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1020مولوي، دیوان شمس، غزل شماره 

اي تو نگارِ خانگی، خانه درا از این سفر

پسته لَعل برگشا تا نشود گران شکَر

ساقیِ روح چون تویی، کشتیِ نوح چون تویی

تا که تُهیست ساغرم، خون چه پرَست این جگر

طعنه زند مرا ز کین، رو صنَمی دگر گُزین

ی؟ کجا دگر؟در دو جهان یکی بگو، کو صنَم

آن قلمی که نقش کرد، چونکه بدید نقشِ تو

گم شدم، این ملَکَست یا بشر؟هاي :گفت که

جان و جهان چرا چنین عیب و مالمتم کنی؟

در دلِ من درآ ببین هر نَفَسی یکی حشَر

الصّال، مایده دو صد بال: عشق بگوید

خشک لبی و چشمِ تر مایده بین ز خشک و تر

این دو را، جلوه شود بتی تو راچونکه چشیدي 

اي، بنده او دو صد قمرشهره یکی ستاره

فاش بگو که شمسِ دین خاصبک و شَه یقین

در تبریز همچو دین اوست نهان و مشتَهر
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.کنممیاز دیوان شمس موالنا شروع1020با سالم و احوالپرسی برنامه گنج حضور امروز را با غزل 

1020غزل شماره مولوي، دیوان شمس،

اي تو نگارِ خانگی، خانه درا از این سفر

پسته لَعل برگشا تا نشود گران شکَر

پس موالنا از جانب انسان که تا به امروز به آن هوشیاري رسیده که انسان به صورت هوشیاري امتداد خود 

بنابراین خودش هم معترف داند خودش از جنس او هست، میکند به زندگی به خدا در حالیکهمیخداست، رو

من طلب همچو کاري را دارم، همچو آرزویی را دارم و آن چیه؟ و آن این کهگویدمیگوید ومیاست به چیزي که

کنیم به زندگی که میپس ما بصورت انسانی تا حدودي هوشیار شده رو. تو از سفر به خانه برگرديهست که 

، دلبر خانگی یعنی دلبري که در خانهتو دلبر خانگی هستیگوییم میبه او،شنویممیدر عین حال خودمان هم

. رودنمینشیند و به بیرونمی

کند به اینکه ما انسانها به صورت هوشیاري که امتداد توست باید بیاییم به خانه که فضاي یکتایی میو اشاره

را بارها صحبت سفراین . کرديمیسفرو تا به حال تو به صورت ما داشتی . است و در آنجا ساکن بشویملحظه 

از آن به بعدما به صورت هوشیاري یا خود خدا، اول از پیش او رها شدیم آمدیم افتادیم به جسم، جامدات .کردیم

گرچه که ما . کندمیسفربوده، در انسان بازهم سفرنباتات بعد از آن به حیوانات بعد از آن به انسان، اینها همه 

و پیدا کردیم که ما امتداد او هستیم و این لحظه زندگیست و خداست، و خدا از جنس بی نهایتذهناً اطالع 

هنوز به صورت او یعنی بی نهایت و ابدیت در این لحظه .از جنس بی نهایت و ابدیت هستیمو ما هماست ابدیت

ه چی؟ به اقالم ذهنی، یعنی از این در ذهن ب. کنیم؟ به ذهنمیسفرکجا . کنیممیسفرو در نتیجه .ایمساکن نشده

،مثل پول،دهد اقالم فیزیکی استمیدهد، چیزهایی که ذهن نشانمیرویم به چیزهایی که ذهن نشانمیلحظه

سفر،باور هست یا درد هستمثل مقام اجتماعی یا سیاسی یا دینی یا استادي علمی یا فکرِ یک جور فکرِ

. کنیممین را جستجوکنیم به آنها و در آنها خودمامی

شما بصورت ما برگرد به این لحظه و نرو به . گوییم که ما فهمیدیم که نباید این کار را بکنیممیحاال ما به خدا

یعنی نرو به گذشته و آینده بیا به این لحظه ساکن بشو و وقتی ،یا نرو به زمان. خواهیم دیگر برویمنمی، مامکان
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کشد در نمیشود، دیگر گذشته و آینده ما رامیآید، زمان سادهمیاعتی درزمان به صورت س،ساکن شدي

چیزهاي بیرونی مثل پولمان یا نشدیم دردیگر و ما سرمایه گذاري ،گذشته و آینده ما حس هویت و وجود نداریم

که ما هم از ،ر، معشوقمان یا فرزندمان یا پدر و مادرمان یا همسرمان و با اصطالح دلبر خانگی، نگار یعنی دلبخانه

باید پیش تو باشیم در این ،شناسیم که ما دلبر خانگی هستیممیکنیم که مامیداریم اعتراف،جنس تو هستیم

لحظه باشیم، ساکن باشیم، بی اختیار نرویم به یک چیزي بچسبیم و آویزان بشویم که از آن خوشبختی بخواهیم، 

.خواهیمنمیمان، دیگر این کار راهویت بخواهیم مثل پول،زندگی بخواهیم

ن اگر خودم مچون توانیم برگردیم، نمیما از جنس تو هستیم و ما خودمانگوییم میداریمحاال با این صحبت 

کنم شما هر موقع میحاال خواهش.تماشاگر،من صفرمنِ.منم برگردم، پس من کاري ندارمبخواهم برگردم باید با

از این لحظه سفر، سفر.پس خانه فضاي یکتایی این لحظه است که ما باید در آنجا باشیم.صالح دانستید برگردید

. جغرافیایی نیستسفر،سفرپس بنابراین ،به صورت هوشیاري به چیزهاي مختلف ذهن است

م، هوشیاري هستیم از جنس او هستیگفتیم ما . حاال اصوالً چه اتفاقی افتاده؟ دوباره تکرار کنیم ضرر ندارد

کند با استفاده از ذهن و میشود یک نقاش است یک صورتگر است و شروعمیهوشیاري وقتی وارد این جهان

است تصویر خودش است، یک چیزي براي سازد، یکی از ان تصاویري که ساخته که برایش مهممیفکرها تصویر

:گویدمیل معروف را کهخودش است که اسمش من ذهنی است از ذهن ساخته شده، شما خواندید این غز

1462مولوي، دیوان شمس، غزل شماره 

وانگه همه بتها را در پیش تو بگدازم*****صورتگر نقاشم هر لحظه بتی سازم 

جان آنهاتوانم با استفاده از فکرها تصویر بسازم و بهمیمن،بصورت هوشیاريآیم به این جهانمییعنی من که

سازم باید در پیش تو بگدازم یعنی میاینها را کهسازم، اما میشکلند ولی منبدهم، گرچه اینها تصویرند و 

.بسوزانم

چون نقش تو را بینم در آتشش اندازم*******صد نقش برانگیزم با روح درآمیزم

به برقصانیم،ما توانایی این را داریم یک چیزي بسازیمدهم، یعنیمیکنم، به آنها روحمیصد جور نقش درست

اندازم توي میشوم دوباره، اینها رامیگردم با تو یکیمیبینم یعنی برمیاما وقتی نقش تو را.روح بدهیمن آ

نتوانستیم توي آتش ،ببینیمعیناً توانیم نمیما یک چیزي درست کردیم چون نقش او راحاال. سوزانممیآتش
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کنیم به میما در آن ذهن مسافرت،که درست کردیمدر نتیجه من ذهنی درست کردیم، حاال من ذهنی بیاندازیم، 

روم یک جاي دیگر از آنجا میکنم از آنجامیروم بررسیمیکنم،میاقالم مختلفش، این لحظه راجع به پولم فکر

.کنم این من هستممیو فکرم اهبه یک جاي دیگر، در هر کدام از این فکرها حس وجود هست، با روح در آمیخت

براي اینکه ،وقتی وارد این جهان شد ساختهکه هوشیاري،دانید که این من ذهنیمیایداالن بیدار شدهحاال شما

این من فطري .من فطري استصورتگر بوده نقاش بوده، شما آن نیستید، در نتیجه یک من دیگري هستید که 

هنی خود مختار شده اتونومی دارد اما من ذ. کند به ظاهر شدن وقتی که من ذهنی به صفر برسدمیموقعی شروع

در نتیجه زندگی .من تو هستمبلی گوییم میدهیم بهش،میما هم هر لحظه زندگی را،کند که ما هستیممیفکر

چون مااین من ذهنی قرار بود هشت سال نه سال ده سال باشد اما. کندمیمخرب خودش خرابما را با عقل 

دوباره برگردیم پیش او هوشیارانه، ما با این من ذهنی ،ازیم به آتش بسوزانیمدانستیم که این نقش را بیندنمی

.مشغولیم

هو هم هویت شدن بو با چسبیدنو من ذهنی عقلش ناقص است براي اینکه بنا به تعریف از زندگی جدا شده 

و تصویر سازي پس بر اساس جدایی و آویزش یا چسبیدن. خواهدمیچیزهاي این جهانی درست شده و دائماً

خواهم هر چه بیشتر میگویدمی،کنیم آن هستیممیو یکی از خصوصیتهاي من ذهنی که ما فکر.درست شده

اش زیادتر خواهد شد، و کند زندگیمیفکربهتر و با انباشته کردن زیاد، چون در هر کدام از اینها زندگی است

هم هویت شدن و دردهاي حاصل از آن در ما ،چسبیدناین کار سبب شده که مقدار زیادي .این درست نیست

توانیم به خانه که این نمیکنیم ومیانباشته بشود و ما االن به آن دردها و به آن هم هویت شدگیها مسافرت

.لحظه است برگردیم

بیندازیم، بلکه توانیم رنجشمان رانمیتوانیم برگردیم، مانمیگیریم که مامیحاال براي برگشتن االن داریم یاد

گویید مثالًمیخواهد، شمامیاندازیم و این کار فقط شناساییمیکند به ما، یعنی او خداستمیکمککهاوست

توانید به عنوان من نمیشما،خواهم فالنی را ببخشممیتوانید بیندازید،نمیشما،خواهم رنجشم را بیندازممی

کنم به عنوان رنجش این اضافی میکه این چیزي که من با خودم حملشوید میذهنی ببخشید، ولی شما اگاه

دوباره معشوق، خدا بصورت شمادارد افتد میشود که بتدریج این بیفتد و هر موقعمیهست، این شناسایی سبب

.توانید برگردیدنمیگیرید که شمامیپس یاد.گردد به این لحظهمیبر
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کند، دو موضوع چیه؟ یکی این که شما نگار میشما یادآوريرايو موضوع را بدر همین مصرع اول موالنا این د

زیاد به ،کنید باید هوشیارانه بروید به جهان برگردیدمیهم کهسفرخانگی هستید باید در این لحظه بمانید و 

توانم برگردم، نمیرد منگوید برگمیولی به او. احتیاج ندارید، باید با او در این لحظه هوشیارانه یکی بشویدسفر

. او باید برگردد،توانید برگردیدنمیهم شما،گیرید که هم باید برگردید و هم باید در خانه بمانیدمیپس شما یاد

. پس تمام این قضاوتهاي شما و کارهاي شما با من ذهنی باطل است

اینها رسانم، میمن خودم خودم را به حضوراندازم،میکنم، من االن رنجشم رامیفکرکنم، منمیمن این کار را

دانید در این تبدیل، یعنی تبدیل هوشیاري به من ذهنی، حاال تبدیل نیست میو شما. همه خواب و خیال است

تبدیل این است که آدم به یک . کنیم خیلی آسان است فهمیدنش و برگشتنمیکه ماسفراین براي این که این 

: گوید کهمیما حقیقتاً من ذهنی که نیستیم که، براي اینکه خودششود، بچیز دیگر تبدیل 

806ه مولوي، دیوان شمس، غزل شمار

آیدکو نگنجد به میان چون به میان می*****من اینستهر کسی در عجبی و عجب

او گوید عجب من هم این است، ما کهمیکند، موالنامیشگفتی است از یک چیزي تعجبیک یعنی هر کسی در 

میان آمده ،چه جوري در این بافت ذهنی که کوچولو است اسمش میان است،هستیم و او از جنس بینهایت است

جسمش هم بینهایت است ما هم از آن جنس هستیم چه جوري جا شده اینجا؟در ما هست دیگر، خدا در ماست 

در جهان این است نگیزترین موضوعاز هر چیزي تعجب بکند شگفت اکنم از این، هر کسیمیگوید من تعجبمی

خدا،خواهدمیاو،خواهد آزاد بشودمیجا شده، حاال آن بینهایتبینهایت در یک چیز کوچولو چه جوري 

کنیم میگذاریم؟ براي این که فکرنمیچرا. گذارد؟ مانمیخواهد خودش را بصورت شما از ذهن در بیاورد، کیمی

آمدي در این لحظه ساکن شدي در خانه، که خانه من سفرحاال وقتی از ،فهمیدیمحاال،این بافت ذهنی ما هستیم

، پسته لعل برگشاحاال . یعنی انسان و تو همین لحظه هست و من با تو یکی هستم و با تو هوشیارانه یکی شدم

ردن، که معشوق، شروع کن از من صحبت کردن، شروع کن از من خود را بیان کیعنی لب قرمز رنگ پسته لعل 

.کنی؟ شادي، آرامش، برکت اینها اسمش چیه؟ شکر استمیچی بیان

، تا شکر گران نشود االن شکر گران است یا نه؟ البته که گران است، شکَرگراننشودتابرگشالَعلپسته

ان باید انسکو؟شکر شادي بی سبب است، شادي که از درون انسان بی سبب بجوشد بیاید باال بسیار نایاب است،
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و این آرامش که زیر .به حضور زنده باشد به خدا زنده شود، این شادي اصیل در او خودش را بیان کند، نشان بدهد

آن ؟وضعیت کاري من وضعیت جسمی من چه جوري است؟افتدمیحاال در بیرون چه اتفاقی،این فکرهاي ماست

با کسی که هبریزد به کارتان به حرفتان ب،بیان بشودآرامش همیشه است باید باشد، و شکر و شادي باید از شما

و این .چه شکري ارزان است؟ شکرهاي تقلبی. نایاب است گران شدهاما در ما این شکر .کنیدمیبرخوردآن 

هان چقدر خوشحال هستم که پولم زیاد شد، فالنی به من گفت که چقدر دانشمندي، ند، اشکرهاي تقلبی از جسم

این شکرها .توجه کرد، به من خیلی احترام گذاشت، امروز از من قدردانی کردند، چقدر خوب بود اینفالنی به من 

آید باال، و میجوشدمیو خدا در این لحظهشکر اصیلی که از اعماق وجودتان از بینهایت شما . آوردمیسرطان

که با خدا ،این آرامش اصل شماست. شودیا با فکرها بتواند تولید ب،این آرامش چیزي نیست که از بیرون بیآید

ولی در این جهان بسیار گران . ریزد بیرونمیخرد دارد،برکت،کند بصورت شاديمییکی است، وقتی ارتعاش

گوید و خودش توضیحمیهمانطور که در پایین،مردم خشم دارند، مردم حسادت دارند، مردم کینه دارند. است

. دهدمی

کنم به این میمن این صفحه را که قبالً گفتم و توضیح دادم یک بار تکرار کنم و شما خواهشحاال اجازه بدهید 

توانید این ابیات را براي خودتان تکرار کنید و تأمل کنید و سریع میخودتان هم تا آنجا که. تکرارها توجه کنید

: گویدمی.توانند شما را زنده کنندمینگذرید، این ابیات

4176وي، دفتر ششم، بیت مولوي، مثن

چون سفر کردم، بیابم در حضَر****بوکه موقوفست کامم بر سفر

توانستیم در این لحظه ساکن بشویم براي میما؟کنیممیحاال شما ممکن است بگویید که آخر این کار چیه که ما

مانبه بچه؟کنیمیمچسبیم کنترلمیو به همسرمان؟چسبیممیرویم جهان به پولمانمیچی اینقدر

حاال این الزم است، الزم است . شودمیکند و سبب جداییمیاینها همه درد ایجاد؟کنیممیچسبیم کنترلمی

اگر من ذهنی درست نکند.کندمیآید به این جهان اول من ذهنی درستمیهر انسانی:که اوالً همه ما بدانیم

و من ذهنی او از جنس زندگیست.شود که من ذهنی او نیستمیوجهولی یواش یواش مت.تواند باقی بماندنمی

نان را بردارم توي دهن خودم بگذارم، بین یاد بگیرمفقط براي یادگیري جدایی و بقا بوده و براي این بوده که من

جهان باقی توانستم در این نمیتوانستم یاد بگیرم مننمیخودم و دیگران فرق بگذارم، و اگر این جدایی را من
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ولی جدایی و هم هویت شدگی و خواستن زندگی از چیزها قبول نیست، اصل نیست، و من از جنس زندگی بمانم، 

چیزها را دارد آن و عقل شایسته نیست که من یک تصویر ذهنی بسازم و بگویم من این هستم، و عقلِ. هستم

کند دسترسی دارم، من از میکائینات را ادارهچیزها را من عقل خودم بگیرم در حالی که من به خردي که این 

. جنس او هستم

. استسفرشاید که این آرزوي من، این برگشت من، این دوباره از جنس خدا شدن من موقوف : گویدمیپس موالنا

دکند؟ درمیمرا چی کارسفرکنم، میسفرکنم، میکردم زندگی را خودم را خدا را در این لحظه پیداسفروقتی 

کنی این هستی این میچسبیدي و فکربه آن گوید این چیزي که تومیدهد و به منمیدهد، درد مرا قلقلکمی

شوم به او در این لحظه، چون میزنده،وقتی برگردم یک قسمت من آزاد بشود. ارزش ندارد تو این نیستی، برگرد

منتها در این لحظه یک زندگی است یک بافت .االن هم در این لحظه هستیم. در این لحظه هستیمما همیشه 

. چرخیممیذهنی است، حاال ما ذهناً توي این بافت ذهنی داریم

بایست جستکه بدانم که نمی****یار را چندین بجویم جد و چست

کنم؟ در این چیز در آن چیزمیخودم هستم، حاال در چه چیز جستجوویار هستم مننجستمشغولپس اینقدر 

کنم این قدر میپرستیم، این قدر این کار رامیپرستیم ما باورها رامیما دردها را. در بیرون در باورها، در دردها

حاال شما اینقدر درد کشیدید که االن دیگر، بکنم، همین طور شدهنباید که این کار را مبدانکشم تامیدرد

رفتید به چیزها بچسبید و درد آنها نمیولی اگر شما. ینجا بودهیار همیشه در ا. متوجه شدید که نباید درد بکشید

. دهد اینها رامیحاال خودش هم توضیح. شدیدنمیدیدید متوجهنمیرا

تا نگردم گرد دورانِ زمن******کی رود در گوش منآن معیّت

دانید ما درست مین موضوع راولی ای. من شنیدم معیت را که هر جا من باشم خدا با من است، خدا من است

شما را بر،نفهمیدیم براي این که ما مرتب توي ذهن هستیم، اطالع پیدا کردن از شما که از جنس خدا هستید

کند که تسلیم بشوید، بپذیرید اتفاق این لحظه را، میگرداند به این لحظه، دانستن این مطالب به شما کمکنمی

براي اینکه این لحظه از جنس زندگی و عدم است از . توضیح خواهیم داددوبارهامروز اینها را. مقاومت نکنید

مقاومت شما شوید، میجدااز زندگی کنید به اتفاق آن، شما میجنس فضاداري است به محض اینکه شما مقاومت
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فضاداريمقاومت صفر در این لحظه یعنی پذیرش شما را از جنس این .کندمیکند و از جنس منمیرا جدا

. شما هم جز فضاداري چیز دیگري نیستید.خدا جز فضاداري چیز دیگري نیست. کندمی

البته که ما تن هم الزم . فضاداري مهم است یا تن؟ فضاداري. یک فضاداري،یک فکر داریم،حاال ما یک تن داریم

ید و امروز هم موالنا توضیحولی همین طور که در هفته گذشته دید. توانیم زندگی کنیمنمیداریم بدون تن

گوید ما تنیم، تن در معناي بزرگتر یعنی یک ترکیبی از جسم و فکر و هیجان و جان هستیم که بافته میدهدمی

پس ما . همین بعالوه انکار تن، انکار تن بعد عمودي ماست، بعد خدایی ماست و بینهایت است،این تن است،شدند

فهمم که تبدیل میگوید من موقعی این موضوع رامی.ن انکار تن همین معیت استاتنیم بعالوه انکار تن، حاال

رود و من تا گرد دوران زمان نگردم، یعنی من هی باید وقت بگذارم و به این نمیاین االن به گوش من. بشوم

س خدا هستیم یعنی تا بفهمم که منظور از معیت که ما از جن،این مطالب را هم بخوانمتابجسبم و به آن بچسبم 

تا درد نباشد ما،پس در این راه چسبیدن و درد کشیدن و انداختن الزم استتوانم بچسبم، نمیچی؟ با ذهن

.اندازیمنمی

بگویید که نچسب به چیزها، اول باید بچسبد من درست کند ستهتوانید به آدمی که شش هفت سالشنمیشما

بهترین دواي این کار عشق است. کنید، این کار باید استادانه صورت بگیردبعد شما یواش یواش او را از من خارج 

شود میهمانطور که در غزل داریم، عشق، خودتان باید به وحدت زنده باشید، آن انرژي که از وحدت شما ساطع

ستیم دانم ما از جنس خدا همیکند، حرف زیاداثر ندارد، حرفهاي خشک من ذهنی که منمیتان کمکبه بچه

نباید درد ایجاد کنید، نباید حسادت کنید، اینها زیاد ،شما زیاد نباید هم هویت شوید، نباید زیاد مسابقه بگذارید

. گویدمیبگردم در ذهن زمان بگذرد دارد اینها رامنپس باید. مگر در یک زمینه عشقی بیان بشود. کندنمیاثر

دو سالگی همیندریعنی شما نگویید عجب خبطی کردیم ما. سفرکنیم؟ راجع به میداریم راجع به چی صحبت

گوید حضرت عیسی در گهواره پیغمبر شده، یعنی امکان میاین هم امکان دارد و. توانستیم به حضور برسیممیما

گوییم ما که هنوز میدوازده سالگی به حضور برسد، حاال ما،ده،شش،این وجود دارد که یک کسی در سنین پنج

دیگر رسیم، میرسیم، بیست سالگی کهمیرسیم، سی سالگی کهمیخواهیم، چهل سالگی کهنمیرسیدیم یان

.دانیمببیش از آن صالح نیست، پنجاه سالگی که دیگر همه چیز را 

جز که از بعد سفرهاي دراز***** کی کنم من از معیّت فهم راز؟
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ر خانواده عشقی بزرگ بشویم و جامعه عشقی جامعه پر از دانش دراز نکنیم به شرطی گفتم دسفرتوانیم میما

