوانیممیراهمهپسو، حدیثیکوآوردمیآیۀ قرآنتاچند، فارسیتوضیحاتپسکه

شبوذهنشبدر،فرمجهانبهرسیدیدشما،مصربهرسدمیشخصآن پس. تیتراینازشودمیدستگیرمان

وداروغهکتکهمینولی.رااوداروغهگرفتنو،ودنمیشهمنیتارو، کنیدگداییشبدرکهبیرونرفتیدجهان

پس. داروغهیعنیعسس، عسسازشدنحاصلاومرادو. شودحاصلاومرادکهشودمیسبب، داروغهگرفتن

هر، شودمیاجراکهاستزندگیقانونحقیقتاًسمبلداروغه، گیردمیرااوداروغه، بیرونرودمیشخصاین

خوردنازبعدیعنیبسیارزخمخوردنازبعد، خوردمیکتک،آیدمیدردش، مصرردبچسبدچیزيبهکسی

کشیدنازپس، حسادتازپس، ترسازپس؟ دهستنچیدردها، کشیدندردیعنی، چیزهااینولگدوچوب

چیزا، گداییذهنتويبرویدشماکههمین، دیرگمیداروغه. استزخماینها، نخوابیدنشب، جسمیدردهاي
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سببکدامهر. استگدایی، آدمهاوجهاناینچیزهايازراتان  توقعاتتمام، آدمهااز، فرماز؟ کنیدمیگدایی

، استکتک

رادستمان، داغچیزیکبهچسبیدیموقتییعنی، بشویمبیدارکتکاولیندربایدباشیمهوشبهمااگرولی

، دستمانبشودحسبیکهبچسبیماینقدریا.بچسبیمدوبارهشدخوبدردشاینکهنه،نچسبیمردیگ، سوزاند

ايلهامس، بشوداضافهتاسهدودیگراصالًکهدارنددرداینقدرمردمازعدهکی. استداغنفهمیماصالًدیگر

وخبطواضطرابونگرانیونظريتنگوحسادتمثلذهنیهمۀ دردهايیعنی. دارندجسمیدردهاي. نیست

.شوداضافههمتاچندحاال، دارندراهمۀ اینهاونقصحسوجداییوگناهحس

، چسبیدهآفلچیزیکبهکهستهاینبخاطرترسکهفهمیدمیبوددادهرخمرتبهاولینترسوقتیاگرولی

رااینهاکهخوانیممیرااینها.ماستراهاینو، شدندنمیایجادهمبعديدردهايوآمدندنمیبعديترسهاي

.نرویمگداییشبکه، بفهمیم

استدادهرخمابرايکهگرفتارياینازپسکهدهدمینشانتیتر،بدهیمتوضیحبدهیداجازهراتیتردوبارهاما

نداشتهذهنیمن، نشودذهنوارد، جهاناینبهدیبیاکهنیستکسهیچ، استدادهرخهمۀ مابرايکه، مصردر

فهمیممیراچیزهااینکنیممیصحبتداریمکهاآلنبنابراینو، باشدنشدهزخمودرددچارذهنیمندر، باشد

اینوشویدبیدارشماکهشرطیبه،آیدمیگشایش، هاکتکاینازپس، تنگنااینازپسکه:گویدمیتیترولی

اولیش، نابراتخوانممی،ثحدیکیوقرآنهاي هآیازکندمیاستفادهموالنا، بفهمیدراچیزها

216، آیه )2(قرآن کریم، سوره بقره

تُحبّوا شَیئًا وهو شَرٌّ لَکُم آن ٰ◌ وعسىۖ◌ تَکْرَهوا شَیئًا وهو خَیرٌ لَکُم آن ٰ◌ وعسى

.واللَّه یعلَم وأَنْتُم لَا تَعلَمونۗ◌ 

براي شما بد آن است، وبسا چیزي را دوست دارید وبراي شما خیرآن و بسا چیزي را خوش ندارید و…

