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1844شمارةشمس،غزلدیوانمولوي،

قربانکنمرادلمنکهآیدهمیدلدرمرا

فرماناینکردنببایدکردن،بددلینباید

بیاراممدلبامنکهنیارامد،میمندل

جانباشدخَصمنبایددل،تركکرددببای

شادانخودمرگدرهمهمردان،زهیمیدان،زهی

میداندررفتوانگهکردبایدگويخودسر

رااوشدهسرقضايعاشق،دلسّرزهی

جوالنچنیناینداردکهسرآنخنکسر،اینخنک

یاريخودخوندروگرعیاري،وجانبازاگر

ترسایان؟چوترسیمیچهخاري؟میچهگردنپس

گیريمیزنجیرسرزنجیري،مجنوناگر

انبان؟درگربهچونچییزادستی،شیرازوگر

امشبتواممهمان:کهجگرخوارهآنگفتمرا

مهمانپیکنکبابیدل،ايکشسیخدرجگر

امشبخوابکفروحرامامشب،شرابواستکباب

سلطانشبچترردنهانآمد،چترهمچوامشبکه

دستهبرزخمهورباببربسته،چشمربابی

افغاناوخوابازمراآهسته،راندهکمانچه

دانممیکیست،کشندهجانم،درهاستکشاکش

امکاننیستمولیکنبیاسایم،خواهمدمی

آردبرونبازيدگرآرد،جنونروزمرههب

حیراناوهاي بازيزاویم،بازیچهمنکه
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خونبریزدگهساغرچوبگرداند،گهمجامچو

ویرانکندگهمستمچوبجوشاند،گهخَمرَمچو

درخروشاندچنگمچوبنوشاند،صرفمگهی

یقظانکندمیصبحمبهبپوشاند،میشاممبه

هانوازيبندهزهیاست،تبریزشمسازاینگر

دورانزهیودورزهیاست،گردوندورازوگر
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.کنممیاز دیوان شمس موالنا شروع1844حوالپرسی برنامه گنج حضور امروز را با غزل با سالم و ا

1844شمارةشمس،غزلدیوانمولوي،

قربان کنمرادلمنکهآیدهمیدلدرمرا

فرماناینکردنببایدکردن،بددلینباید

آید من در هسته مرکزي خودم مین اینطوريد به دل مگویمیکندمیموالنا از جانب هر انسانی یک همچو بیانی

بینید که راجع به دو تا دل میموالنا پس. کنم که من این دل را قربان بکنممیدركها این طوري بعضی موقع

ما در این جهان با چیزهاي هاي تواند من ذهنی باشد که از هم هویت شدگیمیکند، دل مرکز ماستمیصحبت

کند میدوباره یک دلی دیگري را یاد. شود و هوشیاري جسمی داردمیشود پس دل ماديمیاین جهانی مرکز ما

ابر است در بیاین آسمانشبیهو در مثَل امتداد خداست،و آن موقعی است که دل اصلی ما که خداییت ماست

.مرکز ما برقرار بشود

کند که از میل انسان را مطرحثَس دوباره مدانایی خدایی در اصل ما جوهر ما که امتداد آن هست وجود دارد، پ

نگاه کردن به بد دلی کردن و مطرح کردن دو تا دل و دوباره پیشنهاد این که این فرمان را باید اجرا کرد ما

مخصوصاً براي کسانی ؟ بارها گفتیم تکرارش سودمند است یمفهمیم که وضعیت انسان چیه؟ چه کار باید بکنمی

پیوندند، اصل ما هوشیاري است، هوشیاري از جنس خداست، فرم ندارد، دیده شدنی نیست، میامهنکه تازه به بر

. و ما آن هستیم

شما از :موالنا به ما گفت که،فته پیش شروع شد و هفته قبل تمام کردیمههداستان جوحی و قاضی که سدر

آید به صندوق تشبیه کرد، گفت میوجودر لحظه در ذهن ما بههجنس شکاف بین دو تا فکر هستید و فکرها را ک

شویم، صندوق یک فکر است و میما امتدا خدا هستیم خداییت هستیم، در اثر قضاوت در این لحظه وارد صندوق

بدون این که توجه کنیم بین فاصله دو تا فکر یا دو تا ،آییم فکر بعد یک صندوق دیگر استمیاز یک صندوق در

.شویممیگرصندوق وارد یک صندوق دی

وقتی انسان پس ما باید دو تا مطلب را خوب بفهمیم یکی فاصله بین دو تا فکر یا صندوق، یکی خود صندوق، 

یعنی این پنج تا حس، ها شود در ذهن که ابزار فکر است بوسیله این حسمیآید وارد ذهنمیبصورت هوشیاري

شود با مفاهیم چیزهاي این جهانی میهم هویتچسبد یامیو فکر کردن مخصوصاً قضاوت خوب و بد کردن،
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است هر چیز فیزیکی که چیزهاي فیزیکیدر این جهان، یکیسه جور چیز وجود داردبارها گفتیم این را که 

باور هم چیز یکی باور است . تواند تجسم کند مثل خانه مثل پول، مثل تمام متعلقات مثل مقام دنیامیذهن شما

شویم میچسبیم باهاش هم هویتمییک چیز دیگر که ما بهش. اش فکر استادهدرست است که ماست

آید که ما میپس از چسبیدن به چیزها با آن سه تا چیز و تغییر صندوقها یک تصویر ذهنی بوجود. ستدردها

.آید که یک شخص است یک فرد استمیاسم آن را گذاشتیم من ذهنی، به نظر

من ذهنی یک جسم است در اصل یک من نیست بلکه . ورشان همین من ذهنی استند من منظگویمیهمه وقتی

سازیم من ذهنی ما را وارد یک صندوقیمیآییم من ذهنی رامیماند، وقتی مامیناهوشیاري است مثل ابر

ما به بندد، در حالیکهمیکند به یک صندوق دیگر، فاصله دو تا صندوق رامیآوردمیکند از یک صندوق درمی

. عنوان هوشیاري از جنس فاصله بین دو تا صندوق هستیم

وقتی کسی این توانایی را داشته باشد که از یک صندوقی بیاید بیرون همانطور که در داستان جوحی دیدیم و 

نو نوشود، فاصله دو تا صندوق موالنا به ما گفت که میوارد صندوق دیگر نشود از جنس فاصله بین دو تا صندوق

زمانی است، و دیده شدنی نیست از بیمسکر است، یعنی از جنس شماست، از جنس خداست از جنس

و وقتی از جنس فاصله بین دو تا صندوق شدیم یواش یواش گفت این ذره که ما باشیم. جنس هوشیاري است

ستیم هوشیاري، ولی آفتاب ههیعنی ما ذر، ناگهان آن ذره بگشاید نهان/  آفتابی در یکی ذره نهان، آید بیرونمی

شوید میگیرید توي صندوقها نمانید و از جنس فاصلۀ دو تا صندوقمیهم هستیم، وقتی شما یواش یواش یاد

چرا. کندمیکنید و آفتاب شما طلوعمیجهید از این محدودیت من ذهنی و من ذهنی را رهامییک دفعه

کنید میشوید بلکه مثل آفتاب شروعمیایت خدا و ابدیت خدا زندهد آفتاب؟ براي این که نه تنها به بینهگویمی

صدهزاران ترجمان خیزد :آورید؟ عشق، خرد، زیبایی و هفته قبل به ما گفتمیچی به این جهان.به درخشیدن

. به دل

رون شبیه از فاصلۀ دو تا صندوق بشوید بینهایت بشوید و این فضاي دشماپس ما دو تا دل داریم، یکی این که

، این دل، دل اصلی شماست، این دل در این بحر در این بحر همه چیز بگنجدآسمان بیرون گشوده بشود که 

در داستان جوحی و قاضی دیدید که قاضی وقتی توي صندوق . گرچه فشرده شده االن ولی هنوز در ما هست

شنویم به عنوان خداییت و روي ما اثرمیشنود یعنی ما تو صندوق هم باشیم این صحبتها رامیاست صداها را

پس همین االن اگر کسی هم هویت است با شنید صداهاي بیرون را، میگذارد، کما اینکه قاصی توي صندوقمی
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گاهی اوقات به آن ذره به فاصله دو تا صندوق ما . شنودمیچیزهاي این جهانی اصلش در صندوق است ولی

. رسد، که شما آن دل تقلبی را که من ذهنی باشد آن را قربان کنیدمییغامشویم و به آن دل این پمیهوشیار

اي که من هستم، هنوز توي صندوق به دل اصلی به ذرهبه کدام دل؟. مرا در دل همی آید: دگویمیبراي همین

خودش که ما خودش را بهها یعنی زندگی خیلی موقع. کنممیفاصله دو تا صندوق را تجربهها بعضی موقع،هستم

روي میدر جاهایی که آرامش داري مثالً.دهدمیبین دو تا صندوق به ما نشاندهد، یعنی فاصله میباشیم نشان

کنیم حس میدهد حس زیباییمیدهد یک عمقی به ما دستمیبه طبیعت یک دفعه یک آرامشی به ما دست

. استسبب حس زندگیبیکنیم، اینها همه حس شاديمیشادي

کنیم، که این من حقیقتاً من نیست، این یک صندوق میچیزها و یک من درستچسبیم بهمیو گفتیم اولش ما

که انسانها فکر.است یک عدم هوشیاري است، این عدم هوشیاري همین من ذهنی یا شخص یا شخصیت است

و این من و این ناهوشیاري .تم منظور شان من ذهنی اسگویمیکنند من مال من و عقل من، من این طوريمی

من ذهنی دشمن ما نیست شما آن که شما باید این موضوع را خوب بفهمید و به یاد داشته باشید . دشمن ما نیست

شود، من ذهنی هم یک ماموریت میستیزه نکنید، چون این کار را بکنید آن قويآنرا بجاي دشمن نگذارید و با

زاند ماموریت دارند میهاماه خانم9رویم آن تو و بموقع بعد از میماماند،میهامثل رحم خانم،دارد

. شان از حاملگی به دنیا آوردن بچه استماموریت

ماموریتش هم این است که مرتب به شما بگوید که من را بشناس تو ،شود و ماموریت داردمیمن ذهنی هم حامله

آیدمیدل اصلی شماوشههپس ب. شودمیو اولش او مرکز شمادکنمیبنابراین درد ایجاد.از جنس من نیستی

ستیزه کنید یا کتک ،اش کنیدکه شما زیر پا لهمنظور از قربان کردن این نیست . که این من ذهنی را قربان بکنید

شما باید شناسایی کنید که من ذهنی یک ماموریت دارد که .بزنید، منظور از قربان کردن شناسایی است

آنوقتی شناسایی کردي با.مرا بشناس، چون شناختن آن مساوي آزادي استمی گویدوریتش این است کهمام

.تا بیفتد،توانی زندگی کنی مدتیمی

کنید، بد دلی کردن یعنی من ذهنی مرکز شما میدانید که اگر این من ذهنی مرکز شما باشد شما بد دلیمیو

د ترس است، ترس عمده یآمیاي که بوجودو اولین پدیدهن فکر و عمل بکنید باشد دل شما باشد و شما بوسیلۀ آ

شان از بین رفتنی هستند و بعضی چیزها چسبیم به چیزها، چیزها همهمیترین هیجان من ذهنی است، وقتی ما
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فتیم، یک قسمت امیآید ما اتفاقمیترسیم، به نظرمیروند، در نتیجه مامیاند دارند از بینکه مرکز ما شده

پس بنابراین بد دلی .آوردمیتهدید آن چیزهایی که ما به آنها چسبیدیم ترس بوجود.شودمیوجود ما دارد ذوب

خواهند چیزي را که نمی.ترسندمیکنند مثالً دارندمیکردن همان کاري است که خیلی از انسانها االن دارند

دهند، دلی که از جنس ماده باشد، چون میعنی هم هویت شدگی تنبه دردهاي بد دلی ی. اند رها کنندچسبیده

و مجبور است که خودش را مقایسه کند با این و آن، ریشه ندارد، ابري که آسمان استابر هوا.مثل ابر و هواست

بینیم با یک تصویر میشود که ما خودمان را در حالی که مادهمیزند، مقایسه سببمیدستپس به مقایسه

پس حسادت، نگرانی، . دهدمیکوچک به نظر بیاییم، و حسادت دستها کنیم بعضی موقعمیدیگر مقایسهذهنی

همه خصوصیتهاي دل مادي سبب. ترس و داشتن توقعات، رنجیدن، خشمگین شدن اینها همه بد دلی است

کنیم بلکه شناسایینمیزهستی،جنگیمنمیگفتیم باهاش.شود که ما نتوانیم دل تقلبی را شناسایی کنیممی

.کنیم باهاش رفیقیممی

ا قدیم همراه دختران زیبا روي به توصیه پدر و مادر ههلَلماندمیدر تمثیلی موالنا به ما گفت که این مثل لَله

محافظت م که با دختر بود براي این بود کهههدید و این لَلمیرفتند بیرون، و یک جوانی که دختر زیبا رامیدختر

شد مینزدیک که،ر حال پسران مردم ولی یک جوانی یک پسري خوشش آمده از دخترههکند دختر جوان را ب

براي این که این دختر خانم به لَله چسبیده و .د شما باید با لَله دوست باشیدگویمیموالنا.شدمیآن لَله عصبانی

م به دوست دختر خانم چسبیدهههلَل .

توانید بگویید که من این دل بد رانمیشما. قسمت زیباي ما دل زیباي ما به این دل بد ما چسبیدهیعنی آن

سالم کند مؤدب باشد خوش رفتاري .باید باهاش رفیق بشوي همانطور که آن جوان با لَله رفیق بشودخواهم، نمی

با من ما هم. باید حوصله به خرج بدهد"کارتنیا جلو برو دنبال": کندمیبکند، ولو اینکه لَله دارد جیغ و داد

براي این که من ذهنی بر اساس جدایی و هم هویت شدگی است و براي خودش .ذهنی باید حوصله به خرج بدهیم

فراموشمن اصلی شما، دل اصلی شماشود مید من هر چقدر که این بلندگویمیشودمیعقل دارد و خودش بلند

.این من اصلی را بزرگ کنیم،، ما باید این من ذهنی را کوچک بکنیمشودمیشود و کوچکمی

کند، همه بد دلی است عادتش ستیزه است میکند، حس نقصمیکند مقاوتمیولی من ذهنی ما فعالً ستیزه

چون کارش به کند، میخودش را معین.کندمیاش را سفتجنگ است، من باید با چی بجنگم؟ با جنگ پوسته



Program # 657گنج حضور657برنامه شماره 

8: صفحه

د تو جدا هستی تو آن باورها را داري من اینها را دارم این باورها مرکز من است، آنها مرکز گویمیاستجدایی

نباید بد دلی د گویمیم بد دلی کلید است اینجا،گویمیدارم بد دلی رادائماً، . شماست، باورهاي تو غلط است

راي معتبر سازي اینها، باور که ریشه ندارد هم هویت شدگی با باورهاست ب، ما وقتی قسمتی از مرکزمانکردن

.آن چیزي که ریشه دارد خود زندگی است.باور مفهوم است از جنس فکر است

تمام صحبت سر این است که ما که رفتیم به جهان برگردیم بصورت هوشیاري و روي پاي زندگی بایستیم، روي 

رود به جهان موقع برگشتن چون با عقل من ذهنیمیبه خدا زنده بشویم، و در واقع هوشیاريپاي خدا بایستیم

این صحبتها .تواند پیدا کندنمیراهش را.تواند برگرددنمیبا عینک مفهوم،خواهد برگرددمیبا عینک من ذهنی

حرفهاي من ذهنی را باور نکنیم، .شود که ما راهمان را پیدا کنیممیسبب

باورهایی که در دل من است مرکز من را ثابت کنم کهنباید من "نباید بد دلی کردن":دگویمیپس موالنا

ولی باورهایی که تو مرکز شماست حاال این باورهاي دینی است سیاسی .دهد اینها همه درست هستندمیتشکیل

اش درست است کنم همهمیکارهایی که من. اعتبار ندارد،شخصی است مال شما غلط است،است اجتماعی است

زشت ،اند، ولی رفتارهاي شما غلط استآید چون باورها درستند قسمتی از مرکز منمیین که از این باورهابراي ا

.است، اینها همه بد دلی است

در مرکزي ترین قسمت آید، میشود پیغاممیاز زندگی الهاممرا در دل همی آید:دگویمیبینید که موالنامیپس