ولی فعالً همچون چیزي .بلی امکان این وجود دارد،با ارتباط جمعی معنوي،معنوي، پر از آدمهاي معنوي باشیم

دارند، شویم که پدر و مادرمان من ذهنی دردمند دارند باهم دعوا میاي بزرگوجود ندارد، بنابراین ما در خانواده

ده ،بنابراین امکان اینکه یک نفر در نه. ما شاهد دعواهاي آنها هستیم ما مجبوریم سم من ذهنی آنها را بخوریم

ما در ده سالگی به حضور هاي اگر بخواهیم بچه. سالگی در یک خانواده فعلی به حضور برسد بسیار بعید است

گوییم خیلی مردم روي خودشان داشته باشیم، خیلی بها خیلی از اینجور برنامه. برسند باید خیلی زحمت بکشیم

آماده شوند براي بچه داري و ،قبل از ازدواج روي خودشان کار کنند. روي خودشان کار کنندها کنند، پدر مادرکار 

. همچو چیزي ما فعالً نداریم

ست، ما همیشه اینجا هستیمچغرافیایی نیسفرسفراین . درد هم دارددرازسفردراز باید بکنیم، سفرخالصه 

رویم به یک چیز دردناك و از آن به یک چیز میاز آنجا،رسیم به این چیز دردناكمیاولرویم به ذهن،می

اینها ،کنیم بین این چیزهایی که درست کردیممیسفرماند، مرتب میبقیه،اندازیممیدردناك، یکی از اینها را ما

انسانها با درد کم . کنیممیبه دردهاسفرکنیم مینها را، مخصوصاً دردها را تکرارپرستیم ایمیکالً بت هستند

.قانع نیستند

دیگر .یک دانش خوب هم این است که ما قبول کنیم که درد یک حد و حسابی دارد، یک خرده درد کافی است

درد ارزش نیست، .درست نیستنباید اینقدر درد بکشم که هم بدنم خراب بشود و هم فکرهایم خراب بشود، این

تصویرها را که اول ساخت، اگر بیدار . درد فقط براي بیدار کردن انسان است که بداند که از جنس تصویر نیست

.پیش معشوق نبوده، معشوق را حس نکرده چسبیده به این تصویرها. کردمیلهوانداخت میبود پیش معشوق

تا که عکس آید به گوش دل، نه طَرد***حق معیّت گفت و دل را مهر کرد

اما دل را .اینها را قبالً خواندم، گفت که خدا گفته معیت، گفته که من با شما هستم هر جا بروید و هر جا باشید

و دوباره تکرار کنم ما اول آمدیم چی درست کردیم؟ تصویر ذهنی، تصویر ذهنی اسمش من ذهنی .مهر کرده

من فکري یا من ذهنی، یمگویمیو به همین دلیلک منی است که از فکر ساخته شدهی،است، از فکر ساخته شده

مقداري از آن بافت فکري است، مقدارش بافت درد است، قاطی شده درد و هم هویت شدگی، جدا شده از زندگی 

ت مثل نان و نیسیخواهد چیزهاي روانشناختی است، نیازهاي اصیلمیو چیزهایی را هم که.خواهدمیو دائماً
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ضرر خوردن به مردم است، ببینم دیگران موفق،توجه مردم است،، چیزهایی مثل تایید استآب و مسکن نیست

.شوند، اینها نیاز واقعی ما نیست نیاز مصنوعی استنمی

هوشیاري جسمی دارد، فقط جسم را،تصویر استو دل مهر شده، بنابراین این بافت هوشیاري جسمی دارد، چون

گوید که شخص که از جنس هوشیاري است یادش رفته که از جنس هوشیاري میبنابراین االن. تواند ببیندیم

مثالً شما . آیدمیتواند خودش را انکار کند، همیشه عکس تصویر به یادشنمیتواند خودش را طرد کند،نمیاست

ا با این من ذهنی، من ذهنی فوراً یک خداي گویید بروم به سوي خدمی،االن تصویر ذهنی دارید من ذهنی دارید

کند میبرد به آن و احتماالً شما را یک جوري وصلمیکند و شما را به صورت تصویرمیذهنی و جسمی منعکس

خداي من است چسبیدم بهش، خداي تصویري خدا نیست، خداي ببین این،گوید من خدا دارممیبه خودش،

. این من است.تصویر بکلی محو بشودشود که این میشما موقعی خدا

حاال خدا گفته معیت اما بسته، و به محض اینکه شما بخواهید حرکت کنید به سوي خدا، دوباره به سوي عکس

خودمازکنم، یعنیمیمن ذهنی را طرداینتوانی این را طرد کنی، همین االن شما بگویید من،نمی،رويمی

بایداینکهبراي.شودمیبزرگترذهنیمن،کنیطردراذهنیمنایناگرشما،ستمنیاینمنفهمیدممن،رانممی

بایدکاريحاال .کنیمیستیزهباهاشچون،دشومیبزرگتر؟روينمیچرا،دیگربروتوگوییمی.بجنگیباهاش

بلندکارش،استمقاومتکارشذهنیمناین.مقاومتعدم،ستیزهعدم؟چیهآن ،ندارددوستاینکهبکنی

اینخوناًواقع،مقاومتعدم،ستیزهعدموکنیکوچکرااینبایدبلديومیتوانیجاهر.استمنبصورتشدن

.کندمیاولیههشیاريجنسازراشما،لحظهایناتفاقبهمقاومتعدم.کندمیکوچکراایناًواقعریزدمیرا

ذهنیتصویریکدنبالذهنیمنهمینبا؟چرا،ذهنشاندردنکرگیرانسانها.استمهمخیلیکنیدتوجه

راخودشۀ دستچاقو،گفته:گفتهمابهخودش.نداردامکانذهنیمنۀ بوسیلذهنیمناینانکارو.روندمی

باآشتی،ذهنیمناینطرد.نیستبلدراطردصورتهربه.کندنمیکارخودشضدبرذهنیمناین.بردنمی

،ندارددوستذهنیمناینکه،کنیدمیآشتیلحظهایناتفاقباکهدفعههر.استتسلیم،استلحظهایناتفاق

تاباشمنتظرعادتو،رسیدنزندگی ازپرچیزیکبه،آیندهبهرفتنبرايکنیدنمیپلهرالحظهایناتفاقیا

.ودشمیضعیفذهنیمناین،کنارگذاریدمی،رابشودشروعزندگی
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من،منگوییممیهاموقعخیلی.کنیدعملبه آن اًحقیقتونیستمذهنیمناینمنکهدبگوییاینکهمثلدرست

عیندرنیستمذهنیمن،منکهبگوییمماکهشودنمی.کنیممیقويرااینبدانیماینکهبدونو،نیستمذهنی

آن وهاسفردارمفقطمن.رسیمنمیحضوربهمامینهبراي.شودبزرگتراینکهشودسببکنیمکهکاريحال

بهچراپس،کنممیمعنويتمرین،کنممیعبادتسالهسیمنگوییدمیشما.آیدمیپیشسفردرکهاتفاقاتی

دادهبازيراشماذهن،رویدمیذهنیتصویریکسويبه،ذهنیمنیکۀ بوسیلشمااینکهبراينرسیدم؟حضور

ذهنیمناینازباید،چسبیدنوکردنایجاددرد،رنجش،ورزيکینهوستیزهجايبهکهانستیدندشما.است

شما،بودهرفتهیادتان،لحظهایناتفاقباآشتی، بودهرفتهیادتانتسلیم.یددشمیآزادوآمدیدمیبیرون

.درسیبهمحضوربهدبخواهیضمندر،دکنیستیزهلحظهایناتفاقباتوانیدنمی

بعد از آن مهر از دل او بر گشاد****چون سفرها کرد و داد راه داد

بوخ.استکردهموموهرم،ذهنیمنتواینگذاشتهخودشوجودازذرهیکبصورتراما،خداگویدمییعنی

اآلنشماچون،بیاییدیدتواننمیشماکه،باشدهمینشایدچیزاولین.بیاتوکهگفتهکهاول؟کنیمکاره چماحاال

مثالً.تصاویربعضی،باورهابعضیبهرفتوقتی،کردسفروقتی.بیاییدخواهیدمیذهنیمنابزارهايبا،بیایید

.بیاورمدستبهرااینبایدمنستهساختمانیعجبگویدمی،بیندمیراساختمانییک،ذهنیهتصویراین

،اینباوريعجب،بهشبچسبمموبرمن،اینآدمیهعجب.نیستزندگیشتوولیبیاوریددستبهالبتهخوبه

.کنیمیسفرداري.نیستدرستایننه.شدمدانشازپرمناینازبعد،شدمهویتهمباهاشدلمتويگذاشتم

سبیديچبه آن کهچیزهاییاینکهبفهمیوبکشیدردوبکشیزحمتکافیة اندازبهاینکهیعنی،دادنراهداد

.برسیآنجابه،نکنیاشتباه،نکنیسفرهیچشماشودنمی،استجبرانقانون،بدهیبایدراراهداد.نیستیشما

شمادلازراهرم،آورديبجاراجبرانقانون،کشیديزحمت،شديشیاروهکافیة اندازبهشماوقتیآنازبعد

توانمنمیکاريهیچذهنیمنبصورتمنکهبگیریمیادماشودمی.بینیدمیهمبازکندمیبازاو.کندمیباز

باشدنموازيو،لحظهایندرزندگیبابشومموازيتوانممیفقطمن.استخودمضدبر،بکنمکاريهر.بکنم

بوجودرافضاگشایی،رافضاداري،مندرکه،استلحظهایناتفاقباکردنآشتیمعادل،لحظهایندرزندگی

.آوردمی



Program # 647گنج حضور647برنامه شماره 

13: صفحه

گرددش روشن، ز بعد دو خطا*****چون خَطائَین، آن حساب با صفا

کهبینیدمیشدهبازدرونتاندرفضا،کافیة اندازبهچون.بینیدمیراخطاتادو،کردیدسفراینکهازپسحاال

اوبهکافیة اندازهبکهوقتی؟فهمیدمیکی.نیستیدذهنیتصویرشما،هستیدذهنیتصویرکردیدمیفکرشما

یکراخودتانیا،دبودیذهنیخدايدنبالذهنیتصویراینۀ بوسیل؟بودهچیبعديخطايبعد.شدیدزنده

.دفهمیدیراخطاتادواین.شویدمیکاملتر،بشوداضافهشمابهآن اگرکهکردیدمیفرضدیگريتصویر

دوستکسفالنبامثالًاگر،امذهنیمنکهمن،دارمذهنیمنیکحاالمن،کهگویندمی،کنندمیچکارمردم

یک ،باشمداشتههمبچهتادو،بخرمهمراخانهفالن،بخوانمهمراکتابفالناگر،بخوانمشعراینقدراگر،بشوم

،ینمبشموالنامثلمثالًیا.نیستاینحضور؟ستهاینحضور.شوممیکاملترهمسر اینطوري هم داشته باشم 

کردنشکم،چیزهاکردناضافه،ذهنیتصویرکردنکامل،نه.دیگررسیدمحضوربهمن،مویبگشعرموالنامثل

تصویرحاال.نیستمذهنیتصویرمنکه .بفهمیمبایدماراخطاتادواین.نیستحضور،ذهنیمنداشتنولی

دنبالاگر.دیگرگردمنمیتصویردنبالمن،گرددیمتصویردوبارههمبازولی،بگرددمندنبالخواهدمیذهنی

.نکنمراکاراینگردم دیگرمیتصویردنبالکهفهمممی،گشتمتصویر

این معیّت را، کی او را جستمی؟****اگر دانستمی: بعد از آن گوید

دیگرکههمهاینبابا،هستممناو،اآلنهمین،جاهمیندانستممیاگر،شدمزندهاوبهمنکهگویدمیآنازبعد

،کردمنمیجدلوبحثکردمنمیبا این دعوا،چسبیدمنمیملکآنبه،چسبیدمنمیباوراینبه.رفتمنمیذهن

درستمنمال،استغلطشمامال،استکفرشمامال،استحقیقتاین دارمکهباورهاییاینکهگفتمنمی

آنماکهداردهمرافایدهایناینهاخواندنحاال.اوبهشدنزندهازبعدالبته؟کردممنبودچیکارهااین.است

این معیّت را، کی او را جستمی؟****اگر دانستمی: بعد از آن گوید.نکنیمراکارها

درستراخداشما،استبودهاولازکهخدا.اصالًبودهاولازکهبودهاینجاخودش،کردمنمیجستجودیگرمن

،بکنیدبایدکهچیزيتنها.کنیدنمیدرستکههمآن ،بودیداولازوهستیداوجنسازهمشما.کهکنیدنمی

،خواهممیخوشبختیآنهاازوشدمآویزانوچسبیدمآنهابهمنکهچیزهاییاست که این اینبهشدنبیدار

پس.کنمپیداتوانمنمی،بیرونیچیزهايدررادمخومن.نیستممناینها،خواهممیزندگی،خواهممیهویت
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:گوییدمیزندگیبهدکردیروشمایعنیبیاتوکهگفتشمابهغزلدرامروزحاال.روممیسفرهمهاینچیبراي

ماشکهکنیدمیاعتراف.اندازیدمیکاراز،کاراینباراذهنیتاننمشما.ستهمهمخیلیاینو،برگردسفرازتو

.برگردیدتوانیدنمیذهنیمنبا

ناید آن دانش به تیزيِّ فکَر*****دانش آن بود موقوف سفر

اینکردندرستوبوداشتباهتادواینوگردممیذهنیتصویردنبالوبودمذهنیتصویرمناینکهدانشیعنی

خواهدنمیراسفردیگر شما این ،بودهکافیة ازاندبهشماۀ همسفرکنمفکرمن،حاال.بودسفرموقوفها،اشتباه

،را تمام بفرماییدسفراین مادرشما،آرزومندیمماحاالبگویید که کهبخواهیدخداازشماپس.دیگردبکنی

خواهیم در این لحظه ساکن میما. تشریف بیاورید خانه، ما هم نگار خانگی هستیم، تو هم نگار خانگی هستی

. باشیم

کند میکند؟ بهتر کارمیکند یا بدتر کارمیدر این لحظه بیایید در خانه ساکن باشید این بدنتان بهتر کاراگر حاال

شود یامیفکرهایتان خالقتر. کندمیبراي این که از برکت و انرژي سکون شما که خود خداست استفاده

شود یا مثل میاحساساتتان لطیف. شودمیبلی کهشود؟نمیشود یامیجانتان بیشتر. شودمیشود؟ البته کهنمی

. شودمیعشقیاتشود مثل خشم، مثل ترس، مثل حسادت؟ احساساتتان احساسمیاحساسات زبر و خشن

از آن ،کند به شکوفایی، باز شدنمیجسمتان، چهار بعدتان شروع. شویدمیشما زیبا. شودمیشود زیبامیلطیف

کرد نوك به نوك بود، االن دیگر شما هیچ میقبالً ستیزه. شودمیبرد جاريمیبرکت فیضاز آن انرژي از آن آب

بکند، سفرمن داشت، هر کسی باید سفرپس این دانش بستگی به . اي ندارید مقاومتتان به صفر رسیدهستیزه

رعایت نس به اصطالح الابکردن یعنی رفتن به جهان باید توازن وسفرباید به اندازه کافی باشد، و در این سفر

. کنیم، نه بستگی به محیط و خانواده هر چقدر که الزم است ولی نه زیادسفرسالگی ما باید 70نه اینکه تا ،بشود

،شود که ما بخواهیمنمییعنی. دانید که هم هویت شدن با دردها الزم نیست، درد براي بیداري استمیو شما

ها خواهد به خواستن زنده است، مقدار زیادي از این خواستنمیاست، مرتبخواستن از خصوصیتهاي من ذهنی 

.مثل توقعات ما مال من ذهنی است

و این توقعات بیجاست، و این توقعات بارها گفتیم باید به صفر برسد، توقعات سبب این ما توقع داریم از همه

دهد، نمیشود یا برآورده بشود به ما زندگینمیخواهد شد که ما تلخ بشویم براي اینکه آن توقعات یا برآورده
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شوید، تلخی میتوانم توجه بدهم، شما تلخنمیخواهید فرض کنیم توجه داد یا گفت برو منمیشما از یکی توجه

کنم یک من ذهنی که بیست سال بیست و پنج سالش است جوان میاز شما سئوال.را من ذهنی دوست دارد

خودش را به نمایش گذاشته، همه شود،میشود پولش دارد زیادمیشود، دانشش زیادمیاست دارد قدرتمند

این . گذاردمیحاال چیزهاي خوب را به نمایش. گوید منمیکه دارد. این یک من ذهنی است،کنندمیدارند توجه

.رود درد ایجاد خواهد کردمیمن ذهنی قویتر است یا این من ذهنی که اینطوري که دارد

توقعات بیجاي کشد و حاال همین من ذهنیمیدهد مثالً زیبایش را به رخ مردممیآدم که خودش را نمایش

دهیم پژمرده ترمیپزبه آن شود و این چیزهایی را که مانمیزیادي دارد، یواش یواش این توقعات برآورده

شود ما خشمگیننمیما که برآوردههاي ستهشویم، خوامیشود ما تلخنمیبا این توقعات که برآوردهشود ومی

شود، رنجشها روي میشود، سبب رنجشمیرنجیم، این شکایتهاي ما را ببینید، شکایت سبب خشممی،شویممی

. شود، توي غزل داریممیکینه،شودمیهم انباشته

من . م است من ذهنی مریضخوب یک من ذهنی پر از کینه براي من ذهنی بهتر است یا یک من ذهنی سالم؟ معلو

ذهنی برایش مهم نیست شما مریض بشوید، من ذهنی کارش این است که من را نگه دارد، پس من ذهنی مریض و 

شما . دهدمیکه دارد پزدردمند و مریض جسمی، مریض فکري، مریض روانی خیلی بهتر است از من ذهنی ساده

او یک هویت. دهدمی، نه به مریض بودن پزنشیندمیفکر نکنید که شما مریض بشوید من ذهنی شما عقب

گیرد، من آدم مریضی هستم هزار تا مرض دارم به من میخواهد حاال از مریض بودن و دردمند بودن هویتمی

کند که این من ذهنی شما میهمین دانش به شما کمک. دهممیرا ادامهسفرکنید، دوباره میتوجه کنید، توجه

نقدر درد ایجاد خواهد کرد و این درد براي بیداري شماست، من ذهنی یک ماموریتی دارد یک نیستید و ای

به شما حالی کند که من تو نیستم نچسب به من، من مثل آهن داغی هستم که ،اي دارد به ما درد بدهدوظیفه

ن به تیزي فکر همین فکر ؟ براي چی چسبیدي به من؟ و ایاندازي بروي دنبال کارتنمیچرا مرا،گذاشتند کف تو

شود، این دانش بدستنمیبا تیزي فکر،آیدنمیمن ذهنی که تیز هم هست بعضی موقعها خیلی زرنگ است

. آیدنمی

دانید جهان که در میشماهم ولی اینکه بدانید تمام دردهاي شما براي بیداري شماست خیلی مهم است و این را 

براي بیداري ،ي خوشبخت کردن شما نیستندااقات و به طور کلی جهان برواقع توي ذهن است و اتفاقات، اتف
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توانند نمیاتفاقاتچونافتد که ما خوشبخت بشویم نمیافتد براي اینمیتمام اتفاقاتی که براي شما. شماست

ارد این را گذمیگذارد آن رامیگذارد هی این رامیآدم را خوشبخت کنند، اتفاقات را خدا طرح کرده جلو شما

کند و این براي خوشبختی شما نیست چون اومیکنند؟ نه، زندگیمیکنید دیگرانمیکند شما فکرمیعلم

.کند، بلکه براي بیداري شماستنمیداند که این چیزها شما را خوشبختمی

چرا اتفاقات پشت . بنابراین شما از جهان توقع بیداري داشته باشید، همین طور از دردها، نه توقع خوشبختی

خواستم همسرم مهربان باشد، من را دوست داشته باشد، میمنشود من خوشبخت بشوم؟ نمیسرهم ردیف

تربیتش راحت باشد، درس بخواند به ،ام به حرف من گوش بدهدمرا ساپورت کند، بچه،وفادار باشد، کار کند

که شما بیدار شوید، به چی؟ به اینکه من ذهنی جهان طرح شده . هیچ کدام بدست نیامد،مقامات باالیی برسد

.پس از جهان شما خوشبختی نخواهید. برگردید از جنس او بشوید. شما نیستید

شوید و در این لحظه فرمید یعنی تن هستید ولی تن میشوید و از ذهن زاییدهمیالبته وقتی شما به حضور زنده

افتد، یعنی میدر چهار بعد شما اتفاقات زیبا و پر برکتی،شودمیندهعد عمودي که در شما زکنید این بمیرا انکار

کنند به دگرگون شدن حاال اتفاقات میاتفاقات شروع،آیدمیجهان با او راه،کندمیکسی که جهان را انکار

شما را شود، همسر شمامیروابط شما بهتر،شودمیافتد، پول شما زیادمیافتد، اتفاقات خوبمیخوش خیم

ولی هیچ کدام از .دارندمیشوند، شما را دوستمیمردم دوست شما،آیدمیکند، با شما کنارمیحمایت

شما خوشبختی را از آنها بخواهید .تواند شما را خوشبخت کندنمیرفتارهاي مردم و زیادشدن پول شما هنوز

رفتن سفر. از اینها چیزي نخواهیدااست که شمتمام صحبت سر این ! برگردي به من ذهنی.گردیدمیدوباره بر

: نکنید و بیت اول غزل مهم بود کهسفربراي این نیست که دیگر 

پسته لَعل برگشا تا نشود گران شکَر*****اي تو نگارِ خانگی، خانه درا از این سفر

ساقیِ روح چون تویی، کشتیِ نوح چون تویی

ین جگرتا که تُهیست ساغرم، خون چه پرَست ا

.گوییممیکند؟ ما که با او یکی هستیم به صورت هوشیاري به هوشیاري بزرگ به زندگی به خدامیکی صحبت

پس معلوم،توییچونروحساقیِ، اي از تو هستم، ساقی من تو هستیمن ذره،گوییم که من روح هستممی
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سفرگفتیم تو از این ،رو به خدا کردیم،وقشود که ساقی من وضعیتها یا چیزهاي بیرونی نیستند، رو به معشمی

کشتی نوح فضاي یکتایی . گوییم که ساقی من تو هستی و کشتی نوح هم تو هستیمیبازآ به این لحظه، االن

توانید حس ایمنی بکنید ذهن جاي خطرناکی است، هر چی شما بخواهید از پولتان از نمیشما در ذهن. است