.دانیدنمیداند و شمامی]مصلحت شما را در همه امور[است؛ و خدا

باشدقراراگرپس، بشویدتسلیمشما، هستیدشماکهمرحلههمیندرحاالکهگویدمیشمابهمطلبیکهمین

بگوییدشماوباشدبدشمابرايکهراچیزيوندانیدوباشدخوبشمابرايآیدنمیخوشتانشماکهراچیزي

شما، زندگیبگذارید. کنیدقبولراچیزآن بایدشماپسکه،شودنمیاینکه، بشودبدسرآخربعدوهستخوب
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ذهنمانباما، دانیدنمیشماوداندمی،ايلحظههردریعنی، همۀ اموردرراشمامصلحتخداو، کندهدایترا

ولی، نیستبیشترچههررویدادهابیشتربوخ.بهتربیشترچیهرگوییممیذهنمانباماچون،دانیممین

ودیگررویدادیکبه، دیگررویدادیکبه، دیگررویدادیکبهرویدادآن ازبپذیري، استخوبخودشرویداد

.کنیدمیتوجه، ماهستیممصردر، آزاديبهرسیدمیشما

،هستتیترجزو، 7آیۀ سورة طالقدوبارهوتسلیمبهکندمیوادارراشما،آمدهتیتردرکهآیههمینپس

7، آیه )65(قرآن کریم، سوره طالق

.سیجعلُ اهللاُ بعد عسرٍ یسراً…

.دهدمیخدا به زودي پس از سختی و تنگنا، فراخی و گشایش قرار…

وماتنگناياینکهستهاینهمۀ اینهاکنیدمیتوجه، بگیریدیادویدشوبیدارشماکهشرطیبه، درسته

نیستاینبهراجعگفتگوهااین، آوردمیدرتوشازراشماوکندمیمتالشیرامن،استبودهمندر، ماسختی

، باالبردمیآلخرهباراخانهقیمتخدا، دیهستناراحتشما، پایینآمدهقیمتش، خریدیدخانهرفتیدمثالًشماکه

تنگناي شما گرفتاري شما از من ذهنی است از هم هویت شدن با باورهاست . کنیمنمیصحبتچیزهااینبهراجع

شوید، و تسلیم بشوید میو ما راهی نداریم بیرون برویم ولی این درد کشیدنهاي ما بیهوده نبوده اگر شما بیدار

و 5کند آیه میو تنگنا را تبدیل به فراخیازه بدهید شما را هدایت کندبزودي با پذیرش اتفاق این لحظه شما اج

کندمیسوره انشراح که موالنا بارها و بارها اشاره6

1،2،3،5،6، آیه )94(قرآن کریم، سوره انشراح

فَإِنَّ مع الْعسرِ یسرًا

.پس بی تردید با دشواري آسانی است

)6(إِنَّ مع الْعسرِ یسرًا

.بی تردید با دشواري آسانی است] آري[

 كردص لَک نَشْرَح 1(أَلَم(

گشاده نکردیم؟] به نوري از سوي خود[آیا سینه ات را 

 كروِز نْکنَا عضَعو2(و(
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و بار گرانت را فرو ننهادیم؟

 رَكظَه ي أَنْقَض3(الَّذ(

.همان بار گرانی که پشتت را شکست

کند آري بی تردید با دشواري آسانی است و این دشواري میا دشواري آسانی است دوباره تاکیدپس بی تردید ب

عنوان هوشیاري در این جهان و در ذهن بدست آوردید، زندگی دشوار بوده، و موالنا است که شما به اي هتجرب

این است کهآن در نظر دارد وکند به دو تا آیه این سوره انشراح ولی سه آیه دیگر هم میدرست است که اشاره

آیا ما فضاي درونت را گویدمیدارد به انسانگشاده نکردیم؟] به نوري از سوي خود[آیا سینه ات را گوید می