آید که من باید این دل را قربان بکنم، ولی مین دل دل اصلی من نیست، این پیغاماین دانایی وجود دارد، ایشما

شود من ذهنی را قربان کرد، نمیخواهم قربان بکنم براي قربان کردن این من ذهنی باید برود، با من ذهنیمیتا

د من هستم، اصالً تو من هستی، چی من را قربان کنی؟گویمیمن ذهنی

که ما باشیم فاصله براي این که خداییت امتداد خدا ، فرمان خداست، فرمان ایزدي است،ن فرماناینبباید کرد

ذرهآمده بصورت،نهایت استبیزمان است از جنس ابدیت است از جنسبیوشیاريههبین دو تا صندوق ک

روم، به صندوق افتخار نکنم افتاده توي صندوق، باید صندوق را بشکنم، باید از صندوق بیرون بیایم و به صندوق ن

خواهد به من زنده بشود یا من به او زنده بشوم همین لحظه به میبراي این که ایزد خدا.و این فرمان ایزدي است

وقتی مرکز ما از دانیدمیحاال شما این را.نهایت آینده نیستبیمعنیش ابدیت.بینهایت و به ابدیت او زنده بشوم

شود، خونش زمان است، میاز زمان ساخته.شودمیذهنی از گذشته و آینده ساختهمن،من ذهنی استجنس 
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زمانی بیاصل ما فاصله دو صندوق از جنس. یعنی هر کسی که مرکز مادي دارد دائماً در گذشته و آینده است

خارج بشویم و توانیم نمیزمانی یعنی ابدیت یعنی همیشه این لحظه است، ما هیچ موقع از این لحظهبیاست،

بینید که ما اندازه مییک دفعه.آگاهی به این لحظه ابدي بصورت فاصله دو تا صندوق یعنی ما، ما آگاهی هستیم

افتند، بنابراین میاتفاق ا که فکرهاي ما و تجربیات ما هستند در ماههابر و همه ستاربییم، آسمانمی شوآسمان

. جام دادهدل تقلبی ما موقتی ما ماموریتش را ان

یعنی خدا فکر.اندازدمیآن مرکز ما باشد، وقتی که گفت خدا دائماً تیرماموریت دل مادي ما این است که اگر 

گفت ما کمان و تیراندازش خداست، ما .کنیممیولی ما چون صندوقیم مقاومت،کند از طریق مامیفکر،اندازدمی

و اگر شما مرکز مادي داشته باشید مقاومت.کندمیتجربه،کندیمفکریک کمان هستیم خدا زندگی از طریق ما

و بد دلی .کنیدمیبد دلی،کنیدمیتیر زندگی خدا بد انداخته بشود شما بد فکر.شودمیکنید تیر بد انداختهمی

.آورد و درد شما را باید بیدار بکندمیدرد بوجود

کشید عقب شناساییمیشویدنمیکنید، عصبانینمید، گلهکنینمیآید شما شکایتمیپس وقتی درد بوجود

یک ناآگاهی است و من دارم ،کنید که این من ذهنی حقیقتاً من نیستمیکنید، و شما امروز شناساییمی

ر چقدر هه، ماموریتش این است کشویم به این که این من ذهنی یک ماموریتی داردمیکنم بیدارمیشناسایی

.آیدمیکنم درد پیشمیممن او را دل

و این من ذهنی ماموریتش این است که به من بگوید که تو من نیستی، تو بکش عقب از جنس من نشو، من را 

شناسایی کن دردهاي من را بینداز، هم هویت شدگی با چیزهاي مرا بیانداز و وقتی شناسایی کردي بگذار من 

فقط شناسایی کن که من کی هستم، وقتی شناسایی کردي از من بروم دنبال کارم، با من زیاد سر و کله نزن،

.شوي و آنموقع ماموریت من تمام شدهمیزاییده

شوید بیداري معنوي عبارت از این است که شما بدانید و بشناسید که شما از میمتوجهپس شما االن

گذرد نیستید، شما از میداردشنوید و میبینید یامییاکنیدمیجنس هر چیزي که در این لحظه تجربه

شما تماشا کننده بلکه از جنسی هستید که سبب دیده .یا فکر هستیدجنس فضاي بین دو تا صندوق 

شود میتجربهشود نیستید،میشنیدهشود نیستید،میشما آن چیزي که دیده،شویدمیشدن اینها

افتند، چیزها دیدهمیه بوسیله شما اتفاقاتبلکه شما از جنسی هستید کافتد نیستید،مینیستید، اتفاق

اگر این جنس را در خودتان باز کنید بهش زنده . شوندمیا تجربهههشوند و تجربمیشوند، چیزها شنیدهمی
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این همان زنده شدن به خدا، به وحدت رسیدن یا بیداري معنوي یا بیداري از خواب فکر یا بطور کلی بشوید

. دد فرمان این است که شما بلحاظ معنوي بیدار بشویگویمیین صحبتها در این بیتو تمام ا.بیداري است

خواهی صبر کنی میدگویمیاگر مقاومت کنید نه، پاییننه،د؟ اگر بد دلی بکنیدخواهیم فرمان را بپذیریمیحاال

از جنس ال مکانی است زمانی است بیو بدانید که شما یک دلی دارید که از جنس. خواهینمیپس،فکر کنی

از جنس شنیده شدنی یا دیده شدنی نیست، باز،یعنی از جنس جسم نیست، گفتم از جنس تجربه نیست

.شودمی

شوید مییعنی شما ذره اي هستید که اگر از این صندوق بطور کامل بیرون بیایید بازآفتابی در یکی ذره نهان 

افتند و شما اتفاقمیده و از آن هم بزرگتر و همه اتفاقات در شمافضا همه چیز را در خودش جا دا،اندازه فضا

در آن بحر در آن آید، میآن فضاست، آن فضاداري است، تازه آن کشافتید، دل اصلی شما آن آسمان استنمی

یم گویمیترسیممیولی وقتی توي صندوق هستیم. مترسید مترسید گریبان مدرانید/همه چیز بگنجدبحر

. ستیم دیگر براي شما جا نیستما ه

بیاراممدلبامنکهنیارامد،میمندل

جانباشدخَصمنبایددل،تركکردبباید

مرکز ما هستند ما ها کند، تا زمانی که ما دل مادي داریم این هم هویت شدگینمیمی گوید دل من آرامش پیدا

تجربه ،بشنوید،توانید ببینیدمیهر چیزي که شما در جهان. ریزدمیآرامش نداریم براي اینکه مرکز ما دائماً فرو

همین درك کامل این موضوع یعنی بیداري معنوي،.گذرند و االن گفتیم شما اینها نیستیدمیاینها دارند،کنید

. االن گفتیم

چطور است واضح . توانید آرامش داشته باشیدنمیتا زمانی که این جسم در حال فرو ریزش دل شماست، شما

ترسید، میافتید ومییعنی شما همیشه دارید اتفاق. آدم آرامش داشته باشد،ممکن است مرکز آدم دائماً بریزد

بباید کرد ترك با دل اصلیکه من با دل بیارامم توانم آرامش داشته باشم، میکه من با آن دل به اندازه آسمان

جاناصلیجان،زندگییعنیجاناینجااید خصم شد با جاننب،باید این دل مصنوعی موقتی را ترك کنمدل

،ماماديدلماریزشفروحالدردلاینوقتیکهایددیدهشماوباشمخودمجاندشمننباید. شمايهوشیار

اینبهزندمیضررترسیدنخوداصل؟خودمانبهزنیممیضررچقدر.هستیمخودمانجانخصمماماستبا
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اضطرابنگرانی؟نهیاسوزاندمیراشماخبطحسگناهحس؟نهیاسوزاندمیراشماحسادت؟نهیاشماجسم

بردمیبینازراشما،راحتخوابیدنبهتواناییعدم؟نهیاکندمیخرابراشمابدن.استآیندهزمانبهمربوط

؟دیمزخودمانبهماديضررچقدر؟ کردیمدشمنیخودمانباماچقدر؟نهیا

و،بنددمیرازندگیخردراه،داردذهنیمنعقلومندگویمیشودمیبلندانسانوقتیدانیدمیشما

چقدر.کندثابترااینخواهدمیواستترصحیحمنباورهايوباشیدداشتهقبولرامنکهبگویدخواهدمی

،کاریشروابطدوستانشبا شاخانوادهاشههبچا بهمسرشباانسانروابط،روابطلحاظبهزندمیخودشبهضرر

کههمذهنیمناینکهبراي،استخودشکردنثابتحالدراًدائمکهانسانییک. زیادخیلی؟زندمیضررچقدر

رسیدمجاییبهدیگرمناًحقیقتکهباشدراضیتواندنمیباشدداشتهماديدلاگرهیچکس.استابرمثلگفتم

.دگویمیراهمیندارد،دارمآرامشمندیگراستخوبکه

کارنآکنماضافههمرااینبگیرمهمرااین.هستیمتقالدرهیماباشیمداشتهآرامشتوانیمنمیماکهزمانیتا

شما،نشودبازشمامرکزدرفضادارياین،نشودبازاصلیدلاینکهزمانیتاولی.برسمآرامشبهبلکهبکنمرا

وباشیدنداشتهآرامشبکنیدنتوانیدامنیتحساگرخوب .بکنیدامنیتحس.باشیدداشتهآرامشتوانیدمین

.باشیدداشتهجهانبهروشماونیایدورآنازسبببیشادي،ببندیدرازندگیبهشدنوصلراه

؟هستمکیمنبگوییدشما،ریدبگیهویت،بگیریدخوشیبگیریدتوجه،بگیریدتائیدمردمازبخواهیدشاههم

کافیمنکهکفایتحس،شکرحس،رضایتحس.هستیمناراضیماکهاستهمینبراي .شویدنمیراضیخوب 

زندگیکهناماصلیجاندشمن،باشیمداشتهناپایداردلمااگرو.آیدمیبزرگدلآنازآیدمیورآنازهستم

با،ستیزیدمیلحظهایناتفاقبااگرشمایعنی.هستیمهمخداشمند،باشیمماناصلیجاندشمن،هستیم

کیبابگیريشمشیریکلحظهایندرکهنیستاینخداباستیزه.ستیزیدمیلحظهایندرهمخداباهمزندگی

.کنیمیستیزههمخدابا،هستیخودتدشمنکههمین؟بجنگیخواهیمی

ستیزهاوبادارید،بیاوردبیرونصندوقازبکشدراشماخدایازندگیکهاريگذنمیکنیمیدلیبدکههمین

یاهستیمنتو،انسانهاۀ همکننگاهانساناي:استاینفرمان؟چیهفرمان.کنیدنمیاجرارافرمان.کنیدمی

هی.بیایددردتکنممیکاريیکوچیزهایییکبهچسبانممیبرممیتوبصورتراخودممن.هستمتومن

.شويببیدارمنبهتواینکهبراي؟چیبراي،کنممیچسبانممیکنممیچسبانممی،کنممیچسبانممی

بفهم.کنهمکاريمنبا،بیاراهمنبانکندلیبد،نکنشکایتنکنناله.استمنراهاین.راتوپزممیدارم
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گذاریمنمیما.نیستیمتسلیمماکهافتدمیاینبراي،مابرايافتدمیاگربداتفاقاتتمام.هستممنکهبدان

بهانسانکهاستاینمنظور.هستمنظوریک؟چیهاصلیکار.بدهدادامهرااصلیشکارمابصورتزندگی

.بشوداوجنسازدوبارهبوداوجنسازکهاصلیيهوشیارآنبهشودبیدارمعنويلحاظ

کندهوشیاروکندبناخودشرويکهکندمیرامازندگیحاالچیزهاییبهچسبیدیمفتیمر،هستیميهوشیارما

صورتانههوشیارکاراینچونولی،شویممیوشیارههدوبارخودمانیااويوشیارههبمایعنی.خودشبهراما

اوبهشما.استزندگیکاراین.یمهوشیارخودمانبهاینجابهرسیدیمکهموقعیازترعمیقخیلیاآلنگیردمی

جورصدهزارگفت.شویدمیآفتاببعدبهآنازرسیدیدخداباوحدتبه.استعشقاسمش،شویدمیزندهکه

.کندمیبیانراخودششمااز

دلزخیزدترجمانهزارانصد*** سجلوایماغیرونطقغیر

برايدانیدنمیهمشمااصالًالیتناهیفضايایندرشودمیمنتشرچیزجورصدهزارنهایتبیفضايآنازیعنی

یکگفتمهمذهنیمن.استاصلیمنظورآنپس.کندمیکمکدیگرموجوداتبهدیگرانسانهايبهولی؟ چی

من.کنیجدامنازراخودت،هستمکیمنشويمتوجهکهکنممیکارهایییکراتومندگویمی.داردمنظور

وبیرونبکشمنازراخودت،باشنداشتهکاريمنبا،کنشناساییرامندگویمیذهنیمن.کنیییشناسارا

.دگویمیراهمینهمشیطان.ندهگوشمنحرفبه،کندمیکمکراهایندرراتوخدا

تو.چیزهابهبچسبیبیاییکنممیاغواراتودارممن.هستمخدابگیرحقوقمنببیندگویمیهمشیطان

هستمزمانجنسازمن.دارمتوهمقدرتمن.داريراخداقدرتتواینکهبراي.استمنازبیشترخیلیقدرتت

توو استخودتتقصیربیاییاگر.نیاییمیتوانیتوهستیاصلتو.استتوهمشبه،توهمگذشتهوآیندهو

منکهاستعلتاینبهکنیمیشکلحظهاینتواینکه.استجدیديکاریکدرلحظههرخداکهمیدانی

.استدلتذهنی

زبانبههم،مثنويماجاچندین.استافتادهکارازخداکه.استتوکلعدم،شککردندلیبدصورتهايازیکی

جهاناینبهآوردمراشماکههستمخداییهمانمن،نکنیدشکمنبهکهدگویمیقرآنزبانبههموموالنا

مناینراهبشَاینشماکنمکمکتوانممیمن؟بدهمانجامراکارمتوانمنمیاآلنمنکنیدمیفکرچیبراي

.دگویمیاو؟شديخودتدشمنچیبراي؟شدیدخصممنباچیبراي.بشناسیدراذهنی
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الزمشماورادردهایمکنممیشناسایی.شناساییبا؟کنممیتركجوريچه.بکنمراتقلبیدلتركبایدپس

کینه.اندازیدمیداریدرنجشبینیدمیشما.آیدمیرولحظهبهلحظه.کنمپیداکجاازمنحاال،کنیدفکرنیست

کهدانیمیکنیمیمالمت.اندازیدمیداریدگناهحسوخبطحس.اندازیدمیداریددیگردرد.اندازیدمیدارید

وخودماینازبعدکهکنیمیدركاًعمیقیکدفعهشما.کنینمیمالمتاندازيیماستذهنیمنابزارمالمت

.استمنحقاشتباه.کردنخواهممالمترادیگران

قبلازکهبیندمیفردا.بچسبمچیزهابهنبایدفهمیدماآلنمندگویمیاآلنانسان.کندمیاشتباهانسان

،نیبکَخودتبیشترچههر.ندکَمیراتوزندگی.نداردعیبچسبدمیدوباره.ندکَمیخوبداردچسبیدگی

تو هنوز تسلیم یعنی،افتدمیبدبیشتراتفاقاتچههرگفتیم.کندمیهمکاريتوباکندمیکمکتوبهزندگی

ون کنی، جدي نیستی، متعهد نیستی، صبر نداري به قاننمینیستی بقول معروف تو باغ نیستی، روي خودت کار

. کنینمیمزرعه توجه

تسلیم را پیشه کنی مالمت را بگذاري کنار و این لحظه بگویی که به محض این که شما موازي بشوي با زندگی 

د به من؟ کدام هم هویت شدگی مرا کشیده به گویمیچیاینخوب من باید چی را تغییر بدهم؟ این اتفاق افتاده

کنم کسی این را بوجود نیاورده، خودم آوردم خودم هم مالمتنمیتخواهم شناسایی کنم، مالممیاینجا من

شناسید و میبینید که خوب من ذهنیتان را داریدمیکنم خوب یواش یواشمیخواهم بفهمم تاملمیکنمنمی

دانم یک سري رنجشها در تو هست یواش یواش قانون صبر و میاالن. شناسدمیشما را. باهاش کاري ندارید

