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3081مولوي، دیوان شمس، غزل شماره 

تو عاشقی؟ چه کسی؟ از کجا رسیدستی؟

نگري کژ؟ به شب خریدستی؟مرا چه می

چه ظلم کردم بر تو؟ که چون ستم زدگان

، قَبا دریدستیکُله زدي به زمین بر

کنی، مگر پیشینتَظَلُّمی به سلَف می

که داغ و درد و غم عاشقان شنیدستی

غلط، ز رنگ تو پیداست ز آل یعقوبی

رخ یوسف، که کف بریدستیاي بدیده

ز تیر غمزه دلدار اگر نَخَست دلت

چرا ز غُصه و غم چون کمان خمیدستی؟

آیدز آه و ناله تو بوي مشک می

آهوي نافی، سمن چریدستییقین تو 

باش، یک سخن بشنوتو هر چه هستی می

اگرچه میوه حکمت بسی بچیدستی

حدیث جانِ تُوست این و گفت من چو صداست

اگر تو شیخ شیوخی، وگر مریدستی

اي، و درمانیتو خویش درد گمان برده

اي، کلیدستیتو خویش قفل گمان برده
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قلیعاگر ز وصف تو دزدم، تو شَحنه

وگر تمام بگویم، ابا یزیدستی

دریغ از تو که در آرزوي غیري تو

ندیدستیجمال خویش ندیدي، که بی

ستتو را کسی بشناسد که اوت کَس کرد

دگر کَسیت نداند، که ناپدیدستی

دال برو برِ یار و مباش بسته خویش

که سایِح و سبک و چابک و جریدستی

به ترك مصر بگفتی به شومی فرعون

برِ شُعیب چو موسی، فرو خزیدستی

چون عمر ماست حدیثش، دراز اولیتر

چنین دراز سخن را بدان کشیدستی

دوم پی ظلِّ تو، شمس تبریزيهمی 

مگر منم عرَفه؟ تو مگر که عیدستی؟
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.دهممیاز دیوان شمس موالنا ادامه3081با سالم و احوالپرسی برنامه گنج حضور امروز را با غزل 

3081مولوي، دیوان شمس، غزل شماره 

تو عاشقی؟ چه کسی؟ از کجا رسیدستی؟

نگري کژ؟ به شب خریدستی؟مرا چه می

در که از جنس خداییت است فراموش کرده انسانی که اصلش راتواند به هر انسانی باشدمیپس این خطاب

بیشتر خشمش هم متوجه ذهنش در فکرهایش گم شده و یادش رفته کی و چی هست و خشمگین است و

کند تو عاشقی؟ یعنی شخص شما هوشیارانه با خدا یکی هستی؟ تو میسئوالموالنا پس . نوعان خودش استهم

دانی از جنس خداییتی از جنس او هستی، آیا هوشیارانه زنده به او شدي؟ یا بصورت تصویر ذهنی عاشق میکه

یک تصویر ذهنی دیگر هستی؟ 

کنم هر کسی با سکون با آرامش و تامل بسیار این میمن پیشنهاد.کندمیانسان را توصیفدر واقع بیت وضعیت

من عاشقم؟ خوب اگر هستم بینهایت بودن خودم : بگوید. سئوالت را از خودش بکند و در جواب دادن عجله نکند

جنس فکره و این بافت یک تصویر ذهنی محدود هستم که از،کنم؟ یا نهمیرا، یکی بودن خودم را با خدا حس

یا از ؟فرم هستمبیعلی االصول در این لحظه من یک باشنده. فکري یعنی من ذهنی عاشق تصاویر خودش است

. امام و به ابدیت او زندهگویم من از جنس خدا هستم؟ و به بینهایت او زندهمیجنس تصویر هستم؟ آیا من لفظاً

گویم؟ چرا میسم؟ اگر عاشقم و هوشیارانه از جنس او هستم چرا دروغترمیام پس چرااگر به ابدیت او زنده

شود با بینهایت مقایسه کرد؟ میکنم؟ مگر بینهایت رامیکنم؟ چرا خودم را مقایسهمیغیبت

مراگوید کهمیخواهد ما این سئوالت را از خودمان بکنیم و منصف باشیم، براي اینکه در مصرع دوممیولی موالنا

کنیم چپ نگاهمیکنی؟ چرا ما به همنوعمان به یک انسان دیگر گژ نگاهمیکژ؟ چرا به من گژ نگاهنگريمیچه

براي اینکه تصویر ذهنی شدیم در ذهنمان، با عینک او یک تصویر . بینیممیکنیم؟ براي اینکه با من ذهنیمی

اوت است، و من چون با تصویر ذهنی خودم از تصویر ذهنی متفآن کنیممینگاه،ذهنی دیگري را از او ساختیم

مگر مرا شب که گوید می.گیرم خشمگین هستمنمیخواهم ومیتصاویر ذهنی از چیزهاي بیرونی زندگی

، از جنس زندگی هستیم، خواهد بگوید که ما انسانها از جنس خدا هستیممیخریدي؟ مرا درست ندیدي؟ در اصل

براي اینکه همه ما از جنس . شناسیممیآمدیم و همدیگر را آنجا دیدیم واز جنس عدم هستیم و از پیش او 
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خواهد توجه بدهد که شما اینجا رفتی توي ذهن و آنجا میکنیم؟میزندگی هستیم، پس چرا به همدیگر گژ نگاه

لی مرا کنی، ومیعینک مرا خریدي با من دوست شدي با من رابطه برقرارآن و باذهنی درست کرديیک عینک

به پس این که در اثر کژ نگري که از گژ نگري. یک وقتی باهم بودیم یکی بودیم، االن هم هستیم! تو شب نخریدي

بینیم، براي اینکه هم نوعمان را از جنس میبینیم یعنی غلطمیگیرد ما همدیگر را گژمیاصلمان سرچشمه

براي اینکه با مال ما متفاوتند و ،انیم که بسیار بدنددمیبینیم، بلکه تشکیل شده از یک سري صفاتنمیزندگی

گیریم نمیخواهیم ومیدهد زندگیمیاز اتفاق این لحظه از تصاویري که ذهنمان نشانما چون در این لحظه 

ت افتد و ما این اتفاقامیافتد بوسیله زندگی اتفاقمیعلی االصول اتفاقاتی که براي ما،کنیممیدیگران را مالمت

بیند براي میذهن ما چون کژ نگر است اینها را بد. دهندنمیرا که بدند، چرا بد هستند؟ براي اینکه به ما زندگی

شادي خواهیم زندگی است میچیزي که ماآن .خواهد توي اینها نیست که اصالً نیستمیچیزي کهآن این که

کژ نگري اصلی این . یک کژ نگري استاینهم. تواند بدهدنمیخواهیم از اتفاق بگیریم اتفاقمیاست اینها را ما

بینیم با میاست که بجاي این لحظه که از جنس عدم است از جنس خداست از جنس خود شماست، اتفاقش را

تواند نمیکنیم، هوشیاري جسمی پیدا کردیم، پس گژ نگر هستیم، هوشیاري جسمی ذهنیمیاتفاق ستیزه

بیند، پس این عاشق میبیند چرا که خودش را جسممیبنابراین انسانهاي دیگر را جسمزندگی را زندگی ببیند، 

آمد که شب نخریده، روز میدید، یادشمیاگر عاشق بود از جنس خدا بود زندگی را در همۀ انسانها. نیست

. روز ازل ما پیش زندگی، خدا آشنا هستیم، چرا که از جنس او هستیم،ابتداآن خریده، یعنی

پس شما این سه تا سئوال را باید از خودتان بکنید، عجله هم نکنید چون ما که عجله نداریم که این بیت را معنی 

توانید روي یک بیتی یک هفته بمانید، همین طوري بگویید اگر من میکنیم برویم سراغ بیت بعدي، نه، شما

بینم؟ میکنم؟ آیا به چشم او به چشم زندگیمیا تجربهنهایت او را فراوانی او ربیاز جنس او هستم؟ آیا؟عاشقم

بینم؟ پس من عاشق میبینم؟ چرا بصورت مجسمهنمیپس دیگران را و خودم را چرا بصورت زندگی،بینممیاگر

مچرا تصویر ذهنی هستم؟ براي اینکه هم هویت شد. حاال عاشق نیستم چی هستم؟ تصویر ذهنی هستم. نیستم

. خواهممیبا هوشیاري ذهنیم، پس من دارم از چیزهاي بیرونی زندگیجهانیبا چیزهاي این

کردیم عاشق هستیم با او یکی هستیم، درست است که بالقوه عاشق هستم ولی عمالً هوشیارانه میحاال ما فکر

از کجا رسیده و بقیه جوابها را شما در چه کسی و .نیستم، و قرار است بطور عملی و هوشیارانه برگردم پیش او
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گویید من چه کسی هستم؟ من کی هستم؟ آیا من این اسمم هستم؟ که یک سري میشما.کنیدمیاست این پیدا

مشخصات حول و حوش این اسم تنیده شده یا من تنیدم یا دیگران نسبت دادند، اسم من این است، مردم از من 

گویید، آیا من این میمندم، و بقیه چیزها را که شماام، سخاوتدانشمندم، آدم مهربانی: این مشخصات را دارند

؟ چه کسی هستیدشما اصالً هستم؟ اصالً من تصویر ذهنی هستم یا دوباره از جنس خدا هستم؟ فعالً تعیین کنید 

آیا قانع هستید که یک تصویر ذهنی باشید؟ 

د؟ همین تصویر ذهنی؟ همین سئوال دوم این هست که شما چه کسی هستی. حاال سئوال اول وحدت با او بود

کجاخواند ازنمیبه اضافه مشخصات و مال دنیا همین هست؟ اما این با سئوال بعديدردها؟ همین اسمتان

حاال در همین جهان مادي صد ؟از کجا آمدي اینجا ظاهر شدي! رسیدستی؟ تو که نبودي، توي این جهان نبودي

کنید که این من ذهنی گذرا و از بین رفتنی می؟ آیا شما فکربه کجا خواهی رفت،فرض کنیم خواهی بودسال

خدا که .، چه کسی؟ اگر شما قبول کنید که از جنس خدا هستید نباید بترسیدترسیدمیبراي همین؟هستید

.ستنیمردنی 

ید داننمیترسید و خشمگین اید پسمیگویید از جنس خدا هستم عمالً از جنس تصویر ذهنی هستیدمیو اگر

گفتن اینکه من از جنس خدا هستم فایده ندارد، گفتن این که من عاشقم فایده ندارد که، این . چه کسی هستید

هم بگوییم که بلی من اینجا نبودم یک دفعه اینجا ظاهر شدم معلوم نیست از کجا، بعد یک موقعی هست که اینجا 

.خبري نخواهد شدهیچل دیگر هم از منناپدید خواهیم شد، صد سال پیش از من هیچ خبري نبود، صد سا

دانی در اینجا مدت کوتاهی خواهی بود، کجا میرسیدستی؟ یعنی توکجاازروم؟میآخر من از کجا آمدم؟ به کجا

از جنس وحدت با او هستی، اصالً عین او ،کند که شما از جنس عشق هستیدمیخواهی رفت؟ همین به شما القاء

و االن باید هوشیارانه همین االن که اینجا هستید صد سال یا صد و پنجاه سال یا شصت هستی، از پیش او آمدي

سال، باید بروي پیش او و کژ نگاه نکنی، آیا شما کژ نگاه کردن خودتان را که در واقع نگاه من ذهنی است نگاه 

. کندمیبراي همین سئوال؟شویدمیهوشیاري جسمی است، متوجه

خوب ؟شناسیدمیو قضاوتهاها ر را در همین شب دنیا با هوشیاري جسمی با همان برچسبشما انسانهاي دیگ

ی که این باورها را ندارند از یآنها،همین من ذهنی هستم با این باورها و این باورها حقیقت استکسی بگوید من

وم به فنا هستند، این کژ نگري یا محکاینها آدم نیستند،پوشند، اینها کافرندنمیرنگ من نیستند مثل من لباس
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بینیم تمام انسانها امتداد او هستند و باید اجازه بدهند او خودش را از آنها بکشد و همه مینیست؟ آیا حقیقتاً ما

مذهب شان؛ عقاید سیاسی شان؛ عقاید ؛انسانها به او زنده شوند صرف نظر از رنگشان؛ عقاید ظاهري شان

دانیم اینها را یا آنها را شب خریدیم، شب خریدیم یعنی درست ندیدیم میکنند،یماجتماعی شان که کجا زندگی

ندیدیم که هی نگرانیم صبح ،خوب! شود آقا؟ این قدرمیفروشند به شما، چقدرمیشب تاریک یک جنسی را

خورشید بشود ببینیم چیه؟ 

پس . بینیم ما همه از یک جنس هستیممیبینیم،میخورشید بیاید خورشید حضور بیاید همدیگر را ما درست

کنم شما میولی قبل از این که برویم خواهش،گویدمیبیت بعد همین رااین دعوا چی بوده؟ دعوا توهمی بوده، 

خودتان از خودتان سئوال کنید خودتان جواب بدهید کسی . تامل کنید سئوال کنید از خودتان، عجله نکنید

تواند منصفانه در مورد خودش قضاوت کند و باید خودش را زیر نور میبرود،یک موقعی آبرویش نیست که آدم

خوب معلوم است انسان از جنس خداست و از پیش خدا رسیده و ،و نه تعمیم بدهدافکن خودش قرار بدهد 

.شود کهنمیعاشق هم هست دیگر، این جواب

نگاه کنید به خودتان برگردید سئوال کنید هی شما باید خودتان را بگذارید آنجا نگاه کنید سئوال کنید هی 

آید یک کار براي خودتان بکنید، اگر درست نگاه کردید خواهید دید که نمیجواب بنویسید اگر دیدید درست در

دانیم چه نمی، براي این که عاشق واقعی نیستیم،آیدمیتمام دردسرها و گرفتاریها به خاطر همان سه تا سئوال

دانستیم که رفتنی هستیم میدانستیم از کجا رسیدیممیچون اگر. دانیم از کجا رسیدیمنمیکسی هستیم، و

دانستیم که اصل ما آفل نیست، پس ترس و خشم ما را میدانستیم چه کسی هستیممیاگر.مانیم مانمیاینجا

. کردنمیگیج

بیند در نتیجه نمیداند ونمیرا از جنس زندگیکژ بین انسانی است که خودش. افتدمیدر اثر کژ بینی اتفاقات بد

بیند و تصویر ذهنی گذراست براي این که از چیزهاي گذرا و آفل تشکیل شده مثل مال میاز جنس تصویر ذهنی

.اندچیزهایی که ما با آنها هم هویتیم و آنها مرکز ما شدهآنو مقام دنیا و بچه و همه 

اینکه من عصبانی هستم . واهد شد شما مسئول هوشیاري خودتان بشویدو جواب درست به این سئوالت سبب خ

شما از ،شما عصبانی نیستید، شما ترسو نیستید. اینها قبول نیست، این ارثی استو خانوادة ما این طوري است

ذهنی بنابراین در اثر کژبینی یعنی دیدن اتفاق این لحظه بعنوان خودتان براي این که تصویر . جنس خدا هستید
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لحظه به افتد لحظه به لحظه، فکرهاي شمامیافتد و این بدن هم اتفاقمیاین تصویر ذهنی اتفاق. اتفاق است

لحظه به لحظه پس شما چه جوري. افتد، اصل شما از جنس اتفاق نیستنمیافتد، اصل شما اتفاقمیلحظه اتفاق

اتفاقات بد ،بینیدمیا باید پیدا کنید، تا زمانی که کژبینید، خوب کژ بینی خودتان رمیافتید؟ پس گژمیاتفاق

کنیم که این میکنیم، ما داریم اصرارمیخواهد افتاد، چرا؟ براي این که با این کژبینی ما در مقابل زندگی مقاومت

. کنیممیبافت هستیم، این بافت را حفظ

. داري یک چیزي غیر از خودت درست کنیگوید که افسوس تو در آرزوي غیري، یعنی هر لحظه آرزومیغزل

این ابیات . خوانممیبینم سطحیمیعجله دارم، سطحی!کنمنمیشوي؟ براي اینکه تاملنمیآخر براي چی بیدار

این ،خواهی باشمیگوید تو هر کیمیگوید،میامروز. ابیاتی نیست که شما فقط از نظر ادبی معنی کنید بگذرید

،این انعکاس وضع توست. کنممیوب گوش کن من اینها را مثل آینه دارم منعکسوصف حدیث توست، خ

. بینی؟ پایین هستمی

زدگانستمچونکهتو؟برکردمظلمچه

دریدستیقَبابر،زمینبهزديکُله

ل باشدکند ممکن است معمومیهم هر کی دعواهکاله را برداشتن و به زمین کوبیدن و پیرهن را چاك دادن امروز

در اثر گژبینی اتفاقات را خدا !ما به همدیگر هیچ ظلمی نکردیم. قدیم معمول بوده، یعنی خیلی عصبانی هستی

تا شما مقاومت نکنید، از زمانی .آوردمینسبت ندهید، خدا بوجودآن آورد، اتفاقات بد را شما به این ومیبوجود

کنیم به مقاوت در مقابل این لحظه، میشویم و شروعمیارد ذهنآییم به این جهان ومیکه ما به عنوان هوشیاري

افتیم به گذشته و آینده و به یک باشنده میشود ومیمن ذهنی متولدورویم به زمان یعنی گذشته و آیندهمیما

.توهمی تصویري و تصوري، این باشنده ما نیستیم

کند شما را و هم به شما میکند با چیزها از جنس اتفاقمیتهم هم هوی،پزدمیاز همان ابتدا زندگی دارد شما را

خواباند میهم،کندمیهم بیدار،خواباندمیکند این درست نیست هان، هوشیار باش بیدار شو، هممیدارد حالی

کشد میدهد و هم یک دفعهمیکند ما را هوشیاري جسمی و هوشیاري درديمی، هم هم هویتکندمیهم بیدار

باید همین طوري دنیا را بشناسی با شناخت دنیا من با آنها متفاوتم، منم بشناسی، من تو . گوید نگاه کنمیعقب

.این پیغامش است.هستم
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خواهیم و این اتفاقات هم که بد است میایم این کژبینی است که ما از اتفاقات زندگیما به همدیگر ظلمی نکرده

کنم، همین که میکژ نگاه. کنممیچرا؟ مقاومت! تو نکردي خودم کردم! تو کرديکنممیو براي من افتاده فکر

آن من خودم را،شوممیآید باال و عینک کژبینی به چشمم است، هر چی کهمیکنم من ذهنیمیمقاومت

تواند نمیرشود به عنوان تصویمیکسی که این لحظه در اثر مقاومت بلند.بینمنمیدانم، پس از جنس زندگیمی

کنی ایننمیگوییم نه تومیما. کنممیمن دارم این کارها را،گوید شما این را بفهممیخدا. از جنس عشق باشد

خواهد میکند ولیمیمردمبوسیلهالبته او هم . کنندمیکند مردممیکند دوستممیکند همسرممیآن کندمی

کنی که مسئولیت هوشیاریت را در این لحظه میکنند تو به خودتنمیظلم را دیگران به تو. شما را بیدار کند

!بعهده نداري

این که شما در این لحظه از جنس هوشیاري ذهنی جسمی باشی و یا از هوشیاري حضور به عهده کی هست؟ به 

شد این جارو اینکه در این لحظه درونتان فضادار بشود و از دردها پاك با.عهدة دیگران یا به عهدة شما؟ شما

بعهدة دیگران؟ بعهدة کی هست؟! گفته این خانه را جارو کنید،کردن خانۀ شما که خودش گفته خانۀ من است

کردند بر تو؟چون دیگران نیامدند خانۀ شما را تمیز کنند ظلم.بعهدة شما

همایم هم خشمگین، چرا اینقدر خشمگینی؟ بلی مادریدستیقَبابر،زمینبهزديزدگان کُلهستمچونکه

