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878ةشمارغزل،اتیغزل،شمسوانیدي،مولو

دهدبرگلزارچوکیل،خوشستستانب***دهدرفَدیخورشچوکیل،خوشستصحرا

دهدسفرمصالحيبرارادیرشخو********اوحکموفرمانکهستیگریددیخورش

دهدزرومالرودکهرسدنمیرااو******دوبزرهمچوخشرکهرسداوبهبوسه

دهدشکرشانیابهکهیرلبکَشيسو******زنندمیبالوپرکهانیطوطبهبنگر

دهددگريزیچکهستیرلبکَشراما******جهاندرستدهیبگزیرلبکَشکسهر

دهدرفَظَولکمکهستیههنشَشَراما******اوستيگدارهاکَش،ستیرلبکَشارما

دهدکمروتاجکهشاهزمشوقانع***************يازادهشاهاگرداربلندهمت

دهدرهگُوعللَتوخاكيهاهپارتا**************رواتیحآبدروهاهجامتوبرکن

دهدجگرخونِودینمايدلبرکو*************یبتآن اززیهبپروعشقيسوزیبگر

دهدروصیبیغراجانجسمنقاش*************خوبچیهیخوبدیاینمنچشمدر

دهدخبرکوثرزعقلکهرامرغآن************؟کورهاي مرغبانوشدشورآبیک

دهدسرحالدرندیببآن ماهگر*********شیخوسنحبهرامادهیددوکندرپخود

دهدنظرشیخداکهيادهیدزحاشا*************؟خاكنگاردیآتويگدادهیددر

دهدربعوراهيجزوعقلِزراما**************کلعقلِبوكتاگفتنحرفزخامش
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.کنممیشروعناموالشمسدیواناز878غزلباراامروزگنج حضوربرنامهاحوالپرسیوسالمبا

878ةشمارغزل،اتیغزل،شمسوانیدي،مولو

دهدبرگلزارچوکیل،خوشستستانب***دهدرفَدیخورشچوکیل،خوشستصحرا

راکندمیکارطبیعتدرکهنیروییوزندمیمثالرادرختانوگلهارشدمثلطبیعتموالنادانیدمیکههمانطور

راماکند،میبازراگلهاکهنیروهمانکهبدهدنشانمابهتادهد،مینشانمابهراآن ثارآوکندمیگوشزدمابه

وفراخیصحراکهاستطبیعتحالتتادوبستانوصحراو.نکنیممقاومتماکهورتیصدرکندبازتواندمیهم

درخاصیتهاایندوهرواستهیدمیوهنمادهمبستانودهدمینشانطبیعتازجایییکدرراگستردگی

.داردودجوهمانسان

وانرژيآسمانخورشیدکهزیباستیموقع،بینیدمیرابازيجايوطبیعتبهرویدمیشماوقتیصحراگویدمی

بهخدایاشدهتشبیهخدابهفرهنگهاهمهدرخورشیددانیدمیکههمینطورو.تاباندمیآنجابهراخودشبرکت

زنیممییخماهمهنباشدخورشیداگرماست،زمینیزندگی انرژيمنبعخورشیدکهچرا،شدهتشبیهرشیدخو

هروفکراینوبدنایننفرستدراشاانرژيخدااگرهمهمانطور.ماندنمیزمینرويهیچیوشویممیمنجمد

.افتدمیکارازمابعدچهار

دهدمیراهاهمیوبقیهوهندوانهوخربزهکههمبستانو.دهدمیرکتبخورشیدکهزیباستموقعیصحراپس

،نیروهمانازوباشدخوبیمیوهباشدنیشیراش میوهیعنیوبدهدگلزاررااشمیوهکهاستخوشموقعی

سینهعواقدرکهمافراخی.استطورهمینهممامورددر.باشدشدهبستانواردآیدمیآنورازکهنیرویی

زندهاوبینهایتبهبایدمایعنی.بدهدرابرکتشخداخورشیدزندگیخورشیدکهاستخوشموقعی،ماست

شماسینهپس.آیدمیآنورازچیهدانیمنمیماکهچیزيآن برکتیعنیرفَ.کنیماستفادهاورفَازوبشویم

.بشودمندبهرهاوبرکتازو،دبشوزندهاوبینهایتبهکهاستسینهموقعی،شماگستردگی

ماداریم،بیزینسماکنیم،میبزرگبچهمامثالًچیه؟مادهیمیوه.شودمیخوبتاندهیمیوهشماعموقآن و

خانوادهیکخواهیممیداریممانهایبچهباهمسرمانبارابطهباشد،سالمبدنمانخواهیممیداریم،ايحرفهیک

اماشماست،میوهکنیدتولیدخواهیدمیبیروندرشماکهچههردیگر،ماستمیوهاینها،باشیمداشتهگرمی
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طریقازیکتاییفضايگلزارکهکندنمیدردایجادوداردبرکتواستشیرینواستمیوهموقعیشمايهاهمیو

.کندتولیدراآنهازندگیمقابلدراستصفرشمامقاومتکهحالیدرشما

محدودماسینهفضاي،کندمیبیاندوبارهرابشريجوامعوانسانهاازخیلیاشکالموالنابیتهمینباحاال

پراست،کینهازپراست،رنجشازپراست،خارازپرنداردگلذهنصحراي،داریمراذهنصحرايمااست

الزمکهکنندمیوانمودخاصیتهاهمهواستاضطراباست،نگرانیازپراست،حسادتازرپاست،ازترس

شمانگرانیچرا.استدرستگویدمیموالناکهچیزيآن یعنی.استدرستایننیستند،الزمحالیکهدرهستند

.شودنمیدرستآیندهنباشیمنگرانگوییممیماحالیکهدرنیست،است؟الزمیچیز

اوبهرانگرانیتانهبهترشما،نیستخوبهمحالشواستمریضشماهاي فامیلیاشمادوستانازکسییک

آنورواینورخودمانباکهمافضاداريما،سینۀبینهایتفضايماآرامشاصالً.راآرامشتانرا؟آرامشتانیاببرید

شمادرارخودشانمردم،ماندمیآیینهمثلآرامشاینکهاینبرايچرا؟.استمردمبرايکادوبهترین،رودمی

راحضورشرد؟براچییعنی.ردبآیینهببرد،کادوخواستمیرفتمییوسفخانهکهیکسآن بینند،می

.ببیننداودررازندگیشاناندیوسفهمهکهیوسفتا،رادرونشزیبايصحرايرا،فضاداریش

شمایعنیاستخوبببینندشمادرراننگرانیشامردمرسید،میمردمبهخیابانرویدمیافتیدمیراهوقتیشما

جنسازاگر.هستندزندگیجنسازکهراخودشانببینندشمادرنهکهاینیااستخوبکنیدنگرانرامردم

حملدرددستهیکنهاگر.کنندمیتجربهرابودنآنها،کنیدحملخودتانبارابینهایتاینوباشیدبودن

کارچهمریضخوب کنم؟کارچهاستخرابحالتشود؟میچیخوبشود؟میچیآه،نگرانیمثلکنیدمی

وانمودگرچهذهنیمنخاصیتهايبقیهونگرانیپس.شودمیترنگرانمریضشود؟میخوبمریضکند؟می

.داردضرورتشماآرامشفضاي.نیستندولیهستندضروريچیزکنندمی

زندگیباموازيبایدلحظهایندربدهیدخوبمیوهشمااینکهبراي.بدهیممیوهبایدما،دهیمیوهطورهمین

دردبهشمادهیمیوهگرنهوکنددرستمیوهبیروندربدهدعبورشماازرابرکتشیکتاییگلزارباشید

زنکنترلوترسباکرد،ادارهزندگیشودنمی،کردبزرگبچهشودنمیزوربامالمتباکتکبادعواباخورد،نمی

توانندمیراحتیبهآرامشفضايتادوولیتوانندنمیذهنیمنتادوکنند،زندگیمباهتوانندنمیشوهرو

آیینهاستزندهبودنبههمیکیآن واستیکیآن آیینهپساستزندهبودنبهشخصاین.کنندزندگی
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وستیزهودعوابهیکیآن در.رسندمیعشقبهوزانندانگیمیرازندگیهمدردوهرپس،استیکیآن زندگی

بدردولیآورندمیبوجودزندگیکنندمیبزرگبچهودهندمیمیوه.دهندنمیهممیوهورسندمیمقاومت

.دهدمیتوضیحخودشواستمهمیبیتپس.استذهنیمنسمازپردعواست،ازپرخوردنمی

دهدسفرمصالحيبرارادیخورش****اوحکموفرمانکهستیگریددیخورش

حکمفرمان.دهدمیحکمفرماناوکهاستزندگی،خداسترمزخورشید،داردوجوددیگريخورشیدگویدمی

لحظهایناتفاقمقابلدرتانمقاومتلحظهایندروقتی.هستیدتسلیموقتیشود؟میاعمالشمارويچگونهوا

همینطورراشماخورشیدبلکهراباالخورشیدتنهانه،دهدمیحکمفرمانِزندگیآن دخورشیآن .استصفر

جنسازانسانیهرپس.باشیدشماکهخورشیدیکیآن بهرسدمیدارداالنکه.هستیدخورشیدهمشما

اینکندمیدرستذهنیتصویریکوچیزهامفاهیمبهچسبدمیوشودمیذهنواردآیدمیاستخداییت

.هستیماوکنیممیفکرهمماماست،کهکندمیوانمودواستذهنیمناسمشذهنیتصویر

و.کندمیکارماقضاوتهايوحستاپنجبابیند،میراجسمهافقطوداردجسمیهوشیاريذهنیمناینو

مدتیازپسجهاناینفرمهايباراماکندمیآشنادهد،مییادجداییمابهاینکهبراي،استمفیدابتداکارش

بديچیزمانفسیاذهنیمن.بشویممتولدذهنیمناینتويازبایدخداییتیعنی هوشیاريعنوانبهما

.دوراندازیدنمیشماوشودمیتماممصرفشمدتدیگرنشناسیاگرکاربردآن داردکاربردیکفقطنیست،

تودردبهاستجهلازپراستجسمیهوشیاريکهمندیدهستمجاییکیمنگویدمیکهاستاینهمکارش

کنی،میایجاددردبینیمیراجهانمنهوشیاريباکهمدتییکازپس.بیرونبرويبایدمنتويازخورد،نمی

مننیستخوبدیگرکارروشاینکهکندبیدارراتوبایددرداینآمددردتکهخردهیکشوي،میدردازپر

وبینهایتبهبنابراینوبوديکهبشويخداییتیآن هوشیارانهبرگرديکنیرهارامن.نیستمخوبتوبراي

.بشويزندهخداابدیت

آن دیگرخورشیدایناست،زمانیبیومکانیبیجنسازخدااینکهبرايزمانی،بینهایتبییعنیخداابدیت

ازفضایعنیابربیسمانآ.استابربیآسمانمثل،نداردفرمیعنیاستزمانییبومکانیبیجنسازخدااست،

ماحسهايو استخالیاستخلعمابدندرصد99/99.استخلعهممااصلاستخلعنیستهیچیجنس

انتخابتوانیممیهستهمخداارادهکهآزادمانارادةباداریمآزادارادةانسانعنوانبهماولی.بینندمیجامد
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ستیزهلحظهاینفرمباشماکهکنیدمیانتخابلحظهایناست،همینحیوانبهنسبتمامزیت،باشیمداشته

وهوشیاريناوآگاهیناوذهناینازراشمازندگیخوداوخودنکنی،ستیزهلحظهاینوضعیتبانکنی،

خورشیدبهتبدیلشدیدزاییدهذهنازشماوقتیحاال.شودنمیدیگرجور.کندمیآزادجسمیهوشیاري

دهد،میسفردارددوستخودشکهمصالحیبرايراشماخورشیدخورشید،آن بینهایت،شویدمی،شویدمی

فهمد،نمیراچیزهااینذهنیمندهد،میسفرداندمیخودشکهمصالحیبرايراناآسمخورشیداینکهکما

تويفعالً.آیدمیباالماخورشیدوبیرونبکشدذهناینازرامابتواندکهاستزندگیباهمکاريماکاربهترین

.افتادهگیرذهن

دراوحکمفرمانبدهیداجازهبایدوفهمدنمیماذهنیمنفهمدمیراشمامصالحزندگیافتادیدگیرشماپس

اگرشنویدمیرااینهاشماکهموقعیازیعنی.کندمیکارچهببینیمتابشود،شماوجودواردلحظهاین

اینوضعیتبانکردنمخالفت،نکردنستیزهیعنیهمزندگیباموازيبشوید،زندگیباموازيبایددانستیدنمی

:کهگویدمیموالناغزلآخرودهدمیمسیرراشماجوريچهزندگییاخداببینیمتاتسلیمیعنیلحظه

دهدربعوراهيجزوعقلِزراما***کلعقلِبوكتانگفتحرفزخامش

ذهنیمنعقلجزويعقلي،جزوعقلِزراما.کندمیادارهراکائیناتاینتمامکهعقلیخداستعقلکلعقل

نگراناگراست،خوبیچیزنگرانیبهترم،توازمنبهتر،بیشترچههرکهداریم،االن ماکهعقلیهمیناست،

ذهنیعقلاینازراماکلعقلکهباشدو.استجزويعقلاینها.بیفتدخطربهآیندهاستممکنماباشیمن

یکهماین.نزنحرفتویعنیکن،ساکتراذهنیعنیباشخاموش.بیرونبرویمماکندبازراراهبدهد،عبور

مجالزند،نمیحرفخدایعنیاوزند،نمیحرفاوزنیممیحرفماتا.زنیممیحرفهمیشهکهاستعیب

.مادهیمنمی

دهدزرومالرودکهرسدنمیرااو***دوبزرهمچوخشرکهرسداوبهبوسه

کهآیدنمیبوسدمیخدابوسد،میراکسیخدارسدمیکسیبهگیردمیتماسکسیباخدالطافتخدا،بینهایت

کهبینیدمیدفعهیکشماکند،میلمسراشماهوشیاري،هوشیاريآنکه،نیستفرمببوسدراشماصورت

.بیرونیسببهايبدونسبببیشدیدشادشدید،آرامگذاشت،اثرشماروياوبینهایتآرامشدرون،درلرزیدید

مثنوي،تبیچندازاستفادهبادهممیتوضیحبرایتانامروزراروییدزراین،باشددزریعنیباشدطالمثلرخش
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بگویندبهشباشندکسانیموقعبهاگرکندمیدرستذهنیمنرودمیآیدمیکهانساناستایناشخالصهاما

کنیایجادنگرانیکنیایجاداسترسکنی؟ایجاددردوغمهیبهتر،بیشترچههرنده،ادامهخیلیراراهاینکه

درستکینهبکوبیرارنجشهابخواهیهیبچسبی،انبهشبشويخشمگینرنجیبههیبچسبی،همآنهابه

بهمربوطفقطمقایسهنکنی،مقایسهمردمباراخودتباشدحواستنیستراهاینهاکنی،ایجاددشمنیکنی

.کنمقایسهبروخوببدهیدومسابقهخواهیمیواستخاصیجاهاي

اصالًما،نداریممقایسه؟ايشدهزندهخدابهدرچق؟انسانیچقدر؟ايزندهچقدرکهببینیبخواهیاگرولی

بهشاگر.استبلدمقایسهذهنیمنفقطکرد،اشمقایسهشودنمیچیزيباخداستبینهایتجنسازانسان

مقداریکنتیجهدرودهدنمیادامهبدهادامهگویدمیذهنیمنکهراراهاینکهدیگر،فهمدمیرااینهابگویند

بهشان،چسبیدهکهچیزهاییاینازهویتشندنکَبهکندشروعتواندمینباشدخیلیاگرساختهنیذهمنکه

.استزردرویشآدماینگویدمیموالنا.کشدمیدردهوشیارانهوقتی

ایندیگربشودزردرویتانوبشویدمریضسالگیپنجاهتابدهیدادامهبیاییدشماکههستهمدیگرزرديیک

ادامهگوییم،نمیراذهنیمنمریضیزرديگوییم،نمیرازردياینمااستزردهمایناست،ذهنیمنضمری

وموالناابیاتهمینخواندنباچیهجریانکهفهمیدکسییکسنییکدرجایییکاگرولیشویممیبدهیم

راشدگیهایمشرطیهویتم،هماینهاباازم،بیندرادردهایمبیندازمرارنجشهایمباید،فهمیدممننهاهکبگوید

هویتهمچیباببینمکنمنگاهراذهنمخواهممیناظربصورتکنم،میایجاددردشدگیهاشرطیبامنبیندازم،

جهانبهرااعتیادمکنمتركرابدمعادتهايونروم،خواهممیجهانبهکشاندمیمراداردچیزيچهشوممی

.ببرمراجهاننافبنداینتعاقب،کنمترك

هوشیارانهدرددارد،دردچسبیدهکهچیزهاییازخودشکندنکندمیکاررویشکهیواشیواشآدماینخوب

عاشقکهاینبجايشمایعنیدارد،زرديحالتکردنکارخودرويمرتبو کشیدنهوشیارانهدرداینکشدمی

راشماخداوشویدمیتبدیلداریدیواشیواشنشدیدکاملتبدیلهنوزولیشُدیدخداعاشقشُدید،جهان

درخالیه،فضايیکفکرهیکاالنببینزندگیدرشماموقعهر.اوبهشدنزندهچیه؟خدابوسه.بوسدمی

:گویدمیخوانیممیرااشبقیههمامروزکهجوحیداستان
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استاندرصندوقبهکوابدیندر***استمسکرنونوصندوقرجهفُ