توانم یک درخت سیب بکارم بعد از یک ماه بگویم به من هزارتا سیب بده نمیدانم کهمی.شناسممیعه رامزر

شما بطور قطع و یقین بدانید گفت امتداد . کندمیو این صبر و این تغییر با قانون زندگی کار. باید صبر کنم

. عرشش به شما پیوسته است

یم خلع گویمیولی وقتیما خالی است این خلع درست است که خالی استدرصد از این بدن99/99بارها گفتیم 

یعنی ما ظاهراً جسم هستیم باطناً فیزیکدانان به ما. پر از شعور است این غلط است ولی خلع خداگونه است

هیک زندگی یک خدا یک باشندة دیگري آنجا دارد کارها را ادار. درصد از بدن ما خالی است99/99ند گویمی

توکل کنید به او، او بلد است چه . کند، شما اجازه بدهید کار کندمیبیند، دارد روي شما کارمیکند پس شما رامی

تواند نمیچطور. دهدمیحتی در زمانی که خواب هستید انجامهاي بدن را در شبانه روزجوري این همه کار کرد
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اند و شما یاندازد، شما را اگاه کند به این که اینها دل تقلبیدردهاي شما را درمان کند؟ چهار تا رنجش شما را ب

باور کنید، متعهد بشوید، به تسلیم ادامه بدهید، صبر کنید عجله نکنید بگذارید آن با . تواندمیبیاندازید، حتماً

.او همکاري نماییدتوانید بامیقانون خودش با زمان خودش تغییرات را بوجود آورد و هر چی

شادانخودمرگدرهمهمردان،زهیمیدان،زهی

میداندررفتوانگهکردبایدگويخودسر

و عجب جوانمردانی، یعنی ما انسانها توانایی جوانمرد شدن حاال چه مرد چه زن می گوید به به عجب میدانی 

ایش را ههکین،ندازدرنجشهایش را شناسایی کند بیا،انسانی که شناسایی کند که باید نسبت به من ذهنی بمیرد

بگوید من از جنس صندوق ،آن باورها را شناسایی کند یکی یکی بیاندازد،بیاندازد، اگر باورها در مرکز ما هستند

.خواهم بمیرم نسبت به من ذهنیمیو باور نیستم بلکه فاصله بین دو تا صندوق هستم، من

توانیم درك میخُرده تأمل کنیمهمه ما اگر یکها،پس میدان فضاي یکتایی است مردان شما هستید همه انسان

. تواند ما را دیگر اداره کندمیبراي این که شعور زندگی.ر چه زودتر به من ذهنی بمیریم بهتر استههکنیم ک

تواند در میتواند در اختیار او قرار بگیرد، احساس ما هممیفکر ما هم،کندمیهمانطور که جسم ما را اداره

مه ههاز آن خردي ک،خواهید این لحظه به ذهن شما به عمل شما خرد زندگی بریزدنمیشما.یار او قرار بگیرداخت

همه. دانیدمیشما. دانیممیاین را در درونی ترین قسمت ما. نه حرص من ذهنی. کندمیکائینات را اداره

. دانندمی

کنم میخودم را خراب،ورزممیکنم حرصمیکاري که مناین . یدگویمیید راستگویمیشما،یمگویمیوقتی

کنم که این میکنم تا بزرگتر بشوم، هی بحث و جدلمی، کوچکزنممیپشت سر مردم حرف،کنممیکوچک

،این خیلی سبک است. آید توي این اشکالی هستمیبهتر است مال تو غلط است، به نظرتوباورهاي من از مال

شود مال من درست باشد؟ یک اشکالی ندارد این؟ تازه این کار سببمیباور هست چطورآخر هزاران نوع 

. شود که من با مردم دشمن بشوم، حتماً توي این کار اشکال هستمی

فضاي بین ،تواند باز بشود این لحظه اگر شما توي صندوق نباشیدمیند؟ یعنی این لحظهگویمیببینم بزرگان چی

شود، دیده شدن میدانید که از جنس او هستید و این جنس سبب دیده شدن فکرمیید ودو تا صندوق باش

که فاصلۀ بین ،جوانمرد قسمت زنده شماست. شود، جوانمرد اوستمیا بوسیلۀ آن دركههشود، تجربمیاههتجرب
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کار نیست زنده مردن یعنی از صندوق بیرون آمدن، صندوق را شناسایی کردن، مردنی در. دو تا صندوق است

یعنی هر چه که با من ذهنی کردبایدگويخودسر.می گوید این عقل من ذهنی را باید صفر کرد. شدن است

یعنی من حرف او را قبول. با چوگانش بزندکنم درست است، بگذارم او یعنی زندگی در این لحظهمیمن فکر

. نکن به ضررت هستنه قبول: کهدگویمیولو اینکه ذهن من صندوق. کنممی

خواهم، از نمیخواهم، کمکنمیخواهم، خردنمیخواهم، شادينمیزنم از چیزهاي بیرونی زندگینمیحرص

کنم که بین خرد زندگی و این عقل من ذهنی فرق زیادي میمن دارم شناسایی. خواهمنمیآدمهاي دیگر هیچی

ایش درد است، حسادت است، خشم است، رنجش ههگیزآید، بیشتر انمیاین عقل من ذهنی از بددلی. هست

. است، مسابقه است، انرژي ندارد

آید و با آن میهم آرامش. آیدمیسبببیآید، هم شاديمیآید هم خردمیآید هم قدرتمیولی وقتی از آنور

ه از من ذهنی به جهان با کیفیاتی که یا با کمیاتی که خاصیتی ک. شود جهان را آبادان کردمیکمیات و کیفیات

پس در این لحظه عقل من ذهنی را صفر. کنیممیبرکتی ایجادبی.کنیممیکنیم ما فقط درد ایجادمیجاري

پذیریم تا این کار میافتد مامیهر اتفاقی در این لحظه،آیدمیشویم با زندگی هر چه از آنورمیموازي.کنیممی

در ضمن سبب بشود که خرد زندگی هم از ما رد بشود و ما به میدان.بکندمرا از جنس همان هوشیاري اولیه 

د گویمیاگر شما سر را نگه دارید عقلت را نگه داري،.پس سر را باید گوي بکنیم بعد برویم به میدان. رویممی

. توانی میدان زندگی بروينمیات را نگه داريمن

رااوشدهسرقضايعاشق،دلسّرزهی

جوالنچنیناینداردکهسرآنخنکسر،اینخنک

کند میاي که از آنور آمده و فعالً توي این بدن زندگیبه سرّ دل عاشق شما به عنوان خداییت ذره،می گوید به به

ر شو، سر من ذهنی را بیانداز، صفد که گویمیسرّ خدا را دارید و این سرّ و این راز به شما. دانایی زندگی را دارید

چنین سرّي چه خوبه چنین سرّي به به، و خوشا به حال آن سر براي اینکه این دل مادي را بیانداز، خوشا به حال 

. شودمیآن سر دارد سر

کند تا بجاي میو صبرکشد میکشد،میکند و اگر هم درد هوشیارانهمیاش را صفرر لحظه عقل منههانسانی ک

آورد نگویید من ذهنی بوجودمیشتی بکند، این لحظه اتفاق دارد، اتفاق را خدا بوجودآن با اتفاق این لحظه آ
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کنید میمنتها بسته به اوضاع و احوال شما دارد، اگر شما ستیزه،افتند بوسیلۀ زندگیمیبلی اتفاقات. آوردمی

یواش یواش،ایدما آزاد شدهافتد، اگر مقدار زیادي از من شما شناسایی شده و افتاده و شمیاتفاقات ناجور

کشید، بینشتان عوض نمیافتند ولی شما دردمیحتی آن اتفاقات قبلی،بینید که شما دیدتان عوض شدهمی

.ایدشده، فضا دار شده

ید گویمیاالن،دادیدمیقبالً همه حق را به خودتان. ایدقبالً جدي بودید سفت بودید جا نداشتید، االن باز شده

فقط من نیستم، قبالً ایراد،زندگی کنندهمه بایدهم حق دارد آنهم حق دارد آن هم باید زندگی کند، که آن

کردید آن چه جور زندگی است؟ آخر آن چه جور باوري است؟ االنمیکردید محکوممیگرفتید انتقادمی

هست دیگر، باور من این طوریه باور خواهد داشته باشد، داشته باشد باور باورمیر کسی هر باوريههید نگویمی

یعنی لحظه .کندمیمین طوري جوالنههآن آنطوریه، در زیر همه از یک جنس هستیم، خوشا به حال آن سري ک

.گیریدمیگذارید کنار و عقل زندگی رامیبه لحظه شما عقلش را

عقلی من ذهنی را داریم از دستبی.شویممیزند این سر ما را، داریم یواش یواش خردمندمیو چوگان زندگی

گفت من، اگر اینطوري نباشد میشدمیفرق کرده قبالً من ذهنی ما بلند.یم به بهگویمیدهیم و خوب استمی

ید؟ گویمیید؟ خانم شما چهگویمیآید شما چیمید نه به نظر من اینطوريگویمیکنم، االنمیمن دنیا را خراب

دانند، خوب میبهتر از ماها دانند خیلی چیزها را خیلیمیبینیم همهمی.کنند در کار جهانمیهمه باهم مشورت

.دانست، اینقدر هم اشتباه کردیمنمیدانستیم هیچ کسمیقبالً ما. پرسیممیاز آنها

یاريخودخوندروگرعیاري،وجانبازاگر

ترسایان؟چوترسیمیچهخاري؟میچهگردنپس

خواهی ببازي و چوانمردي، عیاري، عیار آن قسمت فاصله بین دو تا صندوق ماست، میجان من ذهنی راواقعاً

دهیم جان تقلبی مان برود، جان من ذهنی میشویم اجازهمیزندگی نامرئی است و ما در این لحظه با تسلیم عیار

خواهی خون من ذهنی میبه کشته شدن خودت،خواهی بکنی میو اگر یاري.برود، و همه مان جانباز و عیاریم

ریخته بشود؟

خواهی زمان در بیآیی و میخواهی زمان جمع بشود بیآید به این لحظه؟میدانی خون من ذهنی زمان است،می

رود فالن چیز باعث مییههدیگر به گذشته فکر نکنی؟ یک انسان هم هویت شده با ذهن هزار تا چیز در گذشت
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گفتیم هی مینشستیممیآن موقع چقدر خوب بود، کی بود آنجابوده چه چیزي در زندگی شخصی من افتخار ما

آینده توهم است یک من ذهنی با زمان، ناراضی ناشکر از ! یا امید به آینده دارد. کند، اصالً نیستمیآنها را تکرار

. اینکه چرا اوضاع اینطوري است

یک قدم زندگی . خون خود یار باشیم؟ یعنی به کشته شدن من ذهنی کمک کنیمبارها گفتیم این را چرا باید در 

کنید براي میوقتی شما اتفاق این لحظه را پله. خوریمنمیید ما اصالً تکانآمیده قدم شما، که زندگی یک قدم

، شما داریدوضعیت هستید، این کار توهم است، این کار غلط استرسیدن به وضعیت دیگري براي اینکه از جنس

کنم میخواهید بگویید که این تجربه این وضعیت در این لحظه زندگی ندارد من این را پلهمیروید به زمان،می

ذهنی هستند در ذهن ما یک چیزوضعیتها بیرون هستند. براي رسیدن به یک وضعیتی دیگري توش زندگی دارد

.هستیمافتند، وضعیت زندگی ندارد، زندگی خود ما میاتفاق

نمیرید نسبت به من ذهنی، از صندوق بیرون نیایید ،این کار که شما این لحظه زندگی را نبینید بهش زنده نشوید

فاصله بین دو صندوق نشوید و االن توي یک صندوق باشید و بخواهید صندوقها را عوض کنید برسید به یک 

. صندوق بزرگتر که توي آن زندگی است این غلط است

بینید به زندگی نرسیدید، دائماً توي صندوقید، میشمایواش یواششود؟ گفتیم این را باز هم تکرار کنیممیچی

از جنس او بشوید، ولی صندوق را عوض کردید و ،اگر بخواهید به زندگی برسید باید از فاصله دو تا صندوق بشوید

کنید مییواش یواش شما فکر،برسید صندوق استخواهید عوض کنید، تا برسید به آنجا، آنجا هم میتند تند هم

اي هههستند؟ تمام اعضاي خانواده شما، همسر شما بچها مانعی وجود دارد براي زندگی شما، این موانع کیکه

بیشتر چیزها را دشمن خودتان،شما دوستان شما، اینها مانع هستند، پس از یک مدتی این کار را ادامه بدهید

شما هستید که در . رویدمیشما هستید که از صندوقی به صندوقی! گذارند من زندگی کنمنمیبینید، اینهامی

. شما هستید که جانباز و عیار نیستید،خون خودت یار نیستید

خاري؟ شما که االن شناسایی میو در خون خودت یاري پس چرا پس گردنت رامی گوید شما اگر جانباز و عیارید

شناسایی هم کردي بیشتر دردهایت را شناسایی . یک چیز موقت است. ی یک ناهوشیاري استکردي که من ذهن

افتی؟ نمیشوي؟ چرا به کارنمیند، چرا متعهدگویمیها شود بعضیمیحاال ببینیم چی: یگویمیکردي چرا حاال

اندازي؟مییعنی چرا به تاخیرخاري؟میپس گردن چه
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حاال به معنی یا ذهنی، ترسا همین من ذهنی است هاي ترسی مثل منمیاچرترسایان؟چوترسیمیچه

اینها الفاظی است .. .مثل گبر و جهود و ترسا و،بردمییادمان باشد بعضی الفاظ را موالنا به کار. مسیحی هم هست

ه یک آدمهاي د نسبت بگویمیبراي انواع و اقسام من ذهنی، منظورش این نیست که شما فکر کنید دارد بدکه 

.خاصی، نباید اینطوري باشد

د یک زندگی است یک هوشیاري است حاال این وقتی گویمیموالنا دارد به ماکهبراي این که روشن است قضیه

اسمش چه جوري باشد مال کدام ،کند، حاال سطحش چه جوري باشدمیشود مرکز مادي درستمیهم هویت

من ذهنی داشته باش هر دینی داشته باشی من ذهنی داري، هر رنگی داشته شما .کندنمیدین باشد اصالً فرق

.ر زبان صحبت منی من ذهنی داريههباشی من ذهنی داري، مال هر جا باشی من ذهنی داري، ب

اصالً یک من ذهنی وحود دارد شما چین بروي همین است امریکا بروي همین است ایران بروي همین است من 

بدگویی هم . خشم است، ترس هم همین ترس است، حسادت هم همین حسادت استذهنی خشم هم همین

.اصالً حرص فرانسوي، ایرانی، چینی نداریم که، یک چیز است. حرص هم همین است،همین است

ند این مال این دین است آن مال آن دین، آدمی مثل موالنا این گویمینکند دیگرمیبینید که وقتی تظاهرمیپس

مه انسانها به این وضعیت بد که ههداند کمیخاصی فرقه خاصی،آید اسم بگذارد روي کسنمی.کندنمیراکار 

پس . کند آدم مال کجا باشد دلش بد است دیگر، دلش من داردمیاسمش را گذاشت بد دلی، بد دلی چه فرق

.نباید بترسد چو ترسایان، ترسا یک نوع من ذهنی است

گیريمیزنجیرسرزنجیري،مجنوناگر

انبان؟درگربهچونچییزادستی،شیرازوگر

آورد، گیجی من ذهنی را نشان بدهد، در من ذهنی ما گیجیم در فکرها و میموالنا این گربه در انبان را به دو معنی

برد این مید وقتی شما تسلیم کامل هستید و زندگی شما راگویمیگاهی اوقات. دردها گم شدیم، یکی این است

شود گربه می، پس در دست عشق همگربه در انبان من در دست عشق. هم یک جور گربه در انبان بودن است

ستی؟ ههد تو اگر دیوانه این لحظگویمی.در انبان بود، اما پیشینه انسانها گربه در انبان در دست ذهن هستند

.ر اینصورت باید سر زنجیر را بگیريخواهی زنجیر هوشیاري ترا ببندد؟ پس دمیدیوانه خداییتی؟
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شوید؟ وقتی میشما کی به زنجیر خدا مجنون. هفته گذشته دوباره داشتیم گفت که عرش خدا به تو پیوسته است

مردم هم . دهیمنمیستیم؟ براي اینکه به حرف من ذهنی گوشههدیوانچراستیم ههما دیوان. دائماً موازي هستید