خواهد خودش را نمیخواهد خانه را پاك کند،نمیترسیم براي اینکه من ذهنی ما مسئولیت قبول ندارد ومی

کند که میکند ولی همیشه دیگران را مالمتمیببیند و یک ابزاري هم دارد بنام مالمت، بندرت خودش را مالمت

.همۀ اینها توهم است. که باید باشند نیستندنطوريآکنند، نمیآنطوري که باید عمل کنند

ما خودمان را کهگیریممیاز همه اینها ما نتیجه. نه در اثر ظلم دیگران،پس خشم شما ناشی از گژبینی شماست

، دائماً به خودمان نگاه کنیم، نگاه نکنیم که چه خودمان زیر نور افکن باشیم،خودمان را ببینیم،باید بشناسیم

. کند، همه حواس من به این باشد که من خودم گژ نبینممییکار غلطکسی چه 

کنی، مگر پیشینتَظَلُّمی به سلَف می

که داغ و درد و غم عاشقان شنیدستی

دام من ذهنی هست ک،کنیم به ما ظلم شدهمیما همه حس. سلف یعنی گذشته. تَظَلُّم یعنی حس ستم، دادخواهی

اش به ثمر رسیده باشد؟ مقدار زیادي رنجش و کینه و شکایت انباشته نکرده ذشتهکه از گذشته راضی باشد؟ گ
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پس منظور ما در این خواهد بگوید که این نشناختن منظور ما که در بیت اول گفت که تو عاشقی؟ میموالناباشد؟

؟ اما شما اگر این گفت تو عاشقی.هوشیارانه دوباره برگشتن و از جنس او شدن است،جهان منظور همۀ انسانها

فالن چیز بدستم :گویدمیپرسی چرا ناراحتی؟میاند، چرا؟ وقتی از کسیمنظور را گم کنید که مردم گم کرده

مضطربم، یا فالن ،ترسم به فالن چیز نرسم، نگرانممیترسم از دستم بدهم،مینیامده و یا این چیز دستم است

. کنممیاظهار تاسف،ادمموقع فالن چیز را اشتباه کردم از دست د

یعنی تو که انسانی ذاتاً ،اینها یعنی چی؟ اینها یعنی تو یک جور شنیدي که عاشقان داد و درد و غم او را دارند

. رفتی به جهان و االن پر از درد شدي،عاشقی براي اینکه جنس او هستی، بجاي اینکه هوشیارانه بروي سوي او

که منظور عشق بود و درد عشق نشناختی، نشناختن درد اصلی و منظور اصلی چون درد اصلی و منظور اصلی را

کشند به خاطر چی هست؟ میاصالً این همه دردي که مردم.به صورت دردهاي روانی ذهنی و جسمی در آمدهبود 

.انددرد اصلی را گم کردهبخاطر این هست که

شوید میشما خوب نگاه کنید متوجهاگر گوید؟ میکند به من ظلم شده، چیمیکند حس ستممیهر کسی تظلم

داند از نمیداند از کجا رسید؛نمیداند که کی هست؛نمیدر این جهان گم شده؛،که ایشان درد اصلی را گم کرده

ماند یک میماند در ذهنشمیدانست مدت هفت هشت سال در جهانمیجنس عشق است چون اگر این شخص

شد، هم میشد ابدیت اومیشد بینهایت اومید برمی گشت در این لحظه از جنس اوکشیمیخرده هم درد

شد، حاال میشد هم آرامشش تامینمیرفت هم شادیش تامینمیاز بیناش رفت هم نگرانیمیترسش از بین

راه را ،کردهکرد که بتواند همان چیزها را بدست آورد ولی چون این کارها را نمیهم خرد زندگی به او کمک

زها بدست آورده ولی در هر کدام از آنها یمقدار زیادي از این چرفته دنبال چیزها، عوضی رفته، بدون این بعد خدا

درست هم نگاه خوب اگر کسی به این نگاه کند و با عینک. هم گیر افتاده و مقدار زیادي هم درد انباشته کرده

.منظور اصلی را گم کردهفهمد که این آدممی،کند با عینک زندگی

که عاشقان داغ ،اياي نه دیده، شاید شنیدهکنیمیسلَفبهتَظَلُّمی،کنیمیگوید تو از گذشته شکایتمیپس

منتهی تبدیل ،کند داغ عاشقی داردمیفهمیم این را، که هر کی شکایتمیالبته ما االن. و درد و غم عشق دارند

، عوض اینکه ما برگردیم و برویم با او یکی بشویم و از جنس این لحظه بشویم در شده به یک چیز مصنوعی و بد

مقاومتمان را زیاد کردیم و آب حیات دیگر وارد وجود ما ،مقابل اتفاق این لحظه و در مقابل خدا مقاوت نکنیم
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ینکه خشم است ما در این جهان گم شدیم، اشتباه کردیم ولی این درد ما ولو اینکه جسمی است ولو ا. نشد

فقط بجاي اینکه بسوي او ،که من عاشق او بودم،دهدمیحسادت است هر چی هست این یک چیزي را نشان

عشق من هم به همسرم . عشق تصویر ذهنی را به تصویر ذهنی تجربه کردم،بروم و عشق حقیقی را تجربه کنم

. کنیدمیشما دارید شناسایی. دیک تصویر ذهنی بود، براي همین جواب نداعشق تصویر ذهنی من به

غلط، ز رنگ تو پیداست ز آل یعقوبی

رخ یوسف، که کف بریدستیاي بدیده

یعقوب،یعقوبآلازمنظور، یعقوبیآلتوکهاینبراياي،دیدهخودشی،،نشنیديتو، گفتماشتباهنهگویدمی

رخهمهما، استتمثیلخداستموردایندراالح، یوسفرخاینکهبراي،یعقوبیمآلهمۀ ما، بودیوسفپدرکه

یااي بریدهراات کفکهیابریدستیکفکهیابریدستیکفکهایم،بریدهرامانکفاینکهبرايایم دیدهرایوسف

نشانمصريزنانبهرایوسفخواستمیوقتیزلیخاکهدانیمی،چرا. استشدهبریدهات کفکهاي شدهمتوجه

پوستپرتقالیانارنجموقعآن داشتندآنهاو، گفتیمهزار باردیگر استتمثیل، بودکردهدعوترانهاآ، بدهد

، ببرندرانارنجاینکهجايبه، رفتندهوشوعقلازدیگر کهبودزیبااینقدرآمددرازیوسفوقتی، گرفتندمی

. بریدندرادستشان

داريتمایلواي دیدهرایوسفرخو،آگاهیذاتدرتویعنی. ستها شدگیهویتهمبریدنتمثیل، تمثیلاینو

همپائینکهاستاینمهممطلبیکواي بریدهتوگویدمیپائینواي بریدهوببريراشدگیهاهویتهماینکه

خوشجا، ديکراطراقخانۀ شعیبسالیچندولی،رفتیمصرازفرعونشومیبهتوکهگویدمیو، گویدمیالبته

شعیبدخترانآبچاهسرکه. خواندخواهیمپائینکه،رفتفرعونپیشازکهگویدمیراموسیداستان، کردي

قويآدمهمخودشو، وایستادهدخترتادووبرندمیآبهمهاینکهبراي. رسدنمیآبآنهابهکهدیدودیدرا

خوششپدرشانوپدرشانخانهبردندرااودخترهاو، خترهادبهدادکشیدآبوکنارزدرامردم، بودهیکلی

خدمتمنبه، سالدهازکمتر، سالهفتیاسالچندکهشرطیبهتوبهدهممیرادخترهاازیکیگفت، آمد

هستبیتشپائینکنی

بسیاراتفاقیکمنتظرید، شماشخصیعنی، بیفتدزندگیشاندرمهمیاتفاقیکمنتظرندهنوزانسانهااگرپس

درکههمانطور، هستیدجداجهانازاآلنهشیاريبعنوانشما.استافتادهاتفاقآن کهبدانیدباید، بیفتدمهمی
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خانۀ وبرويبایداینجااز، کرديخوشجاآنجاوخانۀ شعیبآمدياي،شدهجدافرعونازتوکهگویدمیبیتآن 

همینطور، دیدراآتش، کوهبااليایمنواديدررفتآنجاازوقتیموسیچون، باشدذهنهمینتواندمیشعیب

وجهیدنمیآتشچخماقشسنگوبودحاملهخانمش، بودسردبودزمستانیشبآن ،دیدخواهیمبیتدرکه

، دپرنمیجرقهماچخماقسنگونداردمزهدیگر زندگیکهبینیممیمامیانسالیدرمثالًمثل، استتمثیلاینها

ماهشیارياینکهبراي،مسیحبهایم حاملههمماونیامددستبهزندگیورودمیداردجوانیحرارتآن دیگر

ازکهرفت، هستآتشیکوهبااليدیدموسییکدفعهو.ردیگاستتمثیلیکهمهاینها، استذهندرهنوز

هستمعالمیانخدايمننیستمآتشمنگفترسیدوقتیاستگرفتهآتشدرختکهدیدبیاوردآتشآنجا

.شدزندهزندگیهوشبهورفتذهنیهوشازیعنیشدبیهوش، شدبیهوشموسی

ایندرراخدایاراخودتانهستیدآمادهشما، استافتادهشماشخصیعنی، مابرايمهماتفاق، صورتهربه

نسبتاًزیاديمقداروبشویدتسلیمکهینهم، استشلبسیارجهانبهشماچسبیدنو؟کنیدشناساییلحظه

تجربهراآرامش، کنیدتجربهرازندگیاصیلشاديوبشودپدیدارشمادرحضورهشیاري، صفربهنسبتزیادي

وترسحالدرودردازپرذهنیتصویروذهنیمنجنسایناز، هستیدجنسآن ازشماکهبینیدمیکنید

کینهوکنندهشکایتوانتظارازپر، خواهممیارآن ،آناز، خواهممیراایناینازوارطلبکوناآراموغمدرحال

.ستهذهنیمنمالاینهاد، نیستیدروغگووکنغیبتوکنانتقادوانتقامجووورز

، ستپیدامارنگاز، هستیمخدافرزندواقعدرهمهما.هستیدیوسفهمشماچون، آیدمییادتانیوسفرخ

من، استرفتهیادتدردآن که،استدیگريدردنشانۀ یکدرداین، داریدهمدرداگربگویدخواهدمیموالنا

سواالتاینازیکی؟رسیديکجااز؟عاشقیتو؟هستیکیتو:استپرسیدهاولهمان، کنممییادآوريدارم

؟رسیدمکجاازمنکه، کسیهربرايباشدکارسازتواندمیسومی، بگذارداثرشمارويباید

آنهادروبینیدمیراآدمهامرگشماو، رفتخواهیکهآیدمییادتان؟ رسیدمکجاازمنبگوییدکههمین

داردهماآلن،بودرسیدهآنورازپیشسالچند، رودمیدارداآلنآدماینگوییدمیبوخ، کنیدمیشرکت

داردراتمهمین. هستماینمثلمهمن، رااینکنیدانکارشماتوانیدمین؟شدچیبوخ، بودنخواهد، رودمی

:گویدمیبردمیجلو
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ز تیر غمزه دلدار اگر نَخَست دلت

چرا ز غُصه و غم چون کمان خمیدستی؟

غمزة ابرويازپرونازآلودهحرکاتباخدایعنی، استشدهزخمی، غمزة معشوقبوسیلۀ تیرتودلگویدمی

،استکردهاصابتشماقلببهاینوانداختهتیريیکابرویشکمانبا، استدادهشمابهعالمتییکدشخو

خواهدمیدائماً، استنورغذاشنوراین، هستیمنورجنسازما؟ هستیمچیجنسازما، هستیداوعاشقیعنی

.استشمنظوراینو، برودخواهدنمیمادهسويبه، برودبزرگترنورسويبه

دردهاياینکهبگویدشمابهخواهدمیو،کنیدنگاهخودتانبهفقط، مندر؟ رودنمیمندرچرابپرسیدشما

رااشاراتاین، بینیممیراها غمزهاینما.استغمزة دلدارتیراز، استکردهخمراشماکمانمثلکهشما

چه؟ ایمشدههویتهمآنهاباکهداریمباورهاییآیا، کنیممینگاهجمعبهآیا. دهیمنمیاهمیتولیبینیممی

، بگویدمابهبیایدیکینگوییدشما.کنیدپیداوکنیدنگاهکهشماستمسئولیت؟ استداشتهنگهراشماچیزي

منتظرکسیهرکهاستاینغلطالگوهايازیکی.نباشیدمنتظرشماو، بگویدنیستکسیموالناازبهتردیگر 

خودتانشخص، کردخواهدکمکشمابهکهآدمیتنها، کندکمکشمابهآیدنمیکسهیچ، استکسییک

.کنیدقبولرامسئولیت، هستید

گرفتهرامنجلويچیزيچهکهبگوییدکنیدفکرکنیدملأت، کنیدنگاهو، افکننورزیربگذاریدراخودتان

عشقباخدا:گویدمییعنی؟ دانممیغمزة دلدارمساويواقعدرراخودمغصۀ فعلیوغماینمنآیا؟است

کههستشمادرکششییک، هستیداوجنسازشمااینکهبراي، درسته، استکردهزخمیراشمادل، خودش

نورشمادلدر، استنورآن دنیا،اینچیزهايبهکنیدوصلرااینخواهیدمیشمازوربهحاال، برویداوسويبه

، گرفتیدراجلویششماودهستیاینجاکهسالیهشتادهمیندر ، لحظههمین، هشیارانه، آنجابرودبرگردداست

.چیزهابهنچسبید،کنیدرها

وگذاشتهاینتويکششییکاي،جاذبهیکاووهستمهشیاريمننورممنبوخکهدانیدمیشمااینکهاصالً

و.بیایمخودمبهمن، کژدیداینخاطربهگیرممینادیدهمنوکنممیدریافتمنراآن عالئموکشدمیدائماً

بله.کنمنمیتوجهها غمزهاینبهواشاراتاینبهکهاستعلتاینبهخمیدمکمانبهغصهازمنکهجورياین

توگویدمی،هستیجنسیچهازتوگویدمی،بیندمیراوضعشکهحالیدر،کندمیتوصیفراانسانداردمرتب
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توکهگویدمیشمابهداردوراشمااصلکندمیتوصیفو.کننگاه، کنیمیپیدا، کنینگاهکههستیمسئول

.بفهممصنوعیتوضعیتاینباباشدبایدکهرااصلیتوضعیتآن تفاوت،کنملأت

آیدز آه و ناله تو بوي مشک می

ستییقین تو آهوي نافی، سمن چرید

جوريهر، نالۀ تووآهاینازگویدمی.آیدمیدستبهمشکآن نافازکهآهویی، مشکآهويیعنینافآهوي

کنممیعرضدوباره.کردیمگمرامنظورماکهاستنشانۀ اینهممادیاتبرايحتینالۀ ماوآهگفتیم.باشدکه

پاسخبایدشما.کشدمیراخودشجنس، گذاشتهاي ذبهجایکمادراو، هستیمنور،هستیمهشیاريجنسازما

رااوهشیارانه، باشیمداشتهآرزومندي، باشیمداشتهطلبیعنیبکنیمحسابیونالۀ درستوآهاگرحاالبدهید،

نالۀوآههمباز،دندانیهمراایناگرولی، ستهخوبینالۀ خیلیوآهاینبوخ، نخواهیمدیگريچیز، بخواهیم

کهداندمی،باشدوارديآدمیک.آیدمیمشکبوينالۀ شماوآهازهمبازکهاستمعلوم، دبکنیکهکههمغلط

دانستهکندحرکتاوسويبههشیاريایناینکهجايبه، کردیدگمرااصلیدردموقتاًفعالً؟چیستدردتانشما

راآن اگرکندمیفکر،حرصباذهنیتصویریکسويهبرودمیبیروندارد، شدهذهنیتصویرحاال، شناختهو

دستشبهیادهدمیدستازراآنهاوقتیحاال. شودمیبیشترزندگیشکنداضافهخودشبهبیاورددستبه

فقط، استاصلیمنظورآن عالمتهمشکایتشاینولیکندمیشکایت، کندمینالهوآهدوباره، آیدنمی

.شودمیبیداربگوییبهششودمیبیدارفوراً، داندنمیقتاًمو، اآلنداندنمی

وهستندختنآهوي، هستندنافآهويهمۀ انسانهایقین، آیدمیعطربويآیدمیمشکبوينالۀ ماوآهازپس

اینجادر،چریدیمگل، بیاییماینکهازقبلهمما، کندمیتغذیهگلهاازنافآهوي، اندچریدهیاسمناندچریدهگل

ذهنیمنشاههمماکهنیستيراینطو. شویممیخشکمانرسدروحانیغذايمابهاگر، چریممیگلهمبازهم

مااما، کنیممیمقاومتماکهچهگر، رسدمیمابهزندگیطرفازروحانیغذايازنشتییکباالخره.باشیم

.نیستیمخشکخشک

توجهبهش، نکردیدتوجهحاالتااگر. شناسیدمیراخودتاناصلیمنظورگوهاگفتاینباشماحاالصورتهربه

، فرستدمیپیغامدائماًزندگیبه این که شویدمیامیدوار، هستیداوجنسازکهشویدمیامیدواروکنیدمی
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چههر؟ باشیدهشیارجوريچه، گیریدمیراعالئماین دباشیهشیاردهرخیک اگرشمافرستدمیرااشغمزه

.بکنیدآشتیلحظهایناتفاقبا، افتدمییادتانموقعهر،بشویدتسلیمبیشتر

خداسوياز، آمدماوسويازمن؟ رسیدستیکجاازگفتدیگر بله، رسیدياوسويازتو، عاشقیتو:گفتهموالنا

منکهبزرگاتفاقآنو، شودمینبهترایناز، دیگر هستمخدائیت؟هستمکسیچه، هستماوامتداد، آمدم

برومقصداًوعمداًمننبایدفقط، امهشیاريیک، شدمجداجسمازمنیعنی، استافتادهذهندربودممنتظر

دنیابهرامن، منکنترلازخارجچیزي، اوسويبهروممیمن، بگذارمخودمحالبهراخودم، بشومهویتهم

وقتیبزرگاتفاقآن مادر. نیستیمسنگما، نیستیمدرختما، نیستیمحیوانام، گویدمیرااین، کشدنمی

. ذهنیمتويهنوزجمعیبینیکژوبینیکژرويازفقطما، استافتادهشدیمانسان

کهمااطالععدموجامعهعشقیبیوغلطتربیتوخودتان؟استداشتهنگهذهنتويهنوزراشماچیزيچه

ازما،یوسفیمجنسازما،آیدمیخوشبويمامرکزازنافیمآهويمااصلدرولی، استبودهچیمااصلیمنظور

از،هستیمبندة اونخواهیمبخواهیمحالهربه، هستیمخداگونهمایعنی، خداآلیعنییعقوبآل، یعقوبیمآل

استاینبرايشناسایی.رارویمانگردانیمیبرم؟ ودشمیچیحاال، داریمدنیابهروموقتاًحاال، هستیماوجنس

:گویدمیراهمینحاال، ردیگ

باش، یک سخن بشنوتو هر چه هستی می

اگرچه میوه حکمت بسی بچیدستی

باش، ولی یک ،باش، نه انسان از جنس تصویر است،، خداییت آگاهانه هستمباش،هستمذهنیمنگوییمیتو

اي، چیدن حکمت یعنی همین یادگیریهاي ذهنی کمتهاي ذهنی بسیار چیدهگرچه که ح!سخن را خوب گوش کن

دانش زیاد داریم، هر کس که دانش زیاد دارد و با آنها هم هویت است بسیار سخت است که این ما آید، نمیاز آنور

.اندیت شدهاند باهاش هم هواند و هر چی هم چیدهکسانی که بسیار میوة حکمت چیدهآن سخن موالنا را بشنود،