پس مشخص شد ما از جنس او هستیم او از جنس بینهایت است و . باز نکردیم؟ جوابش چی هست؟ چرا باز کردي

.آگاه نکردمآن گوید من بینهایت را در درون تو درست نکردم؟ و تو را بهمیدارد. ما هم از جنس بینهایت هستیم

همان بار گرانی که . بار گرانت من ذهنی بوده،  از پشتت بر نداشتیم؟ چرا برداشتیدو بار گرانت را فرو ننهادیم؟

سالگی 50ی در سالگ40پس وقتی پشت ما را شکسته دیگر بار گران توهم در زندگیمان در .پشتت را شکست

گوید که پس از تنگنا میآیدمیفهمیم که ما چرا درد کشیدیم و این دردها الزم نبوده دنبال اینهامیبه زور داریم

گوید که کتکها و دردهایی که ما کشیده ایم بیجا نبوده میگشایش است، درست است اینها را براي چه در تیتر

. توانید رد کنیدنمیوانید بیدار بشوید، شما هیچکدام از اینها راتمیبراي بیداري ما بوده و شما االن

:گویدمیبلی این هم حدیثی است که موالنا آورده

حدیث از پیامبر اکرم

کَما کانَ یقُولُ رسولُ اهللاِ صلَّی اهللاَ علَیه و سلَّم اذا اَصابه مرَض اَوهمّ اشْتَدي 

اَزمۀُ تَنْفَرِجی

.شدت گیر تا برطرف شوي: فرمودندمیرسیدمیگاه بیماري یا اندوهی به رسول خداهر 

شما از خودتان . ایمخواهد بگوید که کتک خوردن ما هم شدت گرفته ما به اندازة کافی درد کشیدهمیو البته

درد به اوجش رسیده یا ام یا نه؟سالۀ خودم به اندازة کافی درد کشیده40بپرسید جواب بدهید آیا من در زندگی 

براي این که زندگی این همه درد براي شما تدارك ندیده بوده، اصالً زندگی درد آنطوري که . نه؟ جوابش بلی هست
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خواسته، غزل یادتان هست گفت به این جذبۀ کشش که از جنس عسل است بخواهی نخواهی نمیما کشیدیم که

.نه اینطوري که ما بیش از حد رفتیم در خشکیفا بیامیزم، آمیزم، به شهد جذبه من آب جمییک ذره درد

ناشکفتمشت و چوبش زد ز صفرا***او را گرفتناگهانی خود عسس

خواهد یک چیزي از جهان فرم بخواهد همین کهمیرود به گداییمیبینید که این شخص پاشدهمیبلی

صفرا یعنی خشم، ناشکفت یعنی بی محابا بدون تامل (صفرا گیرد و ازمیخواسته گدایی کند داروغه او رامی

درست مثل اینکه یکی برسد بدون سئوال و جواب  یکی دیگر را شروع کند به کتک زدن، همین طور شد، چون 

توي . یعنی چی؟ یعنی حتی قصد گدایی از جهان هم درد آور استخواهد برود گدایی، میمشخص نیست که

عمالً شروع بکنید به گدایی . از کسی شما بخواهید توقع داشته باشید درد آور استفکرتان اگر چیزي هست 

.زیر کتکگیردمیعسس شما را

دزدان، ضراردیده بد مردم ز شب****هاي تارشبآن اتفاقاً اندر

مردم از شب شبهاي تاریک، شبهاي تاریک ذهن در شبهاي تاریک هر انسانی که رفته شبها به دزديآن اتفاقاً در

دزدان ضرر دیده بودند، ضرار یعنی ضرر رساندن به یکدیگر یا ضرر، ما به همدیگر ضرر زدیم یا نه؟ خیلی زیاد به 

ما همین که یکی را به واکنش . دزدیم؟ زندگیمیخودمان هم ضرر زدیم، چرا؟ براي این که شب دزد هستیم، چی

