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3117مولوي، دیوان شمس، غزل شماره 

تو آفتابیدرآ در خرابی، چو **********پذیرفت این دل ز عشقت خرابی

ز دریا نترسد چنین مرغِ آبی********چه گویی دلم را چو از من نترسی؟

که عمریست اي جان، که اندر حجابی*****منم دل سپرده، برانداز پرده

به بیداري است این عجب، یا به خوابی؟**دال، هی: چو پرده برانداخت، گفتم

که شاید، ولی برنتابیبگفتا ***********بگفتم زمانی چنین باش پیدا

مرا گفت بشنو گر اهلِ خطابی****جوشآن دلم صد هزاران سخن راند ز

وگر آتشی نیست، چون دل کبابی؟*که گر او نه آب است، باغ از چه خندد؟

در اسرار عشقش چو ابر سحابی****از این جنس باران و برقش جهان شد

مثالِ صراحی، پر از خونِ نابی*****خمش کن، چو تو مست عشقی: بگفتم

چو در عین آبی، چه مست سرابی؟*****دال، چند باشی تو سرمست گفتن؟

تو خود را برون کن، که خود را عذابی******تو منه این بهانهآن بر این و بر

تو بردار کَهگل، که خُمِّ شرابی******من و ماست کَهگل، سرِ خُم گرفته

سیل خونی، که دریا بیابیآن تو*******و دانم که تو دلدال، خون نخسپد،

بابیعرشی و فَتّاحِکه مفتاحِ*********ها، بیا، شمس تبریزست اینبهانه
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کنم میاز دیوان شمس موالنا شروع3117را با غزل امروزگنج حضور با سالم و احوالپرسی برنامه 

3117شمارةغزلشمس،دیوانمولوي،

آفتابیتوچو،خرابیدردرآ****خرابیعشقتزدلاینپذیرفت

پس موالنا از جانب انسان مخصوصاً انسانی که شناسایی کرده که از جنس امتداد خداست، و آمده در این جهان 

هم متوجه است که و توي این بافت ذهنی یا صندوق ذهنی حبس شده بوده و اینیک باشنده فکري درست کرده 

این من ذهنی را درست کرده، من ذهنی یک قصر فکري یا قصر آمال و آرزوها درست کرده، بنابراینوقتی 

.گوید این قصر را من خراب کردممی

پس من بصورت امتداد تو، قسمتی از تو آمدم به این جهان، وارد ذهن شدم و با چیزهاي این جهانی هم هویت 

ي درست کردم که این قصر دل من است و براي اداره این قصر یک قصرها شدم و بر اساس این هم هویت شدگی

این قصر خواهممیحاال من. را شناسایی کردمها این. ذهنی من دچار ترس و کنترل و میل شدید به قدرت بودم

.دل من است، مرکز من است این فرو بریزدکه ذهنی 

از این تمثیل . تابدمیها هست که آفتاب به خرابهدر ادبیات ما . پس خرابی در این بیت به معنی ویران شدن است

و این . کندمیدر اینصورت خورشید زندگی در آنجا طلوع،دلی هم فرو بریزداگر کند به این که میو نماد استفاده

فقط جسمها را،قصر آمال و آرزوها دل ماست، ما هوشیاري جسمی داریمآن در حالی که. کار معادل تبدیل است

شویم می، ما از جنسیطلوع کندولی اگر این آفتاب زندگی که ما هم از جنس او هستیم در مرکز ما،سیمشنامی

شوند، دیدهمیشوند، فکر کردهمیشوند، تجربهمیفکرها درست،جنسآن بینیم که بوسیلۀمیکه هوشیارانه

حسگیرد و مامیهوشیاري صورتفضاي آن نه چیز یاآن ما مثل دیدن و شنیدن بوسیلۀهاي حس. شوندمی

قصر خیالی مادي خالی آن فضاي بینهایت وسیع این لحظه هستیم که در ما طلوع کرد چون دل ما ازآن کنیممی

.شد

اول در ذهنش یک ،به این جهانآیدمیگفتیم که انسان که بصورت هوشیاري که قبالً آوردیمهایی در تمثیل

نیست بلکه از پاركشود زندگی میمتوجه،کند در دلشمیوقتی زندگی طلوعدر حالی که. کندمیدرستپارك

معموالً بسیار تمیز است و معموالً پاركاین است که جنگلبا پاركفرق . دست نخورده استجنگلجنس 

کنند مینگاهچینند، به درختانمیکارند، گلهاي پژمرده رامیچینند یامیگلها را تازه به تازه آنجاپاركمامورین 
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همه چیز سبز است و گلها باز شده و تا تماشاگر چیز زشتی دشومیپس وقتی وارد. برندمیخشک راهاي شاخه

.را آنجا نبیند

گرچه بوسیله ذهن شما درست شده و بوسیلۀ چیزهاي پاركاین ،درست کنیدپاركولی اگر شما در ذهنتان یک 

چیزي آن قضاوتهاي شما درست شده، اوالً با واقعیت زندگی شما جور نیستبر اساس تفسیرها و هم هویت شده 

بینید که یک درختی در حال میجنگلمثالً در . استجنگلشما جور است نماد زندگیکه با واقعیت بیرونی

پوسند، بعضی چیزها میمیرد بعضی چیزها دارندسه ماهش است و یکی هم پیر شده دارد میمثالًرشد است

زندگی فردي شما . زندگی شما هم همین طور است. آیند بعضی چیزها در وسط عمرشان هستندمیارند بوجودد

. استدست نخوردهجنگلشبیه 

متوجه،اگر زود درآمده بودواگر این آفتاب در دل ما در آمده بود پاركآییم به این جهان به جاي میو اولش ما

که زیاد آیدمیکنیم بعضی از قسمتهاي ما به نظر میدر عین حالی که ما رشدکنیممیشدیم که ما داریم رشدمی

شویم ما تشکیل خانواده دادیم در خانواده ما مثالً یک بچه میرود متوجهمیجالب نیست و مخصوصاً سن ما باال

سالمان است، در 40و خودمان خواهد فوت کندمیسه ماهه داریم از آنور پدر ما مریض است در بیمارستان خوب

ایم پس از سه چهار سال متوجه یا مثالً ازدواج کردهاي نقص داریمیک قسمتی مثالً مالی موفقیم از نظر رابطه

.شویمنمیشدیم خانم ما یا خود ما اشکالی داریم بچه دار

ار نشدن یک شاخه بسیار خشک ي که من ذهنم درست کردم این مثالً بچه دپاركتوانید بگویید که توي این نمی

وقتی . یک داستان بسازید و زندگی خودتان را خراب کنیدآن و زشتی است و من این را قبول ندارم و براساس

، شناسایی این که زندگی منآیدمیدرپاركکه گفتیم این پس از خراب کردن آیدمیاین آفتاب در دل شما در 

بینم ممکن است صرفاً میخودمپاركخشکی که یا درختان خشکی که در هاي شاخهآن باشد وپاركتواند نمی

مثالً من فکر کنم همسرم یک اشکاالتی دارد و.ذهن من باشدهاي ساخته شده بر اساس قضاوتها و تفسیر و قصه

.و درست نباشداشکاالت صرفاً ذهنی باشدآن 

کنم هر چیزي میکنترل و میل به قدرت ادارهي درست کردم بر اساس ترس و پاركاین که شما بگویید که یک 

اینطوري درست بماند پارك، هیچکس تکان نخورد، همه به حرف من گوش بدهند تا این باید سر جایش باشد

چیزي که در مرکز ما بصورت قصر تصوري آن کنیم کهمیبنابراین خوب شناسایی. شودنمیزندگی شما زندگی
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. آیدمینور درآل ساخته شده با زندگی جایده

بسازید در آنجا درختهاي خشک و گلهاي زشت ببینید و هر روز زجر بکشید، بلکه باید پاركتوانید یک نمیشما

را ویران پاركاست همه جور چیز هست و همه را من بطور درونی پذیرفتم، و جنگلبگویید زندگی من مثل یک 

یک مقدار باید اول . بینش بسیار سخت استآن شدن ازذهنی است و خارجپاركکه پاركویران کردن .کنید

به کنترل و ترس ادامه را خراب نکند و ذهناً بخواهد پاركآدم باید بیدار بشود، و از موالنا باید یاد بگیرد که تا این 

اگر گویندمیبرخی.نگرانی از آینده یا اشکاالت آینده هم هستفقط کنترل و ترس و میل به قدرت نیست.بدهد

زند، چرا اینطوري هست؟میدسحها،،شود؟ حاال نداردمیمریض بشوم یا مثالً فالن ایراد را داشته باشم چی

شود؟ اگر زیبایی من یک دفعه زایل میاگر موهاي من سفید بشود چه جوري. شودمیمن زشتپاركگوید می

من که به مردم ارائهپاركست در این چون این زیبایی من یک درخت زیبایی ا؟شودمیخرابپاركبشود 

.کنممی

شوند یک چیزهایی میمن یک چیزهایی دارند بهترجنگلي وجود ندارد، در پاركشوید که میخوب اول متوجه

داریم بچه ما زیبا بشود و شویم خوب انتظار میوقتی بچه دار.روند و من هم همه را قبول دارممیهم پوسیدند

بچه ما هوش متوسط دارد حتی از متوسط هم پایین بینیم نه،میکندمیاز این که بچه ما رشدبعد. نابغه بشود

است و پس جنگلدارد اشکالی ندارد و اینقدر هم زیبا نیست که همه بگویند به به و اینها، خیلی خوب است جزو 

زندگی کنیم، بارها آن بابینیم همسر ما یک اشکالی در بدنش بوجود آمد خوب بایدمیت سال زندگیشاز ه

دکتر به من .کردم در سن چهل و چند سالگی مجبور شدم کمرم را عمل کنممیخودم را مثال زدم، من ورزش

قبول داشتم، میخیلی سنگینی برهاي آدمی بودم که وزنهمن ، دیگرکیلو نباید برداريسه گفت که بیش از

.کنممیمن این محدودیت را قبولکردم، محدودیت هایش را هم قبول کردم، گفتم

به میزهایی که اینکرد مسافرها را بهمییک شخصی که هدایتهمین امریکا، المانآمدممییک دفعه داشتم

کنند فرستاد پیش یک خانمی با چمدانم، خانم گفت این چمدان را بردار بگذار اینجا و میرا چکها بلیطاصطالح 

توانم شما بیا پایین دوتایی برداریم، نمیمتر از اینوري و از آنوري گفتم من20داشت تنها هم بود و خیلی فاصله

کنم با عصبانیت از آنور آمد و این را تق ي برداشت و گذاشت اینجا و میکنم یا اذیتمیفکر کرد که شوخی

کیلو 3ح که نباید بیش از این به اصطال. کیلو بر ندار3برگشت رفت تق تق، اشکالی ندارد، دکتر گفته بیش از 
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.خوب محدودیت است. بردارم من، با من هست

بتدریج، در بدن دوست ما همسر ما یکی از اعضاي آیدمیدر زندگی آدم بوجود ها خیلی از این جور محدودیت

گوییم نمی.کنیمنمیکنیم، و اعتر اضمیقبولجنگلهمه را مطابق قانون آیدمیخانواده ما، پدر و مادر ما پیش 

پذیریم که این دل ساخته شده از فکر ما میپس.بپذیر؟این شاخه خشک است حاال من چه کار کنم؟ چه کار کنی

ما خیلی قسمتهایش هم تصوري است بر اساس قضاوتهاي غلط ما و تفسیرهاي که قصري ساخته شده بوسیلۀ 

.غلط ما درست شده باید فرو بریزدهاي غلط ما و قصه

وقتی . گوییم اگر این فرو بریزد درد خواهد داشتمیسایی کنیم که همچون چیزي را درست کردیم، بعداول شنا

این کار سخت است و من این کار را انجام خواهم جنگلآورم به میکنم رومیرا تركپاركریزد و من میفرو

همچون چیزي وجود ندارد ولی من تصوري بوده پاركخشک درختان هاي کنم خیلی از شاخهمیو من قبول.داد

هایم گرفتم به دیگران گرفتم و زندگی را خراب به بچهمن هر روز اینها را زشت دیدم و ایراد به خودم گرفتم 

. گوییممیهر کدام از ما،کردم، نه منمیتصوریم شکایتپاركخشک هاي این شاخهکردم، من همیشه به خاطر

.در اصل خیلی چیزها در حال شکوفایی است.کنیممیشناسایی

که اصل من ،خیلی چیزها در حال فرو ریختن است و من کاري ندارم و من تسلیمم و این کار سبب خواهد شد

سینه من دارد وسیعتر،که فرو ریختپاركیا خدا در من طلوع کند، من به خودم هوشیار بشوم، و این ،طلوع کند

، حتی در این بحر در این بحر همه چیز بگنجدافتد ومیهوشیاري همه چیز اتفاقو در این فضاي شود می

پذیرم خیلی چیزها هست که ما باید میخرابیهاي واقعی، حتی شاخهاي خوش واقعی و من اعتراضی ندارم،

انیم بکنیم تونمیکند آدم مهمی بوده و کاريمییک کسی در زندگی ما دارد فوت. توانیم عوض کنیمنمیبپذیریم

بکر و دست نخورده نگاه کنید این جنگلشما بروید به یک .استجنگلپذیرش درونی داریم، این هم جزو 

.پس متوجه شدیم. پدیده را خواهید دید

آن نکندمرتب؟شماکنیدمیتوانید ببینید، به چی شکایتمیشما ببینید که آیا معنی این بیت را در زندگی خود

نکند که یک شاخه ؟استپاركهایتان براي بهتر جلوه دادن این ، از همسرتان از بچههید از مردمخوامیچیزي که

؟شاخه خشک یا درخت خشک در ایشان وجود نداردآن به همسرتان ودهیدمیبینید که نسبتمیراخشکی

شما بعد از این با توجه به این بیت به قضاوتهایتان خوب ؟تصور شماست، نکند که اینها روي قضاوتهاي ما بنا شده
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.کنیدمینگاه

شود، میپاركکنیم جزو میکنیم، وقتی باورمیسازیم و بهش باورمیکه ماقضاوت یک داستان کوچولو است

ندوق است، ما پر از صپاركاین . شودمیجزو صندوقشود، میشود، جزو مرکز مامیشود دل مامیجزو سینه ما

. را خراب باید بکنیمپاركصندوق آن ما از این صندوق به

آن و مفهومپاركدرست بکند، ولی به پاركتوانید بگذارید زندگی براي شما میحاال این آفتاب طلوع کرد بعد

بین ببرد، اي ممکن است یک اتفاقی بیفتد و یکی از قسمتهاي ما را یا از شما دیگر معتقد نیستید، چون هر لحظه

ولی بهترین حالت این است که این آفتاب در من طلوع کند، من به هوشیاري حضور زنده بشوم، سینه من گشادتر 

سینه انرژي خالق زندگی به ذهنم بریزد برکت زندگی از من بتابد به آن بشود، هی بازتر بشود بینهایت بشود، و از

ام با د و بهترین حالت شکوفایی بدنم و فکرم و همینطور رابطهفکرهایم بریزد به تنم بریزد، به احساساتم بریز

.را و این آفتاب زندگی در من طلوع کندپاركدر این حالت است که خراب کنم ام مردم و خانواده

جنگلولی در اصل من به . درست کرد بگذار درست کندآن کند،میچه جوري درستآن راپاركحاال این 

. کندمیبلی این هم بیتی است که دوباره تایید.بردمیهماز آنورآفریند و میچیز رامعتقدم چون خدا همه 

1621شمارةغزلشمس،دیوانمولوي،

بگریزم از عمارت سخن خراب گویم****ها بتابمبه قدم چو آفتابم به خرابه

از این ماديتابد، اگر دل شما فرو نریزد، از این ساختمان میها فقط به خرابه،پس زندگی هم مثل آفتاب است

یعنی چی؟ یعنی یک کسی در ذهنش یک . گریزممیمن از عمارت یعنی آبادانی. تابدنمیقصر زیبا آفتاب زندگی

من یک همسر دارم دو تا بچه دارم یک خانه دارم بگوییدخانواده را در نظر بگیرید.ساختمانی درست کرده باشد

همه چیز سر جاي خودش باشد کسی تکان این است کهو همه حواسمکنم میاینها را سفت گرفتم کنترلو 

رود تو این کار نمیکنید که این آبادانی است این پیشمیشما فکر.ندنخورد از من بپرسند که چه کار کن

. خوشبختی نیست

جنس ، عشق او خودش را که اصل ماست وز عشق تو خرابی پذیرفت: و در بیت قبلی یادتان باشد گفت که

خدا فقط عاشق . یعنی ما عاشق او هستیمکشد،میماست و خداییت ماست و خود ما هستیم یا خود اصلی ماست

مرکز اصلی ما هم عاشق خدا یا عاشق خودش است، و این دارد بسوي او،پس این مرکز ما هم،خودش است
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پرستیدن همچون ساختمانی مغایر با حرکت تکاملی .نخواهد کرداین ساختمان مصنوعی فکري کار. رودمی

.زندگی است

کند ضربان زندگی یعنی تق میمد نظرمان باشد که هوشیاري تکامل دارد پیداولیبارها گفتیم این هم بگوییم که

این بافت، و خراب کردنبصورت هوشیارانه دهد بسوي وحدت با خدامیزند شما را دارد سوقمیتق که ساعت

و کنترل کنم، خواهم این ساختمان را نگه دارممیبه هیچ کس مربوط نیست منمن چه کار داریدگوییدمیشما

، میل به قدرت دارم، همه را باید زیر نفوذ بگیرم در خانواده همه باید به حرف من گوش بدهند،ترس داشته باشم

.شودنمیر هممن بگویم، جور دیگ،دنچه کار کن،از من بپرسند

شود، براي میخانواده خراب،شودمیشود روابطتان خرابمیتوانید این کار را بکنید بدنتان خرابنمیودشنمی

رود بسويمیاین که دل شما گر چه االن منحرف شده به سوي جهان و فکرها و اینها، ولی در اصل بوسیلۀ زندگی

.توانیم بکنیم مانمییکی بشود کاريآن باهوشیاري بزرگآن 

این را باید همیشه مد نظر داشته باشید که هوشیاري اول آمده به جماد بعد به نبات بعد به حیوان از حیوان به 

اندازد دور، خودش میکندمیساختمان را زندگی مچالهشده دل ما، این ساختمان درست شده،ذهن ما، ذهن ما 

خواهید بگویید که من میحاال شما. ایم دیگریعنی ما هم خودش. کندمیمتحدآورد با خودش میرا از این تله در

گویی حق با من میکنید، همیشهمیشود، همیشه شکایتمیتوهم بمانم، همه چیز خرابدر در سراب و ،نه

. این کار را نباید بکنی. دانی در حالی که این مرکز مرکز حماقت استمیاست، همیشه دیگران را احمق

دل با من ذهنی، که عمارت یعنی آبادانی .گریزیدمیگریزم، شما هم از عمارتمیگوید من از عمارتمیبلی پس

آبادان بکند، حاال این دفعه شما بجاي اینکه مردم را کنترل کنید با عشق با عشقاین فرو بریزد که عشق بیاید

. داند چه کار کندمیاین فضا،دانید چه کار کنیدنمیاموقع دیگر شمآن آنها رابطه برقرار کنید با این فضا،