، ند آقا شما باید حرص داشته باشیگویمیبراي اینکه به نظر مردم،ستیدههدیوانشما ممکن است به ما بگویند 

بنشانی، باید بروي باید خودت را نشان بدهی، باید مردم را سر جایشان ،باید غیبت کنی،شما باید مسابقه بگذاري

آن کسی که موازي باشد و ! عقل است مثالًاینهادعوا کنی، ستیزه کنی، بحث و جدل کنی، این چه وضعی است؟ 

.از نظر بیشتر مردم. عقل استبیرود آنمیدارد بسوي خدا

سر زنجیر را با موازي شدن با زندگی در این .پس سر زنجیر را بگیر،می گوید اگر تو زنجیر مجنون خدا هستی

شیر یعنی خدا، ما امتداد .دیم ماو اگر تو از شیر زاده شدي؟ که از شیر زاده ش.توانیم بگیریممیلحظه و هر لحظه

بچه . بچه شیر آن دانایی شیر را دارد. شودنمیچرا مثل گربه در انبان هستیم؟ بچه شیر که اینقدر گیج،او هستیم

آید به میاي کهدانایی ایزدي را دارد، براي همین است که آن ذره،اي که ما باشیمخدا که ما باشیم آن ذره

یکی بینهایت و یکی هم ابدیت ،یعنی این لحظه بارها گفتیم خدا دو تا خاصیت دارد. شودمیبینهایت خدا تبدیل

. کندمیو این دو تا خاصیت ما را هم تعریف

مثل از جنس بینهایت، بینهایت یعنی بینهایت عمق یا بینهایت فضاداري. د ما از چه جنسی هستیمگویمییعنی

زمان شدن، در نتیجه زمان روانشناختی ذهنی تعطیلبیحظه ابدي وآسمان و ابدیت یعنی آگاهی از این ل

بینید که دیگر اتفاقات قبلی گذشته من توش نیست، رنجش دیگر رفته، چرا اتفاقات دیگر زنده میشما. شودمی

رگیروم آنجا مینوز منههاین طوري نیست که بیست سال پیش این اتفاق افتاد.نیستند، چرا؟ زمان جمع شده

.زمان از بین رفته،وجود ندارد افتادهکه برد، شناسایی کردم نمیافتد خوابممیشب یادم،کنممی

شود کممیشوید زمان یعنی در گذشته و آینده بودن کممیزمانی این لحظه یعنی به خدا زندهبیهر چه بیشتر

ا بصورت خاطره ههشوید و آن گذشته و آیندمیدر این لحظه به او زندهشما شود باالخره می، کم...شود،می

بصورت تجسم یک چیزي در آینده براي پیش بینی یعنی زمان . ماندمیدرد در شمابیمنبیبصورت بایگانی

.ساعتی، زمان حقیقی

توانید مراحلش را پیش بینی کنید هدف بگذارید، میخواهم به یک هدفی برسم سه سال دیگر، شمامیمثالً من

شما همیشه اینجا هستید، ولی با هوشیاري . این طوري نیست که شما االن بروید توي آن هدف زندگی کنیدولی 
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جور ترجمان هزار ر قدم آن انرژي آن صد ههکنید بسوي هدفتان و بمیحضور خرد زندگی پله پله دارید حرکت

شود یک هدف عالی داشته نمیماش.کنیدنمیدف را فاسدههبوسیلۀ وسیلریزد و شما میآن برکت، آن خرد

ر ههشود کنمی.زندمیکنید االن به آن هدف لطمهمیوشیاریتان درد باشد، در نتیجه کاري کهههباشید این لحظ

قدم به قدم حضور برکت . همه نافاسد باشدد آنجایرسمی، قدم قدم اینها همه فاسد باشد وقتی...قدم قدم قدم،

.جا هم که رسیدیم برکت، برکت آن...برکت برکت،

.گیردمیو آن با تسلیم صورتبر خوردار باید بشودستیم، شیر زاده از جنس شیر و شیریتههپس ما شیرزاد

بیشتر مردم در دردشان و فکرشان گم هستند، و . شود ما در انبان ذهن در فکرهایمان و دردهایمان گم بشویمنمی

ریف کرده وضعیت بشري را، یادمان باشد موالنا وقتی وضعیت یکی از همان بیت اول تع. این وضعیت بشري است

. دهدمیدهد راه نشانمیدارد دواوکندمیکند وضعیت کل بشر را دارد بیانمیما را بیان

امشبتواممهمان:کهجگرخوارهآنگفتمرا

مهمانپیکنکبابیدل،ايکشسیخدرجگر

خواهم به تو زنده بشوم،میمن مهمان توام: د به من گفتگویمیداخ. جگرخواره خداست، زندگی است

اما براي من باید جگرت را به .خواهم مرکز تو من باشممی.آید مهمان؟ مرکز مامیکجا. خواهم دل تو بشوممی

دا باشد د شما که آن دانایی را دارید جگر من ذهنی را بکش به سیخ براي مهمان که خگویمیبه شما. سیخ بکشی

، شناسایی این هم ستهم هویت شدگیههدانید کمیکشیدمییعنی این لحظه شما درد هوشیارانه. کباب کن

. هویت شدگی و انداختنش کباب کردن همین جگر ماست

یادمان باشد این .جگر کباب شده ما، بفرمایید اینگذاریدمیکنید این کار را، شما این لحظه جلویشمیبراي خدا

خدا آزار بگوید مگرجمله را بشنود طور اینمینههیک دفعنه که خوانده باشد خوب فهمیده باشد، یکی الب را مط

خواهد دل ما باشد، دل شما خانه خداست، کعبه اصلی میخدا؟ خواهد جگر ما را کباب کندمیمریض است،دارد

که او بیاید آن آمده، آن همان ذره است، ذره خواهد دل شما باشد و این طوري نیست میدل شماست، هر لحظه او

.چیه؟ همین خود شما

کنار این دانایی را رفتیم چسبیدیم به یک ابر که من ذهنی باشد، آن هم خاصیتهاي گذاشتیم ما این قضیه را 

. پس فهمیدیم او جگرخواره است. کنیدمیشما دیگر دارید شناساییخودش را دارد، گیر کردیم در آنجا، ولی 
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تواند مرکز شما نمیتواند بپذیرد دل شما مرکز شما غیر از او چیز دیگري باشد، یعنی چیزنمییعنی زندگی خدا

.ست شما باید درد بکشیدهه؟ تا زمانی کاین تواند مرکز شما باشد، یعنی سخت استنمیهم هویت شدگی. باشد

د من چقدر باید درد ایجاد گویمیمن ذهنی. کندمن ذهنی هم ماموریتش این است که به شما این مطلب را حالی 

چقدر . کنم یا زندگی بوسیله من، من ماموریتم این است زندگی به من گفته براي تو دردسر ایجاد کنم، تا بفهمی

فهمی؟ نمیباید کار کنم؟ تو چرا

امشبخوابکفروحرامامشب،شرابواستکباب

سلطانشبچتردرنهانآمد،چترهمچوامشبکه

گذاریم جلو خدا میکنیم،میاست، امشب شراب و کباب است یعنی ما جگرمان را کبابسلطان رمز خدا و زندگی

کشیم میخورد ما درد هوشیارانهمیدهد و خالصه مهمانی است، او کبابمیدهد او شادیش رامیاو به ما شراب

کند، به ما او میاشغالیواش یواش او دارد مرکز ما را . دآیمیشود شراب ایزديمیبه محض این که این درد تمام

ان مگو حاال نیم بیاندازیم دور، گفت پشت گردنت را مخاردهد که چه چیزهایی را ما باید تند تند بکَمیدارد نشان

. شودمیببینیم چی

محل زندگی . شرت استتو دانایی داري، تو بفهم که این جهان محل عیش و عستیههتو عیار هستی تو شیرزاد

هر کسی بخوابد امشبخوابکفروحرام. یعنی مهمانی است این جهانکباب است و شراب امشب.است

حرام است این کار، یعنی خدا کندمیدارد کافري،یعنی به خواب ذهن فرو برود، به خواب فکرها و دردها فرو برود

د، خواب فکر خواب باور همه آن ند و خواب درد باشنکر باشبیش از این توي خواب فها دارد که انساننمیروا

.هستکشدمیخوابهایی که ما را به دنیا

شود، حاال در بین ده و بیست بد نیست خوابها، بعداً یواش یواش میاین خوابها اولش بد نیست بعداً کابوس

ا فکر هم هویتیم از این صندوق به آن کنیم بمیخوابیم، خواب فکره، یعنی فکرنمیشود، حقیقتاً کهمیخطرناك

ترسیم معنیش چی است صندوق به شما میصندوق، بعضی از صندوقها بسیار ترسناك است، وقتی توي صندوق

کنی تو، صندوق براي تو ساخته نشده، تو فاصله بین دو صندوق هستی، تو مید اینجا چه کارگویمیدگویمیچی

. کنی توي توست نه تو توي صندوق، بفهم صندوق براي این استیمزیر صندوقی، صندوق را تو درست

سلطانشبچتردرنهانآمد،چترهمچوامشبکه/امشبخوابکفروحرامامشب،شرابواستکباب
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این تن متالشی بشود فرصتی است که یعنی از وقتی که ما آمدیم به این جهان توي این تن هستیم از ثانیه صفر تا 

ا ببینیم که این شب دنیا، براي چی رفتیم به شب فکر اولش هم هویت شدیم، من ذهنی موقت است براي ما خدا ر

تو شب دنیا ،تا زمانی که توي این دنیا هستیمر حال به حضور هم برسیم باید توي این تن باشیم، ههاین که شب ب

بینیم، اتفاقات خوش یمنمیور دیگریک ج. توانیم توي شب دنیا باشیم و روز حضور زنده باشیممیهستیم،

اتفاقات ،افتند، توي تاریکی محض باشیم هم هویت با شب باشیم از جنس شب باشیممیشوند اتفاقات خوبمی

. د نهان استگویمید، اما در چتر شب خدانافتمیبد

یادمان باشد ما از .دت برسیمزنده بشویم با او به وحیعنی در این جهان که ما هستیم براي این آمدیم که به خدا

من ذهنی را شناسایی ،تسلیم بشویم همکاري کنیم با زندگی،فقط باید سخت نگیریم،قبل با او یکی هستیم

گذردمیند ما را، آنهایی که از ذهن ماگذرد نباید بکَمیر چیزي که از ذهن ماههکراکنیم، شناسایی این مطلب

کن، نگاه شعقب وایستا نگاهتو تو اینخواهد بگذرد،میگذار از ذهن هر چیشویم، بنمیما نیستیم، قاطی

خواهد میشوید وقتی گذرنده از ذهنمیوقتی قاطی. شما هستیدوکننده حضور است، نگاه کننده سلطان است

باشد خواهد دیدن یک چیزي باشد یا حرف مردم باشد یک چیزي در بیرونمیخواهد تجربه باشدمیفکر باشد

.شویدنمیشما دیگر از جنس سلطانکَند،میشما را

پنهان است که شما او را یواش یواش با . پس امشب مثل چتر است و در چتر شب سلطان خدا پنهان است

، وقتی نشانخودش را به شما نشان خواهد دادها شناسایی اینکه شما از ذهن نیستید ببینید، او بعضی موقع

آید، میسبب بوجودبیآید وقتی شاديمیسبب بوجودبیید که اشتباه دیدم وقتی آرامشدهد شما نگویمی

. شویدمیشوید از جنس اومیوقتی فاصله بین دو تا صندوق

اندازم، شما از جنس او میید هان منگویمیکنید یک رنجش رامیوقتی شناسایی،وقتی ناظر فکرتان هستید

شود یعنی شما کندهمیندهچسبید، وقتی کَمیشود؟ وقتی که شمامیی نهانک.شودمیهی نهان،هستید

کند میدهد در حالی که شما را به خودش زندهمیهی خودش را به شما نشان. شویدمیاز جنس اوشویدمی

زندگی .اندچسبمیدوبارهها بعضی موقع،گذردمیبینید در ذهنتان چهمیکندمیوقتی که شما را به خودش زنده

براي بیدار شدن ماست، هر ،براي بلوغ ماستد اینگویمیپایینکَندمیچسباندمی،...کَند،میچسباندمیما را

شود شما از خودتان بپرسید میپزد، درد سببمی، این درد ما رایدآمیند ما دردمانکَمیچسباندمیدفعه که
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،کشدمیضدیت،کشدمیمقام،کشدمیپول؟ کشدمیچی مرادم؟ششود؟ چرا دوباره کشیده میچرا اینطوري

.کشدمیمقایسه،کشدمیکینه،کشندمیرنجشها

همموقعیولی.کشدمیخداطرفیکازکشدمیدنیاطرفیکازدگویمیهستپایین؟کشدمیمراچیزيچه

کشیدهدنیاۀ بوسیلدیگرنیستالزمکهکنیمشناساییاگرما.اوستدستدگویمیهماینکشدمیدنیاکه

بشویدکشیدهدیگرخواهیدنمی،شدیدقبولدیگرشمااستقبولدگویمیخدا.رسیممیصلحبهدیگربشویم

.رودمیشیطانهمرودمیذهنیمنهمایدشناختهراهمه.بشویدهویتهمجهانبهچیزيیکۀ وسیلبه

شماخداحافظ، دیگرکنیدنمیحاال که گوشدیگرنکنیدگوشماحرفبهشما خواستیممیمادگویمیشیطان

رویممیکنیمنمیتلفشمارويراوقتماندیگرماکنیدنمیگوشکهماحرفبه،نیستیدماشاگردشمادیگر

.افتدمیهمشماذهنیمن.دیگرآدمیکدنبال

یعنیاستخریدهبهشتقیمتبهراشماذهنینماین خدادگویمی.فروشیدمیقرآنۀ آیوموالناقولبهشمایا

تناینحالیکهدر.شویدمیبهشتواردشمایدهدمیکردیدفکرکهموقعهربدهید، ایدفروختهشمااصالً 

خودشاوتابکنیدراشناساییاینشماخواهدمیخدازندگیلحظههرسلطانشبچتردرنهانپس. هستید

.آیدنمیآنهستماديدلکهزمانیتاولی.بکنداشغالراشمادلوبکندزنده،ندکببرقرارشمادررا

دستهبرزخمهورباببربسته،چشمربابی

افغان اوخوابازمراآهسته،راندهکمانچه

شادي؟کوشاديکهبپرسیداستممکنشماکهگرچه،جهاناینتويکنیمشادياینجاآمدیمماگویدمی

طریقاززندگیخرددهیمنمیاجازهاینکهبراي.نیستیمتسلیماینکهبرايمداریذهنیمناینکهبرايمنیکنمی

استبستهراششمچزنساز،زنربابیعنیربابی. کندادارههمرامابیرونکارهايوجهاناینبهآیدمیما

دگویمیواستشدهکند،زندنمیهمزنچهکمان.زندنمییعنی،دستهروياستگذاشتههمرااشزخمهرباب

.هستمافغاندراینهاخوابازمن

گذاریمنمی.زندمیخدا؟زندمیکی؟نیستسازیااستسازماذهن.استسازماعدبچهارهراصالًماۀ همیعنی

ذهنتانبهکهزمانیتا،خواهیدمیهویتشماذهنتانازکهزمانیتا،هستمنذهنتويکهزمانیتاکهبزندکه

شما،هستیدمقامتانشماهستیدپولتانشماداردشدگیهویتهمهمآن؟ خوب هستمکیبگومنبهیدگویمی
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آنوبزندرابیرونیشسازبایدزنسازتنهانهپس.هستیدپدریامادریااستادهمینشما،هستیدتاننقش

ریزدمیروشناییاینخردایندشویمیزندهحضوربهاشمکهگفتیمبارهاای،زندمیوداردمیبرراسازاوموقعی

سازماعدبچهارولی.داردهدفییکسهر.زندمیسازيیککسهر،کندمیکاريیککسهر.بیرونعملبه

.زندمیخوب،بزندزندگیبدهیداجازهاگر.است

همآنها،زنندمیساز،زنندمیتار،زنندمیکمانچه،زنندمیواقعیرباب،کنندمیایجادشاديکههمآنهاییولی