بهبرودکهاینازقبلآورد،میدرراآن زندگیاالنافتدمیفکریکتويکهکسیاستصندوقتويکهکسی

دربرداشتهراشماکهفکريآمدیددرصندوقیکازشمااگرحاالاست،خالیاشفاصلهدیگر،صندوقیک

حسراخلعصندوقییکبهبرویماینکهازقبلستید،ههمشماواستزندگیخلعهست،خلعاالن.آمدید

ازکهکسیولی.خداستبوسهاینلحظهیک،کردیدپیداعمقکهدیدید،خداستبینهایتخلعاینوکردید

همدرديهرودردآن بهدرداینازوزندمیحرفتندتنددیگرصندوقیکبهپردمینیامدهدرصندوقاین

شودمیاعمالجسماینرويوقتیفکر.آیدمیبوجودفکرهاباشدگیهویتهمازدردهاینااست،صندوقیک

.استهیجانخشممثالًدردند،هیجاناتازخیلی.آیدمیبوجودهیجان

بینهایتکهکردیدحسها موقعبعضیبوسیده،خداراشماحتماً،دوبزرهمچوخشرکهرسداوبهبوسه

فضااینرويبستهکهبزرگشمناینبااستمتعلقاتشاستمالشباهویتهمداردمنکهکسیآن اماشدید،

اینکند،میشتحریکآیدمیدردهایشهیکند،میکارذهنشزند،میحرفتندتندوراصندوقتادوبینرا

درکهراچیزهاییآن واشمنباداردکند؟میکارچهدارد.خوردنمیدردبهبدهدهمزرومالخداراهدرآدم

.بدهدزرومالحضوربهرسیدنوخداراهدرخواهدمیشدههویتهمآنهاباوآوردهبدستجهاناین

راهویتمدارممنگوییدمیدهیدمیوقتی.بدهیدشماحضورفضايازکهخوردمیدردبهموقعیزرومال

پولاینگوییدمیشماکهاینبرايچرا؟کند،میکمکشمابهبخشیدن.بشودهویتکندنسبباین،ازکَنممی

داريدوستجانتازبیشترنیست،مهمیچیزاینبابانهکهبینیدمییواشیواشدارم،دوستجانمازتربیشرا

اینعنییشدنهویتهم.نیستممناینبکنم؟آن ازطوريچهراهویتممنآقا.هویتیهمآن بااینکهبخاطر

شدهایجادفضا)داریدراپولتانهنوز(پولتانوشمابینبینیدمییواشیواشهستم،پولمهمینمنهستممن

غمگینشویدنمیخوشحالشماشودمیکمشودمیزیادپولتانشدید،جداپولتانازشماشده،ایجادخلع

.ندهیدیادهیدمیراپولتاناشمکهاستمنتظرآنجاخداکهکنیدنمیهمفکروشویدنمی

مصالحبرايخواهدمیبشویدزندهحضوربهبایدشماخواهد،میراشماخورشیدخواهد،میراشماخودخدا

کردم،بزرگبچهتادومقامم،کننگاهببینمالممنمنبگوییدنبایدقدراینشما.بدهدسفرراشماخورشید

اینبرايشماخورند،نمیدردبهاینها.بگیریدتوجهوتاییدهیبکشید،مردمرخهبراهایتاننقشامخوبیپدر
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پزياینهابرايتوانیممینمردیمتاماحاالشود،میتماماینهاهمهمیریممیوقتیکهدانیدمینیامدید،کار

باربایدگلزارکهگفته،اولبیتهمان.دهدنمیمیوهاست،توخالیهمپزکهخودمانبهکردیمثابتماوبدهیم

آن این.استمنبستانجهانهمهجهاناینبهآمدمکهمناست،خوشموقعآن بستانبدهد،میوهیعنیبدهد

رخبهرامتعلقاتمهیساختممنمنکهنه.بدهدیکتاییگلزارآن دهممیمنکهايمیوهکهزیباستموقعی

بزنند،دستکنندتماشامردمکهدهممیموقعیهمآن دهممیخداراهدرراهاآنازهمخردهیککشممیمردم

.بکنیدراکارآن اگررسدنمیشمابهخدابوسه

.بخوانمپنجمدفترمثنويازفقطبیتچندبدهیداجازهبلی

3625بیتپنجم،دفترمثنوي،مولوي،

زرددریابارهلاباشندگرچه***ردگَدریابارگرداهللا،اهللا

اینبهنزدیکخیلییاهستی،دریابهنزدیکخیلیکهیکتاییدریايکناریعنیدریاکناردریا،کناریعنیدریابار

یعنیاهللاهللاگویدمیموالناوقتیبکنی،راکارهااینباشمواظبیعنیاهللاهللانشو،دورخیلیلحظهاینازلحظه،

الزمخیلیکارایناستالزمنکنی،باشمواظبیعنینکنگویدمیاگریابکنحتماًکنیبراکاراینگویدمیاگر

کهزنممیاالندیگرمثالیکحاال.بکنراکاراینگویدمیاینجادر.استالزمخیلیکاراینیعنیاهللاهللاست،

.ببینیدشماهمآن 

دردهوشیارانهکههستندکسانیگفتمهستنددریالساحکهکسانیکهگرچهبگرد،دریاساحلگویدمیپس

رهاجهانبهاعتیادازاندشدههویتهمکهعادتهاییباکنند،میرهابدعادتهايازراخودشانوکشندمی

الزمگویندمیوکشندمیهوشیارانهدردآنهاوکندمیجداچسبیدندکهچیزهاییازراآنهازندگییاکنندمی

اینبهچسبیدمپول،اینبهچسبیدمآدماینبهچسبیدمچیزها،اینبهچسبیدمبشومجدابایدمنستاالزم

دردها،زیاديعدهیکبهچسبیدمباورها،یکسريبهچسبیدممقام،اینبهچسبیدممادري،نقشیاپدرينقش

.زردنددریاساحلیعنیدریاباراهلکهگرچه

.راکارمانکندمیتاییدکهاستبیتیدودوبارهکهبزنمدوبارهاهللاهللابهراجعفقطمثالییک
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3236بیتچهارم،دفترمثنوي،مولوي،

خُسباهللارهبراهللاهللا***خُسبراهبرهملیکخوابناکی،

اینانهشویممیبیدارلحظهیکداریم،جسمیهوشیاريکهاینبرايزنیم،میچرتخوابناکیممانهمهما

خداراهدرخوابناکی؟گویدمیدرد،خواببهفکرخواببهرویممیآیدمیجسمیهوشیاريبعدهست،لحظه

راهتوياگرشماشوند،میردمردم،راهچونبزن،چرتبخوابخدارهبربکن،راکاراینحتماًاهللاهللا.بخسب

خدابسويکهانسانهاییراهنه،همهراهمنتهاهست،صداوسرشوندمیردآنجاازآیندمیباالخرهبخوابید

ازراخودشانتاکشندمیهوشیارانهدردکهآدمهاییآن هستنددریاکنارکههمآدمهاییآن .روندمی

راهیدرکنیدمیگوشموالنابهکههمشما.زنندمیچرتخداراهدرهمآنها،بکنندجداجهانیاینآویزشهاي

ازکندمیبیدارکند،میبیداردهدمیتکانراشماموالناازبیتیهرزنید،میچرتشوندمیردخدادانمرکه

است؟درستدرد،خوابازوفکرخواب

3237بیتچهارم،دفترمثنوي،مولوي،

برکَنَدنُعاستخیاالتاز***زندتوبرسالکیکهبودتا

بههفتههرشمابیفتد،کارگراینوبکوبدتوبهرابیتشموالنامثلسالکییککهداردوجوداحتمالاینیعنی

نُعاس.کنیدمیگوشمرتبرابیتهااینخوابیدید،خداراهدرزنیدمیچرتهماگر.کنیدمیگوشحضورگنج

کنند،بیدارراتوشدگیهاهویتهمچرتودردهاخواباینازتاخوابچرت،یعنی

شوید،میتسلیموقتیشمایعنیاستیکتايدریايدریا،بگرددریاکناربیاتوگفتکهپنجمدفتربهردیمگبر

آیدمییادتبعدلحظهرود،مییادتبعدلحظهوکنیدمیآشتیلحظهایناتفاقبااالنشویدمیتسلیممرتب

خداکنید،میپیداتماسدریاباتقریباًپذیریدمیرالحظهایناتفاقکهدفعههرچونهستید،دریاحوالیشما

.کندمیکوچولوبوسیکگیردنمیآغوشدراگرکند،میبوسراشما

3626بیتپنجم،دفترمثنوي،مولوي،

گوهرياززردرويگرددسرخ***بخشایشگريلطفآیدکهتا

دیدخواهید،بکنیدراکاراینتوانیدمیشماچقدرهروکنیممینگاهراذهنمانوکشیممیعقبماکهمرتباین

هویتهمآنهاباروید،میشماوکنندمیجذبتانچیزهاییچهکشَندمیجهانبهراشماچیزهاییچهکه
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کشیدمیهوشیارانهدردواستزرداالنکهشماصورتوزند،میشمابهعارفیکلطفیاخدالطفو.ایدشده

زندهخدابینهایتبهشما.شودمیبینهایتخودتانگوهر،خودتانگوهرازگوهر؟کداماز.دشومیسرخ

آوریدمیراخردجهانآن ازمرتبموالنامثل:گویدمیدارداالنکهاستایننشانگرشماسرخی.شویدمی

.ریزیدمیجهاناینبهآوریدمیرالطافتآوریدمیراعشق

کنیدمیصبراست،سختپذیرشپذیرش،مدتیازپس،آیدمیشادجانیبعدپذیریدمیاولاراینگفتیمبارها

ایندرسبببیشاديوشودمیوسیعترداردمرتبدرونتاندیگربینیدمی،شودمیشادجانتانیواشیواشبعد

خواهید،میچیدانیدمیشماکهشویدمیمتوجهدفعهیکجلوهمینطوريرفتیداینکهازپس.فضاست

طرفیآن برکتآنطرفیفرآنطرفیانرژيمرتبو.دهیدبانجامجهانایندرخواهیدمیچیچیه؟شماماموریت

ايشاهزادهچونتو:گویدمیغزلدرامروزکهخواسته،آن بهرسیدنجهتدرعملتانوفکرتانبهریزدمی

.ودشمیسرخشمازردرويپس.نخواهکوچکبخواهبزرگ

لقاستآن انتظاراندرزانکه***هاسترنگبهترینِروزردي

خداتوكوتکوشودمیردشماازانرژياینحدوديتاواستزردرویتانکشیدمیدردهوشیارانهشماوقتی

اوبهمنتظریدشمااینکهبراي.رنگهاستبهترینروزرديگویدمیاست،زردرویتان،زندمیبوسهصورتتانبه

باورشما.گویدمیموالنارااینها.داردامکانشدنیکیاوباو اوصورتدیدنپس.بشویدیکیاوبابشویدزنده

.کنید

استقانعجانشکهآمدآن بهر***استالمعکآنرخیبرسرخیلیک

ردهمپوستشازتهالبکهکسییکازیعنیدرخشان،یعنیالمعدرخشد،میآن کهصورتیدرسرخیگویدمی

برکتوزندگیعشقاینوشدهبینهایتدرونشبلکه.نیستشصورتوپوستاینمنظورشحاال.شودمی

قانعجانشاوکهاستاینبرايگویدمی.استساطعبیروناواز،زندمیلحظهبهلحظهکهضربانیمثلزندگی

خانهشماکهنیستاینمعنیش.رسیدهصفربهیرونبازانتظاراتش.خواهدنمیچیزيبیرونازیعنیشده،

زندگیخواهید؟نمیخوشمزهغذايخواهید؟نمیغذاشماواقعاًباشدجوانیکیهاییموقعیکخواهیدنمی

مثلجسمانینیازهايیاخواهید؟نمیخوشگلومهربانهمسرخواهید؟نمیخوباتومبیلخواهید؟نمیراحت

فرآن کنترلزیرشمانیازهاياینهمهونیستیدهویتهمشمااینهاباگوید،نمیراینهاانهخواهید؟نمیسکس
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این.استقانعشماجانوشودمیساطعلحظهبهلحظهشماازفراینکهدادیداینبهرااصلودرآمدهایزدي

ماکهبودندچیزيتنهاجهانياههجاذبوکردیم،مینگاهجهانبهفقطوبودیمذهنیمندرماکهنیستطوري

راخودمانتوانستیمنمی.بودآنجادرمافکرروزوشبوداشتندمینگهوگرفتندمیراماوکردندمیجذبرا

پیروزيودهدمیپادشاهیودهدمیملکمابهگویدمیگوید،میهمغزلدر.داریداختیارشمااالن.بکنیم

.بِکشَدتواندنمیراشمااتفاقیهیچ.استاتفاقاتبراستفرمبرماپیروزياست،یکتاییفضايماملک.دهدمی

علیلاَبدانعلّتازاونیست***ذَلیلوزردکند،الغرطمعکه

انسانکهاستحالتیاینکندمیمریضیعنیکندمیذلیلوزردراانسانبیروناززندگیخواستنوحرصیعنی

نکندگوشعاشقزنانحرفبهنکندگوشهمعارفانحرفبهببرد،جلوشذهنیمنفقطرا،دانشینانبیند

ذلیلیوزرداینوشودمیذلیلوزردسالچهلسالسیبهرسدمیانسانوقتیو.هستندساحلدرکهکسانی

کارازاینتمام.هستندجهانباهویتهمکهاستاینازهاانسانازخیلیبودنعلیلنیست،هابدنمرضاز

ازاونیست:گویدمیچهکهببینیدموالناولیباشدداشتهجسمیعلتاستممکنها موقعبعضیحاالها افتادن

لیلاَبدانعلّتبدنهایعنیاَبدان،ع.

د،ندارانرژينداردحالاست،جسمیمریضکند،مینقصحسکند،میجداییحساستسالشچهلکهکسی

ازپراست،اضطرابونگرانیازپرکند،میتنهاییحسآید،میبدشمردماز.هستهمدردازپرندارد،حوصله

کهنیستاینازمرضاین.کندمیعلیلراانسانپارامترهااینهمۀ.کُندمیگناهاحساساست،گذشتهازتاسف

کهماافزونروزحرص.کردهمریضآن ادامهوذهنینمحالتاینرابدن.نیستمریضبدن.استمریضمابدن

باراخودتکهاستاینزندگی،استمردمتوجهجلبدرزندگی،استمقامدرزندگیاستپولدرزندگی

.رابیتاینبخوانیدبیایی،دربرترکنیمقایسهدیگران

همجالینوسعقلگرددخیره***سقَمبیزردرويِببیندچون

راهویتشانیواشیواشوبردمیراانهازندگییاکنندمیرهبريعشقبسويراخودشانکهانسانهاییگویدمی

نهایاچراکهدیگومیندیببرانهایا،استبودهجهانپزشکنیبزرگترکهجالینوساگرزردندوکَنَندمیجهاناز

دردنقدریاواشیواشی.هستندعشقيرودزرنهایایول؟استزردشانیرونقدریاچرا؟ستندینضیمر

.شوندمیآزاددارنددیگرکه،دندیکشانههوشیار
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لسوفیفنیبهترسقراطحاالایافالطونوجهانپزشکنیبهترنوسیجال،هااتیادبدیشایلیخدرومااتیادبدر

.نمادگونهيطورنیهم.استجهان

هفسنَتلَّذَکهدیگویمصطف***وهانواردرتویبستطمعچون

خوارنفسش:دیفرمایمصطفحضرت،يشدیالهاتیتجلفتۀیشیعنی،یبستطمعیالهارواندرتوگاههر

.استشده

شتریبخدانوریبخواهدفعهنیا،یبخواهشتریبیهوجهانبهيببندطمعنکهیايجابهتواگرنیبنابراپس

همۀشما،طمعاستگذاشتهرااسمشحاال.دیکردبازفضامقدارکی،دیرداحضورمقدارکیشمااآلن.بشود

وخدایعنیهو،دیبشوزندهخداتینهابیبهوبشودادتریزبشودادتریز،بشودادتریزنیاکهاستنیاتمرکزتان

.غزلمانبهمیبرگشت.استشدهپستنفسشکهدیگومییمصطفحضرت

دهدشکرشانیابهکهیرلبکَشيسو***زنندمیلباوپرکهانیطوطبهبنگر

همما.بدهدشکرآنهابهکهیکسيسوبهروندمی؟زنندمیبالوپریچيبراکننگاههواانیطوطبهدیگویم

باستیزلبشهم،لبنیریشیعنیلبشکر.استیلبشکريبسوحرکتيبرامانجوشوجنب،میهستیطوط

رونیبدررالبشکرنیاواقعاً،دیدارانتخابشمالحظهنیادرحاال.بدهدشکرمابهکه،تاسگفتارنیریشهم

چهبهبالتانوپر؟موالنامثلاستشدهزندهیزندگبهکهیکسای؟دینیبمییزندگرالبشکرای؟دینیبمی

بهروتواندمی.استفرمبیاريهوشی.داردبالوپرکهمیهستهوشیاريجنسازماباشدادمانی؟استییسو

.شودمییذهنمننصورتیادرکهباشدداشتهجهان

دایپیجسمهوشیاريلحظهنیادر،دیکنجستجوجهاناز،راشکررایزندگدیبخواههوشیاريبعنوانشمااگر

يطورلحظهنیاتیوضع.ندیبمیرالحظهنیاتیوضعنیبنابرا.ندیبمیراجسمیجسمهوشیاري.دیکنمی

تجسمشماکهستینيزیچآن هاموقعشتریبلحظهنیاتیوضعنکهیايبرا.بدهدیزندگشمابهکهستین

شماشهیهم،دهدنمیشمابهرالیاصيشادویزندگآن چون،باشدمرادوفقبروباشدخوبهماگرو.دیکنمی

دربهترتیوضعکیيبرادیکنپلهرانیاکهدیکنیمفکرجهینتدرودیشومیسرخوردهودیشومیدیناام

،رسدمیحالدریوقتدیرسمیآن بهدیرومیدیرومیندهیآدرندهیآبهدیافتمیدوباره.داردیزندگآن ،ندهیآ

دینیبمی)استمهمیلیخنیا(واشیواشی.ندهیآيزیچکیبهدیرسمیدوباره.دهدنمییزندگشمابههمآن 
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نگاهجهانبهشماکهدیشونمیمتوجهدیداریجسمهوشیاريچونو.دیرسنمییزندگبهشماکه

مندییگومیمثالً.دیخواهمییزندگنقشهاازشما.دیخواهمییزندگمردمازشما.استنیاکاراشکال.دیکنمی

ندیبگومردمولوکندنمیتخوشبخراشمابودنخوبپدرنه.دیگربشومخوشحالدیباپس،هستمیخوبپدر

راشما،هستندفالندانمنمیهستنددکتردییگومی،دیکردتیتربخوبیلیخيهاهبچشمانکهیا.همه

.مردمندیگومییوقتدهدمیدستشمابهکاذبیخوشکی.کندنمیخوشبخت

جملهاز،دینیبمیشماکهراطیمحعواملیمدتکیازپس.شودمیدهیدمانعاول،طیمحعواملتمامجهینتدر

بهلیتبدیزندگواشیواشیپس.هستندمندشمننهایا،گذارندنمینهایادییگومی...،تانیهاهبچ،همسرتان

.دیخواهنمییزندگازشنکهیايبرادیریپذمیرالحظهنیااتفاقدیکننگاهیزندگبهاگر.شودمیدشمنومانع