خیلی از زن و شوهرها.آیدمینآدم کنترل کننده جور درآن گوید که بامیو سخن خراب سخنی است که زندگی

نباید گویند، تو چرا این حرف را زدي؟ مزخرف بود میکنندمیآیند باهم دعوامیروند مهمانی وقتی از مهمانیمی

.هستآن زدي، بیهوده گفتی، آبروي ما را بردي، سخن خرابمیاین حرف را

شما حاضر باش من هم ،منزنمنمیذهن شما حرفمیل یعنی اصالً مطابق سخن خراب در اینجا البته مثبت است،

ن سخن گفتن کجا و تحسیآن این کجا و. سخن بگو چقدر زیباستآیدمیخواهد از دلت میحاضرم، هر چه دلت
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. چیز بد نگوید، این کنترل استیک گوید حاال آبرویمان نرود میتا این که وا ایستیم چیمردم کجا؟

آبرو پاركآن کنیم، در این ساختمان ذهنی که باید فرو بریزد درمیحتی ما حرف زدن دیگران را هم کنترل

توش اصالً خار نیست، ،هست، آبرو هم عبارت از این است که این درختان این طوریند شما اینطوري ببینید

آخر چرا شما !چیز بد نداریم ما،درست شده را ببینیدآن شما،درخت خشک نیست همه را ما درست کردیم

. استجنگل، زندگی دچه اشکالی دارد هر جور هستیدهید؟نمیرا نشانجنگل

شود همچون چیزي؟ خوب میشود که تمام هزارتا جنبه شما شکوفا شده، هیچ اشکالی ندارید شما؟ مگرمیمگر

سخن خراب سخن . چقدر قشنگ است هر کس هر جوري خودش را آنطوري ارائه کند و سخن خراب بگوید

بزنید این حرفها را بگویید چیز زندگی است که به مذاق این من ذهنی و کنترلش که شما باید اینطوري حرف 

.گویدمیراآن آیدمیگوید، هر چه از دلش میدیگري نگویید آبرو داریم، نه زندگی آبرو ندارد سخن خراب

آبیمرغِچنیننترسددریاز****نترسی؟منازکهرادلمگوییچه

داند که از میرا شناسایی کرده واش شود که این حرفها را یک انسانی که این ساختمان ذهنیمیپس معلوم

ریزد و رنجش میکند و دلش دارد فرومیکشد بسوي خدا، دارد صحبتمیاو راداردجنس زندگی است و عشق

کند، چون خودش هم از جنس زندگی است با خودش میو این شخص با زندگی صحبتکندمیرا هم تحمل

.کندمیصحبت

هر دو تقریباً به یک معنی ) به جاي چه که هستها بعضی نسخه(نترسی؟ منازچه گویی دلم را که: می گوید

ریزي، چون به من تبدیلمیرا فروپاركگوید که از من نترسی، اگر از من نترسی میگوید خدا به مامی.است

.ترسمنمیدانم که تو هستم، من از تومیگویی؟ منمیگوید براي چی این را به منمیشوي،می

دهد ما از خدا نترسیم، چرا نمیاجازهآن و مفهومپاركاین . حس عدم امنیت در من ذهنی در فرو ریزش است

بودند، آنها پاركآنهایی که ما را از خدا ترساندند آنها هم در باید از خدا بترسی در حالی که از جنس او هستی، 

پاركجمعی، اینها تمثیل است، پاركیک شخصی داریمپاركما یک . جمعی درست کرده بودندپاركهم یک 

.شخصی هم ما خودمان درست کردیمپاركرویم، میهاي بزرگ شهر که ماپاركجمعی این است که 

کنم، و مرغ آبی که از میمی گوید من مرغ آبی هستم من از جنس تو هستم، من هوشیاري هستم که روي تو شنا

، پس شما در خراب کردن این آیدمیپایینآیدمیرود، پایین میباالرودمیسوار موج است باال. ترسدنمیدریا
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شوید، با او میدانید همین که این خراب بشود وارد دریامیشما. ترسیدنمیترسید از زندگینمیاز خداپارك

شما قرارکند در دسترس میکائینات را ادارههمه شوید، همان خردي که میمجهز به خرد اوشوید،مییکی

.شودمیگیرد، زیباییش عشقش، لطافتش، گرمایش، احساسات لطیفش، شادیش مال شمامی

کسی ترسید؟میبراي چی از خدا. ترسی؟ و این شخص و شما االن شناسایی کردید که نباید بترسیدمیبراي چی

کند، اصالً میارد خودش را آزادمن هست، در واقع او دآن ،هم اگر مرا از خدا ترسانده اشتباه کرده، من خودشم

ریزد، میدارد فروآن بر اساس چیزهاي آفل درست شده بودآن پنداشتممیچیزي که منآن .منی در کار نیست

.و من پذیرفتم این را

حجابیاندرکهجان،ايعمریستکه****پردهبراندازسپرده،دلمنم

از جنس ،دانمنمیاز جنس بیرون،دانممیتوخودم را از جنسم و هستحاال که من شناسایی کردم از جنس تو

ریزد من متعهد شدم به تو، دلم را میفرو ریخت یا داردپاركآن ودانم نمیدانم و از جنس درد همنمیفکرهم

ام، با هر قبالً دلم دست کی بود؟ دست چیزهاي بیرونی، دست پولم، دست همسرم، دست بچه. دادم دست تو

نه .توانی پرده را برداريمیکه هم هویت بودم ولی االن دلم را سپردم به تو، تو حاال پرده را بردار، فقط توچیزي

اي هشوم، کمیاز این خواب دارم بیدار. دانستممیمن اصالً اشتباه کرده بودم من ذهنی را خودم. من ذهنی من

. یزندگی اي جان عمریست هزاران سال است تو در حجاب هست

شود میدارد، یعنی خدا به خودش در انسان آگاهمیشود خدا این حجاب را فقط از طریق انسان برمیپس معلوم

کرده به جهان، مینگاههم از پشت پرده آن و تا حاال میلیونها سال در حجاب بوده، یعنی. داردمیو حجاب را بر

بینهایت بشود ما به بینهایت و ابدیت او هوشیارانه زندهفرو بریزد و دل ماپاركاالن در ما در صورتیکه این 

از این سکون ما روانی خرد، روانی عشق و . شویم ساکن، منتها روانمیشویم و همین طور که قبالً گفتیممی

شود همین بدن و فکر و احساسات و جان ماست، جان دارمیاولین جایی که وارد. رود به جهانمیزیبایی

. شویممیزندهشویم مامی

کرده و ترس میآیا یک کسی که تا حاال دلش مادي بوده و همه چیز را کنترل. پس خرابی دل ما خیلی مهم است

خواهد اداره کند، میخواهد فرمان را بدهد دست زندگی خودشنمی، ودارد و سفت چسبیده فرمان زندگی را

کشد، پر از توقع بوده، پر از رنجش شده و این رنجشها کوبیده شده االن میدائماً دردتواند بکند،نمیاداره هم
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داند و به میداند یک چیز قشنگینمیکینه،اش است، تازه این کینه را هم برگردانده کینهپاركآن قسمتی از

! گوید من اصالً کینه ندارممیکند ومیمردم ارائه

اختیار دارید کینه چیه؟ من پر از عشق : گویندمیآقا شما کینه دارید؟شما از یک خانم یا آقایی بپرسید؛ خانم یا

پس این رنجشی حقیقت این طور است؟. از من عشق زندگی به جهان جاري استهستم، پر از صفا و نابی هستم

آنکه از پدر و مادرت حملکنی چیه؟میاین رنجشی که از همسر سابقت حملکنی چیه؟میکه از همسرت حمل

. تابدنمیکنی چیه؟ شما حاضرید که این کینه را که قسمتی از این دل مادي ماست خراب بشود، نشود آفتابمی

ما . ماندمیکنید، دوباره زندگی در حجابمیکنید، به هر فکري کهمیریزد به هر کاري کهمینشود انرژي بد این

سخت است بلی، صبر. و دردها را بیندازیمها و کینهها یعنی همه رنجش. مسئولیت داریم این دل را خراب کنیم

. بلی. خواهدمی

که در انسان زندگی حجاب را بر. آوردمیخوانم بیاد مامیاین بیت بیت اقبال الهوري را که دو بیتش را برایتان

. داردمی

اقبال الهوري، پیام مشرق، تسخیر فطرت، میالد آدم

شد پیدانظريصاحبکهلرزیدسنح***شدپیداجگريخونینکهعشقزدنعره

کند، یک دفعه میرسد یعنی انسان این دل ذهنی را خرابمیوقتی تکامل هوشیاري در انسان به شکوفایی

توانم خودم را بیان کنم، یک میگوید حاال منمی،زندمیشود عشق نعرهمیانسان با خدا هوشیارانه یکی

شد، یک باشنده پیداجگريخونیننعره زد عشق که. شناسد، و این انسان استمیمن رااي پیدا شد که باشنده

اي پیدا شد در این جهان که زیبایی و زیبایی لرزید که یک باشندهتوانم کار کنممیاي پیدا شد که من در اوزنده

.شناسدمیرا

هایت او در این لحظه زنده بشود از جنس این شود  انسان به حضور زنده بشود یعنی به او به بینمیپس معلوم

اي پیدا شده که زیبایی را در جهان لرزد براي این که باشندهمیلحظه بشود از جنس این لحظه ابدي بشود زیبایی

شناخت، در واقع خدا بوسیلۀ ما به زیبایی نمیشناسد، تا به حال زیبایی را کسیمیزیبا شد. کندمیپخش

.در فرم و این پدیدة شگفت انگیزي است. دشومیخودش آگاه
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شدپیدانگريخودشکنیخودگريخود***مجبورجهانخاكازکهآشفتفطرت

خاك مجبور بود، آهن مجبور بود آهن باشد، ،جهانبلی فطرت عوض شد، چرا عوض شد؟ براي این که تابحال در

مس مجبور است مس بشود، و حیوان مجبور است حیوان بشود، ولی در انسان فطرت آشفت، در حالی که انسان 

بدنش از خاك جهان مجبور یعنی از مواد شیمیایی درست شده، در این مجموعه در این ترکیب یک اتفاق جالبی 

. سازدمییک هوشیاري هست که خودیک حضوري هست، افتد میدارد

شکند یعنی دل را خرابمیوقتی من ذهنی را.شکندمیبعد من ذهنی را.سازدمییعنی همین من ذهنی را

شود از میشکند یک دفعه آگاهمیسازدمیشکندمیسازد ومیشناسد ومیو همین که من ذهنی را.کندمی

خود ،سازیممیخودیعنی ما به عنوان خداییت خداي کوچولو. ذات آفریدگاري است.که ذات اصلی است،خودش

آ این . خود اصلی استدکنمییعنی من ذهنی نگاهدکنمیچیزي که به خود نگاهآن کنیم،مینگاه،شکنیممیرا

بشکنم بطور کامل خود چیه؟ این چیه من ساختم من که این نیستم اصالً مچاله بکنم بیندازم دور، حاال اگر این

کند هم خودش میهمین خود نگر است، خود نگر هم به جهان نگاه.، خود اصلیم همین خداییت استاصلیم مانده

. بیند و ما هم او هستیممیتواند خودش را ببیند یعنی خدا خودش را در مامی.از خودش آگاه است

پدیدة شگفتیکجسمایندر، ایننیستجسم، نیستشیمیاییمواددیگر این، شدهآشفتهفطرتاینو

شماراحتیبهیعنی. راساختگیخود، ببیندراخودوبیرونبیایدتواندمیهوشیاريکهپیوستهوقوعبهانگیزي

بهمردمبهگرفتممیایرادهمهاین؟ چیهپاركاینبودمکردهدرستپاركمنکهببینیدموقعآن توانیدمی

دیدمنمیچرا؟ دیدمنمیبینممیاآلنکهيجنگلچرا؟کردممیراکاراینچیبرايآخر. میهابچهبههمسرم

در، هستندشکوفاییحالدرچیزهاسريیک، اندمردنحالدرچیزهاعدهیکاند زایشدرچیزهاعدهیککه

؟دیدمنمیرااینهاچرا، طوریههمینهممنخود

راجنگلکهنیروییآن چرا؟دیدمنمیکندمیادارهراهمۀ اینهاکهرانیروییاینچرا؟ کردممیکنترلچرا

، پوسدمیداردکهدارمجاهاییهممن،مجنگلیکهممن، کندمیادارهاوهمرامنکه، دیدمنمیکندمیاداره

من. نیستمآن منولیرودمیمیردمیمنجسمیوجودکلهمموقعیک،شودمیشکوفاداردکهدارمجاهایی

ازمادرکهبینیمیاآلنبوديحجابدربحالتاگفتمابهکهبیتیدرپس.نگرمخودمن، نگرممیهمراآن 
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. آدممیالداستگذاشتهالهورياقبالراغزلایناسمکههمین هستبرايوشود،میخارجحجاب

ذهنیپاركاینکههستحضورهوشیاريهمینآدم، نیستجسماینپسآدمیک. شودمیمتولدداردآدمیک

دلشدرزندگیآفتابودیگرنداردقبولراپارك،دوراندازدمیکندمینگاهش، دوراندازدمیوکندمیخرابرا

.شودمیجاودانهنتیجهدروکندنمیدیگر غروبوکندمیطلوع

خوابی؟بهیاعجب،اینبیداري استبه**هیدال،:گفتمبرانداخت،پردهچو

برنمیراپردهخداکهنگوییدشما. داردبرمیراپردهاوالًشودمیمعلومپس، برداشتراپردهوقتیمی گوید

براساسکهجسمیيهوشیارآن ومرکزمانگذاشتیمماکردیمدرستکهيپاركآن است،ناقصذهنیمن. دارد

حساستابرمثلگفتیمبارها. استقطعزندگیبااشتماسواستناقص، شدهدرسترفتنیبینازچیزهاي

ذهنیمناینکهبرايدور،بیندازیدشومزندهخدابهندارملیاقتمنکهراکمبودحساینشما. کندمیکمبود

.کهشودنمیزنده

خداپس،استآساناینوشناسدمیراخودشخودشاصلش،بهشودمیزنده، هستیدآن شماکهخدائیتیآن

زندهراشمارساند،میظهوربهشماطریقازراخالقیتش، فرستدمیالهامشمادلبه.اندازدمیراپردهشمادر

، هیدالگفتمبرانداختپردهچون. بگوییدخواهیدمیجورهرشودمیزندهخودشبهشمادر، به خودشکندمی

؟بینممیدارمخوابیا.استبیداريکهبله؟ استبیداريواقعاًاینگفتمخودمبه

ببینمخواهممیمنبگویید،نگذریدهمین طوريکنیدپیادهخودتانرويوبخوانیدراموالناابیاتایناگرشما

.کنیدتکرارکردیدپیداوقتی، کنیدپیدا، دقیقهدهدقیقه،پنجکنیدتاملو؟ هستچیمندرمعادلشبیتاین

ترسهایتانازخیلی.کنیدشناساییدور،بیندازیدرايپاركمفاهیماینازخیلیشماکهشدخواهدسببتکرار

ازکهترسیدمییااند رفتهبینازآنهاواید شدههویتهمرفتنیبینازیعنیآفلچیزهايباشماکهاین هستاز

شماپس.راکارایننکنید، شمابراينداردعاقبتآخرکاراین، کنیدمیکنترلوآنهابهچسبیدیدبروند،بین

ونیستمربوطزندگیبهواستابرمثلهست،گیریشهبیعلتبهکهذهنیمنکمبودونقصحسنگذارید

. استاینبرايبیتاین، بگذارداثرشماروي، نداردیقینداردشکو همیشه، نداردباور

چیبراي، مانداریملیاقتحاالکهنگوییدشما.خداداردبرمیخوشرويازپرده. خداداردبرمیپس پرده

شما حاال، بیندازدراپردهدفعهیکاگروبینیممیماکهذهنیمنآن گفتیمبارها؟نداریمچرا؟ نداریملیاقت
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تافاصلۀ دوجنسازشمادیدیمجوحیداستاندربیندازدراپرده؟ چییعنیبیندازدراپردهکنیدمیفکر

صندوقبهبرویداینکهازقبلشویدمیمعطلکمییکاینجاآییدمیدرصندوقازشما. همینشویدمیصندوق

.هوشیارانهشدیداوجنسازشمایعنی. دیگرافتادراپردهاینخوب، ایستیدمیدیگر

راصندوقدوتافاصلۀ بینکهکندفکرتندتندچنانداردمیواعجلهبهراشماکهاستاینهنرشذهنیمن

راکاراینعجلهباشما.شماستاصلواستيهوشیاروزندگی هستخداستصندوقتادوفاصلۀ بین.ببندد

فکرتندتند. نیستچیزيهمچونکنیدمیحلتندتندرومسائلکنیدفکرتندتنداگرکنیدمیفکرکنیدمی

ازیکوقتیپس. نیستخوباین. دردهایمانوفکرهایماندرشویممیگمتندتند، داردمنفکرهاچونکنیم

. افتادپرده، اینجاوایسادمبودشدهکندفکرهاودرآمدمصندوق

؟ بیدارم؟ قضیهایندرستهحقیقتا. شديهوشیاري،شديحضورجنسازشدي،خداجنسازمندلاي هکگفتم

ازوبشودآگاهصندوقتافاصلۀ دوبهتواندمیبیداريدرانسان،نیستخوابنه؟ بینممیخوابخوابیدمیا

. بشوديهوشیارجنس

برنتابیولیشاید،کهبگفتا****پیداباشچنینزمانیبگفتم

یکهستمتوجنسازمن،منیازهستم و توتوازمنکهشناختماي،مناصلاي،مندلايزندگیاي هکگفتم

. هستشایستۀ توکاراینکهگفتمنبه. ذهنبرومخواهمنمیدیگرمن،باشمنبا،باشپیداهمینطورمدتی

؟نداریمراتابشچرا. نداريراتابشتوکهافسوسولی،استزندگیقانون،استمنقانونبامطابقیعنیشاید

همعلتبهترسهنوز. دربیاییمتوانیمنمیپاركآن شرازهنوز.هستمادرذهنیمنبقایايهنوزاینکهبراي

.هستمادرجهانیاینچیزهايباودردهاباشدگیهویت

مننگویید. نکنیدنگاهدیگرانبههایتاندردانداختندر. کنیدنگاههایتاندردبهکردمخواهششماازبارهامن

مناگر. شدمضعیفمنکهاستایننشانگراین، گیردمیباالدستهمسرممثالً،بیندازمرارنجشمایناگر

. بیندازیددیدیداگرراهایتاندردشما. نیست،اینطورنیست، شوممیلهپازیرمنندهمنشانشدیدهاي واکنش

.شویدبیکیاوباشماگذاشتنخواهددرد

مادید، کندمیگیجراماآیدمیوقتی،بینیمنمیراآن مااینکهبراياستشدگیهویتهمترینموذيدردو

باعثچیزيچهدانیمنمیخشمموقعشویممیخشمگینماوقتی. آیدمیپائینماهوشیاري،آیدمیپایین
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همبعدشزنیممیلطمهوقتی،خواهیممیرادیگرانضرروقتیورزیممیکینهوقتی. بشویمخشمگینماشودمی

، بکنیمراکاراینخواستیمنمیکهما، بکنیمراکاراینماشدباعثچیزيچهکهدانیمنمی،شویممیپشیمان