. دهدنمیدوستهایتان، از مقامتان حس امنیت بگیرید به شماهمسرتان از فامیل هایتان از

عضو یک حزب سیاسی ،عضو یک مذهب هستیم،هر چی بخواهید از جمع، گاهی اوقات ما عضو یک گروه هستیم

گاهی . دهدنمیدهد، حس دانش همنمیخواهیم از ما حس امنیت بکنیممیوکنیممیهستیم و با آنها حس ما

کنیم دانشمان کم است؟ براي اینکه ما یک بافت ذهنی میچرا حس. کنیم دانشمان کم استمیاوقات ما حس

کند در نمیکار،در کار. کندنمیبیند دانشش کارمیبراي اینکه.ماندمیهستیم بنام من ذهنی، این من ذهنی

کند، در رابطه با مردم کارنمیش کارادر رابطه با بچه،کندنمیپول در آوردن کار کردن، در رابطه با همسرش کار

.برد به مامیو پناهکندمیدر نتیجه حس عدم کفایت دانشکند، نمی

ما بر اساس گروه، جمع به شما حس . دهدمینه حس امنیت،ماشدهد به میدانید این دو منبع نه دانشمیشما

میلیون نفر این باور را قبول 10گویید که دهد اگر بدهد و حس دانش کاذب، شما ممکن است بمیامنیت کاذب

حس .آیدمیعقل خوب این لحظه از آن ور.نه نیست. پس عقل خوبی من دارم،دارند پس این دانش خوبی است

و دیوبش،این لحظه هستبرگردید وارد کشتی نوح، کشتی نوح فضاي یکتایی سفرامنیت موقعی است که شما از 

. نوح جاي امن است، این کشتیشویدآنجا ساکن ب

گوید بیا میبه آنکرده،میسفرگوید که، پسرش توي امواج ذهن از اینجا به آنجا میمی دانید که نوح به پسرش

کوه بلند یک فکر بلند . روم باالي آن کوه بلندمیمن! فهمینمیگوید نه پدرجان تو خرفتی، تومیتوي کشتی،

زند موج فکر، موج ذهن، موج درد، موج هر چی که در این میره موجفکر علمی باشد باالخممکن است،است

گوید میکند به خدا که قرار بود تو فامیل مرا نجات بدهی؟میلهو البته نوح گ. کندمیزند غرقشمی،جهان هست

به هر .معلوم است فامیلیت ما بر اساس حضور است، جنسیت ما، نه بر اساس من ذهنی. این از فامیل تو نبود

گردیم در اینجا، یعنی او دارد میبرسفرصورت کشتی نوح کیه؟ کشتی نوح فضاي یکتایی این لحظه هست و ما از 

تهیست تا که دانیم میکنیم ولینمیکنیم، ستیزهنمیمخالفت،کنیممیدهیم، همکاريمیما اجازهوگرددمیبر

کنم و چون کشتی نوح را هنوز ذهنمیکنم مقاومتمیزهبگیرم، چون ستیمیتوانمنمی، وقتی از توساغرم
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ریزي، خون چه پرست این جگر، چقدر نمیتو آب حیات،نمی ریزيمیتو. بنابراین ساغرم خالی است،دانممی

.هستم، ما همه جگر خون شدیمجگر خون

است طول کشیده باشد، برخی از برخی از شما بینندگان از این جگر خونی در آمدید و خدا را شکر، و البته ممکن 

برگردد به سکون این سفرشما اگر در نیامدید باید ادامه بدهید صبر کنید و اجازه بدهید که او به صورت شما از 

چقدر حس ؟خون چه پرست این جگر یعنی من چقدر درد دارم.لحظه و ارامش و شادي را به زندگی شما برگرداند

چقدر قضاوت؟چقدر بدخواهم؟چقدر حسودم؟چقدر کینه دارم؟رنجش دارمچقدر ؟کنممیجدایی و تنهایی

گذارم؟ هر لحظه با نمیگذارم او شراب بریزد به جام من، چه جورينمیچرا؟ چون؟کشممیچقدر درد؟کنممی

که به من کنم براي رسیدن به چیزي در آیندهمیهر لحظه اتفاق این لحظه را پله.کنممیاتفاق این لحظه ستیزه

.زندگی خواهد داد

کنند این لحظه را میدوباره عرض کنم خدمتتان که چرا خون چه پرست این جگر، من ذهنی که اول همه درست

بیند، میتواند ببیند، بنابراین وضعیت این لحظه رامیبیند چون فقط جسممیجسم،خداست،که زندگی است

دهد، هویتنمیزندگی بدهد، علی االصول وضعیت زندگیبه آن وضعیت این لحظه یک جوري نیست که

خواهید شما شادي را آن آرامش را آن سالمتی را آن برکت رامیهر چه،شیره راآندهد، آن شراب را نمی

کنی میکنید که این وضعیت ندارد این را پلهمیدر نتیجه شما فکر.دهد وضعیت ندارد وضعیت جسم استنمی

افتید به یک عادت مخربی که منتظر باشم میشود،میوضعیتی در آینده، وقتتان این طوري تلفبراي رسیدن به 

.که زندگی شروع بشود

آید آدمهایی که در دور و میشویم به نظرمانمیپس از یک مدتی؛ مهم است بدانیم این را، چون ما سرخورده

بعد از یک مدتی از مانع .بینیممییتها و آدمها را مانعگذارند زندگی کنیم، بنابراین وضعنمیبرمان هستند اینها

دهد، که انسان مقدار میاین دشمن دیدن قدرت زیادي به من ذهنیو بینیم،میآنها را دشمن.گذردمیهم

این وضعیت دشمن ،آن دشمن من استزیادي دشمن در زندگیش ببیند، دشمن توهم است، این دشمن من است،

دیدم االن دشمن من است، میام را مانعهمسر من مانع زندگیم بود االن دشمن من است، بچهتا بحالمن است،

بینم، قوانین میبینم، محیط را دشمنمیبینم، دوستهایم را دشمنمیفامیلم را دشمن. بینممیرئیسم را دشمن

.بینممیرا دشمن



Program # 647گنج حضور647برنامه شماره 

19: صفحه

شما نیستید، من ذهنی در این حالت شما را من ذهنی عاشق این حالت است، .خون چه پراست این جگرخوب 

افتید در کالف سردر گم، در نگرانی اضطراب آینده، در میزندمیپیچاند زمینمیدر دردها و هم هویت شدگیها

کنید به میسفرکنید به آنها، شما میسفرروید میتاریخ دارد هی،زمان، رنجشهاي گذشتهچیزهاي مختلف

سال پیش این کار را کرده، 30، آخر این درست است؟ این کار را کرده آن کار را کرده سال گذشته20رنجشهاي 

دلتان پر از خون. ماندمیکنی؟ ساغرتان خالینمیاین یکی به من کتک زده، چرا تمام،فالنی پولم را خورده

من ذهنی . شودمیخوشحال؟دهدمیکنید من ذهنی اهمیتمیفکر.شویدمیشوید، مریضمیگیج،شودمی

اگر شما عادت بکنید به .فهمدمیگوید من اگر درد بیشتري به این هوشیاري بدهم باالخرهمیقانونش این است

.آید، باید بیدار شویدنمیاین با قانون خدا جور در.درد و درد را جزو زندگی بدانید

طعنه زند مرا ز کین، رو صنَمی دگر گُزین

، کو صنَمی؟ کجا دگر؟در دو جهان یکی بگو

گوید می.اي که من درست کردمکدام کین؟ از کینهاز! از چی؟ از کین،زند به منمیمعشوق، خدا، زندگی طعنه

این چیه؟ کینه چیه؟ همین االن گفتیم توقعات بیجاي شما و خواستنهاي مکرر شما لحظه به لحظه سبب 

کینه . کندمیشود و ایجاد کینهمیکوبیدهها ، رنجششودمیشکایتهاي شماست، شکایت سبب خشم و رنجش

. اي از هسته مرکزي من ذهنی استکینه قسمت عمده. پرستیممیکینه را ما. کندمیانسانها را فلج

گوید خدا از طریق کینی می.کندمیموالنا به یک نکته بسیار بسیار روان شناسانه یا روانشناختی و معنوي اشاره

درست مثل این که بیاید کسی به شما بگوید .اي که ما ایجاد کردیمکردیم، نه که آن کینه دارد، کینهکه ما ایجاد

که دل اصلی تو ديپرستینمیاگر کینه. پرستیمنمیاین چیه؟ خیر آقا ما کینه،پرستیدمیکه شما که این کینه را

کنی که میپرستی این را، تو چطور ادعایم،کنی این هستیمیاي از هسته مرکزي توست تو فکرقسمت عمده

. گویدمیزندگی،گویدمیمن هم دوست داري؟ داره اینها را از زبان خدا

رو صنعم دیگر گزین، .منگوید که برو یک دلبر دیگر پیدا کن، دلبر دیگر کیه؟میبا حالت مسخره کردن استهزاء

را تمام کن سفرگویی تو میتو چطور به من. پرستیديمیرها راپرستیدي، تا حاال این باومیتا حاال این کینه را

رو ، دانی که من نگار خانگی هستم، خانۀ من دل توست، اگر من بیایم این کینه باید خالی شده باشدمیبیا خانه، و
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رم و ، در این جهان فدر دو جهان یکی بگو. ، برو دلبر دیگر انتخاب کن، دلبر دیگر من هستمصنعم دگر گزین

، تو پولهایت راپرستیمیپرستی، تو باورهایت رامیدر این جهان معنوي فقط تو یکی را بگو، تو دردهایت را

براي این که یکی بگویی باید فضادار بشوي، باید عدم .پرستی، تو بیا یکی بگومیپرستی، تو هزارتا چیز رامی

.بشود دل تو، باید این کینه را بیندازي

با شناسایی این که شما کینه . توانید بیندازیدنمیتوانید بیندازید؟ نه،میواهید این کینه را بیندازیدحاال شما بخ

کنم و این یک چیز غیر الزمی است و مرا از زنده میکنید و نگهداري شناسایی که من هنوز دارم حملمیحمل

حملها دردها هم هست، کینه را آدمها از خیلیافتد، کینه اینجا رمز بقیه میاین کینه،شدن به خدا بازداشته

از پدر و مادرمان مان داریم، از دوستمان داریم،ما کینه شخصی داریم، کینه از همسرمان داریم از بچه.کنندمی

تواند کینه را هزاران سال سینه به سینه میجمع. داریم از مشتري داریم، ما کینۀ جمعی داریممان داریم، از رئیس

.کندنقل

متحد بشوند، خیلی از ملتها نسبت به باهمتوانندنمیخیلی از ادیان که باهم کینه دارند تا این کینه را نیندازند

خندد، میلحظهخدا هر .زنندمیکینه را روز به روز دامن.دانند که باید کینه را بیندازندنمیهم کینه دارند،

شود که آدم جزو گروهی بشود می.پرستیممیگوییم که ما تو رامیهمدر عین حال به زبان.کند ما رامیمسخره

از . نسبت به یک گروه دیگر، و گروهی هم از خدا بخواهد که ما را رستگار کن، به حضور برسان،کینه حمل کند

.فرم برگرد، در دل من جا بگیرسفر

روي نچسب می، حتی جهانیکی بگون یکتایی در دل تو جا بگیرد با این کینه؟ یعنی تو در جهان فرم و در جها

؟ کو دلبر کو صنمیگوید، میگویی، یکتا هستی از جنس منی، اینها را از زبان خدامیبه چیزي، چون یکی

در جهان یکتایی هم اگر به ذهن .کجا بگرد من که دو جهان را به تو نشان دادم، در جهان فرم دلبر نیستدیگري؟

بدان که من ،یکی بگو یعنی با من یکی باش، من باش.مگر خودت را با من یکی کنیتصور کنی دلبر نیست، 

. شویم که، کجا مانده دیگرنمیما متوجه. هستی، این قدر نجسب به این چیزها
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آن قلمی که نقش کرد، چونکه بدید نقشِ تو

گم شدم، این ملَکَست یا بشر؟هاي :گفت که

.کندمیدرسترانقشها،خداقلم،خلقتقلم،صنعقلمیعنی،کندمیستمی گوید آن قلمی که نقشها را در

جوابدر؟چیجوابدر،انسانبرشنویممیزندگیزبانازرااینها.راانساننقش،کشیدهراتونقشکههمین

،چیزها،ذهنسفرازشما،کنیمکاريتوانیمنمیذهنیمنبا،هستیمتوجنسازدانیممیماگفتیممااینکه

شودمیمعلوم.گویدمیمابهراچیزهااینمقابلشدر.گفتیمرااین.هستیمخانگینگارمنوتووخانهبهبرگرد

.دارداشکالماکار

بهکردنگاهیعنی؟چییعنیدیدراتونقش،دیدراتونقشکههمین.استکردهخلقراتو،خلقتقلمگویدمی

،داردفرمیکاین.هستممنخودکهاینبابااي کهگفتکردنگاهشمابه،کردخلقراشمااخد،سادهخیلی.تو

فرمایندرمنکندانکاررااینها،شخصایناگر.داردجانیک،داردهیجانیک،داردفکریک،داردجسمیک

این.کردمدرستچیزيعجبگفتهخدایعنی .بدهمتوانمنمیتشخیصمن هم ،آهیعنیها .خودمبهشوممیزنده

این،کهنیستبشراین،نیستحیوانجنسازاینکه،جسمدرکردمدرستراخودمکهمن؟بشریااستملک

هم،بشراینوبشودجدافرمشازتواندمیاصلشوهستآناصلشکهداردقسمتییکاین.هستممنخود

فرمش.کندانکاررافرمشاًدائمواستجسماینتويحالیکهدربشودزندهمنابدیتومننهایتبیبهتواندمی

مشخصایمگرفتهراخودمانذهنیمنماحاال.اینستهچیزيعجب،منوجودازصددرصدبشودسیرابهم

.استقويبسیاربیتاست

،صنعقلمحالیکهدر.استمدهآپیشاشکالیچهکهببینیم.بخوانمبرایتانمثنويازبیتچنددهیداجازه،بله

:گویدمیاینطوري.بینیممیذهنیمنباما،انسانبهنسبتدارددیديهمچویک،آفرینش

2871مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت 

دل را غَرَضةپرده باشد دید*****ست، اما با غَرَضمدعی دیده

،چیزيیکبهچسبیدیمما.شدیمهویتهمماکهآیدمیپیشوقتیغرض.غرضبااما،بیندمیذهنیمن

بیبعدیک،کنیدانکارراانخودتبعدچهار،رافرمشمااینکهیکی.داریمدیدنجوردو.نیستدیگرشیاريوه
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همابديۀ لحظاین،نهایتبیاینوهستعموديکهبیایدبوجودشمادراستزندگیبهشدنزندهکه،نهایت

،بشودمدعیاینشههمبشودقطعبشوداین صفر،نههمیکی.ببینداینیکی.هستهمتابدیبنابراینوهست

در.استغرضاین،ببیندچسبیدهبه آن کهچیزهاییعقلودیدبا،هایششدگیهویتهمباوبشودذهنیمن

یا.کندمیعملجوريچهذهنیمنشناسیممیرااشعمدهدوتايو،هستستیزهغرضدر،هستحرصغرض

عجب،ورزدمیحرصاًفور،کندمیبزرگتر،کندمیکاملترراذهنیمن،اینکهبیندمی،کندمینگاهچیزيیکبه

یاکندمیککوچکندمیفکرکهچیزيیکاز،نهیا.هستحرصشاین.شیروبیندازمراخودماینچیزیه

چیزيآنبهذهنیمناینکهنگذاردیادنَبکَ،ندکُکوچکاستممکنراوجودشازقسمتییکیااستتهدید

هر.خواهمنمی،خواهمنمی،خواهمنمیگویدمی،استمندشمناینگویدمیبرسد،برسداستخواستهمیکه

پس.زنیممیدلمانچشمبهیعنی.زنیممیدلمانبهماکهاستعینکیمثلغرض.استدلة پرد،استغرضدو

.شودمیدادهتوضیح،چیزهاایندرحدوديتا،مااشکال

تا غَرَض بگذاري و شاهد شوي****خواهد که تو زاهد شويحق همی

کهکسییعنی،پرهیزکارها،شدگیهویتهمازشدهجدایعنیزاهد.بشويزاهدتوکهخواهدمیخدا،گویدمی

منطریقاززندگی،کنمنمیقضاوت،کنممینگاهفقط،ناظریعنیشاهد،استبودنشاهدبهلحظهایندر

هربهاینکهبراي.ندارمچیزهابهچسبیدنوآویزش.گردمبرمیزودهمروممی،رومنمیجهانبهمنوبیندمی

ستیزهچیهربا.شماعینکشودمیبچسبیدچیزيهربه.منهشیاريعینک،مندلشودمیآنبچسبمچیز

سیستمیک،چیزيیک،کسییکباکنندستیزهاگرکهکنندمیفکرمردم.شماعینکشودمیآنهمکنید

اواسیرشما.نیستچیزيهمچون.شودمینابود،شودمیمضمحلوشودمیگمدیگررودمیآن،باوري

.شویدمی

.شدیمجهانایناسیرماطوريهمین.شویدمیآناسیر،بکنیدستیزهمقابلشدریابورزیدحرصچیزهربه

ذهنیمنمقاصد.ذهنیمنمقاصدیعنی،قصدیکیعنیغرض،اینجادرنیستدشمنیغرض،کنیرهاراغرض

بدهبده.استخواهشزیاديمقدار،کندایجاددردخواهدمیذهنیمن.استدردنیازهايبراساس،استتوهمی

.کندبیشترخواهدمی،نداردتوجه،داردکهچیزيآنبهزیادذهنیمن.نیستالزماصالًاینهاو.بدهزیاد،بده
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،داریدزندگیعینکشماکهببینیدشما.عینکششدهآن ،شدههویتهمکهچیزيهرباولی.دانیممیرااینها

.بینیدمیباورچشمبایا،بینیدمیخداچشمبابینیدمیزندگیچشمبا

راایننتواندآدموباشندداشتهباوريیکنفرهزارانکهاستجمعیباوربدترینشواستباورها عینکبدترین

راخدادیدجلوي،عینکاینکهحالتیدر.استخرديبیاینکندمیفکر،کندعوضاگرچون،کندعوض

شودمیکنممیستیزهکهچیزيآن،کنمدخالتکههمین.کنممینگاهفقط،ناظریعنیشاهد.استگرفته

بعداستزندهشمادرکهعديباین.استحضورجنسازشاهد.رودمیبینازشاهدعینکدیگر.منعینک

اینکهبرايبکشدتواندنمیذهن.ذهنبه؟چیبهکندمینگاهدارد.استشاهدهمناظرههمحاضرههم،عمودي

ایناگر.بیندمیرافکردارد،تنیسفکرجنسازبعداین.کندمینگاهشداردکههستعمیقیبعدیکاینجا

اختیاردرآن ،هستماینمنگوییدمیشماحاالولی.آنشویدمیشما،کندمیپیدااتونومیفکر،برودبینازبعد

.نداشتوجودبعدایناینکهبراي،بودیدذهناختیاردرشماحالبهتا.استمناختیاردرذهنیعنی،استمن

.بشويهدشاتوهدخوامیحق

بر نظر چون پرده پیچیده بود*******دیده بودةپردها کین غَرَض

راخامتوجهشما.ماستخامتوجهنظر،نظربرواستهشیاريچشمة پردها،شدگیهویتهماین،غرضهااین

نظر زندگی ست،نظر غیر از عقیده ابشود،بیروندرچیزيجذبگذاریدنمی.داریدمینگهخودتانرويهمیشه

چون ایده را ها،رود به غرضها، به ایدهمیدهیدمیاما شما نظر را.خام است، نظر مواد اولیه ساختن فکرهاست

شما راه : گفتمیگفت؟میحقیقت شما هستید، مسیح چه.شودنمیدانید، حقیقت در باور جامیباور را حقیقت

، هم زندگی ، هم حقیقت هستیدراه هستیدیعنی شما همهستید شما حقیقت هستید، شما زندگی هستید، 

شود، ما خودش نمیزنیم، حقیقت در غرض، در باور، در فکر، در چیز جامیدرست همین حرفهایی را که.هستید

.هستیم

و رِم مپس نبیند جمله را با ط ******مصی و یمعی الْـاَشْیاء ّکبح

.کندمیتواند ببیند، زیرا عالقه وافر تو به چیزي، تو را کور و کرنمیرادر نتیجه خوب و بد هیچ چیز

. کندمیگوید عشق به چیزها ما را کور و کرمیبسیار بسیار مطلب مهمی است،حبک االَشیاء یعمی و یصماین 

عنی جزئیات، زیاد و کم، تر و یطم و رِم. کندمیما را کور و کر،عشق به چیزها یعنی هم هویت شدن با چیزها
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خشک، پس بنابراین این شخص که عینکهاي هم هویت شدگی روي چشمش هوشیاریش است، جزئیات وضعیتها 

عشق مقام عشق پول را دارد،تواند ببیند، براي اینکه عشق چیزها را دارد، عشق باورها را دارد،نمیرا این لحظه

عشق پزش را دارد،عشق فرشش را دارد،را دارد،خانهعشقلش را دارد،عشق اتومبیعشق بچه را دارد،را دارد،

.عشق قد بلندش را داردعشق جوانیش را دارد،اش را دارد،عشق خوشگلی

توانیم ببینیم، طم و رِم، زیاد و کم، تر و خشک، و در اینجا جزئیات، یعنی نمیات راجزئیبنابر این در این لحظه 

بینیم و نه زندگی را درستمینه وضعیت را درست،زنیممیشویم عینک غرضها رامیکهاینکه ما هم هویت 

، کسی که بترسد، کسی که خشمگین است، کسی که رنجش دارد، بینیم و نه وضعیت رامیبینیم نه زندگی رامی

بیند، جزئیات وضعیتش هم تواند بنمیتواند ببیند، در این لحظه زندگی رانمیکسی که کینه دارد طم و رِم را

. تواند ببیندنمیدرست

کند، هم هویت شدگی با چیزها آدم را کور و میمن این عشق به چیزها را که انسان را کور و کرامروزدر سه مورد

شنود، آن نمیحتی این حسهاي ما را هم چشم ما و گوش ما درست،کندمیکند، کور و کر هوشیاري رامیکر

شنود که در مرکز ماست، یعنی هر چیزي که مرکز شماست، شمامیآن چیزهایی راشنود، میخواهدمیچیزي که

در نتیجه زندگی شما حول و حوش زیاد کردن آن جسم دارد .ورزیدنمیورزید، پس به خدا عشقمیعشقبه آن 