حدیث جانِ تُوست این و گفت من چو صداست

اگر تو شیخ شیوخی، وگر مریدستی

این حرفهایی که.دهممیوضعیت بشر را نشان،دهممیمی گوید من یک آینه هستم و من دارم تو را نشان

کوه است، ندا در گویم مثل انعکاس آواز درمیزنم قصه جان توست، داستان هوشیاري توست، و این که منمی
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زنم مربوط به داستان شماست و درست است، حاالمیام این حرفها را کهکوه است یک انعکاس من مثل یک آینه

.رئیس همه دانشمندان باش و یا مرید باش،خواهی شیخ همه شیخها باشمی

اگر هنوز هوشیاري ،نوز من دارياگر ه،ت نناز، اگر تبدیل نشدياگوید تو به دانشمیخواهد چه بگوید؟میموالنا

مهم نیست تو ،، و در این لحظه یک بعد عمیق حضور در تو زنده نشده و خرد او همراه تو نیستجسمی داري

را ناین سخ،ولی بخاطر اینکه من ذهنی داري و به جایی رسیدي! مریدي یا شیخ و شیوخی تو من ذهنی داري

؟ستهسخن چیآن ،نشنیده نگیر

اي، و درمانیدرد گمان بردهتو خویش 

اي، کلیدستیتو خویش قفل گمان برده

هستیم به محض اینکه مقاومت ما در ما درمان.ولی درمان هستیم،پنداریممیدر من ذهنی ما خودمان را درد

که همین. تمام انسانها این خاصیت را دارند.شودمیدرمانگري ما شروع،مقابل اتفاق این لحظه به صفر برسد

بلندتراش شود من ذهنیمیشروع کند به مقاومت در مقابل اتفاق این لحظه، هر چه مقاومت زیادترانسان 

افتد به گذشته و آینده، پس بنابراین راجع به میشودمیشود، زمان شروعمیشود، عقل من ذهنی غالبمی

خواهد به نتیجه برسد، و هر چه میدهشود ناراضی که در آینمیايیک گذشته،کندمیگذشته و آینده فکر

از اش شود، هوشیاريمییعنی از جنس هوشیاري جسمی،شودمیترشود از جنس جسم میمقاومت زیادتر

کند به میشود به هوشیاري جسمی، پس از این لحظه حرکتمیحضور و از هوشیاري عدم در این لحظه تبدیل

.شود دردمیبه توهم و کژبینی و بنابراینوزمان

آید در این لحظه و عمقش میشودمیشود جمع و جورمیهر چه مقاومتش کمتر باشد از گذشته و آینده جمع

، و هر چه بیشتر برود شودمیشود یواش یواش عمقش کممیکنده،شودمیشود، هر چی مقاومتش زیادمیزیاد

باال هستند مثل ابر آنهایی که حس آن شدند درکندهها شود، خیلیمیبه گذشته و آینده عمقش تقریباً صفر

کنند، میلیونها دالر پول دارند ولی میکفایتی، ناقص بودن و احتیاج و نیازمنديبیکنند آنهایی که حسمینقص

.شود با پول با انباشتن ارضاء کردنمیآورد این جور نقص رانمیحس نقص حس سیري . کنندمیحس نقص

زیاد کنید کنده بشوید بروید به زمان و دیگر وصل نیستید و حس نقص بکنید و این مثل ابررااگر شما مقاومت 

دهد این ابرها و واکنش بوجودمیتغییر شکل،آیدمیحرفهاي مردم،آیدمیشود وقتی بادهاي رفتار مردممی
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فاقات و ترس و واکنشها کندهافتید در گرو حوادث و اتمیخواهد خودش را بزرگ کند، شمامیآید و این ابرمی

آیید به این لحظه و اگر مقاومتتان صفر بشود به عمقمیشود دوبارهمییواش یواش که مقاومتتان کم. شویدمی

. رسیدمینهایتبی

هاي ذهنی فکرکنند دردند، همه منمیهاي ذهنی فکرکنیم، همه منمیبینید ما چه جوري درمان را دردمیپس

به هر چالشی ،در حالیکه ما کلید هستیم، مقاومت صفر یعنی من ذهنی صفر معادل کلید است،فلندکنند قمی

یعنی فضاي بینهایت چالش شما را ،کند، مقاومت صفر مداوم یعنی برقراري در این لحظه با عمق زیادمیبزنی باز

شوید با میاوالً شما لطیف. ت استفضاي عدم پر از خرد است پر از عشق است پر از لطافآن ،گیردمیدر آغوش

وقتی ،همه چیز در دست شماستاین نظر و ماده اولیه. شویدمیکلید،کنیدمیچالشتان با لطافت برخورد

که گم کردید دوباره به دست بیاورید؟ توانید درمان بودن و کلید بودن خودتان رامیمقاومت صفر است، آیا شما

.باید روي خودتان کار کنید،قانون جبران؟د کار کنیدحاضرید بدست بیاورید؟ حاضری

و بدانید که اشتباهاً ؟بزرگان ابیاتی چنین گرانبها به ما گفتند، شما حاضرید خودتان را زیر نور افکن قرار بدهید

قفل کنید آهاي مردممیو به همه روي؟ایدو درد پنداشته؟ایددر اثر کژبینی من ذهنی خودتان را قفل پنداشته

اینها ،کنندمیرنجش، خشم، ترس، کینه، نگرانی حملآنهایی که مقدار زیادي.درد مرا درمان کنید،مرا باز کنید

آن توانند دوباره بدست بیاورند،می.اندآدمهایی هستند که درمان بودن و کلید بودن خودشان را از دست داده

رود، فوراً دید شمابسوآن خواهد بهمینوز در شماهوشیاري هنوز داغ خدا را دارد هآن یوسف، یوسفیت

، همین که دید شما عوض بشود شما هم عوضآدمی دید است و باقی پوست و گوشت. شودمیتواند عوضمی

.شویدمی

کلید ،این عوض کردن دید است که من قفل نیستم،خیلی از شما بینندگان عوض شدید، دیدتان عوض شده

او کلید دارد این کلید ، کلید را بده،کندمیدرمان هستم، شما را از گدایی و نیازمندي رها،مهستم، من درد نیست

او درمان دارد نه این یکی درمان دارد نه تو درمان داري، کافی است که موازي بشوي با !دارد، کلید شما هستید

شما بین خودتان به عنوان نور و خدا کسی .نور او نور شما هم هست.زندگی در این لحظه اجازه بدهی نور او بتابد

.رسدنمیرسد بوسیله یک نفر دیگرمینور او مستقیم به شما. را قرار ندهید
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کند به نور خودتان به کلید بودن خودتان، به درمان بودن خودتان، به شما میموالنا یا هر کس دیگري شما را بیدار

رفتید از نمی،دانستید که شما درمان هستید کلید هستیدمیاگر شما.دهد که بروید دوباره گدایی بکنیدنمییاد

مکانها، مکانها ساختمان هستند مثل مکانها حاال بگوییم قبر موالنا یا اماکن مذهبی اینها ساختمان هستند اگر تو 

چرا،ران راتوانی درمان کنی خودت را و دیگمیهوشیاري بشويچرا که شما امتداد او هستی،،درمانی، کلیدي

خواهی؟میچرا از یک آدم دیگرخواهی؟ میروي از خاك و سنگمی

خواهید میخواهید یک تصویر ذهنی هستید از تصویر ذهنی درمانمیدانید که وقتی از یک آدم دیگرمیشما

نی شدي دانستی که شما یک تصویر ذهمیدانستی این را؟میاین کژبینی است، این ندیدن درمان بودن توست،

کنی، تصویر ذهنی تو از این تصویر ذهنی میتصویرش را در ذهن درست،بیندمیرفتی یک مکانی را چشمت

خواهی فال میاین درست است؟ شما در حالی که درمانی و کلیدي،خواهدمیخواهد، درمانمیساختمان نجات

.رسیمیخواهی وضع ستارگان به شما بگویند کی به درمانمیبگیري؟

هستید از ناآگاهی به درمان بودن و کیلد بودن آن مریضی که شما االن دارید و زیر فشارآن دانید کهمیشما

ن درد من ذهنی فوراً بازو این دید که شما درد هستید و قفل هستید این قفل من ذهنی و ایخودتان است؟

دهد، میبه شما شناسایی،دهدمیا بینششما موازي بشوید با زندگی در این لحظه بینش او به شم.شودمی

آزاد شدید، هر رنجشی را ببینید و بدانید و آن ازهر قسمتی از قفل را بشناسید. شناسایی مساوي با آزادي است

افتد، تمام کینه هاي شما، رنجشهاي شما خشمهاي شما غیر میشناسایی کنید که این غیر الزم است این خودش

.کندمیست کلید شما این قفلها را بازجزو قفل ا،الزم است

وگر تمام بگویم، ابا یزیدستی**** عقلیاگر ز وصف تو دزدم، تو شَحنه

گوید اگر از وصف تو بدزدم یعنی کم کنم از می.عقل من ذهنی،شَحنه یا شحنه همین داروغه است که عقل ماست

دانی میعنی هوشیارانه به بینهایت او زنده شدي؟از جنس عشقی؟ یدیگر این سئواالت را پرسیده؟خداییت تو

دانی چه کسی هستی؟ اگر اینها را بدانی خودت بدانی براي خودت در آنصورت میکه از پیش او رسیدي؟ تو

گذارد و مییک چیزي خواهیم خواند، یکی از عارفانی است که موالنا احترامراجع به بایزید پس از غزل . بایزیدي

ه بینهایت خدا زنده شده، منتها وقتی زنده شده به بینهایت خدا و به ابدیت خدا یک حرفهایی شخصی است که ب

گفته که به میدر واقع داشتهمن خدا هستم در جلد بشر، . که گفته که من از جنس خدا هستم، من خدا هستم



Program # 645گنج حضور645برنامه شماره 

19: صفحه

و به بینهایت خدا زنده بشود هر کسی که به ابدیت. تماماً زنده شدمبینهایت و ابدیت او یعنی دو تا خاصیت خدا

این آدم به منظور اصلی بشري کامالً بیدار شده است به مقصود ،در حالی که زنده است در این جسم است هنوز

فهمیده که از جنس عشق است، فهمیده که چه کسی است از جنس خداست، فهمیده از کجا ،رسیده است

خودش همه چیز آفل است نباید به آنها بچسبد و نچسبیده رسیده، فهمیده که خواهد رفت، فهمیده که غیر از

. بوده

اند یعنی چی دزدیده. اندکه دزدیده! وصف ما را که خداییت است بدزدند% 90کهمی گوید اگر کم کنم، فرض کنید

، هراز جنس او هستیمبصورت هوشیاري رسیم به این جهانمییعنی هم هویت بکنند ما را با جهان، ما وقتی

شود دل ما، یک مقدار از میشویم و اومیچسبیم به چیزي و هم هویتمیشویم به چیزيمیدفعه که وابسته

کنید؟ خوب میشود، وصف ما که وصف این قفل و این درد نیست که، شما خودتان را چگونه وصفمیوصف ما کم

رنجش زیاد دارم، توقع زیاد ،ینی هستمگویید که من آدم خشمگمیاگر بخواهید من ذهنی خودتان را وصف کنید

گفت ستمزدگان، ستم ،دارم، همسرم به من اینقدر ظلم کرده، دیگران ظلم کردند، که امروز هم در غزل داشتیم

.زندگی از دستم رفت، اینها در من ذهنی وصف ماست،قدر من را ندانستند، زندگی نکردم،کشیدم

خداست، فراوانی خداست، ابدیت خدا یعنی آگاهی از این لحظه ابدي که اما وصف اصلی ما خداییت است بینهایت 

در حالی که هنوز توي این تن هستیم، اگر به اندازة صفر بدزدند یعنی هم ما این لحظه ابدي هستیم تا ابد هستیم

شد ما بایزید جهان صفر باشد در دل ما هیچ چیز مادي نباشد، بنابراین درون ما بینهایت شده باازهویت شدگی ما 

شما چی؟ شما داروغه . شویم من ذهنی، داروغه عقلمیاگر بدزدند ما. یکی از عارفان قرن دوم بوده. هستیم

عقلید یا بایزید هستید؟ 

عارفی است که مورد عالقه و احترام موالناست، ،در ضمن این را هم بگویم که این اسمش بایزید است عارف است

اي بدون اینکه توجه کنند بایزید است و بار اسم ایشان آمده و بعضی موقعها یک عدهو یزید فرق دارد، چندین 

یا پیغام ها بعضی،کنیم و زنگ زدند و اعتراض کردندمیعارف است فکر کردند داریم در مورد یزید صحبتایشان 

.گذاشتند

.شناسیدمیکه شمایزید نیست آن توجه کنید هرکسی که اسمش یزید باشد تویش یزید باشد حتماً
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ندیدستیجمال خویش ندیدي، که بی***دریغ از تو که در آرزوي غیري تو

آوري که غیر از میکشی و به عمل درمیگوید حیف از تو، که هر لحظه آرزوي این رامیحیف، حیف از ما، دارد

ینقدر تند تند فکرچرا ما ا. چیز دیگر همین من ذهنی است! چیز دیگري بشوي،خودت که خداییت است

وضعیتهاست، چرا ،راجع به بیرون است راجع به چیزهاي مادي است،گذردمیکنیم؟ این فکرهایی که از سر مامی

در این لحظه ،کنیم؟ براي اینکه عجله داریم از جنس غیر بشویم، هر چیزي غیر خداییتمیاینقدر تند تند فکر

شما چرا . شویم؟ غیر ما تصویر ذهنی استمیچه جوري غیر. همغیر یعنی چیز مادي، تصویري، تو. غیر است

.دانید تصویر ذهنی توهم استمیکنید تصویر ذهنی بشوید؟ شمامیاینقدر آرزو

جهان از جنس خداست از جنس نور و هوشیاري و عدم است همین کهدر اینآید میگفتم هوشیاري که

ولی ما توان . شودمیکند، من درستمیگذشته و آینده پیداشود، میچسبد به چیزها زمان برایش درستمی

کند و چون من از جنس خداییتم و منظور من میکه مقاومت این چیز توهمی را درست،فهم این موضوع را داریم

گذارم، و این من ذهنی هم یک نمیمن دم به دم این من ذهنی،این است که هوشیارانه برگردم از جنس او بشوم

شود؛ میشود؛ ایراد بگیري قویترمیقویترآن شود؛ کشتی بگیريمیموذي است باهاش ستیزه کنی قویترچیز 

مگر . شودمیقویترآن شود؛ هر کار بکنیمیشود؛ بوسیلۀ او بخواهی خدا را بشناسی قویترمیقضاوت کنی قویتر

.دم به دمش نگذاري

فعالً یک . شود براي اینکه فکر کننده او هستمیبربیایی قویترهر چقدر تندتر فکر کنی که چگونه از عهده این

دهیم دربست میما تمام زندگی را. من در ما وجود دارد که او ما را متقاعد کرده به عنوان زندگی که او ما هستیم

توانید از نمیماکند، حاال با فکر او و تند تند فکر کردن او با عجله او شمیکنیم او فکرمیبه ایشان، وقتی فکر

شود؟ میشما همۀ نیرویتان را بدهید به او، از دست او رها بشوید همچون چیزي. دست او رها بشوید

حاال افسوس که مردم در آرزوي درست کردن یک چیزي هستند .خواهیم معنی بیت را بفهمیممیپس بنابراین ما

گویید، این لحظه تصمیم گرفتم دیگر این مییعنی شما. خواهم این کار را بکنمنمیمن دیگر،که خودشان نیستند

چون ما معتاد به فکر کردن هستیم، ما معتاد به من ذهنی ،توانیم کنار بگذاریمنمییک دفعه. کار را نخواهم کرد

! توانید این لحظه اختیار فکر کردنتان را بعهده بگیریدنمیشما! تواندنمیهستیم، یک معتاد که یک دفعه که

ور، تو مرا به واکنش وادار کردي، من خودم نبودم، من آن تو مرا کشیدي به این ور،خوب تا به حال تو فکر کردي
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خواهم تو را از تخت بیندازم پایین که نماینده فرعونی،میاالن خردم را بکار نبردم، ضررها را تو به من زدي، 

کنند میچندین بار مردم در نمازشان تکرارروزي! د هستیماننبیگوید جمال خودت را ندیدي کهمیو. توانیدمی

زاد نظیر او نمیشود ونمیشود، یعنی شما اصلتان هوشیاریتان زادهنمیزاد، زادهنمینظیر است، خدابیکه خدا

پس شما با این چشم و با این ذهن. دندید هستیبیدرست کرد؛ پسآن شود مثلنمیدر این جهان نیست

آرام کنید بوسیلۀ فکر خودتان را جستجو ...نید اصل خودتان را ببینید، براي این کار باید فکر را آرام بکنیدتوانمی

براي اینکه خودتان را ببینید باید خودتان بشوید، ولی تا ! نکنید، فکر صفر بشود و شما تازه ببینید کی هستید

شویم که یک تصویر ذهنی دنبال یک تصویر میتوجهدر واقع تا بحال م،بحال با فکر در جستجوي خودمان بودیم

. ذهنی بود و این غلط بود

شوم این نیروي ایزدي را این نیروي زندگی را میمن وقتی خشمگین: شما بعد از این به خودتان خواهید گفت

والً بلند شوم که این انسان که امیشوم به عنوان یک انسان خشمگین بلندمیدهم، دارم که خشمگینمیدارم

خواهم این انرژي زندة زندگی می.خواهم بکنمنمی،کنممیترس،کنممیبشود که توهمی است و دارم خرج خشم

زندگی را باید زندگی ،من باید این را زندگی کنم،مال خودم است،را براي خودم نگه دارم، حیف است این طالست

طوري ببینید و در آرزوي ساختن یک چیز تقلبی من ذهنی شما اگر این . خشمگین بشومآن نه اینکه با،کنم

مانند است بیبینید، صورت خودتان را کهمیصورت خودتان را،بینیدمییواش یواش جمال خودتان را،نباشید

پس هوشیاري امتدا خدا در شما . مانند بشویدبی، چیز که نیست، نه چیزهستنه چیزآن بینید کهمیموقعی

پول من نیستم، اتفاق من رود من نیستم،میچیزي که از بینآن .غیرها من نیستم،شناسدمییواش یواش

. آورممیشوم من غیر را بوجودمیمن نیستم، هر دفعه که خشمگینمن نیستم، هیجاناتذهنی نیستم، تصاویر

برند که کسی یک میکارو افسوس را در جایی به. دریغ! شوينمیو موالنا گفته افسوس، افسوس که تو متوجه

. داندنمیبراي اینکه؟کندنمیچرا. کندنمیو،تواند بکندمیکاري را

اصالً من کنید؟ میدانستید چرا خودتان را با دیگران مقایسهمیاگر؟مانندیدبی؟ندیدیدبیدانستیدمیشما

شویم ما و یواش یواش رابطه میبلند،شودیمکنیم زمان ایجادمیذهنی به مقایسه بنا شده، همین که ما مقاومت

. هاي دیگر استشویم، تنها راه این که ما چقدریم؟ مقایسه ما با منمیشود از ریشه کندهمیمان با زندگی قطع

دانید میتوانم بسازم،میاصالً ساختن من ذهنی بنا به این فرض است که من مانند خودم را. یعنی من مانند دارم
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شود ساخت؟ دیگر این جوابش می!شود ساختمیگویید که خدا را در این جهانمییعنی شما داریدیعنی چی؟

نه این تن را نه فکر را، شما از جنس این تن .شود ساختمیشما را هم،شود ساختمیاگر خدا را. واضح است

شما به یک انسان مرده نگاه .ریزندمینیستید، از جنس فکر نیستید، از جنس درد نیستید، موقع مردن همۀ اینها

ولی این . ذهن فکرها بود همه چیز متالشی شدآن ببینید که این تنش مانده هوشیاري رفته، دردها هم توي،کنید

مثل بایزید از جنس بینهایت شد یا نشد؟ یا در حال درد کشیدن ،هوشیارانه موقعی که در این جهان بودشخص

فرق دارندرد؟م.