کشفشمارااي هکینیکدهدمینشانراخودشرنجشییکوقتیولی، دانیممیهمخودمان،کاراینزشته

.داریممختلفهاي کینهماکنیدتوجه، کنیدمی

اي هقبیل،داریماي هطایفهاي کینهما. داشتیمنگهرنجیدیم،همسرمانبهنسبتخانوادهدرداریمکینۀ شخصیما

. نیستدرستاصالً،نیستدرستاینها. داریمکشوربهکشورهاي کینهما، داریممذهبیهاي کینهما،داریم

براي. باشیدمتنفراز آنها دیدیدراآدمهاجوراینآقادادندیادمابه. آیدمیجمعازماهاي کینهاززیاديمقدار

. برسمتوانمنمی؟پسبرسمخدابهجوريچهمن، کینهایناستماندهاینجااینکهباشممتنفرخوب؟ چی

داريکجاباشحاالگوییممیهمما، بارچندینتوبهباردویکیدادمنشانراخودممن:ویدگمیزندگی

هستدلتتويکهاینهاییبا.بزنمحرفمنبگذار، نزنحرفاینقدرها ،دوربریزرااینهاخوب گویدمی؟رويمی

منجنسازتماماًبایدباشیداشتهمراتاباینکهبراي،باشیداشتهمراتابتوانینمی،کهمآینمیکهمنکه

گویدمیداردرااینها، هیچیبهنچسب،رااینهابینداز، کنپیداراخلوصتوهستی،که ، بشوي

خطابیاهلِگربشنوگفتمرا***جوشآن زراندسخنهزارانصددلم

کنیدمیگوشبرنامهاینبهکهشما.ایمشدهوصلاوبهبارچندینهمۀ ما.دیدمرااوبارچندوقتیمی گوید

،کنیدمیپیداعمق،شویدمیآگاهصندوقفاصلۀ دوتابهیعنی.شویدمیآگاهزندگیبهیعنی،بینیدمیرااومرتب

بندیممیدوباره،کندمیفورانچشمهیکدفعه،استزندگیجوششموقعآن .زندمیحرفزندگیموقعآن 

گوششمابزندحرفخداکه ، هستیخطاباهل،هستیدادنگوشاهلاگر،کندمیفورانکهموقعی، بوخ

.پسبشنو،بدهید

خواهمنمیمن، گویدمیسخنزندگیآیدمیخرد، از آنورجوشدمیدلمکهموقعیبگو، برگردخودتبهشما

در. دارندذهنیمنمردم،ندارمکارهممردمبا.بدهمگوشخواهممیمن،استخیالوخواباینبگویم

راخشکدرختان،گیرندمیایرادمردمهايپاركبه،دنگیرمیایرادخشکدرختانبههی، دارندپاركمرکزشان

هی،بیندمیخشکتصوريدرختهاي، دهندمینسبتنباشدخشکدرختهماگر،بینندمیآنهازندگیدر

.ندهیدگوششما،کنندمیاذیت،کنندمیتحمیلگویندمی
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، دلزخیزدترجمانصدهزارانو گویدمیشماباهزارجورکه کنیدتوجهخودتاندروناززندگیجوششبهشما

،کنیدشکرشودمیخوبحالتانوقتیکندمیزندهداردراشما،کنیدتوجهگفتنشکلهايآن باترجمانهاآن با

بحثکسیبا،برداریددستاستمنباحقاینکهجدلوبحثاز،نکنیدشکایتنخواهیدبیشتردیگر داریدنگه

.نکنیدمقاومت، نکنیدجدلوبحثخدابا،نکنیدجدلو

خواهمنمی،جنگممیلحظهایندراتفاقاینمقابلدرمنبگوییدبیاییدخودتانبهکنیدمیمقاومتموقعهر

.بزنحرفتوزنمنمیحرفوهستمخطاباهلمنمبگوییومبشنویراحرفهایش،بجوشدزندگیبگذارید. بکنم

کبابی؟دلچوننیست،آتشیوگر**خندد؟چهازباغآب استنهاوگرکه

اینپس،نیستحیاتآب، نیستآبجنساززندگیاگرکهگرفتمیادرااینباالخرهها سخناینازمنگویدمی

،افتدمیآفتاب،دهیممیآبما،دیگرطبیعتیعنیباغبهماکهدرسته؟ خندندمیچیازشیگلهایعنیباغ

آفتابومعمولیآباینراگلهاآیا.شوندمیبازگلها،دارندطبیعیکودیادهیممیکودخودمانماها موقعبعضی

.کندمیکارطبیعتدرنیرواینکههستنیرویییکنه؟ کندمیشکوفاکودو

هممانیستندجماداتفقط،نیستندحیواناتفقط،نیستندهاجنگلفقط، هستیمخدامخلوقاتجزوهمما

خواهدمی،استحیاتآبجنسازپس، بخنداندراماخواهدمی،کندمیکارهممادرنیروآن ،هستیمجزوش

خواهدمیجوريچهراشماببینید،هستیدگیاهیکازترمهموترپیچیدهکهشماحاال. کندشکوفاراشما

،کندشکوفاخواهدمیخودشبصورتراشما؟ کندشکوفا

جسمتوفکر؟ شويمیجوريچهببینتوشومزندهتودراگروشومزندهخودمبهتودرخواهممیمنگویدمی

نیرويشما، کنممیادارهراکائناتتمامکهمهستهمانمن؟شودمیشکوفاجوريچهتوجان،تواحساساتتو

خرابرامادیتمرکزبگذاريکهشرطیبهبخندانمتوانممیهمراتوخنداندمیراباغجوريچهکهببینرامن

برانممننیرواینبابگذار، توانینمیخودت.برانمبایدخودممنکهدائماً نگیرسفترازندگیفرماناین، کنم

تمثیل، آب آن آورد آسیاب ما را درمیآب در ضمن به حرکت در. من این را یاد گرفتم که او آب استگویدمی

.زندگی

آتش . معمولی که نه، آب معمولی که نه، اینها سمبلیک استگوید او از جنس آتش است حقیقتاً که این آتش میو

گوید اگر آتش نیست پس چرا دل تو کباب است؟ دل ما کباب است براي این میشناسایی، آتش خرد، آتش عشق



Program # 660گنج حضور660برنامه شماره 

17: صفحه

فهمیم که غلط میاالبسوي خدا چسبیدیم به چیزها، حماش آرزومندیم برسیم به او، به جاي این که برویهمهکه

کنیم از این که برویم میما براي این است که ما اجتنابپس درد کشیدن . کشیممیکه چسبیدیم درداست، حاال

رود، مرکز ما بسوي او داردمیکشد، در حالی که مرکز ما بسوي او داردمیسوي او در حالی که او دارد ما را

. جنس آتش استپس او از . رود، ما با عقلمان بسوي دنیا، این که درست نیست کهمی

بیت اول هم گفته شما بگذارید خراب بکند، آتش . کندمیآتش عشق این دل ما را خراب،آتش شناسایی

بینید که چقدر درختهاي خشکمی،چسبیدیدپاركبینید که به میشناسایی این است که شما بکشید عقب

این قضاوتها و نید که چقدر بر اساس بیمیبینید که آنها خشک نیستند، اینها ساخته ذهن شما هستند،می

کنید، میچقدر اعتراض. آوریدمیکنید و اوقات تلخی بوجودمیکنید ستیزهمیداستانهاي کوچولو شما مقاومت

خشک که خشک هاي گیرید به خاطر این شاخهمیکنید، چقدر عیبمیکنید، چقدر انتقادمیچقدر شکایت

کنید که زندگی هم آب است هم آتش، نه آب و مییعنی شما این بینش را پیدا.نداردنیستند، اصالً به شما ربطی 

:گویدمیو االن خودش. آتش معمولی

سحابیابرچوعشقشاسراردر***شدجهانبرقشوبارانجنسایناز

گویم یا آتش نمیمعمولیگوید من آب یا بارانمی.پر بارانمثالً سحاب یعنی ابر، ابر پرباران، ابر سحاب یعنی ابر 

م، و این برق که همان رعد و برق باشد و ویگمیگویم، باران آب حیات رامیگویم، بلکه آتش عشق رانمیمعمولی

دیگر گیرید کهمیشما نگاه کنید امروز شما تصمیم.گیردمیزند در ما هم صورتمیتمثیلباران آسمان باشد

درست کرده پاركهاي هم هویت شده بوده و الگوهاي ذهنی بوده و مقاومت نکنید، و مقاومت شما بر اساس قصه

.مرا خراب کردیپاركمبودی

رسد که میشود، یک جاییمیشود کممیشود کممیکنیم، وقتی مقاومت کممیپس با اتفاق این لحظه آشتی

شوید که یواش میپرد، شما یک دفعه متوجهمیشود، واقعاً جرقهمیذهن کمما و او یعنی این عایقبین فاصله 

اي که و اینها بصورت جرقهگرچه ممکن است یک لحظه باشد،کنیدمیله بین دو صندوق را حسیواش شما فاص

ي، بعضی رسد که خیلی خالق است تا حاال نبوده همچون چیزمیزند، طرح فکري به ذهنتانمیاز آنور به اینور

شود، این جنس میشوم حالم دارد خوبمیزنده،سبب استبیکه اینآیدمیشادي در من بوجود ها موقع

هاي خالقیت در این برق در اینجا که مثل رعد و برق باشد مثبت است، مثل جرقه. دیگري از باران و برق است



Program # 660گنج حضور660برنامه شماره 

18: صفحه

روي صفحه ساده شده ذهن من یک چیزيبینیم بعضی موقعها زندگیمیشودمیذهن، ذهن دارد ساده

.خوانم این رامینویسد، منمی

مهر و آن هان خلق شده، خدا جهان را خلق کرده که بهگوید از این جنس باران و برق جهان بوجود آمده، جمی

خدا . کردهظلم کند و به بیماري بیاندازد، خدا توطئه نآن که بهخلق نکردهخدا انسان را .محبت بکند عشق بدهد

جدایی را بهش یاد داده االن خودش را ،چیزهایییک قسمتی از خودش را فرستاده به جهان اول چسبانده به 

، و این معادل مقاومت انجام دهدبگذارید کارش را .کشد عقب روي خودش قائم بشود، شما رهایش کنیدمیدارد

.داردنکردن در مقابل اتفاق این لحظه است که معنی تسلیم را 

پس . شویدمیبا او یکیدیگر شود، شما میشود و صفرمی، کم...شود،میو شما یواش یواش که مقاومت کم

وحدت معادل مقاومت صفر است در مقابل اتفاق این لحظه، و مقاومت صفر شما را از اینکه بگویید من قربانی 

مقاومت نکنید با او عجینیگر در مقابل اتفاقشما اافتید، نمیکند، دیگر شما اتفاقمیاتفاقات هستم رها

. بینیدنمیخیلی چیزها را،بینیدنمیآنها راتواند بکند، شما اصالًنمیشوید او شما را از جانمی

بینید یک سري ایرادهامیخشکهاي شوید، یک سري درختمیتانپاركشوید وارد میاپشما هر روز صبح 

آن بینیدنمیدرختهاي زشت راآن بینیدنمیپاركاصالً دیگر .شویدمیناراحت،ایرادبینید، این چیه به همه می

برقآیدمیکنید باران نمیافتند، وقتی مقاومتمیمقاومت شمابه علتاتفاقات بدآن .افتندنمیاتفاقات بد

.شودمیخرد او وارد وجود شماباران برق باید بزند، و باران رحمت او آیدمیزند باران ننمی، برقآیدمین

شما هم اینطوري بوجود آمدید، اما ما یک خلقت خاصی داریم، ما وقتی با او به آیدمیجهان اینطوري بوجود 

دانیم چیه با ذهن، مثل ابر بارنده هستیم، پس نمی، در اسرار یکی شدن با او کهرسیم در اسرار عشق اومیوحدت

شما گداي محبت مردم نیستید، گداي تایید مردم نیستید، گداي توجه مردم نیستید، گداي چیزهاي بیرون 

بارد، محبتمیبارد، عشقمیبارد، خردمیاین ابر سحاب شادي. نیستید، خودتان ابر بارنده باران هستید

دهید، شما تحسین کردن را روامیخواستید تازه شما به مردممیشما از بیرونچیزهایی کهبارد، همانمی

شوید، از اینکه مردم میدارید، اصالً سبب زندگی خوب براي مردممی، زندگی خوب به مردم رواداریدمی

.شدیدمیشوید، قبالً ناراحتمیخوشحالاندخوشحال

خواهم درخت کسی دیگر سبزتر از مال من باشد و بزرگتر از مال من نمیگفتید این درخت من سبز استمیقبالً
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خواهد باشد چقدر خوب است، من حواسم به این است که درخت مینه، درخت مردم هر چهگوییم میاالن. باشد

بارم، چشمه بینهایت است من به می، من هر چقدر ببارم بیشترآیدمیمن هم سبز باشد و این باران از آنور

.نهایت خدا وصلم، و من باید در این مکان باشم، من در فضاي یکتایی هستم االنبی

نابیخونِازپرصراحی،مثالِ***عشقیمستتوچوکن،خمش:بگفتم

آییم فاصله دو میگذرد، ما از این صندوق درمیمی گوید به خودم گفتم خاموش باش، فکر بعد از فکر از ذهن ما

گوییم توي این می.رویم تو صندوق دیگر، و جوحی هستیم که قماربازیممیپوشانیممیتا صندوق را سریع

حواسمان بینیم خبري نبود همانطور صندوق دیگر، صندوق دیگر، صندوق دیگر میرویممی.صندوق زندگی است

یک دفعه ما متوجه آیدمیفکر نکنیم به صندوقها تند تند سر نزنیم و سرعت فکر پایین نیست که وقتی تند تند 

.شویممیو خاموشآن شویم بهمیفاصله دو تا صندوق که زندگی است متوجه

صندوق به این سرعت بصورت معتادگونه مسلسل وار از ذهن ما فکر بگذرد، و آن لزومی ندارد از این صندوق به

. آیدمیجسم ما هیجان بوجودشود به این میچون من وجود دارد اعمالودر همه این فکرها من وجود دارد

راجع به گذشته است، راجع به یک ،اند، راجع به چیز بدي استکنیم آگاه باشیم منفیمیخیلی از فکرهایی که ما

تنها وظیفه ما این است در این لحظه موازي باشیم با . آینده است، لزومی ندارد ما این فکرها را بکنیمدراشکاالتی

که دلبر بردبار من تی بکنیم خرد زندگی بیاید به این جهان خودش زندگی ما را اداره کند، زندگی، با اتفاقات آش

تواند بکند، من ذهنی وقتینمیکنیم، من ذهنی این کار را، معنیش این نیست که ما نباید کارآمده برده بار من

.افتدمیاین اتفاقاتپاشدمی

کنی اینهمه تند تند میکنی تو، تو فکرمیفکرهمهبه خودم گفتم به دلم گفتم، خاموش باش خبري نیست که این 

هوشیاري .شويمیگمآن حاصل ازکنی؟ نه، تند تند در فکرهایت و دردهايمیتند تند مسائلت را حلفکر کنی

شود، زندگیت میشود ستیزه بیشترمیمقاومت بیشتررود باال، میپایین، هوشیاري بیآید پایین من ذهنیآیدمی

گذارد ما نمیشود، ترسمیشود و ترس مستولیمیپایین دید ما غلطآیدمیوقتی هوشیاري . شودمیخرابتر

شرط این که شما پول دارید خانه خوب . چیزي که داریم استفاده درست بکنیمآن گذارد ازنمیزندگی کنیم حتی

خاموش . خورید و دارید این است که موقع خوردن از اینها و لذت بردن از اینها نترسیدمیبغذاي خودارید

. باشید که مردم خاموش نیستند
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. ، تو که مست عشقی، ما مست عشقیم چون از جنس او هستیمعشقیمستتوچوکن،خمش:بگفتم

پایین، االن خواهیم دید ما وقتی تند تند کافی است یک خرده به خودمان فرصت بدهیم سرعت فکرهایمان بیاید 

گوید که شما کاسه میرویم باال، که پایین موالنامیشویم از زمین ومیکندهشویم میکنیم مثل گردبادمیفکر

خواهم زمینه میمن. خواهم دریا باشممیخواهم کاسه باشم مننمیهستید روي آب، خوب کاسه روي آب من

.فکرهایم را ببینم، نه اینکه فکر بکنم اینقدر بچرخم که توش گم بشوم بیایم باالزیرین فکرهایم باشم،

هر . دهیممیکنیم واکنش نشانمیکنیم، ستیزهمیشما ببینید که ما چقدر به سطح آمدیم، فکرهاي سطحی

نها اشخاصی ای،رنجدمیترسد انتظارات دارد و به علت این توقعاتشمیدهدمیکسی که واکنش زیاد نشان

هستند که آمدند کامالً سطح، همین به چیزها توجه دارند، سطح آمدند یعنی از دریا جدا شدند، از خرد زندگی 

. جدا شدند، از اسرار عشق جدا شدند

، براي این که تو خودش هستی با مختصر هوشیار بودن به خودت و به خاموش کنگوید میحاال موالنا به ما

مثل مرغابی هستی . شوي که با خدا در وحدت هستیمیوردن سرعت فکر تو آگاهانه متوجهفکرهایت و پایین آ

. نه از او جدا هستی. روي آب، مثل ماهی هستی توي آب، با او یکی هستی

پس باید تا آنجا که. یعنی پراز هوشیاري خالص هستینابیخونِازپر، مثل تنگ شرابصراحیمثالِ

آییم میو در مثال جوحی دیدیم صندوق را، وقتی از صندوق. را کم کنیم و خاموش کنیمتوانیم سرعت فکرها می

. آیدمیتأمل کنیم قبل از رفتن به صندوق، و این از عدم ستیزه و عدم مقاومت در مقابل اتفاق این لحظه بوجود

االن . را توي صندوق کنندو نگذارید مردم شما. رویدنمیاگر شما مقاومت نکنید ستیزه نکنید توي صندوق دیگر

گوید که شما نه تنها باید مواظب من ذهنی خودتان باشید که خرابکاري نکند مواظب میموالنا.خواهیم دید

. ذهنی دیگران هم باشید که شما را نکشند به ذهنهاي من

تویش نیست ي داریم ما چقدر عالی یک درخت خشک هم پاركکند آقا یک میش تعریفپاركیک کسی امده از 

ما نابغه اند، خود ما خوشبختیم و پول هاي دانید که چقدر شکوفا شده، بچهنمیهمه گلها باز شده زندگی ما اصالً

شروعپاركکشد به مییک دفعه شما را،...دانیمنمیرود، خانه بزرگ، ثروت زیاد دیگر از خوشیمیما از پارو باال

.باشد! نگاه کنفقط . کنید از خودتان تعریف کردنمی

مالحظه گر و ناظر من ذهنی دیگران باشید که من ذهنی دیگران نگاه کنید.گیردمییا نه یک کسی به شما ایراد
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ي براي شما پاركبگذار من یک . ما را ببینپاركبیا االن گویی؟میدرخت مرا. دوبارهتان پاركشما را نکشند به 

.داریم شما داشته باشیدجنگلما . نداریمپاركشما بگویید ما اصالً . نشان بدهم که در عمرت ندیدي