کنیم با میدزدیم، این که ما بچه هایمان را هم هویتمیهایشان رادزدیم، از بچه هایمان زندگیمیکنیممیوادار

آوریم که اینها باورهاست قبول کنید با اینها هم هویت بشوید و همین طور مردم را داریم میچیزها و فشار

ین ضرررفتند دزدي به مردم ضرر زدند به تمام مردم یعنی سکنۀ زممی، این جور آدمها کهدزدیممیزندگیشان را

زنیم؟ به میزنیم؟ به نباتاتمیزنیم؟ به جماداتمیضرر به حیواناتو درد داریم ما وقتی من ذهنی داریم زنند می

. زنیممیزنیم؟ بلی کهمیانسانهاي دیگر

جست دزدان را عسسپس به جِد می****و منْتَحسهاي مخوفبود شب

شبهاي ما در ذهن ترسناك و نحس است بد شگون . و ترسناك و نحساالن هم همین طور است شبهاي مخوف 

پس داروغه دزدها را به . زنیم در این شب ذهن شب هم هویت شدگی بادام پوك استمیبه هر چی دستاست

داروغه همین رئیس . تواند رمز غیرت زندگی باشد قانون زندگی باشدمیگفتیم داروغه. کندمیجد جستجو
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گردد منتها رئیس پلیس خدا، خدا رئیس پلیس ندارد قانون است شما هر قانونی را زیر پا میبپلیس است که ش

. شودمیگذارید بالفاصله اثرش مشخص

هر که شب گردد، وگر خویشِ من است**ببرید دست: تا خلیفه گفت که

شود دوران شب گردي و میپس معلوم. تا خلیفه گفت یعنی خدا گفت دستها را کوتاه کنید هر که شب بگردد

ما فامیل خدا هستیم یا نه؟ معلوم است که . خواب انسان به پایان رسیده از نظر موالنا، حتی اگر فامیل من باشد

. شویم مامیاش کنید، کههستیم همۀ ما فامیل خدا هستیم امتداد او هستیم، گفته اگر امتداد من هم باشد تنبیه

که چرا باشید بر دزدان رحیم؟**** بیمتهدید و بر عسس کرده ملک

کنی؟ همۀ ما در این قصه جزو میبر داروغه سلطان نامه فرستاده او را تهدید کرده ترسانده که چرا به دزدها رحم

.دزدان هستیم،

یا چرا زیشان قبولِ زر کنید؟****شان را از چه رو باور کنید؟عشوه

یعنی اگر کسی شب بیرون . کنیدمیکنید چرا از آنها رشوه قبولمیاوریعنی فریبشان را و دروغشان را چرا ب

کند که حاال ما آمدیم به هواخوري ببینیم چه خبر است اینجا، شب یعنی در شب ذهن یک من میآمده و تظاهر

دزدي، مینه همین طور راه بروي چیزي از مردم! ذهنی بیرون آمده ما آمدیم کار کنیم قصد دزدي از کسی نداریم

عشوه شان یعنی حرفهاي قشنگ ذهنی شان را حرفهاي خردمندانه ذهنی شان را، . دزديمیچیزي از زندگی

گوید عشوه شان را نخر، عشوه شان میآدمهاي علمی هم من ذهنی دارند، آدمهاي مذهبی هم من ذهنی  دارند،

گوید به اجرا کننده قانونشمیقانونشگوید بهمیگوید به غیرت زندگیمیخدا به داروغهخرد، نمیرا خدا

گوید به اینها رحم نکن، به اینها درد بده حرفهایشان را باور میکندمیگوید به خردي که این عالم را ادارهمی

.گویدمینکن، االن دارد خودش

رحمی استبر ضعیفان ضربت و بی****دسترحم بر دزدان و هر منحوس

ضعیفان کی . هر کسی که دست نحسی دارد در اینصورت بی رحمی براي ضعیفان استمی گوید رحم بر دزدان و 

یادمان باشد که موالنا در یک اشل بزرگ خلقت دارد . رسدنمیها هستند؟ ضعیفان کسانی هستند که دستشان