اتفاقات،کنندخوشبختراشماکهافتندنمیاتفاقات.بشوددهیشنکهاهللاءشاآن میاگفتهبارهاوبارها

اتفاقاتازشمانیبنابرا؟دیکنمیتوجه.کندبداریبذهنخوابازراشماکهآوردمیبوجودیزندگرا

اتفاقآن از؟چرا،رمیپذمیمن،افتدمیاتفاقدییگومیشما.نیااستمهم.دیباشنداشتهیخوشبختانتظار

.هستخودمدروندرکهکندمیآشنایخوشبختبامرا،اتفاقنیارفتنیپذاتفاقاً.خواهمنمییخوشبخت

يسوبهشما.يشوبآگاهلحظهنیادر،خودتازشماکهاستنیاشمالبشکر.استخودتدرونلبشکرپس

زیچهمهوشدمانعزیچهمهوندهیآبهرفتکهیکیآن ،يریبپذرالحظهنیااتفاقاگرپس.يرومیيداراو

شمایخوشبختيبرااتفاقاتکهدیدانمیودیریپذمیرالحظهنیااتفاق،مییآمیماکهيورنیااز.شددشمن

وییفزايشادحالتواشیواشی،دیریپذمیرااتفاقات.افتندمیشماکردنداریبيبراوافتادنخواهند

شیپذوقبعد.دیشومیزندهیزندگبهشما،شودمیبازشودمیبازشمادرون.دیآمیبوجود،یشادجان

ساختماناستممکنشما،هستیهرچکارنیاو.دیدارذوق،يکارکیانجامدرکهدینیبمیشما.دیآمی

آن در.زدیرمیارکآن در،دیباشآشپزاستممکنشما،دیدارمارکتسوپراستممکنشما،دیباشساز

طرفکیاینبرکت،يشاد،ذوق.زدیرمیات وهیمدر،دیبدهوهیمدیخواهیم.دیکنمیيکارهرزدیرمیفکر

.استطرفکیآن ،است

جهنمبه،دشمنازپرجهانکردندرست،مانعازپرجهانکردندرست،لحظهنیااتفاقبااستزهیستکهیاول

کجاشما،رشکَگرفتنيبراحاال.شماستدستدوهرمنجهوبهشت.رودمیشتبهبهیکینیا.رودمی

رااتفاقپس؟نیااستيداریبچقدردیدانمیدیخواهنیخوشبختاتفاقاتازشمااگر؟يبرویخواهمی
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بادائماًذهنتاننکهیايبرا؟استافتادهاتفاقهیچنیاگوییدمیدیبخواهیخوشبختاتفاقاتازاگر.دیریپذمی

نیا،کردمازدواجبوخ،استازدواجانسانهامهماتفاق؟کوشایخوشبختدیگومی.داردزهیستاتفاقاتنیا

استنیهمهمیانسانهریسرخوردگنیبزرگترکهاستاتفاقنیبزرگترنیا.کندنمیخوشبختمراکهشخص

یاتفاقاتودیکنیزندگدیبانفرکیوحضوربهکندداریبراشماتواندمیازدواج.بخواهدیخوشبختازدواجازکه

اتفاقوسطنیایچهرکهیدانمیو.دیشوبداریبذهنخوابازتادیریپذمیشما،دیآمیشیپوسطنیاکه

نیبهتریول.ستینیخوشبختهمشایخوشحالت.ستینیخوشبختتوشاز،نهایاودعواهامثل؟افتدمی

دیگومی.مینیببحاال.میبرسحضوربهمانتایدوهرماکهاستیالتحیزندگحالت

دهددگريزیچکهستیرلبکَشراما***جهاندرستدهیبگزیرلبکَشکسهر

شکر.یهرچایاستپولشانایاستانسانکیایحاال.دارندرونیبدریلبشکرکی،دارندیذهنمنکهییآنها

کهاستیزندگلبشکرنیاودیداریلبشکر،دیهستهانآجزوهمشماکهانهاانسیبرخ؟ستیکشمالب

يشادهمانشکر.دهدمیراآرامشش،دهدمیراسببشبیيشاد،دهدمیراشیبائیز.شمابهدهدمیراعشقش

،ستیندیگريانسانهايبراجارشیپذعدمجهنمدر.دهدمیرایرندگیپذقدرت.دهدمیراحضورش.است

در.کردندتوطئههمه،هستندمندشمنهمه،دیآنمیخوشمآن از،دیآنمیخوشمنیااز،شودمیانباشتهتنفر

نگاهنیادر.کنممینگاهجهانبهیزندگنگاهبامنوشودمیجاتوآن دیآمییکهر،استبازفضاجوریکینیا

.دهدبعبوريجزوهوشیارينیاازراتوکلخردبگذاردیگومیآخرتیبدر،گفتمامروزکه.هستکلخرد

دهدرفَظَولکمکهستیههنشَشَراما***اوستيگدارهاکَش،ستیرلبکَشراما

برگردندتوانندمیهمه.هستنداوجنسازهمه.استیزندگ،خداستنیاومیداریشکرلبکی،انسانهاماهمۀ

کیبااند شدهیقاطموقتاًوبودنداوجنسازاولازکهبکنندراییشناسانیااگر.بشونداوجنسازلحظهنیادر

،شوندمیدارندداریباآلنواستبردهراههیببهراآنهامرکزشاننیاومرکزشانشدهمادهآن ونجایامادهيسر

يبرا.باشدسبببیيشادنیهمرمزتواندمیشکر.دهدمیمابهلیاصيشادکهمیداريدیگرلبشکرماکه

یقلاعآدمچقدرشماکهدیبگودیایبیکسهر.دیآمیرونیبازشکر؟هیچشکردارندمنکهینکسانکهیا

.دیهستیخوبسیرئچه،دیهستیخوبمادرچه،دیهستیخوبپدرچه،دیهستپولداراهللاءماشاچقدر،دیهست

شماازچشمهمثلکهیلیاصيشادوشکربایخوشنیا.ستهیخوشمقدارکیتعارفات،جمالتنیايتو
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کیماپس.داردفرق،شودمیپخشهمجهاندرودیکنمیاستفادهازششماوباالدیآمیوجوشدمی

مابدن.ندیآفرمیفرممرتب،تینهابینیايتو.اوستتینهابیمالکم.دهدمیلکممابهکهمیداریشاهنشاه

يکارهراودیگذارمیشما.خواهدمیدلشکهيجورهر،رقصاندمیدارداوکهاستیفرموتیوضعجزوهم

چقدر؟دیداريجاندارچقدر؟دهدمیشمابهیاحساساتچه؟کندمیشماقیطرازيفکرچه.بکند،خواهدمی

تینهابیشماکه،دیآمیشیپییکتایيفضانیادرکهیتیوضعهرپس؟دیداريفضادارچقدر؟دیدارلطافت

روزیپآن بهشماکهستینیتیوضعچیه.دهدمیيروزیپراشماها تیوضعآن به،شماستلکمنیا،دیشد

يزیچشمابهکهدینداریاجیاحتتیوضعبهکهدیکنمیيثروتمندحسوآرامشويشادنقدریاشما.دینباش

.اآلندیگومیداردرانیهم.دیستینتیوضعيگدا،بدهد

دهدکمروتاجکهشاهزمشوقانع***يازادهشاهاگرداربلندهمت

امتدادهمه.میهستکه؟یهستاوجنسازاگر،یهستخدافرزندیعنی.یهستاوفرزنداگر،بخواهیبزرگزیچتو

یمملکتکیدرآمدیسککیمثال؟باشدینیزمکمروتاجدیباماخواستپس.میشومیزندهاوبهومیهستاو

آن بهاگر.ستینيزیچکهینیزمشاهنیانه.استیکافنیهم،میشدشاهماشدخوبچه،شدینیزمشاه

راخودش،هستمیهرچوهستمدانشمندمن،هستمیخوبمادروپدرمثالًمنکهینیعناونیابهایکندبسنده

دینبا.نه؟بمانددیباجهاننیايتو.نه؟بماندذهنيتودیبا.نه؟کندبسندهدیباآن بهیاسمکیباکندنیمع

.بماند

زندهتوبهخواهممی،هستمتوجنسازمندییگومیشما.شودزندهاوبهدیبا.باشدداشتهدیبارايزدیاخواست

،دارمطمعحاالکارنیادر.استبردهبکارراصیحرکلمۀحاالکارنیادروندارمقبولرانیاازکمتروشومب

من.ورزدمیحرصاويسوبه،کندمیجامددوبارهراتیمعنویذهنمن،یذهنمنبانه،تیمعنوکاردرصمیحر

.مامییگونمیرانیا.استذهنهمهنهایا.بروداويسوبهورزدمیحرص،کندمیخلقیذهنيخداکی،یذهن

صیحربلهکارنیادر،شودمیبازشودمیبازشودمیبازدارددرونتانيافضنیاو،دیشومیآزادشمانکهیادر

دربزرگيهاهخواستدیشوبزندهاوبهاگرحاال.دیندارقبولرااوبهشدنزندهازکمترشماپس.میهست

کهبگوییممیبخواهمیتوانمییول،حضورگنجبعنواناآلنمیداریفیضعیمالۀیبنخوبما.دیدارجهاننیا

کهشودمینیاکوچکهمت.استبلندهمتنیا؟میکنپخشجهاندرزبانهایلیخبهراموالناهوشیارينیا



Program # 655ضورگنج ح655برنامه شماره 

17: صفحه

ها یرانیايبرافقطکهمییبگوای.کهستینبزرگنکهیا.استبسدیگرمنيبرا،دمیفهمرانهایامنمیبگومن

چرا.میکنمیراکارنیامیدارماحاال.استکوچکیلیخهمنیابدانند،زبانانیفارسفقطکهمیکنپخش

،دیگونمیموالنامگر؟مینکنپخشناتیکادرراهوشیارييانرژنیاچرا؟مینکنجهانمردمهمۀيبرا

يانرژنیاچرا؟برسدحضوربهانسانکهمنتظرندهمهکهننوشتندینیديکتابها،ندیگونمیبزرگان

درمختلفيزبانهابهراها نیهم.میتوانمیماو،استبلندهمتاینهاخوب؟مینکنپخشناتیکادرراحضور

تمام خاورمیانه به زبانهاي خودشان ،بشنودتبتاهل،بشنودژاپناهل،بشنودینیچ.میکنپخشایدن

توانیم؟ینمچرانشنود؟چرا.بشنودجنوبیامریکايبشنود،افریقابشنوداروپابشنوند، آمریکا بشنود، 

.توانیممیحتماً

دهدرهگُوعللَتوخاكيهاهپارتا***رواتیحآبدروهاهجامتوبرکن

همدرديهرباهویتیهمباوريهرباپوشیديباوريهربکن،راشدگیهویتهميهاهجامتمامگویدمی

وجهاناینبهچسبیديکهزمانیتابشو،کییخدابایعنییکتایی،فضايتوبروشولختبکن،راهمههویتی

مثلباورجامهپوشد،میجامهجورسهچسبد،میچیزسهبهآدمکهگفتیمهمبارهاکه، چیزهابه وباورها

باعدهیک.پوشدمیرااینهاعلمیباورهايفردي،باورهاياجتماعیباورهايمذهبی،باورهايسیاسی،باورهاي

مادهکههمماوکندمیکاراینطوريمادهوهستماده:هستکههمینگویندمیهویتندهمعلمیباورهاي

علمیباورهايایشاننظربهگویدنمیچیزيهمچونعلمالبتهگویدمیعلم.شودمیتماممیریممیوهستیم

.داریمجامهتاسهدردهاوکنید،حسشوببینیدتوانیدمیکهچیزهرفیزیکیچیزهايفیزیکی،چیزهايبا.دارد

فضايبهبرویدگذاردنمیخداشماداریددردکهزمانیتاباشید،دردهایتانمواظببسیاربسیارشما

حساست،دردکینهاست،دردرنجشاست،دردحسادت.استدردمنفیهیجانجورهرهمدردیکتایی،

حساست،دردجداییحساست،دردترساست،دردنگرانیاست،دردخبطحساست،دردگناه

راآن داریدنفریکازکهرارنجشیکفقطبیاندازیدرادردهاهمهکنیدفرضشمااست،دردتنهایی

ولیرسدمییواشکیالبته،رسدنمیشمابههمخدابوسهیکتایی،فضايبهبرویدگذارندنمینیاندازید

توکنبر.بیندازبینداز.عقبکشیدمیدریابهگذاریدمیراپایتاننوكشود،دریاواردتواندنمیخیلیدیگر

فکري،ازاعمتووجودذراتتمامشود؟میچیموقعآن زندگی،آبیعنیحیاتآبرو،حیاتآبدروهاهجام

ند،دهمیرابرکاتبهترین.دهندمیگوهرولعلاینهازندگیحسازاعماحساسی،ازاعمجسمی،ازاعم
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میوةآورند؛میبوجودنیکچیزيدهند؛میخالقیتدهند؛میسازندگیدهند،میشاديدهند؛میسالمتی

.ورزيمیعشقکنی؛میدوستیکنی؛میتربیتخوببچهدهند؛میخوب

باشیدداشتهرابطهایجادتواناییشماکهداردفرقاست،مهمخیلیانسانهاباانسانرابطهاستمهمخیلیرابطه

این.باشداوبرکتبهآغشتهباشد،اوعشقبهآغشتهزنیمیکهحرفهرکهباشیعشقجنسازبایدمردم،با

.کاریدکجايکنیددقتخوبنیست،سازکارباشدسمبهباشدکینهبهباشددردبهآلودهاگر.استکارسازحرف

دهدجگرخونِودیانميدلبرکو***یبتآن اززیبپرهوعشقيسوزیبگر

نگاهجهانبهاالنهستی،هوشیاريتویعنیبشوي،یکیبا خدازندگیباکه، بروعشقسويبروعشق،سويبرو

آویزشهاياینازبرخیخواهی،میزندگیچسبیديکهچیزهاآن ازوکنینمیولچیزهابهچسبیديکنی،می

نکناست،حاکمکنترلوترسکنند،زندگیآنهاگذاريمینهوکنیمیزندگیخودتنهکههستند،آدمهاشما

نیستدوییاینجابشو،یکیاولیهزندگیآن بابروبرگردکنرهارااینهاهوشیاريعنوانبهبیاتو.راکاراین

زندهخودترويدفعهیکعقبکشیدمیشمایعنی.شويمیاگاههوشیاريازهوشیاريعنوانهبشمافقط

ایندهیدمیاجازهشماهستیدخداامتدادشما.نیستدیگريکسیشوي،میآگاهخودتازخودتشويمی

،شودمیآگاهخودشازخودش،بشودمئقاخودشرويوشمابصورتعقببکشدراخودشخداامتداد

دتانخوباواقعدرشماوحدتعشق.استعشقاینشودمیجداجهانازبشودآگاهخودشازخودش

امرداریمموالنااصطالحاتدرباشباش،گویدمیواقعدر.هستیداوشماچوننیستدیگرکسیاست

فضايرا،بودنرا؟چیخوابیده،بیمارستاندرکهمریضآدمبهبریدمیکادوچطورشما.باشیعنیکُنکُن،

رازندگیکندنگاهشمابهکسیهر.استبخششفاآرامشفضايوآیینهاینورا،آیینهگفتیمرا،آرامش

آنوراینورنداریددوستشما.استزندگیجنسازهمخودشکهبیندمیشماآیینهدرراخودشیعنیبیند،می

.باشیدشفابخششماوببینند،شمادررااصلشانهمهرویدمی

دهدمینشانراخودشکندمیدلبريدائماًکهاستذهنیمنهمانبتاینبتی،آن ازبپرهیزوعشقسويبرو

بیرونیچیزهايباشدگیهویتهمازذهنیمن.یداهویتهمآنهاباشماکهاستبیرونجهانيهاهجاذباینهاو

راجنساینخواهیدمیشما.هستشمادرجنسآن ازاینکهبرايدارد؟جاذبهچرادارد،جاذبهشمابرايکه

؟کنمکارچهمنپسباشدنداشتهجاذبهکهبگوییداستممکنحاالشما.باشدنداشتهبهجاذکهبیندازیدبکنید

خوشت،بیایدخوشتتوانیدمیهمیشهشما،نیایدخوشمزنهاازمردماگرمنیعنیبکنم،توانمنمیزندگی
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.آیدمیذهنیمنفکربهنهااینیایدفکرتبهچیزهااینموقعییکدارد،فرقجاذبهاینباجاذبهآن آمد،خواهد

ذهنیتصویراینازبتاینازبشویمزندهزندگیبهتوانیممیمانهنکنم؟زندگیمنگوییدمیشماخوبخیلی

یااستوابستهآن بهزندگیمبگوییدشماشودمیدیدهبیروندرکهچیزيداردفرق.کندمیدلبريکهبگذریم

.برمنیلذتازشوخورممیکهاستچیزيایناست،بدنیارضايجاذبهیکاستجنسیجاذبهیکایننه

گوییدمیشما.کندکنترلحضورآن بگذار.باشدشمادرحضوریکدائماًولیبخور،بروبخوريخواهیمیحاال

شمابهولیبخور؛کمترگویدنمیحضورنه؟کنمکارچهموقعآن منبخورکمترگویدمیآیدمیحضوردفعهیک

دارید،الزمچقدربخورید،بایدچقدرکهدانیدمیکنید،میرعایترامیزانوباالنسشماکهدهدمیعقلییک

اینبیرون،درهستچیهریاموضوعاینخاطربهبردنمیخوابتشبشماکهاینقدرآیادارید،الزمچیاصالً

ايرنجیدهوخشمگینیاینقدر؟استموجهبردنمیابتخوکهایناست؟موجهشماشفتگیآایندارد؟ارزش

.نیستنهاست؟موجه

جزمانداریمچارهرا؟بتیهمچونو را؟دلبريهمچونداشتینگهچرادهد،میجگرخونشمابهکندمیدلبري

خودماناشیویواش،بپرهیزیمذهنیمنبتاینازوبرویم؛زندگیباشدنیکیسويبرویم،عشقسويکهاین

اینآخربارصدباردهباردوباریکجگرخون.مابهدادهجگرخوندائماًوکردهدلبرياینکهکنیمآزادرا

اشکالکهبدانیدخواهیدنمیشما.هستاشکالییکاینجافهمیمنمیمایعنیشود؟میجگرخونهمه

بتآن رامسایلتمامپرستیم،میمااست،ماسردرذهنیبتاینمقصرند؛مردمکهنگوییدموقعهیچچیه؟

رامنببین:گویدمیکهاستاینماموریتشهمآن کند،نمیایجادبیخودهمذهنیبتآن کند،میایجادذهنی

توآیدمیحیفممنمن؛بهنچسباینقدرهستی؛کیبشناسبروبشو؛یکیخدابابروباش؛خودتبرونپرست؛

چقدرمندیگرشوبیدارآخرکنی؛میخرابرافکرتکنی؛میخرابراذهنتکنی؛میخرابرابدنتاینقدر

نه.نیاوردیمشانسشد،دفعهاینشایدگوییممیآن بهچسبیممیماهمباز.گویدمیرااینآنهمبدهم؟دردبهت