.گفتیم، در مثنوي استمیبلی همین را داشتیم

1110مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت 

ها بر روي آبمی دود چون کاسه****صورت ما اندرین بحر عذاب

کنید در اثر تند تند فکر کردن و فاصله بین دو تا صندوق را بستن میشما که تند تند فکرشود؟ میچه جوري

شود روي دریا، دریا خداست هوشیاري کل است، شما اگر تند تند میمثل کاسه،باالآیدمیمثل گردباد گفتم آدم 

نه این که این صورت ما، روي ما پس صورت ما، صورت ما . فکر نکنید این کاسه را درست نکنید با او یکی هستید

عذاب یعنی (نه، صورت ما یعنی جسم ما من ذهنی ما در حالی که ما تویش زندانی هستیم در این دریاي شیرین 

.ما خود او هستیم)شیرین و منظور دریاي یکتایی است

. شدیدمیدریا یکیآنرسید شما بامیکردید فکر شما به صفرنمییعنی فرض کنید االن شما فکرهاي من دار

گوید شما یک آتش میکه یک جسمی بوجود آمد و موالناآیدمیکنیم تند تند فکر کردن و به نظر میحاال شروع

کنیم این آتش رامیخوب ما تند تند فکر. شود و این من ذهنی استمیرا بگیرید بچرخانید یک دایره ایجاد

شود روي آب میباال و یک کاسهآیدمیکنیم این میتند تند فکرشود االن کهمیچرخانیم یک دایره دیدهمی

این کار معادل این است که فاصله بین صندوقها بسته . خواهیم اینطوري باشیمنمی.کاسه هستیمآن دریا و ما

. است و ما من ذهنی داریم و درست است که روي دریا هستیم ولی از دریا خبر نداریم

شود، هوشیاري جسمی میهوشیاري جسمی ایجادکنیم این فکرها مربوط به بیرون هستند میوقتی تند تند فکر

اگر شما آیدمیحاال سرعت فکر پایین . دریا قطع استآن بیند باهاش ارتباط دارد ولی ازمیچیزهاي بیرون را

پس . اگر کمتر به کسی گیر بدهید به چیزي گیر بدهید، اگر دیگران به شما نتوانند گیر بدهند. کمتر قضاوت کنید

. اگر کمتر ستیزه کنید مقاومت کنید و کمتر در فکر چیزهاي آفل باشید

نی نیستم ونیستم، من مردآفلیک دفعه شناسایی کنید که من از جنس نامیرایی هستم و از جنس چیزهاي 

کنم و میچسبم و راجع به آنها فکرمیو هر چه من به چیزهاي از بین رفتنی. توانم بچسبم به چیزهاي آفلنمی

پس تن ما، من ما روي این . شوم یک کاسه روي آبمی.شوممیگیرم من بیشتر از زندگی دورمیرا جديها این
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ت است؟درس. دودمیهابحر شیرین یا آب شیرین مثل کاسه

گشتغرقويدرطشت،شدپرچون که*طشتچودریاسربرپرنشدتا

شوید و دیگر الزم نیست من درست میبه محض این که سرعت فکر پایین بیاید شما با زمینه فکرهایتان یکی

سادهذهنتان اید شما ساکن،مثل یک درخت که چه جوري ساکن است،مانید زمینه ساکن استمیکنید، زمینه

. توانند شما را بکنند براي این که با دریا یکی شدیدنمیکنید، فکرهامیشود فکر هممی

پس دل . شودمیدر دریا غرقکه پر شدولی همین . ماندمی، پس تا خالی است مثل تشت روي دریاتا نشد پر

گفتم قسمتی از این مرکز از دردها . يبراي این کار باید مرکز فرو بریزد، مرکز ماد. شما باید پر نور زندگی بشود

و هم هویت شدگی با باورها هم خیلی . اش هم هویت شدگی با چیزهاي فیزیکی و باورهاستساخته شده، بقیه

.اندمهم

نَمیوي،ازیاموج و،ماصورت****عالَمیظاهر،وپنهانستعقل

در مورد ما، ما . بینیممیاست و این عالم ظاهر را ماعقل خدا پنهان گوید عقل یعنی عقل کل، میکنیدمیتوجه

کنیم من ذهنی هستیم، من ذهنی هم یک من نیست در واقع، یک جور ناآگاهی است، یک سیستم میفکر

گردباد دیدید آن گفتیم مثل. ولی عقل پنهان است.و ظاهر این است. هستیمآن کنیممیما فکر،هوشیاري است

آییم باال و ارتباط ما میتند تند عوض بشوند ماوقتی فکرها تند تند عوض بشوند هر چهچرخیممیکه تند تند

. شودمیبا زمینه قطع

اگر . هوشیاري زیر فکرهایمان هستیم نه فکرهایمان،ما باید زمینه را حس کنیم، ما زمینه فکرهایمان هستیم

، اسمش را گذاشته، شمس یعنی آفتاب و تبریز آفتاب در ما طلوع کند که خود شمس تبریزي استآن گفتیم که

شود که انسان ببیند میتوانیم بگوییم کائینات، هوشیاري که از خودش آگاه شده در انسان سببمییعنی امروزه

. اش نیستکند از جنس منمیاگر من هم درست. که از جنس فکرش نیست

زمینه هوشیاري زیر فکرهایتان هستید و فکرهایتان رایک روزي شما باید عمالً ببینید و حسش کنید که این 

تان و خشم. بینیدمیرا همآن اگر خشمگین هم بشوید. بینیدمیرا همآن کنیدمیبینید و اگر من هم ایجادمی

.خواهم بشومنمیبگویید که من خشمگین. توانید بخوابانیدمیواحدآن را در
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و بیشتر اوقات . از او هستنمییامثل یک موج وماعالَمی است صورتظاهر وپنهان استگوید عقلمیپس

خالقیتی . گفت کار خودشان را بکنندمیگذاریم آب حیات یعنی آب و آتشی کهنمیچون مقاومت زیادتري داریم

گی به عایق ما و زندگی بست. براي اینکه فاصله زیاد است عایق بین ما و زندگی زیاد است. در فکرهایمان نیست

کنید؟میببینید که چقدر با چیزها ستیزه،شما یک تأملی بکنید. میزان مقاومت شما دارد

تفاوت باشید، نه، ولی در حالی که تشخیصبیگوید، نه که شما تأمل نکنید و نبینید ومیآیا هر کسی هر چی

آیا شما از آنهایی هستید که . کنیدنمیدهید مردم کارشان را بکنند با کسی، چیزي ستیزهمیدهید اجازهمی

پس میزان مقاومت شما اگر زیاد ستیزه. کنیدنمییا اصالً. کنیدمیکنید؟ یا نه خیلی کم ستیزهمیخیلی ستیزه

همینطور روان ردآیدمییا نه آب . آیدمیبوجود شمانمیفقط یکآیدمیپس آب . کنید خیلی زیاد استمی

آب زندگی؟شود می

اندازدشدوربحر،وسیلَتزان****سازدشوسیلَتمیصورتچههر

گوید در حالی که کاسه شدیم و فاصله بین صندوقها را بستیم، و ارتباطمان با می.این بیت بیت خیلی مهمی است

دوربا همان وسیله دریا شما را. شودنمیحاال اگر بوسیلۀ ذهن و من ذهنی بخواهی به او برسی،زندگی قطع است

توانید من داشته باشید، در دلت کینه داشته باشی، رنجش داشته باشی، ستیزه داشته نمییعنی شما. اندازدمی

آن براي این که. اندازدمیبروي به خدا برسی، خدا با همان وسیله شما را دوربخواهی باشی و با همان وسایل 

. وسیله سبب محرومیت شماست

. صندوق یک کاسه است. است، صندوق بنابر تعریف فاصله بین دو تا صندوق نیستوسیله صندوقآن براي آنکه

بلی . دائماً شناور است روي آبخواهی بروي زیر آب؟میچه جوري،شما اگر کاسه هستید خالی هستید روي آب

تند فکرشوم؟ اگر شما تندنمیگویی که چرا من غرقمیولی اگر کاسه بودي.شرطش این است که کاسه نباشی

چرخی و میباال، آمدي از زمین فاصله گرفتی هیآیدمیچرخید مثل گردباد، دیدید چه جوري میکنید ومی

خواهی بخوابی و با زمین یکی بشوي؟میکنی به چرخیدن، چه جوريمیافتخار

آن چرخی بامیبشوي، چونگردباد بکنی به زمین وصل آن پس هر کاري در! گردباد شما را آورده باال!توانینمی

تواند وارد فضاي یکتایی نمیاین است که هیچ کس با ابزارهاي من ذهنیمعنیش. شويمیوسیله بیرون انداخته

خواهد ارتباط برقرار کند با همان وسیله بیرون انداختهمیبا همان وسیله که. تواند با خدا یکی بشودنمی.بشود
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در بیایی بپري از صندوقشوي توي صندوق، بایدمیازند توي دریا خوب شناورتوي صندوق باشید بیند. شودمی

. توي دریا

سرابی؟مستچهآبی،عیندرچو***گفتن؟سرمستتوباشیچنددال،

خواهی تو سرمست گفتن باشی؟ یعنی سرمست میچقدر: گویدمی، به دلشگویدمیهمان را یک جور دیگر

شوي؟ آنهایی که داستان نمیباشی؟ چرا سرمست فاصله دو تا صندوقها صندوقفکرهایت باشی؟ سر مست 

:جوحی را نخواندند موالنا به ما گفت که

در نیابد کو به صندوق اندر است****فرجه صندوق نو نو مسکر است

شود توي میتو، زادهاین رود میکند اگر توي این فکر من باشدمیاین بود که انسان یک فکریعنی منظورش

در این خلع ،یک خلع است بین این فکر و فکر بعدي، فکر بعدي یک صندوق استآیدمیفکر، از این صندوق در 

شود، اگر تو صندوق باشد و سرمست صندوق باشد، صندوق یک چیزي در بیرون میاگر بماند سر مست زندگی

نماینده درد دیگري است است،مقامنماینده مثالً پول است، نماینده ترس است، نماینده .است، یک باوري است

بینید شما حسودیتان شد به یکی در صندوق حسادت هستید ولی همیشه آنجامییک دفعهمثل حسادت،

.آییدمیکند، از آنجا درمیمانید، چون ذهن تغییرنمی

خواهی این میگیري، چقدرمیات را از صندوقهاا هستید؟ تو سرمستیگوید که براي چی عاشق صندوقهمیحاال

گردباد وآن واقعاً در عین آبیم، یعنی در عین آبیم گفتم مثل. کار را ادامه بدهید؟ بس است دیگر، تو در عین آبی

از این زمینه و به شویمنمیکنده،فکرهاي من دار،اند اگر ما تند تند فکر نکنیمخوبیهاي کاسه اینها تمثیلآن 

.هر حال ما توي آب هستیم

یک آییممیاگر یادتان باشد در مورد صندوقها گفتیم االن یک فکر است یک صندوق است، از این صندوق در

.اي هست و بعداً یک صندوق دیگري هست، حاال بین صندوقها فاصله است، زیرش فضاي هوشیاري استفاصله

پس شما توي آبید، پس تو آب هوشیاري هستید، پس در . ري هستید؟ بلی هستیدآیا شما از جنس فضاي هوشیا

روي و میصندوقآن از این صندوق بهتوگوید براي چیمی.آغوش خدا هستید، ولی توي صندوق هستید

.شوي، تو که در خود آبی، تو که عین آبیمیو سرمست آنهاد ندهمیصندوقها چیزهاي بیرونی را نشان
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تعریف و توصیف ودانید چیه؟یعنیمیتعیین.دانید که اگر ما تند تند فکر نکنیم و در حال تعیین نباشیممیشما

، من استادم، من ثروتمندم اینجور نقشهاي مختلف را به خود دادن، من ذهنی دائماً خود مثالً من پدرممعین کردن

ها است و بیشتر این تعییناش پاركد و زیباتر کردن ترسد هویتش از بین برومیبا فکرهایش در حال تعیین است

گوید حاال اینها چیز میمصنوعی و مجازي و غیر واقعی است، بعضی هایش دردناك است که یک رنگی به آنها زده

.اندخوبی

اند ما گوییم اینها شیرینمیخیلی زهرها داریم ما تو دلمان که رویش را به اصطالح یک پرده شکر مالیدیم

؟ سراب صندوقها، وقتی شما از این صندوق بهگوید تو در عین آبی، چه مست سرابیمینها،از آآیدمیخوشمان 

وقتی فاصله افتد صندوقمیاشسراب ذهن است همه. شودمیفکر سراب درستآن صندوق از این فکر بهآن 

. مان بشویماصلی توانیم از جنس خودمیعین آب هست و ما عین آبیم، یعنی ما براحتیبین دو تا صندوق

صندوق از دستآن ولی خود اصلیمان را در اثر فکرهاي سریع و هم هویت شدن با آنها و از این صندوق به

برد ما را به ذهن، می.شودمیشویم خود مجازي، من ذهنی، صندوق به صندوق من مجازي درستمیودهیممی

اگر از صندوقها راحت بشویم با شناسایی . به زمان یعنی گذشته و آیندهاندازد میذهن هم هویت شدگی است

شویم، خردمندمیشویم، دانامیکنیم زندهمیما تجربهو نرفتن توي آنها، یواش یواش فاصله صندوقها را آنها

.بینیممیشود، صندوقها را بیشترمیبینشمان بیشترشویم،می

قضاوتهایمان . بینیممیمردم راپارك. بینیممیخودمان راپارك. بینیممیرادهند صندوقهامیوقتی به ما نشان

و در . بینیممیبینیم، من ذهنی خودمان رامیبینیم، اوضاع احوال مردم رامیاوضاع احوالمان را. بینیممیرا

هم ما را یک موقع و همین طور مواظب من ذهنی مردم هم هستیم که آنها. "شلوغ نکن"داریم، میکنترل نگه

تواند میتواند ما را تو صندوق بکند،مییک کسی توي صندوق باشد به راحتی. نکشند به ذهن به صندوقها

را آن تواند نشانه برود ومیتحریک کند چون هنوز بقایاي من ذهنی در ما هست به یک چیزي که در ما هست

.و ما را بکشد توي صندوق، ما صندوق داریمبگیرد

روم به صندوقم، خوب من هم جواب میاالن من تو صندوقم نیستم ولی اگر یک کسی یک چیز بد بگوید من هم

، ما اما در عین آبیم در فاصله بین دو تا صندوق هستیم لزومی ندارد برویم به صندوقه. دارم و این درست نیست

بکنیمفکر،بگیریمهویتفکرحرکتازکهنیستالزم،باشدهویتفکرماندرنیستالزمباید فکر کنیم و 
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کنندتعریفماازمردم،بشویمبزرگکنیمفکر،بشویمکوچککنیمفکر،کنیمافتخارکنیمفکر،بشویمعصبانی

در.بشویمخواهیمنمیسرابمست،آبیمخودمااستصندوقاینها.شویمبکوچککنندانتقادشویمبزرگ

؟چیهدانیدمیهمسرابضمن

بینیدمی،دریاستکهبینیدمیدورازکنیدمیرانندگیهماآلنشماگرمبیابانهايدرکهاستحالتیآن سراب

یا،کنرانندگیبروبیابانهادرشماواستسرابذهندرشیاريوهنورانعکاسبنابراین،استنورانعکاسکه

یکبگرددآبدنبال،پیادهبرودسرابدنبالآدمببینید،رفتندمیپیادهباید،نبودهمرانندگیاصالًکهقدیم

سراب،بودهنورانعکاس،بودهبیابان،نبودهآبکهببیندروزآخر،رسدمیآببهکهکندفکر،برودتشنهتمامروز

.باشیماینطوريخواهیمنمیمابله.استبوده

کهشویدمتوجهشماکهکندکمکهممثنوياینشایدبخوانممثنويازدوبارههمبیتچندبدهیداجازهبله

صندوقعینکپشتازصندوقچشمباماکهشودمیباعثصندوق.آبیمتوي،نرویمصندوقتوياگرمااًحقیقت

ۀ فاصلدرباید،ببینیتوانینمیراآبباشیصندوقتوياگرکهاستاینصندوقاشکال.نبینیمراآبوببینیم

.ببینیراآبکهباشیآبجنسازکهباشیصندوقتادوبین

کنیدحستوانیدنمیراخدا،بزنیدچشمبهذهنیمنعینکوبپوشانیدراصندوقهاۀ فاصلشمااگرباشدیادمان

،نیستوحدتجنسازنیستخداجنسازباوروفکر،کنیدفکرفقطمجبوریدنتیجهدروببینیدتوانیدنمی

: ویدگمی

1075مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بیت 

تو آب جوآن غافل از خود زین و****ِ جوتا به زانویی میان آب

ۀ فاصلگفتماینکهبراي؟چراهستیمهمآبتويولی،داریمذهنیمنماکهاستدرستیعنیزانوبهتااًحقیقت

نههستیمهوشیاريزیرۀ زمینما.ستههوشیاري؟چیهصندوقتادوزیر.استهوشیاريکهصندوقدوتا

آن فهمیدمیموقعآن کندطلوعشماۀ ویراندرآفتاببدهیداجازهشماکهشودمیمعلومموقعیاین.هایمانفکر

تويشمانهشماستدرصندوقکهشویدمیمتوجهصندوقزیرازچون.شماستدررویدمیتوشکهصندوقی

.شناورنداصطالحبهمادرها صندوقیکدفعهبیروندربیایمصندوقاز،هستیمصندوقتوياآلنما.صندوق

صندوقتادوبینۀ فاصلازکهنیستیممتوجهاما،هستیمجوآبمیانزانوتاداریمکههمذهنیمنماپس
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آبکهپرسیممیآن واینازصندوقدر، بودنيهوشیاروبودنآباینازهستیمغافلبنابراین،هستیم

تويکهکسیاز؟کیاز.پرسیممیصندوقتوياز،زندگیخردحیاتآبیعنیآب،خدایعنیآب؟کجاست

همامروز.نفهمیماستممکنما،موالنامثلدهدمیجوابحاالخوب بپرسیمعارفیکازحاال. استصندوق

؟شنويمیراصندوقیا؟شنويمیصندوقتويازیا؟نهیادهیمیگوش؟هستیخطاباهلتوگفتغزلتوي

چشمها را پیش، سد و خَلف، سد****پیش آب و، پس هم آبِ با مدد

خداجنسازمایعنیکُنتُممااَینَمعکُمهووهمینبیاندربیتهااینضمندر،البتهخواندیمرااینهاقبالً

داریمکههاستهمیندیگر همین.باشیمجاهرماستبااووهستیمخداجنسازهمهمیشهوهستیم

آن استآبورماناینصندوقیمتوي.هستیمخداجنسازما.همیشهماستخودخداماستباخدا،گوییممی

فکربینیممیباورعینکبابینیممیصندوقتويازصندوقیمتوچوناما،استآبزیرمان،استآبورمان

.بینیمنمی،بینیممی

یعنی، استسدسرمانپشتهممانپیشهمبنابراینپس.ببیندتواندنمیراآبذهنیمنعینکیافیلتراین

.بودفاصلهصندوقازقبل.هستفاصله،دربیاییدصندوقازکهبینیدنمیباشیدصندوقتوياگرشما.بینیمنمی