که مرکز انسان باشد زندگیش شود، این طرز کار این ارگانیزم است این بدن است، انسان هر چیزيمیسازماندهی

شود و اگر یک جسم خاصی باشد عقل او زندگی میاتوماتیک سازماندهی،شودمیحول و حوش آن برنامه ریزي

. و این درست نیست. کندمیشما را تنظیم

مصی و یعماالَشیاء ی کبدر پایین برایتان حاال یک حالتی که . کندمیاشیاء تو را کور و کرحدیث عشق تو به ، ح

شود که خداي درست و حسابی، نه خداي تصویري، در صورتی که شما درون می، عشق به خدا سببخواهم خواند

به اندازه کافی بزرگ کنید، در این بحر در این بحر همه چیز بگنجد، سینه را باز کنید و فضاي درون را ،را باز کنید

،کندمیعاشق خدا بودن شما را به چیزهاي بیرونی کور. خدا هستیددر اینصورت شما خدا را دوست دارید عاشق

حدیث نبوي . از فرمایشات حضرت رسول است.این هم االن خواهیم خواند، فقط یادتان باشد

مصی و یمعی الْـاَشْیاء ّکبح

.کندمیتو را کور و کر،عشق تو به اشیاء
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یشش اختر را مقادیري نماندپ****در دلش خورشید چون نوري نشاند

، یعنی هوشیاري مرکز ما را بگیرد و این مرکز بینهایت بشود، دوباره در دل ما خورشید، زندگی نورش را بنشاند

اگر شما همکاري کنید، همکاري شما هم این است که ،این ذره که تو ذهن یعنی من ذهنی جا افتاده،یادآوري کنم

آورد که میکند و حوادث را طوري بوجودمیدانید که زندگی روي شما دارد کارهیچی نگویید، ستیزه نکنید و ب

دارید که همیشه این لحظه احتیاجشما عیب خودتان را ببینید شما براي به حضور رسیدن یکی به این لحظه 

اتفاق را آورد، هیچکس را مالمت نکنید، مییکی هم اتفاق این لحظه، اتفاق این لحظه را زندگی بوجود،هست

اندازد، میاندازید اونمیاندازید شما هممیبینیدمیکند که شما عیبتان را ببینید، شما عیبتان رامیطوري طرح

شوید رنجش دارید از فالن شخص، شما در این لحظه یک شاهد هستید، یک ناظر هستید، فقط میشما متوجه

.ی مغایر استبا قوانین زندگکنید رنجش دارید و این میشناسایی

کنید که این باید میسوزاند و شناساییمیدارد شما را،کنیدمیشما دارید یک آهن گداخته را با خودتان حمل

اندازم زمین یعنی من ذهنی مینباید بگویی این سوزان است االن من این را.افتدمیزمین بیفتد و خودش

نیفتاده، اگر شما آدمها را ساعت دیگر یادتان آمد دوباره یک،اندازیدمیاندازد، شما با من ذهنینمیبیندازد

کردید میاید، شما فقط باید شناساییپس با من ذهنی بخشیده،ایدبینید نبخشیدهمیاید ولی بعد دوبارهبخشیده

. بیافتخواهمنمیکه این اضافی است، من

کنید، شما بنخواهید کاري ،شما ستیزه نکنیدافتند در صورتیکهمیعادات بدها خیلی از این نا هماهنگی

گذارد من به خدا زنده نمیکند، اینمیتشخیص بدهید شناسایی بکنید این اضافی است، این زندگی مرا مختل

احساس خبط، ،از گذشتهدردها، دردها چی اند؟ ترس، خشم، رنجش، کینه، احساس تاسفوصاًصبشوم، مخ

اگر یک چیزي را شما کردید و بخشیدید . کنیم که بیندازیممیناه ما براي ایناحساس گناه از گذشته، احساس گ

خودتان را تمام شد و رفت، احساس گناه کردن ابزار من ذهنی است، اضطراب، بدخواهی، میل به اینکه دیگران 

.حسادت. اند؟ اینها دردندبدرد بیفتند، شکست بخورند، اینها چی

گذارد شما بروید نمیرسد تبریک بگو، ولو اینکه من ذهنیمیه هر جا کهمواظب حسادت باشید، هر کسی ب

کند یکی نیروي ایزدي، یکی نیروي من میمن ذهنی با ماست، االن اینجا دو تا نیرو دارد کار.تبریک بگویید

داري گوید که تو اگر عقل درست و حسابیمیالبته شیطان.شیطان است،من ذهنی نماینده ابلیس استذهنی،
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اینجا حوزه من است، باید نوکر من باشی، من هم ،هم هویت شدگی داشته باشی،زیر نفوذ من نیا، اگر بیایی ذهن

اگر ! رويمیببینم تو سوي کدام،گذارم یک مقدار گوشتمیخودش گفته من یک مقدار علف.کنممیترا امتحان

.رويمیستی، خودتاگر بسوي گوشت رفتی گرگ ه،به سوي علف رفتی آهو هستی

خواهم از حوزة من بروي بیرون، ماموریت من در واقع به در انداختن، در واقع شیطان هم حقوق بگیر میمن

کند ولی شما باید بدانید من ذهنی یا نمیالبته به ما کمکی،کندمیخداست، کارمندش است دارد ما را منحرف

ولی قانون این است که دردها را ما . کندمین او را بنده خودششیطا،کندمیهوشیاري وقتی که توي دردها گیر

خواهد شما این دردها را می،خداست،دانیم یک نیروي بزرگتري که نیروي این لحظه هستمیبیندازیم و ما

.اینها بیفتد،کندمیبیندازید و شما اگر اجازه بدهید او کمک

ي نشاند وقتی زندگی نور را هوشیاري را در دل شما جایگزین گوید در دلش خورشید چون نورمیپس بنابراین

دانید ستارگان سوسومیکما اینکه در شب. کند در این صورت ستارگان دیگر ارزشی برایتان ندارندمیهاکینه

اي دیدهکند ستارهمیوقتی خورشید طلوع. ستارگان هم هویت شدگیهاي ما هستند. کنندمیزنند خونماییمی

شوید میشما ریشه دار،آیدمیرسید و عمق زیادي در شما بطور عمودي بوجودمیوقتی شما به حضور. شودنمی

براي این که شادي اصیل که از این ،کشند، و این هم واضح استنمیدر زندگی چیزهاي بیرونی دیگر شما را

احتیاج ندارید از بیرون چیزي شما ،شما زیاد استشود و آرامش بقدري اثرش رويمیبینهایت شما ساطع

.رودمیبگیرید، یادتان

شما هم اگر به حضور . توانند بکنندنمیکند ستارگان دیگر خودنماییمیزند وقتی خورشید طلوعمیبلی تمثیل

تواند به خودش نمیشما راهیچ چیزي در ذهن یا در این جهان ،شودمیزنده بشوید ناحیه ذهن براي شما تعطیل

تواند شما را بکشد براي اینکه خورشید اینقدر نورش زیاد است که دیگر به نور آن نمیو وسوسه اوبکشد،

آید یا تاییدي که یکی بگوید مثالً میشادي شما اینقدر شدید است که به خوشی که از ان. احتیاجی نیست

.نداردموهایتان قشنگه یا خوشگل هستید یا توجه دیگران دیگر ارزشی ندارد، مقداري 

سیرِ روحِ مؤمن و کُفّار را******حجاب اسرار راپس بدید او بی

کنید میشوید که به جهان نگاهمیبیند، چون شما یک ناظريمیپس یک همچو آدمی بدون حجاب اسرار را

را به کشیدند که شما اصلمیکشیدند به این علتمیچون آن چیزهایی که قبالً.شویدنمیبوسیلۀ جهان کشیده
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و. بینیدمیبنابراین بدون پرده همۀ اسرار را.این گذاشته بودید که آنها زندگی دارند، االن خود زندگی شدید

و آن من .کندمیبینید که مومن کسی که ایمان دارد، کسی که به زندگی زنده است چه جوري روحش سیرمی

یعنی من ذهنی . کندمیلحظه، آن چه جوري تحول پیدازندگی را پوشیده با ستیزه با این ،آنکه ذهن است،ذهنی

گذارد من نمیگوید که همسر منمییک کسی دارد به شما،بینیدمیفهمید یامیشما اگر به زندگی زنده شوید

فهمید؟ یعنی من ذهنی دارد، زندگی را پوشانده از زندگی خبر ندارد، همسرش را میزندگی کنم، خوب شما چی

مقدار زیادي ،بیند، این پذیرش این لحظه را ندارد، این آدم من ذهنی جا افتاده داردمید، یا دشمنبینمیمانع

مشخص است انعکاس من ذهنی خودش است که ! کندمیهمسر من دشمن من است با من دشمنی. درد دارد

.مرکزش شده

در این لحظه درست کرده، به ذهن مومن از ذهن آمده بیرون، یک بعد بینهایت اما روح مومن چه جوري است؟

من بروم گوید نمیرود براي حس وجود، مثالًنمیگردد، به گذشته و آیندهمیرود زودي برمیرود وقتینمیدیگر

گویند به به به این میمردم! دهممیخانه را به مردم نشاناینآن خانه را بخرم مهمان دعوت کنم صد نفر، آنجا

یا فالن مقام برسم، چی! اي دارمهمچون خانهمن گویممیزنند من هممیهمه دستهند، دمیفرشها را نشان

کند دیگر، در این لحظه ساکن است و یک نمیسفررود آنجا، نمیاین اصالً. گویدنمیاینها را. گویند مردممی

شود میفوراً بیدار،واکنش داریمباالخره ما انسانیم .کند بدلیلی اگر یک چیزي کشیدمیحرکتاز اینجا لحظه که 

سال پیش این اتفاق افتاد 20گوید میمثالً،رودمیرود، به زمان اگر برود به زمان ساعتینمیبه زمان. گرددمیبر

رود میما چه کار کردیم، این کار را کردیم اشتباه کردیم نباید این اشتباه را تکرار کنیم، این زمان ساعتی است

برنامه ریزي . خواهیم چه کار کنیم؟ برنامه ریزي کنیممیدر آیندهحاال برویم ببینیم گردد، خوب میزودي بر

.زمان ساعتی است

گردد آنجا وامیرود برمیانسانی که به این لحظه زنده است، ولیهوشیاري،تواند برود آنجامیروح مومن

کند همۀ آن میماند، آن کار را کرد دوباره تکرارمیاسال پیش یک ساعت آنج30رود در میکسی که.ایستدنمی

کند میکند این لحظه حالش را خرابمیکند، دردهایش را تکرارمیکند، غمهایش را تکرارمیحوادث را تکرار

بیند، غرض دارد، هم هویت شدگی دارد، من نمیاسرار را بی حجاب.ورزدمیبرد این آدم دارد کفرنمیخوابش هم

.رددا
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گویی که به خانه برگردم، خانۀ من میبه من: طعنه زد گفتکنیم؟ موالنا گفت که معشوقمیراجع به چی صحبت

دهم به تو، تو هر عملی هر فکري را به این میبینید که من این لحظه زندگی رامیشما این کینه را. دل توست

کنی، هنوز باید درد بکشی، سفرتو باید هنوز . به دل منگویی برگرد بیامیکنی، تازه به من هممیکینه آلوده

.توانم بیایمنمیهنوز باید بفهمی و بدانی که تا کینه هست من

گرچه که ما حرفاً و ذهناً ،کنیم کهمیدوباره داریم راجع به این صحبت. اجازه بدهید چند بیت از دفتر دوم بخوانم

به فضاي یکتایی، ولی شرایط را فراهم،این لحظه، بهصورت ما به خانهبرگردد بسفرخواهیم که از میاز زندگی

یکی از . کشیدمیپس شما بدانید که دارید بیخودي زحمت. کنیمنمیکنیم و آگاه هستیم که شرایط را فراهمنمی

اي هر شخصی دهشود تقریباً هر خانوامیکار بی مزد فراوان انجام. کنیم کار بی مزد استمیمواردي که ما پرهیز

هر کاري که با . بادام پوك استمکاریمیکند، هر چی با من ذهنیمی، من ذهنی کار بی مزدکندمیکار بی مزد

.کنیم در توي ان درد خواهد بودمیکنیم هر فکري که با منمیمن

بگذاریم ،هیم تسلیم بشویمتن در بد. کنم که این اشعار را با من نخوانید، با زرنگی نخوانیدمیحاال من پیشنهاد

گذارند میتوانند ما را متحول کنند، تغییري را که این ابیات جلو پاي مامیاین ابیات. معنا جذب وجودمان بشود

وکندمشغولکاريیکبهراشما،ذهنیمننگذارید،نگذارید من ذهنی مقاومت کند. را قبول کنید و تغییر کنید

هنوزشماتا.کنیدحفظرااوشماتا،کردخواهدآیدبرمیدستشازکهکاريهرنیذهمن.بگیردراشماجلوي

کنیدگذاريسرمایهرازندگیدربستلحظهایندروشماستذهنیمنوهستیدذهنیمنشماکهبدهیدادامه

شمابهخواهدمیهمزندگیقانونکهدانیدب.یدننکراکاراینشماو،هاششدگیهویتهمودردهاشواودر

.کندکمک

2719مولوي، مثنوي، دفتر دوم، بیت 

تب بگیرد، طبعِ تو مختَل شود******تو خوري حلوا، ترا دمّل شود

ما.شودمیمختلتوطبعوکندمیچرك،کنیمیتببنابراینوآوريدرمیدمل،خوريمیحلواتوگویدمی

دمل.آوریمدرمیدمل،تائیدهاها،خوشی،آیدمیفرمجهانازکههایی یشیرین،استبیرونیچیزهايحلوا،حلوا

هویتهمدملهم،داریمکینههم،داریمرنجشهم،داریمچركهم،داریمدردهمبنابراینپس.داردچرك

درستماکهچیزيآن یعنی،استذهنیمنیاواستذهنالبتهطبع.شودمیمختلماطبع.داریمشدگی
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مریضبهکندمیشروعاینداردوجود،استحقیقیکهمابدناین.شودمیمختلهستیماینگوییممیردیمک

کینه، زندگیلطافتجايبهماهیجانات،کندفکردرستتواندنمیماذهن،شدنخرابمافکرهاي،شدن

.شودمیمختلماطبع،شویممیحالبینداریمجان،شودمیخشم،شودمی

چون نبینی از خود آن تَلبیس را؟******ی گُنَه لعنت کنی ابلیس راب

؟بینینمیخودتاز،راحیلهومکراین،رابازيحقهاینچطوري،کنیمیلعنتراابلیس،گناهبدون،گویدمی

رويکه چو روبه سوي دنبه می******غَوياي نیست از ابلیس، از توست

شدههویتهمفرمجهانباکهاستکسیگمراه، گمراهغوي،گمراهاي توستخوداز،نیستابلیسازگویدمی

.رويمیدنبهسويروباهمانند.داردذهنیمنیعنی،است

دام باشد، این ندانی تو چرا؟*****راچونکه در سبزه ببینی دنبه

تو.استمفتاینکهبراي؟کندمیکارچهاینجادنبهکنینمیفکرتو،چمنويرانداختهرادنبهآوردهکسییک

بهذهنکهاستخوبیچیزهايهمانمعادلدنبه؟دانینمیتورااینچرا؟ باشدداماستممکنکهکنینمیفکر

،کندشکاربایدکهبداندبایدگرگیاروباه.بردارماین رااینجاافتادهخوبیزیچعجببهبهبه.دهدمینشانشما

.افتادیمتوشوندیدیمراها تلهماالبتهو؟ایناستتلهکهنکنددیدجایییکاگررادنبهیک

میل دنُبه، چشم و عقلت کور کرد***** زان ندانی کت ز دانش دور کرد

،دنبهبهروباهشدیدمیلیادنبهبهتوشدیدمیل.استکردهدوردانشاز،راتوکهکت،راتوکهدانینمیایناز

.کندمیکروکورراماچیزيهرعشقاینکهبه؟کجابهگردیمبرمیدوبارهحاال.استکردهکورراعقلتوچشم

.گویدمیاینجادرکههمینطور،کندمیکروکورراماشدگیهویتهم

مصی یکمعی الْـاَشْیاء ّکبم******حال تَخْتَص نَتدا جّوالس کنَفْس

زیرا که نفس سیاهکار تو چنین کند، با من ستیزه مکنمیتو نسبت به اشیاء، تو را کور و کرعشق 

.گناهی مرتکب شده است

ازرااین.نکنستیزهمنبا،دادانجامراکاراینبدتنفسو،کردکروکردکورراتوچیزهابهعشقکهگویدمی

.استتکرارامخواندهبرایتانقبالًکهاستاي قصهیکاز.گویدمیشیطانالبتهزبان
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کروکوروشودنمیبیدارآنازوجهانایندرورزدمیهشیاريکه،رااشیابهعشقاینشماخواستمیدلم

،آنهااززندگیخواستنوآنهاداشتندوستواشیابهعشقاثردرلحظهایندرماذهنیمنو.ببینید،شودمی

شماخواستممی.خوردنمیمادردبه،شیطاننیرويبایادیگرانباکردندشمنیو.آوردمیماسررابالاین

و،چیزهاآنگیردمیقرارمامرکزوکندمیکروکورراهشیاريیعنیکندمیکروکورراماکهرااشیابهعشق

شمامرکزآن وورزیدمیعشق،چیزيبهاوريببهاگرو.بفهمیدوببینیدخوبراکنیممیپیداراآنهاعقلما

.باشیدموظبش،گرفتهقرار

دردهاياینواستافکندهسایهزمینرويکههستجهانایندربزرگتريۀ جاذبۀ حوض،بیشترينیرويالبتهو

بهماشدیدمیلومومنتومباصطالححرکتمقداراین.استانسانیبزرگشدگیهویتمهواستانسانی

ولی.کشدمیرامابزرگترنیروياین،هستیمذهندرکهزمانیتاوداردوجودنیمادردهاوذهنیمنگهدارين

ابیاتاینو.بشویدرهاجهانبهشماة شندکَفضايایننفوذۀ حیطازتوانیدمیخودتانرويکاروکوششباشما

.دنکنمیکمکشمابه

:گویدمیمانغزلبهبرگشتیم

جهان چرا چنین عیب و مالمتم کنی؟جان و

در دلِ من درآ ببین هر نَفَسی یکی حشَر

خودهمتو.هستیتوچیهمهیعنی.جهانیهموجانیهمکه،خدابهزندگیبه؟کیبه،گوییدمیشمایعنی

مالمتوعیباینقدرمراچیبراي.نداردوجودمنی.دانممیرااینمن،منیجسمهم،منیهشیاري،منی

کنیدمیاعترافشمادوبارهو.ببینمندرراخردوشاديبرانگیختگییکلحظههرومندلبهبیاتو؟کنیمی

و .کنیدنمیمالمتوعیبراخودتانشما.اوستجهانوجانو.نیستیدذهنیمنشما.نداردوجودمنیاوالًکه

ما را تسخیر کند، و اگر چیز دیگري در مرکز شما هست شما خواهد دل شمیکه اوکنید میشما دارید اعتراف

کنید که اگر اینچنین میکنید و شناساییمیدهید که اینها بریزد و برود بیرون، و شما دارید اعترافمیاجازه

یعنی او دل شما را لحظه به لحظه برهر لحظه یک زنده شدنی یک حشر، یک برانگیختگی،،تحولی صورت بگیرد

ریزد، و عیب و مالمت نکردن او یعنی میشادي و خرد به این جهاناي ازنگیزد و از این برانگیختگی یک بستهامی
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خدا ما را معادل عیب و مالمت نکردن ما، اگر شما عیب نگیرید به خودت عیب نگیري به دیگران هم عیب نگیري 

شود و کار میز آن لحظه مالمت خدا هم قطعمالمت نکنی، خودت را هم مالمت نکنی اهم قضاوت نکنی و کسی را 

آییم که ما به عنوان من ذهنی و من از او جدا هستیم، پس هم تن میو از این توهم ما در. شودمیروي شما شروع

پس همه چیز را در . شما آن هست، هم من ذهنی شما آن هست، هم اصل شما او هست؛ همه چیز شما اوست

.گذاریدمیاختیار او

الصّال، مایده دو صد بال: بگویدعشق

خشک لبی و چشمِ تر مایده بین ز خشک و تر

گوید؟ عشق حالت یکی شدن شما هوشیارانه با اوست و این کار قبالً شده، یعنی شما میگوید عشق چیمیحاال

بپذیرید خودش عشق در این لحظه خودش را در صورتیکه شما این لحظه را. نباید کاري بکنید که با او یکی شوید

کافی است در این لحظه ،دهد، یعنی اینکه شما بدانید و حس کنید که شما با او یکی هستیدمیرا به شما نشان

کنیم نه اینکه درستمیبینید، یعنی ما عشق را کشفمییک لحظه عشق را،اتفاق این لحظه را بپذیرید

،خودمان را از خدا جدا نکنیم، این فضا در درون ما باز استاگر عمداً و قصداً ما از طریق ستیزه و حرص. کنیممی

تواند از من ذهنی بیاید بیرون در ما بینهایت بشود، و بعضی موقعها که ما بر عکس خواست من مییعنی این ذره

گوید همه میدهد، پس عشقمیبینهایت یک لحظه خودش را به ما نشان،پذیریممیذهنی اتفاق این لحظه را

خواهی رنجشهایت را بیندازي؟ دردهایت را میتو. بالي تو را دارمایند، دعوت عمومی الصال، و من دواي دو صد بی

ه باز است، تو سفراالن . گذاري من مائده بدهم؟ مائده غذاي آسمانی استنمیت را بیندازي؟ چرااهبیندازي؟ کین

گفت، گفت لیوان من خالی است خالی از آب حیات همینطور که در باال . تا حاال خشک لب بودي و چشم گریان

.گوید، عشق اوست و ما هوشیارانه یکی شدهمیگوید عشقمیحاال به ما.تر استاست، لبم خشک است چشمم

.آید را ببین، یعنی تشخیص بدهمیتو فرق بین مائده و انرژي که از خشک و تر

جهان فرم از من ذهنی که خشک و تر است دویی است انرژيشما تا بحال اگر از . دهیدمیو شما االن تشخیص

که نداد، دگرفتی و سیراب نشدي، دیدیمیگرفتید، خوشیهاي بیرون را، هویتهاي کاذب را، توجهات مردم رامی

تان زندگی خواستید نداد، دیدید که از همسرتان زندگی و خوشبختی خواستید نداد، دیدي که از دیدید که از بچه
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حاال مائده . اینها نعمتهاي خشک و تر بود، نعمتهاي ذهن بود.مقامت زندگی خواستی نداد، از پولت خواستی نداد