.دهدمیجگرخونهمیشهاینآورينمیشانسموقعهیچ

دهدروصیبیغراجانجسمنقاش***خوبچیهیخوبدیاینمنچشمدر

منکهنیستمهمقدراینیعنی.نیستمهمبرایمآید،نمیمنچشمبهبیروندرزیباییهیچزیباییگویدمی

مااشکالابیاتاینازخیلی.شدهمامالو.بشودقطعزندگیمبهتوجهوبیرونیزیباییاینبهبرودتوجهمتمام
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خوبیآیدمیمنچشمدر:بخوانیمطورياینبایدانسانهاماازخیلیبراي.کنیددقتخوباگردهدمینشانرا

ازماکهاینبرايبرد،میخودشباگیردمیراماآیدمیماچشمبهشودمیردکهروییزیباهرزیباییخوبی،هر

کهراانسانوضعیتاشکالهماولبیت.شدباعکسشبایدولیدیگر،ماستاشکالاینخوب.هستیماوجنس

همدهیمیوهکنی؛میتجسمذهنتبااستمحدودشماصحرايگفتداد،نشانروشنیبهاستذهنخوابدر

سالشسیمثالًکسییکاگر.هستدردتوشذهنیمنبادهیممیماايمیوههردهد؛میبدمیوهدارداشکال

چیزهاچهبهافتاده؟اتفاقاتچهکهببیندرازندگیشداستانعقببرودیندبشیعنیکندتاملکمییکاست

.فهمدمیخوبرااینهاکشیدهدردوشده؟دعواچقدرشده؟جداجوريچهشده؟چیچسبیده؟

ماجسماینلحظهبهلحظه.کندمیخلقلحظههرنقاشییکراماوضعیتراماجسمگویدمیبنابراین

استزندگیجسمنقاش.جسمنقاشبوسیلهکی؟بوسیلۀکنند،میتغییرمابعدچهارومافکرو

دهد،میغیبیصورتهايدهد؛میغیبیصور.شماستهوشیارياینجادرشماجانرا،شماجان.خداست

یغیبصورکهبفهمیدآنجابرویدبایدشوید،میمشغولغیبیصورتهايبهویکتاییفضايبهرویدمیشما

کردنشناماهیمثلکرديشروعدریااینتويشدیددریااینواردوقتیشمایعنیچیه؟گویدمیموالناکه

ایندرجهاناینبهبیاوریدخواهیدمیبرکتییکهمیشهکنید،خلقخواهیدمیچیزيیکهمیشهاین

.بیرونخوبیهايبهریزدمیبرکتوشاديوزیباییشماازواستزیباییواستآرامشهستشاديبرکت

االنوایدکردهزندگیدیگريجورشمااگر.خواندیماالن.شماستشکرهايگدايبیرونیشکرهايگویدمی

بهحساینداردوگذردمیداردهمزندگینشدیدمندبهرهزندگیازونیامدهگیرتانشادياصالًکهبینیدمی

گوشخوبابیاتاینبهنیستم،برخوردارزندگیازمنوگذردمینمزندگیکهاینمثلدهدمیدستشما

آن کو؟کیفیتکو؟پسکهکرد،خواهیدحسرامغبونیتاینهمیشهبگذرانیدذهنیمنبارازندگی.کنید

ندارم؟اصیلشاديچراندارم؟چراکو؟بکنمخواستممیمنکهزندگی

دهدخبرکوثرزعقلکهرامرغآن***؟کورهاي مرغبانوشدشورآبیک

ازبگذاریدوبشویدزندگیباموازيشمایعنی.آیدمیآنورازکهاستآبیمنظورولیاستبهشتیچشمهکوثر

اسمشچههرعشقزیبایی؛شادي؛زندگی؛خردبرکت؛فَرّ؛گذاشتامروزرااسمشکهآیدمیچیهرآنور

اینورازمعجونیکیکهباشیدداشتهخبرحیاتآبوکوثرآبازوبشودشماوجودواردایناگرگذارید،می

یعنیکورمرغهايباشمااینصورتدراستخوبیآباستايخوشمزهاستشیرینیچیزخیلیکهآیدمی
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اگرشماکهاستاینشورآب.استجسمیهوشیاريهمینشورآب.نوشیدمیشورآبدیگرذهنیهاي من

بخوریداگرو.استهمراهدردمقداریکباهمیشهباشدخوشیکهبیایدبیرونازکهچیزيهراشیدبذهنتوي

بازشماکند،نمیقانعراشماتاییدخردهیکخوبکنند،تاییدراشماکهکنیدضفر.شویدمیترتشنههمباز

کنند،تاییددیگرهمهتاییدتاییدتایید،خواهیدمیبیشترهمبازخواهیدمیبیشترهمبازخواهیدمیبیشترهم

.شویدمیسیرخوریدمیحیاتآبوقتیولی.شویدمیتشنهبدترنه،شما؟شویدمیسیر

پیشاشکالییکباالرودمیسنشداردکردهعادتمردمتاییدوتوجهبهکهکسیوما؟خواهیممیتوجهچقدر

زیبااشقیافهکسیکهکنیدفرضمثالًدهند،نمیراتاییدوتوجهآن ندنیستکهمااختیاردردیگرمردمآیدمی

مردمپژمردن،بهکندمیشروعمدتییکازپسخوببه،بهاهللاماشاءخوشگلیچقدرکهگویندمی همهباشد

دهدمیجهتوهماینایاکهبودنگرانهمموقعآن .شودمیافسردهشود؟میچهموقعآن .کنندنمینگاهدیگر

بیاوري؟آبورآن ازروينمیچرا.دهدمیتوجههمآن 

گوییممیما.بردنمیرااوجمعقانوندیگرخوردرازندگیشیرینآبخردهیککهکسیکهبگویدخواهدمی

بخورمخواهممیهممنخورندمیشورآبمیلیوندهبخورم،خواهممیهممن؟خورندمیشورآباینهاچرا

شیرینآببفهمیوراشیرینآبکنیمزهبایدباریک.کنندنمیاشتباهاینها؟دارمفرقچهاینهابامنمگر

آبقبالًمننه،استخوبشوربآاینبابا.بخورندنفرمیلیوندهکهاینولوخورينمیشورآبآن ازبعد؟چیه

.جوریهچهآبدانممیخوردمشیرین

دهدسرحالدرندیببآن ماهگر***شیخوسنحبهرامادهیددوکندرپخود

دیگريچیزي)خدا(اوزیباییازغیرمایعنیکند،میپرخودشزیباییوخودشنورباراماچشماناوگویدمی

دو تاصلهفایکبارشویم،زندهاوبهیکباربخوریم؛راشیرینآبیعنی،یکبارببینیمرااوماهمااگربینیم،نمی

اینازبعدمنکهبگوییدشما.برودبدهیمراذهنیمنسراینحالدروبشویم؛زندهبهشکنیمحسراصندوق

همسالچهلکردیمدرستذهنیمنسالچهلماکهنیستطورياین.بگوییمتوانیممیخواهمنمیشورآب

تندهی.برسیدحضوربهشماوبرودبینازماهیکردتواندمیذهنیمننه؛برود،بینازذهنیمنخواهیممی

رويزندگیبگذاریدباشیدموازيشمااگر.توانممیمنکهکندادعاذهنیمننگذاریدالبتهکنید،شناساییتند

وکنیدمینگاهذهنتانبهناظرعنوانبهشماچههربهتر،صبورترچههرتر،تسلیمچههریعنیکند،کارشما
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بهبکندکارزندگیگذاریدمیکنیدنمیکاريوداریدمینگهداریدمینگهراشناساییاینوکنیدمیاساییشن

منچیزيچهبگیریدیادباال،آیدمیذهنیمنکنیدعجلهچههر.رسیدخواهیدآنجابهزودتروشماستنفع

آینده،وگذشتهبهزمانبهببردراماکهبیرونازتحریکیگونههرعجلهوستیزه؛مقاومت؛:کندمیزندهراذهنی

.استمنمالهمهاینهابرسمزودتربایدمنبرسم،حضوربهتوانممیدیگرانازبهترمنکههمینعجلههمین

مناستمندستکهآن بکنمهمکاريبایدبکنممنکهکاريتنهانیست؛مندستاینبگوییکهداردفرق

.بکنمآشتیلحظهایناتفاقباکنممیکوششمی ماندیادمکهآنجاییتاشوممیموازي

منداند،نمیمنذهنیمنکهکنیدمیاعترافشمایعنی.دهیدمیراسرتانشماکهاستاینمعنیشکاراین

کردنکارماشرويکندمیشروعکلعقلگفتهآخربیتدرو.رساندمیصفربهراذهنیمنکاراینودانم،نمی

شماپس،کندمیکمکشمابهآن ،راشمابدنجملهازکندمیادارهراکائیناتاینتمامکهاستعقلیکلعقل

تظاهر.دانمنمیدانمنمیبگوییتعهدوتداومباوآگاهیباشناساییباواقعاًکهاینبا.بدهیدراسرتانتوانیدمی

رود؛میذهنیمنسریعنیرودمیسرتانتمرینمدتییکازپس.رسدمیصفربهتانمنکاراینبانکنید،

آید،میخالقفکرهايکهبینیدمیدفعهیک.استکلعقلکهشودمیجایگزیندیگرعقلیکرود؛میعقلتان

کهشودمیاشمبهالهاماتییکآید،میدرونازجوشدمیرسد،میشمانظربهها حلراهآید؛میجدیديهاهاید

.دانمنمیگفتیچرا؟نبود،قبالً

دادنسرحالدر.شودنمیمشغولذهنتانزنید،میحرفکمکهاستاینعالمتشدانمنمیبگوییدشمااگر

نگهرادردبکنمتکراردوباره.رودمیباهاتهمدردهایتبرودسربرود،بدهیراسربایدآناًلحظهاینیعنی

تادواینبه؛هاهکینمثلرنجشها؛مثلشدهذخیرهدردهاي.استماخاصیتبدترینوترینيموذدردندار،

استممکندارید،کسیهرازکینهببخشید،شمارنجیدیدشماکیهرازبرویدکنیددقتشماچیز

هرباشد،شخصیاستممکنباشد،خانوادگیاستممکنباشد،مذهبیاستممکنباشد،قومیکینه

.بشویدیکتاییفضايواردتوانیدنمیکینهبا.بیندازیدهستچی

دهدنظرشیخداکهيادهیدزحاشا***؟خاكنگاردیآتويگدادهیددر

بیروندردهدمینشانماذهنکهچیزيسازیم،میبیروناساسبرذهنماندرماکهبتیهمینیعنیخاكنگار

توچشمبهساختهذهنتکهچیزيآن خاكنگاراگرگویدمی.باشددخواهمیچیهراست،خوشگلچقدر

خداکهاستچشمیازدورکاراینکند،مینگاهبیرونبهگداست،تودیدداري،صفتگداچشمِتوپسآیدمی
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شماچشمازخدایابینیدمیخداچشمبادارید،راخدانظرهستیدتسلیمشمااگرلحظهایندرداده،نظراوبه

رابیرونتصاویروها عکسوداریدگدادیدةصورتآن درداریدجسمیهوشیاريداریدمناگر.بیندمیراجهان

ذهنیمن،کردهفروکشذهنیمنعقل،کندمیکمکشمابهداردایزديداناییلحظهایندراگرپرستید،می

اونظرواستزندهتوجهنظرخدا،نظرباشما،داریدقیعمیکزندگیباشدنموازياثردراالنشماوشدهصفر

خواهششماازمنبارهااستواضحکنیمتعمقکمییک.پرستدنمیراخاكنگارکهآدمیچنینیک.بینیدمی

.بشودبازبگذاریدکنیدتکرارکنیدتکرارکنیدتکرارخودتانبرايبارهاوبارهاراابیاتکهکردم

بانهایزدينورباکهچشمیازاستدورحاشا؟گویدمیچراچی؟یعنیخاكنگارچی؟یعنیداگدیدةبپرسد

هوشیاري.بینیدمیاوباداریدحضورهوشیاري،االننداریدجسمیهوشیاريشما.ببیندجسمیهوشیاري

تادوبینفاصلهفکر؟تادوبینفاصلۀبایابینیدمیفکربااست،صندوقفکراست،فکرتادوبینفاصله،حضور

راشمالحظهبهلحظهافتد،میاتفاقلحظهبهلحظهشما،ازنیستدورشوید،میزندهاوبهشما.خداستنظرفکر

بینخاكنگارگدايدیدةبایابینیدمیآن نظرباشماببیندزندگی،کندمیامتحان

دهدربعوراهيجزوقلِعزراما***کلعقلِبوكتاگفتنحرفزخامش

گفتنحرفاینگفتن،حرفازباشخاموشگویدمی.گذراندندادن؛عبوریعنیعبردهد،عبوریعنیدهدعبر

دردبهمنيهاهدانستودانمنمیذهنمبامنکهبکنیدشناساییشماکهشودمیخاموشماذهندرموقعی

یککهکنفرضشمااگر.پایینآیدمیفکرهاسرعتحداقلوخواهممیرازندگیداناییمنبلکه.خورندنمی

.استفاصلهبقیهکنید،میفکرتا10دقیقهیکدرکهبینیمیاالن،یکیثانیههردرکرديمیفکرتا60دقیقه

خرديکلعقل.شودمیحتماًوکه،شایدیعنیبوكبوك؛تاشود،میترخاموش،استفاصلهکنیدمیفکریک

استجسمیهوشیاريکهجزويعقلاینازبیایدراشما،کندمیادارهراشمابدنحتیگفتمکائیناتتمامکه

نهبشناسیدراخدانهتوانیدنمیجزويعقلباشمابدهد،عبورراشماتواندمیاوفقطبدهدعبوروکندبازراراه

راخودشدستۀکهچاقورا،خویشدستۀتیغبِبرَدکی.دبیاییدرجزويعقلازنهکنیدحرکتاوسويبه

هوشیاريخونبشویی،آببابایدراخون،محالواستمحالشستنخونبهخون:گویدمیموالناو.بردنمی

.بشوییبایدزندگیآبباخونبابشوییتوانیمیجوريچهاستجسمی
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چندآن ازقبلولی.خواندخواهیمراششمدفترجوحیمثنويلهدنباامروزبخوانممثنويبیتچندبدهیداجازه

هوشیاريازشدنتبدیلوعشقخریدندرکهببینیدبکنیدخودتانبهنگاهیشماکهایناز.خوانممیبیت

وقتواقعاًاستکلیدتکرارگوییممیکهاین؟کنیدمیکارآیا؟هستیدمتعهدشماحضورهوشیاريبهجسمی

موالناازبیتچندخواهیدمیرفتهسرتانحوصله؟هستیدتماشاچییکواقعاًیا؟کنیدمیتکرار؟اریدگذمی

موالنامنگوییدمیجایییکرویدمیوکنیدمیحفظوخوانیدمیرابیتچندنکردهخدايیا؟بخوانید

تکراربارصدرابیتیهریعنییدکنتکراروباشیدمتعهداگراست؟چقدرراهاینبهشماتعهد.خوانممی

نکنید،حیفشراموالنابیت.باشدکافیشمابرايبرنامهسهدواستممکنبشودبازبگذاریدکنید

وبکشیددردشماکهاستحیفبشوید،تبدیلشماتابدهدشمابهشناساییشود،بازبگذاریدبخوانید

کمکحضورگنجبهدانیدمیصالحچیزيیکماهیانهجبرانانونقکنید،رعایتراجبرانقانون.نباشیدمتعهد

.کندمیمتعهدترراشماکنید،

اینازنهکردهمجبورمراکسینهبینیدمیاینجارامندوشنبههرشماخودم،اززنممیمثالمنراتعهد

وبکن،راکاراینکهیدگومینیرویییکاحساسییکعشقییکخواهممیچیزينهآورم،میدرپولراه

مریضمنکه.زدممثالراخودمفقطمنبسنجید،راتعهدتانمیزانوکاراینبهشماورابندهراندمی

موالنا.استتعهدکاراینباشم،اینجادوشنبهکهروممیطوريیکروممیمسافرتآیم،میبازهمشوممی

وقتشانوکنندقیمتخواهندمیفقطبخرندآیدنمیدلشانولیندبخرلباسروندمیکهآدمهاییزندمیمثال

.بگذرد

832بیتششم،دفترمثنوي،مولوي،

بودگردیدنگولنَظارهآن ***بود؟بِخریدناهلنَظارهکی

برودمهها موقعبعضیکندتماشاراها ویترینفقطبرودخواهدمیکهکسیتماشاچی؛بودن؛تماشاگریعنینظاره

وهست؟چندیکیآن ؟ساختهکشورکدام؟استچندپیراهناینفروشندهخانمیافروشندهآقايکهبگوید

.بخریدخواهیدمینطوريآراموالناآموزشهمشمابیرون،آیدمیبعدشوکندمیسئوال

استگشتنوبگرددطفقخواهدمیاست،گشتنگولواقعاًتماشاچیآن نیست،خریدناهلتماشاچیگویدمی

آنورواینورراآن ذهنیمننیرويوذهنیمنفریبوذهنیمنحماقتوذهنیمنخالصهکردن،صرفوقتو

.هستیدکارکجايکهببینیدشماکهخوانممیرااین.بردمی
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رسپخندشیرووقتریتعبیپاز***؟چندبهآن وچندبهنیک،رسانپ

یعنیوقتتعبیر.گذرانیوقتبرايشهر،توافتادهراهمغازهبهمغازهاست؟چندآن است؟ندچاینپرسدمیهی