،استلحظهاینروزن،هستهمروزنصندوقتادوۀ فاصل.بستراصندوقتادوۀ فاصلداشتعجلهذهنیمن

رالحظهاینذهنیمنبیرحمانهواستلحظهاینهمآن ،ذهنازشدنخارجبرايداریددریکفقطشما

.بنددمی

از،خداستجنسازاستاستذاتبهقائملحظهاین.زمانبهرفتنواستکفردینیلحاظبهلحظهاینبستن

واستذهنازشدنخارجروزنتنها.استصندوقتادوبینۀ فاصل،شماستاصلجنسازواستزندگیجنس

اش همهکهبینیممی.مانیممیزمانتوياًدائمما،صندوقآن بهصندوقاینازوبنددمیوپوشاندمیچونذهن

.آیندهدریاهستیمگذشتهدریاما

اینمعنیشابدیت،ابديۀ لحظاینیعنیابدیت،استابدیتجنسازکهلحظهاین،ستهزمانیبیکهلحظهاین

هستمهممنهستجهاناینتادیگر منکهنیستاینمعنیششدنزندهابدیتبه،آیندهنهایتبیکهنیست

اگر،هستیمتناینتويهمماهستزماناینتاکهکنیمفکرمااینکهیعنی.رودمیسرمانحوصلهکهما،نه

موضوعیکلحظهاینبهیعنیابدیتبهشدنزندهولی.شویممیبیچاره،شویممیخستهماکهباشدآنطوري
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.استدیگري

کهبگوییدزمانتويبرویدنه.بشویدزندهلحظهاینزمانیبیبهلحظهاینابدیتبهولحظهاینبهآمدیدشما

مدتیک.نیستاینطورينه،داردادامهواینطوریهاالبدلیعتاشوممیعوضهممنشودمیعوضییچیزها

بایدماصدسالایندرورودمیبینازجسماین،هستیمجسماینتويماسالصدسالنودبگوییممثالًزمانی

. آمدیمهمینبراي.شویمبزندهاستلحظهاینزمانیبیکهخداابدیتبه

خودمانبه،بندیممیبیرحمانهراصندوقهاۀ فاصلورویممیصندوقآن بهصندوقآن بهاینازکهزمانیتاولی

وپدرنیتاهابچههمسرتانذهنیمنمواظبگفتیماآلنکندمیراکاراینبیرونیتحریکاتوکنیممیظلم

آگاهشمااگرآنهاذهنیمنچون.باشید،داریدکاروسرکیهرباهمکارانتان،تانرئیس،دوستانتان،مادرتان

تويکنیدنمیحسولیهستیدآبتويزانوبهتانتیجهدروخودتانذهنیمنبهشدبکراشماتواندمینباشید

.میزنددیگر مثالیک.هستیدآب

اسب، لیکن اسب کو؟: چیست این؟ گفت**اسب، زیر ران و، فارِس اسب جو

آن وباشید،هستیدکهبشویدصندوقدوتاۀ فاصلجنسازاگرشما،استسواراسبرانزیراسبویدگمی

اسبگوییممیخوب.بله؟فهمیدیداین را.هستیدزندگیاسبسوار،باشیدابدیتجنسازلحظهایندروباشید

.ببینیمتوانیمنمی،دگردیمیزندگیاسبدنبالصندوقچشمباحاال،صندوقتويذهنتانتويرویدمی؟کو

تويرویدمیبعد.استزندگیاسب،دیگراستاسبگوییدمیشما؟چیهصندوقدوتابینۀ فاصلاین گوییممی

حسشبایدببینیتوانینمی؟کواسبگوییدمیذهنتانبایعنی،چییعنی؟کواسبگویدمیذهنشباذهنتان

باصندوقتويازصندوقبرویممانداریمحق.صندوقتوينرويدیگر ،بمانیهمانجابشويسوارشبایدکنی

،دیگربوديسوارش؟کواسببگوییمصندوقعینک

آري لیک خود اسبی که دید؟: گفت**هی نه اسب است این به زیرِ تو پدید؟

نبوداسباین،داشتیعمقوباالآیدمیجوشیدمیتوازسبببیشاديبوديحاضراآلناینکهگوییممیبهش

ما؟اسبکو:گویدمیصندوقتويرودمیبعدۀ لحظبعد،بودیمبلهچراگویدمی؟نبوديزندگیبرسوارتو؟ توزیر

حاالصندوقتويازگویدمیصندوقتويکندمیراماذهنیمنکهبینیدمیبیرحمانهپس.ندیدیماسبیکه

.ببینرازندگیاسب
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همانداختنومقاومتعدموستیزهعدموناظربصورتخودمانۀ مالحظومراقبهاثردربشویمموفقمااگر

راصندوقدوتاۀ فاصلشمادفعهیکقضاوتعدموتسلیموآفلچیزهايبانشدنهویتهموشدگیهاهویت

ذهن؟دیدممنبودچیاینحاالذهنتويبرویداگر.داریدنگهرادیدهمان.نیستخوابدراین.کنیدمیحس

،بابابودخوابآن گویدمی

وبیادرصندوقایناز؟گرديمیچیدنبالشما،استجسمیيهوشیار،استصندوقاصل؟دیديبودچیآن

راشماتواندنمیشناسیدمیوقتی.ایدشناختهشماولیتائیدصندوقتوجهصندوق،دیگرصندوقیکبهبرو

بله.دیگربدهدفریب

تو خود را برون کن، که خود را عذابی***بهانهتو منه این آن بر این و بر

اممالیوضعیتگذارندنمیمردمکهنگوییدشما.باشیدمردمذهنیمنمواظبکهگفتیممیکهرا همین

،گذاردنمیهمسرم،گذاردنمیآیندهازترس،گذاردنمینامۀ گذشت،گذاردنمیمنزندگیوضعیتهاي.گذاردنمی

کنبیرونذهنازراتااصلیخوداینبیاتو.نگذاریدبهانه، نگوییدرااینها،استبدرئیسم،گذارندنمیدوستانم

.هستیهوشیاريتو.بیرونبروبیاذهنتازتو،کنبرونراخودتو،نروصندوقهابهیعنی

تکراردیگر نیستالزمگفتمدیگر اآلنکههایی همین،ذهنبدهدقرارابزارراها بهانهنگذار،بیرونرفتنذهناز

دردهاي،نکنایجادجدیددرد،نشوهویتهمآفلچیزهايبا،نکنقضاوت،نکنستیزهنکنمقاومت،کهکنم

مندارمکینهورنجشقدرایندیگر کهمن،نکنبهانهرااینها،سریعبیندازبشناسآیندمیباالوقتیراقدیمی

.گذشتهسنم،دیگرتوانمنمیکه

خدمتتانبارهامن.بکنیدراکاراینتوانیدمیکنیدمیکارخودتانرويوکنیدمیشروعشماسنیهرضمندر

قويذهنیمن،هایمانبچهآیندگاننگذاریمفهمیدیمکهراچیزهاایندیگر باشیممواظببایدماکهکردمعرض

سالگیدوازدهدهدرآدمکهاستاینبلهکاربهترین.بیفتندزحمتبهمامثلوبیفتندگیرآن تويوکنندتولید

تواندنمیهستسالشهفتادکهکسیکهنیستاینمعنیشولی،نکندتولیددردناكذهنیمنوبرسدحضوربه

.کندکارخودشرويوبدهدگوشبرنامهاینبه

شدگیهاهویتهمورااینهابیندازدتندتندوکندجذبرامطالباینبتواندترراحتسالههفتادآن شایداًاتفاق

راخودشخواهدمیباالخرهکهراجوانآن بیاییمماحاال.ماهدوماهیکعرضدر،برسدحضوربهزوديورا
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عشقیۀ زمینیکدریواشیواشولی،هانداردهماشکالی،بدهدنشانرابدنش،بشودهویتهموبدهدنشان

بشوشکوفا. نباشهویتهمولیبدهپزراهمهومووسینهوبازو،بدهنشانراخودتتوحاالکهفهماندشودمی

.کندشکوفاراتوزندگیآتشوآبآن بگذار،زندگیبگذار

منوکنیکارذهنیمنبااینکهجايبه.کندشکوفاراتوزندگیخردبگذار.فهمندمیجوانانکنممیفکرمن

.کنممیدارممنببینرامن،کنممیمنبگویدوبگذاردخودشحساببهوکندغارتراتواستعدادهايذهنی

گویدمیشودمیپیداوسطآن ذهنیمننفریککنندمیکارنفرهزارمثالًذهنیمن.دیگراستاینذهنیمن

من،کشندمیزحمتهمهاینکنیممیراکاراینداریمهمهگویدنمی.کنممیمنراهمهشودنمینباشممناگر

.کنممیمنراهمه،شودنمینباشممننهگویدمی،کنممیتماشانشستمفقطمن،کنمنمیکارياصالً

همین،شودنمینباشممنگویدمیکندمیکنترلکهکسیآن ،هستهمخانوادهتويذهنیمنهمینشما

موثرتریناو،اونظردرولی،کنیمیخرابداريتو.برودپیشخانوادهۀ نقلیۀ وسیلاینشودمیسببمننترلک

اي هبهانهرچون.کنیددرستبهانهتوانیدنمیوجههیچبهشماپس.استخودشعذابخوديچنینیکواست

.بشودصندوقتادوۀ فاصلجنسازوبشودتسلیمتواندمیبخواهداگرسنیهردرکسیهر.استصندوق

.بشناسدراصندوقها

صندوقتادوۀفاصليهوشیاربهکهاستکسیبالغ.برسدظهوربهبرسدبلوغبهاستآمادهانساندريهوشیار

صندوقازبایدواستصندوقتويکهشودمیمتوجهرودمیکهوقتی همرودنمیصندوقهاتويوشدهآگاه

درونيهوشیارمسئولیتبایدشماکهکافیهغزلهمین،غزلاینباحداقل.اآلندانیدمیشماوبیرونبیاید

.کنیدقبولراخودتان

آفتابخواهممیمن،بیایمبیرونصندوقهاازخواهممیمن،کنممیروشنخودمرويراافکننورمنکهبگویید

خودمبرايخودمکههستمخودممواظباینازبعدوراماديدلاینکردمویرانوبتابدمنۀ خرابدرزندگی

بابرود،کنمبازرادستمرودمیبینازچیزيیکوقتی،نشومهویتهمجدیدچیزهايبا،نکنمایجادجدیددرد

بیرونکشممیآن ازراهویتممنورودمیچیزيیکاینکهازوبگذارمآن جايبهنشومهویتهمجدیدچیز

،خوشحالمآن درونافتادهتلهبهزندگیبهآن يهوشیاربهشوممیزندهبهش

کهگفتنخواهماینبعدازوهستمهمدیگر ذهنیهاي منمواظببلکههستمنورافکنزیرخودمتنهانهو
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منباحقکهبرسانمثبوتبهکهکردنخواهمجدلوبحثاینازبعد.کردنخواهمشکایت.گذاردنمیهمسرم

ذهنتانکهابزاريهرايبهانههرخالصهو.رنجیدنخواهماینازبعد.داشتنخواهمتوقعاینازبعد.است

منوهستملحظهایندرخودمهوشیاريمسئولمن،شودنمیبگویدشمابهاینکهبرايکندمیاستفاده

.هستمذهنتوياینکهخاطربهکشممیمنراها عذابورادردهااینتمامکهامفهمیده

ولی.آوردمیرامنزندگی،شوممیتسلیمفقطمنآورمنمیمن،بیرونبیاورمذهنمازراخودممسئولممن

واستمنة اجازاین،لحظهایناتفاقباکنمآشتیلحظهایندراینکهباهستمساويمنة اجاز.دهممیاجازه

یعنی خدا . کندمیکمکاواینصورتدر.نکنمستیزهکهدارمراکاراینمسئولیتولی.نیستمايکارهاصالًمن

بیشتر به فاصله دو تا صندوق زنده .د، من را از صندوقها بیرون بیاورکند که مرا از ذهن بیرون بیاوردمیکمک

. رومنمیصندوق را اگر شناسایی کنم تویشبه من نور بینش دیده بدهد که من این صندوقها را ببینمکند،

هر جا دید ،خواهید توجه جلب کنید، پز بدهید خوب بشناسیدمیمثالً شما فرض کنید صندوق توجه دارید هی

اش بزرگتر است بینیم خانهمیرویممیصندوق حسادت داریم. رویدنمیدهید دیگر، توي صندوقنمیدهیدمیپز

اماین چه وضعی است، چه آدم بدي..که آ. دشوینمیشویم، ولی شناختید دیگر، از خودتان هم متنفرمیناراحت

کنید که هر جا میروید تویش، حاال شناساییمیها فقط یک صندوق دارید بعضی موقعنه آدم بدي نیستی، ! من

کنم صاحب خانه را، ومیشوم بغلمیآیم، پانمیسادت دعوت کرد بیا توي من،بگو وا ایستا، نهحاین صندوق 

بریم غذاي میاینجا ما راحتیم لذتهخوبچقدر دارم حاللتان باشد، مینگی داري و واقعاً رواگویم چه خانه قشمی

به این زیبایی است، خوشحالیم که شما جوان هستید، خوشحالیم تان دهی، خوشحالیم که شما خانهمیخوب به ما

. کنیدمیکه شما در این مقام هستید خدمت

شما خیلی از صندوقها را هم. بندممیکشَد درش رامیروم صندوق، صندوقمیدارمآیدمیهر جا دیدم قلقلکم 

کلیدش . توانید درش را قفل کنید که نتوانید باز کنید، به زندگی بگو بیا در اینها را قفل کن من نتوانم باز کنممی

.هم به من نده

شرابیتو بردار کَهگل، که خُمِّ****من و ماست کَهگل، سرِ خُم گرفته

من ما به . اي از من ذهنی ماستبلی من دیگر براي شما شناخته شده است من ذهنی است، ما هم قسمت عمده

و انسانها بر اساس عقاید . شودمیتواند گلیمش را از آب بکشد بیرون، به ما متوسلنمیها تنهایی بعضی موقع
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دانم میعضویت چه،در باشگاهبر اساس عضویت ، عقاید مذهبی، عقاید اجتماعی، عقاید خانوادگی، حتیسیاسی

.ما درست کنموتوانم بهانه کنممیاي که در نظر بگیریدعالقه مندان به فیلم به اصطالح تیم فوتبال، و هر دسته

. ما قویتر از من است

بزند که اگر تنها بود کند که آنجا به کارهایی دست میکند میدان جدیدي براي من ایجادمیاي ایجادما یک زمینه

تواند آدمها را بکشد، شکنجه بکند، افتخار میمن در قالب ما.کردندمیکردند، مجازاتمیگرفتند زندانمیمردم

تواند ضررهايمیتوانست بکند، یعنی من در فضاي مانمیولی اگر تنها بود این کار را. هم بکند و مدال هم بگیرد

. به جامعه بزندبسیار زیادي هم به خودش هم

ات باید ببینی که کدام قسمتش از ماخواهید خالص بشوي از منمیشما وقتی. حاال ما باید ما را هم بشناسیم

من عضو این دسته هستم کنید که به بهمیکه افتخار؟شما عضو کدام دسته هستید؟ کدام گروه هستید. آیدمی

حس عدم امنیت درونی ما را ها بعضی موقع.خواهمنمیهویت راگویید من این می، شمایدگیرمیهویتآن از

اینها پشت ،گوییم نگاه کنید ما با صد میلیون نفر یکی هستیممی.شویم به مامیگذارد، و ما متوسلنمیراحت

بعد هم نادان هستیم براي این که دانایی از ذات .گذاریممی، پس من چرا بترسم؟ بجاي خدا ما این ما رااندمن

نه، ما با این باورهاي گوییممیسواد نداریم، بعدماگوید میگذاردنمیما را راحت،عقلیبیحس. آیدمیایزدي

دانم، پس من باسوادم، هر میمن هم قبول دارم،جمع هم هویتیم، بابا صد میلیون نفر این باورها را قبول دارند

. کندنمیکار. کنممیوز این را تلقینر

هیچ چیز بدتر از این نیست که ما بگوییم.دانممیمند است بگوید منبه خاطر این که من ذهنی چقدر عالقه

باال، اگر شما حرف آیدمیاگر ندانید دانایی ایزدي . دانمنمیبراي من ذهنی، ولی شما باید بگویید که مندانمنمی

پس شما باید ببینید که کدام . آیدمیاگر دانایی شما و عقل شما باال نیاید عقل او دانایی او. زندمینزنید او حرف

هم هویت شدگی با آیدمیی شما شخصچه قسمتهایی از من.شناسایی کنید بیندازید.آیدمیقسمت شما از ما

، اینها کاهگل دآنها را هم یک کاري بکنی،آیدمینقش پدري مادري، مقام اجتماعی، پول، باورها دردهاي گذشته 

گوید تو کاهگل را بردار تا می،تو بردار کَهگل، که خُمِّ شرابی.هست که روي سر خم شراب شما را گرفته

.در خم شراب شما باز بشود

شما موالنا .دهدمیبراي اینکه راهش را نشان.گوید به این آسانی بردار کهگل را حق دارد بگویدمیالبته موالنا
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خوانیم هر دفعه لطف کنید میبخوانید همین برنامه کافی است، شما غزل این برنامه و یک مقدار مثنوي را که

که هایی صد بار بخوانید، واقعاً صد بار بخوانید، و در برنامه. کنم بگویم صد بار بخوانیدمیحاال من جرات. بخوانید

و ابیات را در بیاورید و در عرض سه چهار دقیقه بگویید، ها مهاي این مثنويشود در تلفنها بیایید پیغامیگذاشته

. شنوندمیاید هم مردمهم خودتان درك کرده

توانیم در بر داشتن کاهگل از خم شرابمان کمک کنیم دست به دست هم بدهیم، به شرطی که میما به همدیگر

یک .کنم صدبارنمیخواهد، صد بار خواندن من شوخیمیاین هم کار.قانون جبران است روي خودمان کار کنیم

بینیم نشد، میکنیم،میخوانیم تأملمیکنیم، دوبارهمیخوانیم تأملمی، دوبارهکنیممیخوانیم تاملمیبیت را

برویم ،اش را فهمیدیم، بیت را نباید ما به صندوق تبدیل کنیمصندوقیبینیم فقط معنی ادبیمیخوانیممیدوباره

را آن به فاصله دو تا صندوق آگاه بکند، باید یک چیزي در ما نشان بدهد که ماباید ، بیت ما را توي صندوق بیت

خوب چه تغییري در ما ایجاد شد؟ هیچی، پس بیت ،این بیت را خواندیم. ببینیم یا بیاندازیم یا تغییري ایجاد کنیم

.انمخومیسه بارهخوانم میدوبارهم،را نخواند

موقع چون زحمت آن کنید،میگوید، خودتان دركمیاین را.... ا. شویدمیبیستمین دفعه شما متوجه تغییر

گوید مثل موالنا، ما اهل خطاب میکشد یکی دیگر همنمیکنی، زحمت که آدممیا کردي عوضشکشیدي پید

زیباست و . کنید این کشف خودتان استمیکنید کشفمیتأملآن يوقتی خودتان رو. دهیمنمینیستیم، گوش

. پرارزش است

سیل خونی، که دریا بیابیآن تو****دال، خون نخسپد، و دانم که تو دل

خوابد، کسی که کار بدي کرده باشد باالخره به جزایشنمیخسبدنمیخوندگویمیمی دانید اصطالحی است

گرچه که االن توي رود به سوي او،میخوابد و باالخرهنمیگوید این خداییت مامیاین جهان.رسدمی