.جهانایندرکنندپخشبیاورندرازندگیخردعارفانهستند؟کجاعارفان.نداهشدپژمردهذهنیمنبخاطر

لحظهینمههکبینندنمیچرا.هستمافغاندرزنندنمیدرسترانیشاسازهاکهانسانهاخوابازمندگویمی

خارجذهنیدیداینازشماکهاستپنهانخداوامشبشرابواستکبابمحلاین جهاناسترصتف

درستراسازشاینکهبراي.اونفهمیازفغان،نفهمدراموضوعاینکسی،شویدزندهاوبهوببینیدرااووبشوید

.زندنمی

بکارخالقیتبرايراذهنتانچراشما.ایناستتمثیل،ردگینمیبکاررامضرابشیچبرايزنسازگویدمی

مشخصصندوقهاودیگرصندوقبهصندوقیکازچرا.کنیدتکراربایدروقدیمیفکرهايهمینچرا؟ بریدنمی

هایشصندوقبهصندوقیکیآنبهرودمیبیرونآیدمیصندوقاینازداردصندوقتاپانصدکسیهر.هستند

. استحیفبینندنمیهااینهستمافغاندرآنهااز خواب مندگویمیموالنا.خوابندها صندوق.کندمیافتخارهم

دانممیکیست،کشندهجانم،درهاستکشاکش

امکاننیستمولیکنبیاسایم،خواهمدمی

کهراذرهاینندگیزطرفیکاز،دانیدمیشما،داریمماديدلداریمذهنیمنهستیمذهنتويکهزمانیتاما

بیروندرزندگیکهفهمیدیماینطوريمادیگرطرفیکاز.خودشسمتبهکشدمیدارداستخودشامتداد

راماکهاستاینآنوداردفنییکداردتکنیکییکهمزندگی.جهانبهبشویمکشیدهخواهیممیواست

آوردمیبیروناستدردصندوقکهصندوقیکازصندوقییکتويکردهیاچیزهایییکبهچسباندهآورده

اینلحظههربینیمنمیما.بشوزنده،هستیتووهستممناینجاببیندگویمی،دهدمینشانمابهرافاصله

.صندوقیکتويرویممیدوباره.کنیممیاشتباهماراموضوع
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صندوقایناز.استاینهممنقماراینکهبرايمفلسممنگفتجوحی.بازمقمارمنگفتجوحیداستاندر

.استبودهدردتوشدوبارهبینم می، بعدهستچیتوشرادیگرصندوقیکبعد،بودپوچاینکردمفکرآیممی

جنساز،استمنجنسازکه،ببینمراصندوقتادوۀ فاصلببینممویبگ،بکنمعشققمارآیمنمیمنبعد

مثلنداریمزندگیشدیممفلسماهمینبراي.کنممیامتحانرايدیگرندوقصیکدوباره.استزمانیبی

.جوحی

او،کشدمیچیدانممی.خداسويبهشودمیکشیده،جهانبهشودمیکشیدههیمنجاندگویمی

لحظهیکدگویمی.کندمیاوراکارهمه.کشدمیاوراندنشکَهمکشدمیاوجهانبههم.کشدمی

ایندرکهنکردیمرادركاینماکهزمانیتا.نیستامکانولیکنباشمآرامشدرباشمآسودهخواهممی

کنیمهمکاريزندگیباورامانوضعیتکنیمشناساییکهکنیمانتخابتوانیممیوداریمآزادة ارادمالحظه

آشتیلحظهایناتفاقبالحظهبهلحظه،باشیممتعهدتسلیمبهبگذاریماحتراممزرعهقانونبه.باشیمتسلیم

دلیبداز.برداریمدستدیگرانوخودمانمالمتاز.آوردمیبوجودزندگی،رااتفاقاتکهبیاوریمایمان.کنیم

. شویممیکشیدهمالحظهاینکهبدانیموبرداریمدست

تسلیمباکاراین.شویمبکشیدهیزندگسويبه،نشویمکشیدهجهانسويبهکنیمانتخابتوانیممیخوب

ولی.خداستشندهکَ.شودمیمیسر،نیستبیروندرزندگیاینکهوحرصشناساییباکاراین.گیردمیصورت

اًتماممااستنکردهبرقرارمادروندرراخودشاوکهزمانیتا.برسمآرامشبهتادهممیدرتناوکششبهمن

.نیستامکانولیمباشآسودهمخواهمیلحظهیک.کنیمپیداتوانیمنمیآرامشام،نشدهاوجنسازدلمان

کهراها انباشتگی.بشویمهویتهمها انباشتگیباکنیمانباشتهتوانیممیماکنیممیفکرکهکردیماشتباهما

دگویمیداردچیزينوچهم.دهدبآرامشمابهشدهزیادچونمرکزاینوبدهیمقرارمرکزمانشدههمزیاد

.نیستممکن

آرامشبهما،شدفضادارشدنهایتبیمادرونوشدیمزندهاونهایتبیواوزمانیبیبهمااینکهازپس

جسماینبهنسبتروزيیکالبته.موالنامثلتابدمیکهشویممیخورشیديمثلموقعآن.رسیممی

جسماینبهخیلیاآلن.افتدمیاتفاقماتويهمجسمکهدانیممی،یماشدهرهاجسمازچونولی.میریممی

.شودمیسالمهمماجسماینشودبازمادلوقتی.استمهمکهماستجسماینیمگویمیشاههم.ایموابسته

.بودذهنمانکههمانطوراستپوستیکاستپوکهیکماجسماینکهشویممیمتوجهبعدداردعمريولی
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آردبرونبازيدگرآرد،جنونروزمرههب

حیراناوهاي بازيزاویم،بازیچهمنکه

منعقلکهکندمیانگیزيشگفتکاریکیعنی،املحظهرههبیعنیروزمرههب.آوردمیجنونمنۀ لحظرههب

.کندمیمنبارادیديجبازيیکلحظههردرکندمیشروعجدیديبازيیک.بفهمدوکندمحاسبهتواندنمی

.جدیدشاديیک،جدیدخالقیتیک،جدیدخردیکجدیدشگفتییک.آردبرون،دیگربازيیکبازيدگر

یک،جدیدلطافتیکجدیدعشقیکجدیدحرکتیک،جدیدترجمانیک، دلزخیزدترجمانهزارانصد

خداۀ بازیچماکهشدمعلومپس،اویمچهبازیمنآرد، کهبرونبازيدگر، جدیدچیهدانیمنمیکهچیزي

از، حیراناوهاي بازيز.کندبازيمابااوگذاریمنمی،کنیممیستیزه،کنیممیمقاومتکهزمانیتاولی.هستیم

.مدماندهانبهانگشت،اوهاي بازي

منعقل لحظهبههلحظ،بشودگويگفتامروزماسراگر،بشودضعیفذهنیمناگر،باشیمنداشتهمناگر

یچههک.شویممیزدهشگفتکندمیمابازندگیکههایی بازيازما،بشودصفرهمخودش،بشودصفرذهنی

بیرونهاي وضعیت.آیدمیبوجودجوريچه،وضعیتاین،خالقیتاین،بازياینکهبزندتخمینتواندنمیعقلی

متوجهشما.شوندمیعوضشمادوستان.شودمیعوضشماروابط.شوندمیعوضآسامعجزهطوربهشما

.نیستاینهاوکینهورنجشوخشموترسآنازخبريدیگر.شوندمیانجامآسانترکارهاکهشویدمی

خردآرامششاديسکونایناز.داریدسکونییک. استشدهبرقرارشمادرآرامش.شدیدآسودهکهبینیدمی

لحظهاین.هستیدخوشبختشما.برخوردارندآرامشازشاديازعشقازشماوجودذرات.شودمیبدنتانوارد

اینازغیر،باشداینطوريبایداینلحظهاینکهبگوییدذهنیمنعقلباشمااگرولی.کنیدمیخوشبختیحس

.آوردنمیشماۀ لحظاینبهراجنونش.بکندجدیدبازيگذاریدنمی.نیستیداوۀ بازیچدیگرشما،شودنمیهم

چندکهاینازغیربلدیمچیمارابازيرآخ.بکنیدراخودتانبازيخواهیدمیشما.بیاوردگذاریدنمیشمایعنی

انباربهتربیشترچیرههککنیم؟میداریمماکهبازيشداین؟بلدیمچیمااًواقع.جایککنیمانباشتهراچیزتا

. استزیاديچیزاینرآخبگیرمتائیدوتوجهآنهااز.بدهمپزدممربههمبعد،کنم

ماکه؟استآمدهکنیممیماکهکارهاییاینبراي، زندگیخرد،زادهشیراوجنساز.هستیماوجنسازما

در،آیدهمیدلدرمرااستگفتهاولببینید از؟رادیگرهم،بکشیم،کنیمجنگ،کنیمدعوا،کنیمتوطئه
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ایجاددرد،ذهنیمنبصورت،کردیمخانوادهدرماکههمکارهاییآن.نیستدرستاینکهدانیممیدرونمان

خدابازیهاياینها.استبودهکوچکخیلیاینهاکهشویممیمتوجهاآلن،کردیمادعو،کردیمایجادسمکردیم

. داردزیباتريداردخوشگلتريبازیهايخدا.استبودهذهنیمنبازیهاياستنبوده

خونبریزدگهساغرچوبگرداند،گهجاممچو

ویرانکندگهمستمچوبجوشاند،گهخَمرَمچو

بهماۀ بوسیلیعنی .گرداندمیشرابجام،جاممثلاوقاتگاهی.دهدمیتوضیحراماحیرانیورااوبازیهايدارد

ماازریزدمیبیرونخونتوشازکهساغريمثلهمها موقعبعضی،دهدمیشرابمابهدهدمیشرابمردم

.کشیممیانههوشیاردردکندمیکبابراماجگرگفت.کشیممیدردماها موقعبعضییعنی.کندمیاستفاده

دردانههوشیارشماوقتی.هستنداینهاشیبازیهاکندمیپختهجوشاندمیراماشرابمثلها موقعبعضی

کنیدمیشناساییداریدناظريهوشیاربصورتکهبینیدمی،دهیدمیادامهراتسلیم،کنیدمیصبرکشیدمی

.کندمیبالغراشمااین.اندازیدمیوراتانمن

ویرانکندمییکیخودشباکندمیخرابوکندمیمستراماها موقعبعضی.رسیممیداریمجوشیممیوقتی

،دهدمیانههوشیاردرد،کندمیپختهرامااینقدر.خوردمیتلوتلوکهاستخوردهدراینقکهمستیمثل.کندمی

رارنجشیک.شودمیآشکارشرابش،اندازیدمیراچیزيیکشمااینکهمحضبه،مابهدهدمیشراب

دهستیتسلیمحالدرمیشهههکبازیهااینبا.بهبه،خوریدمیشما،شودمیآزادافتادهتلهبهزندگیبخشیدمی

مست.کندمییکیشماباراخودشسرآخر،دکنیمیصبرودکنیمیصبرودکنیمیصبرودرویمیجلوو

کندمیخودش

درخروشاندچنگمچوبنوشاند،صرفمگهی

یقظان کندمیصبحمبهبپوشاند،میشاممبه

خروشبهچنگمثلمرابعد،دهدمیمنبهالصخشرابگاهی،نابشرابیعنیصرف،بیداریعنییقظان

،زندمیراشمااو،اواختیاردرگذاریدمیراعدتانبچهارشماپس.آیدمیدرخردصدايمناززندمی،آوردمی

دوبارهیکدفعه،زدوقتیودهدمیشمابههمراشآنوریخالصشراب،زندمیسازبصورتراشماحالیکهدر

راکارایندوبارهو کندمیبیدارصبحخودشازکردپرراشماکهوقتیوکندمییکیخودشباارشماکشدمی
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اینطوريماحاالولیبنوشاندمیشاممبههستاههنسخبعضی.شماطریقازکندمیپخشدوباره.کندمی

،کنیممیبیانرویممیمایشههم،کندیکیخودشبابخواباندمراخواهدمیشودمیشاموقتییعنی.گرفتیم

مثلبشویمبیداراوۀ بوسیلماخواهیممیدوبارهشودمیصبحدوباره.شویممییکیاوبارویممیشویممیساکت

.بیاییمخروشبهچنگ

.ریزیممیموالنامثلجهاناینبهآییممیکنیممیپرورآنازسطلسطلرویممیراترجماننوصدهزارآنما

همذهنیمن،زندگیعنوانبهداریمموریتأمماکههمینطور.استاینمااصلیموریتأم،استاینماارک

من.باشیمذهنیمنشاههمماکهنیستاینطوري.ماستکردنبیدارموریتشأم.داردموریتأمباشدیادمان

راشیطانحتی،ندانیدخودتانمندشراذهنیمنبگویمهمباز.شودمیدرستلحظههرنیستمناصالًذهنی

شما،کنیدشناسایی،کنیدشناسایینه.لعنتهمشیطانبرلعنتذهنیمنبرنگویید.ندانیدخودتاندشمنهم

.افتدمینداردکاريشماباکنیدشناسایی

من.ریزیدمیآوریدمیورآنازسطلسطل،دگویمیداردکه داریدموریتأمیکخدائیتبعنوانشماگویدمی

راما،نشوقاطیمابافهمیمیکهتو،فهمیمنمیراچیزهااینمادگویمیاستکاراینمخالفهمشیطانوذهنی

.شویممیقويماکنیدعوا.نکندعوامابابشناسفقط،ذهنیمنهمشیطانهم؟توداريچکارمابا.بشناس

مابهدیگرشديبیدار.کنیمبیدارراتوکهآنجاستتاماموریتأم.نیمکفلجراتوکهنیستاینماموریتأم

.کنیدمیتوجه.نداریمکاريشماباهمماندارياحتیاج

بکشمبایدرانفسم،بکشمبزنمرااینبایدبیاورمدررااینپدربایدمنکهکنیمدشمنیکنیمستیزهبرویمنباید

برايبکشدتواندنمیاوکنیمینگاهعقبکشیمی.بشناس،فقطبشناس،نکشرانفس.نیستچیزينوهمچ

.استتوهماستهبشَجنسازاستسایهجنسازاووهستیدخداجنسازشمااینکه

هانوازيبندهزهیاست،تبریزشمسازاینگر

دورانزهیودورزهیاست،گردوندورازوگر

حالتیتبریزشمس،استزندگیازخداستازیعنی،استتبریزشمسازاگرها نعمتاینوسعادتاینگویدمی

ماخدائیتة ذر، دهانبگشایدذرهآنناگهان*** نهانذرهیکدرآفتابیما.شویممییکیاوباماکهماستاز

آفتابیجنسازما،تبریزيشمسهستیمما.هستیمجهاندوشمسماشودبنهایتبیوکندبازدهاناگر
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ۀ بوسیل.شوندمیشنیدهچیزهاآنۀ بوسیل.شوندمیدیدهفکرهاآنۀ بوسیلدادهتوضیحموالنابارهاکههستیم

کههستیمما.گیریممیآغوشدرراصندوقآنما.شوندمیشناساییفکرها.شوندمیکردهفکرفکرهاآن

.باشیمشدهآگاهخودمانبهبایدمامنتهی، آوریممیبوجودراصندوق

کهکنیدتوجهولی،آیدمیورآناز.کندمینوازيبندهچهخداپساستتبریزيشمسحالتازاینگویدمی

راعشق،کنیممیپخشراشادي،جهانایندرکنیممیپخشرازندگیخردتبریزيشمسبصورتماوقتی

مابهراشانییزیباهمآنهاآیا.شودمیآباداننجهاوکاریممیدلهادرراسرخگلاین،کنیممیپخش

ازلطافتچقدر،عشقچقدر،زیباییچقدر،باشیدداشتهخوبدوستنفرپنجاهشما؟تابانندنمییا؟تابانندمی

؟رسدمیشمابهآنها

شماگوشبهشانشاديۀ هلهلصداي،باشندشادهمه،ببینیدشمابشودآبادانیاکنیدآبادانراجهاناگرشما

شمابراياین،بشودارتعاشوبشودپخششاديوخردانسانهادروناز؟نیستآورشاديشمابراياین،برسد

استگردونچرخازاگرهستاههنسخبعضیاستگردوندورازایندگویمی.استخوبخیلی؟نیستخوب

باوشودمیایجادتغییراتوگرددمیدورکهاینازاستایندگویمی.دورانزهیودورزهی،کندنمیفرقی

هرازآیدمیخداطرفازهمآیدمیبیرونازمهه، کآیدمیبیروناز،بینیممیبیروندرراها زیباییماتغییرات