یم، ولی من داشتن ما و درد پخش کردن ما براي نباتات خوب نیست البته ما توي این فکرها نیست. کندمیصحبت

دهیم به نمیآیند به این جهان و معصومند خوب نیست، ما که اصالً افراط کردیم ما آنها را امانمیکههایی هبچ
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شما به این نحس دستها، خدا گفته به داروغه گفته نه، ؟کندمیرحمها هکنیم من ذهنی به بچنمیهم رحمها هبچ

کارد و درد را در جهان پخشمیك است، کسی که دردکارد بادام پومینحس دست کسی است که هر چه

دهند، انسانهاي دیگر میکنند درد به دیگرانمیکند،  تمام من هاي ذهنی درد دارند درد را با خودشان حملمی

.این ابیات بسیار بیدار کننده است. ما باید بیدار بشویم. کنندمیکنند شکایتمیرا تخلیه انرژي معنوي

رنج او کم بین، ببین تو رنج عام****ز انتقامخاص، مسکُلهین ز رنج

! آگاه باش از رنج خاص این دزدان، تو انتقام و درد دادن را متوقف نکن: گویدمیبه داروغه

یعنی دست برندار صرفنظر نکن، رنج این من ذهنی را نبین، کم بین یعنی هیچی نبین که چقدر دردمسکُل

دانستید درد براي بیدار کردن شماست؟ درد براي می، شماکشندمیمین است که خیلی ها دردبراي ه! کشدمی

گوید رحم نکن به این، شما فکر میببین. کندنمیکند رحممیدرد را زندگی ایجادنالیدن و شکایت کردن نیست؛ 

الید و بگویید که به من رحم نکنید شما یک تصویر ذهنی داشته باشید یک تصویر هم از خدا منعکس بکنید و بن

شناسید شمانمیشما قانون زندگی را. دهدمیکند درد بیشترينمیخدا به شما رحم. کندمیاو به شما رحم! کن

براي ! توانید درخواست کنید دعا کنیدنمیتوانید من ذهنی را نگه دارید، با من ذهنینمیتوانید شکایت کنیدنمی

ببینید . گویدمییعنی همه باشندگان این عالم، ظاهراً انسانها رابین، ببین تو رنج عامرنج او کمگوید میهمین

پیغامها در این ابیات تک به تک است قصه خیلی ساده است شخص از بغداد رفته مصر داروغه گرفته کتکش

.دهدمیزند ولی بیت به بیت به شما پیغاممی

و هالك تن نگردر تعدي* ****بر در دفع شراصبعِ ملْدوغ

پس این شخصی که به من . گوید این را ببرمیانگشتی که بوسیلۀ ما گزیده شده زهر تویش هستاصبعِ ملْدوغ

گوید این را ببر تا شر میماند که مار گزیده پر از زهر استمیذهنی پر از درد مجهز است مثل یک انگشت بدن

د سرایت نکند به بقیه اعضاء، و بدان که اگر تعدي کند و سرایت کند به بقیه اعضاء تا این زهر تعدي نکن. دفع شود

پس این آنتنی که اینجا بوسیلۀ من ذهنی درد . کشدمیمثل قلب، زهر برود به قلب و از آنجا برود به بقیه اعضاء را

د این را باید ببري، قبل از این گویمی، قانون زندگیرود به همۀ اعضاء کائیناتمیشودمیکند این پخشمیپخش

زند در اولین کتک میدهد داروغه کتکمیکشَد دردمیاز طرف دیگر او شما را. که ببرد شما تسلیم بشوید

. دومین سومین چهارمین پنجاهمین صدمین هزارمین باید بیدار شوید
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گشته بود انبوه، پخته و خام دزد*****ایام، دزدآن اتفاقاً اندر

اش هم خام اش، دزد پخته دزدي که علم دزدي دارد دزد زیاد شده بود هم پختهایام آن گوید درمیتفاقاًا