کجاست؟مالارزد،نمینهارزد؟میچندبهپس.ارزدنمیدالرصددالر،صدچند؟کردن،مسخرهووقتگذراندن

قانونبدهدراپولیا.بخردواهدخنمیداردهماگریا،پرسدمیرفتههمانطورجیبشتوينداردهمپولیهیچ

ندارد،راتعهدبکشد،خواهدنمیرازحمتجبران،

جوکالهويمشترکسآن ستین***توزخواهدمیکالهیملولاز

وقتیازباشگاهروندمیها خیلی.بزندحرفیکیبابرودخواهدمیرودمیکالسییکهماگررفتهسراش حوصله

حرفاینبادقیقه10نشستهکهبینیدمیزدنحرفبرايروندمیهمها بعضیکنندمیورزشآخرتاروندمیکه

توازکهرفتهسراشحوصلهنکرده،ورزشدقیقه10بودهآنجاکهساعتیدودرزندمیحرفآن باربعیکزندمی

هستید،کاالجوهستید،ريمشتشماکهاستاینسرصحبتحاالنیست،مشتريشخصآن وخواهدمیکاال

خواهیدمیکنید؟درونیخواهیدمیبخرید؟خواهیدمیراموالناآموزشاینبخرید،خواهیدمیراخوبچیز

.نکنیدراکارآن نه.برویددوربیندازیدیابشنویدخواهیدمیفقطیاکنید؟تغییرخواهیدمیبشوید؟تبدیل

بادمودیپ؟اومودیپیکجامه***دادبازودیدبارصدراکاله

نکنید،درونینکنید،عملودادهپسدیدهبارصدراپیراهنکهخانمییاآقاآن مثلبخوانیدراابیاتنیاییدشما

رارنجشتانبایدکهبشنویدبایدشماچقدر.کنیمتکرارچقدربایدماراموضوعییکدیگرچیه؟کهنفهمید

جامه،دادبازودیدبارصدراکاله.دهیدمیپسداریدخوبکنیدنمیعملاندازیدنمیدشنویمیاگربیاندازید،

.کردتلفراوقتشیعنیباد،پیمود.نپوشیدراپیراهننپوشیدراجامهیعنی؟اومودیپیک

يررسسینگلگَزاحمکو***يمشتررّفَورّکَودومقُکو

واقعاًاستقدممباركمشتريوبیایدمشتريخواهدمیاستفروشلباسدهایستاواآنجاکهداريمغازهآن

شماوقتوچنده؟اینپرسدمیفقطآمدهکهآنکسینه.داردالزملباسبخرد،خواهدمیداردالزمپیراهنآمده

.برودبگیردرا

رامعنایشخواندمیبارصدوشنودمیراموالناشعرکهآنکسیشکوهجاللکجا،مشتريشکوهوجاللگویدمی

شنودمیشوخیبرايوکندمزاحخواهدمیکهآنکسی؟کجاآن دهدمیتغییرراخودشکندمیعملفهمد،می
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کندمیچیزسطحشبهذهنیش،منباکندمیمسخرهکهکسییعنیيررسسینگلگَآورد،میدرشوخیبه

یاگویدمیدرستحافظگویدمیآیدمییکیحاالاست؟درستینهاابفهمیمکجاازمابگیردایرادخواهدمی

اینهاچه؟یعنیحرفهاایناست؟مقایسهقابلچطورينیچهبااینهابوده؟بهترفردوسییابودبهترموالناموالنا؟

.کنیدمینگاهخودتانبهفقطشمانیستکسهیچکنیدتأملوبکنیدخودتانبهنگاهییکشماگهخواندمرا

فرستدمیرازنشجوحیگفتکردمعرفیمابهموالناراجوحیباشدیادتاناگرخواندیمکهايقصهدنبالاما

همزناینبیندمیکهوقتیقاضیاست،لوندوخوشگلجوحیزنوبکندشکایتجوحیازبرودکهقاضیپیش

وکنم،رسیدگیتوشکایتبهتوانمنمیاستشلوغااینجگویدمیقاضیبهدهدمیوقتحالتهموروستزیبا

طرحوچیست؟معمولصنعماي:گویدمیقاضیباالخرهاستبازهوسمنشوهرکهاستاینجوحیزنشکایت

اینکهازقبلولیخانه،بهکنددعوتشبوبزندگولراقاضیبرودگذاشتهقرارزنشبااست،سادهخیلیجوحی

تويبروداستمجبورقاضینیست،دیگريجايصندوقازغیروآنجاداردصندوقییکزندببزنشدستقاضی

راصندوقفرداوکنددعوازنشباهمخردهیکوببنددراصندوقدرطنابباوبیآیدبیرونازجوحیوصندوق

.بگذرداموراتشترتیباینبهوقاضیمعاونبه؟کیبه.بفروشدبازارتويببرد

صندوقتويافتیممیاستذهنساختاربهمربوطواستذهنکاریککهقضاوتماکهدهدمینشانقصهاینو

درستآن ازجوحیکهاستییهاهجاذبزنشاست،ذهنیمنرمزجوحی.استجوحیصندوقصندوقاینو

یکتواندمینقشهااینهمهاًتقریبپسکند،میدرستهوشیاريرااینهاهمهآنها،باشدگیهویتهمباشده

کمیبایدشمانفر،یکشودمیدوبارهآنهمبگیریدخدااگرهمراقاضینایبکهقاضی،نایبازغیرباشدنفر

شمالحظهایندرشویدمیمتوجهشماپسشمابرايباشدتواندمیمهمیقصه.جزئیاتشوقصهرويکنیدتأمل

قضاوتداردواستهوشیاريجنسازنشستهمحکمهدرقاضیآن کههمانطورهستیدهوشیاريجنساز

مردمکاربهنشدههویتهمچیزهیچباندارد،نظرچیزهیچبهقاضیآن کند،میقضاوتزندگینظرکند،می

استهمراهشدگیهویتهمباقضاوتشاینوکندمیقضاوتقاضیکههمینوشماهمینطور.کندمیرسیدگی

اینبهبرویمجوحیصندوقبهمااگرکهدیدخواهیمامروزوجوحیصندوقرودمیوخوردمیراجوحیفریب

بدهیمهزینهبایدمایعنی.خواهدمیهزینهخواهدمیپولجوحیکهاینبراي.بیاییمبیرونتوانیمنمیسادگی

.خواندخواهیماالنکه
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اگرولینروید،جوحیصندوقبهنکنیدبدوخوبنکنیدقضاوتنیدتوامیقاضیعنوانبهشمالحظهایندرپس

.کنمتکراررااشخالصهفقطافتاداتفاقچهکهدانیدمیآنصورتدررفتیدجوحیصندوقبهوکردیدقضاوت

فرداوبسترادرشورفتصندوقتويقاضیوبودشدهاشخانهواردقاضیکهبالفاصلهآمدبیرونازجوحی

.حمالحمال:گفتمیهیصندوقتويازقاضیوحمالپشتگذاشتراصندوقوآوردحمالیکرفتصبح

کهکندمیفکرحمالاولودوباره،هستیمماخودهمحمال.هستیمهمصندوقمانحمالماکهاستاینمعنیش

الهاممالاینهستماسرردکهصداییکنیممیتصورمااینکهکمااستغیبیفرشتهصدايواقعاًصدااین

ازصداکهشویممیمتوجههستیمصندوقفشاروهستیمزندگیفشارزیرکهمایعنیحمالولی،استغیبی

گویدمیحمالبهصندوقتويازقاضیو.نیستخداالهاماینآیدمیماذهنازصداآید،میصندوقداخل

ببردبستهدرهمینطوروبدهداستصندوققیمتکهچقدرهرایدبیکهگوییمیمنمعاونبهمحکمهبهرويمی

حمالیمدتیکهاینازپسماکهاستایننشانگرکندمیراکاراینورودمیحمالو.نرودآبرویمکهمنخانه

مثلآدمهاییهستندپیامبرانقاضینایبگفت.باشیممعاونمانفکربهکهاستممکنافتادیمدردبهوکردیم

:هستقسمتاینتیترپس.کنندمیرهاجوحیصندوقازراماکهموالنا

آخرهیالیجوحازراصندوقکردنيداریخروبازارانیمیقاضبیناآمدن

4520بیت،ششمدفتر،يمثنو،يمولو

دهندمیزرشتریبهصدنُگفت***؟چندبهصندوقت:گفت،آمدبینا

سکهتانهصدکهشدهپیدامشتريحاالتاگویدمیجوحی؟فروشیمیچندراوقصندکهگفتآمدقاضینایب

.استنایباینهممشتریشتنهااصالًدهد،میطال

اریبسهیکگشاي،داریخرگر***هزارازفروترمیآنمیمن

کنبازراات سهیکدر،يداریخراگر.فروشمنمیسکههزارازکمترمیگومیمن،دهندمیناریدنهصددیگویم

دردصندوقخواهدمیصندوقنیاحاال،یصندوقيتودیرفتشماکهاگریعنی؟یچیعنی.بدهخرجبهسخاوت

کیصندوق،باشدباورکیصندوق،يمادر،يپدرنقشمثلباشدنقشکیبایشدگتیهوهمصندوق،باشد

یراحتبهراشما،استکردهصندوقيتوراشماکهیکسآن یجوح.دیرفتیصندوقهریهرچ،باشدعادت

یکازراغذا.خواهدمیغذاشماۀنیک،شمادردشمارنجش.یزندگ؟شماازخواهدمییچ.دیبروگذاردنمی



Program # 655ضورگنج ح655برنامه شماره 

28: صفحه

بهیبدهدیبا،دیکنیزندگتیفیکبااآلننکهیايجابه.دیآمیورآن ازکهیزندگیعنیشمایزندگاز؟ردیگمی

صندوقازشماکهبگذاردخواهدنمییآسانبهجوحیپس.هیذهنمننیهمجوحی.بخوردزنشباجوحی.جوحی

.دیگراستنگذاشتهحاالتانکهیاکما.رونیبدییایب

همباهاشکهینقشکیازکهدینیبمیشما.یبدهنهیهزدیبانصورتیادر؟يبخریخواهمیکهدیگومی

ازیخواهمی.یتواننمی،يریبگازشراتتیهودییایبکناردیخواهمی،دیتیهوهمکهيباورکیاز،دیتیهو

يزیچکیدیباهممنبهضمندر.یبکشانههوشیاردرددیبادیگومیجوحی،رونیبییایبرنجشکیصندوق

هکیصندوق.خواهممیناریدهزاردیگومییولاستجوحیپرداختنیآخريغذانیآخرانههوشیاردرد.یبده

.استالگوکینداردیارزشاصالًکهیصندوق،دیگومیبینااآلن

بوددایپخود،صندوقمتیق***نمدکوتهياداریشرم:گفت

.استالگوکینداردیمتیقکهصندوق.استمشخصصندوقمتیق،بکاریفر،بازحقهيابکشخجالتگفت

همدالرکی؟يریبگمنازیخواهمیناریدهزارتویعنی.حاالتوشافتادم،باهاششدمتیهوهممنحاال

:دیگومیجوحی،گویدمییچدینیببنها.ارزدنمیهمدالرکی.خواهممیدالرهزارگوییمیحاال.ارزدنمی

ستینراستنیا،میگلریزماعِیب**ستيفاسدخوديشر،تؤیربیگفت

یچمیداریشدگتیهوهمهمچوکیماکهبفهمندمردماگر.مییبگومردمبهراصندوقکهمیترسمیما

راخودمانما.میهستیشدگتیهوهمازيعارماکهمیکردجادیاهمیذهنریتصوکیما؟چرا؟مابهندیگومی

که،باشدحرصصندوقنیاوالگونیااگر.میکردیمعرفحرصوطمعبدون،انصافبا،آزاد،خردمندمردمبه

؟شودمییچ،میهستیقاضآن يجابهماازکدامهر،میباشماکهمعتبریقاضيبراهمآن ،بشودرآشکا،هست

میخواهمیکهرايزیچآن ماو.ستیندرستنیادیبخردینیببراکاالشمانکهیابدونکهدیگومیجوحی

بازراصندوقکهکندمیدیتهددارديبخریخواهمیدهیندراصندوقشما.میبدهنشانشمابهدیبا،میبفروش

دردخودمان.مییگونمیمردمبهترسماناز،کندمیتیاذراماکهیصندوقيتوازهمماایهمشما.هاکنممی

.نخردیرزیناگرنیبب،کنمبازراصندوقدیگومیجوحی.میکشمی



Program # 655ضورگنج ح655برنامه شماره 

29: صفحه

پدريایفیحتوبرنباشدتا***رخَم،ارزدنمیگر،میگشابر

یچيبرايخودبی.نشودظلمتوبهتابوخنخر،نیببراتوش،ارزدنمیيدیداگرکنممیبازراصندوقدیگویم

ارزدمیطالۀسکهزارنیامیگومیمن؟یکنمیخرجراپولت

بسازمنبا،خرممیستهبسربِ***رازيمگشابرستاريا:گفت

ۀهمرانیا.نکنفاشراراز،رازةپوشانندياگفت،استموالناحتینصجانیادرکه،کهدیگومییقاضبیناحاال

میافتادماازکدامهرهستیموقعکی.میکنبازرارازدینبامامیداریذهنمنماۀهمگرچه.میریبگادیدیباما

نیببکهمییگومیمیرومیصندوقشودمیزبایوقت.کنممیبازشدیگومیکندمیدیتهدجوحی،صندوقيتو

بازراراز،ستارياموالنادیگومی.میبدتراوازخودمانماکهیحالدر.میدانستنمیماواستبودهکارهچهیفالن

.ایبکنارمنبافقطخرممیبستهراصندوقمن،نگو،نکن

توبرتانکُترسکسبری،منایینینبتا***کننديارتّسندخَم

توبرتازینررامردميآبرو،بپوشانرارازهاایبتو،پوشاندنیعنیترسپوششیعنیترس،بپوشانوتگویدمی

یبعضکه،يشومنیاکامالًتاینرفتییکتایيفضابهکهیزمانتا.نکنندبازمردمهمراشمارازتا.ندبکنيستار

جوحیصندوقيتوماۀهم.میستینمنیا،میستینآمنما.مخندکسبر،یآمنینینبتا،یآمنهستهاهنسخ

و.میبخندبهشدینبااستکردهریگصندوقيتواآلنیکیحالنیبنابرا.چکدامیهمیستینمنیاما.میرومی

زحمتدیبا،خردمیراماجوحیازدارد.موالناستمثلییآدمهابینا؟هیکبینا.دهدمیحیتوضداردبینااآلن

دینیبب.میبدهنهیهزدیبا.میبکشانههوشیاردرددیبا،رونیبمییایبصندوقازنکهیايبراهمماخود.بکشد

.خواهدمیباالمتیقجوحی

يمادرنقشباها یلیخنکهیاکما.کندنمیرهایآساننیابه،صندوقيتوکردرایکساگریذهنمنیعنیجوحی

يتو.داردسالهچهاردهپسرکهکندمیفکرهنوزخانم،ارددسالپنجاهاش بچه.هستندتیهوهميپدرای

حرصصندوقدرها یلیخ.شودبداریببکشدانههوشیاردرددیبا.کندنمیآزادشجوحی.استجوحیصندوق

جوحیپولصندوقدرهایرانیاکهدهدمینشانونیزیتلودرمنۀسالنیچندۀتجربنیا،پولحرصهستند

.بردنمیخوابشانشب،شودمیدیتهدپولشانایشوندمیناراحتاریبس،دهندمیدستازهکراپول.هستند
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يبراجوحی.کندمییزندگردیگمیراشمایزندگ،بردنمیخوابتانشمایوقت؟چرا.کندنمیآزادشانجوحی

.گرفتخواهدو.ردیبگیقاضازيزیچکینکهیايبرا؟استکردهراکارنیایچ

اند بنشاندهبالاندرراخوش***اند ماندهتوچونصندوقنیدربس

مردمازیلیخ.اندشدهساکندردهاوبالدرواند ماندهصندوقنیادرتومثلها یلیخ.دیگومیداردبینااآلن

،کندمیآزادصندوقکیاز.ردیگمیپولنهایاازمرتبزنشباجوحی.هستندجوحیصندوقدرنیزميرو

قضاوتشمالحظهنیایعنی؟یچیعنی.بدهدبیفررایقاضتافرستدمیرازنشهمبعدسالچون.دیدمیخواه

البتهرفتدیخواهدوبارهاًبعد.حالهربهآوردمیدرصندوقنیاازراشماخدا،صندوقيتودیرومیدیکنمی

از.صندوقيتوشودمیتیاذیقاضاًواقعکهدیددیاهخودیبخوانخوبراداستاناگر.راصندوقدینشناساگر

ایو،سوزانممیراصندوقدیگومی،کندمیدشیتهدجوحینیاکهیموقعتاصندوقيتورودمیکهیموقع

نهدیگومیبیناو.نندیبمیهمه،کندبازشاگر.نیببکنممیبازشدیگومی،بردمیبازارگذاردمیحمالپشت

.کندمیدارشیبزجرنیا.کشدمیزجرصندوقيتویقاض،نکنباز

داریب،داستانیقاض؟استکردهداریبراشمادردهانیا.دیدیکشزجریلیخجوحیصندوقدر؟یچشما

.خواندمیخواه.کندیتمدرافهیوظبروکهدیگومی،فرستدمیرازنشدوبارهجوحیکهدیگرسالچون.شودمی

دیگومی.دیآنمیاستشدهداریبقصهیقاض.استلحظهنیاسالوردیگمیحقوقمثالًنکهیامثلیعنی

ۀفرجگفت،مییآمیدرصندوقازمایول.ندازیبصندوقبهرادیگرکس،بردارمنسرازدستبروشناختمت

صندوقآن از.دیگروقصندکیيتومیرومیمسکرنونوبهتوجهبدون.استیزندگ،استمسکرنونوصندوق

يتومیداراریاختما،میآمددرصندوقکیازکهستینحواسمان.دیگرصندوقکیيتومیرومیمییآمیدر

صندوقازریغما.میشناسصندوقماکهمیکنمیفکرتندتندنقدریامایول.یقاضنیامثلمینرودیگرصندوق

.هستهمصندوقتادوۀفاصل،صندوقيتوزجروصندوقازریغ.میشناسنمیرادیگريجا

تواندنمیجوحیدیگر،صندوقتادوۀفاصلبهدیشوزندهودیکنباز،دیکنبازشماراصندوقتادوۀفاصلاگرحاال

راشماتوجهجوحیدفعههر.استرونیبيهاهجاذبزنش.فرستدمیرازنشجوحی؟چرا.ندازدیبریگراشما

جوحی.جوحیصندوقيتودیرومی،بهشدیچسبمیدیکنمیقضاوتشما.رونیبدريزیچکیيرواندازدمی
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در.شماستعمر،استزمان،استوقت،استدردهمپولش.کندنمیول،ردینگپولتا.آوردمیدرراشماپدر

