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301شمارةغزلشمس،دیوانمولوي،

امشبمخسب،منشین،عالمدرِبودرصهله

فَإِذَا فَرَغْت فَانصب،آمددربرراقبکه

بودستگسستهطمعوبودستبستهطریقچو

مذهبوطریقبگشا،هاآسمانبربرآتو

گشایددرهزاردو،ایدپنفلکسیفَنَ

لبآنگشایددعابهأرَاقخاصامیرِچو

شاهیردبیافتکه،ماهیچوروبحرسوي

اَرغَبیکلَا:بگوتو؟خواهیچهاوبگویدچو

دویدمسربهقلمچو،شنیدمتوریرِصچو

؟قالبداعِصکنمچه،رسیدمتوقلببهچو

دامانکبرزبکشمسالمانخوشسالمز

بیّطَمماجانِودلسالمتازشدستکه

خطابیچنیندمِز،شرابیچنینکفز

بدّؤَمدلیجهانبهبمانداگرعجبست

ستهرَبِخودنیازز،ستهرُبِحقنايِغَز

بهّلَمفانیشدهمشاغلِ اَنَاالحقّبه

آفتابیجانِتوکهلگاینازراآببکش

بکَّرملگبهاوشدچو،صافیروحنماندکه
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قربتبادفزودهکهآرمتوبرصلوات

برَّقَمجزوهاهمهگرددلکُقربِبهکه

پیشمقیامتستچوصورتفخنَزجهاندو

بتَّرَمجسمیانسويوستزلَلَزَمجانسوي

گفتنزنی،دلستزفرکاینمکوشسخنبه

بعلَثَدیدمدزویابیدپايزهنرکه
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. کنممیاز دیوان شمس موالنا شروع301با سالم و احوالپرسی برنامه امروز را با غزل شماره 

301شمارةغزلشمس،دیوانمولوي،

امشبمخسبمنشین،عالم،بدرِوصدرهله

فَإِذَا فَرَغْت فَانصبآمد،دربربراقکه

عالم، صدر به معنی مرکز هست قلب هست همانطور باالي مجلس که در بدروصدرهله یعنی آگاه باش بیدار باش،

وقتی که از بدر هم یعنی ماه شب چهارده، پس خطاب به انسان است که انسان . اینجا به معنی مرکز انسان است

دا شود به دو خاصیت خمیکند و از آنها آزادمیرا شناساییها شود و هوشیارانه هم هویت شدگیمیذهن خارج

با رهوبادگردد میشود، بنابر این از هم هویت شدگی و اقامت در این جهان برمیکه بینهایت و ابدیت است زنده

.شودمییکیزندگی

و این کار معادل این است که انسان از گذشته و آینده به لحاظ زمانی جمع بشود و هوشیارانه آگاه بشود به این 

که آگاهی به این لحظه ابدي همین آگاهی به یکی از خاصیتهاي خداست، که دو تا خاصیت خدا که ،لحظه ابدي

شود مینهایت، باز شدن فضاي درون ما به اندازه بینهایت و آگاهی به این لحظه ابدي سبببیبینهایت یعنی صدر

هستیم و او مرکز عالم است و مثل ماه ما در این لحظه مستقر بشویم و چون در این حالت با زندگی یا خدا یکیکه 

شبشویم و هم مثل بدر یعنی ماهمیکنیم به اینکه هم مرکز عالممیدرخشد، ما هم شروعمیشب چهارده

پس براي این که زندگی بتواند خودش را از ما بیان بکند، ما باید به این لحظه ابدي بیاییم و . درخشیممیچهارده

: کندمیپس االن این طوري شروعدر آنجا مستقر بشویم، 

و ماه درخشندة تمام عالم هستی، منشین، مخُسب امشب یعنی نه بنشین وقت تلف آگاه باش اي انسان که مرکز 

ایم در خداییت وارد این جهان شدهوکُن، نه بخواب، امشب شب دنیاست، یا از زمانی که ما به عنوان هوشیاري 

کند و بدن فیزیکی دارد و حتی بر می، پس انسان گرچه که در این جهان زندگیکنیممیاین بدن فیزیکی زندگی

من تصوري، من ذهنی درست کرده، من فکري درست کرده، برایش شب اساس فکرهایش و بدن فیزیکیش یک

. کند در شب استمیاست، یعنی در جسم است تا زمانی که توي این دنیا زندگی

توي این جسم هستی به خواب ذهن فرو نرو، و در حالی که در خواب ذهن هستی گوید که حاال کهمیبنابراین

گوید که براق که میو. وقت را تلف نکن، منشین، مخسب امشب براي اینکه تو مرکز و بدر تابندة عالم هستی
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م دحضرت رسول این صحبتها نه تنها در مورد.ر آماده استوسیلۀ نقلیه است که حضرت رسول به معراج رفته د

براق حقیقتاً اسب یا یک وسیلۀ نقلیه فیزیکی نبوده، و براي معراج رفتن صادق است،صادق است در مورد همه

تواند تجربه معراج میالزم نیست ما وارد یک سفینه بشویم برویم به آسمانها، اینجور تصور غلط است، هر کسی

براي . راي هرکسی ممکن است رخ بدهد و باید هم رخ بدهدبکند، و تجربه معراج یا تبدیل هوشیاري در درون ب

. این که به موازات تکامل هوشیاري است

شود به هوشیاري میبنابراین وقتی انسان از هوشیاري جسمی یعنی زندگی در ذهن و من ذهنی ساختن تبدیل

شود بینهایت میایتکند یا بلحاظی بینهمیحضور که هوشیاري روي خودش منطبق است، و عمق زیادي پیدا

. وسعت یا فضاداري معادل بینهایت عمق هم است، بینهایت عمق معادل توانایی عدم واکنش به محیط هم هست

توجه به کارهایی که در بیکند،میگیرد و اوست که خودش را بیانمیکه انسان کامالً در اختیار زندگی قرار

. در معرضش استبدون واکنش به وضعیتهایی که من ذهنی . گذردمیبیرون

پس الزم نیست آدم حرکت جغرافیایی بکند از جایی به یک جاي دیگر برود یا الزم نیست که از نظر زمانی یک 

موقع تحول این ! جاي دیگر باشد یک وقت دیگر باشد، مثالً بگوییم که من سه ماه دیگر به حضور خواهم رسید

براي زنده شدن به حضور و تجربه این تحول در ،همین االن هست و هیچ لزوم ندارد تکان بخورد آدملحظه و

. درون

یعنی انسان از این که یک تصویر در من ذهنی مرکزش است آن را رها کند و به بینهایت فضاداري یا به بینهایت 

خواهد امتداد خودش را که ما هستیم میدر واقع بودن یا خدا هر لحظه. عمق که هر دو یکی است زنده بشود

دهیم، از این موضوع آگاه نیستیم، یک دفعه صورتنمیبکشد از جهان و روي خودش قائم کند و ما اجازه

و براق عبارت از این است که شما این لحظه اتفاق این لحظه را قبول . گیردمیبتدریج صورت،گیرد این کارنمی

.شویدمیوي هوشیاري منطبق بشود، یعنی شما به عنوان هوشیاري سوار هوشیاريکنید یک خُرده هوشیاري ر

.ما در بیرون دنبالش بگردیمنیست کهبراق همین هوشیاري است، همین خداییت است، براق چیزي در بیرون

ین اگر درست تجسم کنیم در این لحظه هست، همه توي این لحظه هستند، ا. می گوید براق در در همه هست

اتفاقش است، با پذیرش اتفاق این لحظه شما سوار براقلحظه یکی خودش است که فضاي عدم است یکی هم

برد به فضاي یکتایی، میو اگر این کار را مرتب تکرار کنید لحظه به لحظه، این براق شما را. شویدمی
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. ی نیستشود و چیز عجیب و غریبمیفضاي یکتایی در درون انسان در این لحظه باز

یعنی فَانصبو چون از کار فارغ شوي به عبادت کوش،فَإِذَا فَرَغْت فَانصبقران کند به یک آیه میو بعدش اشاره

چیه؟ که ما از من آلایده، حالت آلایدهگوید از کار فارغ شوي در حالت میزیر بار درد و رنج رفتن، و این که

در عالم بشویم و بخواهیم به آفرینش دست بذهنی رها بشویم و فضاي بینهایت را در مرکزمان باز کنیم و مرکز و 

بزنیم، یعنی زندگی از طریق ما بخواهد به این جهان خرد بفرستد زندگی بفرستد، زیبایی بفرستد عشق بفرستد، 

.خیزد یاد آوري کنممیوالنا گفته هزاران ترجمان برم،لطافت بفرستد، و از این دل مثل بدر

صد هزاران ترجمان خیزد ز دل****غیر نطق و غیر ایماء و سجل 

ایماء و اشاره و نوشتن صد هزاران جور برکت از دل انسان وقتی که به بینهایت خدا زنده یعنی غیر از حرف زدن و 

این است که ما آلایدهاما حالت .بینیمنمیما آنها را به ذهنشود که میشود ساطعمیخیزد متصاعدمیشده بر

از ذهن بیاییم به فضاي یکتایی، این فضا در مرکز ما باز بشود و آفرینش دست بزنیم و وقتی به آفرینش دست

برگرديوقتی کار تمام شد باید ،یمکنمیکار،رویم به ذهنمیرویم یک مقدار به بیرون به ذهن، وقتیمیزنیممی

دانیم که ما در میشناسیممیبراي اینکه ما آنجا را. ایم به حضور سخت نیستو این برگشتن در حالتی که ما زنده

آییم بیرون کارمان میاهل فضاي یکتایی هستیم، بنابراین،کنیم ولی اهل این جهان نیستیممیاین جهان زندگی

. گردیم آنجامیکنیم برمیرا

ولو این که رها کردن ،دهد که وقتی کارت را انجام دادي بیرون برگرد به آنجامین االن معنیآیه قرپس بنابراین آ

به َانصببنابر این براي همین است .درد هوشیارنه داشته باشد،هم هویت شديبا آن آنچیزي را که بوجود آوردي 

نباید بهش ،و در حالت تحول یافتهآلایدهآفرینید در حالت میچهزیر بار درد رفتن است یعنی شما هر معنی 

عبادت در این معنا به معنی پس. بنابراین اگر چسبیدي رها کردنش درد دارد باید زیر درد بروي، برگردي.بچسبی

کاري که انجام دادیم،دهیم بعد از فراغت از کارمیبرگشتن به سوي خدا هست، همه آن کارهایی که ما انجام

.بینید که آورده این آیه را در این قسمتمی،به فضاي یکتاییدوباره بیرون، برگشتن 

معنی بکنیم سر خواهیم زد به چند تا سوره قرآن، چند تا آیه را بررسی بتوانیمغزل رااین امروز براي این که 

یادآوري کنم که در .ر مهمی استتوانیم درست بفهمیم، غزل بسیانمیخواهیم کرد و اگر این کار را نکنیم غزل را

کنم، منتها به این نتیجه میاین برنامه من اصول تبدیل هوشیاري جسمی به هوشیاري حضور را دارم بازبینی

خوانم و یک می، براي همین یک غزلشودمیانجامرسیدم که این کار با استفاده از اشعار موالنا به بهترین صورت
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اید در این ابیات آیات قرآن است و بدون بررسی و همین طور که مالحظه فرمودهتعدادي از ابیات مثنوي و 

.کند به مامیفهمیدن آنها امکان فهمیدن غزل وجود ندارد، ولی فهمیدن آنها خیلی کمک

ا راآورد باهم اینهمیکشد بیرون و پیغام و خرد آنوري هم از آنورمیهاي قرآن راموالنا در واقع آب و پیغام آیه

بینیم که تبدیل میماخوریممیکند که وقتی این شربت رامیاي درستآمیزد و یک شربت خوشمزهمی

. شودمیهوشیاري جسمی به هوشیاري حضور آسان

دهم، ممکن است میسوء تفاهم پیش نیآید که من قرآن درساین کنم، یک موقعی میو بنده هم همین کار را

شناسم که آن اصول را با میولی یک سري اصول را! دهممینباشم و یا حتی موالنا درسواجد شرایط این کار 

. دهممیاستفاده از این ابیات توضیح

مثالً در این بیت متوجه. کندمیمطرحهااید موالنا صورت مسئله هم در ابتداي خیلی از غزلهمانطور که دیده

در عالم است در نتیجه یک خانه پر از نقش و نگار به نام من ذهنی شناسد که مرکز و بنمیشویم که انسانمی

و خوابیده در خواب ذهن، و اصالً فکرکند آنجامیو نشسته وقت تلف. کندمیدرست کرده و در آنجا زندگی

. کند که شب دنیا براي منظور زنده شدن به هوشیاري حضور استنمی

و آن این است که انسان . که چیه؟ که بین همه انسانها مشترك استشناسدنمییعنی انسان اولین منظورش را

شود، و میچسبد به آنها یعنی با آنها هم هویتمیگیردمیآید توي ذهن، مفاهیم بیرونی رامیبصورت هوشیاري

این تصویر ذهنی همان من ذهنی است، توي آن من هست، حس ،آیدمیاز تغییر ذهن یک تصویر ذهنی بوجود

نامیرا و ابدي است ،خودش از جنس هوشیاري هست خداییت است. گیردمیآن را به جاي خودش. جود استو

.رودمیولی اینکه نامیرا و ابدي است و از جنس خداست اینها یادش

ۀبا چسبیدن به چیزها یا هم هویت شدن با آنها، هم هویت شدن هم یعنی یک چیزي در بیرون باشد هم

گوییم هم هویت شدن، میمثالً اتفاقات مثل پول مثل باورها، مثل دردها این را. ا را جذب بکندهوشیاري زنده م

. گیردمین هم هویت هستید و آن در مرکز شما قرارآشما با ،هر چیزي که بتواند تمام توجه شما را جذب کند

لوطی است از دردها و هم هویت بجاي اینکه مرکز شما خدا باشد، بینهایت خدا باشد یک چیز مادي کوچک که مخ

شود که انسان میزاست، و سببگیرد و این بافت فکري دردمیشدگی با باورها و چیزهاي این جهانی قرار

هوشیاري جسمی .مقاومت در مقابل این لحظه یا زندگی در این لحظه داشته باشد، و فقط هوشیاري جسمی دارد
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شود عقب، میز هوشیاري حضور که انسان به عنوان خداییت کشیدهفقط از چیزها آگاه است، هوشیاري جسمی ا

. تواند بشناسدنمیشود از آن خبر نداردمیشود و ساکن روانمیو روي خودش قائم

دهد که انسان متوجه نیست که زمانی که فارغ شدي به عبادت میپس مسئله انسان را در همین بیت توضیح

. شناسدنمیو براق را هم. برگردکوش و به سوي پروردگارت 

:گویدمیاش هم بعداً وقت بشود خواهم خواندخوانم که بقیهمییک بیت از دفتر اول

1822مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت 

تا دمِ آخر، دمی فارغ مباش******خراشمیتراش واندرین ره، می

از که تو را ببرد به فضاي یکتایی، عبادت یعنی این دیگر، در می گوید در راه اینکه فارغ شدي از کار به کاري بپرد

البته ما فارغ . خراش و تا این که برسی به آنجا یک لحظه فارغ مباشمیتراشمیاین را هی این دیوار من ذهنی را

. هستیم از این کار، بیشتر انسانها فارغند

م اگر انسان این فضا را در درون باز کرده باشد و دست به گفتیآلایدهدوباره برگردیم به بیت اول ببینید در حالت 

آفرینی باید رها کنی، مرتب می، هر چهبگذر ز آفریده بنگر در آفریدندانیم که میآفرینش بزند، که این هم

ولی اشکال در این است که . بلی این در حالت وضعیت تحول یافته است. بیافرینی وقتی صدر و بدر عالم شدي

زرگی از انسانها آمدند به ذهن برنگشتند به آنجا هوشیارانه، در نتیجه در ذهن وقت تلفبر انسانها که در صد بیشت

. اندبه خواب دردها فرو رفتهو اندکنند و به خواب ذهن فرو رفتهمی

کشند میزجرکارند، زندگیشان خراب است، هم از نظر مادي میخوب بیشتر کسانی که درد دارند االن بادام پوك

چسبیدند به چیزها، آن را ،هم از نظر معنوي، اینها کسانی هستند که من ذهنی دارند، به عنوان خداییت آمدند

ذهنی را که منپس براي اولین بار باید انسان متوجه بشود که من. اندکردند مرکزشان، ولی هنوز از کار فارغ نشده

خواستم، براي هفت میود و براساس جدایی براي یک مدتیشمیبراساس هم هویت شدگی با چیزها درست

یک ،هشت سال، یک عمر نباید این را داشته باشم، من باید از این کار فارغ بشوم، از این کار بادام پوك کاشتن

از این باید فارغ بشوم، از حس جدایی با ،ماده را یا یک بافت مادي را که از فکر ساخته شده مرکزم قرار بدهم

خواستی میآییم دوباره به این آیه، کارت تمام شده با من ذهنی،مینسانهاي دیگر و از خدا باید فارغ بشوم، وا
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جدایی را یاد بگیري؟ یاد گرفتی، برگرد، حاال به آنجا به فضاي یکتایی و این جاست که شما باید تن باید به درد 

. هوشیارانه بدهید

فرق. معنی زیر بار رنج هوشیارانه رفتن است که البته عبادت ترجمه شده استب به نصاَبراي همین گفتم این 

هر کاري که شما. رساندمیرهاند به فضاي یکتاییمیکند عبادت بنابه تعریف کاري است که انسان را از ذهننمی

به شماحتماً یک چیزي را در من ذهنی،شود و ارزش معنوي داردمیکنید و این کار عبادت محسوبمی

دانیم شناسایی مساوي آزادي است با شناسایی آن که ما آن نیستیم، آن مین را بشناسید و چونآشناساند تا می

. ن چیزهایی است که ما آنها نیستیمآپس عبادت شناسایی . شود در مامیکه هستیم زنده

مان نیستیم، ما این تنمان نیستیم، ما قاممان نیستیم، ما فامیلمان نیستیم، ما ممثالً ما پولمان نیستیم، ما بچه

فکرمان نیستیم و ما دردمان نیستیم، ما چیزهاي فیزیکی این جهانی نیستیم، ما اصالً هر چیزي که ذهن ما

شما باید ببینید که عبادتتان ارزش معنوي . تواند عبادت باشدمیشناسایی اینها. نیستیم،تواندتجسم کندمی

.نیدو به این آیه توجه ک. اگر ندارد باید تجدید نظر کنید،خوشا به حالتاناگر دارد؟دارد یا نه

اي که این همه صحبت کردیم مربوط به سوره انشراح یا شرح است و کل سوره مربوط است به باز شدن مرکز آیه