خام دزد هم یک آفتابه دزد . دانشمند پر از درد. دانشمند است با سواد است وارد است با دانش است ولی من دارد

کند هم دور و میرد هم خودش را غمناكاست کسی که اینقدر دانش ندارد فقط یک من ذهنی هم هویت شده دا

بینید به هزار نفر، ده هزار میولی یک کسی که خیلی پخته است دانش دارد یک دفعه. برش ولی خیلی برد ندارد

در این دوران هم خام دزد و . گفته به هیچکدام رحم نکن. دزد پخته استآن دهدمینفر، چند میلیون نفر درد

.هم پخته زیاد شده

عددها و زخمهاي بیچوب*****چنین وقتش بدید و سخت زددر 

همین موقع بود درست مثل زمان حال این موقع دید و خالصه زیر چوب و لگد زیاد و بی عدد یعنی بیشمار این را 

همۀ بالهایی  که سر ما آمده جدایی ما از همسرمان از بچه مان از . ما هم خوردیم، شما هم خوردید. گرفت

.زخمهاي بی عدد داروغه بودهما همه هاي هن اعتراضات ما گرفتاریهاي ما، رنجشهاي ما، کینشریکما

که مزن تا من بگویم حال، راست***** نعره و فریاد زان درویش خاست

پس از این همه کتک که خوردیم . درویش نعره و فریاد برخاست که نزن تا راستش را بگویم، حاالآن می گوید از

شنویم حاضریم راستش را بگوییم؟ که من گدا هستم؛ من دزد هستم؛ من میام از ما که االن این پیغام راما، هر کد

من وقتی رنجیدم زندگی را دزدیدم گذاشتم توي رنجش، رنجشهاي من زندگی  دزدیده شدة ! زندگی را دزدیدم

.اري نکرده امحاال این درویش بیچاره اولین بارش است گفت نزن هنوز که من ک. من هستند

تا به شب چون آمدي بیرون به کو؟*****اینک دادمت مهلت، بگو: گفت

دهد االن اگر شما این پیغام را بشنوید از خیلی میزنم بگو، به ما هم بعضی موقعها زندگی مهلتنمیگفت حاال

مدتی براي شما مهلتتوقعات از خیلی درد پراکنی ها غیبت کردنها ایراد گیري ها دست برداري زندگی یک 

براي چی شب آمدي بیرون؟ چرا شب آمدي بیرون؟ یعنی در : گویدمیفهمی، بهشمیگوید بگومی.دهدمی

اصطالح ما در حالیکه گم شده در فکرهایت هستی براي چی رفتی بیرون؟
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راستی گو، تا به چه مکر اندري*****اي زینجا، غریب و منکريتو نه

ی، درست هم هست ما اینجایی نیستیم ما بغدادي هستیم ما اهل فضاي یکتایی هستیم، ما اهل تو اینجایی نیست

اي داري؟ چه کلکیراستش را بگو چه نقشه. گویدمیجهان فرم نیستیم، غریب و ناشناس هستی داروغه

کنی؟ میخواهی سوار کنی؟ اینجا چه کارمی

شدند؟دزدان کنون اَنْبهکه چرا *****اهل دیوان بر عسس طعنه زدند

زنند که چرا این همه دزد هست؟ دزدها مییعنی دولتیان اطرافیان شاه نمایندگان مجلس بر رئیس پلیس طعنه

.اندزیاد شده

وا نما یاران زشتت را نخست*****اَنْبهی از توست و از امثال توست

% 95و یاران زشت ما ! ل یاران زشتت را معرفی کنبیشتر شدن دزدها از تو و امثال توست، درست هم است، تو او

.مشخص است. انسانها هستند

تا شود ایمن زرِ هر محتَشَم******ورنه کین جمله را از تو کَشَم

زر هر محتشم . کشم، تا زر هر ثروتمندي ایمن بماندمیاگر راستش را نگویی اگر بیدار نشوي من کین همه را از تو