ستسی بشناسد که اوت کَس کردتو را ک

دگر کَسیت نداند، که ناپدیدستی

شناسد که شما میشناسد که او تو را کس کرده؛ شما را کسیمیکسی،شناسدمیگوید شما را فقط خدامیبلی

از،هستیمناپدیديجنسبراي اینکه ما ناپدیدیم، از.تواند بشناسدنمیدیگر کسی دیگري،از جنس او هستید

راماکهخواهیممیمردمازاًاشتباهماچراستهاینطورياگر.نیستیمجسمجنساز، هستیمهشیاريجنس

دوست، مابهبدهیدتوجهکنیدییدأتراماگوییممی؟کنیممیئیدأت؟کنیممیشناساییتقاضايچرا؟بشناسند

؟درستههانای، باشیدخوشحالهستممناینکهاز، کنیدقدردانیباشیدداشته

ازشما؟بشناسدهمراشما؟شناسدمیراخودشاصالً؟بشناسدتواندمیراشماداردذهنیمنکهکسییک

ماکنیدئیدأت؟بزنیددستکنید؟ شناساییما راگوییدمیافتادیدراهمردمدنبالچیبراي؟خواهیدمیچیمردم

فرموشودنمیساختهخداواستندیدبیخداو، دمانندیبی،ددیندیبیشمادانیدنمیکهبدانید، هستیداگر، را

هرجایعنی.باشیداینکنارنهایتبیعمقبصورتباید،کنیدمیزندگیفرماینتويحالیکهدرشما، ندارد

مواظبنهایتبیآن ،اًدائمکندمیحرکتشماباهمنهایتیبییکولی،داریدفکرداریدبدنکهدرسته، رویدمی

.شماستآن ،شماست

از، هستیدقفلجنسازهستیددردجنساز، بترسیدباید، هستیداتفاقجنسازشما، نیستبینهایتآن ولی

تنگوحسادتمثل، خشممثل، ترسفامیلهیجانهايتمام، بترسیدبایدبنابراینپس.هستیداتفاقجنس

آمدهاینجااز، شدهرنجشسببکهشماانتظاراتهمهاین، اشیدبداشتهرامردمازانتظاراتداشتنمثل، نظري

خواستیددیگر آدمهايازشما، کردتکساوتکهبشناسدکسیراتو: هستصفحهتوکنیدنگاه، است



Program # 645گنج حضور645برنامه شماره 

23: صفحه

دیگرکسگویدمیدارد؟بشناسندجوريچهراشما،شناسندنمیراخودشانآنهارآخ، بشناسندراشما

فشارخیلیو، بشناسیدمرابگوییدشماکهفوقشفوق، دارندذهنیمنانسانهااکثر.شناسدبراشماتواندنمی

، هستیدقوي، جوانیدچقدر، دخوشگلیچقدر، هستیدقامتوقدخوشچقدرشمابلهکهگویندمی،بیاورید

راجبرانقانونبایدشمایعنی، خواهندمیچیزيیککاراینبرايتازه؟داردفایدهاینولی، هستیددانشمند

.بگوییدایشانبهرادروغینچیزهايهمینکنیدرعایت

دال برو برِ یار و مباش بسته خویش

که سایِح و سبک و چابک و جریدستی

درراها شدگیهویتهموباشدبیرونبهتوجهتاینکهجايبه، منمرکزاي ، مناصلاي ،دلاي : کهگویدمی

یعنی، یارپیشبروکنرهارااینهاتو،باشددلتاینهاوباشیها شدگیهویتهمانباشتگی،باشیداشتهخودت

چیزياگر، لحظهاینبهبیایعنییاربربرو، داریدنگهخودتانرويراتانزندهتوجهتوانیدمیشمالحظهایندر

درداریدنگهراتوجهتان، نرویدشما، مدآگذشتهازفکريیک، ببردراشماتوجهخواهدمیآیندهیاگذشتهدر

دراینکهبراي،لحظهاینبهشمامندیدعالقهاًتمام، لحظهایناتفاقپذیرشیعنیتسلیمحالتدرو، لحظهاین

، کافیهشمابرايشادي، آرامشهوشاديبهفقطشمانیازوهستآرامشوهستشاديکافیة اندازبهلحظهاین

کسیکذهنیتصویرازتان ذهنیتصویرۀ بوسیل،بروید،کنیدرهابایدراشاديکهنکنیدفکرشمازندگی،شادي

.بیاورددرتنهاییازراشمابخواهیداوازیا، بخواهیدخوشبختی، بخواهیدهویت، بخواهیدزندگیدیگر 

کهاونهایتبیبهلحظهایندرامازکدامهر، هستیتنهایعنیجریدستی، استبردهکاربهراجریدهۀ کلماآلنو

، استنهایتبیهمعمقشوتنهاستة باشندیک،منواویعنیاوبا.داریمکاملاوباوحدتیک، شویممیزنده

دیگرانباکهاستحالتایندرفقط ، کنیمزندگیعاشقانهتوانیمنمیدیگرانباماکهنیستاینمعنیش

ۀ بستمباشوبیروندیگر نرویعنییارپیشبرو، یارپیشبروگوید می.باشیمتهداشعاشقانهة مراودتوانیممی

.داردنگهچیزهایشبهوخودشبهبستهراشما، منیاخویشایننگذاریعنی، خویش

بکشدآنجااز، اینجابکشداینجاازیا ،راشمابکشدجایییکبهفکريیکبهلحظهبهلحظهکهنباشداینطوري

ما، هستیمخویشۀ بستما، خویشۀ بستمباشویاربربرودال، نرویدفکردنبالشما.اینجابکشدآنجااز، جاآن

حرفشبه، کنیدکمرامناینعقلشما، داردعقلییک،داردقديیکاآلنکهداریمخویشیاداریمخودیک
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منایناز، بیایدورآن از، لحظهایندرگیزندباشدنموازياثردرهایتانپاسخبدهیداجازه، ندهیدگوش

راها شدگیشرطیمال، نخواهیدرامنمال، آیدمیمنازیاآیدمیورآن ازیا، شمابهبدهدراعقلشنخواهید

.آیدمیورآن ازبگذارید، نخواهیدشماراگرفتهیادالگوهايمال، نخواهید

کهنباشداینطوريیعنی، کنندهگردشیعنی، کنندهسیاحتیعنیحسای، هستیکنندهسیاحتگویدمیداردکه

یاخانهدویاخانهیکدراًدائمکهاستممکنکسییک.باشیدفقطذهنۀ خانتاچنددرهشیاريبعنوانشما

ودبرخانهآن ازاینجابرودخانهایناز، باالاسترفتههمسنشدیگر ،نروددیگرجايوکندزندگیخانهسه

، کندمیسنگینراماذهنیمن، استسبک، استسایحاین، گرددمیرادنیارودمیشودمیپا، نههمیکی.آنجا

براي، استمانمقامپیشیااستپولمانپیشیااستهمسرمانپیشیااستمانبچهپیشیاماتوجهاًدائم

.کنیدبازرادستتان،ردیگرااینهاگرفتیمیعنیردیگیمهستاینهاۀبستاینکه

کهاتفاقاتیمقابلدرمقاومتمیاکنممیمقاومتدارممنآیاکهکنیدبررسی،کنیدچکراخودتانلحظههر

ورآن ازکنم نمیمقاومتوقتی، کنمنمیمقاومتمنو، افتندمیاتفاقدارنداینها.استصفردهدمینشانذهنم

، اندازممیکنممیشناسایی، کندمیکوچکاینها راکندمیدرستاینها را.هددمیشفاراهااینوآیدمیانرژي

.شوممیبلند، هستمسبک، نیستمبخصوصجايچنددرپس، هستمکنندهسیاحتهم.مراکندمیدرستدارد

.شویدبلندتوانیدمی،شودمیبلند،ردیگماندنمیاینرويگذاريمیراات توجهیعنیسبک

، چابکندهمتیزندهم، نهها بعضی، شوندبلندتوانندنمیدیگرنشینندمیها بعضی، استتمثیلاینحاالیددید

، میزندحرفهی، کردبلندششودنمیدیگرباشدسنگین، بنشیندیکی.نشینندمیکمهم، شوندمیبلندسریع

حضورکهآدمی.ودشنمیپا، ردیگپاشوانمخآقا، ردیگنشستیمحاال،بخوریمهمدیگر چایییکحاال، نشسته

،شودمیبلندشودمیبلند،کندمینگاههی، بماندخیلیچیزيیکرويگذاردنمیراتوجهش، استسبکدارد

رويشما.کنیمنمیولدیگر ما، اینچیزيعجببه، بنشینندخواهندمیبینندمیها بعضی،شودمیبلندبیندمی

.نمانیدچیزها

تويداریمما.ماندنمیآن رويتوجهمدیگر منولی، قشنگهخیلیبله، قشنگهچقدر،جهانانسانترینخوشگل

نگاهبایدروزتمام، قشنگیهچیزبلهکنیممینگاه، دگذاشتنقشنگیچیزیکویترینپشت، رویممیخیابان

.شوبلندتیز، باشسبک،بروبوخ، کردينگاهدقیقهیک، کردينگاه.نه؟بخریمرااینبایداًحتم؟کنیم
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ازغیرچون.شودنمیمادهباقاطی، شودنمیتصویرباقاطی.هیچیباشودنمیقاطی، استجریدهکهکسیو

حضورجنسازکه، یکتایعنیجریده.هستیدجریدهشمافقط،استجسمچیزهمه، استتصویرچیزهمهشما

:گویدمیحافظبله. بوددهجریجنسازبایزیدگفت.است

استبدلبیعزیزعمرکه، گیرپیاله****استتنگعافیتگذرگاهکهروجریده

به ترك مصر بگفتی به شومی فرعون

برِ شُعیب چو موسی، فرو خزیدستی

بهبلکه.باشیدناتفاقمنتظرشما.استافتادهبزرگاتفاقآن ،ایمشدهرهاماده ازما.دادمتوضیحرااینقبالً

فکرکه، شدیمانسانما وقتی.نیستممکنیغیرکار،کنمکارخودمرويگرفتمتصمیممنکهبگوییدخودتان

اتفاقاین، استشدهجدامادهازهشیارياینمادریعنی،استبودهمهمیاتفاق، نبودهمهمیاتفاقکنیممی

ۀ خاندرچرادانمنمیاما.استآمدهبیرون مصرازواستبردهپیفرعونشومیبهموسیپس. استمهمی

.آیدنمیبیرونوخزیدهفرورفتهپدرزنش

.نباشیدذهندر، کنیدانتخاب، بگیریدتصمیم،داریداختیارشماکهبگویدشمابهخواهدمیابیاتاینباموالنا

شدهرهایتاندردهاازتدریجبهشما.راایناند کردهتجربهبرنامهاینبینندگانو.داریدراتواناییوقدرتاین

ة ارادشما، بودهشماانتخابباهمهاینها.شدیدآزاد.ایدانداختهرانیتاهاکینه.انداختیدرانیتارنجشها.اید

پیشازموسی.استافتادهشمادرکهبودهبزرگیاتفاقهمان، انتخابقدرتوآزادة ارادهمین.داریدآزاد

بایدشعیبۀ خاندرولی.برودبایدشعیبۀ خانازکهرودمییادشولی.استشومکهبردمیپی، رودمیعونفر

:گویدمیحافظ.کنیدخدمتمدتیهشیارانهبایدذهندرشمایعنی.کندکارخوبمدتی

کندشعیبخدمتجانبهسالچندکه*****مرادبهرسدگهی، ایمنواديشبان

بهشمایعنی، رسیدپیغمبريبهموسیکهجاییهمانیعنی، راستیدستیعنیایمن، ایمنواديانچوپیعنی

هشیاريبهشویدمیتبدیلذهنیمنازیکدفعهشما، شویدمیزندهحضوربهشما، رسیدمیخودتانآوريپیغام

ماکه.بکنیدشعیبخدمتقواتمامباوآگاهانهیعنی، جانبهسالچندکهرسیدمیموقعی، نهایتبیحضور

دادرادخترشوقتیهمشعیب.کنیممیتلفوقت، بردمیراماذهن.کنیمنمیخدمتدرستذهندر.کنیمنمی

موالناتازه.کردکارهمموسی،کنیتلفوقتوبنشینیبیاییشماشودنمیاینجا،کنیکارحسابیبایدگفت
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حالتاینشما.استکردهخوشجاشعیبۀ خاندرهی.برسدخدابهبرودیدباکهرفتهیادشموسیکهگویدمی

.کنیدشناسایییعنی،کنیدشعیبخدمتجانبه، شویدکاربهدستباید.بدهیدادامهنبایدرامریضوکژدار

.باشیدنورافکنزیربایدخودتان.کنیدشناساییبایدهشیارانه

جهاندرچیزهاییچهاآلن؟کشدمیمراچیزيچه؟هستمخشمگینمنیچبرايبگویید، آیدمیخشموقتی

توانمنمیاینهابدونچرا؟بشومهویتهمآنهابابروماختیاربیبایدمن؟بکشدبایدآیا؟کشدمیمرابیرون

رامنهتوجچیزآن بایدچراهستند؟ها کدامچیزهاایندزدند؟میچیزهایییکرامنتوجهچرا؟کنمزندگی

؟دنبالشروممیچیبراي.نیستآن در، منآرامشومناصیلشاديدانممیکهمنبدزدد؟رامناختیار؟بدزدد

کششازاینپس.استدادهمنبهاو،استمناصلازگیريتصمیمقدرتواختیاراینچون،دارماختیارمن

.استبیشترچیزآن وماده

کشیدهطرفدوبه، هستیمذهنتوياآلنکه، نورعنوانبههشیاريعنوانبهما، کنممیسوالشماازمن 

.کشدمیجهانهمیکی.کشدمیاوخدایعنیگذاشتهجاذبهنیرويیعنیاوگذاشتهغدااوگفتیکی.شویممی

، هانجکششموضوعبهشدنهشیاربا.نیستچیزيکهجهانمال.استقویتراومال؟استقویتریکیکدام

خود، نیستهیچیتوشکه،کشدمیمراداردچیزيیکبشویدهشیارکههمین.کنیدخنثیتوانیدمیشما

چی؟کشدمیمراچیبراياینبگوییدکشدمیراشماچیزيهر.شویدمیآزادشما، شودمیصفرجاذبه

.اصلیکششماندمی،ودشمیصفر، شودمیکمکششاینیواشیواشبینیدمی؟ددهبمنبهخواهدمی

.استکردهرهارامامادهبنابراین.شویمتبدیلانسانبهماکهشدباعثهشیاريتکامل.نیستیممادهدیگر ما

دهزیرحاال،سالهفتگویدمیهمحافظ، بوديمیسالهفتبایداینجاخوبشعیبۀ خائبهکردهتشبیهراذهن

خدمتاستسالشصتاآلنما.استدهزیرولیاستسالچندهمین،سالدهنهسالهفتنه؟سالچندسال

، کهکنینمیکهکار.بمانیخواهیمیچقدرردیگبروبیابابا،گویدمیموسیبهموسیپدرزن.کنیممیشعیب

. موسی اصلی رفتآن ،موسیهستیم ماالبته.استنشستههنوزموسی.شويمیداريپیریواشیواش

چنین دراز سخن را بدان کشیدستی*مر ماست حدیثش، دراز اولیترچون ع

عشقداستانوبرسیمحضورهوشیاريبهآمدیمجهاناینبهمایعنی؟چییعنی،ماستعمراوحدیثگویدمی

ماعمرکهبگویدخواهدمی،استبهترباشددرازترهرچقدربنابراین،کندبیانماازراخودشاو،بگوییمراخدا
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درآییممیوشویممیآزادذهنیمنازماکهوقتیکهاستدرست،گرفتیماشتباهراچیزدوولی،استنهایتبی

هستیملحظهایندرهمیشه،شویممیآگاهخداابدیتیعنی،لحظهایننهایتبیازوشویممیمستقرلحظهاین

قدرچهروبگوییمرااوعشقحدیثبایدوهستیمماخداابدیتوخداستابدیتاینونداردتمامیلحظهاینو

چههرکنیممیفکر،ذهنیمنبهیم آورد،فرمبهیم آوردرانهایتبیآن اما،بهترباشدترطوالنینهایتبیاین

.نه،اوستعشقحدیثهمانمفتهايحرفاینبزنیممفتحرف

درازاینقدریعنیدرازچنینگویدمی،ماذهندررابیهودهگفتگوياین،کردیمدرازخیلیکهبگویدخواهدمی

اوعشقحدیثبایدآنجا،استدرازعمرآن .گرفتیماشتباهاینبارااواینکهخاطربه،دادیمادامهراسخنگویی

استبهترخیلیبرسدحضوربهسالگیششاگرآدمییک.استبهتربکنیدترکوتاهچقدرهررااین،میبگویرا

شودمی،زنیممیحرف،زنیممیحرف،زنیممیحرفذهنماندرداریمهیماولی،برسدحضوربهسالگیدهدرتا

.نیستالزمسخندرازياین،زنیممیحرفزنیممیحرفهیهفتاد،شصت،پنجاه،چهلسی

،نیستاوعشقحدیثالاص،نیستاوعشقحدیثذهنیمنهايحرف،نیستاوعشقحدیثاینیر،نگاشتباه

یقطرازراخودشعشقحدیثاو،آنازبعدبشویدزندهحضوربهبایدشما،استاوضدندارداوباشباهتیهیچ

.استناپذیراجتناباین،هستیمنزدیکخیلیماگویدمیموالناوکندبیانشما

که عیدستی؟مگر منم عرَفه؟ تو مگر **دوم پی ظلِّ تو، شمس تبریزيهمی 

،هستیدنهمروزدراالنشماو.استقربانعیدماعیدپس.استقربانعیدازقبلروزذیحجهنهمروزعرفه

شخصیعنی؟چییعنی.استپشتشبالفاصلهدهمروزباشیدنهمروزدراگرکهدانیدمی.هستیدعرفهدرروز

دهمروز،عرفهدرنهمروزمکهروندمیحاجیان،راها ایندانیدمیاستحاجیانبهمربوط.نزدیکیدخیلیشما

همها حاجیبایدوماندنبیداروذهنخوابازشماشدنبیدار،ذهنیمنشدنصفریعنیقربانعید. قربانعید

.کنندمیقربانراشانذهنیمنیعنی.باشندطورهمین

سایهیعنیلظ،هستیمنزدیکخیلیماکهگویدمیامبههوشیاريتکاملازوهستیمنهمروزدرماهمهولی

عشقاینولحظهایندرخداستبهشدنزندهمامنظوریعنی،تبریزيشمساي دوممیتوسایهپیمنگویدمی

مایکدفعهیعنی.کندمیطلوعمادرحضورآفتابپس.استتبریزيشمسهمان،حضوربهشدنزندهاین

.دوممیوگردممیتودنبالدایمامنوشویممیابديوشویممینهایتبی
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لحظهبهلحظهکهاینبهبشویدهوشیاربایدشمااینازبعددیگر،خواندیمکهغزلیاینباد؟دویمیشماآیا

دهموهستیدنهمروزدرشماکهبدانیدوبدهیدتشخیصرابدلیمنظورهاي،باشیداصلیتانمنظوردنبال

منشدنصفر،ذهنیمنشدنقربانیوخداستطرحیکشمارسیدنحضوربهیعنی. آمدخواهدناپذیراجتناب

،نزدیکیمخیلییعنی؟چییعنی.آیدمیحتمادهم،نهمازبعدوخداستطرحیکذهنی

درد،داریددرد،داریدحالتیهرهستیکههرشماگفتشمابهامروز. آوردمیدرامیديناازراشمابیتاین

تو:کنگوشراکلمهیکاینولی،باش،هستیچههر،هستیدها شیخشیخهستیدرییس،هستیدمرید،ندارید

آگاهانهوقاصداًآرزومنديباماحاال.استغلطاینوپنداشتیدردوقفلراخودتحالبهتادرمانیتوکلیدي