پس فهمیدیم هم که موالنا. امروز مفصالً خواهیم خواندبینهایت خدا و انسان یا فضاي درون انسان به اندازه 

یعنی لب گور یک لحظه از این موضوع فارغ نباش و ،خراش و تا دم آخرمیتراش ومیدر راه این آزادي:گویدمی

مشخص است که چرا فارغ نباش، براي این که اگر فارغ باشی من ذهنی مرکزت باشد تو معنی این بیت هم کامالً

کنی درد بوجود خواهی آورد، و به اولین منظورت از زندگی که میکنی هر فکريمیکاري، هر کاريمیم پوكبادا

.گفتیم همه انسانها مشترکند

اولین منظور باز کردن فضاي . ن متحول شدن یا حرکت کردن از ذهن رفتن به فضاي یکتایی صورت نگرفتهآو 

آن چیز بیرون، هدف بیرونی، منظور بیرونی براي آدمهاي . ستدرون است دومی ایجاد یک چیزي در بیرون ا

برد، میاش بکاریکی در بیزنس،بردمیمختلف متفاوت است، یکی این خرد را در ساختمان سازي و پل سازي بکار

اي داشته تواند در بیرون براي خودش یک کار و حرفهمیبرد، و هر انسانیمییکی در گفتن شعرهاي نغز به کار

سر خواهیم زد به یک تعداد از ابیات مثنوي از اینجا به بعد . باشد و باید داشته باشد تا این انرژي به آن بریزد
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بنابراین باید یک کمی حوصله بخرج ،که نخواب و وقت تلف نکن:گویدمیاشکه اولیقرآنهاي همراه با آیه

.دهیدب

یا أَیّها الْمزَّمّلُتفسیر 

1453مولوي، مثنوي، دفترچهارم، بیت 

بوالهرَبايگلیمازآبرونکه*****سببزینرانَبیمزَّمّلخواند

گریزان از پیچیدگی گلیم اي: خواند و بدو خطاب کرد که» گلیم به خود پیچیده«از اینرو خداوند، پیامبر را 

.بیرون آ

گوید که به رسول فرمود، یا رسول را پیچیده شده در گلیم خواند و این پیچیده شدن می، وبوالهرَب یعنی گریزان

یعنی پیچیده شده در گلیم و دو تا سوره هست یکی مدثر است مزَّمّلدر گلیم باید گلیم هم هویت شدگیها باشد،

از اینرو خداوند، پیامبر را ن پیچیدگی در گلیم بیرون آي،گوید از ایمیخوانیممیاي کهو یکی هم همین سوره

. گریزان از پیچیدگی گلیم بیرون آاي: و بدو خطاب کرد کهخواند» گلیم به خود پیچیده«

یک ،کنیممی، مشخص است که حداقل در این دو جا که ما قیدمنشین، مخسب امشبپس بنابراین وقتی 

بجوشد بیاید که من نباید بنشینم و بخوابم در ذهنم و باید هی ز درون شما الهامی چه به رسول خدا بشود چه ا

گویند گریزان از مردم، ولی اجازه میو گریزان هم، گریزان از چی؟ گریزان از این لحظه، البته. بتراشم و بخراشم

.بدهید بخوانیم

مپوشرووگلیماندرمکَشسر

هوشتوسرگردانستجسمیجهانکه

گوید بلند شو، سرَت را به گلیم مکش، به هر انسانیمیاش را هم آنجا خواهیم نوشتفرمان که االن آیهاین 

گلیم همین ذهن ماست، لحاف کشیدم روي خودمان خوابیدیم، چرا؟ براي اینکه جهان جسم است و این . گویدمی

فقط تو هستی در این جهان که. افتدیمجسم سرگردان است، جهان از جنس اتفاقات است، جهان هر لحظه اتفاق

خواهی بچسبی به چیزهاي سرگردان، تو هم میتو. توانم به تو زنده بشوممیتوانی به من زنده بشوي، منمی

تو هوش .این هم از زبان زندگی است.توانم به تو زنده بشوممیدانی که منمیسرگردان بشوي، اي انسان تو

البته در مورد بخصوص . پس مشخص است که این خطاب به همۀ انسانهاست. انهستی ولی جهان جسمی سرگرد
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این غزل هم خطاب به همه هست، به ایشان هم هست و ایشان کارش را انجام . خطاب به حضرت رسول هم هست

پس فهمیدیم ما هوش هستیم، ما خداییت هستیم، . تحول رد بشویمما هم از آنداده، حاال نوبت ما رسیده که

شود مرکز ما، و این مرکز مقاومت میشویم، آن جسممیلی به محض اینکه بچسبیم به چیزها از جنس جسمو

. خواهد جسم بودن را نگه داردمیبراي این که این مرکز،کند با اصلمیکند و ستیزهمیایجاد

ا باید از خواب ذهن بیدار ما نباید جسم بودن را نگه داریم، جسم بودن را نگه داشتن یعنی در خواب بودن، م

از خواب ذهن بیدار شدن یعنی از خواب دردها بیدار شدن از خواب هم هویت شدگیها . بشویم و باید بیدار بمانیم

باورها اصل نیستند، من هوش و آن تقدس غیر . بیدار شدن که من باورهایم نیستم، تا حاال در خواب باورهایم بودم

حاال در . کندمیشود و عمق زیادي پیدامیهوشیاري منطبقکه هوشیاري روين موقعی استآاز باور است، و 

.برخی از انسانها از جمله موالنا بسیار عمیق بوده در ما ممکن است به آن عمق نباشد فعالً

عیعشَشَوحیِشمعِداريتوکه*****عیدمننگزپنهانمشوهین

از جمله من ذهنی ما، ما نباید پنهان بشویم از طعنۀ من ذهنی خودمان، هاي ذهنی باشد تواند منمیپس مدعی

ذهنی دیگر هاي کشیم، از مننمیترسیم خجالت همنمیمانخواهیم برسیم، از من ذهنیمیاین که ما به حضور

زنده یعنی انسان وقتی به بینهایت خدا. چرا؟ براي این که ما مجهز به تابش شمع وحی هستیم. ترسیمنمیهم

گوید شمع وحی فروزان همه میشود، اینجانمیشد، مثل شمعی است، اسمش را گذاشت بدر دیگر که از آن بهتر

. ما داریم

نه یک نفر، نه دو نفر کافی نیست یکی دو نفر، شما،گوید که همۀ انسانها باید به بینهایت خدا زنده بشوندمیغزل

کند، دنیا حاال زمین را مقدار زیادي خراب کرده، جنگ میدنیا را خراببینید که در این زمان من ذهنی داردمی

اي از انسانها به حضور زنده بشوند، و گرنه بقاي ما در راه انداخته، پس فعالً ما باید سعی کنیم که اکثریت عمده

بر اساس مرکز ذهنی که ادعا دارند، ادعاشان هاي اما هر کسی که بخواهد به حضور زنده بشود من. خطر است

.ن بترسیمآما نباید از . زنندمیکنند و طعنهمیمالمت،مادي و فکري است

قیاماندردوبشباندرشمع****مامهايشمعیکهیلَاللَّمِقُهین

یعنی ما االن که در این بدن فیزیکی هستیم و در خواب .هین یعنی آگاه باش، که شب برخیزي، شب شب دنیاست

هستیم، همین االن باید بلند شویم، قُم یعنی بلند شو، که تو شمعی اي بزرگوار، شمع در شب قیامذهن هم
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یعنی بلند.کندمیشود شمع یا بدر و قیاممیشود، حاال اینجامیکند، انسان وقتی به بینهایت خدا زندهمی

گوید شب که میکند،میمق پیداع،شودمیهوشیاري منطبقشود روي پاي حضور، حضور یا هوشیاري رويمی

دنیا را فراگرفته همه در خواب ذهن هستند، تمام انسانهایی که زنده هستند توي جسم هستند، توي این دنیا 

شان را االن روشن کنند، شمع را در شب روشناند، انسانها باید شمع وحیهستند، توي این شب در خواب ذهن

شویم و بدرمیایم موالنا به ما گفته که وقتی ما به بینهایت خدا زندهدیده.تشب فقط براي انسانها نیس. کنندمی

ذهنی هم یک هاي شویم، بقیه باشندگان مثل جمادات، نباتات و حیوانات، که البته منمیشویم و مرکز عالممی

:کنندمیجوري جسم هستند از این شمع استفاده

1قران کریم، سوره مزمل، آیه 

ا أَیلُیزَّما الْم1(ه(

)1(اي جامه بر خود پیچیده 

چون آنجا گفت اي گلیم به خود پیچیده، 

)2(قُمِ اللَّیلَ إِلَّا قَلیلًا

) 2(شب را زنده بدار، مگر اندکی را 

. توانید بروید بخوانیدمیشما اگر دوست داشتید. خوانم که زیاد نشودمیاش را براي شمامن فقط دو تا آیه

از جنس زنده بودن به ،یعنی ما که در این جهان هستیم االن مقدار زیادي از هوشیاري ما باید از جنس روز باشد

بیست درصد هوشیاري ،مثالً فرض کنید که شما هشتاد در صد هوشیاري حضور داشته باشید. حضور باشد

اش بلند شو گوید همهمی.ینود و پنج درصد هوشیاري جسم،جسمی، نه این که پنج درصد هوشیاري حضور

. تواند جسمی باشدمیتبیدار باش به حضور مگر قسمت کوچکی از هوشیاری

، در غزل هم داشتیم برخیزکند، میپس متوجه شدیم که موالنا به کجاها اشاره. خوانممیبقیه ابیات مثنوي را

دیگر خواب ذهن بس . حضور بایستمنشین یعنی بلند شو، وقت تلف نکن، قیام کن روي پاي » منشین، مخسب«

.خواب درد استکنی من این طور شدم، بیست سال پیش آنطور شدم،میهی ناله. است خواب درد بس است
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ستابرنَاَاسیرشیرپناهتبی*****ستاشبهمروشنروزِ،فروغتبی

مثالً ،خوردمیدرد حسهاي مااَرنَب یعنی خرگوش، بدون فروغ حضور روز روشن یعنی روز مثل شب است، روز به 

بدون فروغ حضور پس در این شب دنیا گفت مقدار زیادي از شب را تو باید بیدار باشی، بیدار بیند، میچشم ما

، بدون فروغ آن بدون روشنایی آن روز ن ببینیآیعنی به حضور باشی و روشنایی آن را بیندازي با روشنایی 

. روشن هم شب است

شیر حضور شما، اصل شما شیر است دیگر، چرا شیر است؟ براي این که از . ر اسیر خرگوش استبدون پناه تو شی

ما شیریم که . داستان شیر و خرگوش یادتان هست.جنس خداست، اسیر چی هست؟ اسیر خرگوش است

ت یادتان هس. کنیم آن شیر دیگري استمیبینیم و فکرمیعکس خودمان را توي چاهخرگوش را بغل کردیم

خواهیم، پناه تو خرد میما پناه تو را. کندمیاش به خرگوش فکرهمه،شیر ما اسیر خرگوش است. اینها؟ خواندیم

.پناه کی؟ پناه زندگی پناه خدا. توست، پناه تو هوشیاري توست، پناه تو بینش توست

صد خیلی سخت است، چه صد در حاال ،یادمان باشد چه یک عارف کامل که بگوییم صد در صد به حضور رسیده

اند که به عمق بسیار گفتم اشخاصی بوده،یعنی اگر یک نفر به بینهایت خدا زنده بشودکند، نمیخدا هیچ فرق

گوید که شما میامروز در مثنوي هم خواهیم خواند.کندمیاند، زندگی از طریق آنها صحبتبسیار عمیقی رسیده

براي این که این . یعنی گذشته و آینده نروید.ن لحظه ساکن و مستقر باشیدکنید که در ایمیبا خدا موقعی گفتگو

. گوید که چشم و گوش خدا به روزن استمیلحظه روزن است،

شنوید، یعنی در نمیشنود، شما هم حرف او رانمیتا نیایی به این روزن یعنی به این لحظه خدا حرف شما را

اگر درد داشته باشید و دردها مرکز شما باشند صداي او را. شنویدنمیگذشته و آینده باشید حرف او را

. شنودنمیاي را که آنطوري استهیچ ناله. شنودنمی!کنند خدایا کمک کنمیدرد دارند نالهها خیلی. شنویدنمی

، از جنس اینجا حرف بزنی.باید از طریق شکر از طریق رضایت از طریق پذیرش بیایی به این لحظه که روزن است

. این سخت است؟ بلی براي اینکه شیر ما اسیر خرگوش است.این لحظه باشی حرف بزنی، حرف او را بشنوي

و ما . شود هر لحظه، آن خرگوش استمیخرگوش چیه؟ شما ببینید توجه زنده شما بوسیلۀ چه چیزهایی بلیعده

د؟ شیر چرا باید اسیر خرگوش باش. به عنوان شیر اسیر خرگوش هستیم
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مصطفیايثانیینوحِتوکه****صفابحردرینکشتیبانباش

شود از میهر کسی به حضور زنده. مصطفی لقب حضرت رسول است، در ضمن مصطفی نور حضور هم هست

پس هر کسی به .در این فضاي یکتایی تو کشتیبان باش،گوید در این فضاي خلوصمی.شودمیجنس مصطفی

در مورد حضرت مصطفی، حضرت رسول هم صادق است که تو نوح ثانیی که .شودمیبانحضور زنده شود کشتی

.تو نوح ثانی هستی اي مصطفی

.پس هر مصطفایی بگویم که مصطفی لقب حضرت رسول است این اشتباه نشود یک دفعه، ولی خدا یک دانه است

این من . ایی بیشتر در جهان نیستشود، یک هوشیاري یک یکتمیرسد به نور او زندهمیهر کسی به حضور

کند، موسی به او زنده است عیسی به او زنده است، مسیح، حضرت رسول به او زنده است، میذهنی است که جدا

فردوسی به او زنده است، اگر شما به حضور زنده شوید بازهم به او ،او زنده است، حافظ به او زنده استهموالنا ب

شما از جنس او،شودمیروي او قائم،کشد عقبمیخودش را از شمازنده؛ بنابراین خدا یا زندگی امتداد

. خواهید بگذاریدمیحال اسمش را هر چی. شویدمی

آبراهاندرخاصهرا،رهیهر******لُبابباببایدمیشناسیره

گوید در پیمودن هر راهی باید یک راه شناس باشد که تدبیر و خرد داشته باشد میلُباب یعنی مغز، عقل، خرَد،

آبراهاندرخاصهمغز همین زنده شدن به بینهایت اوست، . مغز چیه؟ مغز زنده شدن به اوست.مغز داشته باشد

پس ما از حرکت در ذهن به سمت فضاي . برسد ثانیاً دریانوردي کندمخصوصاً اگر آدم بخواهد اول برود به دریا

که ما را به آب برساند، بعد از آب هم .خواهیم، در مورد ما و این آموزش موالناستمییک ره شناس با مغزیکتایی

.گیریممیدر اختیار او قرار. کندمیو دریا که افتادیم دیگر زندگی ما را ادارهتیعنی 

شدهکشتیبانغولی ستطرفهر*****زدهرهکاروانبنگرخیز،

بر بخیزد و روي ،برخیز، این همان برخیز است، هر کسی باید از خواب ذهن بیدار بشود: گویدمیببینید دوباره

شود کاروان انسان راهش زده شده، اکثریت انسانها االن من ذهنی میهوشیاري قائم بشود، اگر قائم بشود متوجه

این همه جنگ در بعضی . نها را بسوي درد کشیده بشوندآکند میشان درد دارند، درد وادارتوي من ذهنیدارند، 

راه کاروان انسانی زده . درد استایجاد کند؟ نه میل انسانها به میکنید که پول است که ایجادمینواحی شما فکر

ل دارند، میل به قدرت دارند و بقیه چیزهاي من ذهنی، یعنی حرص پوشده، خود آنها که دنبال پول هستند زیاد،
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رسند، به قدرت برسند به زندگیمیکنند اگر به پول برسند به زندگیمیآنها هم راهشان زده شده، آنها فکر

کیفیت ؟کند؟ قدرت معنوي داردمیکنید که زندگیمیفکرشما آن کسی که بیشترین قدرت را دارد . رسندمی

.اش؟ ندارد کهدارد زندگی

آدمی : اگر ما روي هوشیاري قائم بشویم و این لحظه به هوشیاري حضور بیدار بشویم و دید ما عوض بشود، گفت

.شویم که کاروان انسانی راهش زده شدهمی، دید ما دید حضور بشود متوجهدید است باقی گوشت و پوست

گوید من شما را به دریامید به آدم در بیابانها،دهمیغول آدرس را عوضی! و در هر طرف غولی کشتیبان شده

.رسانم ولی سراب استمی

تان را باید ارزیابی کنید، استاد معنویتان را و براي همین است که از بیت اول ما یاد گرفتیم که شما تمرین معنوي

دهد، بدتر دردتان زیادنمیکنید نتیجهمییا کاريروید یک کالسیمیباید ارزیابی کنید اگر ده سال است

کنید، میل میکنید، عیب جوییمیکنید، انتقادمیشما دارید غیبت. شودمیشود، هم هویت شدگی تان زیادمی

.کندنمیترسید، مریضی جسمی پیدا کردید پس این کارمیبه قدرت دارید، میل به کنترل دارید،

خواهم یک میخوانم فقطنمیبیتهاي این قسمت رانکند غول کشتیبان شماست؟ توجه کنید که من برخی از

. یم و مروري بکنیم بعضی ابیات را بر گردیم به غزلمان، خود آن هم به اندازه کافی طول خواهد کشیدنسري بز

سگانبانگازنگذاردراسیر*****روانشبشدفلکصدربربدر

بدر، ماه شب چهارده بر فراز آسمان در شب :گویدمی.هدتواند جهت را به ما نشان بدمیهر کدام از این بیتها

شما . کندنمیرها،کنندمیسیر خودش را به خاطر این که سگان در پایین عوعوکند،میروان است دارد حرکت

شدگی شوید، شناسایی کردید خیلی از ایرادها و هم هویتمیشوید، از من ذهنی دارید آزادمیهم اگر دارید بدر

کنند، نباید از این میمسخرهها زنند، یا بعضی موقعمیکنند طعنهمیتان را، اگر اطرافیانتان شما را مالمتخود

. کنیم مثبت استمیراه برگردید، و یا اگر تبدیل به بدر شدید باید نورتان را بیندازید، این کاري که ما اینجا

.کشیم کهنمیبکشیم،گویند که نکنید، پس ما از کارمان دستمیهمها خیلی

دربرسگانچونهمنانطاعتوصدرسويِدارندبانگ می*****توب

توانیم مرکز معنی میصدر راکنند بر بدر تو، و در اینجامیهستند که عوعوگوید طعنه زنندگان مانند سگانمی