.جهاننیادرکندیمیزندگدرد،درد،توهميروین،ماندمیزندهجهاننیادریطانیشيروینجهینت

گزندورنجاز،کنآن کسدگربر***پسندباشدآن خواهتوبرآنچ

یذهنمنکیماازکدامهر.هستهمجوحیبهبینايحرفها.هستهممايبراموالناهاي حتینصنهایا

کی،شنودمیرارفهاحنیاکهجوحیکهمینیبمیاآلن.میبشنومیتوانمی.میدینرسحضوربهاگرحاالمیهست

رايزیچهر.مداررواگرانیدبهمعروفقولبهيپسندنمیخودتبهکهرايزیچآن دیگومی.دیآمیکوتاهیکم

يحاضرتودیگومیجوحیبه.شوقائلاندازهنیهمهمگرانیدبهگزندورنجازيپسندمیخودتبهخودتکه

دیگرتیبکیبله.ستینضرحاکهالبته؟صندوقيتويبرویقاضمثل

امینايبرادر؟برپسنديچون***دینشیخِايخودبهيپسندنَآنچه

.کندمیدییأتراآن کهاستیتیب

نیدومِیازشیپپاداشدهدمی***نیکمواندرحق،رصادمبرزانک

.نبهتادهممینشاناآلنکهاستقرآنۀیآکیبهاشارهوگاهنیکمیعنیمرصاد

وپاداشمابه،امتیقروزازقبلوکندمیرصد،راماندیبمیاستمنتظرنیکمدرخدا،گاهنیکمدرنکهیايبرا

.دهدمیحیتوضخودشاآلنو.دهدمیفریک

14ۀیآ)89(فجرةسورکریم،قران

﴾14﴿لَبِالْمرْصادربکإِنَّ

.استگاهنیکمدرپروردگارتگمانیب

گفتمهممدرنکیزیفنکهیايبرا،استیمعنپراریبساریبسیول،باالتیبآن بااستکوتاهکهچهگرهیآنیا

مرصادباالتیبدربله.کندمینگاهدارداو،میهستاوهمشپس،استیخالمادرصد99/99کهاستکردهثابت

نیاکه،تودراستدادهنفوذراخودشخألصورتبدارداوواوستتووجودکلاصالًیعنی،گاهنیکممنظورش

بردرهمراتو،استرندهیدربرگ،استشاملاریبساوعرشدیگومی.هستهماوعرشامتداددیگومیخأل

.استآزادةاراداستخودشاریاختکهاستدادهتوبهياریاختکیحاال.یهستاوخودتویعنی.استگرفته

تو.راتوکندمیرصدکندمینگاهداردگاهنیکمدر،یبفهمیتوانمیيدارشعورتوويرداانتخابقدرتکی
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داردرانیابله.دهدمیراپاداشتلحظهنیهم.نه،بشودامتیقروزمیوبرحاال،میریبمدیباحاالکهنکنفکر

.دیگومی

طیسبجانهاهمهبردادشتخت***طیمحاوعرش،رشالعمیظعآن

رازیچهمهواستدادهنفوذخألبصورتکهاستتینهابی،استمیعظعرششکهیکسیعنیالعرشمیعظآن

تخت،عدلشتختو.استگرفتهرازیچهمهدرونورونیبواستخودشزیچهمهیعنی.استبرگرفتهدر

وشمافرمنیاواوستجنسازوستاودروندرها يهوشیارۀهمیعنی.جانهاستۀهمبرطیمحایشامل،دادش

بصورتراخودشاووهستنداودستاتفاقاتشودمیمعلومپس.رقصندمیاودستدر،شماهاي تیوضع

.اوستکنترلدرکندمیادارهدارداورامازیچهمهواقعدرو.استدادهنفوذمادریفرمبی

هردرهمشوخوردنمیدردبهکههمشیجزوعقل.مندیوگمیواستکردهبلندراخودشمایذهنمنیول

بهوبهترشتریبهرچهاستشدهخالصه،یذهنمنعقلشتریبجملهنیادر.شودمیخالصه،بهترشتریبیچ

.عقلنیااستنخوردهمادرد

دستدادونیدهبجزنبانجمنیه***استوستهیپتوبهعرششۀگوش

خألمادرونۀهمأبیتقرگفتمکه.استخألنیهم،عرششۀگوش،هستتوبهوستهیپعرششۀگوشدیگویم

در.یکنعملاواتحادباواوعدلبادیبااًحتم،یکنمیعملاگر،یکنمیفکراگر،یجنبانمیدستاگرتووهست

بااگروبجنبانددستاوبگذارتوکهدیگومی،منمانیاتويرويو،مننیدتودنیديا.اوستدنید،نیدنجایا

دینبارارازتوو.ستیندرستنیا،کنممیبازراصندوقکهکندمیدیتهدیهکهیکنعملیبخواهیذهنمن

.یکنفاش

مردماسرارماکهاستیخوبهاي حتینصهمیسطحطوربهحالهربه،نشوددركهماًقیعماگریحتاتیابنیا

آن کهياسرارآن .زدیرمیبهمیدوستنیا،دیهستدوستیکیباکهدینیبمیها موقعیلیخ.میکنحفظرا

،ستاراوگفت،میدانمیماکهیدوستزمانآن در.مییبگویکسبهدینبا.میکنفاشدینبا،گفتندمابهدوستان

دارد،هان.ستیندادونیدازگرفتهتأنشنیا.دیکنفاشرااسراردیتواننمیشما.استپوشانندهخدایعنی

:دیگومی
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شین،ظلمازبعد،وداددرنیبنوش***شیخواحوالبرباشمراقبتو

بهداردبدانتوو،باشخودتاعمال،باشخودتيحرفهامراقب،باشخودتاحوالمراقبتوکهدیگویم

انجامیزندگۀلیبوسکهعادالنهکارهرازبعدیعنی،نیببینیریشداددرتو،بینارانهایادیگومیجوحی

حاال.يبرودرفریکنیاازیتواننمی.دیدیخواهشینهمیذهنمنظلمازبعدويخورمیینیریشتو،شودمی

يبراهماستداللشکهکندمییاستداللکییول.استستم،کندمیکهيکارکهکندمیاعترافاآلنجوحی

.کندمیردبیانواستقبولقابلخودش

استمظلَاَيبادکهدانمیهمکیل***استماستَ،کردمهنچیاي،آر:گفت

ناریدهزاراآلنصندوقيتوکردم،خانهآمدهیقاض،فرستادمرازنممنکهکردمکهنیا،آرهکهدیگومیجوحی

اولیعنی،کردهشروعکهیکسآن بدانیول.ارزدنمیناریدهزارایدالرهزاراًقتیحق.استظلمنیا،خواهممی

ادشییول.اوزنباشدمیتیهوهمدینبایقاضکهدیآمیجوحینظربه.استستمگرتراواستکردهشروع

اوریبکنشکاررامردها،بروويداریخوبيرووبرتوکهاستگفتهوآنجافرستادهخودشرازنکهاسترفته

منبهدیبگوخواهدمیو.میاکنندهشروعکیماازکدامهرکهدهدمیجواببینااآلنو.میبدوشریشما،جانیا

:کهاستیعربالمثلضربهمنیا.يبودتوهمکنندهشروعکهیذهن

اَظلَماَلبادي

.استارترکستم،ستمآغازگر

.استستمکارتر،کندمیشروعراگنجایرانزاعکهیکسیعنی

مایيشاداندروجهسوادبا***مایيبادماکیبهکی:بیناگفت

یعنی.میهستکنندهشروعماۀهم،کیبهکی.استیزندگ،استعارف،موالناستنجایادربینا،دیگومیبینا

یعنیوجه،یاهیسیعنیسوادوجهاندرظلموفسادشروعبهکندمیکمکدارداوداردیذهنمنیکسهر

بهرایخوشیول.میداریذهنمنیعنیاهیسرو.میهستيشاددرمیهستاهیسروکهیحالدرپس.صورت

کههآمدذهنشيتو.استبودهکنندهشروعجوحیکهچرا.استاهیسمانیروکهیحالدرمیدارمیرواخودمان

البتهو.فتدینوقصندبهدیاینخواستمی،مردمناموسبهداردبدنظرنکهیايبرا،استیقاضکنندهشروع

زنش،ستهاهیروسجوحیپس.استبودهموثریلیخهمجوحیکیتحریولاستداشتهرااریاختنیایقاض
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آن ازاگرهمیقاضدرومیداریذهنمنمانهمهچون.میکنمیاشتباهیقاضبصورتهمما.استاهیسروهم

.جوحیصندوقيتورفتنمیموقعچیه،نداشتوجودجنس

یعنیجوحی،نباشدشمامرکزدریرونیبجنسویشدگتیهوهماگردیدانمیشماخودمانبهمیگردیبرمحاال

هر.بکندصندوقيتووداردواتواندنمیقضاوتبهراشما،رونیبدرجذابزیچکیدادننشانبایذهنمن

یبیغرویبعجيفکرهاکیو.روشتاسگذاشتهمتیقچقدرکهدینیبمیکندمیصندوقيتوکههمدفعه

شروعشما،دیشومیتیهوهمیرونیبزیچکیبادیکنمیقضاوتشمااگرکهدیبگوشمابهخواهدمی.دارد

يبرا.اندگذاشتهیشدگیشرطصورتبهشمادرقبالًرانسجآن کهمامیدانمیهمرانیاالبته.دیهستکننده

بله.میهستکنندهشروعماازامکدهرکهدیگومیبینانیهم

شخَرندیباوریغ،ندینباو***وشخَوشاداندوبکویزنگچوهم

نیبنابرا،ندیبنمیراخودشاودیگومی،پوستاهیسیعنی،یزنگبهکردههیتشب،استاهیروسکهیکسدیگویم

راخودشخودش،داردمنواستصندوقيتوکهیکسیعنی.نندیبمیراشیروگرانیدیول.استخوشوشاد

ندیبنمیوداندنمیخنددمیگرانیدبیعبهیول.ندیبنمیراخودشبیعیولندیبمیراگرانیدبیع.ندیبنمی

.خودشاستصندوقيتوکه

دیخريوازآن وناریدصدداد***دیزینمدرشداریبسماجرا

جوحینکهیادر،دهدمیشتریبیکسچهیعنیدیزیمن،صندوقمتیقنییتعدرشدادیزگفتگو،نیبنابرا

صندوقازراماخواهدمیموالنااآلن؟یچیعنی.بدهدراپولنیکمترخواستمیبیناوبفروشدادیزخواستمی

رانهیهزنیرکمتایبشماکهدیگومیشمابهیعنی؟یچیعنی.بدهدخواهدنمیناریدصدازشتریبموالنا.اوردیدرب

يتوچرا؟هیچصندوقمیکنییشناساکهیموقعمیدهمیرانهیهزنیکمترما.بکشرادردنیکمتر،کنصرف

نونوصندوقۀفرجعالوهبه،مینرومیتوانستمیاولاز.میدارراآمدنرونیبصندوقازاریاختما،میهستصندوق

صندوقيتوشماکهاستنیاجوحیوصندوقخودۀفلسفاصالً.خداستصندوقتادونیبۀفرج.استمسکر

.دینروصندوقيتودیگرودیبکشدرد

اگر،میکنتکراراگر،میباشداشتهتعهداگرمیبشوهمراهموالنابامااگر.دیخراوازراصندوقودادناریدصدپس

مابهموالنانکهیايبرا.میپردازمیرانهیزهنیکمترصورتنیادر،میکنتیرعاراجبرانقانوناگر،میکنملأت
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زیچهریعنی،فرستادرازنشجوحیاگربعدۀدفعاگر.ستینيخبرصندوقنیايتوکهدهدمیییشناسا

ما،ریبگيشادنیااز،ریبگتیهونیااز،ریبگيانرژنیاازگفت،جهانازگذاشتمايجلويدیگرقشنگ

صندوقيتودیرونمیشما.بمانمصندوقيتودیبامدتها،صندوقيتومیبرواآلن.نداردنیاکهمیشناسمی

دیتواننمیدیگرصندوقشيتودیرومیچون،دیشونمیآدمکیعاشقتانیذهنمنباآدمکیصندوق.دیگر

سه،رمیاسمنیفالنعشقدرندیگومیکههستندآدمهاچقدر.دیآمیدرپدرتاندییایبرونیباگر.دییایبرونیب

صندوقيتو.رفتگذاشتاوچرا،همتوختمیر،کردمگمراخودم،دپرسمهنوزمن،رفتهگذاشتهاواستسال

.انههوشیاردردخردهکی،ناریدصدباکندآزادشتواندمیموالنا.کندنمیآزادشجوحی،استجوحی

ندخرمیانتیبیغوهاتفان***بدپسنديایی،صندوقیدمهر

بهلحظهنیادرکهاستیکسپسندبد.پسندبديایهستیصندوقلحظههر،کندمیدمصحبتداردنیببپس

ها یکاما.پسنددمیراجوحیصندوقورارونیبیخوش،بپسنددرایزندگيشاد،بپسنددرایزندگنکهیايجا

.کنندمییزندگییکتایيفضادروشدندمنتقلنجایاازکهییآنها،عارفان،انیبیغوهاتفان؟خرندمیراما

ودیگرصندوقبهمیرومیمییآمیرونیبصندوقنیاازماکهنندیبمیوکنندمینگاهمایچارگیببهکهییآنها

.خرندمیراماهانآ.میکشمیدرد.کندمیيبازماباهمجوحی

کار،خودتانبهرانهایادیکنتکرارودیباشمتعهدشمااگر.دبخرارزانمتیقبهجوحیازتواندمیراماموالنا

شما،استنقشصندوق.دیبشناسراتانیصندوقها،دیبگذارنورافکنریزراخودتان،خودتانيرویمدتدیکن

.دردهايصندوقها،نهای،سمیرئ.استنقشنهایا،مادرم،پدرم،هستمدانشمند،استادم،هستممعلمدییگومی

بهدنیچسب،آدمهابهدنیچسب،صندوقآن يتوروندمی،افتدمیادشانیموقعهر.دارندمختلفيدردهامردم

جوحی.میهستصندوقشيتو،يباورکیبهمیدیچسبیوقت.هستنديبدیلیخيصندوقهاباورهاباورها،زهایچ

؟جنگکیداردنهیهزچقدر،شودمیجادیادردچقدر.کندمیجادیادرد،بردمیاستفاده.اندازدمیراهجنگ

،صندوقيتوکندمیهمراطرفنیا،صندوقيتوکندمیراطرفآن ،قضاوتباقضاوتبا.اندازدمیجوحی

راماانیبیغوهاتفانیول.کندمیفیکزنشبا.خنددمیوندینشمیخودش،همجانيتواندازدمیراصندوقها

.خرندمی
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اند صندوقیلحظهایندرانسانهابیشترکهحقیقتاینبهکندمیاشارهموالنابینیدمیبیتایندرکهطورهمین

هستندپسندبدشناسند،نمیراصندوقدوبینفضايدارند؛جسمیهوشیاريدارندصندوقبهعالقهیعنی

بدهنداجازهیابروندخداويبسکهاینجايبهلحظهایندربنابراینشناسندمیراجسمفقطاینکهبدلیل

آزادراآنهاغیبیانوتفانهاهکرافرصتاینودانندمیعاقلراخودشانکنندآزادراآنهاموالنامثلانسانهایی

.دهندمیدستازکنند

نجاآتاو.استمهمولیاستکوتاهگرچهقسمتایناستجالبخیلیمثالشکهزندمیمثالیبیتاینازموالنا

راهایندرچراکنیم؟نمیتوجهموالنامثلانسانهاییبهماچراکهبدهمتوضیحکنممیسعیمناستمقدورکه

دهیم؟نمیدلچراکشیم؟نمیزحمتکافیاندازةبهچراکنیم؟نمیرعایتراجبرانقانونچرانیستیم؟متعهدما

کهاستاینمثالاینوما؟زندگیدرباشدتواندمیخربمچقدرصندوقعقلعالقمندیم؟صندوقبهاینقدرچرا

خوانممیدارماالن

4538بیتششم،دفترمثنوي،مولوي،

تاموالهفَعلیّموالهکُنْتمنْ:فرمودعلیهاهللاصلواتمصطفیکهخبراینتفسیردر

چاکريرا؟اونمودیمچاکريومطیعیماکهنبودشبسکهزدندطعنهمنافقان

آخرهالیفرمایدمیهمآلودمانخلمکودکی

بهاستمربوطحالهربه.کنندآزادراماتوانندنمیرسیدگانحضوربهوهاتفانگویدمیموالناچراکنیدتوجه

آخریندرگشتمیبرحجازوقتیرسولحضرتکهراموضوعایندانیدمیشمابیشترنظرمبهغدیرحدیث

اوبهزیادياحترامظاهراًوبودندهمراهایشانباکهمردمیدهد،مینشانتیترکههمانطوراش یسخنران

مواليهمعلیحضرتهستمکسیمواليمناگر:فرمودندایشاننبوده،دلازاحتراماینولیگذاشتندمی

کنارراشانذهنیمندانشبراینبنادانستندمیبهترآنهایعنیگفتند،کنندقبولاینکهبجايآنهاوآنهاست

قاضیمثلوبودهسستاحترامشانبوده،سستاوبهتعهدشانولیبودندرسولهمراهگرچهبودندنگذاشته

.خردمیبازراآنهانایبکهباشندمعتقدونایبدنبالبفرستندوبیاینددرصندوقازبکنندسعیکهنبودند

حضرتیعنینمودیمراتونوکريماکهگفتند.شدندناراحتبلکهنکردندقبولتنهانهیعنیگفتندطورياین

آبیعنیخُلم.بکندتمیزرادماغشنیستبلدحتیکهبشویمکسینوکرماخواهیمیحاالنمودیم،رارسول
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دانستند،میبنابراینبوده،شدگیهویتهممرکزشانآدمهاایندهدمینشاناست،آمیزتوهیناینوبینی