،دویممیدردباکتکبازورباگفتیم،ندویماگر.بشویمدیلتبتبریزيشمسبهکه،دویممیاصلیمانمنظورپی

.کردیمراها صحبتاینهمقبال

:گویدمیوخوانمنمیبرایتانراقصههمه،بخوانیمرامطلبییکبایزیدبهراجعبدهیداجازهبله

2102مولوي، مثنوي، دفتر چهارم، بیت 

سبحانی ما اَعظَم شَأنی گفتن ابویزید قَدّس اهللاُ سرَّه و اعتراض مریدان و جواب این مر ۀقص-79بخش 

ایشان را نه به طریق گفت زبان بلک از راه عیان

راکوتاهیمطلبیکشما،امبرداشتهراهاییقسمتیکفقطوخواندنخواهمراهمهکهاستقصهتیتراینو

.بخوانیمبدهیداجازه،هستقصهدرکه،یدبشنوبایزیدبهراجع

یزدان منمنَک: بایزید آمد که****** فقیر محتَشَمآن با مریدان

وپسنددمیموالناکهعارفهمانبایزیدپس.اینکیعنیکن،شکوهداراي،حشمتبایعنیمحتشمپس

زندهلحظهدراینخدانهایتبیبهعنیی.شويمیبایزیدبرسیکاملتتوصیفبهاگرکهگفتکندمیتوصیفش

بهکسیاگر،ابدیتونهایتبیداردخاصیتتادوخدا.آیدمیابدیتباهمیشهبینهایت.اوابدیتبهوشويمی

زندههماونهایتبیبهحتما،بماندساکنلحظهایندروبشودآگاهابديلحظهاینبهآگاهییعنیخداابدیت

زمانبهتبدیلاوابدیتافتیممیزمانبهمارودمیبینازوقتیخاصیتاینولی.ندهستاهمبدوتااین،شده

وآییممیدرزمانومکانازوقتی،زمانومکانبهافتیممیما.شودمیمکانبهتبدیلهماونهایتبیوشودمی
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بهبودشدهتبدیل؟چرا.هستمخدامنگفتهآمدهبایزیدپس،شویممیجداذهنازبالفاصلهشویممیاوجنساز

.بخوانیمبدهیداجازهرااش قصهحاالگفتهایشانولی،نگویدرسدمیکهکسیگوییممیماحاال،او

فَاعبدونها ال الَه اَلّا اَنَا****ذُوفُنونآن گفت مستانه، عیان

.من نیست، مرا عبادت کنیدخدایی جز: گفتآن عارف صاحب کمال در حالت مستی، آشکارا

.کنیدعبادتمنبههستمخدامنکهگفتفنصاحبآن آشکاراخدابهبودشدهمستوقتیبنابراینپس

استآیۀ قرآناینضمندر،بله

25، آیه )21(قرآن کریم، سوره انبیاء

ه إِلَّا أَنَا فَاعبدونِ◌ٰ ه لَا إِلَوما أَرسلْنَا منْ قَبلک منْ رسولٍ إِلَّا نُوحی إِلَیه أَنَّ

و ما نفرستادیم پیش تو رسولی مگر آنکه بدو وحی کردیم که معبودي جز من نیست، پس مرا پرستش 

.کنید

داردانساناصلیمنظوربهاینکهبراي،کندمیمطرحراخودشواقعدرولی، آیهاینبهکندمیاشارهایشان

.استپوشاندهجامۀ عملمنظوراینبهوشدهدهزناوبهوکندمیاشاره

تو چنین گفتی و، این نَبود صالح***حال، گفتندش صباحآن چون گذشت

مراهستمخدامن، زديحرفینوهمچیکتوکهگفتندمریدان، شدصبحفرداوگذشتمستیحالآن وقتی

ومصلحتیعنیصالح، صبحیعنیصباح. هستآیهاینضداین؟چییعنی. نیستدرستاینوکنیدعبادت

.درست

دم هلهآن کاردها بر من زنید****این بار ار کنم من مشغَله: گفت

.بکشیدمراکه، هله،باشیدآگاهوکنیدآمادهراکاردهاصورتایندر، کردمراکارایندیگرباریکاگرگفت

چنین گویم، بباید کُشتنمچون ***** حق، منَزَّه از تن و، من با تنم

راماکهاستاینماخلقاززندگیمنظورکهاینجاستجالبو. دارمتنمنوهستتنازمنزهخداگویدکهمی

رامادرداین، کندمیایجاددرد، چیزهاییبهبنددمی،ذهنبهبردمیخودشامتدادوهشیاريبعنوانآوردمی

همکاري، کنیممیکمک، کنیممیانتخابماوهستیمهشیارکهحالیدرراما، امانتخاببابعد، کندمیبیدار

.استنهایتبیخودشو، کندمیزندهخودشبه، باشیمماکهراخودشعقبکشدمیآوردمی،کنیممی
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. آنجاردیمبرگ، بیرونبرویمباشیمرقصدریکتاییفضايوذهنبیناستممکن. داریمفکرماداریمتنماالبته

حالدرشدنزندهموقعوشدزندهاونهایتبیبهبایزیدگویدمی.استیکتاییفضايخانۀ مادانیممیولی

گویدمی،زنندهحرفپس.زدحرفیهمچینیک، بایزیدطریقازاو، بوداواختیاردرشاههمحالیکهدر، مستی

ماتنایندرکهدانیممیما. نداردتنهممادربوخ. ردنداتنکهخدا، کهگفتهخودشحاال. استبودهخدا

مراباید، بگویماگرتنماینبایدمناما. کندمیراکاراینرامااویعنی، بشویمزندهاونهایتبیبهتوانیممی

. هستیمجهانباهویتهمما. استهمینهمحقیقتاً، خداازغیراینکهبراي، بکشید

تنایندریعنی. باشدتنازمنزهکسیکمتر، کهشدهباعث، نیستخدااصولمطابقکهبشريرناجووضعاآلن

براي. داردکاراینبهبستگیهمبشرنجات. بشودزیادبایدولی، استکمخیلیتعدادش . باشدآن ازجداوباشد

. آیدمیجهاناینبهبرکت، آیدمیتلطاف، آیدمیعشق، آیدمیخردکههستزیادعمقیانهایتبیآن ازاینکه

. بردخواهیمبینازراهمدیگرما، کنیمبزرگراها من، داریمنگهزندهاش ههمراذهنیمنمااگر

ازماکهرفتهیادمانمابله؟ مراخریديشبمگر؟ منبههستیخشمگینچیبرايگفتخواندیمهمغزلدر

بهعقلآن یعنی. ترعقلبیما، ترفرعونشبیه، بزرگترذهنیمنچهرهوشدیمبینکژما. هستیمجنسیک

:گویدمیطورياینعقلیهشیاريدربایزیدحاال. بله. دانیممیرااینما، نیستجهاننفع

هر مریدي کاردي آماده کرد*******آزادمردآن چون وصیت کرد

.کردآمادهچاقویییکمریديهر، کردوصیتاینطوريوقتی، دیگرمشخصه

وصیت هاش از خاطر برفتآن ****سغراقِ زفتآن مست گشت او باز از

، بزرگیعنیزفت، بیشترحاال. داردلولهکههستکوزة شرابسغراق. بزرگبسیارقدحیاجامیعنی، زفتسغراق

.خداییمیازاینجادرزفتسغراق

دیگراینکهبراي. بودگفتهچیرفتیادش، لحظهاینبهبرگشتتماماًدوباره، شدزندهاونهایتبیبهوقتییعنی

کهاستاینخاطربهاحترامش.گذاردمیاحترامایشانبهموالناچراکهبینیدمیحاال. شدخارجتماماً ذهناز

. استشدههزندخدانهایتبیبه، بخصوصنفریکاینحاال، زیادندالبتهکه، شدهشناختهتاریخدرنفریک

:همینبهاستاشاراتیهماینهابله
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537مولوي، دیوان شمس، غزل شمارة 

مستی باده این جهان چون شب بخسپی بگذرد

مستی سغراق احد با تو درآید در لَحد

تمام، خوابیمیشبوقتی، جهانیاینشرابمستی. استیکتاییشرابازمستی، مستیگوییممیوقتیپس

اینتویعنی. قبربهآیدمیتوباوماندمیهمیشهتوباخداشرابیعنی، یکتاییشرابمستیاما. رودمیشودمی

زنده، بشودزندهخداابدیتبهبشودزندهخدانهایتبیبهکهانسانیشودمیمعلومپس. بريمیخودتبارا

پس بشویمزندهنهایتبیاینبهماکه،اینجابهرندآومیاینبرايرامااینکهمثل. افتدمیتناینوقتیماندمی

زندگی، راماآوردمیهشیاري. برسیمحضوربهماکهستهکارگاهیک، سالهشتاد، سالهفتادجهانایندر

.راشماکندمست، کندبازبدهیداجازه. کندمیبازبعدچیزهاییبهبنددمی،آوردمی

صبح آمد، شمع او بیچاره شد******نُقل آمد، عقل او آواره شد

، آمدصبح. شدصفرذهنیمنعقلیعنی. شدآوارهاوعقل، آمدوريآن غذاي، آمدخداییشرابهمین، نقل

دیدهخورشیدنورمقابلدرکهشدضعیفقدريبهنورش، بودروشنشبکهشمعی، کردطلوعخورشیدوقتی

ذهنیمنعقل، شودمیزندهشمادرنهایتبیآن وقتی. کندمیریفتعرانهایتبیعمقمشخصاتدارد. شدنمی

دربحالتاکهذهنیمنشمع، کندمیطلوعتبریزيشمس، حضورخورشید، دمدمیصبحوقتی. شودمیآواره

بیچارههانای؟ شوندمیچیاینهادیگر، فکرهاهمیندردهاهمینالگوهاهمین، داشتنوريیکدنیاشب

.ستهجالبهمبیتاین، بله. خندیدمیذهنیمنعقلبهدیگرشما.شوندمی

شیخ محمود شبستري، گلشن راز

به نور شمع جوید در بیابان*****زهی نادان که او خورشید تابان

، شدهصبحاگر. استافتاده، بیفتدمادربایدکهاتفاقیآن :گفتموالناهمامروزاینکهبراياستمهمبیتاین

کردیدتکرارشماهمبارها، گفتبیتییکدرهمموالناکه

مکوشتو، توپیکوشمهمیمن******خروشکم، خامشاستنزدیکصبح

خیلیحضورباشماحالتیعنی. استنزدیکخیلیعیدروزباعرفهکهگفتهمامروز، استنزدیکصبحپس

. کندمیجستجوراخورشیدشمعشباذهنشباکهسیکودرآمدهخورشیدکهگویدمیاینجاو. استنزدیک
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خدادنبالاینقدرکهشما.ببینیدتوانیدمیراخورشید، ببینیدنخواهیدشمعایننورباشمااینکهمحضبهیعنی

بینیدنمیاینکهعلت. شمابرايتابدمیدارداآلن، گردیدمیحضورروشنایی، گردیدمیآفتابدنبالوگردیدمی

ونرویدزمانبه، نکنیدمقاومتیعنی، نبینیدشمعنوربااگرشما. بینیدمیشمعنورباشمعباهنوزاینکهخاطرهب

،توقعبراساس،انتقادبراساس،حسادتبراساس،رنجشبراساسخشمبراساس،منبگوییدنشویدبلندلحظههر

. کنمدرستراخودممن؟چهمابهرآخ؟اندازدمیعقبراماچقدرانتقاددانیدمی

اآلن. استروزاآلن،گردممیروزدنبال،انتقادبا، ذهنیمنشمعبادارممنیعنیدیگرانرويبردمیمراتوجه

. استمعتبرمابرايشمعاینهنوزاینکهبراي، بینیمنمیراخورشیدمان، بینیمنمیراروزمااینکهعلتاستروز

رنجهمهاینکهبودذهنیمنشمع. دیگربودشمعاین، سرتانآوردهبالهاییچهشمعینادیدیدکهشمادیگر

، جنگهمهاین، نداختافاصلههمهاین،کردایجادکینهورنجشهمهاین. کردایجادکژبینیهمهاین، کردایجاد

خواستیمشمعنورباچرا. قهرهمهاینجداییهمهاین. استآوردهاین، آوردهبوجودخانوادگیدعوايهمهاین

:گویدمیدوبارهبله.استکردهطلوعخورشید.ببینیم

بیچاره در کُنجی خزیدۀشحن***ست، چون سلطان رسیدعقل چون شحنه

خودوقتی،استداروغهمثلعقل، شویدمیزندهبهششما، رسدمیخدانهایتبیلحظهایندروقتیویدگمی

تصمیمشما،رسیدههماآلنو. کندفرارکنجی یکبهبایدوشودمیبیچارهعقلاین، رسیدخداخود، رسیدشاه

. خواهدنمیبشراکثریت. خواهدنمیبشرخواهیدمیشماالبته.خواهیدنمی،نداریدطلبشما،دیگرگیریدنمی

شاه، نیستسلطانوقتی، استهداروغمثلماعقل. استنخواندهرابیتایناینکهبراي،داندنمیاینکهبراي

. دهدمینشانراخودشاین، نیست

عقلواولطافتواومهرواوعشقواوابدیتواونهایتبیلحظهایندریعنی، لحظهایندربیایدخودشوقتی

عقلینا، بیایداوسکون، اوناپذیريواکنشواوعمقوسکونواوآرامشواوشاديو، باشداوبرکتواو

راآبروت، بکنیدخواهیدمیچکارشماحاال،سرتانپشتزدهراحرففالنکسفالن، کهبگویدشمابهخواهدمی

من، استنهایتبیعقل،استنهایتبیسکون،استنهایتبیشاديآبرو. استاینآبروبابابگوبهش. برده

خودنماییبشودقایمبرودبایدکهفهمدمی،عقلناینتیجهدر، بودقدیممالآن ،وییگمیچی. شدمتبدیل

.نکند
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سایه را با آفتابِ او چه تاب؟******حق بود، حق، آفتابۀعقل سای

به. بیاوردتابآفتابمقابلدرتواندنمیسایهواستآفتاباستخورشیدمثلحقو، هستسایهمثلعقل

، بشویمزندهزندگیبهمااندازة کافیبه. استمقاومتاثردرسایهو.رودمیبینازسایه، بتابدآفتاباینکهمحض

کلیدشماوقتی. استفایدهبیمقاومتاینکهکنیدمیشناساییشما؟شودمیکمچرا. شودمیکمدیگرمقاومت

. نیستفلقبهلزومیدیگر. شودمیبازهمقبلیقفل. شودنمیایجادقفلدیگر، شدیددرمانشماوقتی، شدید

؟ هستمسئلهایجادبهلزومیچه، بشویدبرخوردارلحظهایندرخداییاولدستآرامشوشاديازشماوقتی

تاسهدوبادائماًشوهروزنیککهباشیدداشتهراامکاناینوباشیدداشتهراانتخاباینخانوادهدرشمااگر

.باشدزیبایی، باشدآشتی، باشدلطیف، اشدبعاشقانهمحیطو، بشنوندگلویند وبگگل، بچه

مقاومت. شودنمینباشدسایه. شودنمی،نباشددعواگویدمیذهنیمنحاال.هیچی؟ دعوابههستلزومیچه

فضا؟باشیماخالقخوش؟بخندیمتوانیمنمیهمیشهماچرا؟شودنمیگفتهکی؟ شودنمیچرا. شودنمینباشد

چرا، بدهیدسرویس؟کنیدکمکبینیدمیکهکسهربهتوانیدنمیشماچرا؟باشیمکنندهکمک؟ باشیمگشا

. بکندهمدعوا، بکشدهمدردبایدآدمبوخ. استسایهچونشودنمیگویدمیعقل؟ودشمیچی؟ توانیدنمی

، بترسدبایدمآد. بشودخشمگینبایدچرا. بشودهمخشمگینبایدآدم. شودنمیچرا، شودنمیکهدعوابدون

یک، تابیدمیورایناز.نیستاي سایههیچتابدمیعموديوباالرودمیوقتی، باالبیادآفتاباز. نه. بشودنگران

بهراجعداریم. نداریدهمسایهگیریدنمیراآفتابجلويشماحاال. داشتسایهبودگرفتهراآفتابجلويچیزي

.کنیممیصحبتنهایتبیمقعبهراجعکنیممیصحبتبایزید

تو شوي پست، او سخن عالی کند؟***** که تو را از تو، به کل خالی کند

و. شودمیپست، ذهنیمنیعنیتووکندمیخالیذهنیمنازیعنی، توازراتویواشیواشزندگیکهگویدمی

بودهذهنیبیهودة منهايسخنبودهاژژحاالتا. کندمیعالیراسخنوشمادرکندمیبرقرارراخودشاو

.شودمیزیادترمانعمق. شویممیبایزیدمثلکههمین. شودمیعالیماهايسخناینازبعد. است

حق نگفت، او کافر است: هر که گوید***گر چه قرآن از لب پیغمبر است

خدایعنی، نگفتهحقکهبگویدکسهرولی، آمدهرسولحضرتلبازقرآن، زندمیمثال، کهگرچهگویدمی

، زدمیحرفکسهرو، بودشدهزندهخدانهایتبیبهبایزیدکههمانطورياینکهبراي؟ چرا.استکافراونگفته
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لبهايازگرچهوبودشدهزندهاونهایتبیبههمرسولحضرت، زدمیحرفاوطریقاززندگیوزدنمیحرفاو

اینطوريبگویدکسیهر.زدمیحرفایشانطریقاززندگی. گفتنمیاوولی، زندمیثالمدارد، آمدمیایشان

داستانیاوغلطتفسیراینشدهسببوشدهغلطتفسیرکهاستمطلبیآن و. استکافراوویدگمی،نیست

گویند میمعنی کهاینبه. تاسفریبانهعوامولیکوتاهخیلیقصهو. نخوانندراموالناها مسلمانازخیلیکهغلط

.بودهطورياینموالناوشمسمالقات

یابودهبهتربایزید:خالصهگویممیحاال نتیجه راکهاز او دو تا سئوال کرده و گفتهوگرفتهراموالناجلويشمس

کهبودهاینرشمنظووگفتهیاوکردهفرضموالناگویاوشدهبیدارموالناسوالایناثردرورسولحضرت

نهایتبیبهکهکسیهرداندمیموالنااینکهبراياستلقمطلباینکهاوال. بودهبهتررسولحضرتازبایزید

.کردمقایسههمباشودنمیرانهایتبیتادوواستنهایتبیاشاندازه،باشدشدهزندهخدا

راتوبایدکهطورآن ماوپاکیتوکهگفتهرسولحضرتچراکهگفته: بودهاینسواالتکردهسوالکهاینو

، نشناختیمراتومامنزهیتویعنیكاعرفنماسبحانک، منزهداریمامروزکه، منزهیتویانشناختیمبشناسیم

چه، نمهستمعظمتباوچهمنمنزهمیعنی، سبحانی ما اَعظَم شَأنی:گفتهبایزیدبودتیتردرکهطورهمینولی

وبودهشدهزندهخدابینهایتبهخدابابایزید.استغلطقصهاینمثالکهبگویدخواهدمی،منهستمبزرگ

جا،بکنندسیاسیاستفادهموضوعاینازخواهندمییاودهستندینضدکهینکساوبودهنشدهپیغمبر

ازبهتراستبایزیدهماسمشکهنفریکفتهگآمدهشمسآهاي،گفتندنیستندبلدکههممردمیواندانداخته

، خوانیمنمیراموالنااصالماپسبودهماپیغمبر

ذهنبوسیلهماکهفرمودهرسولکهشودمیاینکنیدتفسیرهمراجمالتآن تازهزدهحرفیهمچینموالناکی

راجسمتواندمیفقطماذهنوآیینمیدرجسمبهتو،هستیجسمازمنزهتو، بشناسیمتوانیمنمیراتو

یکیهمباتادواین.شدمزندهتوبهمنکهگفتهیکیآن .ذهنبابشناسیمتوانیمنمیراتومابنابراین،بشناسد