هستند، تازه ها هزندگی هر محتشم، محتشم انسانهایی که به حضور رسیدند، محتشم همین بچایمن بماند یعنی 

دزدي؟ براي چی آمدي بیرون؟ براي چی تو با من میهستند یکسالش است تو براي چی زندگی مردم راها هرسید

دزدي؟ این االن میراکنی؟ کی گفته تو بچه بزرگ کن؟ تو براي چی زر محتشم هامیذهنی پر از درد بچه بزرگ

کند نگاه کن، تو براي میبازي. به دنیا آمده پر از طالست پر از حضور است پر از هوشیاري است پر از زندگی است

خواهی؟ میکنی؟ چیمیچی این را افسرده

و همه سهم بینید که ما همه موثریم در این کارمیکشم باید بگویی که با کی شریکی تو،میکینش را همه از تو

و هر کسی که به . کند در فساد جامعه شریک بقیه آدمهاستمیهر کسی که من ذهنی دارد و درد پخش. داریم

گروه دم هم شریک گروه خودش است آآن کندمیحضور رسیده و روشنایی ایزدي را در این جهان پخش

.رندبمیاینها از بین. کنندمیعاشقان، گروه انسانهاي معنوي آنها کمک
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برو کیسهسوزکه نیم من خانه*****گفت او از بعد سوگندانِ پر

من خانۀ . بر هر دو به معنی دزد استاو پس از سوگندهاي سخت گفت به خدا من دزد نیستم، خانه سوز و کیسه

خانۀ خودمان و دیگران دهد ما میبر کامالً معنیبرم، خانه سوز و کیسهنمیکنم، من زر کسی رانمیکسی را خراب

شما نگاه کنید که چه جوري یک زن و . زنیممیسوزانیم با دردهایمان با پخش درد، ما زندگی انسانها را بهممیرا

کنند خانه شان رامیکنند با هزار امید و فامیلها و پدر و مادر آنها دخالت در کار آنهامیمرد جوان باهم ازدواج

خواهید راستش را بگویید؟ کسی که میشما پس از کتک خوردن زیاد. کنندمیرامزرشان را ح. سوزانندمی

بگوید من . همین االن است که راستش را بگوید. گرددمیکند برنمیرود، دیگر دزدينمیراستش را بگوید گدایی

ید که بابا تو آدم همین االن است که داروغه بهش بگو! آمدم گنج را پیدا کنم من نیامدم اینجا دزدي و گدایی

خوبی بودي فقط ابلهی، تو باید برگردي بروي بغداد یعنی چی؟ یعنی شما رفتید ذهن مدتها آنجا بودي االن وقتش 

فهمید که شما خانه سوز و میخورید و به راستیمیاست برگردي بروي به فضاي یکتایی این لحظه و شما سوگند

.بر نیستیدکیسه

من غریب مصرم و بغدادي ام*****دي اممن نه مرد دزدي و بیدا

کنیم من غریب مصرم در این فضاي فرمها در این جهان میداریم کشف. من اهل دزدي نیستم و اهل ظلم نیستم

من اهل . گوییدمیشما االن به خودتان. غریبم، بارها موالنا این را گفته، من بغدادي ام من اهل فضاي یکتایی ام

شما خوب بفهمید درك کنید که چه جوري : امروز موالنا در غزل به ما گفت. لم کردم به خودمظلم نیستم زیاد ظ

خواهی دشمنی کنی؟ ما میخواهی با خودت دشمنی کنی؟ تا کیمیشما کمر به از بین بردن خودتان بستید؟ چرا

خداییت باید برگردد . خداییت در جهان ذهن و فرم غریب است. کشف کردیم االن ما در این جهان ذهن غریبیم

.به کجا؟ به بغداد این لحظه و به گذشته و آینده نرود، به زمان روانشناختی نرود، دیگر در ذهن اطراق نکند
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