. ي؟ نهباید هراسان بشو. اندازندمیکنیم، یا به مقام باالي تو، سر و صدا راه
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توبدرِبرکُنانوع وعسفَهاز*****اَنصتُواامرِزکَرّندسگاناین

اَنصتُوا یعنی خاموش باشید، امر اَنصتُوا یعنی انسان زمانی که در من ذهنی است باید خاموش باشد، یک جایی 

: داشتیم گفت

3199بیتپنجم،دفترمثنوي،مولوي،

باغستخشکلبکهکنکمتلفهین***الغبهراآبتکهیعنیاَنْصتوا

وقتی توي ذهن هستیم باغ ما خشک است چرا؟ براي این که از این صندوق به آن صندوق . باغ تو لب خشک است

فاصله دو تا صندوق روزن است، . کنیمنمیاز این صندوق به آن صندوق و فاصله بین دوتا صندوق را ما اصالً تجربه

شنوند که باید ساکت باشند، و فکر بعد از فکر در نمیذهنیهاي من. آیدمیتا صندوق آب حیاتاز فاصله دو

ت بیرونی، از امر ساکت حریکاخواهند من ذهنی را زنده نگه دارند، به خاطر تمیپرد به خاطر این کهمیسرشان

.کنند بر بدر تومیرند و از روي حماقت عوعوباشید، خاموش باشید کَ

در عالم در و بها همه راهنمایی موالنا است براي همه، که اگر کسی بدر بشود و صدر بشود که گفت انسان صاین

کنند، میگیرند، ستیزهمیایراد،زنندمیطعنهدشنوند که باید خاموش باشینمیذهنی کههاي خیلی از من،است

گوید شما تا زمانی که توي ذهن هستید ساکت باشید، وقتی رفتید به میتوانستند اذیت کنند،ها میآن موقع

. فضاي یکتایی حرف بزنید

3198بیتپنجم،دفترمثنوي،مولوي،

ایندریاستبگوشدنخواهدکم*****راستینکايآمدشزینقُلامر

گفته که اي راستین شده، اي به می گوید که این همه قُل آمده در قران که بگو به این علت آمده این هم امر است،

ولی. خواهد بگو، این دریاست تمام نخواهد شدمیاي کسی که به من زنده شدي، هر چه دلت،حضور رسیده

باغستخشکلبکهکنکمتلفهین****الغبهراآبتکهیعنیاَنْصتوا

را کم کنیم وقتی خوب درك کنیم که وقتی ما قضاوت . اصالً تلف نکن، یعنی از این صندوق به آن صندوق نرو

غذاي روح ما، نانی که باید بخوریم در بیرون است باید برویم کار کنیم، ولی با نتیجۀ ،غذاي ما در بیرون نیست

رسیم یعنی خاموش میاَنْصتوابنابراین به . آیدنمیشادي ما غذاي روح ما از بیرون.کارمان نباید هم هویت بشویم
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بینید که یواش یواش دارید از میخاموش باشید در حالی که هنوز من ذهنی دارید یک دفعهباشید، اگر شما

. بلی این هم آن آیه است. شوید، هیچ چیز در ما مثل خاموشی شبیه اصل ما نیستمیجنس اصل خودتان

204، آیه )7(قرآن کریم، سوره اعراف

و واْ لَهعتَمإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسونَومتُرْح لَّکُمتُواْ لَعأَنص

. خاموشی گزینید، باشد که از لطف و رحمت پروردگار برخوردار شوید... 

راکورعصايکَر،خشمزتو*****رارنجورشفاايبمگذارهین

تو شفا ،گوید که تو بیمار را فراموش مکنمیبینهایت خدا زنده شده،بهمی گوید انسانی که بدر شده و صدر شده

کند و صد هزاران ترجمان یعنی برکت و عشق میشود که کسی که شمع حضورش را روشنمیپس معلوم. هستی

گوید تو عصبانی نشو از دست کَرها تا عصاي کورها را از میاین شفاي بیماران است،،خیزدمیو زیبایی از او بر

.دستشان بگیري

،ما راهمان را ببینیم هر اشتباهی در این راه هزینه داردشودمیسببمثالً موالناهاي براي این که این راهنمایی

و کسی که به .دهدمیموالنا راه را نشان.بینید اشتباه کردیدمیروید به یک کالسی آخر سرمیشما بیست سال

گویم، من نمیمن همبیشتر مردم،شنوند مردم،نمیکه اینها امر اَنصتوا را کَرندگوید حاالمی،آنجا رسیده

گفت من این سحور را به .ولی در داستان سحوري دیدیم که سحوري در اختیار خودش نبود.کنمنمیراهنمایی

.زنم، دست من نیستمیخاطر خدا

آنها براي پول . تواند که نور نیاندازدنمیبدر هم،انداند بدر شدهپس عارفان و انسانهایی که به حضور زنده شده

موالنا براي پول این اشعار را گفته؟ براي مقام گفته؟ نه در اختیار زندگی بوده و زندگی خودش را از .کنندنمیکار

.طریق او بیان کرده، و این پیغامهاي زیبا به ما رسیده

جهان؟پیالنِنَرّهپايِپیشِ****تُرکَمانآنآالجقِخودچیست

جهان که پیالنِجهان چیه؟ یعنی نَرّهپیالنِتمثیل است، در مقابل پاي نَرّهمی گوید این آالچیق و خیمه ترکمان، 

توانند بیایند از بین ببرند این آالچیق را، آالچیق سمبل همین من ذهنی است، موالنامی،عارفان بزرگ هستند

توانید از شر آن میدوامی است در مقابل پیل زندگی، یعنی شمابیخواهد بگوید این من ذهنی ما یک چادرمی

اي در جهت بردن انسانها از من ذهنی به موالنا اثر سازندههمین توانیم بوسیله میو همین طور ما. راحت بشوید
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گوید از این آالچیق من ذهنی مترسید، همین که شناسایی میاي بگذاریم،اثر سازنده. دهیمبفضاي یکتایی انجام 

.شودنمیناامید بشود که من ذهنی من این قدر درد دارد و من چه کار کنم،هیچ کس نباید. ریزدمیکنید این فرو

به محض اینکه . گیردمیبراي اینکه پشت شما به زندگی متکی است و خرد او و شناسایی او در اختیار شما قرار

کنید که چیزي یمیک دفعه شناسایی. شما آرامش و شادي تان را از آنور بگیرید احتیاجی به این آالچیق ندارید

.دهد جز درد چیز دیگري نیستمیکه این آالچیق

نگرانی، احساس خبط، اضطراب، ،گوید که تو اي انسان من هستی، محصول من هم حسادتمیولی من ذهنی

! کجا اینها خوبند؟ بادام پوك هم خوبه آدم بکارد. اینها هم خوبند،حس تنهایی اینها محصوالت من است دیگر

منشین، : امروز موالنا گفت. خوب نیست! گوید خوبهمیزحمت بکشد نتیجه نگیرد، من ذهنیبیست سال

.تا دم آخر یک لحظه غافل مباشخراش، میتراشمیمخسب امشب، هر لحظه

پیغمبرممهینايباشد؟چهخود****صرصرمپیشِبهاوچراغِآن

رسول هم هست، چراغ من ذهنی، هوشیاري من ذهنی راهنمایی از زبان خداست به انسان، البته خطاب به حضرت 

چیه؟ مهین یعنی بزرگترین، بزرگ و این بیت ) صرصر باد سرد و سرکش و تند(آن در مقابل این بادهاي تند من 

شوي یواش یواش بتدریج قانون مزرعه هست، شما تسلیممیاز درون سوار براق. در مورد همه صادق است

شود، یک جایی می، زیاد...شود،میکنید، هوشیاري حضور زیادمیحظه با اتفاق این لحظه آشتیشوید، هر لمی

بینید هشتاد میخوانیم، یک دفعهمیشود، امروز هم گفت داریم همین رامیشود، یا خیلی زیادمیبینهایت

. درصد هوشیاري شما حضور شد، بیست درصد فقط درگیر چیزهاي بیرون است

درست مثل این که روز شده آفتاب شده یک . بردمیسرکش خدا، نور کم سو چراغ من ذهنی را از بینپس باد

شمعی هم روشن است، آن شمع چقدر نور دارد در مقابل آفتاب؟ 

خاكزرویدبرمردههزارانتا*****سهمناكبه صورِتودمدرخیز

ذهنی ازشهاي سهمناك است، چرا سهمناك است؟ براي این که مندر شیپور اسرافیل که بر خیز و بِدم

خواهد بگوید صور می.زندمیاین موالنا هم صور اسرافیل را. شوندمیمیرند و انسانها بلندمیترسند ومی

صورت دمیدن به شیپور نَفخ» پیشمقیامتستچوصورتنَفخزجهاندو«:گویدمیاسرافیل در غزل هم داریم
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گوید که شیپور اسرافیل همین انسانی است که به بینهایت خدا زنده شده و عشق میبینید که موالنامیرافیلاس

. شودمیو زیبایی و هزار تا چیز دیگر از او به این جهان ساطع

.خوب تو برخیز اي انسان این شیپور را بزن، تا هزاران مرده از خاك هم هویت شدگی زنده بشوند، بر خیزند

کنند، میشنوند، همه دركمیکنیم بصورتهاي مختلف، همهمیکنیم، این ابیات را پخشمیپس این کاري که ما

بیدار بشوند ،اند بلند شوندشود کسانی که در من ذهنی مردهمیسبب. کنند اثر داردمیهمه روي خودشان کار

. بیدار بمانند

چه جوري؟ با عمل کردن . اید؟ خیلی زیادن و از خواب درد بیدار شدهچند تا از شما بینندگان تا حاال از خواب ذه

من ذهنی تشکیل یکخدا شما را نیافریده که بیایید به این جهان،. پس خدا شما را الزم دارد. به اینجور ابیات

در ،دهممرکزم قرار ب،بدهید، آن به شما بگوید هر چه بیشتر بهتر، هر چه بیشتر انباشته کنم هم هویت بشوم

از کجا یاد گرفتیم؟ از . بینید که این دید غلط استمیشما. رسممیجهان درد ایجاد کنم این بهتر است، به زندگی

پس هر انسانی که به بینهایت خدا زنده بشود به ابدیت خدا زنده بشود و خدا او را بنوازد از طریق او . موالنا

. خودش را بیان کند این شیپور اسرافیل است

رستخیزازپیشسازرستخیزي****خیزراستوقتیاسرافیلِتوچون

راست خیز یعنی . اسرافیل این زمان هستیدازکنید، اسرافیل وقت هستید، میاالن شما که به این برنامه گوش

ات بلند شو قیام کن روي هوشیاري قائم شو، یعنی هوشیاري روي هوشیاري قائم بشود، خداییت به جهان به مادی

ازپیشسازرستخیزيتکیه نکند، یعنی شما دل مادي نداشته باشید، و قیامتی بساز قبل از آن قیامت بزرگ،

رستخیز، پس معلوم شد ماموریت انسانها چیه؟ گفتم که انسان فقط اینطوري نیست که به حضور زنده بشود و به 

.کندمیانسانهاي دیگر کمک کند، اول به انسانهاي دیگر کمک

کنند و درد ایجاد کردند، اصالً بقاي ما میدر ذهن زندگیچون در صد خیلی زیادي از انسانها االن من ذهنی دارند

همدیگر را همه این ،این همه سالحهاي سهمناك ما ایجاد کردیم، این همه میل به جنگ داریم. در خطر است

ي مان را هم در خانواده هم به کنترل و تهدید کنیم، هم بصورت جمعی هم بصورت فردي، ما زندگی فردمیتهدید

. شودنمیبا ترساندن کار درست. گذاشتیم، به ترساندن
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منَمنَکقیامت:کهبنماخویش****صنَمايقیامت؟کو:گویدکههر

ده اینها خطاب به انسان به حضور رسی). صنم یعنی بت معشوق(هر کس از تو بپرسد که قیامت کو؟ اي زیبا روي 

پس هر کسی که به بینهایت خدا و به ابدیت او زنده . خودت را نشان بده، بگو که قیامت خود من هستم. است

نه تنها به . تواند کمک کندمیقیام کرده روي پاي اصلی خودش، ایستاده و او به انسانها. شده او قیامت است

. بدانند که از جنس خدا هستند. بشناسندکند که خودشان را میانسانها بلکه به بقیه باشندگان هم کمک

شدهافزونجهانصدقیامتزین*****زدهمحنتسایلِاينگردر

هر . کنیدنمیمی گوید اي سئوال کنندة پر درد، این هم بیتی است که اگر شما خوب درك کنید دیگر سئوال

تواند از ذهن خارج بشود، سئوال و میکند با سئوال و جواب کردنمیفکر. کندمیکسی من ذهنی دارد سئوال

کند یعنی من ذهنی را و با سئوال و جواب انسان از محنت خودش میهن را تقویتذکند، میجواب ذهن را زیاد

.شودنمیآزاد

بخواهد آن صندوق را با یک صندوق دیگر ،شود، انسان توي صندوق باشدنمیسئوال و جواب به شناسایی منجر

یک کاري باید بکنیم که از جنس فاصلۀ دو تا صندوق باشیم، پذیرش اتفاق این لحظه . کندنمیکمکتوضیح بدهد 

مشاغل اناالحق تمامی آن کارهایی امروز در غزل داریم مشاغل اناالحق،. کندمیعدم قضاوت کمک. کندمیکمک

. کنید تا نشان بدهید که من از جنس خدا هستممیاست که شما

افتد میاز قیامت یک نفر هزاران نفر توانستند براي خودشان قیامت ایجاد کنند، چه اتفاق،ین قیامتمی گوید از ا

او خودش یک . شودمیآن فضا به زندگی زندهۀشود او بوسیلمیدر انسانها، وقتی در درون هر کسی یک فضا باز

اند؟ اند، چه جوري افزون شدهون شدهافزها صد جهان یعنی هر انسانی یک جهان است، و این جهان. جهان است

پس یک قیامت خیلی مهم است یک نفر به زندگی زنده . از کوچکی من ذهنی رسیدند به بینهایت خدا، این طوري

. بشود

سکوتسلطان،اياالَحمقجوابپس****قُنوتوذکرایناهلِنباشدور

، اهل این عبادت نباشد، یعنی هنوز وقتش نرسیده باشد ، اهل این ذکر نباشدمی گوید اگر کسی اهل قیامت نباشد

آماده نباشد، پس اي سلطان، سلطان هم خطاب به حضرت رسول است و هم به شما یا هر کسی که در این راه دارد 

رسید، اوالً گفتیم که به کسی نگویید، کسی را میشما دارید به حضور. کند، جواب احمق خاموشی استمیکار
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خواهد به مشاغل اناالحق دست بزند،نمیاگر او اهل ذکر و قنوت نیست او،تشویق نکنید، مجبور نکنیدترغیب و 

فاصلۀ دو تا فکر بشود یا دو تا خواهد از جنس نمیخواهد امر انصتوا را که ساکت باشید را رعایت کند،نمی

شما با او کاري ،ند و ستیزه کندخواهد از این صندوق به آن صندوق با صندوقها سئوال کمیصندوق بشود،

. ندارید

نامستَجابدعاجانابودچون*****جوابآیدسکوتحق،آسمانِز

شود، کدام دعا نمیآید، وقتی که دعاي ما مستجابمیمی گوید از آسمان خدا یعنی از طرف خدا جواب سکوت

توخواهی؟چهوتبگویدنچو: گوید کهمیکهدر غزل داریم. شودمیشود؟ دعایی که با من ذهنینمیمستجاب

چی: گویدمیزندمیروي بسوي فضاي یکتایی، خدا با تو حرفمیمی گوید یواش یواش تو، اَرغَبالَیک:بگو

ام از گوید به من خانه بزرگتر بده، بچهمیمن ذهنی. خواهمنمیخواهم چیز دیگرمیفقط تو را: خواهی؟ تو بگومی

شود؟ شما میاینها مستجاب! ام ازدواج کند بهش شوهر بدهام به دانشگاه برود، آن یکی نوهقبول شود، نوهکنکور 

.خواهیدمیچیز

خداازکهخواهند مال من ذهنی است من ذهنی نباشدمیشود، دعاهاي من ذهنی که چیزمیدعا نامستجاب

استامکاناتتمامفضايآنوبرويفضاآنبهشمااگر. ماستپیشهمنودآمدصدکهچون،خواهدنمیچیز

حریصمرد.استحرصدعاياین؟استدعاییچهاین،بدهزیادپولمنبهبگوییبایدچیبرايبایدشماحاال

گوشوچشم،کنندتوجهبایدکوشندمیکهزنانومردان.لحظهاینبهبیائیدبایدشما.کهبکنددعاتواندنمیکه

.استلحظهاینروزن،استروزنبهخدا

لحظهاینبهبیاییاگرولیشودنمیمستجابهمدعایت،شنودنمیراصدایتخدانباشیلحظهاینجنسازتا

البته.استکافیاوباشدنیکی.بدهمنبهصندوقکهگویینمیموقعهیچ،بشويصندوقتادوۀ فاصلجنسواز

فعالً،شماکنیدقبولبایدراها همینولی،نیستذهنیمنۀ بوسیلموالناخودگویدمیاآلن،دركقابلچیزهااین

. استاینطوريکهکنیدقبول

شدبیگاهمابختازروزلیک*****شدخرمنگاهوقتدریغااي

کهاهللاءشاناودیگرنماندهوقتیعنی،استشدهشبهممابخت ازواستخرمنموقعکهافسوس:گویدمی

.ندارداشکال، استرفتهباالماسنولی.استمحصولکردندروموقعیعنینشدهشبونشدهدیرشمابراي
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دواممرِعواربآیدمیتنگ*****کالماینفراخیوتنگ ستوقت،

کهشودنمیاستکمهمبازکنیصرفهممرعتمامکهاستزیادبقدريمطلبامااستکموقتکهگویدمی

.استايسادهابیاتاینهاوکردبیانرااینها

تنگبهآردهمیرابازاننیزه****تنگهاي کواندرینبازينیزه

ودارندذهنیمنکههستندانسانهاییمنظورتنگهاي کوچه.کنیممیبازينیزهتنگهاي درکوچهماگویدمی

ودارندبلنديخیلیذهنیمن، دانستنآنباومادانیممیگویندمیوکنندجدلوبحثخواهندمیپذیرندنمی

همخودشوآوردمیتنگبهرابازاننیزهاینبنابر، رامعنویتاسبایندادجوالنخیلیشودنمیاینهابین

کندمیمعنی

غالماياستوقتزرهصدترتنگ*****عوامفهمِوخاطروتنگوقت،

مرتبهصد،معمولیانسانهايیعنیعوامفهموخاطرواستکموقتگویدمیجواناي،جوانايیعنیغالماي

مقاومتکنندقبولخواهندنمیشانذهنیمنباهممردمولیاستکمکهوقتیعنی، استوقتازترتنگ

راراه،استکاملعارفکهانسانیمقابلدر، کنیدمیمقاومتاگرشما،استمهمهمبیتهااینخب.کنندمی

.بپذیریدباید،دهدمینشان

کَشی؟میچونسخندردرازياین*****خامشیآمداحمقجوابچون

؟کشیمیدرازسخن؟ پسزنیمیحرفدیگراینقدرچرا،استخاموشیاحمقانجوابنگفتیمگرگویدمی

.خودشدهدمیجواب

نموبارانراشورههردهدمی*****کرمموجورحمتکمالِاز

، وصلماوبهمنیعنی،خیزدبرمیکهایزديبخششموجواستکاملایزديرحمتاینکهخاطربهگویدمی

ردوپذیرندنمیذهنیهاي مناینکهولو،بدهدنموبارانهمرازارشورههرخواهدمیآیدمیآنورازکهموجی

کهندارمکاري،ببارمداندمیصالحودهدمیاجازهمنبهزندگیکهموقعهررابارانمخواهممیمنولیکنندمی