.آیدمیجهتدو

همببینیدرابیرونهم،ببینیدرامحیطهم،استبهشتجهانایندرکهکنیدآبادانبایدشمادگویمیموالنا

. آیدمیها از او همییخدا در دل ما برقرار کرده، این خالقیتها و این شکوفاچونهموشادندکهببینیدرادیگران

بسته ،یادمان باشد این حالت با من ذهنی فرق دارد که دل ما مادي بود. آیدمیآید هم از آنورمیهم از بیرون

،کردیم این دل مادي هوشیاري جسمی داشتمییزي وارد بشود، ستیزهگذاشتیم چنمیشده بود بسوي زندگی،

. این آخر و عاقبت ندارد،خواهد، این غلط استمیاین هوشیاري جسمی نعمتهاي زندگی را از چیزها از بیرون

شماو حتی قدردانی دیگران، ستایش دیگران بدرد توجه و تأیید و تشکر . این آب شور استرسدنمییچ جاههب

. خورد اینها آب شور استنمی

شوند، آنها را کهمیدردبیشوندمیما باید از آنور چشمه را بیاوریم و چیزهایی در این جهان بکاریم و آنها زیبا

.خواهد بگویدمیموالنا این را. کنیم خودمان هم منبع شادي هستیممیبینیم شاديمی
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:هستتیترشکهبخوانمیتانبرااولدفتردرچنگیپیرمثنويازبیتچندبدهیداجازه

2072اول، بیت دفترمعنوي،مثنوي،مولوي

پیر چنگی و بیان مخلَصِ آنۀقصۀبقی

عدبماعدبچهارهروهستیماوۀ بازیچماوکندمیماباجدیديبازيیکلحظهرههکبوداینبهمربوطغزل

نظربهکهداردوجودزنیسازیکقصهایندر.اوستۀ بازیچماجانیعدب،احساسیعدب،فکريعدب،فیزیکی

وباشدداشتهماديدلانسانگفتیمکهحالتیهمان،زندمیدیگرانبرايزندمیدنیابرايراسازاولآیدمی

درانجامدمییزندگکیفیتیبیورمقیبیبهتدریجبهکاراینولیباشدشدهدرستهاشدگیهویتهمازدلش

.شودنمیمتوجهراموضوعاینانساناولشحالیکه

ايههجنبتماموپولیودانشیوفکريوجسمیلحاظبهکندمیرشدوقتیانسانکهاستخوبچقدرو

انجامماديدلبراساسراپیشرفتهاآنچون،نشودمسلطذهنیمنعقلونخوردراها پیشرفتآنگول،ظاهري

سنشکمیولیاستبودهخوباولش.استهمینطورهمچنگیپیراینو.انجامدمیدردبهکاراینودهدمی

بیرونزندگیشاز،استزنچنگکهگرچهطربوشاديواستکردهاشتباهکهشودمیمتوجهرودمیباال

.باشدماعدبرچهاوباشدمابدنباشدماذهنتواندمیماچنگ.شودمیخالیزندگیش.رودمی

رسته ز آوازش خیاالت عجب*** مطربی کز وي جهان شد پر طَرَب

آوازشازوکندمیطربازپرراجهانکهاستآوريشادياستمطربی،چنگیپیریعنیشخصاینپس

شطربواستنبودهزندگیجنسازخیاالت،خیاالتاینشودمیمعلوم.آیدمیبوجودانسانهادرعجبخیاالت

مختلفايههجنبافزایشوداریمجوانیدرماکهراحالتهاییموالناکهبینیدمیولی.استنبودهزندگیطربهم

بهبایدمااینکهبهتوجه.اندازیممیخیراتبهوآوریممیحساببهوگیریممیجديمارااینها،دهدمیخوشیما

.باشدگیزندنهایتبیمامرکزدروبشویمزندهزندگی

وز صدایش، هوش جان، حیران شدي*** از نوایش، مرغ دل، پرّان شدي

اینباولیشدمیحیرانجانگوشهمخواندنشآوازازوجنبیدمیدلمرغ،اوزدنساز،اوزدنآهنگازیعنی

.اندنبودهاصلیجانودلاینهاجانودلکهاستمشخصتوصیفات
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شدگیرباز جانْش از عجز، پشّه*** چون برآمد روزگار و، پیر شد

متوجهبتدریج،شویممیپیررودمیباالهمماسنکههمینطوررفتباالسنشوقتی،ناتوانسختیعنیگیرپشه

کارگر،نیستوصلزندگیبهدلمانکهوقتیها،انباشتنودادنهانشاند خوواههتوجوئیدهاأتاینکهشویممی

.بگیردپشهتوانستمیفقطکهرسیدحديبهناتوانیازهمجانشبازو.نداردکیفیت.نیستآورزندگی.نیست

.شدنضعیفبهکنیممیشروععدبچهاردرما.شدضعیفخیلییعنی

ابروان بر چشم، همچون پالدم*** پشت او خم گشت همچون پشت خُم

پاالنعقبقسمتآنپالدم.شدخرمپالدمثلهمابروانشوخمرهیاخمپشتمثلشدخمهمپشتشپس

ها صحبتاین.نبودارزشیبابینش،شابینشکهاستتمثیلیشایدواستپهنوافتدمیدمشاطرافکههست

بتدریجو. شودنمیبهترمابینشولیرودمیباالماسنگرچه،داریمنگهراذهنیمنمااگرکهاستاینمعنیش

کهجاییوپالدم.شودمیارزشیبیبینشاًواقعمابینش،بیروندرچیزهاتغییراتوعضالنیوفکريضعفبا

دردبهباشدکهنهذهنیمنپایگاهازاگرولیاسترفتهباالماسنگرچهماحرفهايکهاستایننشانگرافتدمی

.خوردنمی

زشت و نزد کس نیرزیدي به الش*** فزاشگشت آواز لطیف جان

چیزيبهدیگرمردمپیشوشدزشتورفتبینازهماشفزایندهجانلطیفآواز،مقداربیچیزیکیعنیالش

بهجوانیدرکه قبالً همرائیدأتآنوتوجهآنتوانیمنمیداریمکههنرهاییآنبامامدتیازپسیعنی.ارزیدنمی

.کنندنمیتوجهدممردیگر.کنیمجذبدوباره،کردیممیجذبمانجوانیمشخصاتخاطر

همچو آوازِ خرِ پیري شده**** آمدهآن نواي رشک زهره

خرآوازمثلاآلن.بودباالخیلیخیلییعنیاستطربخدايزهره.بودطربخدايحسادتموردسازش،شینوا

.گیردمینتیجهموالناحاال.بودشدهپیر

نشد؟مفرَشیا کدامین سقف، کان****خود کدامین خوش که آن ناخوش نشد؟

همازکهکردیمصحبتدلیبهراجعامروزپس. نشودناخوشسرآخرکهاستخوشکدامینآنکه گویدمی

موالنا.دارندمینگهرادلاینوچسبندمیدلاینبهمردموشودمیدرستگذراچیزهايباشدگیهویت

،هستیدخوشآنخاطربهوهستیدهویتهمشباهاشماواستگذرحالدرکهچیزيرههکبگویدخواهدمی
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سالگی15سالگی10سالگی9درانسانزودترچههراینبنابر.شدخواهیدناخوششماورفتخواهدبینازآن

مفرش؟نشودمفرشونیایدپایینکهاستسقفکدامینآندگویمییا.استنفعشبه،ببردپیموضوعاینبه

ناخوشخوشیهاۀ همآیندمیپایینسقفهاۀ مههباالخریعنی.کنندپهنتوانندمیزمینرويکهچیزيآن

نبایداینهاگذرندحالدروبشودتجربهیابشودشنیدهیابشوددیدهکهچیزيیچههبانسانیعنی.شوندمی

.بچسبد

اگریعنی.استسیدهرمعنويبیداريبهکنددركخوبراموضوعاینکسیرههککردیمصحبتهمامروزو

اینهاجنسازشما،نیستیدشمااینهاگذردمیشماذهنازکهچیزيرههکبشویدمتوجهلحظهایندرشما

ازشماة ذریعنیایدشدهبیدارمعنويلحاظبهشما.هستندگذرااینها.رویدنمیاینهابادیگرشما،نیستید

.استشدهصندوقنادوبینۀ فاصلجنسازوبیرونآمدهصندوق

صندوقتويوقتیوبرودنبایدصندوقتويکهداندمیوهستهمصندوقگرنظارهصندوقتادوبینۀ فاصل

ازواستافتادهتلهبهوجودشازقسمتیکهفهمدمیاًفوراستبیرونهنوزوجودشازمقداريچونرودمی

،بکنیدخودتاندلراآنوبچسبیدنبایداههداشتبهشما.ریزدمیفروها سقفتمامپس.بیرونآیدمیصندوق

.آمدیدبیرونذهنفضايگیجیازوشدیدبیدارمعنويلحاظبهانداختیدرادلتاناینموقعهر

که بود از عکس دمشان نَفخ صور*** غیر آواز عزیزان در صدور

دلطریقازکهعزیزانیآوازوبیانازغیرگوید دارد میبنابراینپس،دلها،اههسینیعنیاستصدرجمعصدور

تادوبینفضايخاصیتجز،نیستماندگارجهانایندرچیزيپسکنندمیبیانراخودشان،شاناصلی

انعکاس،اندکردهبازرادلشانفضايموالنامثلکهعزیزانییاماواقعیدلانعکاسکهطوريبهآنبیانوصندوق

؟چییعنی.داردرااسرافیلشیپوراثرهمانشاندماثردمشان

درردگیمازمردمتازنندمیرااسرافیلشیپوردارندواقعدرعزیزانآن،استکردهبازراسینهکهکسییعنی

،آمدخواهدپایینسقفشاندانندنمیکهآنهایییکی.هستآدمجوردوپس.بشوندبیدارذهنشان

همعزیزانیغزلطبقاند،کردهدلشانراآناند چسبیدهها خوشیآنبهوشداهدخوناخوششانیهاخوشی

شبیهبیاناین،آوازاینکهآیدمیبیرونآوازيسینهآنازواند شدهزندهخودشانفراخۀ سینبهکههستند

کندمیزندهرادیگرانواستاسرافیلصور
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هستهامان هست ازوستنیستی کین *** اندرونی کاندرون ها مست ازوست

طوريبه.گیردمیانرژيآنجااز،کندمینگاهدرونبهوشدهبازدرونشکهانسانییکاندرونییککهگویدمی

هاي هستیتمامواستعدمجنسازآنهادلاینکهبراينیستییکو.شوندمیمستاوازانسانهاۀ همدرونکه

جسمشزندمیراذهنشسازکههستشخصییککهبینیدمیپس.آوردمیبوجودآنداردبرکتکهرابیرون

.میراندمی،بردمیفروخواببهراآدمهابیشترشخصاین.داردماديدلولیزندمیرا

ازنیستیاین،استعدمنیستیاینواستنیستیازدلشانواند شدهزندهدلبهکههستندهمعزیزانیولی

اگرشما،میردمیکهکسی.نیستشدنیدیدهفضااین.هستخلعونیستیوعدمجنسزاخدا.خداستجنس

ازبودنشدنیدیدهجنساز،بودابدیتجنسازکههشیاريآنکهايذرهآنواستماندهپوستهکنیدنگاه

ساطعبرکاتیدلآنازوشویمبزندهآنبهتوانیممیبمیریممااینکهازقبلولی.استرفتهبودزمانیبیجنس

اینطوريکهکنیممیصحبتزنیسازبهراجعماحاال، کندمیبیدار،کندمیمستراانسانهادگویمیکهشودمی

زندگیبهانسانجوراینبهراجعدگویمیمهدیگربیتیک،بکندخواهدمیچکارببینیمحاال.استنزدهساز

،شدهزنده

لذّت الهام و وحی و راز او** *****از اوکَهرباي فکر و هر آو

،اوآوازهروفکرهرة کشندپس.استفکرکهربايایندهدمیاورازواوبهوحیواوالهامکهلذتیکهگویدمی

مقایسهرااین.کندمیبیانراخداییراز.آوردمیراوحیطرفآنازشخصاینیعنی.استوحیوالهاملذت

پروکوتاهۀ قصاینخواندنازمنمنظور.استکردهدلشراها شدگیهویتهموداردماديدلکهکسیباکنید

.خوانیممیداریمهمرااشبقیهحاالکهاستاینمعنی

راذهنتانسازواستشدهدلتانتانذهنیمنآیا؟هستیدیکیکدامببینیدشماهستباشندگیجوردو

ایندررابرعکسش.استسادهخیلی،نداردفایدهباشندگیجوراینکهدگویمی؟دیزنمیمردمبراي؟دیزنمی

شدهگشاددرونشوشدهزندهآسمانمثلفضاییوعدمونیستیبهکهانسانهابرخیدلاز.دادتوضیحبیتسه

،گیردمیچشمهسرآنجاازآوازشوفکروآوردمیراخداییرازوحیوالهامآدماین،استشدهفضادار،است

اینباها برکتاینباآوازوفکرموقعهرپس. گذاردمیاثردیگرانسانهايرويآوازشوفکرکهاستهمینبراي

نامطلوباثرماست،مرکزذهنیمنموقعهروگذاردمیسازندهاثرگذاردمیاثرمردمرويشدهعجین،راز
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اگر،شودمیبهترداردزندگیتانهستیداینطورياگر؟استچطورزندگیتانوضعیتببینیدشماحاال.گذاردمی

هموشمابرايهم.آیدمیبیرونازشبدصدايشماسازاینهستذهنیمنمرکزتاندرزنیدمیمردمبرايساز

ایندرشما.کندمیداردخدانگوییدشمابشوددردناكزندگیتاناگرو.آوردخواهدبوجوددرددیگرانبراي

طرفیاینتوانیدمیباشیدطرفیاینتوانیدمی. داریدانتخابحقیعنیداریدآزادة اراد،انسانیکبعنوانلحظه

.بکندخواهدمیچکارشخصاینببینیمحاال.بزنیدسازخدابرايتوانیدمیبزنیدسازمردمبرايتوانیدمی.بروید

ی، رهینِ یک رغیفشد ز بی کسب*** چونکه مطرب پیرتر گشت و ضعیف

دلمانحالیکهدرهمماکهشدضعیفوشدپیرترمطربوقتیکهدگویمی،ناندانهیکنانقرصیعنییفغر

آوازشبهکردنمیگوشحرفشبهکسیدیگریعنی.شویممیکسببیدیگر،شویممیضعیفوپیراستمادي

اثرگذاردیگرماهمبیروندروپایینآیدمیزندگییتکیفاینکهبهگیردمیتمثیلرااینوکردنمیگوش

حرفشبهکسیولی،استخردمندخیلیخودشنظربه،استسالشپنجاهنفریککنیدحسابشما.نیستیم

نسبتدشمنیحسیکمرکزشدر.استشدهخرابهمهبایاشدهخرابها خیلیباهمروابطش.دهدنمیگوش

حتیکنمزندگیمنگذارندنمیمردمدگویمی،داندمیزندگیشانمانعرامردم.داردیجدایحس، داردمردمبه

ماببینیمبعدبهاینجاازحاال.شدنانقرصیکمحتاج.نداریددرآمديپس.کنمزندگیمنگذارندنمیماهخانواد

.بگوییمتوانیممی

لطف ها کردي خدایا با خَسی*** عمر و مهلتم دادي بسی: گفت

منداديمهلت،داديعمرمنبهتوخدایاکهگفت.داریمخاشاكوخسهمینطور،زبونفرومایهیعنیخس

رالطفتتو،بودمخسمنحالیکهدر.بزنمدیگرجوریکراسازاینتوانستممی.کنمعوضرادلمتوانستممی

.داديادامه

الباز نگرفتی ز من روزي نَو**** ام هفتاد سالمعصیت ورزیده

راصندوقتادوبینۀ فاصل؟ بودهچیماگناه.کردمگناهسالهفتاد.بخشش،نصیب،بهرهعطایعنینوال

استبودهفرصتهمیشهولی،سالشصتسالپنجاهسالهفتاد،بودیمپرستصندوق،ورزیدیمکفر،پوشاندیم

شودمیظاهرمنذهندرکهچیزيرههکمطلبایندركبرايبودهبیداريفرصتهمیشه.برگردیمماکه

جنسازصندوقتادوبینۀ فاصلولی.هستممنصندوقتادوبینۀ فاصل.استصندوقنیستممن،گذردمی
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مردمازرابودنکسیاین.باشمکسیخواستممیهمیشه.هستمکیدانمنمیباشمآناگرواستزمانیبی