بدتریااستبهتررسولازنفریککهباشدکردهموضوعاینبهاياشارهموالناکهنیستاینبردلیلهیچ،است

.اندنوشتهوغلطبهاندانداختهجاراانداستاینولیاست

همیندینوقرآنشناختهايراهازیکیوهستندمسلمانکهها آنایرانیانکهاستهئتوطیکمننظربه

وبخوانیراقرآنخواهیمیآقااي ،کنندترویجراموالنانیاینددینبزرگان،نکنندتوجهآن بهاستمثنوي
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خودشآدموقتیکهقلچیزاینخاطربهفقط،دهندبترویج، بخوانراشمسدیوانبخوانرامثنويبفرمابفهمی

راشمسنهماپس، استبهتررسولحضرتازکسییککهگفتهشمسکهبگویدبیایدیکی،نباشدمحقق

:گفتهموالناراشعراینببینیداستغلطاستغلط، خواهیممیراموالنانهخواهیممی

استکافراونگفتحقگویدکههر*****استپیغمبرلبازقرآنهگرچ

نهایتبیبههمعارفاینکهآمدهبایزیدداستاندرولیبودهزندهموالنانظرازخدانهایتبیبههمرسولیعنی

سوالیچهاینو؟موالنایا؟استبهترفردوسیکهپرسدنمیموقعهیچمحققوعارفآدمیک.بودهزندهخدا

خودشنهایتبیبهیکیدرخدا.کندنمیمقایسههمبارانهایتبیتادوکسی.اندنهایتبیهاایندويهر،است

برايشودنمیمتوجهپس،کندمقایسهکسیهررانهایتبیتادواینشودمیزندههمیکیآن درشودمیزنده

.کندمیبیانراخودشاستقرارکهطوريهر،خواهدمیکهطورهرزندگیها ایندويهرازاینکه

اینایرانیانجوريچه.آیدنمیدرجورعقلوزندگیخردنظرازشناسیرواننظرازعرفاننظرازها اینمقایسه

کتابیچهکشورفرهنگعلیهبر، کنندمیخصمانههاياستفادهآن ازونویسندمیونداهکردقبولراقلموضوع

رافرهنگشانهم،بفهمندراقرآنهمبفهمندرادینشانهمکه،کندکمکایرانیانبهتواندمیمثتويازبهتر

پس، کردیمتمرکزموالناروياینجاما.هستندمفیدمابزرگانهمه؟کتابیچهبفهمندزندگیدرسهمبفهمند

.ندهیدگوششما،کندایسهمقهمبارانهایتبیتادوبخواهدکسیهراینازبعدشما

بهانسانتادوکندمیزندهخودشنهایتبیبهها انساندرونراخودشخداکهبگوییدکنیدعقلتخودتان

نهایتبیزیباستحافظخودشاننوعبهانگیزندشگفتدوهرآدمتادواینهستندزندهخدابهخدانهایتبی

اینبگویدآیدمیکسیچه.طورهمینهمنظامیطورهمینهمفردوسی،استنهایتبیزیباستهمموالنااست

.دهیمگوشحرفشبهنبایدمافهمدنمیکهکسیهرو، فهمدنمیپس،بگویداگر؟استبهترآن ازیکی

سخن را بایزید آغاز کردآن ******خودي پرواز کردچون هماي بی

.کردتکراربایزیدراسخنآن وبارهد،رسیدنهایتبیعمقبهوشدخودبیوقتی

تر گفت کَاوّل گفته بودزان قوي******در ربودعقل را سیل تَحیّر

راحرفآن وپریدذهنشعقلدیگرشدزندهزندگیبهبسازیعنی،ربودحیرتوسرگشتگیراذهنشعقل

:گفتاولحالتازترقوي
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چند جویی بر زمین و بر سما؟*******ام الّا خدانیست اندر جبِّه

زندهخدابهشدمخدااش همهیعنی،نیستدیگريکسخداازغیرمنجبهدرگویدمی:گفتطورياینحاال

.شدمزندهخدانهایتبیبهیعنی؟کنیدمیجستجوآسمانوزمیندرراخداچرا،شدم

زدندکش میکاردها در جسم پا******آن مریدان جمله دیوانه شدند

.بکشیدرامنگفتماگربودگفته، شدنددیوانهمریدانهمه

ستُوهبیزد پیر خود راکارد می*******هر یکی چون ملحدانِ گرده کوه

فرقهبهمربوطکهبودهدامغاناطرافدرگویااستجاییکهکوهگردناحیهملحدانمثلها آنازیکیهر

زدندمیکاردپیرشانبهخستگیبدونکشتندمیدشنهبارادشمنانشان، زندمیمثالاراینخالصه، اسماعیلیه

، زدندمیچاقو

دریدبازگُونه از تن خود می******* خَلیدهر که اندر شیخ تیغی می

.زدمیخودتنبهراتیغ،زدنمیشیخبهیعنی،زدمیخودتنبهعکسبر،میزدتیغیشیخبهکسیهر

وان مریدان خسته و غرقاب خون*********ذوفنونآن اثر نه بر تنیک 

اصابتخودشانتنبهزدندمیاوتنبهراچاقوموقعهرمنتهاهایشانچاقوازاستفادهبهکردندشروعها آنپس

.شدندخونبهآغشتهوزخمیمریدانباالخرهوکردمی

بریده دید و زار مردحلق خود ب****هر که او سوي گلویش زخم برد

.مردجاهمانوبریدراخودگلويبرداوگلويبهراتیغشکسیهر

ابدةاش بشکافت و شد مردسینه*****وآنکه او را زخم اندر سینه زد

.مردابدتامردیکدفعهوشدشکافتهخودشسینهزداوسینهبهزخمکسیهر

ل ندادش که زند زخم گراند*****قرانصاحبآن وآنکه آگه بود از

اودانستمیکهیکیبختنیکایناز، نیکطالعصاحبصاحبقران،مقامصاحباینازبودهاآگکهکسیحاالو

.نیامددلشبزندکاريزخمکهنخواستوبودآگاهوشدهزندهخدایکتاییبه
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ا خسته کردجان بِبرد، الّا که خود ر****دانش، دست او را بسته کردنیم

رادستشدانشذرهیکهمین،خداستمستوشدهزندهزندگیبهاودانستمیکهدانشوبینشذرهیک

زخمیراخودشکمییککهاالشایدنفریکآن فقط،بردسالمتبهراجانش،نکردکاريدیگریعنیوبست

:گویدمیحاالکرد

2138مولوي، مثنوي، دفتر چهارم، بیت 

زنی آن، هوش داربر تن خود می*****بر بیخودان تو ذُوالْفَقاراي زده 

شودمیوشودمیزندهخداابدیتبهوشودمیزندهخدانهایتبیبهانسانییککهاینازموالناخواهدمیاالن

کههروشماستجانحدیثاینومکنمیمنعکسراشمادارمآینهیکمثلمنکهگفتهمامروزکه،آینهیک

هماینجادر، هستیدرماننیستیدردتو،هستیکلیدنیستیقفلتوکهبدهگوشراکلمهیکاینهستید

موالنا.باشدحواستزنیمیخودتتنبهراشمشیر، زنیمیشمشیربیخودانبرکهکسیاي که:گویدمی

خواستممی،خوانمنمیبرایتانراقصههمهمنکه،باشدیادمانبگیردنتیجهکمییکقصهاینازخواهدمی

.گذاردمیاحترامقدراینموالنارابایزیدچراکهاینبگویمشمابرايبایزیداینازاي خالصه

تا ابد در ایمنی او ساکن است****خود فانی است و ایمن استزآنکه بی

معلومپس.استایمنبنابراینوفناستجنساز،کردهقربانرااش ذهنیمنیعنیکردهفناراخودشکهکسی

، هستیمساکنایمنیدرما،نباشدذهنیمناگرابدتاوبمیریمذهنیمنبهکهشویممیایمنزمانیماشودمی

سکون، دارددیگردردهاي، ترسدمیاستآشفته،استنگرانمائداکهاستذهنیمنحالت،ایمنیعکس

کههمموالناخودالبتهوشدهگفتهچیزينوهمچببینیدشماکه،استهاییالمثابیاتاینوخداستنهایتبی

.بودهزندهخدانهایتبیبههماوکهاستواضحگفتهوساختهراابیاتاین

.قرآنآیهبهاشاره، استقرآنآیههماینبله

82، آیه )6(قرآن کریم، سوره انعام

ئک لَهم الْأَمنُ وهم مهتَدونَ◌ٰ ا إِیمانَهم بِظُلْمٍ أُولَالَّذینَ آمنُوا ولَم یلْبِسو

راه اند ایشان راست ایمنی و ایشانو آنان که ایمان آوردند و ایمان خویش به ستم و عصیان نیامیختند،

.یافتگان
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بهتمسومقاومتوسرکشیبهوشدندخارجذهنیمنازکهکسانآن فقطکههستندکسانیفقطپس

یکتاییفضايبهها آنوبکنندتوانندمیایمنیحسفقطها آن، نکردندآمیختهراخودشاندیگرانوخودشان

.یافتندراه

جاي نهآن غیر نقش روي غیر،*******نقش او فانی و او شد آینه

،شدهزندهخدانهایتبیهباو،رفتهبینازکلیطوربهذهنیمنکهکنیممیصحبتداریمانسانیبهراجعپس

نقشغیر، بیندمیراخودشعکسحتمابیندمیاودرچیزيکسیهرو.آینهشدهاووشدهفانینقششپس

خودتانازآیدمیبدتاناگرخوانیدمیراشعرشیاکنیدمینگاهموالنابهکههمشمایعنینهآنجايغیرروي

تودبگوییدتوانینمیشما.نداردخودشازنقشیباشدآینهکهکسی، بینیدیمراداریدخودتانشما، آیدمیبدتان

عکسبینیدمیآن دربدياگر،نه،بینممیاینطوريراخودممننیستمنتقصیرپس، هستیطورياین

.شودمیمشخصها زدنکاردآن معانییواشیواشاالنالبتهوبکنیدکاريبرویدباید،استخودتان

ور زنی بر آینه، بر خود زنی******کنی تُف، سوي روي خود کنیگر 

داردخودشبهکندتفموالنابهکسیاگرپس.خودتروي؟کنیمیتفکسیچهروي،آینهرويکنیتفاگر

دبایشما،دهدمینشانراشماآینهاگر.دهندمینشانراماابیاتاینخوانیممیراابیاتاینما، کندمیتف

یاآینهبه؟خوردمیلطمهکسیچهبهدبستیزیآینهبا، نستیزیدآینهبا،کنیدکارخودتانرويوباشیدمنصف

زدندمیکاردخودشانبهمریدانکهاینکما؟شما

ور ببینی عیسی و مریم، توي*******هم تويآن ور ببینی روي زشت،

اگربینیمیرامریموعیسیاگر، هستیتوهمآن دیگرفتیمگکههاییهمین، بینیمیآینهدرزشتروياگر

رااینهایددمعتقشما،استمنطبقشماباکه،بینیدمیشما،خوانیممیراموالناابیاتاگر،بینیمیزیباییچیز

ممری، باشدشماحضورقسمتآن تواندمیعیسیحتی، هستیدمریمویعیسشبیهبنابراینپس، کنیدمیعمل

. باشدشدهسادهذهنتواندمی



Program # 645گنج حضور645برنامه شماره 

39: صفحه

نقش تو در پیش تو بنهاده است****او نه اینست و نه آن، او ساده است

بهراتونقشبنابراین.آینهمثلاستسادهآن .استزشتتصویرآن نه،استمریمنهاستعیسینهاوگویدمی

آینهما، باشدماآینهتواندمی،شودزندهخدانهایتبیبهانسانییککهاستمهمچقدرپس.دهدمینشانتو

.هستندآینهمابزرگانازخیلیاستآینهحافظ، استآینهموالنا، استآینهفردوسی، داریم

چون رسید اینجا سخن، لب در ببست

چون رسید اینجا قلم، درهم شکست

چه کار کنید؟ شما همشماکه، باشیدمیدهفهرا مطلببایدشمادیگر اینها را گفتیم رسیداینجابهسخنوقتی

، بنویسیمدیگرچیزينیستالزمدیگر.شکستهمدرقلمرسیداینجابهقلموقتیو.شویدتبدیلآینهبههم

.گفتموالناراهمه

دم مزن، واهللاُ اَعلَم بِالرَّشاد******لب ببند ار چه فَصاحت دست داد

ها اما دیگر لب از بیان این نکتهقیق را با قدرت بیان و فصاحت تمام، شرح دهی،توانی نکته هاي دمیهر چند

.فرو بند که خداوند به هدایت داناتر است

ازنزندمدیگرحاالدادهدستتوبهسخنیشیرینکه، گرچهگویدمیدشوخبهموالنا،ببندرالبتگویدمی

هدایتبه یعنیرشادبهخداوندزدیمراها حرفاینبعدبهحاالازیعنیبعدبهاینجااز. نگوچیزيبعدبهاینجا

شماایم،رسیدهآنجابهشماباماهمواقعا، کندهدایتراشماخدابایددیگربعدبهجایییکازیعنی، استداناتر

راشماهوشیاريآن وخدایینیرويآن وشویدتسلیمبایدایدگرفتهیادکافیاندازهبهایدرسیدهآنجابه

دفتر ششم که دنباله مثنوي 4304اجازه بدهید برنامه را با بیت .استداناترهدایتبهرشادبهاووکندهدایت

.هفته قبل است ادامه بدهیم

درد جو و، درد جو و، درد، درد*****هین مزن تو از ملولی آه سرد

من ذهنی و در من ذهنی ملول شدي، دل هوشیاري رفتی توي کند که اگر به عنوانمیپس موالنا به ما پیشنهاد

که همه را ،و بقیه هیجانات منفی را داريکنیمیجداییسررفته، احساسات مرده شدي، خسته شدي، حوصله

گوید میچهار بار،درد جو و، درد جو و، درد، دردآورد، آه سرد مکش، در نتیجه چه کار کن؟ میزیر چتر ملولی
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و یا !کمر بکنیم! پا بکنیم! مثالً ما جستجوي درد معده بکنیم. اینجا دردهاي جسمی و روانی نیستدرد در

. دردهایی مثل ترس و خشم و حسادت و اینها را داشته باشیم؟ نه

گوید بفهم میو. شودمیمستفادآن یعنی منظور ازPurposeدرد در اینجا مفهمومی است که کلمه انگلیسی 

یکی منظور از آمدن به این .از آمدن به این جهان به عنوان هوشیاري چه بوده؟ درد به دو معنی استمنظور شما 

ما آرزومندي و اشتیاق رسیدن به خدا را . جهان که یک آرزومندي روشن و پایا در ما هست که بسوي او برود

شود که اسمش در مییل به دردهاییتبد،شودنمیولی وقتی این درد دیده. این درد اصلی همۀ انسانهاست،داریم

. اینجا ملولی است

که همه انسانها در یک منظور مشترکند و منظور از انسان هوشیاري ،نکته مهم این است که شما خوب درك کنید

کنیم اینها از جنس ما میکنیم یا انباشتهمیاست، هوشیاري اصل ماست و این چیزهایی که ما به خودمان وصل

بلکه منظور بیرونی ما هستند، منظور مادي ما هستند توانند منظور اصلی ما باشندنمیمنظورهاي مادينیستند و 

اي را درمثل مثالً پول داشتن، خانه داشتن، دوست داشتن، همسر داشتن، لباس داشتن، یا یک شغلی را یا حرفه

این مهم . تواند منظور اصلی شما باشدنمیاینها منظورهاي بیرونی است و منظور بیرونیتخصص پیدا کردنآن 

.توجه کنیدآن در غزل هم داشتیم شما به،کندمیبراي همین چهار بار تکرار.است

توانید بگویید منظور اصلی من بچه بزرگ کردن است و رشد دادن او و به کمال رسیدن و به دانشگاه نمیشما

حتی منظور اصلی شما کمک کردن . تواند باشدنمیشمافرستادن، اینها منظورهاي بیرونی هستند، منظور اصلی

به دیگران هم نیست و آنها منظورهاي فرعی هستند، کمک کردن به دیگران بسیار خوب است در جایش بسیار 

درست است و سرویس دادن و نیت خوب داشتن اینها بلی، ولی اولین منظور و مهمترین منظور حرکت کردن

. فضاي ذهن و یکی شدن با زندگی یا با خداستمادي ازهوشیاري از فضاي 

خواهم بروم به مردم خدمت نمایم، میشود مننمیو اگر کسی این منظور را بگذارد کنار و مثالً بگوید از این بهتر

و کمک شما به فقرا قبل از رسیدن به حضور . تواند منظور اصلی شما باشدنمیکمک کنم، و فقرا را کمک کنم، این

خواهد به مردم کمک کند خودش را نشان میموقع من ذهنی دارید، من ذهنیآن براي اینکه! آیدنمیرجور د

منظور اولیه را که کمک به مردم بود آن خواهد داد و طلبکار خواهد بود و راه هاي اجراي منظور بوسیلۀ من ذهنی،

. فاسد خواهد کرد
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به و شما پس از خدمت و کمک زیاد به مردم یا . جود خواهد آوردبنابراین توجه کنید که این کار عاقبت ملولی بو

براي اینکه درد ایجاد خواهد شد و نتیجه ،دلسرد خواهید شد،هایتان با من ذهنی پشیمان خواهید شدبچه

براي اینکه لحظه به لحظه راه یعنی من ذهنیاي که شما در نظر داشتید نخواهید رسیدنتیجهآن نخواهد داد، به

خراب خواهد کرد، پس شما باید به منظور اصلیتان زنده ،هدف و منظور مقدس شما را که ظاهراً مقدس استآن 

توانم منتظر نمیبگویید من،گوید، و اگر به این موضوع توجه نکنیدمیبه این دردي که موالنا چهار بار،بشوید

شما بیشتر درد خواهید ،هاي خوب را بکنمخواهم همین کارمیمن،باشم، حوصله ندارم این کار مشکل است

و واجبتر از همه و مهمتر از همه .کشید ملول خواهید شد، باالخره مجبور خواهید شد برگردید این راه را بروید

. رسیدن به حضور است

و زرستانان، رسمِ باژاند رهزن******درمانهاي ژاژاند دردخادعِ

و منظور درمانهایی که من ذهنی درمانهاي ژاژ یعنی درمانهاي بیهوده و یاوه. نرسم باژ یعنی رسم باج، باج گرفت

خادع درد یعنی درد را فریب. خادع یعنی خدعه کننده و فریب دهنده و خدعه درست نیستپیشنهاد می کند و 

اي چی بدنیا داند، برنمیهمین االن بروید از یک مادر بپرسید که این مطالب را.د و ما فریب خوردیمندهمی

ظاهر قضیه که خیلی درست است، خیلی قشنگ است، یا ! هایم بکنمگوید آمدم که خودم را وقف بچهمیآمدي؟

ها روم به مریضمیبیمارستان،کنممیخدمت کنم، براي یک گروه خدمت کنم مثال و دارم،کنمبوقف همسرم 

. کنممیکمک

:گویدمیکند و همان درمانهامیبه این راه تشویققع هرکسی شما راولی اگر شما اول به حضور زنده نشدید در وا

برو به حضور برس، برو با خدا یکی بشو وارد فضاي :مگوینمیکه االن ناراحتی برو خدمت کن،،درمان درد تو

ده است و فالن کار درمانت نیست این درمان بیهو.با همین من ذهنی برو فالن کار را بکن:مگویمییکتایی بشو،