شوبلندگفتدیدیدکه،خواندیمامشبسبمخُمنشینة باردررامطلباینبوخبله.کندنمییاکندمیقبول
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،منشینهمینبهدوبارههممطلبیکبدهیداجازه. دیدیدقشنگکهراقضایاۀ بقیوگلیمدرپیچیدگیایناز

:زندمیمثالگویدمیبخوانیمامشبمخسب

1279مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بیت 

گر ز خود دانند آن باشد خداج ****و، نوري بر زجاجآبدرسبدچون

فکربودنناقصیعنیفکرنقصانیعنیاینجادر،چیزيهردرنقصانداجخ،تويبگذاريراسبدگویدمی.داجخ

شودمیردشیشهازهمنور،بشودخنکآبتوگذاشتندمیگذاشتندمیتوشسیبمثالًگذاشتندمیقدیم،آب

شیشهوسبد،استفکرشانکوتاهیخاطربهاین،بدانندخودشانازرانورشیشهوسبداگر،شیشهیعنیزجاج

ما،استخودمانازآیدنمیآنوراز،آیدمیآنورازکهنورکهکنیممیفکرذهندرمااگر.استذهنیمنمعادل

.بشویماومثلهمخودمانکهزمانیتاگویدمیمابهکاملعارفیکیادانیمنمیخودمانمانه.دانیممیخودمان

.رویممیجلوماکهیواشیواش

نهایتبیشماکهشودمیباعثبردمیمعراجبهراشماکهايوسیلهیعنی،استردمدراقبکهاولبیتدرگفت

سوارلحظهایناتفاقپذیرشبا؟شويمیسوارجوريچهشوسوار،اآلنهمینشماستردمد، بشویدزندهخدا

فکرشماپس.شرطوقیدبدونوقضاوتازقبل،استلحظهایناتفاقپذیرش،تسلیم.تسلیمباشویدمی

.شماستازهمآن،شودمیردشماازنورکهشیشهمثلیااستخودتانازآبسبدمثلکهکنیدنمی

ازاآلنداریمماکهشاديخردهکیاین.شماستازاین، کندمیادارهشیاريوه؟کندمیادارهچیرابدناین

ازنشتییکلحظهایندرزندگییعنی.آیدمیآنورآن هم از.نیستدرستایننه،خودماناز؟ آیدمیکجا

،لحظهایناتفاقمقابلدرکندمیمقاومتذهنیمن.کنیممیمقاومتماکهگرچهرساندمیمابهراخودششادي

.هستهمزندگیمقابلدرمقاومت،لحظهایناتفاقمقابلدرمقاومت

آدمهابرخیبهشماکهگرچه،دیگرایمزندهاینکهکما،شودمیماوجودواردزندگیآبمقداریکحالهربهولی

اند شدهجسمیمریضستیزندمیچیزهمهباهستندزندگیبانوكبهنوكبساز،نداهشدخشککنیدنگاه

بهشانچیزهمه،هستندشکننده،هستندسفت،هستندانعطافبی،دارندپذیرشعدماند شدهروحیمریض

چیزيکهاین،آیدمیورآنازايسازندهچیزهرکهکنندنمیفکراینهااینکهبرايند؟اینطوریچرا.خوردبرمی

دیگراجزا،رااینگفتیمبارها،آنجاگذارندمیرویممیجسمیبهماوقتیکهبینیدنمیشمامگر.اینکهندارد
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همکاريهمبااجزاۀ هم،استتیکهیکبدناینکههستمادربخشیوحدتنیرويیک،نیستندهماهنگ

یکیآنرودمیورآنسلولآنرودمیوراینسلولاین.هیچی،مردیممایعنیشدخارجآنکههمین،کنندمی

شناسندمیراهمدیگرنهکنندمیهمکارينهدیگرهمبادیگرسلولهااینازکدامهیچ،گویدمیدیگرچیزیک

.شوندمیتجزیه،یهیچ

،شویممیشدندیدهسببکههستیممااینکهگفتقبلۀ هفت.ماستاصل،هستیمما،بخشوحدتنیرويپس

شنیدنماپس،مااصل،اویعنیما،ماۀ بوسیلشنیدن،چشمپیهۀ بوسیلنهگیردمیصورتماۀ بوسیلدیدن

خالصهنیستیمدیدننیستیم

کاندرو آن آبِ خوش از جوي بود*****، داند عنودجوزگرددجداچون

موقعالبتهکه.بودجويازخوشآبآنکهشودمیمتوجهگرستیزهاین،برداريجوتويازراسبداینگویدمی

کهرویممیفرودردخواب،رویممیفروذهنخوابدراینقدرماهمآنازقبلولی،گیردمیصورتاینمامرگ

حس،کنیممیتنهاییحس،کنیممیجداییحسنداریمحوصلهشویممیرمقبی.میریممیاصالًذهناینتوي

.کنیمنمیشادي

بیرونتوجهوییدأتبهاحتیاجیاصالً،هستندشاديۀ چشمجوشدمیشادي،اندزندهخدانهایتبیبهکهآنهایی

فرضمثالً،داریمماباالستماسناگرکهايتجربهاینبوخ.بگیرندجهاناینازچیزيندارنداحتیاجی،ندارند

اگریمهمتوجاًحتم؟استبودهآنورازآبگرستیزهبعنوانکهنیستیممتوجهاآلنما،استسالمانپنجاهکنید

بشویممتوجهتوانیممی،داجخگفتنباشدناقصفکرماناگرکنیمملأتخوب

بکآن لُمع بود از مه تابان خو*****از غروب،آبگینه هم بداند

ازنورآنکه،نداردنورخودششودمیمتوجهنشودردنوروبشودغروبوقتیشودمیردنورازشکههمشیشه

،کندنمیفرقیخورشیدنوریاماهنورحاال،شودمیردشیشهازافتادهماهنور،ماهنوریعنی،بودخوبتابانماه

تابانمه.استبودهتابانمهازدرخشندگییادرخششآنکهفهمدمی،شودمیتاریکشیشهنباشدنورآن

راابیاتاینکهاآلنشما.استزندهزندگیبهکهباشدانسانیتواندمیباشدزندگیتواندمی،کنیدتوجهتواندمی

کهدیدیدکردیدگوشبرنامهاینبهسالیکاگر.کندمیروشنراشمازندگی،بدانیدتابانمهراموالناخوانیدمی

نبایدمااصالً.باشیدشکرگزار، کردممننگویید،برگردداستممکنآدم،ها، کارِوسطحاال،رسیدیدجاییبه
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ازکهوقتیخدائیتبعنوانآزادمانة ارادباما،کنیمنمیماراکاريهیچ.استادعاکردممن،کردممنبگوییم

ولی،شودمییکیایزديخواستباماخواست،بفهمیمراایزديخواستتوانیممیهستیمصندوقهاۀ فاصلجنس

گفتنمناین، کردممنگویدمیکندمیدرسترامن،رودمیصندوقیبهصندوقیازکهکسی،نهصندوقتوي

.کردممنمبگویینباید،گرداندبرمیدوبارهبزرگتريصندوقبهراآن

مپس بخندد چون سحر بار دو****مچشمش را گشاید امر قُهچونک

قبلقسمتهمینیکیکنیممیصحبتداریمامروزکههستجادو،برخیزیعنیمقُ،مقُامروقتیکهگویدمی

وقتیگویدمی،خنددمیدومباربرايگویدمی،خوانیممیاآلنکههستمدثرة سورهمیکی.خواندیمکهبود

استکردهمیقبالًکههایی خندهاونکهشودمیمتوجه،استزندگیة خند،کندمیدیگرية خندیکانسان

:ببینیدبله؟کردممیمنبودندچیها خندهآنگویدمی،بودندمصنوعیهاي خنده

1ۀ آی،)74(مدثرة سورقرآن کریم،

)1(یا أَیها الْمدثِّرُ

)1(کشیدهسردرجامهاي

هویتهمرافکرهایاکشیدهسربرراذهنۀ جامکه،بشودتواندمیانسانیهربهمربوطکشیدهسردرجامه

.است

رفَأَنذ 2(قُم(

)2(بدههشداروبرخیز

،دیگرانبههمبدههشدارخودتبههمشوبلند،استصادقهمشمامورددراستصادقرسولحضرتمورددر

،استبرخیزامراینگویدمیداردرامقُهمین.دیگراستمشخص

)3(وربک فَکَبرْ

)3(کنیادبزرگیبهراپروردگارتو

بزرگخداواستبزرگخداکهبگوییذهنبابنشینیتوکهنیستاینپروردگارکردنیاد،شوبزرگهییعنی

تبدیلداريکنیمیبازرافضاخردهیکوشويمیتسلیمشماکهدفعههر،کنیبازرادرونباید.نهاست

ماديکهراذهنیبافتیکما،کردیمکوچکراپروردگارذهنیمندرماحاال.رااوکنیمیبزرگواوبهشويمی
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سرما، ارزيهمانکهدانمیلرزيمیکهچههربر: گویدمیشدیمکوچککوچکمرکزمانگذاشتیماست

نهایتبییعنی،داریمارزشهمانقدرپس.کنیممیدعواهمخودمانبا،مردمباکنیممیدعواکوچکچیزهاي

، منبهزديصدمهدالرپنج؟کرديراکاراینچراکهکوچولوهاي تلخیاوقاتهمینبهکردیمتبدیلراخدا

،هستیمکوچکپس،شویممیناراحتماکوچکچیزهايبراياگر، ارزيهمانکهدانمیلرزيمیکهبرهرچه

.گذراستچیزهمه،استگذرحالدرچیزهمهاینکهبراياستکوچکچیزهمهماالًولی

)4(وثیابک فَطَهرْ

)4(دارپاکیزهرااتجامهو

وقتی،بشویمروانساکنکهوقتی؟شودمیپاکیزهجوريچهجامه.استذهنۀ جام،استفکرۀ جام؟چیهجامه

لباس،لباست،باشیدنداشتهشدگیهویتهمدیگروبشودردشماازآنوريخردوباشیدساکناینجاشما

.نیستکثیف،هیجانتلباس،فکرت

هله تا دو چشم حسرت سوي خاکدان نماند*****ز غبارها بشویید حکمتآببهجانودل

آنورازکهآبیۀ بوسیلاستدلمامرکز.کنیممیزندگیماکهاستجانیهمانجان،راجانتانورامرکزتان

. نماندجهانبهماحسرتچشمتابشوییدزندگیباشدنموازيباآیدمی

)۵(والرُّجزَ فَاهجرْ

)5(گزیندوريها پلیديازو

شدگیهویتهمشمااینکهیعنیگزیندوريپلیدیهااز،فکرهاستودردهاباشدگیهویتهمواقعدرپلیدیها

مثالً،کندمیآلودهراچیزتهمهآیدمیماديمرکزآنازکهانرژيچون،شويمیپلیداًفور،ندهقرارمرکزترا

آنراعملیهرفکريهر،باشدداشتهکینهنفریکبهنسبتآدماستیکاف،کندمیآلودهراچیزهمهکینه

عالئمبودنخشمگین،استقدرتعالئمداشتنکینهکهکنندمیفکرذهنیهاي منازخیلی.کندمیآلوده

.استذهنیمنضعف،استضعفعالئماینها، استقدرتعالئمدیگرانترساندن،استقدرت

﴾6﴿ولَا تَمنُن تَستَکْثرُ 

)6(بشماريفزونراآنکهمکنبخششیو

.استفراوانیخداواستنهایتبیخداواستنهایتبیاوواوستطرفازکنیمیکهبخششیهریعنی
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بهچونذهنیمن. گوید بزرگ استمیمن ذهنی،نیستبزرگماازبخششیهیچیعنی.هستیدفراوانیهمشما

.کندمیجلوهبزرگمابخششکوچکترین،استدادهقرارمرکزشرامحدودیتداردعالقهمحدودیت

﴾7﴿ولرَبک فَاصبِرْ 

)7(آرصبرپروردگارترضايبرايو

رامزرعهقانونکنیآزادجهانازراخودتبشويتبدیلاوبهشمااینکهبراي،دیگرکردیمصحبتهماینکه

.کنمعرضناخدمتتبایدکههستهمدیگرچیزچندتایکمنخواستممیکهبودناینها،بکنیرعایتباید

برخیز، آن برخیز همراه با : دنباله ابیات را برایتان بخوانم، پس ما متوجه شدیم در این قسمت موالنا وقتی گفت

.دهیممیبراي شما معنی دار بود، دوباره از دفتر پنجم مثنوي ادامهها بقیه آیه

آمدشکه در آن تقلید بر می****شخودةش آید هم بر آن خندخنده

هاي رسد به آن خندهمیشود و به شادي حقیقیمیم یعنی برخیز از خواب ذهن بیدارمی گوید وقتی با امر قُ

دانید من ذهنی میکردم،میآن زمانی که من تقلیدکه گوید می.گیردمیاشکرده خندهمیقبلی که در من ذهنی

آید میمثالً خشمگینآیدمیواکنش نشان ندهیم وقتی یک کسیگیریم میکند، این هم که ما  تصمیممیتقلید

براي این که من ذهنی در مرکز ماست، من . کنیممیشویم، چرا؟ تقلیدمیبینیم فوراٌ خشمگینمیما خشم را

. ذهنی کارش تقلید است

ها که آنموقع براي چیآید به آن خندهمیامخندیدم االن که به او زنده شدم خندهمیمی گوید در زمان تقلید

.ها خیلی خنده دار بودآن خنده! خندیدممی

زت بود و این اسرار و راکین حقیق*****گوید از چندین ره دور و دراز

اینکه یک . شود یک مدتی ما باید روي خودمان کار کنیممیمی گوید بعد از این همه راه دور و دراز، پس معلوم

کند اینها درست نیست و باید تکرار کنیم این ابیات را، این میکند عجله دارد سئوالمیکسی دو سه ماه کار

رعایت کنیم، قانون جبران را رعایت کنیم، تا قانون مزرعه را ،صبر را رعایت کنیمقانون ،صبر کنیمرا،ها برنامه

گوید این حقیقت بود، این که االن من بهش رسیدم و راز این بود و االن من می.این راه دور و دراز طی شود

بلکه االن . کردیممیمفهمیم که آن نبوده که ما تجسمیشویم آنموقعمیمتوجه شدم، وقتی ما به هوشیاري زنده

!خندیدم منمیپس براي چیها آید که آنموقعمیو به یادمان. که زنده شدیم این است
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!رکردم از عمیا و شوشادیی می*****من در آن وادي چگونه خود ز دور

از نابینایی،!کردم از کوريمیمی گوید در آن وادي ذهن که در حالی که از حضور دور بودم چگونه شادي و شور

شادي و شور. آید، این شور مربوط به شادي استمیخندیدم، اینها به یادشمیدیدم همین طورنمییعنی 

.بیندنمی، عمیا یعنی ندیدن، همینطور که من ذهنیکردم از عمیامی

منظور از کور در .تو از کَران خشمگین مشو که عصا را از نابینایان بگیري: گفتن یکی مثنوي خواندیم که آدر 

بیند، و اینها از شور و میبیند ولی دلشاننمیشانچه بسا آدمهایی هست که چشم حسی. اینجا من ذهنی است

همه چیز را بد. اندچه بسا انسانهایی که چشم حسی خوب دارند ولی دائماً غمگین. شادي زندگی برخوردارند

. بینندمی

دنموست نقشی میستم سدرك س**؟آن چه بود،بستم خیال ومن چه می

بافد خودش میبافد دیگر، از این صندوق به آن صندوقمیکردم، من ذهنیمیبستم خیالبافیمیمن چه خیالی

آید به این جهان درك سست دارد، یک نقش سستی به من میوقتی انسان.را، آن چی بود؟ آن درك سست من

دهد درك میمن ذهنی است، و وقتی که انسان من ذهنی را مرکزش قرارنمود یعنی نشان داد، نقش سست همین

ام هست چرا اینقدر من دردکه من چی،کند به تأملمیولی درد انسان را وادار. سست دارد، درك بد دارد

کشید ناراحتی دارید در زندگی پس من ذهنی دارید، من ذهنی از دید سست است از میاگر شما درد.کشممی

توانید مرکزتان قرار بدهید و این میتوانید خود خدا رامیدرك سست است، به جاي من ذهنی شما زندگی را

. مقصود اصلی شما از بودن در این جهان است

؟تکو خیال او و کو تحقیقِ راس*****؟مردان کجاستره را فکرتطفلِ

اي این که بلد نیست، طفل راه فکر انسانهاي به حضور طفل در اینجا انسانهاي من ذهنی هستند، طفل راه است بر

خیال من ذهنی کجا؟ و تحقیق یک انسان راستین کجا؟ یک انسان راستین مثل موالنا :گویدمی.رسیده را ندارد

من ذهنی خیال خودش را. اي شدید، دیدي دارید که دید حقیقی استکه به زندگی زنده شده یا شما به درجه

در مثنوي دفتر چهارم به ما گفت . راین شما به تحریک من ذهنی نباید امر بیدار شو را زیر پا بگذاریدبیند  بنابمی

اینها کهگویدمیاالن. اي هم به تو زدند بپذیر، اصالً اهمیت ندههر طعنهشما بر خیز از این گلیم بیا بیرون، : که

براي همین است من . نکردند، هیچ زحمتی هم نکشیدنداند، اینها فکر انسانهاي بزرگ را ندارند و تحقیق همطفل
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شما از انسان به بینهایت خدا زنده شدة مثل ها باشد که در این برنامههایی کنم اگر این چنین برنامهمیعرض

بینید میاول برنامه هم عرض کردم، موالنا.کندمیراهنمایی،شنوید که در آنها خرد وجود داردمیموالنا ابیاتی را