همدیگربهجوابشدرکندمیصحبتانسانیهمچونوقتیوبودندنگذاشتهکنارراخودشانيهاهدانست

تمیزنیستبلدرادماغشحتیکهبکنیدیگرکسینوکرخواهیمیحاالکرديخودتنوکرراماکهگویندمی

.استآمیزتوهیندوهربگیریدمخلیابگیریدخُلمچهحاالخشم،شودمیبگیریدخلماگر.کند

منما.استسطحیبزرگانازاعتقادمانوتعهدمانماکهبگویدمابهاینکهبرايآوردمیراقصهاینموالناو

اینطبقهیکحاالدانند،میبهتررسولحضرتازکهکردندمیفکرآنهاداشتند،منآنهاکههمانطورداریم

مقابلدرمامقاومتومااعتراض،اوبهنسبتراماوضعیتوکنیممطرحراخداوندگیزوباال،ببریمراموضوع

شمابراياتفاقییکخدااگر.دانیممیخداازبیشترماکهاستاینمعنیشلحظهایناتفاقیعنیلحظه،این

اوازبهترشماهکاستاینمعنیشهست؟چیمعنیشلحظه،ایندرکنیدمیاعتراضشماوآوردمیپیش

.دانیدمی

چیاش معنیهستیدرنجیدهوهستیدخشمگینهستید،ناراضیاالنشمااگردارید،استرساالنشمااگر

خواستموردیانبودهشماعالقهموردیاخواستیدمیزندگیافتادهکهاتفاقاتیازکهاستایناش معنیهست؟

ونپذیرفتیدچونوکردیدمیقبولراخدایعنیرااوخواستاینصورتدردبودیتسلیمکامالًشمااگرنبوده،شما

اگررا،شماکنندآزادتوانندنمیهمغیبیانوهاتفانپس.کندآزادتواندنمیراشمازندگیپذیریدنمیهماالن

موالناببینیمبخوانیمیدبدهاجازه.کنیدفکرخوب،رسولحضرتباباشدافراداینرابطهشبیهخداباشمارابطه

.استحدیثهمانهماینبلی.استتیتراصطالحبهقسمتاین.دهدمیتوضیحجوريچه

دیرغحدیث

عاداهمنْعادوواالهمنْاَللّهمّموالهفَعلیّموالهکُنْتمنْ

رادشمنانشوبداردوستراعلیدوستانخداوندا.اوستمواليعلیباشماومواليمنکهراکههر

.بداردشمن

آمیزتوهینونبودمهمبرایشانرسولدانستنبنابرایندانممیمنگفتندمیوداشتهمندلشانکهايعدهیک

کنید؟نمیصحبتآمیزتوهینزندگیمقابلدراالنچیشماشما،بهگردیممیبرحاالکردندصحبتهم

چیهاین!ماکنیمقبولبایدهماینما،جلويگذاشتیرااینحاالانداختیدردسربهارماهمهاینکهگوییدنمی

.استجزويعقلهمیناینبگذارید،زمینخواهیدنمیکهشماستدانشنشانگرایندیگر؟
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4538بیتششم،دفترمثنوي،مولوي،

نهادموالیعلآن وخودنام***اجتهادباغمبریپسببنیز

و.استنهادهموالراعلیحضرتناموخودشنامکنندههدایترسولحضرتآن کهاستعلتاینبهویدگمی

چیه؟موالکهکندمیمعنی

اوستيموالیعلمنعمِّابنِ***دوستوموالمنمراکوهر:گفت

کهگفتیمکه.هستاومواليعلیمنعمويپسانصورتدرهستمموالیشمنودارددوستمراکهکسیهر

.کردنداعتراضآنطوري

دنَکَبرتیپازتیرقَّبند***کندآزادتهآنک؟موالستیک

کهباشدیادمان.کندمیآزادراشماکهاستکسیآن موالهست؟کیموالگویدمیاسارت،بندگییعنیتیرقَّ

کسانینایبگفتههمخودشو.کردآزادصندوقازراقاضیآمدنایبکنیممیصحبتنایببهراجعداریم

وزنهآن یعنیبندگیبند.کَنَدمیپایتازرابندگیبنداینویکیش،موالناوهستند،زندهحضوربهکههستند

باهمشدگیهاهویتهماینبکشیدخواهیدمیشماشده،بستهجهانایندرهوشیاريپايبهکهاستذهنیمن

ازراشماتواندمیکی.بریدمیخودتانباراشدگیهایتانهویتهمدردهایتانشمارویدمیجاره.آیدمیشما

و.موالستاسمشکهکسیآن گویدمیکند؟آزادشدهبستهپایتانبهکهايوزنهایناززنداناینازبنداین

هستند،زنده،هستندحضوردروآنورازنداآوردهپیغامحالهربهکهکسانیواولیاءوپیامبرانکهگفتهخودش

صندوقازوذهنیمنزندانازراشماتوانندمیکندمیبیدارراشمااشعاراینکهکنندبیدارراشماتوانندمیو

.کنندآزادجوحی

ستیآزادایانبزرامؤمنان***ستايهادتنبويآزادبهچون

مومنکهآنهاییصورتایندریکتاییفضايبهذهنفضايازکنندمیدایتهراانسانهاپیغمبرانچونگویدمی

چی؟ماپس.بکنیمراایشاننوکريبیاییمحاالکردیمرانوکریتنبودبسحاال(:گفتندکهآنهاییمثلنههستند

بههماعتقاديو.داشتندانتظاراتیآنهاازیکهرکهشودمیمعلومپس)!کنیمیانتخابراماکردیمفکرما

چراچرا؟منافق،گذاشترااینهااسم.رفتندمیایشانهمراهمنظوريبراي.نداشتندپیغامبرشانورهبرشان

.هستشمامرکزدرکهچیزيآن وگویدمیسرکهچیزيآن وکنیدتوجهشماخواهدمیموالنامنافق،
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دردبهحرفاینزند،میحرفشماسرردهاستدواستبیرونجهانباشدگیهویتهمازشمادلاگر

احترامظاهربهگرچهداشتندشدگیهویتهمآنها.آنورواینوربردمیراشماکهاستدلاینخوردنمی

بالمآلولی.گفتمیدیگريچیزیکمرکزشانولیکردندمیرسولتحسینزبانبهکردندمیتعظیمگذاشتندمی

پیغمبريهرگویدمیاینجاگویدمیداردپس.رسولحضرتهدایتنهبودندشانمرکزهدایتدنبالآنها

مؤمنکهصورتیدرفقطیکتاییفضايدرزندگیداناییبهذهنیمنلهجازبکندهدایتراشماخواهدمی

.نهمؤمنیم؟ماولی.کنندآزادتوانندمیآورانپیغاموانبیااینصورتدرباشیدواقعی

ها خیلی.استمعنیبیواستسطحیچیزیکاستادایننگویید،استادمنبهگفتمبرنامهاینتوابارهمن

گفتیکههمین.استغلطکنیمیکهکارياینکهنگوییبهشانکهزمانیتاگویندمیاستادشمابه

معنیچهبهشاناستاددارندمن.کنندنمیهمعلیکسالمدیگرشمابادیگراصالًاستغلطکاراین

کالهخودشسرباشدمندعالقهاستادلفظبهکسیهر.گوییدنمیدلتهازرااستادکهشمااست؟

آزادراآنهاتوانندنمیانبیاءواستایمانیبیاستاعتقاديبیدلشاندارندذهنیمنکهآنهایی.گذاشته

یاهستیمشتريگفتماول،خواندمرابیتچندآن منچیبرايندارندايعالقهدهندنمیدلاینکهبراي.کنند

مسخرهآدمهايقدوماستفروشلباسطرفمغازه،بهآیدمیکهاستقدممباركکجا؟مشتريقدومگفتنه؟

کجا؟بزندحرفباهاشگرددمییکیدنبالورفتهسراشحوصلهوکناذیتکن،تلفوقت،کننده

ام؟جديمنکاراینتويهستم؟کاريچهدنبالمنکنیدنگاهخودتانبهشماانیم؟خومیچیبرايرااینهابلی

اگرکهگویدمیحاال.نکنمتلفراوقتماگرنهخوانم؟میچیبرايیابشوم؟تبدیلمنکهخوانممیراموالنااین

راخداشکراینهاسوسنووسرمثالًگویدمی.زندمیمثالطبیعتازدوبارهوکندمیشاديباشدمومنکسی

.نهزنند؟میهمحرف.شدنشکوفاباآورند؟میبجاچگونه

زحمتچقدرممنونم،کنم،میتشکر:افتدمیکاربهمازبانداریم،مینگهراماديمرکزشویمنمیتبدیلما

تعهددرجۀمن.گوییممیارموالنادرسداریمگویمنمیراشما.نهکنید؟میکارخودتانرويخوبکشید،می

اینهاواینجابنشینمبیایممنکهاستاینمنمسئولیتندارم،هممسئولیتیهیچدانمنمیراشماازهیچکدام

مربوطمنبهاصالًکنیدنمییاکنیدمیکارخودتانرويرویدمیشماکهاین.برومبدهمتوضیحوبخوانمرا

.بفهمیمراموالنادرسخواهیممی.کنمنمیانتقادکسیازمنکنممیانتقادمنکهنکنیدفکراینبنابرو.نیست
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زندگیدهدمیاجازهزندگی،بهراخودشکندمیشکوفاباشدایمانباباشدمومنکهکسیهربگویدخواهدمی

نگهیخمثلنقبضمراخودشکهایننهکند،فورانسبببیشاديوکندبازراحضورشگلرااودروندر

کهاستاینشماشکرخورد؟میدردچهبهزبانیشکرکندمیشکر.گویدمیقشنگچیزهايزباندروداردمی

سینهوبپذیریدلحظهبهلحظهکهاستاینخداشکر.بشویدزندهحضوربه.بشودنهایتبیدلتانوبشویدباز

آزادي.کنیدآزاديبیاییدسوسنوسرومثلکنید،شاديمومنانگروهايگویدمیهمینبرايبشود،بازترتان

همینشماشکر.کنیدآزادراخودتانزنجیرهاوشدگیهاهویتهماینازگوییدمیراستیعنیچی؟یعنیکنید

است؟خاموشپسچراداردزبانسوسنپس.شماستشدنآزاد

ْخضابخوشلستانگچونزبان،بی***آبشُکرِدمهرگوییدمیلیک

راخدا.استخاموشزبانزبان،بیزندگی،خردگذردمیآنورازکهآبیشُکرلحظههربگوییدبایدشماگویدمی

راشمازندگیکهدهیدمیاجازهباعشقپراکندنبادلتانشدنبازبابلکهنیستطوريایننهشکرشکرشکر،

شوندمیبازگلهاکهدانیدمیآنجاکهجایییکرویدمیبهاراولشمارنگ،خوشگلستانمانندکندتبدیل

اینآوریدمیگیریدمیعکسفرداپسگیریدمیعکسرویدمیهمفرداگیریدمیعکسیکرویدمیامروز

کرششوندمیبازترشوند،میبازترشوند،میبازتردارندگلهااینروزبهروزگذارید،میهمپهلويراعکسها

.زبانبیکنندمیآفتابشکرکنند،میراآسمانآبشکرکنند،میرابهارشکرکنند،می

زیباییاینگذاریدمیوشودمیفراخترتانسینهشودمیردحیاتآبزندگیآبشویدمیکهموازيهمشما

اینکهنه.عملدرکنیدمیبهترراروابطتاندهیدمیمیوهبیروندر،عملتانوفکرتانبهبریزدبرکتاینخرداین

طبیعتخورد؟میدرديچهبهزبانزبان،بهگیریدمییادقشنگیچیزهايیکوداریدمینگهکنیدمیمقاومت

.باشداواختیاردربایدزباننداریم،زبانهمماندارد؟زبانچرا

رنوبهاعدلشُکرِوآبشُکرِ***زارسبزهوسروگویندزبانبی

کند،میبازداردکهاستفصلیاستفضاییبهارنوکنند،میرانوبهارشکروآبشکرزبانبیزارسبزهوسرو

بصورتکهاستاینآن شکررسیدهبهشانکههمآبیونداردتعصبگذاردنمیتفاوتهیچکند،میبازراهمه

همزبانییکولیغنچهتوبماندسفتگلشودنمی.دکننارائهخدابهوشمابهرازیباییشانوبشوندبازگل

نایبآن مثلهاتفانوغیبیانکهگفتههماولازو.گویدمیمابهدارد.کنممیشُکرمنکهبگویدباشدداشته
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تبدیلشکرشبکنید،استفادهنکنید؟استفادهچراشماهست،موالنااینمامورددرهستند،مابرودور

.شماستهوشیاريرزشدنباز.استحضورهوشیاريبهسمیجهوشیاري

عنبرفشانوخوشورقّاصومست***کشاندامنوپوشیدههاحلّه

نهنداشتندهیچیزمستانپوشیدندفدرختانراقشنگلباسهاياینگوید،میعملدرراطبیعتشُکردارد

مستَند،رقصند،میوکشَندمیرادامنشانشدندخموشکوفه،همدارندبرگهمحاالشکوفه،نهداشتندبرگ

کارآنهاتويکهنیروییهمانباشیم؟آنهامثلتوانیممیماخندند،میشادندهمخودشانودارندخوشبوي

لحظهاینکهاینبراينداریم،ایماناینکهبرايکند؟نمیکارمادراالنچرا.کندمیکارهممادرکندمی

خردمقابلدرما.تیترمثالهماندرست.استاینطوريوضعیتچرا؟ندارمقبولراخدانیرويمنکهگوییممی

راخودمانعقلکهاینبراي.داریممقاومتذهن،ازبدهدآزاديراماکهریزدمیطوريراطرحکهکلخردخدا،

لحظهاین.دانمنمیکهبگوییدلحظهبهلحظهنم،دانمیبگوییدشما.نیستمالكذهنیمنعقلگیریم،میمالك

.بکنمعملچهبکنمفکرچهکهکندمیکمکمنبهآیدمیزندگیخردپذیرممیمنافتدمیاتفاقاین

ثماردرِّپردرجِچونجسمشان***بهارشاهازآبستنجزو،جزو

کهاتفاقیکهبگویدخواهدمی.خوبيهاهمیویعنیثماردرِّ،هاهمیویعنیثمارصندوقچه،یاصندوقیعنیدرجِ

چیازحاملههست؟چیازآبستنطبیعتجزوجزو.داشتیمهمغزلدرافتدمیهممادرافتدمیطبیعتدر

مثلییهاهمیوازپرصندوقچهمثلاستاینطوريهمماجسمکهاینهاجسمو.بهارفصلازبهارشاهازهست؟

کهداریممیوهزیاديمقدارحضوردر.هستیمحضورآبستنداشتیمغزلدرامروزکههمماپس.استاریدمرو

داریم.شودنمیریختهبیرونهاهمیواینبمانیدذهنتويکنیدمقاومتاگربریزیم،بیرونراهاهمیواینباید

ماکهاینبرايکنند،نمیکمکمابهاندهرسیدحضوربهموالنامثلکهانسانهاییچراکهکنیممیصحبت

رويرانورافکناینکهبراينیستیم،متعهدمااینکهبرايدانیم،میمااینکهبرايبگیریم،کمکخواهیمنمی

.کنیمنمیکافیحدبهکارکهاینبرايگذاریم،نمیخودمان

ادامهامروزراکاراینحاالکهبگویدشمابهوبدهدفریبراشماشیطاننگذاریدخدمتتانکردمعرضبارهامن

کردیدانتخابرابرنامهایناگربگذاریدمعنویتکارهايبرايراوقتهایییکشما.امروزدارمکارنده،

موالناازبیت100مامتوسطبطورهفتههر.شماستدسترسدرمعناپروزیبااشعاراینبابرنامهاینخوشبختانه
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اصالًبیتهااینخودو.دهیممیتوضیحدهدمیاجازهمانبضاعتکهآنجاییتاشمابهرامعنیشومخوانیمی

درخالصهکنیممیارائهDVDوCDبصورتگذاریم،میاینترنتتويرااینهاو.دهندمیتوضیحراخوشان

خودتانازکنید؟نمیاستفادهمتعهدانهچراشمانبوده،پیشسال20امکاناینموهبتاین.شماستدسترس

باشماینجابایدساعتاینمنکهبگوییدبایدافتاداتفاقیهروکار،اینبرايبگذاریدوقتهایییکشما.بپرسید

فرداپسسینما،برویمخواهیممیفرداآمده،مهمانامروزحاالولیتعهد،شودمیآن .بدهمانجامراکاراین

حافظبرویمهمکمییکبدهیداجازهخواندیمموالناحاالتاکشید،طولماکارامروزفرت،مسابرویمخواهیممی

.بخوانیم

خودشاناصطالحاتغیبیانهاتفاناینازکدامهرنکنید،رقیقراخودتانشماکهکردمپیشنهادبارهامن

ضربشما،فرهنگشما،یاتادبفهمِبهکندمیکمکخوباست،گیرهمههست،جامعموالنادارند،را

فهمشاستسادهبسیاردهدمیشمابهکهبیانیودهدمیشمابهکهخرديوشمادینشما،المثلهاي

همماهسهبرومحاالبگذاریدخوانممیموالناماهسهمنحاالکهنگوییدنکنیدرهارااینو.استساده

رقیقاین.نکنیدراکاراین.بخوانمسعديبرومهمسالیکبخوانمحافظبرومهمماهچهاربخوانمنیچه

اینهفتههرکنیدبیشترکنیدبیشترکنید،بیشترهیموالنارويراتمرکزتانشما.استخودتانکردن

دادهنشانخودتانبهخودتانیواشیواشمدتییکازپسدیدخواهیدکنیدتکراربارچندینرااشعار

کند،میمنطبقهوشیاريبهراهوشیاريیعنیدهد،مینشانشمابهراشمااصلددارزندگی،شویدمی

اینیعنیافتد،میاتفاقاتیچهذهنتاندربینیدمیبینید،میراذهنتانداریدشویدمیجداذهنازداریدشما

داریدکهراهیزاراشماشیطاننگذارید.دهدمینشانشمابهراخودشجهانوذهنتانوشمابینفضا

.برگرداندکنیدمیپیشرفت

فصیحگفتاريوالفبیخامشان،***مسیحازآبِستشويبیمریمان،

مسیحبهآبستنشوهربدونمریمدانیدمیکههمانطور.هستندمسیحازآبستنشوهربدونها مریمگویدمی

فوراًبشودزاییدهوقتیکهاستهوشیاريسیحممسیح،بههستیم؟چیبهآبستنما.ماسترمزچیه؟رمزبود

منظوراینبشود،زاییدهبایدوذهنتويرفتهآمدههوشیاريبلینه؟یاهستیمحاملهمااالن.شودمیپیغمبر

مریمتمثیلوکند،میحاملهراشماخداکندمیحاملهراشمازندگیبالفاصله.استجهاناینبهآمدنازشما

هوشیاريازهوشیاريصورتبهکهانسانییعنی.استهوشیاريبههوشیارهوشیاريتعریفبهبنامسیحاست،
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بدستهستیم،حاملهمریمبصورتماواست،مسیحاینشدهذاتبهقائمشده،قائمخودشرويوشدهآگاه