این.داديفرصتوبخشیدياًدائمنگرفتیمنازرافرصتدفعهیکوت.خواستممیمتعلقاتمازیاخواستممی

.استاساسیبیت

چنگ، بهر تو زنم، آنِ توام**** نیست کسب، امروز مهمان توام

،کهبکنیدرادركاینتوانیدمیشما.هستمتومال.زنممیتوبرايراچنگم،تومهمانامروز.نیستکاسبیدیگر

.هستمتوۀ بازیچمنگفت؟داشتیمچیغزلدر،شتیمداغزلدرکههمانطور

که من بازیچه اویم، ز بازیهاي او حیران*** به هر روزم جنون آرد، دگر بازي برون آرد

مراکندبازياگراو.هستماوۀ بازیچمن.آوردمیبیرونجدیديبازيیک،آوردمیجنوناملحظهرههبیعنی

کهدگویمیکهگرچه، کسبنیست. کنیداجرارابیتاینبایدباالخرهشما.کنددركتواندنمیمنعقل،بزند

نداردکیفیت،ندارمزندگیدیگرمنکهاستایناصلیشمعنیولی.دهندنمیپولمردم،زنممیسازوخوانممی

.نیستکاسبی،کسبنیست.نکنمیابکنمزندگیکهکندنمیفرقاصالً

تواممهماندیگرلحظهاینکهبگوییمخدابهزندگیبهتوانیممیرسیمنمیجاییبهشویمیمخستهماوقتیآیا

فکرمردمبرايحاالتا.کنفکرتو،تواختیاردرگذارممیراذهنماینازبعد.بزنمتوبرايخواهممیراچنگمو

ثابت،بدهمپز،بگویندبهبهمردمکنمانباشته؟کنمجلبرادیگرانتوجهجوريچهکهکردممیفکر،کردممی

گذاشتمراآنهاحاال.زدمنمیتوبراي،انداختممیبکارآنهابرايرافکرم،زدممیهانآبرايراچنگم، راخودمکنم

.زنیدنمیسازدیگرجهانیانوجهانبرايباشیداومالاگر؟بگوییدتوانیدمیشما.تواممالزنممیتوبراي،کنار

.استذهنتانازاستفاده،سازموردایندر

بزنیدسازمردمبرايشما.ماستاحساسساز،ماستجانساز،ماستبدنساز،ماستذهنساز،ماسازاولین

اینطوريبگوییدباید،باشیدداشتهدرخواستبایدبرنجیدباید،باشیدداشتهتوقعباید،بشویدخشمگینباید

،بشویدخداآنکهگیریدمیتصمیمشمااینجادرحاال.هستیدمردمآنشماپس، کنفکراینطوري،کنزندگی

تادوۀ فاصلاآلنبودیدصندوقتواینکهبرايزدیدمیمردمبراي.بودیداواولازاینکهبرايبشویدخدامال

مراتو.رومنمیصندوقيتوکنمفکراگر،تواممناآلنیدگویمی.هستیدفکرتادوۀ فاصل.هستیدصندوق

کنم، فهمیدم که آن کار درآمد نداشت، درآمد میبراي تو فکر، کنمخلقخواهممیخالقیتبرايکناستفاده
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خواهید انرژي بوسیله من ذهنی خشک میآییم به این جهان جوانیم انرژي داریم، شمامیخشک شد، ما وقتی

و در بشویم یا نه بطور موقت من ذهنی را بشناسیم و زاییده بشویم تررمقبیتر بشویم،بشود روز به روز ضعیف

خواهید، این شخص در هفتاد میاختیار زندگی قرار بگیریم و زندگی برکاتش را از ما بیان کند، کدام یکی را

ر یعنی نا امید نشوید دیر نیست هر کسی ه. آوردنمیجهت هفتاد رابیسالگی به این موضوع رسیده، موالنا

. کند آن موقع موقعش استمیموقعی این موضوع را درك

گوآهیثربگورستانسوي**** جواهللاشدوبرداشتراچنگ

اوزد براي اینکه بهمیپس چنگش را برداشت و اهللا جو شد، قبالً صندوق جو بود، قبالً مردم جو بود، قبالً ساز

کشید که چرا میآه از این. کشیدمیدینه در حالیکه آه، رفت بسوي گورستان مبگویند به به، االن دنبال خداست

شود من دوباره فرصت پیدا کنم ساز میکشید که آیامیوقتم را تلف کردم و این بینش را زودتر پیدا نکردم؟ آه

فهمد که از میخواهد نسبت به من ذهنی بمیرد،میرود به گورستان؟میبزنم و این دفعه براي خدا بزنم؟ چرا

.تواند زنده بشودمییق مردن است کهطر

هاقلبپذیردنیکوییبهکو*** بها ابریشمحقازخواهم:گفت

خواهم مزد ساز زدن را بگیرم از مردم نه که او از بس که میابریشم بها یعنی پول ساز زدن، گفت که من از خدا

خورد آرزومند میکشید افسوسمیعنی آهی)حاال قلبها را شما چیزهاي تقلبی بگیرید اشکالی ندارد(نیکوست 

خواست، طلب داشت به اشتباهش پی برده بود که خبط کرده و از حاال به بعد روي زانوهایش افتادهمیبود،

. خواهم تو مرا به بهترین صورت در کار خودت در راه خودت استفاده کنیمید خدایاگویمی

. ساز بزنم، مزد من هم تو بده، مزد من را تو بدهی این زندگی استخواهم براي تو میسازم را تو بزن، من دیگر

تو با آغوش . دانستم چیهمییعنی ذهنم را تو بزن تا حاال من ذهنی من زده براي چیزهایی که من. این خرد است

ز کنند سال بشود دلهایشان را با10سال بشود 80سال بشود 70خواهد میباز هر لحظه که انسانها متوجه بشوند

.پذیريمیاش را بدهد به تو و بجایش تو را بگیرد تواگر حاضر بشود قلب تقلبی. کنیمیتو خودت را وارد

ات را خدا آن ات را بدهی یا تسلیم بشوي زندگی کمک کند تو شناسایی کنی منپس هر لحظه شما بخواهی من

یادمان باشد اراده آزاد داریم ما، ما باید . یدخواهد، تو و او یکی هستمیتو بخواهی او هم. لحظه حاضر است

.رویممیبخواهیم و هوشیارانه سوي او
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فتادگوريبروکردبالینچنگ،*** نهاد سرگریانوبسیارزدچنگ

سر شد موازي بود با او، میپس اجازه داد که زندگی چنگش را بزند یا او براي خدا چنگ زد در حالی که لطیف

اش نماند، بنابراین از چنگ که آنموقع یم معنی کنیم سرش افتاد، سرش دیگر نبود، عقلش نماند، منتوانمینهاد

نسبت به من . و افتاد تو گوري، یعنی مردذهنش بود و چهاربعدش بود جدا شد بطوري که آن را بالین خودش کرد

.ذهنی مرد

خواهم ساز بزنم، نمیید بعد ار این من براي مردمر کسی باید بکند، باید موازي بشود و بگوههاین کاري است ک

کند، گریان یعنی مرتب انرژي ایزدي میکند گریانشمیزنم این کار لطیفشمیسازم را با اختیار زندگی براي خدا

توانید بگویید سرش را گذاشت زمین و از ذهنش جدا شد، بالش دیگر سر ما میریخت، سر نهادمیبوجودش

.ا از سر ماست، پس سر ما سر زندگی شد، و مرد نسبت به من ذهنینیست بالش جد

بِجستوکردرهاراچنگیوچنگ*** رست حبسازجانشمرغبردش،خواب

بیدار شد و دید که آن ساز خواب بردش، نه این که واقعاً به خواب رفت به خواب حضور رفت، از خواب ذهن و من 

از آن بیدار شد فهمید که . اُجرتش هم توجه بود تأیید بود یک خواب بودزدنها و از مردم اُجرت خواستنها، 

فهمید که صندوقها جایی نیست که . چیزهاي گذرا از جنس او نیستند، جانش هوشیاریش از حبس صندوق رست

ا رست او برود قبالً در صندوقهاي تایید بود توجه بود اینها مربوط به بیرون بود، االن مرغ جانش از حبس صندوقه

گفت میو از جنس فاصلۀ بین صندوقها شد هم چنگ را و هم چنگی را، چنگی یعنی چنگ زن یک نقش است،

من چنگی هستم، من ساز زن هستم، من مطرب هستم من آواز خوان هستم، با آوازش خیلی خوب بود، چنگ 

.اش یک صندوق بودکرد، نقشمیاش افتخارزدنش هم خیلی خوب بود، به نقش

هاي چی؟ صندوق استادي، صندوق پدري، صندوق مادري، صندوق دانشمندي، صندوق رئیسی، صندوق نقشما 

د هم چنگ و هم گویمی.چنگ یک الگوهایی در ذهنش بود. ، استاد چنگدیگر، در این مورد صندوق چنگی

م؛ من مادرم؛ معلمم؛ من پدر: مثبتهاي کنیم نقشمیهایی که ما بازيشود تمام نقشمی.چنگی را انداخت دور

. شان استشان حرفهشوند، چنگمیشان هم هویتبا حرفهها کنند، خیلیمیمردم مرا با یک اسمی صدا

.چنگ و چنگی را رها کرد و بصورت هوشیاري از صندوق جست و رفت بیرون



Program # 657گنج حضور657برنامه شماره 

38: صفحه

جانصحرايوسادهجهاندر**** جهانرنجوتنازآزادگشت

ایم شود رنجهاي این جهان که تا حاال ما تحمل کردهمیهاي این جهان، پس معلومپس آزاد از من ذهنی شد و رنج

رفت . ردکند ولی نسبت به من ذهنی ممیآید، این آدم هنوز تو این تن دارد زندگیمیآید، از من ذهنیمیاز تن

فرم است، بیتجهان ساده جهانی است که قضاوت نیست آنجا، صندوق نیسبه فضاي یکتایی به جهان ساده،

آنجاست که جانهاي آزاد شده از منیت و هم هویت شدگی انجا زندگی. دیده نشدنی است، بینهایت سینه شماست

.کنندمی

بینش . توانیم از رنجهاي این جهان آزاد بشویمنمیشود تا زمانی که ما توي صندوق هستیممیپس مشخص

کند، گفتیم تن بر میو باورها و چیزهاي این جهانی تن درستحضور باید داشته باشیم هم هویت شدگی با دردها

آیا آن اتفاقاتی که قبال. کندمیاساس جدایی است، این بینش این عینک من یا دل هم هویت شدگی رنج ایجاد

شود، لحظه به لحظه خرد و نمیافتد ولی این شخص ناراحتمیچراافتد؟ نمیافتاد براي این شخص دیگرمی

.آوردمیشفابخش آن جهانی راانرژي

کند، صد هزار جور چیزمیآید آدمها را بیدارمی، هر چه که از دل این آدمیادتان هست گفت شیپور اسرافیل

خوانیم؟ براي این که شما میدانیم چیه، ولی خودش از رنج این جهان آزاد شده، اینها را براي چینمیآید، مامی

. توانید بشویدمیهم

مرابماندنديگرکاندرینجا*** ماجرا سرایانآنجااونجا

سراید، هی دارد با خودشمیکند، ماجرامیفرم دارد تاملبیمن وبیمی گوید جان او در آن فضاي ساده و

شود من همیشه اینجا بمانم؟ این ماجرا سراییدن یا این حاال اسمش را بگذار تأمل و تخیل، تخیل میدگویمی

بینیم که شاد هستیم چه میکنیممیشویم و اصلمان را حسمیي، وقتی ما از جنس شکاف دو صندوقهوشیار

یم کهگویمیآرام هستیم، چقدر عمیق هستیم و از محدودیت صندوق خارج شدیم و به اندازه صحرا شدیم

براي دیگر توي صندوق نرویم، شود دیگر توي صندوق نرویم، حقیقتاً امکان داردمیشود ما را اینجا نگه دارند؟می

یادش است . دیگر نروم به جهان.یعنی اگر اینجا مرا نگه دارندمرابماندنديگرجااندرینیک آرزومندي است

.چه اتفاقاتی افتاده آنجا
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زاراللهغیبیوصحرااینمست**** بهاروباغدرینجانمبديخوش

آیا . فضاي یکتایی در حالی که از شر و شور فضاي ذهن آزاد هستمداشتند در این مید اگر مرا اینجا نگهگویمی

تواند به این جهان کمک کند، براي این که گفت از میفقط این شخصکند؟نمیبه این جهان این شخص کمک

د در این باغ و بهار درست مثل ان گویمیآید،مثل موالنا، موالنا هم از این جنس است،میدمش خرد بیرون

بیند زمین حرکتمیبیند ومیتابد و تابش خورشید رامیکه رفته باالي جو زمین همیشه خورشیدشخصی 

شود شما مستقل از اتفاقات دائماً خردتان را به جهان بفرستید؟ و می.کند؛ و ار حرکت زمین مستقل استمی

.شودمیقاطی واکنشها نشوید؟

زاراللهغیبیوحراصاینمست*** بهار وباغدرینجانمبديخوش

مست این فضاي یکتایی و الله زار غیبی، یعنی هر کسی در آنجا باشد اگر بتوانیم از جنس فاصله دو تا صندوق 

شود، میایم، اگر این خاصیت فاصله دو تا صندوق را بتوانیم نگه داریم، یواش یواش بازبشویم که از اول ان بوده

تابد به اندازه صحراي بزرگ هم هست، این صحرا به میورشید شما همیشهخ. شودمیگفت این ذره مثل خورشید

، غیبی الله زار هم هست، بلی همه برکات همه امکانات آنجاست، همه زیباییها از آنورچه اندازه است؟ بینهایت

. آیدمی

خوردمیمیشکَردندان،ولببی****** کردمیمیسفرپابیوپربی

کردم، هوشیاري براي سفر به تن احتیاج ندارد، و بدون این میو فکري و تن من سفریعنی بدون ابزارهاي مادي

یعنی بدون ابزارهاي مادي و بیرونی و بدون این که از بیرون . که لب و دندانم شکر بخورد من همیشه شاد بودم

از ذهنم بدون این که به آمد و من جدا میو آرامش از آنورچیزي بخواهم و این را بطور مادي تجربه بکنم شادي 

.کردممیذهن و فکر متوسل بشوم این شیرینی را در جانم حس

و . شویم شیرینی و دانایی و آرامش در ذات ماستمیشود وقتی ما از جنس فاصله دو تا صندوقمیپس معلوم

روند میوقتی صندوقها. کندمیصندوق محدود. وقتی در صندوق است کوچک است. این ذات ما کوچک نیست

. شودمیمه چیز در آن جاههکند گفت کمیکنار خورشید ما طلوع

الغچرخ،ساکنانباکردمی***** دماغرنجازفارغفکري،وذکر

.دو جور ذکر و فکر است. الغ یعنی شوخی، رنج دماغ یعنی رنج فکر کردن در حالی که با فکرها هم هویتیم
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ده باشد، دل ما هم صحرا شده باشد و ذهن ما ساده شده باشد، و فکرها یکی این که در این لحظه زندگی دل ما ش

ما کمانیم ولی واقعاً کمانیم، کی کمان واقعی . گفت ما کمان و تیراندازش خداست. شودمیبوسیلۀ او انداخته

ور با من نویسد یا نه ما به زمیهستیم؟ وقتی که ذهن ما ساده شده، فرق دارد که زندگی روي ذهن ساده شده ما

فعالیتهاي ازفارغفکريوذکرپس.کنیم و این درد داردمیکنیم، ذکر خلقمیذهنی که دلمان شده فکر خلق

هایی ساکنان چرخ نه تنها در فضاي یکتایی هوشیاري.توانستم با ساکنان چرخ شوخی بکنممیذهنی من دار و

دهید فرمها میشود شما اجازهمی، وقتی دل ما بازکردندمیهستند که آزاد شدند بلکه با رقص فرم هم شوخی

کنید فرمهانمیکنید مقاومتنمیخواهد بوجود بیاید شما چون ستیزه باهاشمیر چیههبرقصند، این لحظ

رقصند بهترین حالت براي شماست، فرق دارد که شما سفت میرقصند وضعیتهامیرقصند، فرمها وقتیمی