ها را تا آیه از قرآن آورده، اگر شما این آیه2000جمع کنید حدود اگرگویم دیوان شمس و مثوي را میکه من

تواند چیز دیگري را به جاي دین به شما نمیبخوانید و دینتان را بفهمید خوب نیست؟ اگر دینتان را بفهمید کسی

ولی وقتی طفل باقی بمانیم من ذهنی باقی . داردستیزه وایا شما را با هم دین خود به،بفروشد و تحویل بدهد

. رویممیبمانیم، خیالبافی بکنیم هر کسی براي خودش تجسمی داشته باشد بیراهه

هر . تواند ما را در درك راه معنوي و دینی کمک کندنمیبه عبارتی هیچ عارفی هیچ بزرگی به اندازة موالنا

گوید مثل مییک غزلیاآورد میموالنا یک قصه. تان را بفهمیدخواسته شما دیننمی،کسی گفته موالنا را نخوانید

دهد وقتی به آن آیهمیو در آن زمینه قصه توضیحآوردمییکی دو تا آیه قرآنغزل امروز خواهیم دید االن، 

است که نفهمی، سخت ولی اگر بخواهی مستقیم بروي بخوانی ممکن فهمید چیه،میاش رارسد شما معنیمی

.کندنمیهر کسی گفته نخوانید یا تشویق. است

خودش یک سئوال است چطور ما این آموزش در این مدت طوالنی که چند صد سال گذشته توجه نکردیم، 

چرا خودمان نفهمیدیم که به دیگران هم ارائه کنیم؟  چرا معانی این . به عنوان حتی منبعی براي توضیح قرآن

؟ما نباید خوب بفهمیمها راآیه

دانم، ولی خودم نمیرا چه جوري بخوانیم؟ جواب من این است که منها پرسند که این آیهمیگاهی اوقات از من

ها رسیدم، رفتم اینها را خواندم با این زمینه مراجعه کردم با نور آن اطراف آن این کار را کردم وقتی به این آیه

چیه، ولی بدون این راهنمایی فهمیدمیبینید شمامی، و آن موقعکل سوره هم خواندمبلکه خواندمهم را ها آیه

هم کنم و این کار را میدیگري هم باشد ولی من این کار راهاي ممکن است راهمتوجه شدن سخت است،

. اش بپرسیدبهترش را شما باید از متخصصینهاي البته راه. از من بپرسدیکنم هر کسمیپیشنهاد

ریا مویز و جوز یا گریه و نَفی****دایه باشد یا که شیر،فکر طفالن

دارد یا شیر یا کشمش و میذهنی یا دایه است، دایه همین سرپرستی که به جاي مادر بچه را نگههاي فکر من

گوییم به ما کشمش و مییا. کنیممیر من ذهنی همان کار راما هم د. کندمیگردو  یا اگر بهش نرسد گریه و ناله

.کنیممینرسیده گریه و نالهگردو بده این را بده آن را بده یا به ما 
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د هست چون طفلِلَّقَآن ملگر چه دارد بحث باریک و دلی****لیلع

ستدالل علمی بکند یا حاال هر منطقی تواند بطور باریک امیمی گوید آن تقلید کننده مثل طفل بیمار است گرچه

بکند، بعضی از صندوقهایش استدالل محکمی است، دلیل است بعضی از صندوقها، ولی از صندوقی به صندوقی 

. شناسدنمیاست ولی این طفل علیل فاصله بین دو تا صندوق را

.در بیت اول بودکه آیه اول که. غزل است بخوانمهمربوط بهم کهاجازه بدهید این چند تا آیه 

1، آیه )94(قرآن کریم، سوره انشراح

 كردص لَک نَشْرَح 1﴿أَلَم﴾

)1(ات را برایت نگشودیم؟آیا سینه

براق دم در است گفتکنیم، میما آب و روغندر واقعآیا انسان فضاي درون ما را به بینهایت زنده نکرده؟ کرده، 

دهیم به هر چیزي آب و روغنمیسان نشدیم آب از روغن جداست وقتی واکنشدر ما وقتی ان. شویمنمیسوار

رعایت کنیم آب از روغن راامر انصتوا، گفتاگر خاموش باشیم. کنیممیکنیم، یعنی آب و روغن را باهم قاطیمی

شود، وسیعترمیفاصله دو تا صندوق هی وسیعتر،یعنی مدتی از این صندوق به آن صندوق نرویم. شودمیجدا

شویم و جسم خودمان را و من ذهنی خودمان را در برمیشود و یک دفعه ما به یک فضاي بینهایت تبدیلمی

. گیریممی

در این بحر در این بحر همه چیز بگنجد، مترسید مترسید گریبان سینه ما را گشوده، . جوابش بلی است

. اینها در مورد حضرت رسول هم صادق استیعنی وقتی انسان شدیم دل ما گشوده شده، . مدرانید

 كروِز نکنَا عضَعو2﴿و﴾

)2(و بار گرانت را از پشتت برنداشتیم؟

و رنجشها هم جزوش است، و خدا اینها را از پشت ما برها کند، کینهمیبلی هر انسانی گذشته سنگینی را حمل

درست کرده، من درد درست کرده، انسان این دردها را انسان وقتی آمده هم هویت شده بطور جمعی من . داردمی

ما باید این هوشیاري را در جهان پخش کنیم تا آدمها . تواند از پشت ما همین االن هم برداردمی.کندمیحمل

. همکاري کنند، عمل کنند روي خودشان کار کنند و بار گران را از پشتشان بیندازند
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﴾3لَِّذي أَنقََض ظَْھَرَك ﴿ا

)3(کرد؟میباري که بر پشتت سنگینی

کنید یعنی من ذهنی میاگر شما هنوز گذشته را با خودتان حمل. کردمیبله البته که این بار بر پشت ما سنگینی

. کنیدمیدارید، بار را هنوز دارید، شما کینه دارید؟ رنجش دارید؟ اگر دارید پس دارید حمل

﴾۴َوَرفَْعنَا لََك ِذْكَرَك ﴿

)4(ا تو را بلند آوازه نساختیم؟آی

تواند بینهایتش را در هر انسانی زنده می، وقتی خداهم در مورد حضرت رسول صادق است هم در مورد هر انسانی

فرستد مشهور تمام کائینات نیست؟ میکند و این انسان که صدر و بدر عالم است این انرژي را به همه باشندگان

ا به آنجا برسیم، یعنی نباتات، جمادات، حیوانات، شاید خیلی باشندگان دیگر هم همه منتظرند م. چرا هست

.باشند ما نشناسیم

﴾۵فَإِنَّ َمَع اْلُعْسِر یُْسًرا ﴿

)5(از پی دشواري آسانی است،پس

:کندمیاین دشواري همین درد هوشیارانه است و تاکید

﴾۶إِنَّ َمَع اْلُعْسِر یُْسًرا ﴿

)6(دشواري آسانی استهر آینه از پی 

کنید و میاید و دارید حملاگر شما درد هوشیارانه بکشید و شناسایی کنید دردهایتان را که با آنها هم هویت

:بلی همین بود. شودمیآورد و آنها را بیاندازید بعدش آسانمیپشتتان را درد

﴾٧فَإَِذا فََرْغَت فَانَصْب ﴿

)7(کوش ت عبادبه ارغ شوي فاز کارچون

خراش یک دمی فارغ مباش، هم میتراش ومیاندازه کافی توضیح دادیم این را، گفت که تا آنجا که فرصت داري

دهد و فوراً برمی گردد به میآید در بیرون کارش را انجاممیدر مورد کسی که به بینهایت او زنده شده و

. هم هویت شده با جهان هنوز توي ذهنش استچسبد، صادق است، هم در مورد انسانی که نمیاشآفریده

از این کار فارغ شو از کار درست کردن من . کند، در مورد آنهم صادق استمیهنوز نشسته و خوابیده وقت تلف

.یعنی زیر بار درد برونصباَذهنی، برگرد برو آنجا هر چه سریعتر و این را گفتم همین 

﴾٨﴿اَْرَغبْ َوإِلَى َربَِّك فَ 
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)8(مشتاق شوو به پروردگارت 

گفت اگر سوار براق شدي یک ذره جلو رفتی زندگی با تو صحبت کرد . این هم جزو غزل است که برایتان خواندم

خواندیم حاال چند تا هماین . خواهممیخواهم بگو فقط تو رامیخواهی؟ نگو فالن اتومبیل رامیبه تو گفت چی

غزلرویم سويمیخوانممیچیز هم

1آیه ) 103(قرآن کریم، سوره العصر

﴾1﴿والْعصرِ 

)1(سوگند به این زمان

می گوید سوگند به این لحظه به این زمان 

﴾2﴿إِنَّ الْإِنسانَ لَفی خُسرٍ 

)2(که آدمی در خسران است

و در غزل داریم خوش سالمان، خوش سالمان کسانی هستند ؟درست است.انسان من ذهنی در زیانکاري است

کارد میاین قضیه که انسان در ذهنش در زیانکاري است بادام پوك. کنندمیکه شما را به زندگی و به صبر توصیه

اي آمدند اما یک عده. تعریف وضعیت انسان هم  هست. شودمیکند به درد منجرمیکند و فکرمیو هر چی عمل

کار کردند؟ آمدند به این لحظه به روزن بنابراین عمل نیک و هوشیارانه انجام دادند اگر بیایی به این لحظه چه 

شوي و ایمان میدر این صورت تو از جنس زندگی،یعنی از گذشته و آینده جمع بشوي در این لحظه ساکن بشوي

.  آوردي

الَِحاِت  ْبِر إِالَّ الَِّذیَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصَّ ﴾3﴿َوتََواَصْوا بِاْلَحقِّ َوتََواَصْوا بِالصَّ

مگر آنها که ایمان آوردند و کارهاي شایسته کردند و یکدیگر را به حق سفارش کردند و یکدیگر را به صبر 

)3.(سفارش کردند

ارتعاش زندگی را بهپس اینها آدمهایی هستند که آمدند به این لحظه، به روزن از جنس زندگی شدند مثل موالنا

نه من کند میبینید که قسمت زنده شما دارد ارتعاشمیرسند شمامیکنند، وقتی به شمامیدر جهان پخش

کنند وقتی میتان، آنهایی که خوش سالم نیستند کینه و درد و حسادت و آنجور چیزها را با خودشان حملذهنی

همین دیدن قیافه شان شما را به من ذهنی . آورندمیعاش درشوند من ذهنیتان را به ارتمیاز نزدیک شما رد
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.گیریممیاز روانی آنها ما ارتعاش به زندگی رااند صبري و آدمهایی که در این لحظه ساکنبیکند، و بهمیتوصیه

و .کنندمیکنند و همین طور ما را به صبر دعوتمییک حالت میل  به وحدت بخشی و ما را از جنس خودمان

شوید، پس ارتعاش زندگی را میکنید هم زندهمیرا گوشها بینید که این برنامهمیشما. کندمیموالنا این کار را

. گوید صبر، صبر قانون مزرعه هستمیگیرید، و هم مرتب موالناها میاز این برنامه

: بلی یک مطلبی هم در غزل هست آن هم بگویم

8آیه ،)93(قرآن کریم، سوره الضحی

﴾8﴿َوَوَجَدَك َعائًِال فَأَْغنَى 

)8(آیا تو را درویش نیافت و توانگرت گردانید

و » بِرَستهخودنیاززبِرُسته،حقغَنايِز«سام نیازمندیها داریم و در آنجا داشتیم که   قدر ذهن ما انواع و ا

هستیم به مقاممان هستیم به بدنمان همین طور قیامت، روز و روزگاري که ما متکی به جهان هستیم به پولمان

.  لرزدمیشویم که این زمینی که بهش متکی هستیم زیر پایمانمیهستیم متوجه

1، آیه )99(قرآن کریم، سوره الزلزال

﴾1﴿إِذَا زلْزِلَت الْأَرض زِلْزَالَها 

)1(آنگاه که زمین لرزانده شود به سخت ترین لرزه هایش

، غزلمان پس از این توضیحاتبلی رسیدیم به 

بودستگسستهطمعوبودستبستهطریقچو

مذهبوطریقبگشاها،آسمانبربرآتو

وقتی افتادي توي این جسم به هیچ وجه نباید . بلند شو، بیدار شو و منشین، مخسب امشباز اول گفت 

البته باز ،ما و االن هم همین طور استگوید قبل از می.بنشینی و وقت تلف کنی و بخوابی، خواب ذهن بس است

حیوانات بودند، آنها،گوید طریق رسیدن به خدا بسته بوده، قبل از ما جمادات بودند نباتات بودندمیشده راه،

بنابراین راه بسته بود، انسان بوجود آمده، راه که بسته بوده و هیچ . توانستند هوشیارانه با خدا یکی بشوندنمی

تی توي ذهن هم هزاران سال است که انسان در ذهنش حبعد ما آمدیم توي ذهن، م انتظار نداشته، اي هباشنده

متوجه شدند که این ییتا باالخره آدمها. تواند با زندگی یکی بشودمیخوابیده، متوجه نبوده که هوشیارانه
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به معنی در واقع ع در اینجا ولی قبل از آن راه بسته بود و طمع، طم. هوشیاري جسمی هوشیاري اصلی ما نیست

تواند میتو، تو: گویدمیتوانیم به خدا برسیم، حالنمیانتظار است، انتظار رسیدن به آن هم گسسته بود، ما

داري راه دین.داري را تو پیدا کنراه دین. ، راه را تو باز کنتو بر آ بر آسمانها، بگشا طریق و مذهب. انسان باشد

ما همیشه . کندمیییم بیرون برویم به فضاي یکتایی، در این لحظه فکر ما را عمل ما را او تعیینچیه؟ ما از ذهن بیا

که کار بیرون تمام شد ،هم از موالناوهاي قرآنخواندیم که هم از آیهو در طول توضیحاتم  . دیگر موازي هستیم

.ما هم هستباید برگردي به فضاي یکتایی، پس فضاي یکتایی مذهب ما هست و دین 

گوید دین من و روي تو ایمان من، دیدن تو دین من است و نگاه به روي تو هم ایمان من میاي دیدن روي تو که

کنم، میعیناً تو را حس. نگاه به روي تو یعنی زنده شدن به تو، دائماً به تو زنده هستم این ایمان من است. است

.  امیقین دارم، به تو تبدیل شده

گشایددرهزاردونپاید،فلکفَسیَن

لبآنگشایددعابهاقرَأخاصامیرِچو

تو سوار براق بشوي اگر قصد کنی االن که فهمیدي چی کار باید بکنی، آسمان زندگی خدا یک لحظه می گوید اگر

گوید مانند او میمانند امیر خاص  اقرَأ، امیر خاص اقرأ حضرت رسول است،.کندمیکند، دو هزار راه بازنمیدرنگ

کند همانطور که در ایشان شروع کرد به دعا کردن از میکند، یعنی زندگی شروعمیاز طریق تو دهان دعا باز

و شما از گذشتهاگر ما نکنیم، شما بیایید به این لحظه،کندنمیکند به دعا، پس خدا درنگمیدرون تو شروع

خواهید دید ،جمع و جور شوید زندگی را در آینده نخواهید، گذشته را بیندازید امروز همه اینها را خواندیمآینده 

کند به شرطی که میهمین که سوار هوشیاري شدید به عنوان هوشیاري، این هوشیاري دارد خودش خودش را باز

. شما دخالت نکنید

. شود، دو هزار یعنی خیلی زیادمیپذیرید دو هزار در بازمیذیرید، لحظه به لحظهپمیلحظه به لحظه شما

1، آیه )96(قران کریم، سوره علق

﴾1﴿اقْرَأْ بِاسمِ ربک الَّذي خَلَقَ 

)1(آفرید بیبخوان به نام پروردگارت که 

. یعنی خدا از درون یک نفر گفته بخوان، بنام پروردگارتاقْرَأْپس امیر خاص 
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پس خدا این لحظه. گوید هر کسی باید به آنجا برسدمیموالنا. توانید بخوانید بنام پروردگارتانمیشما هم

اگر مقاومت نکنیم او بوسیلۀ شما زندگی . گوید تو قلم زندگی هستیمیتواند بیافریند از طریق شما، پایینمی

. کند و به بهترین صورتمیما را ترسیمش

شاهیدربیافتکهماهی،چوروبحرسوي

اَرغَبالَیک:بگوتوخواهی؟چهاوبگویدچو

در واقع ما مثل ماهی هستیم که مثالً یک .تو بیا برو به فضاي یکتایی، بحر یعنی دریا، مثل ماهی برو بسوي دریا

درنگ .پرد توي آب دیگر،  شما هم بپریدمیکند ماهی؟ خوبمیآنجاست؛ چه کارنفر گرفته دستش و دریا هم 

نکن، ماهی که رفت آنجا در شاهی را پیدا کرد در شاهی یعنی حس یکتایی با زندگی؛ وقتی هوشیاري روي 

مروارید کنید این حس یکتایی با زندگی در شاهی است میشود و شما عمق زیادي پیدامیهوشیاري منطبق

اید به این لحظه و گفتگویی بین شما و زندگی و در این حالت شما آمده. مرغوب بهترین مروارید جهان است

.کندمیگیرد، او بوسیلۀ شما صحبتمیصورت

خواهی؟ این فکر به نظرت آمد، خودش را نشان داد به شما، بگو که فقط تو رامیحواست باشد اگر گفت چی

که همه . یک برداشتی از آن آیه آخري سوره انشراح بوداَرغَببینید که الیک می.خواهممیراخواهم فقط تو می

پس مشخص.اي نداشته باشید در فهم این غزلمسئلهاصالً را توضیح دادم براي همین توضیح دادم که شما دیگر 

س کنید و دیگر غیر از او چیزي شود از این بیت شما باید بروید به دریاي یکتایی که آنجا یکتایی را حمی

.نخواهید

خواهید، شما اول باید بروید نمیخواهم؟  کی گفتهنمیخواهم؟ خانهنمیحاال شما ممکن است بگویید که من پول

گیرد، آفرینش شما باید میکار کنید روي بیرون هم کار کنید، اگر بروید آنجا آفرینش صورتهم آنجا، یا روي آن 

گویند ما اینها را گوش بدهیم وضع مادیمان مییک عده از دوستان ما نشستند بیکار توي خانه. کاربریزد توي 

شما باید بروید کار کنید، یک مهارتی یاد . شودنمیشود، هیچ موقع درستنمیشود؟ نه درستمیدرست

هم .و تایی را باهم انجام بدهدکند باید دمیصبح باید پا بشود برود سر کارش، و فرصت که پیدابگیرید، هر کسی 

هایش را حمایت کار بکند پول در بیاورد شکمش را سیر کند، لباس بخرد خانه بخرد، همسرش را نگه دارد بچه