آن شما ببینید که به هر حالکنند،میبه ما تجویزکه معلمان من ذهنی درمانهاي غلطخواهد بگوید میالبته

اند، چیزهایی که یاد گرفتید یا معلم معنوي به شما درس داده، اینها چه درمانهایی را براي درد شما پیشنهاد کرده

.کندمیانطور که موالنا تعریفند اصالً درد را براي شما درست تعریف کرده

مثالً بروي به یک دکتر، دکتر دواي یک مرض دیگر را . دهندمیخواهد بگوید که این درمانها درد غلط به مامیو

که دکتر دوایش را تجویز مرضی را دارید آن کنیدمیبدهد که غیر از مرضی باشد که شما دارید، خوب شما فکر
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نرسیدن به وحدت است و هر ،مرض ما االن نرسیدن به حضور است. ا شما نداریدمرض رآن کرده در حالی که

کنید؟ چقدرمیببینید از صبح تا شب چه کار. درمانهاي مادي به ما دادند. درمانی که مادي باشد غلط است

درمانهاي کارهاي بیرونآن خواهید بروید بیرون یک کارهایی را بکنید؟میخواهید به حضور برسید؟ و چقدرمی

شما مسئول هستید تشخیص بدهید که دردي . و احتمال دارد غلط باشد،پیشنهادي معلمان معنوي جهان هستند

با منظور اصلی شما، زندگی، خدا منطبق است یا نیست؟ ،که االن دارید، منظوري که االن دارید

ذهنی که معتاد گونه و اجبارگونه حرف. افتدمیذهن یاد آدمپشت سرهمگوید ژاژ همیشه حرف زدن میوقتی

فریب دهندة درد درمانهاي من ذهنیو،یعنی من ذهنی، درمانهاي من ذهنی! نداریمآن زند و ما کنترلی رويمی

گیرند، و رسم میگیرند از ما یعنی زندگی ما رامیزرستانند، میهم هستند، و اینها راهزنند و لحظه به لحظه زر

گویند ما نباشیم شما به زندگیمیاي هستند که به شمایعنی یک عده. اندباج گیري و باج دهی را مرسوم کرده

و شما همین طور پیش. دهدمیرسید و اینها درمانهاي شماست، و درمانها درد دیگري را به شما نشاننمی

تشخیص بدهید که آیا این ،کنیدمیشوید، مسئولیت شماست که تعییننمیبهتر،شویدمیروید مریض ترمی

کند؟ نمیکند یامیتمرین معنوي من حاصلی دارد؟ مفید است؟ مربوط به گذشته است؟ این را بدانم یا ندانم فرق

. خوردنمیاید که اصالً به دردخیلی چیزها شما به عنوان درس معنوي یاد گرفته

؟ ولی االن در این سال پیش چه جوري بوده یا چه جوري نبوده300چه فایده دارد که بفهمید یک چیزي مثالً 

، راه حل از یک راه حلی به شما باید بشود. مهم استاین ؟لحظه چه کار من بکنم که گشایشی در زندگی من باشد

پس شما باید دردتان را درست تشخیص بدهید و کسی که فریب دهندة درد است و درمان .آیدمیدرون شما

شخص راهزن است و لحظه به لحظه زندگی شما راآن براي اینکه.دهد به حرفش گوش نکنیدمیغلط به شما

همه ما این طوري هستیم ما زندگی بچه . فکر نکنید که اینها آدمهاي بخصوصی هستندیموقعیکما ش. دزددمی

خواهیم رفتار میرا به ما بدهند و آنطور که مادزدیم ما رسم باج داریم، بچه هایمان باید زندگی شانمیهایمان را

کنیم، آنها را به میو ما به عنوان معلم من ذهنی باال سرشان هستیم و آنها را به خشم به واکنش وادار. کنند

براي این که ما از جنس زندگی .کنیممیتحریک،کنیممیتشویق،کنیممیذهنی قویتر دعوتدرست کردن من 

را شما باید تکرار بکنید رسم باج گیري این ابیات.شناسیم، خودمان گم هستیمنمینیستیم براي اینکه ما درد را
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یا شما دهید؟ بین شما و خدا و زندگی کسی هست که از شما باج بگیردمیببینید شما، آیا شما باجو باج دهی را 

.کسی باشدو لزومی ندارد مستقیم وصل هستید

برود به سوي او، چه کسی به خواهد می،منظور شعله ور در هوشیاري در ما و در تمام انسانها،این درد شعله ور

اینها برخی معلمین دروغین جامعه هستند، رسمها هستند و ؟کند که نگذارید برودمیغیر از شما به شما کمک

یادگیریهاي ما هستند، من ذهنی خود ماست، تمام استادان معنوي که من ذهنی دارند و درمان ژاژ تجویز

کنند و گروه درستمیهمه آنهایی که از گذشته صحبت. کنندمیکنند، و درمانهاي من ذهنی را تجویزمی

کنند که ما بهتر از دیگران هستیم، این میاندازند و تشویقمیکنند و اختالفمیکنند و ستیزه درستمی

کنم ابیات را زیاد میمن پیشنهاد. باورهاي ما بهتر از دیگران است، بدون توجه به اینکه زندگی در وحدت ماست

.اي خودتان بخوانید تا معنا باز بشودبر

وقت خوردن گر نماید سرد و خَوش*****آبِ شوري، نیست درمانِ عطش

می گوید اگر کسی تشنه باشد آب شور درمان کننده تشنگی او عطش او نیست، ولو اینکه این آب شور را گذاشته 

آب شور یعنی چی؟ آب شور راهنمایی . قشنگ جلوه کندآید، خیلیمیخیلی خنک و گوارا به نظرباشند یخچال، 

فقط انسان تسلیم شده قدرت معنوي دارد انرژي . من انرژي معنوي ندارد. آیدمییا انرژي معنوي است که از من

دانم که چقدر در مورد بایزید که صحبت نمیبلی حاال من. امروز در مورد مثال موالنا صحبت کردیم.معنوي دارد

.لب جا افتاددانم چقدر مطنمیکردیم

وگر تمام بگویم، ابا یزیدستی****عقلیاگر ز وصف تو دزدم، تو شَحنه

گوید آب شور و ما مییعنی همین که. اجازه بدهید مطلبی را در بیان همین بیت از دفتر چهارم برایتان بخوانم

م، ممکن است معلم ممکن است مادر باشی،ممکن است پدر باشیم،البته هر کدام مان تعلیم دهنده هم هستیم

من ذهنی دروغین ،باشیم، در حالتهاي خاص ممکن است معلم معنوي باشیم، ولی اگر من ذهنی داشته باشیم

: خوانیممیبه هر صورت چند بیت.سم استاش تقلبی است، انرژياش گوید انرژيمیاست، توهمی است، دروغ

از پدرشکهگنجی در مصر است، پس از اینکه ارثیبیندمییاد آوري کنم قصه مربوط است به شخصی که خواب

آییم به این جهان یک سکون میکه وقتی،ما هستیم،گفتیم این میراثی. رودمیشود و بر باد فنامیرسد تلفمی

بریم، یکی هم چهار بعدمان را که بعد مادي ما هست بعد فیزیکی ما بعد میو آرامش و عمق خدایی را به ارث
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شود ومیافتد به زمان و بلندمیسازد ومیآید من ذهنی رامیبعد جان ما، و وقتی،جانی مابعد هی،فکري ما

دهد که میکند و این آدم اینقدر ادامهمیدهد و عقل من ذهنی را پیدامیگوید من و باورها را مرکزش قرارمی

رساند میریشه داري را به صفربینهایت آرامش و بینهایتآن کند و هممیرا فاسداش هم چهار بعد مادي

وصلی به خدا یا زندگی ندارد، مقدار زیادي مقاومت ایجاد کرده، مقدار شود، هوشیارانه هیچمیبطوریکه کنده

آید، تمام فکر و ذکر میزیادي گمشدگی در درد و ذهن ایجاد کرده، و از این گمشدگی و گیج شدگی ریا بوجود

بینند؟ اگر بطور دروغین خوب ببینند که میکه مردم مرا چه جوري،هر استاین من تقلبی نگهداري صورت ظا

گرچه که.قبول استبازهم این قابل،آدم سخاوتمندي هستم، من آدم عاشقی هستم،من آدم مهربانی هستم

ارث دانیم دروغین هستیم ولی تصویر ما در ذهن مردم براي ما خیلی اهمیت دارد، و این در واقع بر باد دادن می

.ماست

شود میپولش تمام،رسد آنجامیرود آنجا، همین کهمیبیند که یک گنجی در مصر است ومیپس خالصه خواب

کند دزد است و میداروغه که منتظر دزدها بوده فکر،در اولین اقدامش براي گدایی! گوید بروم گدایی کنممیو

در ضمن این شخص ،شخص براي بازگشت به بغداد استگیرد و این صحبتها بین کتک و تصمیم این میزیر کتک

بغداد این لحظه هست، این لحظه محل خدا هست، براي اینکه با او یکی ،بغداد محل خلیفه استاهل بغداد است و

دانید میبه ذهن، این هم شماو این شخص رفته به جهان . بشویم باید از گذشته و آینده جمع بشویم در این لحظه

شود، میرود به زمان، کتک شروعمی،شودبخواهد یک من بتند و بلند میبه محض اینکه هوشیاريامروز گفتم 

من :گویدمیغیرت زندگی قانون زندگی.خود همین شحنۀ عقل کتک زننده است. شودمیدرد کشیدن شروع

در آن ی بیشتر ازتواننمیمثل رحم مادر استآن ذهنی براي هفت هشت سال براي من قابل قبول است، بیشتر از

.ذهن بمانی، و اگر بمانی این کتکها شدیدتر خواهد شد

گویم، و من دزد میگوید نزن من راستش رامیخوردمیدر مورد این مثال موالنا البته این شخص که یکبار کتک

یلی مهم راست گویی خآن .کندمیگوید حرفش در داروغه اثرمیولی وقتی راست. نیستم، من از بغداد آمدم

علت اینکه ما منظور را گم به که وقتی کتک خوردیم در مصر، اقرار کنیم که ،بوده، براي ما هم خیلی مهم است

گوید نزن که میگوید که، اول اول کهمیشنودمیکردیم آمدیم اینجا، حاال که کتک را خوردیم و داروغه هم وقتی
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به هر صورت . معرفی کنشناسی؟میببینم شرکایت رازنم راست بگو، بگونمیگویدمی!من راستش را بگویم

.شودمیمنظورش این است که بیدار شدي و این شخص بیدار

خوریم در ذهن، االن اگر متوجه بشویم که این از مینتیجه این است که ما هم سی سال داریم از من ذهنی کتک

و داروغه بهش. خودي ما اینجا بودیمبین بوده،توانیم راست گو باشیم؟ و اقرار کنیم که از خودمامیمن بوده

بینم که در بغداد در فالن کوي و در میگوید تو خواب دیدي با یک خواب پا شدي آمدي اینجا؟ من بارها خوابمی

شود که گنج در خانه خودش است و مید و این شخص متوجهربمیفالن خانه گنج است، و اسم خانه این شخص

.در مرکز خودش است بیخودي رفته جهان. ه اینجاستاالن در این لحظ

پس امروز هم گفت که ملول شدي که ! فهمینمیولی موالنا به ما گفته بود تا نروي به جهان و کتک نخوري تو

دهد که چه میموالنا دارد توضیح؟کتک خوردن و فهمیدن اینکه گنج کجاستآن و حاال بین. دردت را بفهمی

دواهایی که . یکی از آنها گفت درمانهاي ژاژ است. پس از کتک خوردن آدم در مصر بماند،ودشمیچیزهایی باعث

اما موالنا در مورد این .شناسیممیاین دوا را و دردمان را االنگیریممیدهند، ما از موالنا البتهمیمعلمین تقلبی

بخوانم خیلی مهم است که توجه کنید خواهم برایتانمیدهد، کهمیآب شور چند بیت در دفتر چهارم توضیح

: گویدمی.خودتان هم بخوانید

1049مولوي، مثنوي، دفتر چهارم، بیت 

آب شوري، جمع کرده چند کور******گو، شیخ نَفُورترك این تَزویر

ذهنی را ترك کن، اگر من ذهنی داري حرف نزن، نفور می گوید ترك این فریب و دروغ را و ریا را بگو، یعنی من

و توجه کنید وقتی ما هوشیاري بودیم آمدیم! رمیمیکسی که از این لحظهاي شیخی کهاي نی بسیار رمنده،یع

بنابراین از این لحظه،من را درست کردیم و من درست شده یادمان رفته که دوباره برگردیم، رفتیم به زمان

گریزید، شما ببینید که میکنید از این لحظهمیاي که شما در مقابل اتفاق این لحظه مقاومتگریزیم، به درجهمی

کشد؟ یک چیزي شما را به یاد گذشتهمیکشد؟ آیا آیندهمیگریزید؟ ایا گذشتهمیچگونه به گذشته و آینده

شیخ آن همه ما،منظور از شیخ حقیقتاً شیخ نیست. شما همان شیخ نفور هستید،روید به آیندهمیاندازد فوراًمی

که چند تا کور گوید تو آب شور هستیمی.کسی که معلم است و چند نفر را دورش جمع کردهولی یک. هستیم

خواهیم کور باشیم، شما مسئول انتخاب معلم معنویتان هستید، نمییادمان باشد ما. را دور خودت جمع کردي
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کند با میارد ستیزهیک شخصی یا یک کتابی د،آیدمیبینید که آب شور است از من ذهنیمیشما مسئولید اگر

کند، با میشما را به مقایسه دعوت. کند این آب شور استمیکند، انتقادمیغیبت،کندمییک چیزي، مقاومت

آن چه جور انرژي از. کند، اینها چیه؟ آب شور استمیرا نصبآن در شما هم دارد،یک چیزي هم هویت شده

آید؟ میشخص

خورند از من همی گردند کوریم*****کین مریدانِ من و، من آب شور

خورند از من و کورمیاینها،فرستممیکه اینها مریدان من هستند و من آب شور هستم، من انرژي من ذهنی را

کشاند به حضور شما را از گذشته و آینده یواش یواش جمعمیبراي این که یک معلمی هست شما را. شوندمی

.بینیدنمیشود، و با چشم کژبین و چشم من ذهنیمیشما چشمهایتان بازکندمیکند و به این لحظه زندهمی

بیشتر ،بیشتر هم هویت بشوید،بخوریدآن ولی اگر یک مرادي یک معلمی مرتب آب شور به شما بدهد و شما از

بگیرید به خواب فکر و درد فرو بروید، درد کشیدن را ارزش بدانید، بیشتر واکنش نشان بدهید، شما باید اندازه

.کند و کورتر نشویدنمیکند یامیببینید این آموزش به شما کمک

آبِ بد را دام این کوران مکن******آبِ خود، شیرین کن از بحرِ لَدن

کنیم با میآشتیایشویم با زندگی در این لحظه میوقتی ما موازي،یعنی فضاي یکتایی، دریاي حقیقتبحرِ لَدن

انرژي را که آن گویدمیبلی علم لدنی یا خرد زندگی،،بحرِ لَدنکنیم به همینمیپیدادسترسی ،اتفاق این لحظه

از %80من ذهنی % 20بلکه از آنور بیاور، شیرین کن این را، حاال ،از من نزنزنی میحرفهایی کهآن کنیمیاطعس

. آبِ بد را دام این کوران مکنولیر،وآنور بیا

کند؟ این آموزش میآنکسی که معلم است مسئولیت دارد چه جور آموزشی ارائهخواهد بگوید کهمیموالنا

آب بد است یا آب شیرین است؟ خرد زندگی و برکت کند؟میکند؟ یا کور ترمیانسانها را رفته رفته بینا تر

.آید؟ مسئولیت تشخیص با شماستمیاش از من ذهنیآید؟ یا نه همهمیزندگی

تو چو سگ چونی به زرقی کورگیر؟*****بین گورگیرخیز، شیرانِ خدا 

گیرند، گور در اینجا شکاري است که آدم از فضاي یکتاییمیبلند شو و شیران خدا را ببین که اینها شکار خوب

چطور تو سگ به دروغی . آورندمیورآن ، فردوسی هستند ازشیران خدا انسانهایی مثل موالنا هستند. گیردمی

دهد بیرون و انسانها میداند من دارد و انرژي من رامیزرق یعنی تزویر؛ ریا؛ دو رنگی انسانی کهکور گیر هستی؟ 
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هایمان در تربیت بچهکنیم؟میکشیم به خودمان نگاهمیخوانیم، عقبمیکند، ما که االن این مطالب رامیرا کور

ترسانیم، نمیکنیمنمیکنیم؟ یا نه کنترلمیرهایمان را کورتکه ما داریم بچه؟کنیممیکنیم؟ دقتمیاحتیاط

گوییم، به میاز معانی این ابیات به آنها.کنیممیکنیم، آرامش ایجادمیدهیم، فضاي شادي ایجادمیعشق

.کنیممیداریم، در یک فضاي عشقی با آنها برخوردنمیکنیم، به واکنش وانمیکنیم، تحریکنمیمسابقه دعوت

امروز گفته ما رسم باج داریم . گوید، نهمیی فکر نکنید که این صحبتها را موالنا به یک عده خاصشما یک موقع

ما باجگیر هستیم و این باج زر ! گوید یک چیزي به ما بده تا رد بشويمییعنی هر کسی سر راه دیگران را گرفته

این درست . کنیممیکنیم تلفمیمیعنی ما انرژي همدیگر را زندگی همدیگر را حرا. یعنی زندگی است،است

است؟ 

. خواهممینه هم از کسی باج،کسی باج بگیردخواهم بگذارم زندگیم رامیآید روي ما، که من نهمیمسئولیت

دارم که همه زندگی میکنند و روابکنم که اجازه بدهم دیگران هم زندگی میو دقت،خواهم زندگی کنممیمن

. کنندب

نور****غیرِ دوست، دورگورِ چه؟ از صید جمله شیر و شیرگیر و مست

همه شان ،کنندمییعنی فقط خدا را صید،کنندمیمی گوید گفتم گورخر، گور چیه؟ اینها فقط دوست را صید

همه شان شیر . پس همۀ اینها در فضاي یکتایی هستند،شیر هستند و شیر گیر هستند و مست نور هستند

و غیر از . یعنی زنده شدن به بینهایت خداشیر و شیرگیر و مست نور. دا هستندترسند از جنس خنمیهستند،

کار دیگري ندارند، از ،طرف از فضاي یکتایی یک چیزي بردارند بیاورند به این ورآن غیر از اینکه بروند از،دوست

.کنندنمیاینور چیزي شکار

لَهکرده ترك صید و، مرده در و******در نظاره صید و صیاديِّ شَه

شه ،دهند که شه صیادي کندمیولی اجازه،حیرت سرگشتگی، پس اینها درست است که صیاد هستندولَه یعنی 

مقاومتشان صفر است و شاه ،ناظر هستند،تماشاگر هستند،شکار کند، در نظاره صید یعنی االن موازي هستند

. کنندنمیخودشان با ذهنشان صیدشود میپس معلوم.کند و در نظاره صید او هستندمیصیادي،یعنی خدا

این لحظه او از طریق . اندیعنی تسلیم شده. انداند و در حیرانی مردهاینها فقط نظاره گر هستند، و ترك صید کرده

شما تماشاگر انرژي هستید و ،شودمیکند و شما تماشاگر هستید این انرژي دارد ردمیعمل،کندمیشما فکر



Program # 645گنج حضور645برنامه شماره 

48: صفحه

از ذهن شما او استفاده. کندمیشما مشغولید از دستهاي شما از بدن شما او استفادهکنید، البته نمیکاري

شود؟ میوله حالت حیرت، این کارها به این زیبایی چه جور انجام. کند، موازي موازي هستیدمی

دلبر بردبار من آمده برده بار من

رتا کند او جنس ایشان را شکا****شان بگرفته یارچو مرغِ مردههم

بسوي او تمایل ،گوید خدا، زندگی، مانند مرغ مرده آنها را در دست گرفته تا مرغهایی که از جنس او هستندمی

مثل موالنا، زندگی موالنا را به عنوان مرغ مرده، چرا مرده؟ براي اینکه تسلیم کامل . پیدا کنند و شکار بشوند

. شوید از طریق موالنا، مشخص استمیاشکار خدداریداست، در دست گرفته، شما که از جنس او هستید

اَلْقَلْب بینَ اصبعین؟: ییخوانده**** مرغِ مرده مضطَر اندر وصل و بین

.ستندهیعنی عاشقان اهل فنا مانند پرنده مرده . پرنده مرده در وصال و هجران اختیاري از خود ندارد

آیا حدیث .حضرت حق نیز در پنجه تقلیب رب اندمانطور که پرنده مرده اختیاري از خود ندارد عاشقان ه

اي؟اَلْقَلْب بینَ اصبعین را خوانده

مقاومت وبیچنان موازي با زندگی هستیم، چنان،مضطر یعنی بیچاره، یعنی ما چنان تسلیم هستیم در این لحظه

بعد. وصل به او و بین انگشتهاي اواي نداریم غیر از این باشیم، در حال اعتراض هستیم، که مثل اینکه چارهبی

:و این حدیث عبارت است از . اي؟ که مرکز انسانها بین انگشتهاي خداستگوید این حدیث را خواندهمی

حدیث

شاءی فکَی هّبقَلنْ اَصابِعِ الرَّحمنِ یینِ معبصنَ ایکُلَّها ب منی آدب نَّ قُلُوبا.