. گذارید برقصندنمیکنید،میاتفاق بیفتد هر جور شده باید این طور بشود، مقاومتخواهم اینمیگرفتید من

کنید شوخی چند هزار دالر پول رفته چند هزار دالر پول آمده، خانه ما قیمتش ارزان میکنید ضررمیشوخی

دهید میا اجازهشم. دانم این فرمم در حال رقص استنمیشوم،میشده، اتومبیل من دزدیده شده، پیر دارم

کنیم با میپس شما با تغییرات کاري ندارید شوخی. رشد کند و تغییر کندخواهد میبدنتان هر طوري که زندگی

شود در این لحظه ما موازي با میکنند،میشما دیدید که انسانها در مقابل تغییر مقاومت.تغییر بکندتغییرات 

غیرتیم وبیت، تغییرات، ولی ما موازي هستیم، معنیش این نیست که مازندگی باشیم و تغییرات برقصند، تغییرا

گذاریم با میگذاریم منتها این اثر را با خرد زندگیمینه، ما در جهان اثر! خواهد بشودمیعاریم حاال هر چهبی

اند،چی يهستند شوخی بلد نیستند، همه اش جدها شود شما شوخی کنید؟ خیلیمیگذاریم،میشادي زندگی

.گفتم شد؟ شد ولی با دردمیشد االن؟ االن چی شد؟ آن که من

کند، میکند، روابطش را خرابمیکند، فکرش را خرابمیسال کار15کند میشما دیدید که یک نفر بیزینس باز

این خوب . بردمیکند، بدنش هم از بینمیکند مقدار زیادي پول انباشتهمیکند باالخره یک کاال تولیدمیجان

شد، دردي هم وجود نداشت روابظش میشد این کاال تولیدمیاست؟ اگر همه تغییرات با هوشیاري با زندگی انجام

ساده، بلی همین طور ، جدي هم نبودهم از بین نرفته بود و بدنش هم از بین نرفته بود و استرس هم نکشیده بود

ساکنان چرخ آسمان هر چی هست و هر کی ، الغچرخساکنانابکَردمی*** دماغ رنجازفارغفکريوذکر

. گذارید بازیشان را بکنندمیهست، شما
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چیدمیمیکفیبیریحانوورد**** دیدمیمیعالمیبستهچشم

دیدم و میعالم دیگريام را بسته بودم در حالی که چشم مادي. ورد یعنی گل، ریحان یعنی گیاه سبز و خوشبو

.چیدممیون دست گل و ریحانبدون کف و بد

شراب و مغْتَسل،عین ایوبی* *****مرغ آبی، غرق دریاي عسل

مرغ ابی ما هستیم ما مرغ خشکی نیستیم ما مرغ دریاي یکتایی هستیم و وقتی مردیم نسبت به من ذهنی وقتی 

دانید میه ایوبیا را کرد غرق دریاي شادي شد، عین ایوبی یعنی چشمههاین شخص از ذهنش جدا شد و آن تجرب

که گفت به ایوب، ایوب نماد درد و صبر است، و ایوبی در ما درد کشیدن هوشیارانه تا جایی که از زیر پایمان 

یعنی این خود ما هستیم که . شود، و این چشمه زندگی هم مست کننده است هم پاك کنندهمیچشمه زندگی باز

سازیم، میرقصیم، با تغییراتمیکنیم با تغییراتمیلحظه تغییرکشیم باالخره لحظه به میمرتب درد هوشیارانه

. کنیم این چشمه از زیر پاي ما باز بشودمیکنیم این قدر تغییرمیهمکاري

جوشدمیستیم، همان لحظه و همین جا چشمه از درون ماههزیر پاي ما یعنی از درون ما از همینجا، از همانجا ک

دریاي . کند هم مست کننده است خودش هم دریاي شادي استمیهم پاك. کند ما رامیآید باال، و این پاكمی

ناگهان آن ذره بگشاید /آفتابی در یک ذره نهانشود یا میشادي ما خودمان هستیم به محض اینکه سینه ما باز

رامش است، خود ما را کند چشمه پر از شیرینی است، آمیم شروعههشود چشممیوقتی ذره ما بینهایت، دهان

.مربوط به آیه قران استمغْتَسلو این مغْتَسل. کندمیکند، تن ما را سالممیکند، بقیه ذهن ما را پاكمیمست

42، آیه )38(قرآن کریم، سوره ص

َذا ُمْغَتَسٌل بَاِرٌد َوَشَرابٌ  اْرُكْض بِِرْجلَِك ۖ َھٰ

.شمه اي خنک که جاي تن شستن و سزاي نوشیدن استاي ایوب، پاي خود را بر زمین کوب، اینک چ

کوبید، و از درون شما مییعنی پایت را زمین بکوب تا این چشمه بوجود بیآید، شما هم پاي زندگی تان را زمین

شوید، دردهایتان رامیچهار بعد شما رادیشومید ذهن شما راشویمیم بدن شما راههشود، کمیچشمه جاري

کند، شما را با تمام برکاتی که شما بهش میکند و هم سیرابمید، و هم قابل خوردن است و هم تمیزشویمی

شما دیگر به توجه بیرونی احتیاج ندارید به خوشیهاي بیرونی احتیاجی ندارید، براي این که شادي . احتیاج دارید

نی شادي زندگی، شما از جنس شادي د این عسل است، عسل یعگویمیدهد هی مرتبمیکه این چشمه به شما
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اشو فقط شادي نیست بلکه برکات دیگري هست حس. چشیدمیاش رازندگی هستید و لحظه به لحظه مزه

.کنیدمی

چون نور شرقها پاك شد از رنج***** که بدو ایوب از پا تا به فرق

نور . ار دردها مانند نور مشرقکه به آن چشمه ایوب از نوك پا تا فرق سر همه جایش، هر چهار بعدش پاك شد 

رود آلودهمییچ چیز آلوده نیستیم،ههآییم بمییعنی همین هوشیاري اولیه شد، ما از آنور بصورت خداییتشرق

بینید که موالنا قصه را میولی. چسبیدمیشد نباید اینقدرمیچسبد به چیزها، دردها نباید این طوريمیشودمی

میرد، هفتاد میدارد ادامه پیدا کند، این شخص در هفتاد سالگی نسبت به من ذهنییمتا هفتاد سالگی روا

هفتاد شود اشتباه کرده،میشود، هفتاد سالگی متوجهمیزند، هفتاد سالگی تسلیممیسازش را براي خداسالگی 

. کسبی نیست، این درآمد زندگی نداردشود که واقعاًمیسالگی متوجه

زدند چقدر صدایت خوب است قشنگ میگرفته دستمیشود که چیزهایی که از بیرونمیجههفتاد سالگی متو

فهمید که . بري، بهتر از تو نیست که چنگی هستیمیزنی، اصالً دل آدم رامیخوانی، چقدر خوب سازمیآواز

سمبلیک همان هوشیاري ندتوامیپس نور شرق در اینجا. شود در ده سالگی متوجه شدمیولی. اینها فایده ندارد

خواهد بگوید کهمیشویم ما، موالنامیاول خدا آخرش هم برگشت خدا، این وسط الوده. باشد که اول آمده بود

اي که از درون خود شما بوسیلۀ زندگی جاريتوانیم تمام آلودگیها را اجازه بدهیم زندگی بشوید، چشمهمی

.د پاك کندتوانمیشود تما چهار بعد شما رامی

در نگنجیدي در او زین نیم برْخ***مثنوي در حجم، گر بودي چو چرخ

نویسد به اندازه آسمان بود در این مثنوي به مید اگر مثنوي من که موالنا داردگویمیبرخ یعنی پاره؛ حصه،

تم این همه مطلب یعنی فکر نکنید که چیزي که من نوش. شدنمیاندازه آسمان یک تکه کوچلو از آن برکات جا

. شودنمیاست، پس فضاي یکتایی پر برکات بینهایت است و در کتابی در گفتاري جا

کرد از تنگی دلم را شاخ شاخ****کان زمین و آسمانِ بس فراخ

اي که توي صندوق جوحی افتاده یعنی ما که توي ذهن هستیم این آن زمین و آسمان بسیار بزرگ پس این ذره

باالخره انسان هر جا برود یک فرمی دارد زمینش و . ما فرم داریم ما آسمان داریم. استبراي ما خیلی کوچک

یعنی د این دل تنگ مرا شاخ شاخ کرده یعنی پاره پاره کرده، گویمیتواند پرواز کندمیآسمانش جایی است که
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ما به من ذهنیماندست بشوي، یعنی چی؟ یعنیتن کوچک تو از این خورشید: چی؟ در داستان جوحی هم گفت

اتفاقاً من ذهنی ما آنموقع به ما. توانیم در تو جا بشویمنمیدست از ما بشوي، مایم ما خداییت هستیمگویمی

. خواستم خداحافظ شمامید آفرین خوب متوجه شدي، من هم همین راگویمی

کنیم که در آن جانمیما شناسایی. الزم نیست. کنیم که بس استنمیرود براي این که ما شناسایینمیمن ذهنی

شوي بفرمایید نمید بلیگویمیشوم،نمیمان بگوییم که من در تو جااگر به ذهنمان بگوییم به من.شویمنمی

شوید خوبمیدهید صندوق جامیگیرید تشخیصمیشوم شما تصمیممیولی تا زمانی که جا.تشریف ببرید

. کندمیشوید یک دفعه آفتابتان طلوعنمیقبول کردید که تو صندوق جاروید توي صندوق دیگر، وقتیمی

از گشایش پرّ و بالم را گشود**** وین جهانی کاندرین خوابم نمود

د خواب حضور؟ گویمیو این جهانی را که در این خواب، این خواب خواب واقعی نیست خواب حضور است، چرا

د وقتی که با زندگی گویمیدر شب دنیا هستیم، اما در حالی که در تنیمبراي این که ما هنوز توي این تن هستیم، 

دهند که وسعت آن میرسیم یک جهانی را به ما در این خواب حضور نشانمیشویم به وحدت با اومییکی

د براي اینکه شونمیخواهد بگوید و االن بال و پر ما بازاین را می کند،میبازبرعکس صندوق بال و پر واقعی ما را 

.باشددگویمیصندوقنیستمنجايصندوقدبگیریتصمیمماش.تو صندوقیم

اي آنجا بديکم کسی یک لحظه****این جهان و راهش ار پیدا بدي

یکتاییفضايبهشدهبینهایتکردهراتجربهاینموالنا،دگویمیموالنایایمگویمیمایاکهدگویمیچنگیاین

فضايراهیعنیجهاناینراه،ماندنمیذهندرلحظهیکهیچکسبودپیداراهشوجهانایناگردگویمی،رفته

تادوفاصلهماکهمیکندسعیجوحیولی.هستصندوقتادوبینفاصلهلحظهاین،ستههلحظاینیکتایی

وگذشتهآینده،ستیدههگذشتوآیندهدرشمازمانیکهتا،ستههلحظاینصندوقدوتافاصله،نبینیمراصندوق

گفت کهراصندوقتادوبینفرجهیعنیستههآیندوگذشتهدرمیشهههکهرکسی،هستصندوقبهمربوط

کهصندوقتادوفاصلهپوشاندن،یابستنیعنیکفراصال،  بنددمیراهستیدجنسآنازشماواستمسکرنونو

رالحظهایناستآیندهوگذشتهدردائماکسیاگر،ستههلحظاینیکتاییفضايدریچهاستلحظهاین

صندوقها،شدگیهاهویتهمبایدشما،زمانیستبیجنسازلحظهایننیستزمانجنسازلحظهاین،پوشاندمی

آیندهوگذشتهبهبرد میراشماتند،تندصندوقآنبهصندوقاینازرفتن،هستزمانصندوقیهرکنیدرهارا
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از،نزدنحرص،صندوقبهنرفتنیعنیچیستپرهیزپرهیز،،صندوقتوينرفتنصندوق،دیدنوکردنیواشو

فاصلهماند؟چهبپرهیزیدصندوقهااز، بپرهیزیدصندوقهاازشماکهشودمیسبب،کردنپرهیزبدعاداتبرخی

یواشیواشماند؟میچهپسداریدبرمیراصندوق، ...،داریدبرمیراصندوقداریدشما،ماندمیصندوقهابین

چیبرودنکندپیداصندوقیهیچاگرذرهد،ینروصندوقتويباشیدشماکهذرهکهکنیدمیکاريدارید

. شودمیبینهایتکند،میطلوعشود؟می

اینتاسفکمالبالیو،رومنمیشتویمنهوشیارانه،قصداوهستصندوقاینکهببینیدتوانیدمیشماحتی

هاي خاصیتازیکیوباشدابدیتکهرازمانیبیوشودمیپوشیدهآیندهوگذشتهیعنیزمانبوسیلهلحظه

گذشتهمخصوصازمانکهکنیدشناساییتوانیدمیشماالبتهشدیم،زمانبیموقعهر،شناسیمنمیماخداست

بهکسیهر، هستصندوقبهافتخارگذشتهبهافتخار،ا منکنیمافتخارگذشتهحاال.نیستزندگیتویش

.آوردمیدرصندوقازرااوزندگینکندافتخارصندوقها

مابهو، بیاورید بیاوریددررانکاتشوبفرماییدمطالعهراقاضیوجوحیداستاناینکنممیخواهششماازمن

پیدایکتاییفضايراهشودپیداجهانآنراهاگرکهدگویمیموالناپس. کننداستفادهمردمبگذارید،بگویید

سروعقلکردنگويومنکردنصفربا،تسلیمباوفکرتانکردنآرامباشماوستههلحظاینکهشود

نشانشمابهراخودشلحظهاین.دهدمینشانشمابهراخودشلحظهاینیواشیواش.کنیمپیداتوانیممی

.بشودکمصندوقهااگردهدمی

چون ز پایت خار بیرون شد، برو**** مشونی، طامع: آمد کهامر می

فضايبهرفتنقشهاهمهوچنگینقشبهنسبت، مردنیستمچنگیگفت مندیگرچنگیپیر بودکهآنجا

وحیهم اینزندگیسويازآمدامر،ماندنمیآنجادیگرببیندرااینجارکسیههککردمیراتصوراتاینیکتایی

زندگیتبروکردیمبیرونپایتازخارماکهحاال،ذهنبهرويمیدوبارهبکنیطمع؟چرا.نکنطمعکهشبهشد

.چنگبهچسبیمیدوباره،شويمیچنگیدوباره،می بافیدوبارهدیگرنکنقضاوتاینقدر، بکنرا

طمعآنجا،یکتاییفضايبهرفتیراصندوقتادوبینفاصلهکردي حسموقعییکاگرکهستااینامرپس

زندگیاختیاردرتوبعدبهلحظهآنازاینکهبراي،اینهاوبمانمبیشترخواهممیاینجا منکهنزنیحرص،نکنی

.کندکاراوکهشدقرارگرفتیقرار
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در فضاي رحمت و احسان او**** زد آنجا جان اومیمول مولی

. باشفعال،حاالباشمولباش،،کندرنگیعنی،هستامرفعلمولکردن،تاخیر،ردنکدرنگیعنیمولیدن

فضايکهیکتاییفضايدر،بودآمدهخوششاینکهبرايبرگرددخواستنمیکردمیدرنگآنجااوجاندگویمی

وبشویمورداربرخاخدرحمتواحسانازتوانیممیشیارانهوهماشودمیمعلومپساوستاحسانورحمت

دارندبعهدهايوظیفهیکموالنامثلآنازپسولیکننددرنگخواهدمیدلشانآنجاروندمیآنجاکسانیکه

بهبریزندبیاورندرازیباییوعشق،هستهرچیبرکتحاال،رابرکتآنجاازکاسهکاسهسطل،سطلخواهندمی

. جهاناین

و پیر چنگی هم گفت که . من بازیچه اویما را توجه بدهم که موالنا گفت کهدلم می خواهد به آن بیت دوباره شم

و شما ببینید می توانید این شناسایی را . من آن تو هستم و این درك را می کنم که بعد از این براي تو چنگ بزنم

است و من بازیچۀ من بکنید که من بعد از این بازیچه توام، می دانم که هر لحظه بازي نو داري و این بازي جدید

من . ذهنی نیستم،  بازیچۀ مردم نیستم، به بیرون نگاه نمی کنم، با ساز و آوازي که از بیرون می آید نمی رقصم

. براي تو ساز می زنم و مال تو هستم
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گنج حضور در تلگرامهاي هلینک متن کامل برنام
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