و بگویی بیکاراین طوري نیست که شما بنشین توي خانه .پول داشته باشد کتاب بخردبکند حمایت مالی کند، 
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شود همچون چیزي؟ ما اینجا گفتیم شما توي ذهن بروید یک مید؟ مگرشونمیام درستکه چرا وضع مالی

عاري؟ همچون چیزي است؟ من خودم اینطوري هستم؟ بیصندوق پیدا کنید، صندوق بیکاري و

سالتان باشد و بیکار 30شود که شما میمگر. اش استحداقلکنم، میساعت کار16من خودم روزي حداقل 

شود، باید بروي بیرون یک مهارتی یاد بگیري، بیزینسی بزنی، اصالً میتان درستضع مالیباشید فکر کنید که و

کنند کار را بلد میروند یک کاريمیبرخی از دوستان ما. خواهدمیبیزینس هم باید یاد بگیري قانون جبران

نیستند، خوب باید صبر کنی، کار را یاد بگیري، باید وقت بگذاري، باید درسش را بخوانی، باید کتاب بخوانی، کار 

.  مادییت را باید راه بیندازي

آید شما نگو که تو این کارم فالن چیز رامیآید، پیغام از آنورمیکنی پیغام از آنورمیولی وقتی کار معنوي

آید، البته باید مهارتهاي این جهانی را میشود، شما موازي بشوي خرد زندگیمیخواهم، کار خودش درستمی

تواند بگوید که من بروم به حضور برسم جراحی قلب بکنم، نمیخواهد جراح قلب بشودمییک نفر. هم یاد بگیري

، کنیممیلم معنوي ما االن صحبت بعد معنويگوید که باید بروي یاد بگیري، به هر صورت در عامیقانون جبران

شما هر چقدر پول داشته باشید بعد معنویت کور باشد یعنی از آنور خرد نیاید بعد معنوي مهمترین بعد ماست، 

.توانی کیفیت داشته باشینمیزیبایی نیاید

توانیم بگوییم ما نمیسالمان است30ایم االن براي همین است که ما باید اول به او زنده بشویم ولی چون نشده

دهیم، باید هم کار میهر دو را باهم انجام. نه. کنیم به گنج حضور برسیم بعد برویم کار کنیممیکار را تعطیل

کنیم هم وقتی از کار فارغ شدیم بیاییم گنج حضور هم گوش بدهیم، کار مادیمان را هم بکنیم کار معنوي هم 

. خواهمنمیچیز دیگر. خواهممیفقط تو رابکنیم ولی در کار معنوي 

که در آنصورت . روم بیرون موازي هستم با زندگی و هدف بیرونیم را منظور بیرونیم را دنبالش هستممیاما وقتی

ایم، شود، ما پذیرفتهمیپس من امیدوارم این توضیح من دیگر این همه سئوال. تریزد االن به کارِمیخرد آنوري

.    پذیرفتن باید شما را از جنس فاصلۀ دو تا صندوق بکند. باید یک صندوق باشدپذیرفتن ن

شديوصلاگرکهگویدمیوسورة انشراح8آیۀ بهکندمیاشارهبیتایندرهمانطور که توضیح دادم قبالً موالنا

. خواهممیراتوفقطبگوخواهیمیچیپرسیدتواززندگیوزندگیبه
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دویدمسربهقلمچوشنیدم،توصریرِچو

قالب؟صداعِکنمچهرسیدم،توقلببهچو

کهبگویدخواهدمیشنیدمراتوآفرینشقلمصدايوقتیگویدمی،نویسندمیکهنیقلم، قلمصدايیعنیصریرِ

مقاومتایجادودانممیگویممیوشوممیبلندمنبصورتمنوقتیوآفرینیمیمراچیزهمهتولحظهبهلحظه

ممکنجورهزاروشنویممیدردبصورتمارازندگیآفرینشقلمصدايو.بیافرینیدرستتوگذارمنمیکنممی

بهکندمیتعیینراماحاللحظهایندرآفرینشقلمکهایمکردهاآلنکهبکنیمرادركاینوبشنویماست

درجۀ عمقبه، ایمکردهبازرافضاکهايدرجهبه، لحظهایناتفاقازداریمپذیرشوهستیمتسلیمکهايدرجه

. آفریندمیبهتراواستچیزیکبیانواقعدرهمهاینهاکهسکونمان،ومان

درسترامااحساس، رامابدن، راماحالقلمشبازندگیگذاریمنمیلحظهایندراستبدماحالاگرپس

یعنیپایم،زیرگذاشتمراسرم، تودستدرقلمشدمیعنیدویدم،سربهقلممانندگویدمیولی، کنیمترسیم

من، نویسیمیتوهمیشهونویسیمیداريتوشنیدموقتییعنی، شدمدانم، تسلیمنمیگفتمشدهیچسرم

منذهنبهتوراخردپس.بدانمراچیگوییمیمنبهتوو.دانمنمیگویممیلحظهدانم، هرنمیگفتمدیگر

.کنیمیتعیینتوراعمل، نویسیمیتورالحظهاینفکر، نویسیمی

توانیدمیشمالحظهایندرفعالًبگیرد،صورتتواندنمیکاراینداریمزیاددردداریمذهنیمناگرباشدیادمان

مقاومتشمااگرولی.نویسدمیکهاوستقلمهمیشهقلموبنویسدقلملحظه،ایناتفاقپذیرشبابدهیداجازه

منبدهد،شمابهشناساییبیاوردبوجودشماحالدرراتحوالتوتغییراینوبنویسداولحظهبهلحظهنکنید

همۀ بیرونجهاندرچیزيچهشدید،گذاريسرمایهکجاهاببینیدبشناسید،رااقالمشبشناسید،راتانذهنی

هستند؟منفیفکرهايصندوقهاي، صندوقهاکدام، رویدمیبیشترراصندوقهاییچهکند،میجذبراشماتوجه

دراندازیدمیراآنهاوشناسیدمیراها شدگیهویتهمشناسیدمیرادردهایتانشناسیدمیراآنهازوديبه

قالب؟ صداعِکنمچهرسیدم،توقلببهچو. شمامرکزشماقلبشودمیاونتیجه

چی خواهممیرا دیگرذهنیمندردسروزحمتسر،درد، دردیعنیصداعذهنیمنهمینیعنیقالبیاقالَب

ازکردیمدرستمحصوالتیودانیممیماهستیم،همماگویدمیماذهنیمنکردمعرضخدمتتان؟ کنمکار

برايکنیدسئوالخودتانازشما، ماداریمالزممارااینها، ماستمحصولاینهابقیۀ دردها،وخشموترسجمله
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روحکهاستچیزيهمانقالب، شماستقالبذهنیمنسردردوزحمتاین؟ کنیدمیحملراکینۀ کسیچی

.دردهابهشدگیهاهویتهمبهشدهآلوده. استشدهآلودهقالباینولی،کندمیزندگیتوشماماهشیاري

قلم. استجوريچهحالتان، شنویدمیحالتانبصورتلحظههرراقلمشصداي، نویسدمیاوشدیممتوجهپس

راشمازندگی، کندمیادارهراکائناتتمامکهخرديیکبینیدمیشماکهحاالآیا، کندمیترسیملحظهایندر

.بگوییددلتانتهاز، دانمنمیبگوییدبگذاریدپازیرراسرتانخواهیدمی،اوستنقاشکندمیترسیم

صفرتانذهنیمندانایییعنیذهنیمنبهنسبتتانداناییاستصفرتانمنلحظهاینشماوبگوییداگر

شمامرکزراخودشاوباالخره، درونازکندمیهدایتراشمادارداووکردیدپیدادستزندگیداناییبه، است

شدة درونبازفضاياینذاتواقعدرآرامش، جوشدمیشماچشمۀ درونازسبببیشاديموقعآنوکندمی

.استابدیتاواست ونهایتبیاووشدهشماقلباوکهشماست

بکنیدحسراجاودانگیرانامیراییشمااستمرگازترسترسهاتمام.نترسیدشماشودمیسبباوابدیت

اند با ارزشیواند مهمیچیزدردهاکهشعوراین. افتدمیاستذهنیمنهیجانترینمهمترس، دیگرترسیدنمی

برايذهنیمنکهدردهاییمنکهگوییدمی،اندازیدمیراهمۀ دردهایعنیافتد،میهمآن، نیستخوبیشعور

.گوییدمیدلتانتهازرااینوخواهمنمیراحاالتاکردهایجادمن

وشمابهبخورداگربیتهااینازهرکدامولیرااینهاخواندیمبارچندینکهخوانممیبرایتانهستبیتتاچند

گویدمی،ندارداشکالیکنیمفکرروشماهچهارسهماراهابیتاینازبعضیشاید، بشوددركدرست

161حافظ، دیوان غزلیات، غزل شماره 

هر کو نکند فهمی زین کلک خیال انگیز

حرام ار خود صورتگر چین باشدنقشش به 

دروشودمییکیشماحضورباخداحضوریعنیشماخیالباوکشدمیخداخیالهمیعنیانگیزخیالکلک

ترسیمراشماآفرینندگیوکندمیترسیمراشمااوآفرینشقلمشویدزندهاونهایتبیبهشمااگرآلایدهحالت

عالیخیلیباشدصفرلحظهایندرشماقضاوتوشمامقاومتاگر، کندمیتعییناوراشماحالیعنیکندمی

هایی نقشتمامکندمیمقاومتچونذهنیمنبنابراین. نداردموضوعاینازدرکیذهنیمنولی، شودمیترسیم

یاباشددنیاآدمدانشمندترینآدماینولوهست،دردتوشاینکهبرايبکشدنبایداست،حرامنقشکشدمیکه
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ترسیمذهنیمنباراچیزيیکجهان داردنقاشترینمهمکنیدفرضباشدچینینقاشیاباشدچینصورتگر

. استپوكبادامکندمیترسیمچیهر، کندمی

ونویسدمیقلمآنبا، عقبجهانازکشدمیراخودشوقتی، هستیماوماکهآفرینشقلماینازفهمیبایدما

بلنددانمنمیبگوییدبرسانید،صفربهرامقاومتشماکهاستاینحالتبهترین.نویسدمیاورامابدنماحال

تأملاینهاخبشودمینوشتهجوريچهنویسممیجوريچهنکنیدقضاوتندهید،نشانواکنشنشوید،

نبردهانگیزخیالکلکاینازبوییولیاستخواندهکتابتاهزارانآدماینگوییممیمااوقاتگاهی، خواهدمی

.نویسدمیقشنگهمخیلینویسد،میاشذهنیمنباهمیشهاست،

یک، استنچشیدهراعسلهنوزولیگویدمیشعرنویسدمیکتابعسلبهراجعنشیندمینفریکاوقاتگاهی

وخشمشاسیراستزندانیذهنیشمنتويهنوزولیکندمیسخنرانینویسدمیکتابآزاديبهراجعنفر

بهترعسلتحلیلتجزیهدربگیریمدکترااینکهجايبهنچشیده،رااشمزهاستآزاد، استاشکینهوترسش

.بچشیمدفعهیکاست

خوبیآثاراوقاتگاهیذهنباشیمذهنتوي، بچشیمرااش مزهبشویمخودشبایدراحضور هم همینطور، حضور

حاللنقششآیدمیحضورازاگر، حضورازیاآیدمیذهنیمنازولی، کردنصحبتدرنوشتندرکندمیتولید

بیتیهماین، بودخواهدتوشدردیعنیاستحرامبهنقششآیدمیماديمرکزازآیدمیذهنیمنازاگراست

ایددیدهوایدخواندهبارهابسپاریدبخاطروبخوانیدشماکهاست

393مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت 

چون قلم در پنجه تقلیب رب*****خفته از احوال دنیا روز و شب

وانوشتنبهرامابیرونیعواملواتفاقاتیعنیباشیمخفتهدنیااحوالازکهطوريبهبرسیمآنجابهبایدما

، مامورددریکیغیبتیکی،حسادتیکی،تحریکات، نشودنوشتنسببماگرفتاریهايماخشمماترس، ندارند

ولحظههرهمیشه وها وضعیتبهنسبتدنیااحوالبهنسبتبخوابید.نشودمافکرومارفتارسببیکیتوهین

رابیرونجهانماکهنیستاینمعنیش.هستیدکنندة خداحرکتدستیاپنجۀ حرکتدرقلممثلشمااین

نشانواکنشولی.نهدادمتوضیحرااینها، خوابیدیمخانه مانرفتیم، کنیمنمیکاربیرونجهاندروبینیمنمی
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نخوردهمبهماتسلیمحالتیازندکیبامابودنموازياینکهمواظبیملحظههر، آیدمیورآنازدهیمنمی

:گویدمیحافظازخوانممیدیگربیتیک.استهمانبهمربوطهمبیتاین. اینجاستبهحواسمان

105حافظ، دیوان غزلیات، غزل شماره 

آفرین بر نظر پاك خطاپوشش باد*****پیر ما گفت خطا بر قلم صنع نرفت

گویدمیدارددوممصرعظاهراً.کندنمیخطاآفرینشقلمباشد،زندگیتواندمیپیرش، گفتهمنمی گوید پیر

، شودمیبدشدنترسیمسببمامقاومت.کندنمیخطاخداقلم، پوشاندهراصنعخطايماپیروکندمی:که

صورتبهترین. کنممیترسیمدارممنگویدمی.پوشاندمیراماخطايلحظههر، باشدخدااگرماپیربنابراین

گذانمی،بیرونبهدهیمینشانواکنشتودانم،میگوییمیتوکنی،میمقاومتتومنی،قلمتوکنم،میترسیم

بودبیتدرکنمترسیمدرستمني

مااآلنراموضوعاینحاالنویسم،میمنکهدانیدنمینشنیدیدرامنقلمصدايشمادویدم، پسسربهقلمچو

قلمیچقدرهرکنیمقاومتکمترچقدرهر، نویسدمیراشمازندگیووضعیتزندگییاخدالحظهاین. دانیممی

بهتردیگرانباروابطتشودمیبهترکارت، شودمیترسالمتنت، شويمینوشتهبهتربِدويسربهکهباشی

.شودمیدلتاوآسانتر، اوسويبهرويمیآسانترشودمی

واقعدر، پوشاندمیراشماخطايپیروخداولینبرديپیابیاتاینبهکهاستایننشانگرکنیمیسئوالوقتی

قابلبیت، راخداخطاينهپوشاندمیراماخطايزندگیوکنیمنمیهمکاريما، هستیمآفرینندههمبااووما

بشودبازاگرکهمعناستازپروجامعچنانابیاتاینازبرخی.کنیدتوجهروشکنممیخواهشاستتأملی

قلملحظهایندرکهدوبارهاستاینبهمربوطهمبیتچنداین.کنیممیپیداراهازبهتريدركما، مابراي

گویدمیبیشترتوضیحبرايکنیددخالتنبایدشماهمبازونویسدمیخداستقلمآفرینش،

3180مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بیت 

گر بِدرّد گرگت، آن از خویش دان*****اي دریده پوستین یوسفان

زندگیاهلتواگراند،زندهزندگیبهکهکسانییعنییوسفان، زیبایانیعنیدریديرایوسفانپوستینگویدمی

توگرگاگرکرديهمظلمآنهابهنکرديکهحاالآئهاازکرديمیتبعیتوشناختیمیراآنهابوديحاضربودي،

ايکردهخودتاستخرابیابشودخرابوضعتبشودبدحالتاگر.کرديخودتتوبدان، بدردرا
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کاري، همه ساله بنوشزانکه می*****ساله بپوشبافی، همهمیزانکه 

اوباهستیدموازياگر.بافیدمیبد، بافممیخودممندانممیمنگوییدمیشمااگرحاال، بافیممیمالحظهاین

یلۀ توبوساوشدياوقلمهمدانم،نمیگوییمیهستیموازياوبااگر.بافیمیخوباست،صفرمقاومتت

ایندراگر.کردخواهیدرویعنیدرویدخواهیراهمانکاريمیکههرچیو، بپوشبافیمیکههرچی.بافدمی

.بخوريبایدداشت،خواهیدردکاريمیمنبالحظه

خاطربهاآلندارندها خیلیکهمسائلیازخیلی، شدهپیدامازندگیدرآثارشکاشتیمذهنیمنبامابساچه

پوکیبادامآنازمابشناسیمبایدرااینهایواشیواشاستاینطورياگر.اندکاشتهقبالًکهاستپوکیبادامهاي

نیرويبصورتمااززندگیبرکتزندگیخرداینبدهیماجازهولحظهاینبهبرگردیمبخواهیمعذرایمکاشتهکه

بله، بکنیماعترافگناهمانبهوبیاییمکنارهمدیگرانباو.بدهدشفاراخودمانوضعیتوبشودصادرشفابخش

:گویدمیاستبیتهمانبهمربوطکهاستمهمبیتاین

این بود معنی قَد جفّ الْقَلَم*****هاي دم به دمفعل توست این غُصه

قَد جفّ ، استاینالْقَلَممعنی قَد جفّ وخودت،عملوفکرخاطربهخوريمیکهدمبهدمهاي غصهگویدمی

:گویدمیکهاستحدیثاینبهمربوطالْقَلَم

.جفّ الْقَلَم بِما أنْت القٍ

.خشک شد قلم به آنچه سزاوار بودي

ترسیمشودمیخشکشماوضعیتیعنیشودمیخشکلحظهایندرآفرینشیاصنعقلمپسبودي،الیقیا

توانیدمیشماستاختیاردرهنوزلحظهاین.استشدهتمامشویدمیمتوجهشماوقتیبوسیلۀ خدا،شودمی

راکارایناگر، شودمیترسیمترقشنگشودمیترسیمترقشنگبشوید،تسلیموصفربهبرسانیدرامقاومت

.مرکزتشودمیاوسرانجاموبردمیودرونازکندمیهدایتراتواویواشیواشبکنی

مقاومتودانیممیگوییممیاگرهستیم،شایستهماکهچیزيآنبهکندمیترسیمصنعقلملحظهاینپس

داریمرامانسعیوشدهکوچکخیلیآمدهذهنیمنشدیممتواضعنهاگر، نیستیمشایستهخیلیکنیممی

. نداردعیب، اینهافالندانممیمنگوییممیدهیممینشانواکنشرودمیدردستمانازها موقعبعضیکنیم،می