خورید، شادي میدهد و شمامیعشق به ما،لحظه او یعنی خداچشی، مائده غذایی است که اینمیهمین االنرا 

آن چیزي که تا حاال گرفتی ! فهمیمیفهمید؟ باید بفهمی، حتماًمیبی سبب است، آرامش است شما فرقش را

.درد بوده، من ذهنی به شما درد داده، راحتی نداشتید

آید باال، هر موقع شما یادتان بیفتد که باید با یمجوشدمیاالن یواش یواش نسیم آرامش و شادي از درونتان

شود و از پاي شما خارجمیاي از سر شما واردبینید یک نسیم زنده کنندهمیاتفاق این لحظه آشتی بکنید

شود، فکر شما سرعتشمیکند ریلکسمیآرامشی پیدایک شود این بدن میاصالً وارد چهار بعد شما،شودمی

شوید، و این چیزي مینشیند، حس انتقامجویی ندارید، لطیفمیاي خشم شما فرویک چند لحظهآید پایین،می

.آید االن دواي درد شماست و این هر لحظه براي شما میسر استمیکه از آنور

چونکه چشیدي این دو را، جلوه شود بتی تو را

اي، بنده او دو صد قمرشهره یکی ستاره

آید، آب زهرآگینی که مییعنی انرژي که آبی که از آنور،ایدکه شما چشیده،وقتی چشیديمی گوید این دو تا را

خیلی از شما دیگر.خواهینمیآید، فرقش را فهمیدي، دیگر آب زهرآلودة من ذهنی رامیاز من ذهنی

شود، شما میاهراصل شماست دارد ظ،در نتیجه یک بتی، این بت خود شما هستید. دنبالش نیستید،خواهیدنمی

آید میاي دارد از توي ذهنیک ستاره. شویدمیدارید به اصلتان به آن هوشیاري که از اول بودید دارید زنده

حضور خدا در انسان است، . ن حضور استآاي مشهوري و اي، یکی ستارهشود، شهره یکی ستارهمیمتولد،بیرون

تواند قمر من ذهنی باشد، میقمر. که دو صد قمر بنده آن استدر حالی. که میلیونها سال زندگی منتظرش بود

ولی تا بحال این ستاره که اصل ،اي که در آسمان هست با ماه، البته ماه خیلی بزرگتر استکند ستارهمیمقایسه

روید خواهید بنمیتمام شد، حاال دیگر شماسفر،ماست و توي ذهن بود مشخص نبود، ولی وقتی شما اجازه دادید

.چون میل ندارید بروید از آنها شما هویت بگیرید.ذهنی شما کامالً صفر شدهاي به ذهن، تمام من

کنید به چیزها به سفرباید .زندگی در چیزهاست.شما االن دیگر معتقد نیستید که زندگی در بیرون است

دانید که من ذهنی شما خداي ذهنی میشما. خدا را پیدا کنیدتاآویزشهاي این جهان تا خودتان را پیدا کنید
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شود، و میپس این من ذهنی دارد بیچاره. خورد، از ان هم دست برداشتیدنمیدهد این خدا بدرد شمامینشان

کنید خودتان را، واکنش نشاننمیدهید مقایسهنمی، پزکنید که کوچکش کنیدمیروز به روز هم کوشش

. کنید، و شما این قدرت را داریدنمیین من ذهنی به غیبت کردن، غیبتکند امیدهید، هر موقع میلنمی

. نیازهاي روانشناختی تان را به صفر رساندید با صفر کردن همۀ توقعاتتان، من ذهنی ابزارهایش را از دست داده

رنجشهایش من ذهنی اگر غیبت نکند عیب نگیرد، عیب نگوید، حسادت نکند، درد ایجاد نکند، کینه ورزي نکند، 

دانید چه کمکی به خودتان کردید؟ وقتی توقعاتتان را به صفر رساندید میرا به یادش نیاورد، اگر نخواهد

گفتی من به عقل تو اطمینان ندارم، من تو . ناروا و نیازهاي روانشناختی من ذهنی را به صفر رساندیدهاي خواسته

براي چی من باید آرزو کنم خواهم،نمیهم، من بد کسی راخوانمیتوانم راهنماي خودم بکنم، من غرضنمیرا

که شما حاال این ستاره یواش یواش.کلی ضعیف شده. خواهمنمییکی بخورد زمین تا تو خوشحال بشوي؟ اینهم

اي که گفت بینهایت است یادتان است، باشید همان ستاره

آید؟میچون به میاننجد به میانکو نگ******هر کسی در عجبی و عجب من این است

براي همین . شود؟ به اندازة خدامیشود، اگر متولد شود این ستاره به چه بزرگیمیاین ستاره متولد،حاال از میان

یا بشر است ما فکر کردیم . گفته که عجب چیزي خلق کردم این ملَک است؟ یا بشر است؟ این خود من هستم

ولی یک دفعه . ست، درخت هم همان است، هر چیزي آن هست بعالوه فرمکنیم، حیوان هم همان امیحیوان خلق

، یک موقع هم این تواند به او زنده بشود و فرم هم داشته باشدمیچیزي درست شده بنام انسان که هوشیارانه

دارد، این قمر این من ذهنی هیچ زیبایی براي من ناالنپس بنابراین. فرم بیفتد، یعنی ما از نظر جسمی بمیریم

و وقتی هم متولد شد بینهایت شد، شما ممکن است بگویید در هستاره متولد شدبراي اینکه اي ندارد، هیچ جاذبه

. ام، صبر کنید، صبر کنیدشود ولی من بینهایت نشدهمیمن متولد دارد

: در برنامه گذشته خواندیم گفت

2511ةمولوي، دیوان شمس، غزل شمار

ببین جان آسمانی رابرآر از خاك جانی را 

جان مه و این چرخ خضراییاي ستکز آن گردان شده
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اي را بیرون بیار، این ستاره بیرون بیاید یک جانی را بیرون بیار یک ستاره،گفت از این خاك یعنی من ذهنی

یعنی این . چرخدمیدارد،شود، که از این بینهایت ماه و این چرخ کبود یا آبی رنگمیشود، بینهایتمیسمانآ

شوید پس از آنکه ستاره آمد بیرون، این اسمان فقط آسمان نیست پر از میتبدیلبه آن چرخ این آسمان که شما

خرد است، پر از عشق است، پر از سکون است پر از زیبایی است، پر از لطافت است، پر از برکت است، پر از 

. دانیم چی استنمیهزاران چیزي است که ما

شویم به اشیاءمیدیگر کور،هید که این را هم بخوانم، اینکه این دفعه اگر ما با خدا هم هویت بشویماجازه بد

2362مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بیت 

حسناي حبِّ یعمی و یصم است*****کوري عشق ست این کوريِّ من

و من یا حسن به معنی خوب و نیکو، حاال این گوید حسن یعنی هر کسی، شما میموالناها حسن، حاال بعضی موقع

گوید آن قانون است که میشخص هم ستاره بیرون آمده بینهایت تبدیل شده این کوري عشق است و دوباره

قبالً عاشق . کند، این دفعه ما عاشق چی شدیم؟ عاشق زندگی شدیممیشما را کور و کر،عاشق هر چیزي بشوي

ده بود مرکز ما، این دفعه ما عاشق خدا شدیم عاشق شدن یعنی تبدیل به آن چیزها شده بودیم آن چیزها ش

.شدن

توانیم بشویم فقطنمیهستیم از جنس کینه شدیم، ما تبدیل به کینهمان آنجا هم همین است وقتی عاشق کینه

کینه بافت ندرست کرد، پس بنابراین شودمیرود پوشیدهنمیپوشانیم، ما این ذره خدایی هستیم از بینمی

توانیم چیزهاي قشنگ بیافرینیم، وقتی میما صورتگر نقاشیم.خودمان است، اول برنامه خواندم صورتگر نقاشم

توانیم کینه را میتوانیم چیزهاي زشت هم بیافرینیم،میولی. که چیزهاي بیرون را نبینیم و به عدم تبدیل بشویم

.شویممیمان بیداراز اشتباهببافیم، که بافتیم و اشتباه کردیم، داریم 

، همان قانون که حبِ هر چیزي که در کوري عشق است این کوري منگوید، میهمان قانون را؟پس این چی شد

:کندمیکند، منتها خودش هم معنیمیدلمان باشد ما را کور و کر
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عشق این باشد بگومقتضايِ******کورم از غیر خدا، بینا بدو

بینا به او هستم، و کورم از هر چیزي که به غیر از خداست، هر ،بینممیگوید فقط خدا رامیالزمه،مقتضا یعنی

هر چیزي که ذهن نشان . دهدمیچیزي که غیر از خداست براي ما که فعالً ذهن داریم، هر چیزي که ذهن نشان

دانیم که ذهنمان هر چی نشان بدهد و به میما. گرچه که آن هم خداست ولی ما نباید برویم به آن بچسبیم،بدهد

قرار شد اینها را چه کار کند؟ اینها را زیر پاي او .بافدمییعنی هوشیاري هر چه در این جهان،تصویر در بیآورد

بچسبی، اشتباهاً به به آن باید بیندازید دور، نباید،بافیدمیبیاندازد، یعنی شما به عنوان هوشیاري هر چی را که

االن شما همه ما حاال اینطوري دارد.ایماز جمله دردهایمان، دردها را ما درست کردهایمي از آنها چسبیدهتعداد

بینم نمیبینم، این چیزها را دیگرنمییعنیکورم از غیر خدا گوید می

ل من را تسخیر کرده و و او د. و بینا به او هستم، بینا به او یعنی بینا به خدا هستم یعنی هوشیارانه با او یکی شدم

نبین ،آوردمیهر چیزي را که ذهنت به تصویر در. الزمه عشق هم این است، تو بگو، تبدیل بشو این کار را بکن

این چیزها این فکرها این شما االن بینهایت ایدید ولی من شما نیستم،اشما در منانکار کن، بگو من شما نیستم،

ها نیستید، در برگیرنده اینها هستید، بنابراین هر اتفاقی هر چیزي به اینها تصویرها در شماست، ولی شما این

. دانید که وجود دارند ولی در مرکز شما نیستندمی.بینیدنمیبینید ومیبیفتد براي شما مهم نیست، شما اینها را

نیست، کسی در زندگی ، مقام دارید یک روز هست یک روزشودمیزیاد و کمولی خوب بنابراین شما پول دارید 

. در این جهان هستیم یک روز ممکن است نباشیماالنما خودمان.شما هست یک روزي هم ممکن است نباشد

حاال . نسبت به خدا بینا هستیم،وقتی این بعد عمودي بینهایت در ما زنده شده ما نسبت به وضعیتها نابینا هستیم

این جا را.بهترین حالت براي وضعیتهاي شماست،شوندمیرخوردارزندگی بوضعیتها االن از تمام خرد و برکت

شما .کند عوض شدن براي شما، اصالً نترسیدمیدر اول کار که اتفاقات شروع.افتدمیگفتم که اتفاقات خوبمی

نباید کسی به شما بگوید که زیاد.از شاد بودن و خوشبخت بودن و حس خوشبختی و حس عمق نترسید

شود که آدم هم پولش زیاد شود؟ هم خوشگلتر بشود هم مییعنی چی؟ مگراین، آخر، زیاد شادیدد شماخندیمی

هایش رابطه خوبی داشته باشد؟ هم با مشتري سالم تر بشود؟ هم با همسرش رابطه خوبی داشته باشد؟ هم با بچه

شود همچون چیزي؟ چرامیگررابطه خوبی داشته باشد؟ هم راست بگوید و هم بسیار خوشبخت باشد؟ آخر م

مثالً اگر همه مگر شما در فراوانی خدا و بینهایت خدا شک دارید؟ . کندمیعشق همین را ایجاب.شودنمی
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شود؟ اگر ما غصه بخوریم درد بکشیم این رواست؟ زندگی میچیزي از خدا کم،شاد باشند،خوشبخت باشند

سال 100رطان بگیریم و انواع و اقسام دردها را بگیریم ما بجاي ما سکه زندگی ما را خلق کرده آید؟میخوشش

سال مقدار زیادش را با درد بگذرانیم، آخر این حرف درست است؟ حتی به 50سال عمر کنیم؟ تازه آن 50عمر 

.آیدنمیعقل من ذهنی هم جور در

فاش بگو که شمسِ دین خاصبک و شَه یقین

و مشتَهردر تبریز همچو دین اوست نهان 

شمس .هم یار موالناستگوید آشکار بگو که منظورت شمس الدین است، شمس الدینمییعنی مشهور،مشتَهر

حاال که اینهمه گوید آشکار بگو، آشکار بگو یعنی ما را زنده کن، می.دین همین زنده شدن ما به زندگی است

یا بیک مخفف خاص بک است بک یا به ترکی بیگصبکخاو این . ما را زنده کنکن،فاش بگو دیگر، فاش،گفتی

مقرب درگاه پس خاصبک یعنی. یعنی آقا، مثل اتابک، آتا یعنی پدر و بک یعنی بزرگ، بیوك یعنی بزرگیا بگ 

شویم و به میخدا، نزدیک خدا یعنی ما، و شه یقین، شاه یقین، شاه یقین کیه؟ تنها موقعی که ما از ذهن متولد

ما انسانها قابلیت .تواند شاه یقین باشدنمیرسیم ما شاه یقین هستیم غیر از ما انسان هممیار عمیقاین بعد بسی

.توانیم بکنیمنمیحس یقین،زنده شدن به او را داریم و تا زنده نشویم

شمس دین است و شمس دین هم حضور ماست، یعنی بینهایت ،پس خاصبک خدا و شاه یقین در جهان وجود

توانیم تعریف نمیما زنده شده، و باز هم رسیدیم به اینجا که ما فرم هستیم بعالوه انکار فرم، خدا را ماخدا در

گوییم در این که ما فرم میبینیممیقتی ما چهار بعدمان راو.انکار فرمیعنیتوانیم بگوییممیکنیم، خدا را فقط

پس چی . گوییم ما لحظه به لحظه ما این فرم نیستیممیلداریم شکی نیست ما فرم داریم، فرم داریم در عین حا

.هستیم؟ همین بینهایت خد

و این سکون ماست، آرامش ماست، بعد بینهایت ماست و این بعد .تواند در ما برقرار بشودمیپس بینهایت خدا

ارها همینجا همین مسلمان شدن هم هست که بو حس جاودانگی ما هم هست، اینبینهایت ابدیت ما هم هست

گوید شما دائماً فرم را میصحبت کردیم، که مسلمان شدن هم همان یک کلمه بسیار شگفت انگیزي است که

.و انکار فرم یعنی زنده شده خدا در شما، اال اهللا. کنید در حالیکه فرم هستیدمیانکار
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یعنی خدا و .ر نشده، فرم و بی فرمیگوید در تبریز، تبریز یعنی کائنات، جهان آشکار شده و آشکامیبه هر حال

توانیم اینها نمیتوجه کنید که با فکر ما. که امروز گفت جان و جهان، یعنی هم جانی هم جهانی.هرچی که هست

آید، با ذهننمیخواهید بفهمید این درست درمی،گردیدمیکنیم، ولی شما برمیرا بفهمیم، حاال داریم صحبت

گوید در تبریز، تبریز نه آنجا که ما اهل آنجا هستیم نه، تبریز میو. باید از ذهن بیرون شویمتوانیم بفهمیم، نمی

شمس . زندمیگوید هم یک مثال دیگر براي انسانمییعنی هم یارش را،یک جایی که شمس تبریزي از آنجاست

ست و شاه یقین است در و آن شخص همراه خداست مقرب خداتبریزي زنده شدن ما به اوست، آفتاب دین است

. کائنات مثل دین است

دین طبق صحبت موالنا هم قسمت نهان دارد هم قسمت آشکار، قسمت آشکار همین قسمتهاي ظاهري و باورهاي 

گوید میبینهایت ماست، پس اصل دین یکی شدن ما با اوست،،دینی است، قسمت نهانش حس وحدت ماست

شما وقتی به زندگی زنده یعنی نهان دارد، او یعنی شمس تبریزيقسمت همین طور که دین قسمت آشکار دارد و

آشکارا بیان کن، این را فاش کن،و.شدید هم قسمت مشتهر دارید هم نهان، هم بینهایت خدا را دارید و هم فرم

ن، نه اینکه به فاش بگو، فاش بگو یعنی چی؟ یعنی ما را زنده ک،کنینمیچرا این تحول را همین لحظه در ما ایجاد

:زنم براي خاصبک و بک و بیکمیحاال چند تا مثال.به زبان هم بگوزبان بگو، حاال 

1234مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت 

صد هزاران علمش، اندر هر رگ است***استکو علَّم الـْاَسما بِگبوالْبشَر

موجودات شده بود، در هر رگ او صدها هزار حضرت آدم ابوالبشر که به واسطه علم بر حقایق اشیاء ساالر

.علم و معرفت نهفته است

بوالبشر یعنی حضرت آدم یعنی ما، علَم االسما یعنی خداوند خاصیت همه چیز را به ما یاد داده، به عبارت دیگر 

ا در وجود ما تمام خاصیتهاي خدا را دارد، یعنی همه چیز ر،این ذره وجود خدا که ما باشیم و در این ذهن است

پس آدم، انسان و . و ما او هستیم.هر ذره خدا همه خاصیتهاي او را دارد. گذاشته براي اینکه قسمتی از او هستیم

.یعنی همه چیز را بلد است،سرآمد شاگردي خدا را کرده،حضرت آدم که ما فرزند او هستیم

دانید، سالمتی رامیه چیز را در آنجایعنی هر جهتی بروید شما همصد هزاران علمش، اندر هر رگ است

. داند؟ بلیمیخرد هم. داند شما را چه جوري سالمت نگه داردمیاین ذره اگر به بینهایت برسد؟ بلیدانیدمی
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ما دیگر آن .تا به حال کردیم،خواهیم بکنیمنمیولی آن کارها را،کنیم که کارهاي بد هم بلدیممیالبته توجه

مغایر با مقصد اصلی آنخواهیم بکنیمنمیتوانیم من ذهنی هم درست کنیم؟ بلی دیگرمی.م برویمتوانینمیطرف

ماست، براي اینکه اولین منظور از آمدن ما و بزرگترین منظور بیرون آمدن تولد ثانویه ما از این ذهن است و هر 

. داردچه زودتر این کار انجام بشود بهتر است ولی حاال دیر هم شد اشکالی ن

2324مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت 

زنی؟چون ملخ را در هوا رگ می******زنی؟میچون قدم با میر و با بگ

چه . بینیمنمیزنیم او با ماست، با سلطان گرچهمیهر لحظه داریم با او قدم.زنیم؟ قدم با خدامیما قدم با کی

کنیم که یک ملخ یک مگس چی میلحظه به لحظه به جهان نگاهکنیم،میجوري؟ لحظه به لحظه داریم شکار فرم

روید چرا دیگر دنبال میاگر شما با شاه با خدا راه. خواهیممیاز چیزهاي ناچیز چیز. از آن ما چیزي بگیریم؟دارد

.مگس و ملخ هستی؟ مشخص است معنیش

2465ةمولوي، دیوان شمس، غزل شمار

پالس همبا همگان پالس و کم با چو منی

خاصبک نهان منم راز ز من نهان کنی

یعنی با . گوید، به هوشیاري که من ذهنی درست کرده زرنگ هستمیبه من ذهنی.این از زبان زندگی است

بینم، من باید تو را نجات بدهم، این میمن همه کارهاي تو را،تو در منی. کنیمیکنی، با من هممیهمگان زرنگی

تو رازت را از خاصبک نهان منم. گویدمیمن تو هستم من باید به تو زنده بشوم، از زبان خداگذارد، نمیزرنگی تو

خواهی زرنگی کنی؟ این میبینم؟ با مننمیکنی منمیپوشانی، فکرمیکنی کهمیکنی، کارهاییمیمن نهان

.فهمیممیدیگر ماگانه است، ولی االنرفتارهاي من ذهنی در اوایل زندگی انسان بچه

2473ةمولوي، دیوان شمس، غزل شمار

باده خاص درفکن خاصبک خدا تویی*گردن عربده بزن وسوسه را ز بن بِکَن

وسوسه یعنی بافت . گذرد و این وسوسه استمیعربده سر و صداي من ذهنی است که دائماً یک فکري از سر ما

گیریم تبدیل به مییعنی زندگی را این لحظه ما از آنور. یهوده استفکرهایش ب،ذهنی که کارش فکر سازي است
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گاهی اوقات،گوییممیکنیم، بعضی وقتها فکرهاي من ذهنی را بلندمیفکرهاي بی اساس، دردآور، عربده

دائماً فکرهاي بی اساس،کندمیگوید گردن این عربده را بزن و این بافتی که دائماً وسوسهمیگوییم،نمی

من اینشود کهمیپس معلوم. سازد فکرهایی که هویت تویش هست و درد دارد از بن بکنمیسازد، فکرمی

. خاصبک خدا تویی، شراب از آن ور بیاور، میسر است، باده خاص درفکن. شود کَند انداخت دورمیذهنی را

قام و همه کاره خدا که همیشه باید بزرگ و عالی م. کنیدمیخاصبک خدا کیه؟ همین تو، شخص شما که االن نگاه

.با او باشد هوشیارانه همین ما هستیم

این . باشدمیاجازه بدهید چند بیت از مثنوي دفتر ششم را برایتان بخوانم که مربوط به داستان سلطان محمود

است، یعنی ما معناي این قصه دوباره معیت. خوانممیقصه را قبالً خواندیم فقط نتیجه گیري آخرش را برایتان

امتداد زندگی هستیم از جنس بودن هستیم هوشیاري هستیم و آن بودن خدا، زندگی همیشه با ماست هر جا که 

کند، ولی ما هم یک قدرت انتخاب داریم اراده آزاد میباشیم، همیشه ما او هستیم و از راه پنهان ما را هدایت

تصمیمات ما در من ذهنی مغایر با قوانین . بگیریمم و تصمیمتوانیم انتخاب بکنیمیداریم به عنوان انسان، و

کنیم با این قوانین، و این برداشتها باید جذب وجود ما میزندگی است، و با خواندن این ابیات ما خودمان را موازي

. بشود و تقریباً اینقدر تکرار کنیم که همیشه آگاه باشیم به آنها

رفت بیرون، میوپوشید میان محمود شبها با لباس مبدل لباس غیرشاهانهداستان به این ترتیب است که سلط

گوید من هم یکی از میپرسند که شما کی هستید؟میخورد به گروه دزدان و آنها از سلطان محمودمییک شبی

رسدمیو نوبت که به سلطان محمود.گویندمیپرسند که هنرهایمان را بگوییم و هنرهایشان رامیو. شما