هاست گرچه در یک ناهوشیاري در یک عدم آگاهی بنام من ذهنی گیر کرده، ولی تمام اتفاقات براي اینصندوق

و باالخره دل .افتند که این مرکز مادي ما و این خداییت برود بسوي خدا، دوباره هوشیارانه با او یکی بشودمی

انسانی هم بصورت جمع هم بصورت فرد، حاال ما مسئولیم بصورت فرد از طریق ما یا شخص شما برود بسوي 

.به دریا برسدخداي ما و با او یکی بشود

رود میکشید بدانید که این دل مثل سیل هوشیاري داردمیافتد و شما دردمیتان اتفاقات بدپس اگر در زندگی
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. ستیزه و مقاومت استآن چون جلویش را گرفتید و شاید یکی از بارزترین مشخصاتبسوي دریاي یکتایی و شما

علت اینکه.جلو این سیل هوشیاري را گرفتید. کنیدمیببینید چقدر در مقابل اتفاقات این لحظه شما مقاومت

حال تمام پس به هر.گوید خون، براي این که خون مایه حیات است و این هوشیاري هم مایه حیات استمی

اگر شما با زندگی ستیزه نکنید که ستیزه با اتفاق این لحظه ستیزه با . افتد تا ما بسوي دریا برویممیاتفاقات

.بردمیبرد بسوي خودشمیشما را بسوي او،زندگی هم هست

هی ،آیدمیمرتب از این هم هویت شدگیها و شناسایی آنها آب و سیل اتفاقات جوري هست که شما را آزاد کند، 

یک قسمتی از این آب ،خواهیم بگوییم، خدا یک دریاستنمیشود یا اینطوريمیشوند، قویترمیآبها باهم قاطی

هزار تا جا این آبها گیر افتاده یکی به در شما اگر یک نفرید ،کندمیدر یک جاهایی گیر افتاده، مرتب آنها را باز

شود میشود و مثل سیل همه وجود شما جاريمیشما و هوشیاري آزادکند بوسیلۀ میرا شناساییها یکی این

. شودمییکیآن دریا، باآن به آغوشآیدمی

پیغامش این کند بگویید که پیغامش چیه؟میوقتی یک جایتان درد. جلویش را نگیرید،و باید این انجام بشود

، این از اینجا آزاد ...آزاد بشود، این از اینجا آزاد بشود،است که من باید دستم را باز کنم این هوشیاري از اینجا 

تو کدام صندوقها . جاها گیر افتادیدکشناسید که میرود باال و فوراًمیبشود چند تا آزاد بشود هوشیاري شما

. شویدمیصندوقها آزادآن و از. هستید

بابیحِعرشی و فَتّاکه مفتاحِ***ها، بیا، شمس تبریزست اینبهانه

. گوید همه این حرفها و اتفاقات و این جسم ما و این فکر ما و هر چی گفتیم اینها بهانه هستند که تو بیاییمی

تا ما متوجه شمس .افتد تا شمس تبریز بیایدمییعنی همه چیز و همه اتفاقات بهانه است و ابزار است و دارد اتفاق

آمدن شمس تبریز یا .گوییم که متوجه بشویم که ما باید به او زنده بشویممیهمه اینها را. تو بیا.تبریز بشویم

. در مرکز ما که گفتیم خراب کردیم منظور اصلی ماستآن طلوع

گوید که همین خودش میو دارد. پس ما آمدیم که آفتاب در خرابه ما بتابد و به بینهایت و ابدیت او زنده بشویم

پس در این لحظه را کی باز. یعنی کلید و فتاح یعنی بازکننده و باب یعنی درکلید عرش است، مفتاح است که

دهد که تمام فرمها بهانه میو نشان. اش هم هوشیاري استکند؟ کلیدش همین هوشیاري است و باز کنندهمی

. است
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بگویید که یک . نهبینید؟ ممکن است بگوییدمیگوید آسمان رامیکنید دوستتان به شمامیشما به آسمان نگاه

این کالغ و هواپیما تو چی هستند؟ توي آسمان، خوب االن . شودمیردشود و چند تا کالغ هم میهواپیما دارد رد

پس این فرم پس این فکر و چهار بعد .پس کالغ و هواپیما براي این بوده که شما آسمان را ببینید. آسمان را دیدم

اوست که باز . و در واقع اوست که مفتاح است. خودش زنده بشود و هوشیارانهما براي این بوده که او در ما به

. کننده در است نه کالغ نه هواپیما

اتفاق بد ابزار است، اتفاق خوب ابزار . اتفاق بد بهانه است. افتد شما بگویید اینها بهانه استمیپس هر اتفاقی

شمس تبریزي آگاه شدن هوشیاري از . به او زنده شویدو . که چی بشود؟ شما متوجه شمس تبریزي بشوید. است

نیم او کمیطلوع آفتاب هوشیاري یا حضور در ما در دل ما و باز شدن دل ما بطوري که ما حس.خودش است

. استهستیم این آمدن شمس تبریز

تجربه،شوندمیهشوند، بوسیله ما دیدمیشویم که فکرها در درون ما تولیدمیبه بعد ما متوجهآن گفتم از

شود، سبب دیدنمیافتند، این جنس ما است که سبب شنیدنمیشوند، ما فکر نیستیم، اتفاقات در مامی

اگر شمس تبریزي نبود یعنی این .شنیدنمیاگر این هوشیاري نبود این گوش. شود، نه پیه چشم نه این گوشمی

. شودمیتبریزي یا حضور از خودش آگاههوشیاري حضور نبود که در مورد محصول نهایی ما شمس

یعنی این فضا که در درون شما باز شده، نه تنها سبب روشنایی است بلکه خودش از خودش آگاه است شعور دارد،

موقع است که ما آن .افتدمیبینید که همه چیز در من اتفاقمیموقعآن شما.بیندمیبیند و البته فرم هممی

افتیم، فاصله بین دو تا میرویم در صندوق اتفاقمیهر صندوقی که ما. افتیمنمیما اتفاقشویم کهمیمتوجه

. افتیممینه این که ما اتفاق. افتدمیصندوق که نونو مسکر است از جنس این است که ما بفهمیم اتفاقات در ما

گوییم میافتیممی، براي این که اتفاقترسیم، وحشت داریم، نگرانیممیافتیم براي همینمیتوي صنوق ما اتفاق

. این تن ما از جنس اتفاق است. افتندمیافتید، اتفاقات اتفاقنمینه کند بد اتفاق بیفتم؟ شما ساکن هستید اتفاق

. شود از جنس اتفاق استمیفکر ما مرتب تولید

را خراب کردید، شناسایی آن ن بودند ولیتا بحال فکرها و باورها دلتا. گیریدنمیپس شما فکرها و باورها را اصل

جنگلدرست کرده بودند، متوجه شدید که از جنس پاركآنها . کردید در بیت اول پذیرفتید که شما آنها نیستید

رود میو بهترین کار این است که دست نزنی و نیروي طبیعت و نیرویی که.تواند دست بزندنمیکه بشر. هستید
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شود که یک نمیخودت را دست آن، ناراحتجنگلسپاري میو خودت را. رشد بدهدرا آن جنگلتوي این 

. همین است دیگر. شودمیشود یک قسمت شما قویترمیرود یا ضعیفترمیقسمت شما از بین

&&&&&

راجع به اجازه بدهید در این قسمت باقیمانده داستان سحوري را برایتان بخوانم، و براي این که درست بدانیم که 

چند بار خدمتتان عرض کردم که این مطالعه . کنیم قدري از ابیات قبلی دفتر ششم کمک بگیریممیچی صحبت

موالنا بري این نیست که ما تعداد زیادي ابیات بخوانیم حاال یا معنی ادبی بکنیم بلکه باید انطباقش را یا کاربردش 

دانید که وقتی می، و شماآدمی دید است باقی گوشت و پوست:موالنا به ما گفت که. را روي خودمان پیدا کنیم

چیزهاي آفل و دردهاي حاصل از آن، این هم هویت باشویم بصورت هوشیاري با جهان بیرون،میما هم هویت

.شودمیتعیینآن و هر چیزي که مرکز ما باشد دید ما بوسیلۀشود مرکز مامیشدگیها

اي هشود هوشیاري جسمی محدود بین و این را تشبیه کرد به مورچمیهانی باشدپس دید ما چیزهاي آفل این ج

رود و این جور آدم را که مرکزش مادي است و میکه از یک خرمنی یک دانه گندم برداشته و تند تند دارد

دیدي ن آو سلیمان. تو مثل مور لنگی برو در خودت سلیمان را ببین:محدودیت است تشبیه کرد به مورچه گفت

خواهیم این میو ما. دید دید سلیمان استآن شودمیاست که وقتی بینهایت یا نامحدودي خدا در دل ما زنده

دید محدود مورچه لنگ را تبدیل کنیم به دید نامحدود سلیمان که پادشاه جهان بشویم و چیزي نتواند در جهان 

: و بعد گفت که. جذب خودش بکند و صندوق خودش بیاندازدمادي ما را

سخیآمدحقگرچهمحرمشد***دوزخیبرخوشجناتنعمت

و اینها را قبالً خواندیم البته، گفت بیدار شدن از خواب فکر و بیدار ماندن و مرکز مادي را از دست دادن که امروز 

و این نعمت که نعمت جنات خوش . شدن شبیه بهشت استاش کردیم و به بینهایت خدا زندهتشبیهپاركبه 

رود و فاصله بین دو تا صندوق را بسته میصندوقآن است، یعنی بهشت خوش است بر کسی که از این صندوق به

.کند حرام است گرچه که خداوند سخاوتمند استمیو در نتیجه تو جهنم صندوقها زندگی

سبب بدهد، دید ما را از هوشیاري جسمی تبدیل کند به بیبه ما شاديخواهدمیشود که زندگیمیپس معلوم

ابر بشود، بیمثل آسمانهوشیاري بینهایت حضور بطوري که درون ما این فضا باز بشود و به اندازه آسمان بشود،

و در آنجا هر . آسمان زنده هست و پر از برکات است هوشیار به خودش استآن گنجد، ومیهمه چیزآن و در
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فضا هستیم، آسمان هستیم و خدا هم همان آسمان آن کنیممیما حسنعمتی هست، فضاي همه امکانات هست،

ولی اکثریت آدمهاي کره. اندبینهایت است و خیلی از آدمها در گذشته به این فضا زنده شدهآن است و وسعت

.زمین هنوز مرکز مادي دارند

روند فقط نگاهمیولیهستند که بروند بازار چیزي بخرند چیانیآدمها مثل تماشا: و آمد این بیت هم گفت که

کاري با این تماشاچیان آن خواست بگوید اگر کسی به بینهایت خدا زنده بشودمیو بنابراین.خرندنمیکنندمی

شود ومیهر کسی که به حضور زندهدهند، و آخر سر این نتیجه گرفت کهنمییادهند میندارد که اینها گوش

کرد و کسی به حرفهایش میسال موعظه950گیرد که نوح میاین طریق نوح را،طرف پیغام بیاوردآن تواند ازمی

داد،نمیگوش

هم معنیش این است که در شویم که این سحوري زن، سحوري زدنمیو داستان سحوري را شروع کرد و متوجه

مردم را بیدار.خواندندمیزدند آوازمیآمدند مثالً ماه رمضان صبحها در جلو در ثروتمندان سازمیقدیم افرادي

. شدندمیداد و مردم هم از خواب بیدارمیآواز خوانآن شخص مهم هم پولی یا طعامی بهآن .کردندمی

گوید هر کسی به ابدیت و به بینهایت خدا زندهمیزندمیرا مثالآن .موالناستو سحوري زن مثالً مثالش خود 

آن فرستد ومیهزار جور ترجمانآن شود و زندگی هست که از طریقمیشود این آدم از اختیار خودش خارجمی

به . دهندنمید یادهنمیدهند، مردم بهش طعامنمیدهند یامیکند که مردم گوشنمیشخص براي این اینکار را

کند به سحوري، یک میطوري که این سحوري زن که ما داستانش را شروع کردیم و نیمه کاره مانده اول که شروع

خواهی بخوانی وقت سحر بخوان و دوم این که فهم میگوید تو اوالً این ساز و آواز را کهمیبه اوآیدمیشخصی 

ی هست یا نه؟ خوانی کسمیاي کهکن این که توي خانه

این دانش را وگوییمیشخص این بوده که تو این جهان که تو این شعرها راآن دهد منظورمیو موالنا جوابش را

آوري آیا هوشیاري هست که گوش بدهد؟ گوشی هست که اینها را گوش بدهد؟ و در این خانه میبه این طرف

خود ،خود بودن هست،کس خود هوشیاري استآن و. گوید در این خانه کسی هستمیکسی هست؟ موالنا

.بینممیاند، و گفت که من این طوريجنسآن و این خدا پخش شده در درون انسانها، اصل انسانها از. خداست

که االن صبح نیست در حالتی که براي من االن ،از نظر تو من ذهنی ممکن است ایراد بگیري به سحوري زن موالنا

گوید حاال من میولی براي کسی که توي خواب است،حظه موقع بیداري از خواب ذهن استاین ل. صبح است
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.موقع بیدار شدن من نیست،خوابیدم وسط شب است

گوید که در این درگاه در این خانه که میبیند؟میجوريهچ. بیندنمیسحوري زن اینظوريآن ولی موالنا و

است، این جهان مال اوست و او از درون همه بصورت هوشیاري گوشمنظورش بارگاه خداست یعنی این جهان 

شود، گفت هر شکستی پیش نمیکند و موفقمیشنوند و اگر گوشی از درون کسی حرکتمیکند پس گوشهامی

روند بسوي میاند دارنداز جنس هوشیارياندبینم اینها از جنس عشقمی، من این اشخاصی کهمن پیروز است

گوید من براي خدامیچون.زندمیسحوري،رسدمیگویم چرا انسانی که به حضورمیدارم دید موالنا رامن. خدا

. زنمنمیزنم نه براي گرفتن پول یا براي مقام یا براي کسی که بشنود و تایید کند یا نشنودمی

دهم که میینها را من توضیحو ا.چند تا مطلب را.دهدمیمن ذهنی توضیحآن و همین طور این سحوري زن به

بدانیم که منظور موالنا از این چند تا قصه که دنبال هم گذاشته چی بوده؟ و چرا موالنا سحوري زن است؟ و کاري 

زنم و خدا در این درگاه هست گرچه میگوید من براي خدامیکند، چوننمیکند یامیندارد که یک کسی گوش

کنی صبح نیست صبح است و این میشنود و همین طور تو فکرمیاز طریق آدمهاو او. بینیمنمیما با چشممان

: گویدمیآورد کهمیبیت معروف را یاد ماآن صحبت موالنا در این قصه

من همی کوشم پی تو، تو مکوش***کم خروش ،شصبح نزدیکست خام

یعنی خواب فکر و درد بیدار بشویم و پس صبح نزدیک است براي انسان، کدام صبح؟ صبحی که ما از خواب 

در اینجا گوش نیست :گوینده من ذهنی که گفتآن براي این که به،زند در این قصهمیهمین طور چند تا مثال

و در ضمن همین لحظه صبح هست و انسانها . گوید نه کسی هستمیدر این خانه کسی نیست بشنود،بشنود،

.آماده بیدار شدن هستند

بینم هوشیاريمیبینم چون من انسانها را از جنس هوشیاريمیبینی، من یک جور دیگرمیاتمنو تو با 

کند به ضربان تکاملی زندگی یا هوشیاري که میتواند ارتعاش بکند با حرفهاي من و این ارتعاش کمکمی

درون همه کس گوشپس خدا از طریق هوشیاري در . دریاي وحدت برودآن هوشیاري از درون انسانها بسوي

زنند گوش کو؟ و در این خانهمیگفت دف را براي گوشی. این طوري نیست که در این جهان کسی نیست.کندمی

. شنود حرفهاي مرامیگوید نه جن و پري نیست بلکه گوشی هست کهمی.غیر از جن و پري چیز دیگري نیست

زنده کننده است، مثل رود نیل است که براي قوم موسی آب بود آیدمیکه بعد هم گفت که این آب زندگی از آنور 
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شود براي انسانی که میوارد هر انسانیآیدمیپس زندگی از آنور . شدمیبراي قوم فرعون که من داشتند خون

شود میشود، پر از خردمیشود مست کنندهمیشود براي انسانی که در حضور است آبمیمن ذهنی دارد خون

. شودمییکی دردآن براي

سحوري من براي بیدار کردن . پس باید حرفهایم را بزنم، سحوریم را بزنم. بینممیگوید من این هممیموالنا

.انسانها از خواب ذهن است و همین طور مثال دیگري زد

واقعاً ساز شود سحوري زدنمی، پس معلومآیدمیاین سحوري زدن من که به هزار صورت از دل من درکه گفت 

دهی این حضور شما را که میهمین که اجازه. زدن نیست، یک سازي برداري آواز بخوانی، این ظاهر قضیه است

اینجور اش همالبته یک نوع. شود خدا بزند و از این جسم شما هزار جور ترجمان عشقی بیان بشودمیبینهایت

حنانه را مثال گذارد و ستونمیانرژي روي جمادات هم اثرو گفت این. خوانیم اینجامیابیات است که ما داریم

. زد

این بود که گفت انسانها بصورت سنگ ریزه هستند و مثل این که در هر کسی آن و بعد یک مثال جالبی زد و

تواند انرژي را و میو یک عارف که به بینهایت خدا زنده شده.سنگ ریزه هست که توي اینها زندگی هست

شروع کنند به زبان هوشیاري حرف زدن، ها آزاد بکند و این سنگ ریزهها را از داخل این سنگ ریزهزندگی 

تواند از تفرقه یعنی جاهایی که ما سرمایه گذاري شدیم آزاد بکند و اینها میاش این بود که هوشیاري رامعنی

.مورد گفتآن رسول را درحضرت و داستان ابوجهل و. جمع بشوند، بشوند یک انسان به حضور رسیده

شود میاند؟ معلومگفت که دست ابوجهل چندتا سنگ ریزه بود پرسید از حضرت رسول که اگر گفتی اینها چی

آن خواهی بگویم آنها چی هستند؟ یامیاره گفت که) گویممیو من دارم به زبان ساده(، که تو واقعاً دانا هستی

یعنی چی؟ . گفت نه اگر به حرف در بیآیند بهتر استکه آنها به حرف در بیآیند؟

در مقابل ،یعنی این ابوجهل سمبل هر من ذهنی است و حضرت رسول که سمبل یک انسان بینهایت عمیق است

جایی که زندگی به تله افتاده، آنها ارتعاش کنند با آن هایشکند که تفرقهمیگیرد کاريمیمن ذهنی که قرار

شخص خشمگین نشود مثل ابوجهل آن به شرطی که. بینهایت هست و آزاد بشوندآن ه درارتعاش زندگی ک

اال اهللا گفتند ولی ابوجهل عصبانی شد سنگ گفتند و ال الهها پس گفت این سنگ ریزه. سنگها را بکوبد زمین

یعنی چی؟. را زد زمینها ریزه
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افراد انرژي را آزاد کند ولی انرژي منفی آنها هاي نگ ریزهتواند از سمیگوید که گرچه این انرژيمیاین هم دارد

یعنی هم ها سنگ ریزهاینشود که آنها مقاومت کنند و نگذارند این آزاد شدن هوشیاري ازمیو خشم آنها سبب