.سازدمیو او هر طور خواهد دگرگونش. ن میان دو انگشت خداوند استهمانا دل هاي آدمیزادگا

یعنی دل شما مرکز شما بین . ایمبه این دقت به فرمایشات بزرگان توجه نکردهکنید که ما شاید تا بحالمیتوجه

طی است که این در شرای. کندمیخواهد استفادهمیگرداند هر جورمیخواهد برمیانگشتهاي خداست او هر جور

اگر مرکز شما در . من ذهنی هم صفر است،کنیدنمیمقاومت شما در مقابل اتفاق این لحظه صفر است، ستیزه

:کندمیبلی این بیت هم کمک.تواند باشدنمیاختیار من ذهنی باشد در اختیار انگشتان او

911مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت 

زخم از ربّ الْفَلَقتا نیاید ******مرده باید بود پیش حکم حق
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یعنی پروردگار بامدادن یعنی گشاینده صبح شما، صبح شما را او باید باز کند، صبح نزدیک است خامش ربّ الْفَلَق

در این لحظهپیش حکم حقگوید میپس. صبح تو آفتاب تو طلوع کند.کم خروش، یعنی نخروش من باز کنم

حاال اگر مرده نباشی زنده باشی یعنی من . شایندة بامدادان بر تو وارد نشودتا زخم از گ،اعتراض باید مرده بودبی

افتد و در نتیجه زخمنمیباشید این اتفاقآن صحیح و سالم باشد و شما دائماً در حال تعمیر و نگهداريذهنی تو 

. آیدمی

آید، براي اینکه ما مرده میآید، اتفاقات بد از کجامیآید، ضربات درد از کجامیپس معلوم شد زخم از کجا

. حکم حق استآن ،افتدمیاتفاقی است که براي شماحکم حق در این لحظه عبارت از پیش حکم حقنیستیم، 

افتد به نفع شماست، کدام نفع؟ ما یک میآورد، و همیشه هر اتفاقیمیقضاست، قضا یعنی این لحظه او چه پیش

افتد بوسیلۀ نمیما برویم به فضاي یکتایی بیدار بشویم از خواب فکر، اتفاقاتافتد تامیمنظور داریم تمام اتفاقات

من ذهنی . یک درمان کنندة ژاژ هم من ذهنی خودمان استچیزي که درمانهاي ژاژ گفتند برسید، آن خدا شما به

راها بحال نسخهتا ،نویسدمیکند؟ من ذهنی ما هم دکتر است، نسخهمیشما چه درمانهایی را براي شما توصیه

بلی این بیت هم ببینید . کشاند، بیت مهمی استمیما را به دردهاي مصنوعی.نوشته، درمانهایش یاوه استآن 

. گوید تسلیم باید چه طوري باشدمیکه

1535مولوي، دیوان شمس، غزل شمارة 

که در تسلیم ما چون مردگانیم*****کنون پِندار مردم آشتی کن

بیا االن آشتی کن،!ردمخواهی بیایی آشتی کنی گریه کنی، خوب فرض کن ممیردن منگوید بعد از ممی

کند، منظور از مردن را توضیح نمیباید تسلیم بشویم، خوب مرده که اعتراضها دانید که همه ما مثل مردهمی

. مردن نسبت به من ذهنی است،داده، این مردن

تا مرغهاي ،گرفته مثل مرغ مرده در دستش،انده تسلیم کامل شدهکپس گفت که خدا انسانهایی مثل موالنا را

راموالناآنها را شکار کند، شما هم که ،آیندمیوقتی،بیایند به طرفش،ببینند،دیگر که از جنس این هستند

راابیاتاینیواشیواشآییدمی.نیستمنفی، مثبتهمردهمرغ. هستیداوجنسازمردهمرغبصورت، بینیدمی

. شویدمیهماوشکارحالعیندرشویدمیموالناشکار، خوانیدمی
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چون ببیند، شد شکار شهریار****ش را هر آنکه شد شکارمرغِ مرده

شهریار، خداشکارشدواقعدر، ببیندچون، کندنگاهخوب، بشودمردهمرغاینشکارکسیهرگویدمی

اد را هرگز نیافتصیآن دست*****هر که او زین مرغِ مرده سر بتافت

اعتراض، بکشدسرمردهمرغاینازکسیهر، استابیاتهمینموالناموردایندر، مردهمرغاینازکسیهر

. داریمژاژمعلمین، داریمحقیقیمعلمینماپس. بیندنمیموقعهیچراشاهصیاددستصورتایندر، کند

بادهندمینشانمابهتقلبیدردهاي. استخودمانذهنیمنهمیکی، کنندمیصحبتذهنیمنازژاژمعلمین

یکیآن .زنندمیدستمردماستخیرظاهرش. بکنراکاراینبروذهنیمنبابیاگویندمی.تقلبیهايدرمان

شکار، شدیداوشکارکههمینشمابنابراینپس. استحقحضرتدستدرمردهمرغمثل، استتسلیمخودش

رااصلیصیادآن دست. استخودشذهنیمننفوذزیرشودمیمعلوم،بکشدسرکسیاگرولی، شدیدهمخدا

بیندنمیموقعهیچ

عشق شه بین در نگهداري من******منگر به مرداري من: گوید او

باموازياینقدرلحظهایندریعنی، مردگانیمچونماتسلیمدرگفت،شدهتسلیممردهمرغ، گویدمیمرغهاین

او.نداریدارادهنخودتااز. ورآن بهوراینازبدهدتکانراشمابایداو، خوریدنمیتکانکههستیدندگیز

.دیدیدبایزیدداستاندرامروز. کندمیدارينگهرامنجوريچهشاهببین، نکننگاهمنمردگیبهگویدمی

تصورت من شبه مرده گشته اس***من نه مردارم، مرا شه کشته است

نهایتبیبه، نکندذهنیمنکارهاي، بمیردذهنیمنبهانساناگرپس، امزندهمن، نیستممردهمنگویدمی

ذهنیمن. شمادرکندمیزندهراخودش، کشدمیراذهنیمنآیدمیشاه. شودمیحالتهمین، شودزندهخدا

. رسدمیصفربه

، گوییمنمیدروغدیگر ما. استشدهها مردهشبیهماذهنیمنصورت. استکشتهراماشاهونمردیمماپس

، نپرد، ندهدنشانواکنشکههرذهنیهايمنبراي. دهیمنمینشانواکنش، کنیمنمیستیزه، کنیمنمیاعتراض

نظراز، نکندانتقاد، نگیردایراد، نشودنگران، نشودخشمگیننترسدکسیهر. استمردهآدم،استضعیفیآدم

.استزندهحضورنظراز. استمردهذهنینم

:استرسولحضرتازهماینبله
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تَموتُواآن موتُوا قَبلَ

بمیرید قبل از اینکه بمیرید

جهاناینازاینکهازقبل. بشودتکرارندارداشکالی، شنیدیدبارها. بشنویدهمرااین، گویدمیداردراهمین

:گویدمیاستقدسیحدیثهمایندوباره. کنیدسوالخودتاناز؟ ایدمردهذهنینمبه؟ ایدمردهشما ، بروید

حدیث قدسی

قَتَلْتُه قْتُهشنْ عم و قْتُهشقَنی عشنْ عم…

…هر که عاشق من شود، عاشق او شوم، و هر که را عاشق شوم او را بکشم

، تسلیمطریقازیواشیواشو، بفهمیدزندگیازراتانخوداصلیمنظورشمااگر. فهمیدمیرامعنیشدیگر حاال

خداراکههروشودمیشماعاشق، بشویدخداعاشقحضوراینباو، بیاوریدبوجودحضورهشیاريريامقد

.کشدمی،ذهنیشمنبهنسبترااو، باشدعاشقش، باشدداشتهدوست

ادگرجنبشم اکنون ز دست د*****جنبشم زین پیش بود از بال و پر

. دادمیمنبهبیرونیهايتحریک، رامحرکهنیروي. جنبیدممیذهنیمنپروبالبا، جنبیدممیوقتیاینازقبل

با ، کردندمیانکاررامیباورها، گرفتندمیایرادمنبهکهبودکسانیبه،بودپولبهمنواکنش،بودواکنشیک

هراو. استزندگیدستجنبشمتمام. مجنبنمیاینطوريدیگر آلنا، بودذهنیمنپروبال. داشتمستیزهآنها

موازيمن. کندمیاوکندعملجورهر، کندفکرمنطریقازخواهدمیکههرجور، جنباندمیرامنکهجور

. کندمیورآن ووراینرامااو، باشیممردهمثلوقتی. مردگانیمچونماتسلیمکه در،تسلیم،لحظههرموازي

یکوآلودگیخوابحالت، حالتهااینکهنیایدپیشفکراینموقعییک. استعملحداکثرحالت، حالتاین

کنندهسیاحتگفتامروزشما، شودمیمستقرترشمادراوچههر. نه، مردهدیگر چون،بخوابدبگیردآدمگوشه

تسلیمانسان. شودمیخالقتان کردنفکر، شودمیبیشترتان عملیعنی،شویدمییکتاتروترسبک، تیزترتر

ایندرراکاريهرمنتها. بخورندراشماحق،بیاینددیگرانکهنیستهماینطوري. نیستعملبیانسانشده

. ذهنیمنپروبالنه، کندمیتعییناورانااعمالتوهایتانفکرتمامودهدمیانجامشمابرايزندگیخردلحظه

بااولحظهاین. کنیدمیتوجه،شرطی شدهالگوهايیاوساختهپیشازالگوهايوساختهپیشازفکرهاينه

.دهدمیتکانمراانرژیشوفکرش
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خیلیماراندمان، کنممیعملخیلی، هستمخالقخیلی، کنممیفکرسریعخیلی، استتیزخیلیها تکاناینو

استممکنلحظهاینزندگی. استانتخابجوریکگفتیمهمنکردنعمل. کنمنمیعملاوقاتگاهی. باالست

من. برسدبعديدستورکهمنتظریدشماولی. نکنیدهمعمل، نزنیدحرف، باشیدساکتبگویدشمابهبخواهد

.استشدهصفرشماذهنی

جنبشم باقی ست اکنون، چون از اوست**جنبش فانیم بیرون شد ز پوست

خشم،بودترسبراساس، بودفانیچیزهايبراساسکهمنذهنیمنبراساسشجنب، منفانیجنبشگویدمی

همۀ یعنیهستاوازاینکهبراي، ستهباقیهامهمۀ جنبشاآلن. منازشدبیرون، بودشدگیشرطی،بود

اینتوي، کندمیادارهراکائناتاینتمامکهخردياینکهبراي.استماندگارجوريکی، کنممیاآلنکهکارهایی

.کندمیکمک. داردحلراه، ستکنندهکمک، استموثر، ریزدمیعشق،ریزدمی

اآلن. کنیدبزرگراهایتانبچهبرویدبفرمائید،شدکهجورياین. کنیدخدمتمردمبهبرویدتوانیدمیاآلننها

. شماستبانهایتبیاینرویدمیجاهرکهآمدهبوجودشمادرنهایتیبییکاآلن. داریدخرد، داریدعشقدیگر 

، کنیدکاربیمارستانبرویدحاال، بدهیدارائهسرویسبرویدحاال. ردیگنیستذهنیمن. کنچیکارگویدمیاین

دیگرکهدیددخواهی،دهیدنمینشاندیگرراخودتانکهدیددخواهی.مدرسه بسازید.بسازیدپلبرویدحاال

دارددیگریکیکنیدنمیشماهمواقعاکردیدشمادیهمفنمیهیچ.کردممن، منبگویدآیدنمیباالچیزهیچ

بدون . آیدمیبوجوداي سازندهنتایجکهبینیدمیحالتایندرشما.اینجاستازسرگشتگیوتحیراینوکندمی

ها اینکهشویدمییرانح، بزرگکارهايبوخ،شودمیانجامکارهااین،کنیددعواوکنیدتقالشمازیادکهاین

دفتربهدوبارهبرگشتیمبله،کندمیکارداردیباقانرژيآن !آیدنمیبرکهمندستازشوندمیانجامچجوري

،بگذاریمبعدهفتهبرايرااش بقیهبخوانمهمبیتچندبدهیداجازه، ششم

، خواندیمششمدفترازرامطلبییکرفتیمآن بیانبراياستیادتان، درمانهاي ژاژاند دردخادعِکهگفت

ودهندمیشورآبوکنندمیایجادبددرد،دهندمیبددوايکههاییانسان:گویدمی،کردیمتماماالنهمین

مصردرکهموقعیازشخصاینکهگفتیمودهدمیفریبرا ها انساناما، کندنمیبرطرفراتشنگیشورآب

،برگرددبغدادبهبایدهکفهمیده،خوردهکتک
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همهاینچهبرايآمديفرعونپیشاز، کرديخوشجاشعیبخانهرفتیموسیمثلتوکهگفتهمامروز

.بمانیمحدازبیشذهندرماکهشودمیباعثچیزيچهکهدهدمیتوضیحراها قسمتآن دارد؟کنیمیمعطل

کهشیرینیآبجستن؟چیجستن، شوندمیدرستجستازانعمها کنندهدرمانوها درمانازبعضیکهگفت

ذهنیمنازشورآبوآیدمیطرفآن ازکهآبیشیرینآب.رویدمیآنجاازآبادانیجورصد،سبزهجورصد

.آیدمی

ایندرودنبازراخودتانمنظورشماآیا؟نهیاایدخوردهرابددردوبددرمانفریبشماآیاکهببینیدشماحاال

وصلاندودادهفریبراشماکسانییکیا؟کنیدببایدکارچهسالهشتادهفتادایندرکه؟دانیدمیجهان

شدهگمدردهاایندرشماوروانیوجسمیدردهايبهشدهتبدیلبددرداینوبددردوبدمنظوربهاند کرده

کهشیرینآب، ایدکردهبسندهشورآببهکنیدجستجوراشیرینآب،برویدشماکهشدهمانعکاراینو،اید

.شماستحقآیدمیطرفآن ازلحظهاین

از شناس زرِّ خوش، هرجا که هست***همچنین هر زرِّ قلبی مانع است

معنويمعلمینکهگویدمیموالنا.بشناسدراخالصزرآدمکه،شودمیاینمانعتقلبیزرهرطورهمین

رافردوسیکهاستسالچندما.شودبشناختهخوبزرکهگذاردنمیباشدتقلبیاگر، دارندزیاديولیتئمس

شما؟نشناسیمراخالصزرهاياینماکهشدهباعثتقلبیزرهايچه؟داریمراموالناکهاستسالچند؟داریم

.شماستعهدهبهکاراینولیتئمس، کنیدپیداکنیدفکر

مریداي که مراد تو منم، گیر******ري بریدپا و پرَّت را به تزوی

بریدهپرشوپا،کندوابستهراخودشدروغبهکسیهر،بریدهدروغیبهراتومعنويپروپا، گویدمیداردحاال

راها اینو.رودمیبینازیکیآن ،آوردمیدردروغبهپروپاذهنیمنوقتی.استهوشیاريالمپروپا.شودمی

.هستیمنمریدتوگویدمیوکندمیمراديادعايکهکسیهر؟کندمییک

یکفقط.استیندروغآدماین، کندمیتزویرآدماین،خواهممیمرید،هستممرادمنگویدمیکهکسیهر

دستگذارممیراتودستمن،بپرسترامننپرستراخداکهگویدمیمریدشبه. خداستهمآن هستمراد

.منولا، خدا
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مات بود، ار چه به ظاهر برد بود*****دردت چینم، او خود درد بود: گفت

،داشتذهنیمنخودش، بودناخالصیعنی،بودشرابنشینتهخودشاما، چینممیرادردهایتاینگفت

بهدارددوست، کندمیافتخاراش استاديبهمعلمیبهواستاستادواستمعلمکهکسیهر.بچیندتوانستنمی

بهگرچه.استبازنده،استماتآدماین،داردمنآدماین،استدروغینآدماین،بگویندمراد، بگوینداستاداو

اول،استدردازپرخودشاین،بچیندتواندنمیراها انساندرداین.باشندشدهجمعدورشنفرهزارانظاهر

.کندصافراخودشباید

منهمیشه،نیستمخودمنظربهمعنويمعلممن،نیستمشمامعلمهممن، شناسیممیارموالناماموردایندر

استفادهحضوربیانبرايموالناابیاتازولی،نیستمهمشرایطشواجداحتماال،دهمنمیدرسموالنامنکه گفتم

ابیاتدرصورتبهترینبهمننظربه،شناسممیراانساناصلیمنظور،شناسممیراحضورخودمنظربه،کنممی

.شدهگفتهموالنا

بیزتا شود دردت مصیب و مشک***** گریزرو، ز درمان دروغین می

بوسیلهکهدروغیندواهاياز،دروغینهايدرماناز، کنفرار،گریزمیدروغیندرمانازبروگویدمیشمابهاالن

، بیزندهمشکوکنندهاصابتیعنیمصیب.باشدهکننداصابتتودرداینتا،شوندمینوشتهدروغینهايانسان

باشدانتیاد.دهندهزندگیبويیعنیدهندهخوشبويواقعدراینجادرمشککنندهغربالیعنیبیزکمش

خاطربه،شدهمنحرفها انساناصلیمنظورگفتیمها،انساناصلیمنظور،کردیممیصحبتمنظوربهراجع

بهکنندهاصابتحاالتاباشدکنندهاصابتمامنظوراهللاءانشادفعهاینحالهربه.ادنددتقلبیاستادانکهدوایی

به،بودتاییدیکبه،بودماديدوايیکبهرسیدنمامنظور، نبودزندگیمنظورمامنظوراینکهبراينبودهدف

.بودتوجهیک

ةسوزنداشتیاقیامیلآن وافتدیبجامارداینوچیستمااصلیمنظورکنیمدركماکهاینمحضبه

اصابتمادردصورتایندر،برودسمتآن بهداردمیلو، رودمیسمتآن بهداردکهببینیمرامانهوشیاری

بهلحظهوشویمزندهاوبهبخوریماوبهکهبرویمراهیبهیعنیبخوریممعشوقبهیعنیکنندهاصابت، کننده

.شودمیپراکندهمازندگیدربیشترزندگیوعشقخوشبويلحظه
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