و به . کنندمینجات پیداورهندمیاي از مرگ حتمیگوید هنر من این است که اگر ریشم را بجنبانم یک عدهمی

روند دزدي و این دزدي البته از خزانه شاه میماست، و با همهمه گویند که حقیقتاً این هنر شما بهتر از هنر میاو

.هست

در حالی ،شود با ماستنمیبا لباس عدم که دیدهطان محمود با لباس مبدلبینید تا اینجا خدا، سلمیهمانطور که

دهیم که االن میو این دزدیهاي ما در هنرهایی که ما برایشان پز.دزدیممیما از خزانه شاه،که ما او هستیم

و باالخره باهم کهنها بسته شدیم آبوسیلۀ ماشود، و همین هنرها طنابی است کهمیبرایتان خواهم خواند ذخیره

،بیندمیسلطان همیشه ما راالبتهبیند کهمیشود، سلطانمیوقتی کارشان تمام،روند دزدي از خزانه سلطانمی
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رنجشیچهدررااوزندگی،رااوجواهراتمثالمابیند که میالبته که شاه جهان،این جواهرات را کجا گذاشتند

کجادانستهمیشاهفرستدمیراهایشآدم،شودمیکهصبححالهربهایم،تهگذاشدرديچهدراي کینهچهدر

فقطواستبستههایشاندستکهحالیدر،آنجانشانندمیوآورندمی،کننددستگیرمیراهمهدیگر،هستند

شودمیتوجهم،شناختمیهمروزدردیدمیدر تاریکیرایکیشباگرکهبوداینخاصیتشکهها آنازیکی

دزدهاکهاي صحنهاین،اینبنابرواستدیشبیشخصهماناین،باالنشستهسلطنتتخترويکهشخصیاین

خدا،زندگی،استجهاندرامروزکهاستاي صحنه،کنندمیبخششطلبوزدندزانومحمودسلطانجلوي

وایم نشستهجلویشماوایم شدههویتهمها آنابکهچیزهاییهمانبا؟بستهچیزهاییچهبا.بستهرامادست

.کنیمبازراها طناباینتاکندکمکمابهاوکهاینجزنداریماي چاره

یکاید هندیدراقصهایناگرخوانممیسریعهمراها آنهاي خاصیتطورهمینوخوانممیبیتتاچنداالن

هاانسانامیعنیگروهیصورتبهوقتیها نانساکهاستاینقصهآخردربرداشتآنوبکنیدآنازیبرداشت

باالخرهرنجشمثلذهنیهاي گرهتويگذاریممیوگیریممیرااش زندگیجهانشاه،شاهخزانهدزديیمرومی

.بکنیمتوانیمنمیدیگريکاروکنیممیبخششطلبونشینیممیهمباهمگیوشویممیدرمانده

2909مثنوي، دفتر ششم، بیت مولوي، 

کز کَرَم ریشی بِجنبانی به خیر*****ْسیرشه مکتوماي وقت آن شد

،بینیمنمیراشمامایعنی،کنیمیناشناسصورتبهگذاروگشتکهشاهیاي کهشدهآنوقتگویدمی

هافیزیکدانکهایم گفتهبارهاودهدانفوذمادرفرمیبیصورتبهراخودشخدایابودنیازندگیکهدانیدمی

جامداینوکندمیارتعاشموجیکصورتبهماذرهکوچکترینواستخالیمابدندرصد99/99کهگویندمی

اوحالهربه.کنیمنگاهزندگیچشمباتوانیمنمیماکهاستعلتاینبهکاراین.استتوهمیمابدنبودن

اوزندگیوشویممیهویتهماگرو.استشاهداووبیندمیکنیممیماکهکاريهرودادهنفوذمادرراخودش

مازندگیقانونبهتوجهباطبیعیطوربهیا.اندازدمیگیرشدگیهویتهمهمانبوسیلهرامااو،کنیممیتلفرا

همتوهستیماازیکی،مابهنیککمکهمتوکهنبودقرارمگرکه،استموقعآنکهگویدمی،افتیممیگیر

.شویممیآزادمان همهما،بجنبانیریش رااگراالن بجنبانی براي اینکه راریش
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آن هنرها جمله بدبختی فزود******هر یکی خاصیت خود را نمود

کردندمیافتخارآنبهکهبودهنريهنرآنودادندنشانراخودهنراي زمینهیکدردزدانآنیاماازکدامهر

مثل،منگفتندشدندبلندهاآنموجببهکههنرهاآنهمهولیبودندهویتهمآنباو،دادندمیپزآنبهخیلی

آنبراساسو،منیبیزنسنقش،درآوردنپولنقش،استادينقش،معلمینقش،مادرينقشمثل،پدرينقش

شویممیمتوجهداریمبنابراینپس،نیاوردبوجودبدبختیزجوبستراها آنگردنشدطنابهمان،شدنبلند

خواهیمضررخودمانبهشویممیبلندواستآندرمنکهکنیممیحرکتیهر،هستیمزندگیجنسازماکه

هر،نقشیهر،عنوانیهریعنی،شویممیهویتهمآنبایادهیممیپزکهچیزيهربه.بیندمیدارداو،زد

ودستکهشودمیطنابیبهتبدیل،خودشباکندمیهویتهمراما،شودمیایجادماذهندرکهذهنیتصویر

.شودسرکوبمنآنکهآوردمیبوجودحوادثیزندگیو.بنددمیراماپاي

یکییکیههوشیارانشمااگریعنی،زنیممیخودمانبهخودمانماراضررهاتمامکهشویممیمتوجهماجاایناز

بخواهدکهآوردنمیبوجودحوادثیزندگی.بیاندازیدراها شدگیهویتهم،ببینیدراها منببینیدراها عیب

ماهاي مریضیشودمیمعلومپس.جسمیزیانوضررحتی.بیاندازدزیانوضرربهراشماوبکندصفرراها این

سمیاباشدمحیطیعاملیاباشدژنتیکیدارداحتمالکهيرداموازغیرالبته.استماذهنیمنخاطربههم

مریضولینیستبیرونیخطرمرضدر،کندمیمحافظتخودشازکهکسی،استدیگريموضوعآن،باشد

یادکهبخوانیمرااولشدهیداجازهراحکایتاینبله.زندمیزیانوضررداردذهنیمنکهبداندبایدشودمی

سریعخیلیدشوآوري

2816مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت 

ام از شما و بر احوال ایشان حکایت شب دزدان کی سلطان محمود شب در میان ایشان افتاد که من یکی

مطلع شدن الی آخره

با گروهی قومِ دزدان باز خَورد****گشت فردشب چو شه محمود برمی

تنها،هستیماوازهمما،تنهاستخدایعنیفرد،گشتمیبرهاتنوقتیمحمودشاه،دنیااینشبیعنی،شب

،دیگرهستیماومخلوقاتجزوهمما،کردبرخوردها انسانبایکدفعهوگرددمیبرداردماصورتبههمه،هستیم

درگذاشتنوزندگیدزدیدنوگرفتنیعنیدزدي،کردندپیشهرادزدياستانساناسمشکهگروهییکدید
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بایدوبودندخودشجنسازکهاي عدهیکدید.لحظهایندرنکردنکاملطوربهرازندگی،ذهندرجایییک

ها اینیکبار،خوردبازیعنیردوخباز،خورددوباره.گردبازمسافرتازگفت،بودبرگشتبهراجعامروز.برگردند

هستیمشماجنسازماکهبودیمگفتهماو؟ هستیدکیشماکهبودپرسیدهماازازلروزهمین؟کی،بوددیدهرا

مشغولمادیدهاینجابرخوردهمابهدوباره.بلهگفتیمما؟هستمشماخدايمنکهماازپرسیده،الستروز

.هستیمدیگريکارهاي

ام از شمامن هم یکی: گفت شه***بوالوفا؟اي که یی: پس بگفتندش

هستیدمنجنسازمنصورتبهشمایا.دزدمشمامثلهممنگفت؟وفابااي هستیکهشماگفتنددزدانپس

.شدیددزدکنیدادارهراخودتاننتوانستیدظاهردرولی

تا بگوید هر یکی فرهنگ خویش***گروه مکر کیشاي :آن یکی گفت

شودمیمعلومپس.کندمیبتصحذهنیمنازدارد.استحیلهکیشتانکهگروه انسانها اي یکی گفت که

خودشفرهنگیکیهر.بودشانذهنیمن.شان بودمکردینشان،بودندکیشمکر،دنداشتذهنیمنانشهمه

:بگویدراخودشهنرخاصیترا

از هنرکو چه دارد در جِبِلّت*****تا بگوید با حریفان در سمر

خوابدریعنی،چهیعنیسمردانیممیماولیکن.شبانهقصهیعنیرمس،سمردرهستیمهمدورکهاندوستانمبا

استمعلومالبتهخوب؟هستیمکارهچهکهبگوییمهمبهکنیممیدارمنفکرکهحالیدرذهنخوابدر.ذهن

و،هنر،فضیلتازشینیمنمیکهکجاهرکهها انسانماشبیهدرست.کشیممیهمرخبهراهنرهایمانداریمکه

هنريچهاش مندریاسرشتشدرکه.گوییممیاستآندرمنوکنیممیافتخارها آنبهوکردیمکهکارهایی

.کندمیافتخارآنبهکه؟استبلدکاريچه؟داردفضیلتیچه؟دارد

هست خاصیت مرا اندر دو گوش*****فروشگروه فناي :آن یکی گفت

کهخوانممیراها اینواستانسانیهاي خاصیتها خاصیتاین.فروشیدمیرافنکهدهپزگروهاي کهگفتیکی

.بیاندازیدوکنیدکشفتوانیدمیبینیدمیخودتاندرراآثاراینموقعیکاید، مکر کیشفروشیدفنشمااگر

حسشانپنجبهوطمربهایشانخاصیتهمهکهبینیدمی.کنممیکارگوشمبامن.هستمنگوشدودرخاصیت
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خودشاناصلازکدامشانهیچ،هستندسطحدربسیاراستمعلومها اینپس.بدنشانیااستذهنشانیااست

.استماباخداومحمودسلطانکهحالیدر،ندارندخبر

سفریدباگفتامروز.فهمیمنمیرااینماولیکنباشیمکجاهرماستباخداکه.استمعیتبهمربوطداستان

،کندمیپارسسگو،گویدمیچهفهمممیکندپارسسگاگرمن:گویدمیشخصهمین.بفهمیدتاکنید

باسلطان.کندنمیتوجهکسیولی،شماستباسلطانکهگویدمیسگکهگویدمی،روندمیدزديبهکهموقعی

ذهنیمنگویدمی.استذهنیمنسگ،مهمربسیانتیجهگیردمینتیجهموضوعاینازموالناسرآخر.نیستما

وجودزندگیکهاستاینبردلیلذهنیمنخودیعنی.استسلطانوجودعالمتپارسشوکندمیپارساًمیدا

.استپاسبانچون،استبیدارشبدرسگکهگفتخواهدپایینو.هستیمزندگیجنسازماودارد

،استبیدارشاهپس،ذهنیمنیعنی،سگزندمیحرفوقتیپس،شودمیبیدارهماو،شودمیبیدارشاهوقتی

بیدارشاه،همدنبالزنیممیحرفداریمماکههمهاینکهبفهمیمراموضوعاینمااگر.استجهانشاهشاه

ماپس.خداستیامحمودسلطانشاه،کندمینگاهداردشاه،بزنیمحرفهمهایننبایدماواستشب،است

حرفیکپس یک نیرویی. زندمیحرفدارددایماًهمهاینچگونهمناین.بزندحرفاوتازنیمنمیحرف

؟نیستیمآگاهچراما،داردوجودپشتشايزننده

دریعنی؟چییعنیشدهپاشب،شدهپاشبشاه کهاستایننشانگرکندمیپارسوقتیسگگویدمیموالنا

فکرهااین نفوذزیروکنیممیدارمنفکردایماًو،میرفتخواببهذهندریا،هستیمدنیاشبدرماکهحالی

شما،استبیدارشاهوقتی.استشاهبیداريبردلیلموضوعایندخو. هستیمسلطانازخبربیو،هستیم

.استگوشدرمنخاصیتکهگویدمیاینحالهربه.رافکرکنیدفروکشتوانیدمی

ز دیناري دو دانگ: قوم گفتندش***گوید به بانگه بدانم سگ چه میک

یعنی،داريتوراتایشدوواحدششازنیستمهمیهنرخیلیاینکهگفتند،گویدمیچهسگفهمممیمن

.ایننیستمهمیچیزخیلی

جمله خاصیت مرا چشم اندر است****گروه زرپرستاي :آن دگر گفت

.استچشممدرمنهاي خاصیتهمهپرستزرذهنیهاي مناي ،کهگفتدیگریکی
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گمانروز بشناسم من او را بی****هر که را شب بینم اندر قیروان

باشاهشبدراگر،استمهمشخصاینپس.شناسممیشکبدونببینمروز،ببینمشبتاریکیدرراکسیهر

.شناسدمیدانهنشستجلویشکهروزببینداگر،هاستآن

با زور دستها که زنم من نَقْب****خاصیتم در بازو است: گفت یک

.دستمزوربازنممینقبمنکهگفتبودجسمشبازوزورباهویتهمکرداشارهبدنشبهدیگریکی

استبو بینیها کار من در خاك*****خاصیتم در بینی است: گفت یک

همهکهبینیدمیپس. هاخاكبوییدندردارمتخصصیواستمابینیدر منخاصیتگفتدیگریکی

کهگویدمیاالنبخوانمراهمهخواستمنمیحاال.بودبدنوذهنوها حسبهمربوطبودچهها خاصیت

2911مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت 

سرنگونساریم و پستزان مناصب*****آن هنرها گردن ما را ببست

دادیمپزها مدتوشدیمهویتهمها آنباوذهنمان تجسم کردیم بادیدیمظاهرمچشباکههنرهاییمینه

یاهایمانفضیلتیایماناهنرههمیناالن،ایمنشستهکهسلطانپیشاالنمایعنی،بستهراماگردنها آن

وها منصبآنازوبستهراماگردنمانهاینقشمثلدهیممیپزبهشانوداریمتخصصها آندرکهکارهایی

ه جوري چ،ایمشدهسرنگون،شدیمهویتهمهاآنباودادیمنسبتخودمانبهخودماننظربهکهمقامات

.کردیمدرستراها ایناولشکهچرا،رسیدهبستبنبهکاربستهدستمان همه؟ایمشدهسرنگون

پولکردیمپیشرفترفتیمکارسربعد،گرفتیممدرك،رفتیمدانشگاهبعد،گرفتیمدیپلم،کردیمتحصیالتمثال

.شدیمهویتهمها اینهمهبایعنی،افزودمامناسببهها اینهمه.شدیمداربچه،خریدیمخانه،درآوردیم

ارماپايودست، یواش یواشماگردنشدندطنابها اینشدیمهویتهمبیشترها اینباچههرهمشبعد

.شدیمهویتهمهمدردهایمانباشدیمهویتهمهممانمریضیبا،شدیممریضماازبعضیباالخره،بستند

وایم نشستهشاهجلويبستهدستونداریمجاییبهراهدیگراستسالمانپنجاه،استسالمانچهلاالن

وشویمبهویتهمنبایدها اینباکهتیمدانسنمیما،دیدهمیرامااولازشاهکهحالیدر.ایمشدهسرنگون

.شدیم
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مددها روزِ مردن نیست زان فن*****آن هنر فی جیدنا حبلٌ مسد

بدانید که به روز مرگ از این هنرها هیچ .آن هنرهاي ظاهري به ریسمانی تبدیل شد و بر گردنمان افتاد

.آیدنمیخاصیت و کمکی بر

.استشدهبستهانسانگردنخرمالیفطنابباگفتکهآوردمیآدمیادبهراقرانآیههمینهنرهاآنگویدمی

براي،گرفتشودنمیمدديدرساندنبستبنبهراماوایمشدههویتهمها آنباکههنرهاییاینازمردنروزو

نرسیدهمنظوربهما:کهگویدمیموالنابنابراین.جهاناینبهآمدنازبودهمااصلیمنظوربامغایرکاراینکهاین

بستبنبهحاال،دادیمدستازرازندگیزندهوهیجانیوذهنیوجسمیقوايوکردیمفراموشرامنظورو

و اند کردهمحاصرهاند گرفتهرامامامورهایش،بخوریمتکانتوانیمنمیدیگریم ونشستهمسلطانپیشرسیدیم

بدانید .آن هنرهاي ظاهري به ریسمانی تبدیل شد و بر گردنمان افتاد.گویدمیدارداآلن؟بکنیمبایدکاره چ

.آیدنمیکه به روز مرگ از این هنرها هیچ خاصیت و کمکی بر

کهشرمندهما،بیفتدبخواهدتناینروزيیکاگرونشدیمنایلاصلیمنظوربه،نرسیدیمحضوربهمااگریعنی

اینها،مادروپدرمثلهایی نقشکردنبازي،پولمثلچیزهایییکفقط.کردیمتلفراوقتومنرسیدیآنجابه

ذهنیمنبا،بدهیمانجامراکارهااینحضورباکهبودقرارچون،نکردیمبازيدرستهمرااینها،کردیمبازيرا

قرآنۀ آیهماینبله.استبشرفعلیعوضاین.رسیدیمبستبنبههمه،دادیمانجامکهذهنیمنباوکردیم

.است

5، آیه )111)(لَهب(قرآن کریم، سوره مسد

دسنْ ملٌ مبا حهی جِیدف

.بر گردنش، رسنی از لیف تابیده خرماست

کهاستفکريطنابهاي،کهاستطنابهاییبهمنظور،5ۀ آییا،سورهایندرخرماة تابیدلیفشدمعلومپس

،خرماة تابیدلیفازاستطنابی،هویتیمهمباهاشکهداریمهنريهر.استبستهاآلنهمینراماايپودست

ایندررازندگیما.بشوندزندگیتوانستندمیوبودندزندگیاینهاکهعلتاینبهخرماة تابیدلیفهمشاید

ه چطنابهااینبااآلن.افتادماگردنبهشدیطناببهتبدیلرنجش،رنجیدیممثالً،نکردیمزندگیکامل،پرلحظه

.ایمشدهبستهایم؟کردهکار
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شناسکه به شب بد چشم او سلطان**حواسجز همان خاصیت آن خوش

اآلن.شناسممیروز،راسلطانببینمشباگرمنگفتکهکسیآنو،خورددردبهخاصیتیکفقطگویدمی

سلطانچشمبهچشمشانبنابراین،داشتیمامروز،شاهدندوناظروحاضرظهلحاینکهدارندوجودآدمهایی

وشدهآزادذهناز،تانهشیاريازايعمدهقسمتشایدشما،شمانسبتبهو،موالنامثلآدمهایی.است

نکهایبرايکردیدحسراخدا،لحظهایندربارچندشمااینکهیعنی؟چییعنی.استسلطانچشمبهچشمتان

کاملتسلیم.چشمشبهافتادچشمتان،شدیدکاملتسلیم.دیدیدرااو،شدیدکاملتسلیم،شدیدکاملتسلیم

.شدیدیکیاوباواوبهافتادچشمتانکامالً،شدیدجدایکدفعهرفتیدجلوهمینطور،شدید

شخصیکاینخاطربهواند،کردهحفظرادیگرانسانهايکههستنداشخاصجوراینفقطکهگویدمی

همبقیهکهبنددمیاینبرامیدوبخشدمیهمرابقیه،خودشزبانبهاآلنحالهربهزندگیکهبگویدخواهدمی

.راشاهبشناسندهمبقیه.برسندحضوربه

غیر چشمی کو ز شه آگاه بود********آن هنرها جمله غولِ راه بود

درکهچشمیتنها.بودآگاهشاهازکهچشمیازغیربه،راماکردمنحرفیعنیبودراهغول،هنرهاتمامگویدمی

ایم،ایستادهشاهجلويدرماندههمهو،شدهبستههایمانشدگیهویتهمۀ بوسیلنامیدستهاماکهلحظهاین

ما.بله.بشویمادآزماتابجنبانیدراریشکنیدلطفکهگویدمیشاهبهواستناظروحاضرکهاستشخصیآن

اوالًاینهاخواندن؟داردفایدهچهاینهاخواندنحاال.افتادیمگیر،کردیمدرستخودمانکهطنابهاییاینتوي

جايبه،موقعآن دکردیچکار،داديپزخاصیتیهربههنريهربهکه.دهدمینشانشمابهراشمافعلیوضعیت

دست،بخوریدتکانتوانیدنمی،بستهراشماپايودستکهکردیدطنابیبهتبدیل،کنیدزندگیرازندگیاینکه

.شویدمیتسلیماینازبعد.کنیدنمیرااینکاراینازبعدشما.راهشیاريپايو

بهراهوسطکهگشتندبرمیسفراز،دزداناینباشدیادمان.برگرددسفرازتواندمیاوکهایم خواندههمامروز

جماداول.گردیمبرمیداریماوصورتبه،رفتیماوپیشازما.گردیمبرمیسفرازداریمما.ده بودنپرداختدزدي

دزدکهشمارآخکهگویدمیخداحاال.دزديبهیمکردشروعانسانذهندر،انسانوحیوان،نباتگفتیمامروز

وکنیدنمیزندگیپرطوربه؟ کنیدنمیزندگیکامالًلحظهاینرازندگیهستیدزندگیچیبراي.کهنیستید
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شماستاکاريچهاین.بندممیراشماپايودستهممن؟دکنیمیاشکینهبه؟دکنیمیرنجششبهتبدیل

،کردمبرخوردشمابا،شمادرشمابصورتحاال.گردمبرمیشمابصورتدارممن،گردیممیبرداریمما؟کنیدمی

دیگر.دیگرکنیمنمیگوییممی.شویممیبیدار،بله؟شویمنمییاشویممیبیداربوخ؟کنیدمیرااینکارچرا

ورسیدمیآسمانازمائدهاینگفتموسیزمانآن.کنیممیزندگیپررازندگیدیگر،کنیمنمیدزدي

.داشتیممائدهامروزکهخوردندمی

شري و بیع و بی گفت و شنیدبی*********مائده از آسمان در میرسید

کو سیر و عدس؟: بی ادب گفتند*******در میان قوم موسی چند کَس

ماند رنج زرع و بیل و داسمان*********خوان ازآسماننان و منقطع شد

کهویدگمیاًبعدو.بدانیقدروکنیزندگیپرتوانیمیلحظهاین،آیدمیزندگیوقتی،آیدمیمائدهوقتییعنی