. شدمشخصبیتمعنی، کندمیترسیمبهترهماووشودمیبیشترداردلیاقتمانپس



Program # 665گنج حضور665برنامه شماره 

42: صفحه

ز سالمِ خوش سالمان بکشم ز کبر دامان

که شدست از سالمت دل و جانِ ما مطَیّب

سالمخوشاند،رسیدهحضوربهانسانهايسالمانخوش، سالمانخوشسالمازگویدمی،پاکیزهیعنیمطیب

وقتیشودمیردپهلویتانازوقتی، کندمیوادارزندگیارتعاشبهراشما، شماپیشآیدمیوقتیکهاستکسی

بهخودش رادارداوکندمیارتعاشداردحضورتانقسمتآندرونازکهبینیدمییکدفعه، زندمیحرفشمابا

ساکنلحظهاینکههستندکسانیسالمانخوش.کندمیتشویقشمادررازندگییعنی.دهدمینشانخودش

.بینندمیآدمهادررازندگی، هشیارانههستندزندگیجنسازدائماً.هستندروان

جنسکنندهمشاهدهگویدمیکههستجدیدفیزیکدرگذاریدمیرااسمشهرچییاقضیهبگوییدحاالیک

اوکنیدمینگاهکهتانبچهبهباشیدزندگیجنسازمادریاپدربعنواناگرشما. کندمیتعیینراشوندهمشاهده

آندرشمااگر، زندگیبهکردنارتعاشبهکندمیشروعاویعنیکنید،میتعیینرااوجنسببینیدزندگیرا

.ببینیدزندگیبصورترااولحظه

اودررافرشتهکهداردبستگی.شودمیجامدجنسازاوببینیدذهنیتصویربصورتباشیدداشتهذهنیمناگر

که،هستندآنهاییسالمانخوشپسمجسمه؟یابینیدمیزندگییافرشتهبصورترااو. رامجسمهیابینیدمی

، صبربهوحقبهزندگیبهراانسانهاکنندمیتوصیهکنندمیترغیبآوردند،ایمانکهآنهاییکهگفتخواندیم

. هستندسالمخوشآنها

نشانشمابهراخودششمادرشما،خشمشماذهنیمنشوندمیردشماپهلويازکههستندآنهاییسالمبد

کبر.کنیممیرهاکبروخواهیخودازراماندامنسالمان،خوشکمکبهسالمانخوشسالمازمااما. دهدمی

بوسیلۀ گویدمی.استنداستنمعادل، استذهنیمنداناییاستدانستنباهمراهو، منگفتنشدنبلندیعنی

. خداستیعنی، هستیتوسالمانخوشدراینکهچرا؟ برايشوممیرهاکبرازمنسالمانخوشسالم

توهستمزندگیمنیعنی، سالمگوییممیوقتیاینکهیعنیهمسالم، که شدست از سالمت دل و جانِ ما مطَیّب

جنسازپسهستیزندگی.هستیزندگیتوکهاستایننشانگر، کنارتعاشزندگیاي.بینممیزندگیهمرا

دریعنیاودر.هستندزندگیجنسازسالمانخوشپسشده،پاکیزهماجانودلتوسالمازکههستی،خدا
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ودل، هستیمزندگیجنسازکهشویممیمتوجههمما، کندمیسالمخداکند،میسالممابهزندگیسالمخوش

.شودمیخالصیعنیشودمیپاکیزه، شودمیپاکیزهماجان

خالصگردد هوشیاريبرمیکندمیرهاچیزهاییبهبودچسبیدهکندمیپیداشفادردهایشازهشیاري

باماپس.بشودتمیزماتنبشود،تمیزماجانبشود،شستهماجانکهشودمیسببخالصهشیاريشود،می

.استسالمخوش، نکنیدرهایشاست،موالناهمینسالمانخوشاینازیکی.کنیمزندگیسالمانخوش

خوانیدمیموفعهر، کندمیارتعاش، ارتعاشبهکندمیشروعدرونتاندرزندگیکهبینیدمیخوانیدمیموقعهر

هر.دانیدنمیکهشویدمیمتوجهخوانیدمیموقعهردوید،میسربهزندگیدستدرشدیدقلمکهبینیدمی

استجاودانهزندگی.هستیدزندگیجنسازنیستید، شماشماذهنیمنکهشویدمیمتوجهخوانیدمیموقع

:گویدمیببینیدهمرااینبله.شودمیکمتانترس، نامیراست

142حافظ، دیوان غزلیات، غزل شماره 

افتادگی از دست مده زان که حسودحافظ 

عرض و مال و دل و دین در سر مغروري کرد

ودانممیمنبگویدهرکساینکهبراي، دهدنمیدستازراذهنیمنکردنصفریعنیراتواضعوافتادگیحافظ

انسانوقتی.استمقایسهخودششناختراهتنهاشودمیقطعوقتیزندگی،ازشودمیقطعآدماین، شودبلند

خواهدمی.شودمیحسود، استدیگرانبامقایسهخودششناختراهتنهاودهدمیکاهشجسمبهراخودش

یاکنیممقایسهدیگرانبابدهیمکاهشجسمبهراخودمانمااینکهداردفرق.بشودبزرگاوبشوندکمدیگران

.بشودماقلباووخدابهبشویمبزرگماوبشودمادلبیایدخدانه

مغروريفدايرادینشورااشخداییدلومالوآبروصورتایندر، شویممیحسودبیافتیممقایسهبهاگر

بهدلشنهخورد،میدردشبهمالشنهدارد،آبرونهاستمغروراستحسودداردکبرکهکسیاینکهیعنی. کرد

اآلن.استزندگیبهشدنزندهاصلیآبروي.دارددینهمنه، استماديدلشاینکهبرايخوردمیدردش

.خوانیممی
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ز کف چنین شرابی، ز دمِ چنین خطابی

عجبست اگر بماند به جهان دلی مؤَدّب

بریزي، شرابی که این گیالستويکند،میکفشرابکندکفبریزيآید،میورآنازکهراشرابیچنینیک

دوید شراب از آنورمیموازي شدن شما در حالی که شما چون قلم در دست او هستید بسرآید با میلحظه از آنور

. نویسدمیخواند، خردش را روي ذهن شمامیزند، خردش را به گوش شمامیو او از طریق شما حرف. آیدمی

یادتان است که گفت براق دم در . اش رااش را هم داناییگذارد، هم مست کنندگیمیاش را در اختیار شمادانایی

.  هوشیاري بصورت هوشیاري سوار هوشیاري شد. است؟ شما سوار براق شدید

هوشیاري سوار هوشیاري شد این فضا شروع کرد به بزرگ شدن و شما هم هویت شدید با خدا به جاي بیرون، و 

ماند؟ میمؤَدّبماند میآیا در جهان دلی مرتب. رسدمیرکت مست کنندگی زندگی به شمااالن پیغام خرد و ب

.در اینجا منفی استمؤَدّب

اینجا باید .  گذارد، مقید به آداب ذهن است به آداب من ذهنی استمیکسی است که به آداب ذهن احتراممؤَدّب

محدودیتها و پیچ و خمهایی . این ادب ادب نیست. من ذهنی تعیین کردهاین کار را کرد، آنجا باید آن کار را کرد، 

این ادب نیست، ادب این . کندمیکه من ذهنی بنام آداب حاال بگیر مذهبی یا معنوي تعیین کرده محدودیت ایجاد

. نیست مقید استمؤَدّبمن ذهنی در واقع .  آبرو این است که ما به او زنده بشویم. است که ما به او زنده بشویم

.خورندنمیاین آداب بدرد. گوید اینها اینهاست با آنها هم هویت استمی.مقید به یکسري آداب و فکرهاست

و موالنا. مانیدمیولی چنین شرابی چنین خطابی از درون براي شما نیآید شما همان مقید به آن محدودیتها

خواهد هر میزندگی. شما تسلیم بشوید بیآید، سوار براق بشوخواهد بیآید، میآید،میگوید همین االن هممی

از طریق هر کسی که خودش است، خودش را جمع کند و در آن خواهدمیزندگی.  انسانی تجربۀ معراج برسد

این چنین . گذارند با قید و بندها و آداب ما هم هویت شدیمنمیشخص به خودش زنده بشود، ولی این قید و بندها

.وجود ندارد که این کار را باید این طوري انجام بدهمچیزي

کند  که شما چه میکی گفته این را؟ حواسمان باشد زندگی بینهایت انعطاف دارد، زندگی در این لحظه تعیین

دقیقه پیش به درد این لحظه5حتی فکر و عمل . فکري بکنید و چه عملی بکنید اگر شما با او موازي باشید
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سال پیش را گرفتیم با آنها هم هویت شدیم کردیم مرکزمان، و آداب 3000آل، ما باورهاي در حالت ایدهخورد نمی

. گوییم اگر آنطوري نباشد این کفر استمیکنیم ومیآنها را اجرا

دانید چیه؟ ادب این است میادب. جنگیم، ظاهرش ادب است ولی ادب نیستها میو سر آن آداب با دیگر گروه

ادب این است که این لحظه در پیشگاه خدا شما . شکر بتواند بکند، راضی باشد. انسان به زندگی زنده باشدکه

چرا؟ براي این که . ادب استبیترسد خشمگین است،میهر کسی در این لحظه عصبانی است،. دانمنمیبگویید

. دانممیگویدمیبه او

گویی نه من قلم میتو. دانم چه کار کنی، تو قلم منیمیدهم به شما، منمیگوید من آرامشم را شادیم رامیخدا

اصالً هر گونه هیجان منفی در این لحظه نشانگر این است که من ذهنی شما. خواهم ناراحت باشممیاو نیستم من

این لحظه را؟ عدم رضایت از!گویید ادبمیگویید ادب؟  ناشکري رامیاین را شما! داندنمیداند و خدامی

ادب ! ادب است؟! گویی ادب؟میدانم و بلند بشوي و مغرور باشیمیاین که االن بگویی که من! گویید ادب؟می

. غلط است

ید، در این ؤَدّباید مید هستید، به او زندهؤَدّبکنید ممیکنید پرهیزمیپس ما ادب اصلی را شناختیم، شما شکر

کنید هر مینه مقاومت. کنید، ادب استمیگذارید کنار انتخاب او رامیان رالحظه انتخاب من ذهنی خودت

گوید این ادب است، کجاي این ادب است؟ میمن ذهنی. ادبی استبیمقاومتی هر قضاوتی

شده فانی ملَهّبمشاغلِ اَنَاالحقّبه ***ز غَنايِ حق بِرُسته، ز نیاز خود بِرَسته

یعنی رنگ قرمز کم رنگ، در واقع زرد و منظور شفاف شدن انسان مثل شیشه در مقابل نور است، یعنی ملَهّب

یعنی چهار بعد شما روي زمینه زندگی . یعنی انسان روي زمینه خدا بایستدبِرُستهنیازي حق بیگوید ازمیعاشق،

، آزاد ستهبِرَو از نیازهاي من ذهنی هم . نیازي استبیاست، و زندگی بینهایت است، فراوانی است و غناست و

.گویدمیما هم باید اینطوري باشیم دارد به ما. شده

گویم، مثالً میآیا شما هنوز این نیاز را دارید که یک چیزي از بیرون براي زندگی کردن بگیرید؟ غذاي روح را دارم

توانید بگیرید؟ ذوق را شما از یک چیزي میاتوانید بگیرید؟ لذت را از چیزهمیکنید شادي را از چیزهامیفکر

ریزد به میآید، این خوش آمدن از شمامیدهم خیلی خوشممیگویید من وقتی این را انجاممیآیدمیخوشتان

شما به یک جایی رسیدید که از بیرون چیزي نخواهید، مثل تایید، توجه، حس . آید به شمامیآن کار نه از کار



Program # 665گنج حضور665برنامه شماره 

46: صفحه

ام آدم حسابی هستم، آیا از این اند، به من بگویید من آدم مهمیقدردانی مردم تشنۀ شناساییشناسایی، تشکر،

نیازها که اینها نیازهاي روانشناختی من ذهنی است نیاز به غیبت، نیاز به ضرر زدن به دیگران، نیاز به اینکه 

.توانم ببینم، اینها نیازهاي روانشناختی استنمیدیگران بیایند پایین

البته ما نیازهاي حقیقی هم داریم مثل نیاز به غذا، نیاز به مسکن، نیاز به پوشاك، نیاز به اکسیژن اینها نیازهاي 

براي این که این محدویت است، . رسیمنمینیازيبیحقیقی هستند، تا زمانی که بافت ذهنی مرکز ماست، ما به

روییم، در واقع ما وقتی او دل مانمینیازي اوبیجهان، و روينیاز باشیم از بیتوانیمنمیوقتی مرکز ما مادي است

یک اتفاقاتی هم در سطح. روییم  روي زمینه زندگی، ما او هستیم، حاال یک جسمی هم داریممیشود مامی

. اُفتدمی

مختلف در مثل این که مثالً ما با اقیانوس یکی هستیم ولی یک امواجی هم روي اقیانوس مثل کف و چیزهاي 

کنید که بگویید من از جنس خدا میمشغولید چه کارمشاغلِ اَنَاالحقّاما شما به . گیردمیسطح اقیانوس صورت

شناسایی هم هویت شدگیها، . استمشاغلِ اَنَاالحقّاست، عدم قضاوت، عدم مقاومت اینها اش تسلیم یکی. هستم

خواهم بزنم، پشت نمیکنم، من به کسی دیگر ضررنمییبتگویید من دیگر غمیبخشیدن دیگران، پرهیز، شما

مشاغلِ اَنَاالحقّاند؟ زنم، پرهیز از انتقاد، پرهیز از عیب جویی، پرهیز از دیدن عیبها اینها چینمیسر کسی حرف

. کندمیمشاغلی است که خدامشاغلِ اَنَاالحقّ. هستند

ا یا صندوقها باشید، پرهیز از رفتن به صندوقها و اگر کسی ازسکوت، امروز گفت بیشتر از جنس فضاي بین فکره

شود من ذهنیمیبپردازد یک موقعی فانیمشاغلِ اَنَاالحقّنیازي حق استفاده کند و از نیازهاي خودش برهد به بی

د، فانیشومیآید وارد چهار بعدشمیشود، یعنی هر چه از آنورمیشود و نور ازش ردمیریزد او دل مامی

جسم عاشق ذهن عاشق، جان . عاشق هم زرد روي است. شودمیشود نسبت به من ذهنی، از جنس عشقمی

.یعنی سرخ کم رنگ یعنی زردملَهّب. عاشق همه اینها شفاف به نور است، مقاومتی در او نیست

بکش آب را از این گل که تو جانِ آفتابی

مرَکَّبکه نماند روح صافی، چو شد او به گل 

کند، آفتاب زندگی وقتی شما میکند، ولی این آفتاب آب معمولی را بخارمیکند؟ آب را بخارمیآفتاب چه کار

توانی، تو جان خدا هستی، میکشَد، ولی تو خودشی، تومیتابد به چهار بعد شما آب زندگی رامیشویدمیموازي
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تو آب خودت را هوشیاري خودت را از هم هویت شدگیها . تتو عین خدا هستی، آفتاب رمز خداست زندگی اس

تواند از گل آب را بکشد بیرون، دیدید شما گل را بگذار میچطور آفتاب. توانی چرا جان آفتابیمیبِکش بیرون،

.شود کلوخ، آب رفته بخار شدهمیجلو آفتاب پس از مدتی

کنی، شما دارید این کار رامیشناسی، آب را جمعمیت راشوي، جان آفتابیمیشوي اومیپس وقتی موازي با او

کنید در کدام درد سرمایه گذاري شدید؟ چه دردهایی دارید؟ و آب را از میکنید، به تدریج دارید شناساییمی

رنجش چیه؟ آب گیر افتاده، آب یعنی زندگی، هر چندتا رنجش . کشید بیرون، آب در آنجا گیر افتادهمیآنها

. آنها یک گره است که قسمتی از وجود شما آنجا گیر افتاده بِکش بیرون، گره را باز کندارید

وقتی هوشیاري و . وقتی آمیخته با گل باشد) صافی یعنی خالص(ماند نمیماند، روح صافینمیکه هوشیاري صاف

روح آزاد شده از هم . اردروح ما آمیخته با چیزهاي این جهانی است صاف نیست و خدا به روح صاف احتیاج د

. هویت شدگیها احتیاج دارد

بایدوبکشیمبیرونتوانیممىافتاده،گیرها شدگىهویتهمدرکهراآب. هستیمآفتابجانفهمیدیمماپس

کارتواندنمىماروىزندگىهستیمآمیختهگلبهیعنىهستیم،هویتهمکهزمانىتا. کنیمصافىراروحمان

.کند

صلوات بر تو آرم که فزوده باد قربت

که به قربِ کُل گردد همه جزوها مقَرَّب

تودلیعنى. بادبیشترخداباتونزدیکىکهفرستممىتوبهمنرادرودهایم: گویدمى. شدهنزدیکیعنىمقرّب

براىبشوند،اوجنسازبیشتربایدروزبهروزها انسانهمه.بشوىخداجنسازتوبیشترچههرباد،تروسیع

مىهمسرتادوهمیشهصحبت.بشویمیکىکلبابرویماولکهاستاینمستلزمهم،بهماشدننزدیکاینکه

ازشوندنزدیکتوانندمىهمبهشدند،یکىکلباوقتىبشوند،یکىکلبابروندبایدکدامهرهمسرتادو،شود

. کلآنطریق

کنندهجداذهنىبافتیکواقعدر. شوندنزدیکهمبهتوانندنمىهستندمنکدامهرباال،آیندمىوقتىولى

!! بشوندتوانندنمىشوند،نزدیکهمبهکنندمىسعىدارنداینهاوهمسراندلدرهست،خانوادهمرکزدر
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وحدتمنهستم،جدامنهستم،جدامنگوید؛مىلحظههردارد،وجودکنندهجداچیزیکمامرکزدروقتى

! توانیمنمىبشویم؟یکىماتوانیممىجورىچهنیستم،بخش

چیزىچه.بلهبقایشان؟براىاستالزمهمدیگربهجهانایندرها انسانشدننزدیکوشدنیکىحسآیا

بشویم،یکىکلبابرویمبایدبشویم؟نزدیکهمبهجورىچه.جدایىحساست؟انداختهخطربهراانسانبقاى

کمکبه. هستنداوجنسازها انسانهمه. هستیمجنسیکازماکهفهمیممىموقعآنشدیمیکىکلباوقتى

.شویمنزدیکهمبهتوانیممىحاالکل،آن

تکاملبهکنند،مىکارراهایندرکهکسانىبهدرودوکلبهشدننزدیکباشوندمىنزدیکهمبهجزوهاهمه

تسلیمکهکسانى. کنندمىهمکارىکنند،مىکمکوگذارندمىاحترامخداقانونبهکنندمىکمکهوشیارى

.کنندمىکارخودشانروىدارند،انعطافهستند،سالمخوشکهکسانىکنند،مىرعایترا

دو جهان ز نَفخِ صورت چو قیامتست پیشم

سوي جان مزَلزَلَست و سوي جسمیان مرَتَّب

براى. استشدهقیامتاسرافیل،شیپوردمیدنِیانفخِازکردیم،راها شناسایىاینکهاالنما،پیشکهگویدمى