وادعابدوناند،خاموشنتهامدهندمیرایشانهاهمیودارنداالنوبودندحاملههمدرختانطورهمینوخدا،

است،آگاههوشیاريازهوشیاريولیخاموشخواهیمنمیهمادعا.خواهیمنمیفصیحگفتاریعنیفصیح،گفتار

ذهنیمنذهنیمتوينشدیمزاییدهتاشدیمفزاییدهوقتیاوستاختیاردرذهنوزبانزندمیحرفوقتیحاال

ماهاینوقتی:گویدمیکهدهدمیتوضیحدارداالنو.زندمیحرفزندگیردیگشدیمزاییدهوقتیزندمیحرف

اختیاردر.استبزرگماهآن اختیاردرهمماهاینگیردمیقرارماهایناختیاردرذهنایناینازبعدشدزاییده

.خداست

ستیافتهمافَرِازنطقزبان،هر***ستتافتهبرخوشنطق،بیماماه

ذهنازحیمسصورتبهیوقتشما.استتافتهقشنگچقدرزبانبدونماماه،دیگومیشمااییزندگزبانزا

زباننیاحاال.کندمیپخشجهاندرشماقیطرازرابرکاتشمرتبیزندگ.دیتابمیبایزرچقد،دیشومیدهییزا

نکهیابرکت؟یهچبرکتهمهنهایا.گرفتمیمنزاقبالً.ردیگمیشماحضورماهآن برکتازرانطق،بزندحرف

دردها،یناراحت،عزا،غم.دیکنمیشکردیدارکهاستنیانشانگرشماکردنيشاد.دیکنيشادمنانؤمياگفت

نهایا،رنجش،نهیک،بودننیخشمگ،حسادت،گناهحس،اشتباهحس،خبطحس،ینگران،اضطراب،ترسشامل

حرف،دینیببراخشمزدنحرفشما.زنندمیحرفهمنهایاهستندیذهنمنمشخصاتازنهایا؟هستندیچ

کردنزندهازپر،استرشیپذازپر،استنرمشازپر،استبرکتازپرعشقزدنحرف.دینیببراعشقزدن

.کندمیمنقبض،بنددمیرامردم،نانهیخشمگزدنحرف.کندمیزندهخودشبهراشخصآن ،است

بوددمآن پرتوآدمنُطقِ***بودمریمفَرِازعیسیطقِنُ

هر.خداسترمزمیمرنجایادرحاالوزدمیحرفگهوارهيتویسیع.استمیمررفَازیسیعنطقکهدیگویم

انساندیبگذارکهدیگومی،دیکنسؤالخداازموقعهر.دادمینشانرایسیع،کردندمیسؤالمیمرازموقع

دمیعنی.استدمآن پرتوآدمنطق،دیگردیگومیداردرانیهمو.زنممیحرفانسانقیطرازمن،بزندحرف

هماآلن.بودییخدادمآن ییروشنا،آدمحضرتنطق.زندمیحرفماقیطرازیزندگ.یزندگخودییحایمس

شماذهنبه.زندمیحرفشماقیطرازیگزنددملحظهنیا.ردیبگیزندگمدآن ازراییروشنادیبامانطق
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اجازهما،مینبودمنافقماکهآنجااز؟آمدکجاازنهایا.ستیندیگریذهنمن،دیخوانمیهمشماوسدینومی

.بخردصندوقازرامابیناکهمیداد

نباتاندردیگرستنباتپس***ثقاتايشُکرازگرددزیادتتا

عمالًماکهجیتدربهکهدیبگوخواهدمیینیریشیحتای،اهیگدیریبگسبزهبعنواندیتوانمیرانباتکهیعنی

یکسانآن نهاند،آوردهمانیاکهیکسانيایعنی.اعتمادموردافرادايیعنیثقاتيا،زبانبهنهمیکنمیشکر

آن ؟میبشوهمدیگریکینوکردیخواهمی،میبودشمانوکرحاالتا؟دیکنمیانتخابرامامیکردفکراند گفتهکه

استیکساعتمادموردآدم.ستندینثقاتجزونهایایول.اشتدراخودشمنیکسهر؟یچمابه،آدمنیاهم

عقلنیاکهداندمی.ردیگنمیکاربهراشیذهننمعقل،راعقلش.استصفراش من.کندمیکارخودشيروکه

نگاهجهانمعلولوعلتبه.کندمینگاهجهانبه.داردیجسمياریهشعقلنیاکهددانمی.کندمیزهیست

.خداستبلکهستینرونیبجهان،لحظهنیادردادهایروعلتکهیحالدر.کندمی

ادتریزدرونتانيفضانیانکهیايبرا،بشودادتریزنیانکهیايبرا،اعتمادموردافرادياکهدیگومیخالصه

وشودمیلیتبدبزرگتراهیگکیبهاهیگکینباتکیایبزرگترینیریشکیبهینیریشکیکهدیبدان،بشود

زیچبهگفتموالناامروز.شماستکرشُهمنیا.بشودبزرگتر،بشودبزرگتربشودبزرگتردیخواهمییهشما

ازشماکهاستیموقعنیاوراتوتیابدوخواهممیراتوتینهابیمندییبگوشما.خداازدینشوقانعکوچولو

اآلنکهخواستندمیییایدنمقام.خواستندمیزیچرونیبازبودندتریتدرکهآدمهاآن .دینخواهيزیچرونیب

.اشبارهدرمیخوانمیمیدار

طَمعمنْعزَّطَورستاندرین***قَنَعمنْذَلَّاینجاست،آن عکس

کندقناعتشخصکهاینستدستورهمیشهدنیوياموردریعنی.داردمصداقسخنآن عکساینجادر

.استکمبازکنیتحصیلچههررامعنويامورولیندهد،نشانآزمنديو

کمترخداازدییبگوایدیکنقناعتاگر،شدنترقیعموشمادلشدنبزرگریمسدر،ریمسنیادرشمایعنی

بهشتریبخواستندروکندمیکوچک،کندمیلیذلراشماکارنیا،درونوسعت،ینرویبيزهایچهن،بخواهم

زیچخدااز.کندمیلیذلراشماقناعتنیاوکندمیزیعزراشماطمعنیایعنی.دیشومیزیعز،يفضادارلحاظ

اواندازةبههمبزرگتر-دیبخواهيبزرگترزیچاگریولدیشومیلیذل،باشدکوچکهمتتان،دیبخواهیکوچک
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نیادرقناعت.استخوبطمعنیا.خواهمنمیدیگرزیچمن،کنزندهمندرراتتیابدوتینهابی،استشدن

ایدناموردرطمع.استبدیزندگبهشدنزندهاموردرقناعت.استخوبایدناموردرقناعت،استبدنهیزم

****.استخوبمیهستمتوجهدیگراستگفتهاصطالحنیابهحاال،يبشوبزرگترکهداشتنطمع.استزشت

.استمطلبنیهممورددرکهبخوانمتانیبراسومدفترازهمیتیبچندکیدیبدهاجازه

1955بیتسوم،دفترمثنوي،مولوي،

تباهوننگتوغیراندرحرص***جاهواستفخرتوعشقِاندرحرص

اندازةبهبخواهممنیعنیحرص.استمنصبومقام،استجاهواستیبزرگافتخارتوعشقدرزدنحرصپس

.توبهآورممیرویه،هستمعمقکممنتا.یکنزندهمندرراتتینهابیتو،بشومتو

البتهکه.استرونیبجهاندرتوازریغيزیچ،توازریغيزیچبورزمحرصمناگرتباهوننگتوریغاندرحرص

حرصنیا،میهستایدننیهميزهایچازآگاهنکهیايبرا؟میستینآگاهاوازماچرااآلن،امزدهحرصحاالتامن

.استانسانیشرمندگباعثوآوردمیفسادیعنی.استتباهوننگ

بودبدکیشیوننگحیزانآن و***بودپیشینرانحرصِوشهوت

کارنیابشوندبزرگترکهورزندمیحرصدارندويحدودتاشدندآزادکهییآنها،گاندیرسحضوربهیعنینران

دینیببواستشدنبزرگتریعنی، شیبهاهنسخیبعضشیپنجایادر. يرومیشیپایاستیشیپ،استخوب

ودیبرگردشتریبدیکنمیکوششکهیچهر. دیبرگرددیبادیشدآگاهاآلنشما، جهانمیرفتما. استشدهیچ

یلیخنیا، جهانبهدیبروشتریبودیبشوتیهوهمدیبرودوبارهدیبداناگر. استخوبیلیخ، دینروعقبدیگر

. استبدنیا، دیکنجادیادرددوباره. استبد

رانیهميبعدتیبنکهیاکما. باشدتواندمیهمیمعننیا. دیرومیشیپودیگردیبرمدیداریعنییشیپ

بدویشرمندگباعث. استیشیبدکوننگ، نامردانحرصوشهوت، نامردان، نامردانیعنیزانیح. دیگومی

بهرودمیهنوزداردیذهنمن. یذهنمنیعنیزیح؟چرا. استيبدرسموراهاستيبدشیکنیا. استیمسلک

راایدنحرصوشهوتهنوزکهآن .میگردیبرممیدار، میشدداریبمیدیکشدرد، جهانبهمیرفتمیآمدما. عقب

وچرانچشمیمعنبهالبته. هستنامردنجایادرزیح. رگیدکهستینخوبنیا، دهیشنرانهایاکهیحالدريدار

. یذهنمنیعنیهاینا، مخنثوزیح. هستهمبدکار
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در مخَنَّث حرص، سويِ پس رود***حرصِ مردان از ره پیشی بود

ازراشانتیهودارندمردچهزنچهحاالکهیکسانجوانمرداناصطالحبهنجایادرمردان. دیگومیبازرانیهم

و، بشوندآزادیحجوصندوقازآنهاتا، آنهابهکنندکمکموالنامثلییانسانهاکهدهندمیاجازهکنندمیجهان

.دیدهنمیناریدارزه، دییآمییحجوصندوقازدیبخوانادیزرااتیابنیااگرشما.بدهندهمرانهیهزحداقل

دالرکی، دیباشاستاداگر. دیداددالردههمدیشا. دیدهمیدالرصد. دیدهنمیدالرهزارامروزپولبهحاال

معلوم خودصندوقمتیقکهدیگومیجوحیبهبینانکهیايبرا،رونیبدیآمدينطوریهمهمدیشا. دیدهمی

. نداردیمتیقاصالًصندوق. استچقدرستهمشخصصندوقمتیقیعنیبود، 

نیا، دمیچسبفکراینبهمنواستفکرکیذهنو، هیذهنيالگوکیجوحی صندوقکهبفهمدیکسکیاگر

بازخوبیلیخدیگومیبینا. دهدنمیجوحیبهیپولچیه. رونیبآمدهجوحی صندوق، کندکمکبهشفکر

. کنبازراصندوقمیویبگمیترسمیمایول. رگیدرودمیشودمیپایقاض، کندبازاگر،کنبازراصندوق،کن

، کردماشتباهکباریمنحاال. گفتنرانیااستسختیلیخالبته. دیبگوتوانستمییقاض. میدارمنهنوز؟چرا

. بروشوپابوخ،راکارنیامکننمیدیگر. صندوقتوافتادم، نکردمهميکاچیهرفتمشدمپامن آمدیخانمیک

کندمیدیتهدجوحی چون. کنبازراصندوق،صندوقرفتمحرصيروازدادمجامنارانکاریامامییگومیما

مننیاهنوزچون؟چرا. میترسمیبشودبازمیخواهنمیهمما. بپوشاننکنبازدیگومیبینا؟کنمبازیخواهمی

، ندارددهیفایذهنمننیاکهبداندیکساگر. میبدهنشانمردمبهمیخواهمی،میکرددرستکهرابایزیذهن

. دینسازیذهنمندیگرورونیبدییایبشمانکهیاشرطبه، دندیفهمدندیفهمهممردم

مردميآبروکهاستبهتر. دینکنفاشرااسرارشماکهاستمهمخیلی یتیتربعاملکینیادیگومیموالنایول

صندوقازماکندمیکمکموالناپس. بخرمدیبدهاجازهراصندوقمنومدتدرازدرداردمثبتاثرنیاوباشد

يجابرمانیآبروکهبعد. بمانديبرجاهممايآبرو. میبکشرافشارحداقل. میبپردازرانهیهزحداقل. میبشوآزاد

.دندینفهمکههممردمهکدیگرمیکننمیراکارنیاکهمییگومیبعد، ماند
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در مخَنَّث حرص، سويِ پس رود***حرصِ مردان از ره پیشی بود

، گرددیبرمیزندگيسوبهیکسهر،ایدنطرفدوبارهرودمیحرص. استیذهنمنایاستزیحهمانمخنث

تیهوهمشتریبرودمیداردهنوزدوباره، استنامرداستزیحیکسهر. استجوانمردنیا، گرددیبرمخدا

. اتیابهمهنیادنیشنازپس. بشود

دگر حرص افتضاح و سردي استآن و**آن یکی حرص از کمال مردي است

آن .استيجوانمرداوجازنیا، کنندمیجوشوجنبوشوندبیکییزندگباروندمیکهجوانمردانحرصیعنی

سوالشماازمن، کندجادیادردشتریبخواهدمیایدنمتسبهرودمیکهنامردآدمحرصیعنی، حرصگرید

دلتانتواًواقع؟دیبزنحرفمردمسرپشت؟دیکنحسادتدوبارهدیخواهمیشماصحبتهمهنیاازپس. کنممی

افتضاحنکهیا؟شودمی؟دیشومیشادشما، نیزمخوردمییکیاگر؟دیبشویراضمردمخسارتبهمردمضرربه

دنیشنازپس، دیبروجهانيسوبهچههریعنی. یپژمردگیعنیيسرد، ییرسوایعنیافتضاح. استيسردو

استیشرمندگوییرسواۀ یمانیازهایچنیا

که سوي خضري شود موسی دوان***آه، سرّي هست اینجا، بس نهان

مردم. کنمروشنمنکهستاسختیلیخها صحبتنیابا. هستيسرکینجایادیگومی،کشدمیآهموالنا

شدنزندهنیهمراز، سراستنهانبس. دیشومیمتوجهرارسنیاشماهستممطمئنمنیول. فهمندنمیيعاد

استجاودانهیزندگسمبلکهخضريسوبه، استغمبریپخودشکهیموسکه. دیآنمیذهنبهکهخداستبه

کهجاودانهیزندگبهخواهدمی.کندنمیقناعتيغمبریپبهاستممهغمبریپتاسهآن ازیکیکهیموس. دودمی

میآمدنیهميبرا. خداستتینهابیبهشدنزندهنیهمرس؟هیچسرنیا. شودلیتبداستآن سمبلخضر

هک،نهانبسنجایاهستيسر، آه.کشدمیآهنیهميبرا. بفهمانمتوانمنمیيعادمردمبهرانیامندیگومی

. افتدمیراهخضردنبالیموسکه. میخواندقبالًراداستانشدیدانمییموسکه، دوانیموسشوديخضريسو

بر هر آنچه یافتی باهللا مایست***همچو مستَسقی کز آبش سیر نیست

هربه، دیگومیشمابه. میشونمیریسماخداویزندگیعنیاوآبازاند،گرفتهیتشنگمرضکهییآدمهامثل

حضوربهمنقتاًیحق. هستمدانشمندمن؟دهدمینشانیچشماذهن. نشوقانعیعنی، باهللا مایستیافتیکهیچ

.ستیناون،نشوقانع،ستینانه. امدهیرس
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راهتوستصدربگذار،راصدر***بارگاهایناستحضرتنهایتبی

ذهنکهآن بلند،مرتبهمجلسصدریعنیصدرگفتیم،رااینرهابااست،بینهایتوسعتشبارگاهاینگویدمی

دهدمینشانذهنکهرانشینیباالاینراصدراینبزرگترم،همهازمناستبسدیگراینودهدمینشان

یروشنایهستنوراینواستحقیقتاینهستراهاینبشود،بازاینجاازبایدیعنیراهتوستسینهدور،بینداز

آن حقیقتفقطوهستیتوهمحقیقتهستی،توروشناییهستیتوراه:گویدمیمسیحکههمانطور.هست

.بدهدنجاتمخمصهاینازتواندمیراماهستیمکهچیزي

.کندمیآزادراماداردخداهوشیاريآن هستیمکهچیزيآن خودمانحقیقتهمینموالناصحبتطبقهماالن

سینهازماستمرکزازهماینوبشویمزندهاوبینهایتبهبرویمتاکنیمبسندهنبایدچیزيبهبنابراینپس

.هستیمکنیممیفکرخودمانیادهدمیمابهجامعهکهمقامیاینکهنه.ماست

4552بیتششم،دفترمثنوي،مولوي،

مشوغافلخودخریداراناز***مروچندینخودنفسجوالدر

غافلخودخریدارانازبزرگان،است،فردوسیموالناست،ماخریدارانونرو،نفستصندوقیاجوالدرقدراین

.دانیممیاینکهبرايگفتمشویم؟میغافلچرا.شویممیغافلماو،مشو

امگفتندآدمهاآن رسولحضرتفرمایشاتبهکردنگوشازپسکهصحبتیبود،مهمبسیارقسمتاینتیتر

ازشما،نگویید؟!بسازمهماینبا؟!کنمقبولهماینخواهیمی.گوییممیلحظههرگوییم،میخدابههمیشه

همخدا.جوحیازخردمیراشمادرونازلحظهایندرزندگیبابشوموازيشما.خداستخریداربهتریندرون

شمابهشناساییآنچنانکهاینبراي.خردمیانارزقیمتبهدهدنمیجوحیبهزیاديچیزاستخوبیزنچانه

خواهندمیچههرمردمدیگرخواهم،میراتومنکهگوییمیفقطترسیمیآبرویتازنهآنجاکهدهدمی

خیلیهمصندوققیمتولینیست،مهممنبرايکند،بازکندبازخواهدمیجوحیهمصندوق.بگویندبگویند،

بهتوبکشم،رادرداینکهاینمحضبهدانممیوکشممیهوشیارانهدردمنکرداصراریجوحاگر.نیستزیاد

آتشازکهخلیلابراهیممثلبالفاصلهکشممیکههوشیارنهدردازايدر.دهیمیشاديودهیمیزندگیمن

دهیمیمنبهراگلستانفوراًشودمیگلستانگذرممیکههوشیارانهدردهرازشدمیگلستانآتشگذشتمی

.ترسمنمیهمجوحیازترسمنمیهمجوحیدردازپستو،
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