. مقاومت کنند بروند، لج کنند بروند. هویت شدگیها صورت بگیرد و قهر کنند بروند

دانم مردم این طوریند ولی من میگوید منمیگوید با وصف اینمیاینها را موالنا. دانممیاینها را هم گفت که من

گوید که میکنیممیزنم و االن هم از اینجا شروعمیزنم که، من سحوري را براي خدانمیسحوري را براي مردم

وظیفه هر انسان این است که این در هر انسانی یک مرکزي وجود دارد که این مرکز مثل کعبه خانه خداست و 

مستقر بشود، خدا هوشیاري هست که فضایی هست که از آن خانه را تمیز کند و آماده کند براي این که خدا در

:گوید کهمیکنیممیجنس ماده نیست، قابل دیده شدن به چشم نیست ولی از این بیت که شروع

868مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت 

اهللا***ر و عالی بودصورتی کو فاخ یتکی خالی بود؟او ز ب

در این مرکز . می گوید اگر یک صورت عالی بشود و با ارزش بشود و زیبا بشود حتماً در مرکزش خدا قرار گرفته

دل مادي را فرو ریخته و تمیز کرده و آن راپاركآن کنیم کهمیو داریم راجع به انسانی صحبت. عدم قرار گرفته

.ابر باشد بطور بینهایت مرکز او قرار گرفتهبیعنی این آسمان کهعدم ی

باقی مردم براي احتیاج****او بود حاضر، منَزَّه از رِتاج

شخص به عمق خدا زنده شده، هوشیاري روي هوشیاري منطبق شده، متکی به جهان نیست، این آن می گوید

به ساکن روان است، الزم نیست .او همیشه حاضر استچرا که درونش بینهایت شده ،شخص همیشه حاظر است

روند کعبه، آنها را میدرست مثل این که حاجیان. زند کعبه رامیبرود توي کعبه، تمثیل،اصطالح دري را باز کند

گویند تو هم دور میکنند لبیکمیروند آنجا طوافمیآورد به مرکز آدم، همانطور که حاجیانمیزندمیتمثیل

او همیشه کنی، و یک کسی که این کار را کرده و بینهایت شدهمیو اینجا را وسیعگرديمیاین مرکز خودت

. حاضر است و احتیاجی به در ندارد

خوب تا بحال . در فضاي یکتایی این لحظه هست. در کجاست؟ در فاصلۀ بین دو تا صندوق است، این لحظه هست

رود و فاصله دو تا صندوق را که نو نو مسکر میبالفاصله به فکر دیگرآیدمیشما دیدید کسی که از این فکر در 

رود در از بین رفتهنمیکسی که تو صندوقآن ولی. شناسدنمیبندد، در رامیبندد این آدم روزن رامیاست
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یست در را باز همیشه ناظر است متکی به جهان نیست الزم ن. تو هست بنابراین او همیشه حاضر استآن ،برایش

صندوقها هم از بین رفته . رودنمیبراي این که اصالً صندوق،، به فاصله بین دو تا فکر احتیاج نداردکند برود تو

.خواهدنمیاز در، او دریعنی پاك است بنابراین او منزه است

کسی که همیشه آن حاالبندند، میشناسند براي این که فاصله بین دو تا صندوق رانمیراولی بقیه مردم در

. داند که در فاصله بین دو تا صندوق است باید با آدمهاي دیگر که احتیاج دارند به آنها یاد بدهدمی.حاضر است

تمثیلدریا.گردندمیشوند که، پس باقی مردم براي احتیاج دور این لحظهنمیآنها نگویند بقیه مردم متوجه

کسییک.برودباشددربهاحتیاجاینکهبدونتواندمیکعبهتويکههستنفریک،گردندمیکعبهحولموالنا

شناسندنمیرالحظهاینروزنمردمۀ بقیولی.ندارداحتیاجدربهاستشدهبازدرونشدرنهایتبیکههست

.بستندهمیشهاینکهبراي

کنملأت،بشناسراصندوقتو،صندوقیکبهصندوقیکازکنیدمیداریدچکارکهبگوییمآنهابهبایدما

وگذشتهدراًدائمکهکسی.رالحظهاینروزنببینیراروزنحداقلدفعهیکتا،خردهیک تریواش،کنمراقبه

اینبهدارداحتیاجو.گویدمیراایندارد، بستههمیشهاینکهبرايشناسدنمیرالحظهاین،کردهزندگیآینده

. افرادجور

گوشدیگرانکهبکنداینبهتوجهکهبدونبایدرسدمیحضوربهنفریکچراکهدهدمیتوضیحداردپس

یا.دهدمیانجامزندگیطریقازراکاراین،دهندنمییادهندمیپول،کنندمیتوجهکنندمیئیدأت،کنندمی

دانمنمیوئیدأتبهتوجهدیگر شخصآن .کندساطعراانرژياینکهکردهزندهخودشبهراشخصآن زندگی

.بلهبگویدرااینخواهدمی،نداردتوجهیاینهاوکنندنمیعملچراوکنندنمیگوشمردمچراوچیهبراياین

کنیم آخر چرا؟ندایی میبی****گویند کین لَبّیک هاهیچ می

وخدمتبهمن"لغتدرمعنیبهلبیککه،گویندمیلبیکآنجاوحجاصطالحبهروندمیکهکسانیگویدمی

رااوزندگیکهاستایناشمعنیگویدمیلبیککهکسیبگویدخواهدمیاآلنو"امایستادهتوفرمانبرداري

طریقازوکندمیرااینداردکهاستخودشهمزندگی،گویدمیرااینکهوقتیوبگویدرااینکهکردهانتخاب

.بگویدبهشچیزي،خدایییاکسیچیزيمثالًیکباشدمنتظرگوششبانباید،گویدمیلبیککهکسیآن 

.گویندنمینه؟شنویمنمیکسیازصداییهیچحالیکهدرگوییممیلبیکچراماگویندمیها حاجیآن گویدمی
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:گویندمیها حاجیکهاستلبیکیاینبله

ال شریک لک لبّیکو الملک، لکالحمد و النّعمۀ آن ،ال شریک لک لبّیکلبّیک ، بّیک اللّهم لبّیکل

شریکی . و نعمت و پادشاهی تو راستهمانا ستایش. بله. شریکی براي تو نیست. خداوند، بله بلهاي هبل

.براي تو نیست

،بیرونیفرمهايکهکنممیشناساییدارممن:کهگوییدمیداریدگفتنلبیکموقعمرتبشمایعنی؟چییعنی

من،نیستندتوشریکاًحقیقتآنها،بودندگذراجنسازآنها،بودمشدههویتهمبا آنهامنکهچیزهاییآن 

من.بودمدادهقرارتوشریکراآنهاحاالتامن.نیستتوشریک،هاستشدگیهویتهمآن براساسکهذهنی

توباموازيکامالًبنابراینپس.هستمتوفرمانبردار،هستمتوخدمتدريهوشیاربصورتمنحاال.داشتمذهنی

.استرسیدهصفربههممنمقاومت.هستم

راحرفهااینشماخواستنمیاواگر،هستهماوقبولواقعدرشماگفتنلبیککهبگویدخواهدمیموالناولی

آنهاوکنممیشناساییراآنهاوگذرممیآفلچیزهايازمنگوییدمیشماکهشدیدهوشیارکههمین.زدیدنمی

تواینکهبراي.زدينمیراحرفهااینبوديتواگر.گویینمیتوگویدمیدارداو،دهمنمیقرارتوشریکرا

کیوشويمیبیدارداريتوکهاستایناش معنیگوییمیلبیککهاآلن.پرستیديحاالتارابیرونیچیزهاي

بله،کنیدمیتوجه،او؟کندمیبیدارراتوکی،او؟شودمیبیدار

هست هر لحظه ندایی از اَحد****بلکه توفیقی که لَبّیک آورد

اینباالخرهویدگمینفریکنصیبکهاستموفقیتییکآوردمیرالبیککهموفقیتیبلکه،گویدمیراهمین

ازکهببینم،دهممیگوشوهستمتسلیمکامالًمنکه،دهدمیدستبهشيهوشیاراینوآیدمیدهانشبهلفظ

اینواستموفقیتخیلیاین،شدهصفرمامن،ندارممقاومتمن،زندمیحرفدارداووآیدمیچیزندگیطرف

و،بلهخداستنامهايازاحد،خداستازنداییلحظههر،گفتیدنمیرااینشمانبوداواگرگویدمی.اوستنداي

:کهگویدمی،موردایندريردیگمختصرتوضیحیکهمینطور

ابونصر سراج طوسی در بیان لبیک

.تا زان پس با اجابت دعوت حقّ به دعوت نفس اماره و شیطان و هواي نفس پاسخ مثبت ندهند

خودشبهداردکهاوستیعنی،استاحدندايهمینلبیکخودوشناختندراموضوعاینکهینکسایعنی
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دیگر اینازپسکهاستایناش معنیو.زدیدنمیراحرفهااینبودبیندرشماییاگرنیستیدشما،گویدمی

خواهدمیهی،شیطاناورئیسوامارهذهنیمنودزددنمیراتوتوجهجهانازچیزي،نیستیجهانبهمتکی

.دهیدنمیاوبهمثبتپاسخشماوکنددعوتراشما

هرشما،رویدنمیدیگرشناسیدمیراصندوقشماومنصندوقتوبروبیاگویدمیشمابهبیروندرچیزيیک

اینوبکندصندوقتادوبینۀ فاصلجنسازراشماتوانستهزندگیکهاستایننشانگر،لبیکگوییدمیموقع

دراگرولی.بیاوردبیرونصندوقازراخودشخودشتواندنمیاستصندوقکهکسییعنی.استنبودهتوکار

نشانگر،شدیدزندهصندوقتادوبینۀ فاصلبهه اکهشدیدمتوجهجایییکشمابرنامهاینبهکردنگوشاثر

اًحتمزدنسحوريکهبگویدخواهدمیموالناو.شماذهنیمننهاینجابهآوردمیراشمادارداوکهاستاین

.استالزم

بزم جان افتاد و، خاکش کیمیا****به بو دانم که این قصر و سرامن 

شنیدنودیدن.نداردفرمدیگر بو،بوبهکندمیتشبیهکهاحساسترینلطیفوترینظریفبامنکهمی گوید

اینکهاوبهشدنزندهطریقازکنممیحسمنیعنی،استترینفرمبیواستترینلطیفبوولی،داردفرم

امروزکهاي هزمینآن وخداستبزم،استجانبزماینجاو.جهاناینیعنیسراوقصراین.خداستمالجهان

.استکیمیاهمآن ،ایمایستادهآن رويمااصطالحبهاستجهاناینخاك،مافکرهايزیربودصحبتش

محلجهاناینکهداندمی،جهاندرکندمیپخشراهوشیاريکهکسیهریازنسحوريعنوانبهموالناپس

همخاکشواستمهمانیواستجانبزمونیستچیزهااینوغصهوعزاجايوخداستشاديمهمانی

:کهگویدمیاآلنوخاکشبهزنیمیراخودتبشویدتسلیماینکهمحضبهشما.کیمیاست

زنمکیمیااَش میتا ابد بر ****مسِّ خود را بر طریق زیر و بم

دورکنممینزدیکاوبههی،مرتبشدنرهاازپسیاراخودمذهنیمنیاراخودممسیجسماینیعنی

بمشوممیدوروقتیواستزیرصدااین، خیلیشوممینزدیکوقتی، کنممیدورکنممینزدیک،کنممی

بهزنممیراخودممرتبمنیعنی.کندمیتشبیهزنسحوريسازیاطبلیادفآهنگبهرااینوشودمی

؟چییعنیاوکیمیاي
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درفرمبهوگیرممیپیغامییک،گیرممیانرژيیکآنجاازبعد،شوممیمیفکرهاۀ زمینجنسازمرتبیعنی

،شوممیجنسآن ازگردمبرمیدوباره،کنممیپخشرااینوشوممیفرمقاطیردهخُیک دفعهیک،آورممی

،شوممیبمبکنمخواهممیدرستوقتی،کنممیپخشکنممیدرسترمآومیدوباره،گیرممیراپیغامدوباره

راخودممسکنممینزدیککیمیاآن به.برومنبایدجهانبهکهدانممیولی،زیرشوممی،شوممینزدیکوقتی

.گویدمیزنسحوري،استاینمنکاروراخودمتنیعنی

موالنامثلزنسحوريآدمهايواند بستهراصندوقتادوۀ فاصلها خیلیفعالًمنتهیاستهمینماۀ همکارو

هویتهموقضاوتکردنکمطریقازیواشیواشما.دهندمینشانمابهراصندوقتادوبینۀ فاصلدارند

وکنیممیکمرافکرسرعتیواشیواش،نکردنمقاومتونکردنستیزهوشدگیهاهویتهمانداختنونشدن

.دهدمینشانمابهراصندوقتادوۀ فاصل،موالنایعنیشخصآن باالخره

ایندرهمیشه.شویممیخارجمنازمالحظهایندر،استلحظهاینروزن.استروزنگفتمصندوقتادوۀ فاصل

اوبهراخودممنیعنیزنیممیاوکیمیايبهراخودمانماکهاستلحظهایندر، نهآیندهوگذشتهدر،لحظه

.شوممیجدازنممی،شوممیجداهیزنممی

در درافشانی و بخشایش بحور*****تا بجوشد زین چنین ضرب سحور

هاي آهنگوآوازیا،زدنسحوريبا.هستندانسانهادریاهاشاید،دریاهاازترتیباینبهپس،دریاهایعنیبحور

بهکسیهرودریاستیککسیهرباالخره،زندمیمرادارداووبیرونمآیمی،زنممیاوبهراخودمهیکهمن

معنیاینطوريرااینتوانیممی،زدنسحوريبهکندمیشروعهماووخودشدریاي،شودمیزندهدریایییک

.کنیم

دربخشایشوافشانیردبهدریاها،هستیماوجنسازچونانسانهامادروناززندمیسحوريموالناپس

وقتکهاوالًکهگفت،گرفتایرادآمدکهگویندهآن باشدیادتاناگروزندمیخدابرايراسحورياینو.آیندمی

یعنیکهگفت.هستکسیخانهتويکهکنفهمهماًثانی،نیستخوبشوروشراینشبوسط،نیستسحر

،نگفتزوریانکردتوهینآن بههیچ.نمانیاضطرابوتحیرایندرتابشنوجوابچاکرتاز:گفتزنسحوري

همجهانایندرونیستصبحاستشبوسطکهکنفکر،کنفکرآنطوريهمتووبدهمتوضیحبدهاجازهگفت

.بدهدگوشنیستکسی
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باتوانندمیاشخاصاینوکندمیگوشدارداووهستاوهمهدروندرکهمیدانماوبهشدمزندهکهمنولی

و،بشنودبایدفقطوشنودمیراحرفهااینکههستشعوريیککسیهردروندریعنی،اینهابهکردنگوش

زندگیضرباناینکهبراي،هستپیروزيدنبالشکهاستشکستییکاین،نکردکارولیشنیدندآدمهاایناگر

.کشدمیسوآن بهراآدمها

پاودستچهارهنوزوافتدمیراهدارداي هبچیککهاستاینشبیهاینکهگفتمدادممیتوضیحکهايهفتهو

افتادخواهدوشدخواهدبلندهمافتادنراهموقعوافتادخواهدراهزوديبهاینکهمیدانیمماولیرودمیراه

خالصه.رودمیسمتآن بهورودمیسمتآن درکهدهدمینشانشکستیهرولیافتدمیشودمیبلندهی

باریکحاال.شنودمی،شنودنمیرازنسحوريپیغامانسانهادرونازخداکهنیستایناش معنیشکست

.شنودمیاًبعدیاشنودمیبارسومیننشنیدهدوبارنشنیده

بازند بهر کردگارجان همی****خلق در صفّ قتال و کارزار

،شوندمیکشتهخداراهدرکهینکساالبتهزندمیتمثیل.بازندمیراجانشان،جنگصفدرمردمکهمی گوید

حضوربهوبدهنددستازراشان ذهنیمنکهکشندمیزحمتچقدرمردمکهببریدشماراتمثیلاینحاال

کنندمیصبرهمافتندمیبالبههموکنندمیسعیآنطورياي هعدیک.برسند

واروان دگر در صابري، یعقوب*****وارآن یکی اندر بال، ایوب

،یعقوبمثلهمیکی،ایوبمثل،اینجوري،بگوییمانههوشیاردردواقعدریعنیوبالاندازدمیراخودشیکی

:گویدمیخودشاآلنکنممیچکارمنو؟استدرست.کندمیصبر

کنندبهر حق از طَمع جهدي می*****صد هزاران خلق تشنه و مستمند

،بلهکنندمیکاريدارند،حقبهبرسنداینکهامیدبهوهستندبینواوهستندتشنهکهببینرانفرهزاران

زنم بر در به امیدش سحورمی**********من هم از بهر خداوند غفور

یعنی،چییعنیگفتیمهمزدنسحورو.زنممیسحورامیدشدربر،اودربر،بخشندهخداوندبخاطرهممنپس

پس،اوستدرگاهجهاناینیعنی،غفورخداونددربر.زندمیدارداوگذاشتمرابعدمچهاراینوراخالصمحضور

منصبصاحبهممهترواستبودهخدابارگاه،بزندسحوريبودرفتهایشانکهبارگاهیآن کهشودمیمعلوم
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زند و کاري ندارد که مردم میزند براي خدامیزده، پس هر کس سحوريمیو سحوري را براي اوبودهخداهم

داند که خدا بصورت هوشیاري در دل همه نفوذ کرده، میدهند ولینمیدهند یامیگوش

است و زندگی خودش را نفوذ داده بنابراین ارتعاش زندگی در صد انسانها خالی 99/99بارها این را هم گفتیم که 

برکت را و سحوري زن هم به هزار ترجمان خودش را یعنی به هزار صورت به هزار انرژي این. گیرندمیرا انسانها

.کندمیبیان

به ز حق کی باشد اي دل مشتري؟*****مشتري خواهی که از وي زر بري

گردي که از او طال ببري بهتر میکه دنبال مشتري،گوید، همه باید بگویند االنمیخودشگوید که، به دل میحاال

خوشبختانه . من ذهنی را:گویدمیخواهیم بفروشیم؟ خودش االنمیکنی؟ چی رامیاز خدا چه کسی را پیدا

.زندگی مشتري این دردهاي ما و هم هویت شدگیهاي ماست

پس شما باید شروع کنید .اندازه آسمان بشودبه ا بدهید قانون جبران است، دلتان توانید این رمیهر لحظه شما

این من . ابري که در آسمان درونتان هست زایل بشودآن تاشان به بخشیدن دردهایتان، شناسایی شان، انداختن

باد . گذارید باد ببردمیماند، در واقع شما آسمان هستید فقط یک مقدار ابر دارد، شما ابرها رامیذهنی مثل ابر

.دهدمیگیرد آسمان را به شما نشانمیبرد او مشتري است ابرها رامیاو. بردمیزندگی

دهد نور ضمیري مقْتَبسمی*****سجخرد از مالت انبانی نَمی

بخوانیمنَجِستوانیم مینَجس هم روي صفحه نوشتیم اگر بخوانیم یعنی بسیار ناپاك، ویعنی داده شده، مقْتَبس