ونارضایتیلحظهاین،خدامقابلدرادبیبی.جبرانقانونهمین،شناسیقدروشناساییعدمیعنیادبیبی

خوشمزهغذاهايهمهاین؟کوعدسوسیرآقادگفتنموسیقوماین.استخواستنبیشترونکردنشکر

شدمنقطعوندانستندراقدرشبنابراینو؟شودنمی،استچیزنازلترینکهنباشدعدسوسیرحاال،دهیممی

،بفرستیدخواندوبارهکهگفتکردشفاعتآمدعیسیکهگویدمیباالخره.آسمانازمائده.آسمانازخوان

گفت.گذارندمیآیندهبراي،دزدندمیرااینهامردمکهدیدبعد.بفرستیدزندگیدوباره،بفرستیدنوردوباره

یعنیشماکاراین.داریمکاروسرنهایتبیباما،استادبیبیدوبارهاینواستزشتینا،راکارایننکنید

گوش.شویدمیهمان،بینیدمیکهآنچه.رساندمیمحدودیتبهراشماواستمحدودیتجنسازخدااینکه

،کردندمیرنجشبهتبدیل،کردندنمیزندگیپرلحظهایندررازندگی؟ آنهاکردندمیچکارآنهاپس.نکردند

.کشیدندمی،دردهاوشدگیهویتهمازباريکولهوداشتندمینگهخودشانباوکردندمیدرد،کردندمیکینه

خالصه.شدقطعدوبارهباز.کنیممیخیرنهگفتند.گفتعیسییدننکراکاراینگفت
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وي شه بودش نَظارکه به شب بر ر******شاه را شرم از وي آمد روزِ بار

همروزوبوددیدهشب،بودشناختهرااوشبدرکهشخصیکفقط،شخصآن چشمانازکردشرمخدا،شاه

قدراینوبیندمیرااو،لحظهایناتفاقپذیرشوتسلیماثرردحاال،دنیاشبدرکهشخصییعنی.بودشناخته

ایندارد،موالنامثللحظهایندرناظروحاضراو،رسیدندبستبنبهمردمۀ همحالیکهدر،کهشودمیآگاهاوبه

که به شب بر روي .بیایدجهاناینبهدانشیهمچویککهبودهایزديلطفشاید.مابرايباردمیرابرکات

،ردداریشهنهایتبیواستناظروحاضرلحظهایندرکهشخصییکیعنی،کنندهنگاهنظار، شه بودش نَظار

.استدهندهنجاتنفریکاو،هستندگیرمردمۀ همحالیکهدر،هستزندهخدانهایتبیبه

لقب باید نهادخود سگ کَهفَش*****وان سگ آگاه از شاه وداد

ذهنیمنسگهمین؟استکدامسگاین،دزديرفتندمیوقتی،کردمیواقواقکههمسگیآنگویدمی

،همماذهنیمناینیعنی،کردیمصحبتقبالًدیگرهمان غار دانیدمیکهکهف.گفتکهفسگبه آن باید.است

گوشحرفشبهنه،بگیریدشاهوجودبردلیل،راذهنیمنایناینکهشرطبهاستمفیدکهبگویدخواهدمی

خیزشخواهدمیسلطانشب،بگیریداینبردلیل،رااینواقواقبلکه،سگواقواقبهندهیدراعقلتان.بدهید

.بگیریدمعنیآن بهبگیریداسمآن بهراذهنیمن.بشودزندهبه شماشمادرخواهدمیسلطانیعنی،کند

کو به بانگ سگ ز شیر آگه شود***خاصیت در گوش هم نیکو بود

سگ؟دویگمیچیسگولی.شنودمیراسگبانگاینکهبراياستخوبهمگوشدرخاصیتگویدمی

کهاستاینمعنیش؟هستچیمعنیش،ماذهنیمنحرفهايپس.شماستباسلطانکهگویدمیهمیشه

.ماستباسلطان

شَهانخبر نَبود ز شبخیزِبی****سگ چو بیدارست شب، چون پاسبان

وجوددنکرحفظبرايذهنیمن،کندحفظراماخواهدمیاینکهبراياستبیدارهمیشه،ماذهنیمناین

فکرما.کنیمحفظراتوازنایمنتوانستهما؟چرا.استگذراندهحداز،رازدنضررکارمنتهی.ماستجسمی

همرامعنیشواستالزمذهنیمنکهکردیممیتصوربایدماسالیچندیک.هستیمذهنیمنکهکردیم

.نیستخبربیشاهشبخیزيازیعنی،هانششبخیزيازسگایناستپاسبانچوناینگویدمی.فهمیدیممی
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زندمیکهحرفهاییوذهنیمناینمعنايکهفهمیممی،کنیمدقتدرستاگرهمذهنیمنبعنوانمایعنی

بشودزندهمابهمادرخواهدمیواستبیدار،هستیمذهنخوابدرماکهدنیاشبدر،شاهکهاستایننشانگر

راها موضوعاینذهنمانبامااینکهکما.شهانشبخیزيازنیستخبربیبنابراین،بشویمزندهاوبهماو

.دانیممی

هوش بر اسرارشان باید گماشت****هین ز بدنامان نباید ننگ داشت

بدنامانایناسرارکهببینیمبایدوستهخوبیچیزبدنامی.باشیمداشتهننگنباید،بدنامانازکهگویدمی

.بخوانیمهمرابعدبیتحاالو؟چیه

خود نباید نام جست و خام شد*****بار، خود بدنام شدهر که او یک

خوبیمادرخواهیممیما.خوبنقشاجرايبه؟چیبه،بشویممعروفخواهیممیماکهگویدمی.ایناستمهم

ولی،بودنزحمتکش،بودنعشقیدرما.استخوبخیلیبودنخوبمادر.استخوبیمادربگویندهمه،بشویم

هستمخوبیپدربدانندهمه،هستمخوبیمادرمنبدانندهمهاینکه.استبدخیلی شدنهویتهمنقشاینبا

گشتننامدنبالاین،بزننددستمنبه،هستمخوبیرئیسمنبدانندهمه،هستمخوبیمعلممنبدانندهمه

بهوکندصفررامنانسانکهداردفرقخیلی،اینبراساسشدنبلندوشدنمشهوروگشتننامدنبال.است

.عشقبراساسبپردازدوظایفش

بدنامتوباریکاگرحاال.نیستندنقشاینکهبدهدنشانبهشانتاکندمیبدنامراانسانهاخداکهگویدمیو

بهشما.استمشخصسرش.ایندارداسرار،بفهمیرامعنیشباید.کنیدرسترانامتبشويخامنباید،شدي

.خوریدمیزمینوبینیدمیآسیبوبینیدمیضررنقشآناز،دبشویمشهورخواهیمینقشیهربهاسمیهر

حقیقتاًمن،استاشتباهنهبگوییدوباره،بشويخام،کنیاشتباهدوبارهخواهیمی،خوريمیزمینکهحاالبوخ

،داشتیمناینکهبراينبوديخوبیپدرشدمشخصکهخورديزمین،منیتبابوديپدرآقا.هستمخوبیپدر

میهاشدگیهویتهممهمترینازیکیمنکهآوردهپیشزندگیرااینکهبگوییاینکهجايبهونداديعشق

شماکهنیستميآنطورمن،کنیدمیاشتباه،بدهیدگوشکهبگویی،بکنیعلمخواهیمیدوبارهتو،بشومآزاد

راکاراینچیبراي؟مردماذهاندربکنیبهترراتصویرت،بکنیسازيتصویرخواهیمیدوباره.گوییدمی
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هرو ها،شدگیهویتهمبراساس،نقشهابراساسکسیهرکهدهدمیمعنیهمینطورو.استخامیاین؟کنیمی

بلندبراساسشکهچیزيآنوخوردخواهدزمینآدمآن،شودمیبلند،کشیدتصویربهشودمیکهچیزي

زندهکهزندگیمنظورازبنابراینو. کندزندگیگذاشتنخواهدوبستخواهدرااوپايودست، آن شودمی

اگرپس.استهمراهدردباکاراین.داشتخواهددردهمهمیشهو.شودمیدارددور،استحضوربهشدن

نامنباید.بگیریمیادبایددرسییککاراینازما،بشویمبدنامماکهآیدمیپیشريطوها وضعیتوحوادث

.خود نباید نام جست و خام شد*بار، خود بدنام شدهر که او یک.نشویمخام،کنیمدرست

تا شود ایمن ز تاراج و گزند*****تابش کننداي بسا زر که سیه

اینکهیعنی؟چییعنی.بمانندایمن،آسیبوغارتازکهکنندمیتابسیهراواقعیزرهايسکهبسااي گویدمی

ندهیمپزاصالًاستبهترپس.کندخرابراآن،دهیدمیپزچیزيهربه.کندبدنامراشما،استاینزندگیطرح

کهدزد،بشودیاهسذاشتگمیآوردمیداشتواقعیۀ سککسیمثالًرآخقدیماینکهدوم.دیگربمانیمایمنکه

نگاهکسیدیگرخانهۀ گوشاین؟بدزدمچیواسه،استتقلبی،دیگراستسیاهۀ سکاینکهگفتمیآمدمی

فقرحالتمارويوپائینبیاوردراماخواهدمیزندگی.ماندمیایمنبنابراین.کردنمینگاههمدزد،بهشکردنمی

.نکندوجهتکسیتا،بکشدبودنخاکیحالتو

این آدم از تاراج و گزند مصون،این آدم خام استبدهدنشاندوبارهکندصوفشوصافبخواهدکسیهر

ماند، پس طرح زندگی این است که ما را سیه تاب بکند، اگر وضعیتها طوري است که شما آنطوري بشوید بهتر نمی

اب سیه تاب بشویم، خوب اینها را خواندیم اجازه بدهید توانیم هوشیارانه با انتخمیاست باهاش همکاري کنیم، ما

مفلس شده بود در کهاي که شخصییا حداقل یک مقدارش را بخوانم که آن قصه،بقیه قصه را هم برایتان بخوانم

. در کجا بود؟ بغداد بودرفت دنبال گنج، ،چهار بعدش، خواب دید که در مصر گنج هست

هم صحبت سفرچند بار امروز راجع به . دهد، انسان که در این لحظه هستمیو گفتیم وضعیت انسان را نشان

رود از چیزها زندگی میکه زندگی در چیزها در بیرون است وبیند و خوابش هم فکر استمیخواب. کردیم

گوید پولم تمام شده بروممیرسد آنجامی،رود مصر، مصر سمبل جهان فرم استمیو این شخص هم. بگیرد

. گیرد، داروغه همین عقل ماست، یا من ذهنی استمیگدایی، هنوز چیزي دزدي نکرده یا گدایی نکرده داروغه
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دهد که اگر شما از این لحظه که بغداد است بروي به جهان فرم که مصر است و بخواهی آنجا گدایی کنی مینشان

.گیردمیرا زیر کتکداروغه عقل داروغه من ذهنی شما ! از چیزها که به من چیزي بده

گفت آقا نزن من راستش را . این شخص هم اینطوري شد رفت مصر، هنوز گدایی نکرده داروغه زیر کتکش گرفت

منتهی ،بعد گفت که تو دزد نیستی آرهداروغه.فقط گدایی کنم،دم آمدمزبگویم، گفت من اهل بغدادم، من نه د

در بغداد غداد پاشدي آمدي اینجا، و من بارها خواب دیدم که و یک خواب دیدي از ب! آدم صادق و احمقی هستی

تو عقلت خیلی تو یک خواب دیدي پاشدي آمدي اینجا؟! رومنمیمن نرفتم تا حال من. در فالن خانه گنج هست

. کم است

، روي بسوي یک چیزي، وضعیتی، پولی، موضوعیمیسمبلیسم قضیه یا داستان این است که شما از این لحظه که

زند، میزند، یعنی عقل شمامییعنی ذهن. زندمیگیرد شما رامیحرصی، آدمی که ازش زندگی گدایی کنید آن

همین جا . گوییمنمیولی ما راست. شودمیراست گفتن این شخص این است که بیدار. گوییدمیشما راستش را

جاي اینکه بفهمیم که زندگی این طور کرده که ما کند ما بمیزندگی ما را یک بار سیه تاب. گویدمیهم همین را

براي . کنیممیدوباره ما آبرو براي خودمان درست،یکبار آبروي ما را برده. راحت زندگی کنیم و این درست است

.کنیم؟ و این شخص نکرد گفت من یاد گرفتممیچه این کار را

داروغه، داروغه همین که گفتم عقل یا قانون کتک خوردن این شخص در مصر و اینکهحاال اجازه بدهید بین

زندگی است، قانون زندگی چیه؟ که شما به عنوان هوشیاري از این لحظه که بغداد است پیش خلیفه هست 

این . خورید، یک کتک باید کافی باشدمیروید به یک چیزي در مصر جهان فرم فوراً کتکمیسمبلیک است

ي گنج در ا: گفت. ر که داروغه زد یعنی یک دفعه که درد کشید بیدار شداش به این است که یکباشخص خوبی

برگردم بروم خانۀ ؟کنممیخانه من بوده چون داروغه آدرس خانۀ این را داد، گفت پس اینجا من چه کار دارم

. ر کنمبلی اجازه بدهید چند بیت را هم تکرا. گنج در فضاي یکتایی است نه بیرون. خودم گنج در خانۀ من است

گوید که میافتد که موالنا به مامیگفتم بین فهمیدن و بازگشت این شخص از مصر و کتک خوردن یک اتفاقاتی

دانیم که نباید توي مصر بمانیم، نباید برویم از چیزها زندگی گدایی کنیم و کتک میچرا ما با وجود اینکه ذهناً

گوید دردهاي تقلبی یا منظورهاي تقلبی میدهد و یکی از آنهامیو چند مطلب را توضیح! رویممیبخوریم باز هم

. تقلبی و درمانهاي تقلبی استهاي و درمان کننده
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اگر شما بیست سالتان است و زندگیتان پر از درد است درمانتان همسر گرفتن نیست، درمانتان خانه خریدن 

درمانتان مدرك تحصیلی نخواهد بود گرچه که دار شدن نیست گرچه اینها هم الزم است، نیست، درمانتان بچه

گوید میپرسند براي چی آمدي به این جهان؟میاز مردم. این درد نیستباید بروي مدرك تحصیلیت را بگیري

هایت، یکی از وظایفت خدمت به نه نیآمدي براي بچه! هایمهایم، همه زندگیم براي بچهقربانش بروم براي بچه

ها بزرگ بشوند بروند و اسم شما را نیاورند پس آنموقع منظور شما از ش نیست اگر این بچهاهمه. هایت بودبچه

زندگی چی خواهد بود؟ 

اي فقیر شوند شما خوب آمدیم در این جهان فقیر نبود شما باید بروید دعا کنید یک عده! آمدم به فقرا کمک کنم

که براي همه هست زنده شدن به حضور در این لحظه این چه منظوري است؟ تنها منظوري !به آنها کمک کنید

داروهاي تقلبی دارند و درمانها در آینده هست که تقلبی ،حاال انسانها چون منظورهاي تقلبی دارند. هست

لطف کنید بروید روي این . کنم این تکرارها الزم استمیبراي همین دوباره تکرار. رسندنمیهستند به آنجا

، قسمتها تامل کنید

4304مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت 

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

این همه ناله مکن که ملول هستی از ذهن آسیب دیدي، بدان که منظور شما و درد شما از آمدن به این جهان چی 

اینها منظور شما مدرك گرفتن نبود،ول نبود، بوده؟ منظور شما بچه بزرگ کردن نبود، منظور شما جمع کردن پ

.گوید درد واقعی را پیدا کن، منظور واقعی را پیدا کنمی.الزم است ولی اینها منظور اصلی شما نیست

رهزن اند و زرستانان، رسمِ باژ******درد اند درمانهاي ژاژخادعِ

اند، و آنها درمان ها تقلبیدرمان کنندهاي می گوید این چیزي که رسم است رسم باجگیري است، یک عده

. زندمیمن ذهنی حرفو زنندمیژاژ یعنی در ذهنشان همیشه سر و صداست و حرف. کنندگان من ذهنی هستند

بنابراین فریب دهندگان . اندها تقلبیکند، اینها درمان کنندهمیزند، درمان صادرمیمن ذهنی همیشه حرف

دهد منظور شما از آمدن به این جهان پول جمع کردن است مسابقه میاش یادبه بچههر کسی که. منظور هستند

خادع یعنی فریب دهنده، خدعه . اینها خادع دردند. است، باید از دیگران جلوتر بیفتی، حواست را فقط بده به این
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بکنید دنبال آن بروید، گوید شما یک چیز تجسم میکندمیهر کسی که انسانها را به یک تصویر مشغول. کننده

وضعیتی باشد، که شما آمدید فقط یک این تجسم ممکن است مکان باشد، تصویر مکان باشد تصویر زمان باشد 

من آمدم به خدا زنده بشوم، پس اینها فریب دهنده منظور اصلی مردمند و . نه آن نیست! دور این مکان بگردید

و رسم . زر زندگی است. دزدندمیو زر از مردم. خودشان راهزن هستندهاي ژاژ هستند و اینها ان کنندهمدرها این

گوید میو چند تا مطلب. گذارندنمیاینها! گوید به من باج بدهمیباج مثل اینکه یک کسی سر راه مردم ایستاده

. دوباره تکرار کنیمکه مهم است

وشوقت خوردن گر نماید سرد و خَ****آبِ شوري، نیست درمانِ عطش

کند، استادي که ستیزه میآید، استادي که ستیزهمیآید یا استاد ذهنیمیآب شور یعنی انرژي که از من ذهنی

یا بدست آوردن چیزي پرستد، میکند، یا تصاویر ذهنی رامیدهد، استادي که با تصاویر ذهنی ستیزهمیرا یاد

آید میکند، آب شور و انرژي و عقلی که از اومیه موکلدهد، زندگی را به آیندمیدم قرارآدر آینده را منظور 

آید در حالی که به حضور زنده میعطش ما یعنی تشنگی ما فقط با آبی که از آن ور. ان عطش ما نیستمدر

. شودمیهستیم بر طرف

نطقی و اصولی و آدمهاي علمی، گرچه به نظر م، درمانحتی درمانهاي علمی.ولو اینکه به نظر خیلی عاقالنه باشد

کند، با میخندد ولی یکی را دارد مسخرهمیآدم،گوید خیلی قشنگ استمیزیبا بیان بشود، یک کسی شعر

ظاهراً خوش است آب گواراست، به داریم. گویندمیکند آنها غلطمیجنگد، ثابتمییک کسی یا گروهی

ن، بد و بیراه گفتن، غیبت کردن، کوچک عطش شما را فحش داد. خندیم باطنش سم است، آب شور استمی

. اینها آب شور است. کندنمیکردن، انتقاد کردن، بد گفتن برطرف

ز آب شیرینی، کز او صد سبزه رست*لیک خادع گشت و، مانع شد ز جست

، خندیم هممیآیدمیاما همین شعر را گوش کردن که براي ستیزه هست براي مسخره کردن است که ما خوشمان

منظور ما ستیزه کردن است؟ از بین بردن یکی یا . کنیممیما منظور را گم. این فریب دهندة منظور اصلی ماست

دانیم که اگر از انسانهاي به حضور رسیده انرژي، برکت، خرد، زیبایی به این میگروهی است؟ که چی بشود؟ ما
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یزه من با یک نفر با یک گروه یا ستیزه گروه ما با یک حاال ستیزه، چه ست. شودنمیاین جهان آبادان،جهان نیاید

. اي دارد؟ منظور ما این استگروه دیگر چه فایده

اي را از بین ببرد، اي بیاید عدهما آمدیم به این جهان یکی را از بین ببریم یکی ما را از بین ببرد دوباره یک عده

آب شیرین آن . شودمیگیرد مانع جست آب شیرینمیولی این کارها وقت ما را.همیشه هم انتقاد کنیم

. آیدمیآید، که از او صدتا آبادانی بوجودمیچیزیست که از آن ور

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

کند؛ مردم را میدکند انتقامیکند غیبتمیهمین طور هر زر تقلبی، زر تقلبی استادتقلبی، استادي که ستیزه

گوید حقیقت توي این باورهاست، این را میکند با یکسري باورها،میکند، هم هویتمیعالقمند به یک تصویر

تواند خرد میهر فکري بلیها،هر باوري به قول بودیست. شودنمیشما حفظ کنید، نه، حقیقت در باورها جا

توانند اشاره مینهایتها تواند اشاره کند به حقیقت، تمام نوشتهمیتویش برود ولی وقتی رفت خرَد پرید، حداکثر

کند به زنده شدن شما به زندگی میهاي موالنا اشارهتمام نوشته. نیستآنهابکنند به حقیقت، دیگر حقیقتی توي

هر . ا هم هویت بشویدشما بیایید اینها را به باور تبدیل کنید با آنه. گوید که اینها حقیقت استنمیدر این لحظه،

. زر تقلبی هر جا که هست مانع است که آدم زر درست را بشناسد

و ما. گرددنمیکنیم؟ راجع به اینکه این شخص در مصر کتک خورده و هنوز برمیداریم راجع به چی صحبت

یت شدگیها را بیاندازیم، وتوانیم هم هومیما.دانیم که دردها را باید بیندازیممیما. دانیم ذهن جاي ما نیستمی

. کنیممیتاخیر. دهدمیگردیم به این لحظه، چرا؟ دارد توضیحنمیبر.اندازیمنمیدانیم باید بیندازیم ولیمی

. شاید گفت دردجو و درد جو و درد و درد، هنوز منظور اصلی خودمان را نفهمیدیم! شاید استادهاي ما تقلبی اند

گوید من زنم میاند، فرض کنید یک زندهد اینها را منظور زندگی گرفتهمیآنهات بهنقشها را که جنسیها خیلی

باید در فالن سن ازدواج کنم، در فالن سن باید بچه داشته باشم، شوهر داشته باشم، خانه داشته باشم، این را 

.داشته باشم آن را داشته باشم، اینها منظور زندگی است

داده، در جامعه به او یاد دادند که زن خوب که نقش زن به آن جنسیت. کندمیدبختیو اگر به اینها نرسد حس ب

شود، منظورش را گم میبا همه آنها هم هویت است یکی نشود بیچاره. کند باید این کارها را بکندمیرا بازي

د؟ هنوز از جنس شومیمرد هم همینطور، خوب یک مردي بچه دار نشود یک زنی بچه دار نشود خوب چی! کرده
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نظر است، از جنس زندگی است، ما آمدیم از جنس زندگی بشویم هوشیارانه، نیامدیم که حتماً بچه دار شویم بچه 

چنان وصل کردند به یک سري منظورهاي تقلبی، که ما زر اصل ،ولی چنان ما را شرطی کردند. نشود. بزرگ کنیم