خرد یعنی چیز میگوید از مالت یک گونی نجسمی.آیدمیهر دو تقریباً درست در. هم بخوانیممقتَبِسبعد 

دهد که از نور خودش میبعد به تو یک نوري. خردمیخرد، مخلوط هم هویت شدگیها و دردها رامیبسیار ناپاك

مقتَبِس به . دهدمیهم بخوانید همین معنی رامقتَبِسهم بخوانید و نَجِسکند، ومیاست، خودش را جایگزین

شبیه آنتنی که تا حاال کار. تواند نور بگیردمینورآن دهد که ازمیمعنی نور گیرنده است یعنی به شما نوري

.کرده االن به کار افتادهنمی

نور شما استفاده بکند به شما و به جهان برکت پس شما باید به بینهایت او زنده بشوید تا او بتواند مرتب از

حاال اینجاست که شما اراده آزاد دارید . ولی اول باید این گونی نجس را از شما بخرد و شما باید بفروشید. بفرستد

چسبیدم بهش، که مخلوط دردها و هم هویت خواهم بدهمنمیگونی کثافت راممکن است بگویید من این
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خون بشود، این مرکز بسیار نجس آیدمیشود که هر آب حیاتی که از آنور میست و سببشدگیها در دل من ه

شود، من در واقع از میزندگیست که این لحظه و هر لحظه وارد وجود منناپاك سبب خون شدن آب حیات

. خواهم اینطوري بمانممیپیروان فرعون هستم، خودم هم یک فرعون کوچک هستم،

براي .هم بطور کلی به این کائیناتات هم به جامعه، زنی، هم به خانوادهمیضرر به خودتهم کشی میخوب درد

و به حضور رسیدن انسان فقط براي خودش یا . این که انسان در درگاه خداست و این کائینات هم درگاه اوست

. یک همچو انرژي هستندو این را در ستون حنانه براي ما گفت که جمادات هم محتاج . انسانهاي دیگر نیست

و چرا رها. کنیم که چیز با ارزشی است که نیستمیدهیم؟ براي این که فکرنمیحاال ما چرا این انبار نجس را

توانی نمیگیري، اگر ندهیمیدهی یک چیزي رامیکنیم؟ قانون جبران است به اصطالح یک چیزي رانمی

ما مرکز فعلی مان را که متکی به جهان است و از جهان . فعلی ماستخواهیم بدهیم چون مرکز نمیبگیري، و ما

خواهیم این بند ناف را ببریم، و هر چی هم هست نمیخواهد مثل توجه، مثل تأیید، مثل قدردانی،میغذا

بیاندازیم زندگی ببرد، و یک آسمان بینهایت بدون ابر را جایگزین بکند، که این آسمان مرتب با ضربان زندگی 

کند، و در این آسمان میکند، خرد پخشمیکند، عشق پخشمیکند، انرژي زنده کننده پخشمیانرژي پخش

.گنجدمیشما همه چیز

دهیم چرا، شما هم بدهید، براي چی نگه داشتید؟ شناسایی کنید که این دردهاي ما واقعاً میدهیم؟نمیبلی چرا

دردهاي ما چیزهاي . این که ما را متقاعد کرده که چیز الزمی استکند به میمن ذهنی تظاهر،الزمند؟ البته

رویم کار کنیم، اگر نترسیم نمیمثالً از نگاه من ذهنی نگرانی از آینده چیز الزمی است اگر نگران نباشیم. اندالزمی

. ممکن است از گرسنگی بمیریم، اینها درست نیست، اینها توجیهات من ذهنی است

شویم اینقدر شعور دارد خرد زندگی که به ما بگوید که تو باید یک پولی هم در میزندگی مجهزوقتی ما به خرد

اي هم یاد بگیري، از نظر مادي بتوانی شکم خود را سیر بکنی، و این دانایی و هوشیاري را بیآوري، باید یک حرفه

نابراین حتماً الزم نیست که ما بترسیم نگران دهد که بروید یاد بگیرید، بمیدهد که، استعداد را به شمامیبه شما

خوب در خانواده هم فکر کنیم که ما . رویم کار بکنیمنمیاگر نترسیم و نگران نباشیم.برویم کار بکنیمتا باشیم 

نه خوابد اینجا از صبح تا شب، میگرنهاش چیزهاي نگران کننده حرف بزنیم تا مثالً مرد ما برود کار کند، وهمه

. الزم نیست ما همیشه حرفهاي نگران کننده و ترسناك و اضطراب آور بزنیم. وري نیستاینط
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کند به آنمیکه اشارهبلی یک بیت هست و یک آیه قرآن

2709مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت 

'درپذیر از فضلِ اَهللاُ اشْتَري*****اي خداوند، این خُم و کوزه مرا

خورد و خداوند نمیرسید که این خم و کوزه پر از کثافات هم هویت شدگی به درد شمامیکه شما به این نتیجه

. گیریدمیفروشید و در عوض بهشت رامیمشتري این هست و شما

111، آیه )9(قرآن کریم، سوره توبه

...منَ الْمؤْمنینَ أَنْفُسهم وأَموالَهم بِأَنَّ لَهم الْجنَّۀَٰ◌ إِنَّ اللَّه اشْتَرَى

...خداوند، جان و مال مؤمنان را به بهاي بهشت خریده است

شود این من ذهنی و محتوایش اصالً به میحاال یا معنیش مهم است براي این که معلوم،این آیه، آیه مهمی است

.این را خیلی نگه ندار. این را از قبل زندگی از ما خریده به ما گفته این مال تو نیستیعنی .خوردنمیدرد ما

خریده . ده دوازده سالگی موقع از دست دادن و تخلیه این گونی هم هویت شدگی هاستکهگویممیبراي همین

از جنس وحدت بودیم با او چرا که ما اول آمدیم به این جهان از جنس هوشیاري بودیم، . ایماست یعنی ما فروخته

وقتی هم هویت شدیم .وقتی آمدیم به این جهان وارد ذهن شدیم یک دفعه یادمان رفت که کی بودیم. یکی بودیم

دستگاه گردش خون ما را اداره کند،تواندمیتواند مثالً بدن ما را اداره کند،میشعور اداره مانده، یعنی هوشیاري

به هوشیاري به خواب رفته، و این خواب موقت آیدمیولی وقتی .بدن ما را اداره کنددانم تمام کارکردهاي نمی

ام گوید من این را خریدهمیکندمییک چیزي درستآیدمیگوید خریده است یعنی هوشیاري میدارد. است

.ها، این موقت است دست تو، نگه نداري ها

گیري، بهتر چیه؟ اصالً قابل مقایسه نیست مییک چیز بهتريخوب هر چه زودتر معامله را کردي تحویل بدهی 

شود به میآسمان در درون شما بازآن ابر که تمام دنیا را در خودش جا داده،بییک فضایی به اندازة آسمان.اینها

شود کهمیاین گونی سبب. خوردنمیشرطی که این گونی هم هویت شدگیها و دردها را بدهی برود که بدردت

خانواده تو خانواده نخواهد شد، روابط تو رابطه . یعنی اگر نگه داري خوشبخت نخواهی شد. آب زندگی خون بشود

ات از بین خواهد رفت، روي شادي را نخواهی دید، تمام زیبایی از زندگیت خواهد رفتف سالمتی. نخواهد شد

.بگویدباید خوشبخت نخواهی شد، به چه زبانی موالنا 
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دهد ملکی برون از وهمِ مامی*****این یخِ جسمِ فناستاند می

با دردها و با باورها و با چیزها یک جسم فانی است که با فرکانس گیپس این من ذهنی این گونی هم هویت شد

کنند میکند حرکتخیلی دانید که مولکولهایش می، یخخیلی سرداین که یخ یعنی .کندمیارتعاشبسیار پایین 

. رود، و فرکانس باال یعنی شادي، فرکانس پایین یعنی کُنديمیمقابل بخار آب که خیلی تندتر

جسم فناست دیگر، ما . کندمیپس یک بافتی را که فانی است و نگران کننده است، چرا دائماً ترس را در ما بیدار

را فهمیدیم که از بیت اول هم فهمیدیم دانید که تا بحال اینمیو.در حال فرو ریختن استهی بینیم که این می

ي است که درست کردیم پاركفنا همین . استجسمین اذهنیپاركکه زندگی به دنبال از بین بردن به اصطالح 

اینها . یخ یعنی هیجانهاي منفی مثل غصه، غم، حسادت، دردهاي مختلف.منتها یخ هم هستجنگلدر مقابل 

. پژمرده بودنافسرده بودناند؟ عزا گرفتن، غمگین بودن،چی

دردش اگرحالش را ندارم، جانش را ندارم، حوصله ندارم اینها چون من ذهنی مخصوصاً: کندمییخ کند حرکت

یعنی .تواند بشناسدنمیدهد که فکرمیگیرد به شما ملکیمیگوید این را از شمامی.ستیخِ جسمِ فنازیاد باشد 

.کندمیا زنده بودن خودش را در دل شما جایگزینفرمی خودش ربیعدم خودش را،

باشد شما هی چیزهاي یخِ جسمِ فناو اگر مرکز شما . یادمان باشد این یخ جسم فنا فعالً مرکز خیلی از انسانهاست

خندید در ظاهر ولی این یخ دائماً ترس و غصه و میچیزهاي خنده دار بگویید، یک دقیقه،قشنگ بگویید

دلتان از هر جنسی : دانید طبق قانون جذب، هفته گذشته داشتیم گفتمیکند، و شمامیبه شما القاءپژمردگی را 

.کنیدمیرا زیادآن روید،میسمتآن غالب است بهآن و. کنیدمیرا بیانآن باشد

یفه هم کهکتاب لطخوانیدمیپس اگر دل شما از جنس غصه و درد و فرکانس پایین عزا باشد شما اگر جوك هم

ولی . رودمیخندید ولی این فایده ندارد، براي این که مرکزتان به سوي دیگرمیبه ظاهرهخوانید خنده دارمی

دیگر .سبب خدایی استبیپر از ارتعاش شادي.سبب استبیآسمان عدم باشد که پر از شاديآن وقتی مرکزتان

.دانه ناهماهنگی یک هم هویت شدگی یک درد وجود نداردفضا یک آن در. تواند روي شما اثر کندنمیغصه

دهد کوثر، که آرد قند رشکمی****چندي ز اشکةستاند قطرمی

راکثافتگونیاینماکهدرستهبلهکهدهدمینشاناینهاوگیردمیشماازاشکقطرهتاچندگویدمی

دستولی)زنیممیراتمثیلهمینهممااینطوريگفتخودشحاالزنممیراحرفاینببخشید(،شناختیم
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مسبجايشماازگیردمیرااینوقتی.ستههمراهدردباشناساییازبعدحتیها موقعبعضیاینهاازکشیدن

شیرینهمقندازکه،هستشدهعدمدلهمینکوثرچشمهیاکوثرآبپس.دهدمیراکوثرآبذهنیمن

شیرینجهانایندربخششاديچیزهرازیعنی، ستترهشیرینقنداز،استحیاتآبیعنی،ستتره

.باشدآن مثلاششیرینیکهنیستفرمجهاندريچیزهیچ،ستتره

دانممیچه،ستهبهتریناینکهبگوییددلتان،بگذاریدکنیدپیداجهانایندرراچیزيتوانیدنمیشمایعنی

گویدمیمنبهایندقیقههرخوب،دلمتوبگذارمرااینمن،خریدشودمیچیزهمهآن باکه،پولدالرمیلیاردها

اینبله؟کجاآیدمیآنورازکهانرژيآن خوشحالی؟کجااینخوشحالی،شوممیخوشحالمن،اینهاوپولداري

.ستهبخششادياستکنندهزندهآبشآیدمیجوشدمیشماازکهاستزندگیچشمه

دهد هر آه را صد جاه سودمی******ستاند آه پر سودا و دودمی

مقاومتوقتیکنیممیدودوقتی،باشدمنفیآهتواندمیآهاینکنیممیدودوسوداپرآههی،مابراینبناپس

شودمیشروعزندگیبرسیمآنهابهکنیممیفکرکهچیزهاییآن بهوقتی،کشیممیسختیوقتی،کنیممی

داریموهستشیتوزندگیکردیممیفکر،گرفتهزندگیماازکهراچیزيیکیا.خوریممیغصهو،رسیمنمی

جورصد،دهدمیمعنويجاهتاصدکشیممیدردشیارانهوهوقتیآههربرايوستاندمیرااینها،خوریممیغصه

مقامیکبه،ستههمراهدردبااینکهولودهیممیدستازماکهرااینهاازکدامهریعنی، کندمیزندهراما

.رودمیباالترمانمعنويقدرتومانمعنويمقاموشودمیزیادترعمقمانددارمامرتبرسیممیمعنوي

مر خلیلی را بدان اَواه خواند******باد آهی کَابرِ اشک چشم راند

راچشماشکابر،باداینکه،ستهآرزومنديآهباد،اینجادرمثبتهآهباداین،هستآهیبادیککهگویدمی

شمایعنیباداینخاطربهکهگویدمی.بشویملطیفکهکنیممیطلبکنیممیآرزومایعنی،راندمیخودشبا

،کندمیبیانشوقیاشکیکشماچشمانازآهاینوبشویدزندهاوبهکهکنیدمیآرزوکهکشیدمیآهیاگر

اشارهوکشندهآهیعنیاواه،خواندهاواهگویدمیخداراخلیلآمدهبوجودانساندرکهايپدیدهاینبخاطرکه

:نآقرآیهیکبهکندمی
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114، آیه )9(قرآن کریم، سوره توبه

إِبرَاهیم لَأَوّاه حلیمآن …

.بودآرزومند و شکیبا اي ههمانا ابراهیم بند…

ابراهیم.باشدبهترشایدآرزومند،باشدتواندنمیمنفیناالناینولی،ناالنگذاشتندآرزومندجايبهها بعضی

کهراايستارهآن کهکردشناساییوبودصبوروبودآرزومندگفتمابهموالناکهبیتیاینطبقکهبوداي هبند

ذهنشدرکهاي هستاراولینیعنی.ندارمدوستراآفلینمنکهوگفت،ستهآفلآن دهدمینشانذهن

ازچیزیکبهچسبمنمیمن... هان،کردافولچونخودش،بهکندجذبوببلعدراتوجهشخواستودرخشید

ازکهراقسمتیآن ،اودر،رفتنیبینازچیزهايشناسایی،رارفتنیبینازچیزهايشناخت،چونو.روندهبین

،آفلچیزهاياینازکردمیبازراخودشکهمرتباووشد؟چیکنیدمیتوجه،کردزندهبودنرفتنیبین

.شدباالخرهوبشودزندهخداخودبهیعنینیستآفلکهچیزيآن باکهبودآرزومند

این.بشویدشکیباوبشویدآرزومندتوانیدمیهمشما.بودشکیباوآرزومندبندهاوکهگفتهخدابنابراین

ردیگآفلچیزهايبهمنکهگوییدمیکهآنجااز؟آیدمیکجااز،بگذاریداسمشحاال،نالیدنوآرزومندي

وندارمدوستراآفلینچونبله.ندارمدوستراآفلینمنیعنیاالفلیناحبال:گفتابراهیمچونچسبمنمی

ولی،کردشناساییاولهمانآن ،راکارنرسانداینجابهکهاوحاال،منوشدهدرستآفلینازهمنجسانباناین

.کنیممیداریمشناساییدیرهمکمییکاالنما

ها بفروش و ملک نَقد گیرکهنه*****نظیرهین درین بازار گرم بی

یکاینهستیجهاناینتويهستیتناینتويهستیزندهکهسالینودهشتادهمیندر،باشآگاهیعنیهین

هرخدا.هستنظیريبیگرمبازاراینوبفروشیرانجسگونیاینتوانیمیاینجادرفقط،ستهگرمیبازار

نگهچیبراي،نکندیرندارنگهبدهفروختیگویدمی.بفروشگویدنمینهو،بدهفروختی،بفروشگویدمیلحظه

.کردهآمادهآنجارابهشت،بانکازبگیردوامخواهدنمیهمخداهستآمادهپولمهممن.دیگرفروختی،داشتی

منابدیتبهومنبینهایتبهشدنزندهلحظهاین.هستلحظهاینیکتاییعمیقبینهایتفضايهمبهشت

.کنیمیتاخیربیهوده،همقبالًفروختی،بگیررااینبدهراآن استآمادهاالنهمین،توستبهشت

اینوشدهکهنهوهویتیمهمباهاشکهاستچیزهاییآن تمامها کهنه،گیرنقدملکوبفروشها کهنهبله
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باورهايبهما،لحظهایناستنقدملک،کندمیبروزشمادراشکنندهزندهانرژيلحظهبهلحظهیعنینقدملک

ایناالنو.دوربیندازراآنهاچسبیدیمکهنههاي دردبهچسبیدیمکهنهشدگیهايهویتهمبه،چسبیدیمکهنه

.بگیررابینهایت

ن سنَدتاجرانِ انبیا را کُ*****ور تو را شکی و ریبی ره زند

،ستهحیفوایستاحاالبگویدبیندازدتردیدبهوبیندازدشکبهکندپشیمانراتومادي،مرکزدفعهیکاگرو

پیغمبرانکهبگو.بدهقرارسندودلیلراآن وباشمتکیآن بهوانبیا،،پیغمبرانتاجرانبهکننگاهاینصورتدر

وسیعبینهایتکهراابربیشکل،آسمانفضاياینشیبجاودادندرانجساموالآن پیغمبران.کردندراکاراین

.کنندمیمردموکردخواهیشکتوگویدمیحاال.گرفتندسته

قهرماهسهیککندمیپشیمانذهنیمنبعدکندمیگوشحضورگنجبهماهششبینیمینفریکدفعهیک

.کنرهارااینحاالگویدمیبهشذهنیمنگویدمیکهخواندمیدیگرچیزیکرودمییاکندمی

منودرومیدهیدمیرااینهااززیاديمقداریکوها شدگیهویتهماینتخلیهبهکنیدمیشروعشماوقتی

حاال.باشدبهتريچیزهايشایدچیهاینکندمیتلقینشمابهروزهر.شماجانتوافتدمیشودمیضعیفذهنی

ندهگوشحرفشبهبدهادامهمتعهدانه،نه،بدهگوشبعدا،ببربکاررااینهاحاالکنصبر،بخوانراکتابفالنبرو

.کردندکاره چپیغمبرانکهببینکننگاهگویدمیموالناو

نتاند کُه کشیدن رختشانمی*****شهنشه بختشانآن بس که افزود

همکوهراآنهامعنويآثاریعنی،راپختشانورخت،رارختشاندادکهبهشونخدابختییککهگویدمی

جمعرادنیاتمامذهنکهداداینهابهخدابخششیچنانیعنیاستذهنکُهازمنظورششایدبکشدتواندنمی

برسیحضوربهبایدراموالناآثارفقطکنیدنگاه.ستههمینطورهمحقیقتا،بفهمدرااینهاتواندنمیهمبازکنی

نهیا،باشدذهنهاتواندمیکُهپسبفهمندتوانندنمیآنهاکنیجمعرادنیا،راذهنهاتمام،بفهمیدرست

کردندمثبتکارهاياینقدرشدبازاینقدربختشانبخشیداینقدروکردلطفآنهابهاینقدرباشداینمنظورش

.بکشدتواندنمیهمکوهکهکردندسازندگی
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