. شناسیمنمیرا

رَّت را به تزویري بریداي که مراد تو منم، گیر*******ریدپا و پم

گوید من مراد هستم، استاد هستم از من یاد بگیرید، خودتان میمی گوید پا و پرت را با دروغ برید، هر کسی که

تو مرید منی، اصل مرا ببین، ! احترام بگذارید به من،من مرادم شما مریدید،فکرهاي من را قبول کنید،فکر نکنید

انسان از جنس هوشیاري است با تسلیم و پذیرش اتفاق این لحظه گفتیم .آدم تقلبی است دروغگوستاین،منم

یعنی شما .شودمیآشتی بکنید بپذیرید زندگی جاريشماشود، به محض اینکه با اتفاق این لحظهمیجاري

...شوید،میپذیرید جاريمی،پذیریدمیدهید، فرم و اتفاق را دوبارهمیشوید تغییرمیشوید، جاريمیجاري

شوید میافتند، همین طوري به خدا زندهمیایرادهايگیرید، همین طورمیشوید در آغوشمیپذیرید جاريمی

. گویدمیگوید؟ دروغمیچه؟چه مریدي. شویدمیبینهایت

مات بود، ار چه به ظاهر برد بود******بوددردت چینم، او خود درد: گفت

.دهم، او خودش درد بود البته درد هم بخوانیم درست استمیچینم، دردهاي تو را شفامیفت درد تو رااو گ

تو که مریض ! گویی دردهاي خودت را بچینمیاگر راست.چینممیمن درد تو را: گویدمی.خودش پر از درد است

آید، درد میفکرهایت از من ذهنیجسمی هستی، مریض روحی هستی، مریض فکري هستی، درمان ژاژي، تمام 

مات بود یعنی . کنی، خودش درد استمیکنی، غیبتمیکنی، مقاومتمیکنی، ستیزهمیکنی، انتقادمیپخش

. رده، نه باخت است برد نیستبه ظاهر ب. شخص مات است گرچه به ظاهر هزارتا ممکن است مرید داشته باشد

بیزو مشکتا شود دردت مصیب*****گریزرو، ز درمان دروغین می

حاال به ما. مصیب یعنی اصابت کننده، مشک بیز یعنی عطرآگین در اینجا به معنی شادي انگیز و آرامش بخش

به آنهدما چیزهایی نیست که در آینهايدرمانهاي دروغین درد. گریزمیگوید شما برو از درمانهاي دروغینمی

دهند، خیلی خوب است آدم پولش زیاد بشود، خانه بزرگتر بخرد، میما را تغییررسیم، آنها وضعیت زندگی می

اینها .اي یاد بگیرد اینها هیچ اشکالی ندارد، ولی اینها درمان درد ما نیستمدرك تحصیلی بگیرد و یک حرفه
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گوید تا درد می.کشدمیکند ما را به درد دروغینمیهر کسی که درمانهاي دروغین تجویز.منظور زندگی نیست

کشی درد هوشیارانه باشد و در جهت میگوید که منظور زندگی را پیدا کنی بلکه دردي هم کهمیتو یعنی نه تنها

همه انسانها آمدند رفتند به . منظور اصلی همه انسانها رسیدن به حضور است. رسیدن به منظور اصلی شما باشد

ند، که باید بیایند و به زندگی در این لحظه زنده بشوند و با خدا در من ذهنی، همه انسانها در این منظور مشترک

.این لحظه یکی بشوند، اصالً هیچ کس نیست که این منظور را نداشته باشد این منظور اصلی است

تواند این انرژي را این یکی در رشته مهندسی بریزد، آن یکی برود میبعد از آن که آمد به او زنده شد حاال

. مارکت باز کند، آن یکی برود بنا بشود، این یکی برود طراح ماشین آالت بشود، اول باید به آنجا برسیم ماسوپر

خودمان را وقف . توانیم بگیریم، منظور اصلی ما این نبوده که بیاییم بچه بزرگ کنیممیپس درد را به هر دو معنی

.کمک کنبه او زنده بشو، بعد.وقف کنمنظور اصلی نیست، شما به او زنده بشو، بعد. مردم بکنیم

و احمقیمرد نیکی، لیک گول*******نه دزدي تو و نه فاسقی : گفت

اما ،داروغه به او گفت نه دزد هستی و نه هم بدکاري، آدم خوبی هستی براي اینکه از جنس هوشیاري هستی

صحبتمابا هوشیاري ما من ذهنیکند؟میچرا؟ براي اینکه پا شدي، حاال کی صحبت.احمق و بی عقل هستی

به محض اینکه ما بعنوان هوشیاري در این لحظه رو به بیرون . کند، شحنه عقل استمیکند داروغه صحبتمی

زند، کما اینکه در این قصه میداروغه کتک،بخواهیم از آن گدایی بکنیم،برویم به چیزي بچسبیم،داشته باشیم

.کتک بیدار شدکیا این انسان هوشیار بوده در مثال موالنا، با یمنتهی گفتم این مرد هم زده، 

فهمیدیم که به آدمها نباید، میشد در اولین دفعه که ما چسبیدیم به یک آدمی درد آورد ما رامیچقدر زیبا

یدیم به نه این که این را رها کنیم به یکی دیگر بچسبیم آن را رها کنیم به یکی دیگر بچسبیم، وقتی رس. چسبیمب

فهمیدیم که به پول نباید بچسبیم به بقیه میو به درد افتادیم، بایداینجا به عنوان هوشیاري و چسبیدیم به پول

دوباره ،این شخص بیدار شد ما رفتیم دست زدیم سوزاند. ید نباید به آنها هم بچسبیمآمیچیزها که به تصویر

سوزاند یادمان رفته میزنیممیهی دستهستن هفتاد سالدست زدیم، دوباره سوزاند دوباره دست زدیم، اال

. توانیم دست نزنیممیکه



Program # 647گنج حضور647برنامه شماره 

57: صفحه

روشنینیست عقلت را تَسویی******بر خیال و خواب، چندین ره کنی؟

اینقدر راه آمدي، یعنی از فضاي یکتایی این ،گوید خواب، پس خواب فکر است که یک خیال استمیببینید

این شخص بگوییدهاي جغرافیایی نیست کهسفرها سفرگویم که این میچسبیدي به فرم،،لحظه از بغداد آمدي

از بغداد رفته تا مصر، نه اینطوري نیست، همین جا وا ایستاده بجاي اینکه در این لحظه توجهش را روي خودش 

با او عجین بشود و بگذارد و به این لحظه زنده بشود توجهش را گذاشته به روي چیزي در بیرون و گذاشته برود

رویم آنجا توجه ما میتوجه است، از اینجاسفرسفررویم ما، نمیپس هیچ جا. بچسبد به آن و از او چیزي بخواهد

سال بعد 10رود به میآیدمیکنیم به بیست سال پیش، بعد از آنجامیسفررود به بیست سال پیش، مییکدفعه

گوید تو فکر کردي که می.خیال و خواب استسفر،اي جغرافیایی نیستهسفرها سفراین کنیم آنجا،میسفر

خیلی راه آمدیم، ما پنجاه سالمان است پنجاه سال راه آمدیم با ؟گنج زندگی در چیزهاست و این همه راه آمدي

تو یک تسو به اندازة یک کوچولویعنی به اندازةروشنینیست عقلت را تَسوییهزارتا چیز هم هویت شدیم،

. گویدمیعقلت روشنی ندارد، عقلت از خرد زندگی برخوردار نیست، اینها را داروغهعقل نداري

که به بغداد است گنجی مستَتر******بارها من خواب دیدم، مستَمر

من که من ذهنی هستم، بارها خواب دیدم پشت سرهم که در بغداد در فضاي یکتایی این لحظه یک گنجی پنهان 

داند ذهناً گنج کجاست در میدهد که من ذهنیمینشان. ت، مستتر یعنی پنهان، مستمر یعنی پشت سرهماس

:گویدمیگردیم، همین داروغه داردنمیدهد، ما برمیفضاي یکتایی است، وضعیت ما را موالنا دارد نشان

بود آن خود نام کوي این حزین******در فالن سوي و فالن کویی دفین

گوید من بارها خواب دیدم که در فالن جهت در فالن کوچه پنهان دفن شده و آنجا آدرس خانۀ این شخص می

گوید براي چی میپس ما همیشه در فضاي یکتایی هستیم، رفتیم به جهان آنجا ما را داروغه گرفته زده، به ما. بود

من هم بارها خواب دیدم که همان جایی گفت خاك برسرت. گفتیم ما خواب دیدیم اینجا گنج استآمدي اینجا؟

گذرد میذهنشتويدهد که انسان من ذهنی باشد میو این نشان. خورمنمیکه تو هستی گنج است، من تکان

. گرددنمیکه در این لحظه گنج است در خانۀ خودش، ولی باز بر
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نام خانه و نام او گفت آن عدو*********هست در خانۀ فالنی، رو، بجو

اي است بین هوشیاري دوباره داروغه، من ذهنی، بینید که مکالمهمیپس. آن عدو یعنی همان داروغه، دشمن

بجو که گنج هست و آن خانه، خانه همین ودر فالن کوچه و در فالن خانه برگوید که من خواب دیدممیداروغه

خوانیم؟ شما میاینها را براي چی. یمآینمیدانیم که گنج کجاست ولیمییعنی ما به صورت ذهن. شخص بود

برگردید بصورت ،راها نها را رها کنید آن چسبیدنشما آن مصر و ای. تواند بیایدنمیبیایید، آن داروغه که

.هوشیاري بیایید به بغداد این لحظه

که به بغداد است گنجی در وطن*******ام خود بارها این خواب، مندیده

ذهنی یا هاي همه من. دانم وطن همه ما بغداد استمیکه در بغداد گنجی هست در حالی کهمن بارها خواب دیدم

دانیم که گنج در این لحظه در فضاي یکتایی این لحظه هست و همین میذهنی که ما باشیمهاي حداقل این من

دانید که وطن شما مییوطن ما هم آنجاست، شما االن اگر من ذهنی دارید به عنوان من ذهن.جا هم بغداد است

داروغه. خواهیم حفظ کنیممیآییم؟ براي اینکه من ذهنی رانمیولی چرا،در فضاي یکتایی این لحظه است

شويمیمن خواب دیدم، تو اینقدر بی عقلی که با یک بار خواب دیدن پا،گوید من اینجا داروغه هستممی

.آیی اینجامی

مالل؟به یک خوابی بیایی بیتو *********هیچ من از جا نرفتم زین خیال

من بارها خواب دیدم با این خیال هیچ جا نرفتم، نیآمدم به بغداد تو یک خواب دیدي پا شدي آمدي اینجا؟ در 

!حالی که خودت گنجی

استقیمت است و الشَیچو او بیهم*****خوابِ احمق الیقِ عقل وي است

پس این احمق هوشیاري است که رو به . ارزش استخواب احمق الیق عقل خودش است و مثل او بی قیمت و بی 

جهان دارد، هوشیاري است که آمده به این جهان یک تصویر ذهنی ساخته، این تصویر ذهنی بر اساس چیزهاي 

گوید می.کنید در این تصاویر ذهنی بیرونی زندگی استمیبیرونی درست شده و در خواب این تصویر ذهنی، فکر

فهمیم این فکرها، فکر هوشیاري در من ذهنی میو ما بعنوان هوشیاري. ب احمق استاینها خواب است و خوا
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زندگی کی به . ندخوامیاین فکرها چیزي نیست که االن زندگی تو گوش ما. خواب درست حسابی نیست. است

.خواند؟ وقتی از او جدا بشویم و در این لحظه به او زنده بشویممیگوش ما

عقل و ضعف جاناز پی نُقصان******ب مرد دانخواب زن کمتر ز خوا

که گوید تو که هوشیاري هستی بدانمی.در اینجا زن ممکن است زن نیست واقعاً بلکه همین من ذهنی است

ببین یک نفر من ذهنی داشته باشد چه جوري ،شودمیکنی به بیرون، خوابت اینقدر بی چیزمیوقتی توجه

هر از نظر موالنا زن و مرد فرقی ندارد، هم زن هم مرد. تواند متکی باشدمینبیند؟ پس به خوابش زیادمیخواب

از نظر آید صور : خودش گفته،کشدمیدو از جنس توجه زنده و نظر هستند چه زن چه مرد وقتی هوشیاري عقب

کشد عقب چه زن چه مرد باهم دیگر میوقتی بلکه نظر،اشکال مرد و زن شده، پس شکل ظاهري مهم نیست

: گویدمیاجازه بدهید از این رد شویم در یک جاي دیگر در بارة زن. نداردفرقی 

2437مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت 

خالقست آن گوییا مخلوق نیست******پرتو حقست آن معشوق نیست

گوید آن پرتو خداست معشوق نیست، مثل میرسندمیوقتی خانمها به حضور. گویدمیدر مورد خانمها این را

. ه او خالق است مخلوق نیستاینک

عقلی چه باشد خواب؟ بادپس ز بی****ْعقل و، گول آید کَسادخوابِ ناقص

هاي ذهنی در واقع خواب من. کند یا خود من ذهنی خوابشان ناقص استمیمی گوید هوشیاري که به جهان نگاه

اینها را شب،ینها را حل و فصل کندتواند انمیوقتی ذهن،خواب آشفته است، دنبالۀ فعالیتهاي دردآور روز است

بینیم ما، اینها خوابی نیست که رویش بشود میخواهد یکجوري حل و فصل کند و این را بصورت خوابمی

اگر خواب بگوییم و همین طور فکرش، کسی که درد دارد و هم هویت شدگی دارد فکرش .باصطالح متکی بود

عاري از خرد ،بنابراین اگر انسان بی عقل باشد. رونق مفید نیستکساد یعنی بی اثر، بی رواج، بی . ناقص است

: گوید این شخص که بیدار شدمیحاال. فکرش باد است. زندگی باشد خوابش باد است
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جا چه فقر و شیون است؟پس مرا آن**من استۀگنج در خان: گفت با خود

یعنی در این لحظه گنج دردرون من ،غداد استگوییم گنج در خانۀ من در بمیگفت به خودش، االن ما به خودمان

احساسچرا.انداختمراهشیونچقدراینبراي،هستمهمیشهکهیکتاییفضايدربغداددراینجا پس من . است

بهبرومبایدمنچرا؟اآلنمنشستگنجرويحالیکهدر؟مصربهبرومگداییبرايبایدمنچرا؟کنممیگدایی

متوجهچرامن،بزندکتکمرابگیردداروغهو؟بخواهمتائید؟بخواهمخوشی؟بخواهمچیزيکیچیزهاازمصر

.گویدمیداردرااین؟گنجمخودمکهنشدم

امزانکه اندر غفلت و در پرده******امبر سر گنج، از گدایی مرده

گنجذهنیمناینزیر،راگنجپوشاندهذهنیمناینداریمذهنیمنچونمنتهی.ایمنشستهگنجرويمانهمه

ذرهیک،هستیمگنجخودحالیکهدرمااگر.استبیرونبهحواسشچونگداستذهنیمناینشیرو.است

مقاومت،کنیمستیزهبیاییم،کنیمرهاراآن،هستخرد،آرامشه،شادیهگنج، زنیممیگنجبهبرویمترپائین

درچیزيدرگنجکهبدهندنشانمابهاینهاوببینیماستوابخکهمنفکرهايدرو،کنیمدرستمن،کنیم

،بارسه،باردو،باریکبوخ.بزنندرامابگیرند.بیندازدمخاطرهبهراماگداییوگداییبرویمماو،استبیرون

این،نیستدرستاین که،بدهیمادامهسالهفتادردیگولی.نیامدگیرمانچیزيکهشویممیبیداراستخوب

اشچاره.استلحظهایناتفاقباآشتیاش چاره؟چیستاش چاره.نیستدرست،بودنپردهدروغفلتهمه

.هستیمخانگینگاردوهرما،برگردسفرازمنبصورتخدایاکهگفت،گفتغزلاولبیتهمینامروز

صد هزار اَلْحمد، بی لب او بخواند****زین بشارت مست شد، دردش نماند

ۀ خاندر؟کجاستگنجگفتداروغهاینکهبراي،استخودشۀ خاندرگنجکهشدمتوجهکهاینازومژدهایناز

.دهدمیپیغامییکمابهولی،رامامیزندکتک،ذهنیمنببینیدهمبازپس.استذهنیمنداروغه.خودت

بشارتایناز،اآلنتوانیدمیشما.نکنسفر،بیروننرو،استدرونتدر، هستخودتدرگنجبروکهویدگمی

دردهاماز،اندازممیرامیدردهاتمام.آیندهبهنه،رفتخواهمگذشتهبهنه،اینازپسمنبگویید؟بشویدمست

مست،خواهمنمیزندگیذهنیتصاویرازوها شدگیهویتهماز،خواهمنمیزندگی.بگیرمخواهمنمیهویتمن
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با،شدمیزندهاوبهخداحالیکهدرزندهزندگیهمانبازندگیبهشدزندهحالیکهدرو.ریختهمشدردمشد

.بودشکرششدنشزندههمینیعنی.خواندلببدونشکرتاهزارکارهمین

آب حیوان بود در حانوت من*****بد، موقوف این لَت، لوت من: گفت

.استبودهکتکاین،بودهسیلیاینموقوف،آرامشوشادياینمنگنجیعنیمنلوتاین: گفتخودشبه

،کنیممیگداییوکنیممیزندگیجستجويمصردررویممی.کنیممیدرستذهنیمنما.استدرستاینحاال

مندکاندرحیاتآب؟کافیهکشیدندردباریک؟هکافیکتکیکدانیدمیشماولی.زندمیکتکراماداروغه

گنجاینبه،خوردمنمیکتکاگرمنکهگفتخودشبه،حیاتآبیعنیحیوانآب،دکانیعنیحانوت.دبو

بودهخودموجوداعماقدربودهمندروندراستبودهمنۀ خاندرحیاتآبکهفهمیدممناآلن.رسیدمنمی

.است

کوري آن وهم که مفلس بدم*****رو، که بر لوت شگَرفی بر زدم

شما.گویدمیداروغهبه،زدماستهایتنبیکهآرامش،شادي،برکت،گنجاینجادر،غذایعنیلوتیکبههکبرو

گداکردممیفکرکه،ذهنیمنوهمآنکوري،رسیدمبزرگیبسیارگنجبهمن،بروکهگوییدمیمنتانبههم

اینکهبراي؟خواهدمیهمیشهچرا.هستیمگداماگویدمیذهنیمن.نیستیمگداما.هستممفلس،هستم

.رفتمصردرشخصاینکههمینطور؟گداییبهرودمیچرا، گداستاینکهبراي؟نیستشابسچرا.گداست

شبمتیساواگفت، بودشدهتمامپولشبودشب،استیادتان.خوردکتکاین،نکردهگداییهنوزخوشبختانه

بدون.رسیدداروغه،گداییبروممنبیرونگذاشتراپایش،الرحیمالرحمنهللابسمکههمین،بیرونبرومبشود

کهکسیهرشودمیمعلومپس؟هستیکینپرسیدهیچ.کردداغونشودربوزدبکندجوابوالؤساینکه

همشماو.میزندکتکشوگیردمیداروغه،گداییبهمصردر،استقانوناین،بدانندرااسمشاینکهنبدو،برود

.شدمیبسبایدیکبارولی.ایدخوردهکتکبارها

خواهی بگوآنِ من شد، هرچه می*****دان مرا، خواهی فُرُوخواه احمق

تو.کردبیداررامندرد،شدمبیدار،خوردمکتک،خوردمسیلیآمدممن،بداناحمقمنوخواهیمیتو

،دستفرویا.شدمنمیبیدار،خوردمنمیرا کتک،رفتمنمیسفراینکهمثلمن.احمقیبگومنبهحاالخواهیمی
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.بگوخواهیمیتوچیهرحاال.شدمنمالگنجآنولی،منبهبگواحمقخواهیمیبگوپستخواهیمیپست

.گوییدمیاینطوري،برسیگنجبههمشما

بددهاناي هرچه خواهی گو مرا،******گمانمن مراد خویش دیدم بی

منظوربهمنگویدمی.استشیاريوهدشمنبزرگترین.استدهانبدداروغهوذهنیمنشودمیمعلومپس

هرچهدهانبدحاالمنبهتو.استبودهحضورگنج،استبودهگنجهمین،شکبدونرسیدمزندگیازاصلیم

.بگوخواهیمی

پیش تو پر درد و، پیش خود خوشم*******محتَشَماي تو مرا پر درد گو،

براي.باشمدردپرتوپیششاید.بگوخواهیمیچههر،دردپربگومنبهتو،آقااي یابزرگواراي کهگویدمی

هیچی؟داريچیتودیگرگویندمیرادردهااندازندمیورسندمیحضوربهکهانسانهاییبهذهنیهايمناینکه

آنکهشما.کنیدنمیغیبتکهشما.نداریدشمادهادروها شدگیهویتهم،داریمماکهاي سرمایه.نداري

ودردپرتوپیشگویدمیراهمینحاال.کنیدنمیردیگ،ذهنیمنبرايآیدمیدرخوشیتوشازکهکارهایی

.خوشمخودپیش

پیش تو گلزار و، پیش خویش زار*****واي اگر بر عکس بودي این مطار

برعکس،ماحرکتمحلیعنی،پروازمحلیعنیمطار.بودبرعکسیتوضعاین.بودبرعکسموضوعایناگرواي

منکرديمیفکرداريذهنیمنکهتو،خوشبختماًواقعمنکرديمیفکرتوکه.بودبرعکسوضعیتیا،بود

تصاویرتوبراي.هستمکاملیمنیک،منکنیمیفکرتوکهگذاشتمرااثراینتوبهمنبنابراینپس.خوشبختم

تصویرتودر،رنگارنگذهنیمناینکهبراي،خوشبختممنکنیمیفکرتو.داردارزشذهنیمشخصاتوذهنی

اینصورتدر،باشمگلزارتوپیشاگربنابراینپس.بدبختممن،توذهندرکنمتصویرراآننتوانماگرولی.کردم

،رسیممیحضوربهوقتیماپس.ردیگتوبهدادمننشاذهنیتصویریکالبداینکهبراي.زارمخودمپیشاًحتم

توانندنمی.بسازندذهنشانازتوانندنمیراذهنیتصویرآن ردیگمردم،دهیممیدستازراذهنیتصویر

بر.استبدخیلیبشودعکسبر.باشیمزاراستممکنمردمپیش،گلزاریمخودمانپیشبنابراین.کنندمنعکس

.هستیمدردازپرماحالیکهدرگلزاریمماکنندمیفکرآنهاکه،داریمذهنیمنکهاستاینمعنیشبشودعکس
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