کهکسىاما. استمزَلْزَلاست،فروریختنحالدرجهاناست،حضورجنسازاست،جانجنسازکهانسانى

ذهنىپاركاىعدهیککهکردمیادآورىاستیادتان.استمرتّباست،جسمجنسازاست،مادىمرکزش

.منظّمباشد،خودشجاىسرچیزىهر. دارندنگهثابتخواهندمى. استثابتچیزهمهذهنىپاركدر. دارند

یکىشده،متولّدتازهیکىمیرد،مىدارددرختىیک. نخوردهدستجنگلاست،جنگلشبیهزندگىگفتیمولى

.استطورهمینهممازندگى. هستآنجاهمچیزجورهزارواستمیانسال

یادمانولى،استدیگرچیزیکزندگىنظمبازندگى،کردنمنظّم. کننداش مرتّبخواهندمىجسمیانولى

ترساساسبرکنیدمرتّبرازندگىنیاییدذهنىمنعقلباومقاومتباشما! نویسدمىاوقلمگفته؛امروزباشد

نخوردتکانجایشازکسىهیچرئیسم،اینجامنبکند،راکارآنبایدآنبکند،راکاراینبایداین. کنترلو

زندگىهستند،جسمىها آدماین! کندمىکنترلکند،مىمرتّب. بشناسدراخودشحدودوحدکسىهرخیلى،

ازحالدرکنیدمىتصورشماراچىهر. استریختنفروحالدرچیزهمهکهبدانیدشمااوالً.نیستطورىآن

مرتّبکهنیستچیزىهیچباشد،جایشسرکهنیستچیزىهیچ! چیزهمه. ماجسمجملهازاست،رفتنبین
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شماکهنیستخودشجایشسرچیزهیچپس.ماجملهازشودمىزندهومیردمىلحظههردرچیزىهر. باشد

نفرچهارواستخانوادهیککنیم،تنظیماینطورىمازندگىازواستمرتّبواستثابتجهانتوعجببگویید،

!!طورىاینآیدنمىدردرستتوست،مالرااینجاهاکندمىراکاراینواست

خردوزیبایىوعشقبیانخدا،وسیلهبهانساننواختن:گفتدیگرخواندیمامروزاسرافیل،شیپورصورت،نفخو

. آوردمىجودوبهقیامتوخدا،نوازدمىراانسانواقعدرپس. استصورنفخاینخدا،وسیلهبهانسانطریقاز

شماکهاستایناثرشاولین. استقیامتشماپیششوید؟بزندهشمالحظهایندرخودمان،قیامتدرشودمى

.شویدمىبلنددارید

کههمهشوید؟بلنددفعهیککنیدرهاشماشودنمىرود،مىبینازداردچسبیدیمماکهراچیزهایىآنهمه

فرقىکشدمىسالپنجاهکشد،مىسالبیستکشد،مىسالدهحاال. ماجسمجملهاز! روندمىبینازدارند

بینند جهان این طوري میهستندهوشیارىجنسازدارند،جانىمرکزکهآنهایى. کنندمىتغییردارند. کندنمى

درو! نکنیدراکارایناست،ذهنىپاركاست،مرتبجهانکنندمىفکرآنهایی که مرکز جسمی دارند . است

چونهوشیارى؛صورتبهشویم،بلندلحظهایندرشویم،پاماشود،مىزدهموالناشیپورکهخودمانمورد

. خودمانپاىروىشویمبلند! دیگرشدنبلندوکردنقیامیعنىقیامت

به سخن مکوش کاین فَر ز دلست، نی ز گفتن

که هنر ز پاي یابید و ز دم دید ثَعلَب

مىآنورازکهاستبرکتىفَرشکوه؛اینفَر،اینبرکت،ایناینکهبراى. مکوشگفتنسخنبهقدراین: گویدمى

روباره؛کهآیدمىصندوقمتادوفاصلهاز! هاصندوقازنه! گفتنازنهآیدمىعدمدلازآید،مىدلازآید،

.استدمشکردفکرولى،خوردمىدردشبهکهاستپایش. کردپیداپایشازراهنرثعلب،

مىشکاردمشانخاطربهراها روباهکهدانیدمىکه،بخوانمبرایتانسریعرامطلبىیکروباهقضیهمورددر

مىگیرگفتارمانخاطربهما. داندمىذهنىمنفکرداند،مىذهنىمنمغزهمینراروباهدماینجادر. کنند

ساکتگویدمىپس.داندمىافتخارمایهراذهنىمنجسمى،انسانولى. افتیممىگیرمانذهنىمنفتیم،اُ

مىبلندخداستجنسازکهستمرکزىازباشد،تواندنمىمادىمرکزازفَرایناینکهبراى. نگودیگرباش،



Program # 665گنج حضور665برنامه شماره 

50: صفحه

قبالًگرچهبخوانمسریعبدهیداجازهبله. استذهنشانازکنندمىفکرروباهانولى. ایزدىفرِفر،اینشود

:گویدمى. استمفیدولىخواندیم

2227مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بیت 

و آن ز دم دانند روباهان غرار*****پا رهاند روبهان را در شکار

دردهدمىنجاتشکارموقعراآنهامشاندکهکنندمىتصوراینطورىافتخار،باوخبرانهبىروباهان: گویدمى

شکارخواهندمىروباهانوقتىیعنى. رسدمىدادشانبهپایشانرا،آنهاکندمىرهاپایشانحقیقتاًحالیکه

بازىحقهوزرنگىسمبلواقعدرروباهدم.کنندشکارخواهندمىهمدمشخاطربهدود،مىپایشروىکنند،

استآنکنیم،فکرخوببکشیم،نقشهتوانیممىیمزرنگچونکنیممىفکرما. ماستذهنىمناینجادراست،

.اندازدمىدردسربهبلکه! دهدنمىنجاتآننهدهد،مىنجاتراماداردکه

مىگیرهمموقعهر. دیگرایستادیمچىروىکهگفتاالنما. خداهمهستند،بزرگانهمما،پاى. استپایمان

بهاوولىبیافرینددرستگذاریمنمىکهگرچهرا،مابخشدمىزندگىگفت. دهدمىنجاترامازندگىافتیم

.بخشدمىپیرعنوان

رهاند جان ما را در کمینمی*****با دمِّ خود بازند کینها عشق

کمینوقتىشکارموقعکهشان،ذهنىمنباهمها انسانروباهان،کنندمىبازىعشقخودشاندمبا: گویدمى

.رهاندمىراماجانیعنىرهاند،مىراماکهاستمداینبگیرندراماکردند،

شوخ؟چشماىسودچهدمنَبود،چوپا****کُلوخازدارنگهراپاروبها

خورد؟مىدردچهبهدمگستاخ،اىنباشدپااگر. سنگبهکلوخ،بهنکوبراپایتقدراینکه،گویدمىروباهبه

کمکىچهمابازحقهذهنىمنایننایستیم،اند،شدهزندهزندگىبهکهکسانىیانایستیم،زندگىپاىروىمااگر

آوردهوجودبهماذهنىمناینراغمودردهمهاین! ما؟براىاستکردهکارچهحاالتا! هیچىکند؟مىمابه

بیروندرچیزىیکنگذار. دارنگهراتوجهتدار،نگهراحضورتیعنىدارنگهراپایت. دارنگهراپایت.است

مىنجاتراتونیستموزیانهوزیرکانههاىصندوق. باشىصندوقتادوبینفاصلهازکنسعى. کندجذبکامالً

! استصندوقتادوبینفاصلهدهد،
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انتقامگونْصدزرهانَدمانمى****کرامماپاىوروباهانچوما

راماانتقامگونهصدازآنها. هستندماپاىمثلموالنا،مثلبزرگان؛یعنىکرامویمهستروباهمثلما: گویدمى

مابهقدرچهموالنا. بزرگانهمکند،مىکمکمابهزندگىهمهم،باز!دیگرکنیممىاشتباهما. دهندمىنجات

خیلىگوییم،نمىدروغما. نیستیمزرنگدیگرمااست؟کردهعالجراماهاىزرنگىازقدرچهاست؟کردهکمک

وکندمىایجاددردکارهاآنهمهولى. رسیممىزندگىبهبکنیماگرکردیممىفکرقبالًکه،کنیمنمىراکارها

.دهدمىنجاتراماانتقامگونهصداینازکهبدهیمپسبایدما

راستوچپدم،بابازیمعشقها*****ماستدمِچونما،باریکحیله

مناینبادائماً. استروباهدممثلماست،مدمثلاست،ذهنىمنفکراینجادرحیلهما؛باریکفکرهاىاینپس

پذیرایىداریم،نگهزندهراذهنىتصویراینکهاستاینحواسمانتمام. کنیممىبازىعشقمامان،ذهنى

تنها. کنیممىبازىعشقبلدم،بهترتوازمنبلدم،بهترراکارایندارم،راآندارم،رااینبدهیم،راپزشکنیم،

کارایندیگرکنیمنمى. راستوچپآیدمىخوشمانکنیم،مىافتخار. کنیممىبازىعشقاوباهستیمکههم

!را

بکروزِیدما،ازمانَدحیرانکهتا*****مکرواستداللزبجنبانیمدم

شکارشآنخاطربهاست،دردسرشباعثکهآن،بهکندمىافتخاروجنباندمىرادمشکهروباهمثل: گویدمى

مىفکرىهرماست،مرکزذهنىمنوقتىباشدیادمانمان،بازىحقهمکرمان،واستداللباهمماکنند،مى

بکروزیدآن؛واینکهطورىبهشد،خواهدایجاددرداست،صندوقیککنیممىاستداللىهراست،قلَکنیم

.اهللاشاءانکنیمنمىراکارهاایندیگرماالبته. مانندمىحیرانهمه؛یعنى

زدیماُلوهیتاندرطَمعدست****شدیمخَلقانحیرانىطالب

مردمحیرانىطالبکهحالعیندروبگیریمتوجهبگیریم،تأیید. بکنیمحیرانرامردمخواهیممىما: گویدمى

کارخداباکهکسىدارد؟کارمردمباکسىچه! داردکارمردمباکسىهراست؟مردمحیرانىطالبکىهستیم؛

بهشمایعنىشب؛وروزدنیامردمودنیااحوالازخفتهباشد،حقتقلیبپنجهدرقلممثلکسىاگرگفت!ندارد

رامردمتأییدوتوجهکهاستاینبهحواسشهمهکهکسىولى. شویدنمىتحریکآنهااعمالوها حرفوسیله

آنکهبکندرفتارىچهکند،راضىراآنجورىچهوکندراضىرااینجورىچهکهاستفکرایندروکندجلب
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آدماینمردم،پیشدررااشذهنىتصویرکند،مىبزكرااشذهنىمنضمندرو! دیگرخوببشود،راضىیکى

بهشدنزندهوخدابهرسیدندرداردطمعحال،عیندرولى. باشدداشتهراخدابهرسیدنانتظارطَمعنباید

.بشودزندهتواندنمىخدابهاست،مردمحیرانىطالبکسىاگر! گیردنمىصورتطورىاینخدا،

گَویمکَانْدرما،بینیمنمىاین*****شویمدلهامالکبِاَفسونتا

دلاینکهازغافلکنیمتصرفرادلهایشاندادن،قرارتأثیرتحترامردمزدن،حرفبافقطیعنىافسونبهتا

گَو. هستیمگودالدرماکهبینیمنمىرااین. کندمىکارزندگىارتعاشباکند،مىکاردیگرىانرژىبامردمهاى

هویتهمواقعدرچیزها؛بقیهودردهاباشدگىهویتهمفضاىاست،ذهنىمنهمینگودال. گودالیعنى

. استگودالاینفیزیکىچیزهاىبا وفکرهابادردها،باشدگى

ماباشد،دردجنسازمامرکزشودنمى!شودنمىکند،تسخیرراها دلتواندمىفقطزدنحرفباکندمىفکر

باشیم،خواهیمنمىها دلمالکماالبتهوبگذاریماثرآنهاروىیعنىکنیمتسخیر. کنیمتسخیرراها دلبتوانیم

دلما. گذاریممىآنهااختیاردررادلمانماجورىیکولىبشود،ماهاىدلمالکخواهدنمىموالنامثالًماولى

. کندمىکاردیگرىنیروىیکاینکهبراىچرا؟گذاریم،مىموالنااختیاردرراهایمان

دیگرانسبالِازواداردست****قَلْتَباناىچهىدروگَوىدر

ازتو. غیرتبىاىاست؛شدگىهویتهموفکرچاهاینهادوىهرهستى؛چاهدروهستىگودالدرگویدمى

مابرنامهاینتوىآیا. کنندزندگىجورىچهنگومردمبهبردار،مردمسرازدستیعنىبردار،دستمردمسبیل

اشخاصبهشخصىطوربهوآوریدمىوجودبهکنترلشماوقتى! نهکنند؟زندگىجورىچهگویندمىمردمبه

مىاختیاردرراآنهاارادهوکنیدمىکنترلراآنهازندگىونکنندکارىچهوبکنندکارىچهکهگوییدمى

غیرتبىوباشدچاهوگودالدرکهکسىیکیعنى.هستىبیتاینمشمولواقعدرتو،صورتایندرگیرى،

زندگىآنهاگذاردنمىدارد،نمىبرمردمسرازدستدارد،نمىبرمردمسبیلازدستصورتایندرباشد،هم

.کندکنترلشانخواهدمىکنند،

کَشوگیرخلقاندامانِآنازبعد****خوشوزیبارسىبستانىبهچون

رامردمدامانِبروآنازپسرسیدى،یکتایىفضاىبهیعنىاست؛خوشوزیباکهبستانىبهرسیدىخودتاگر

رادلشفَرِّاینکهجاىبهانسانکهفتداُمىاتفاقچهکهگویدمىمابهداردموالنااینجادرببینید. بکشوبگیر
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درستراکارهاصندوقىبهصندوقىازرفتنازکند،درستراکارهاحرفبابخواهدبگیرد،دلشازرافَربخواهد،

.افتدمىاتفاقاتاینبرساند،خدابهراخودشکند،درستراخودشکند،

آنجابههنوزاگروکنیم،کارخودمانروىفقطبرداریم،مردمسرازدستماکهکردیمصحبتهمرااینو

مىماکهاستخودمانتغییرطریقازکهگفتیمهمبارهاو.باشیمنداشتهکارىدیگرانباخودمان،نرسیدیم

بیانرازیبایىتوانستىورسیدىیکتایىبستانبهاگرگوید،مىهماینجاپس. بگذاریماثردیگرانروىتوانیم

آنکرده،پیدامنعکسبیروندرتو،زیباىاندرونِکهدیدىکردى،زیباراخودتخارجدنیاىواقعدروکنى

هنوزکسىاگرکهگفتمابههممثنوىدرامروزباشد،یادتاناگر.پرسندمىتوازوبینندمىهمدیگرانموقع

! کنسکوت! باشنداشتهاوباکارىتونیست،آماده

بِکَشهمرادیگرانجایى،نغز***شَشوپنجوچارحبسِمقیمِاى

کهکسىیعنىذهنى،منیعنىجهت؛ششوحستاپنجوهستىعنصرچهارحبسِدرکهکسىاى: گویدمى

! آنجابکشدنباید. آنجابکشهمرادیگرانهستى،خوبىجاىهستى؛زندانىذهنىمندر

ببررامایافتى،گاهىبوسه****خرکونحریفخربنده،چواى

نشیمنکهخرگاهنشیمنبهدائماًافتدمىچشمشوافتندمىراهخردنبالکهکسىخرکچىخَرَکْچى؛مثلاى

دارمنذهنوراذهنوراذهنىمنحرفونداردکتابوحسابوخوردمىکهغذایىازصدایشوسرخر،گاه

.آنجاببرهمراما! یافتىخوبىگاهبوسهگویدمىتو،. استکردهتشبیهآنبهرا

خواهدمىاست،کنترلازپراست،ترسازپراست،خشمازپراست،دردازپروداردذهنىمنکهکسىپس

برى؟مىهمراآنهاکهرسیدىکجابهگویدمىخودتتو. آنجاببردهمرادیگرانکند،کنترلهمرادیگران

رامطلبىآورد،مىشاهدهممهمىهاىکتابازکهبزرگىازمااى،برنامههمچونیکدراینکهباداردفرق

کهگفتیمو. کنیدکارخودتانروىبدهید،قرارافکننورزیرراخودتاننکنید،سؤالبگوییمشمابهوبخوانیم

ماهىشمابشوید،ماهیگیرکنید،مىتربیتراخودتانداریدشما!! نکنیدسؤالهستکافىاندازهبهشماعقل

.ابیاتاینباکند،کمکشمابهدروناززندگىخردکهکنیدسعىشما! خواهیدنمى

کنید،کارچهآنجابرویدکنید،کارچهکجاهاکه،کنیمتعیینیکىیکىبنشینیم،اینجااینکهباداردفرقاینها

وشعوربردنسؤالزیرکاراین! اصالًاستغلطاین. بکنیمبایدراکارهااینمردم،دستبدهیمنسخهدانمنمى
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خودشمعلم،وشاگردکهمابهگفته. استخودششنوندهوگویندهکهاستگفتهمابهموالناوهاستانسانخرد

.مارسیممىآنجابهداریم! نیستحجابوقتىاست،خودششنوندهوگوینده: گفتاست؟یادتان.است

خاستَستکجااَتشاهى،ازمیل*****دستدوست،بندگىِندادتچون

بیانشمااززندگىخردبشوى،تسلیمبشوى،موازىبشوى،خدابندهکهنگرفتىیادهنوزتووقتى،کهگویدمى

! برخاسته؟کجاازبشوى،عارفیعنىشوى؛بشاهاینکهمیلشناسى،نمىراوحدتشناسى،نمىراعشقشود،

! نکشیدىزحمتنکردى،اجراراجبرانقانونهنوز

زِهىجانت،گردندراىبسته****زِهىگویندتآنکههواىدر

مؤدبغزل،قولبه. جانتگردنبهبستىطناب،یکزهیکتوآفرین،اهللاباركبگویندتوبهاینکهخاطربه

کهبگویندتوبهدیگراناینکهبراىاینجا،بهبستىشدى،هویتهمآنباراآدابورابندهاوقیدزه. شدى

.طنابیازهیعنىدومزهىوآفریناولزهىپس. آفرین

دلخداوندانِبردلکنوقف****بِهِلراحیلتدمِاینروبها

. دلخداوندانبهکنوقفرادلتبرونکن،دلتراذهنىمنیعنىوگذار؛راحیلتمداینروباه،اىذهنى،مناى

دل،خداوندانبهکنیموقفرادلمانبایدصورتایندرزرنگیم،مااگر. موالناستمثلهایىانساندل،خداوندان

وباالبیاییمودانیممیگوییممىمرتباینکهجاىبه. شودمىچهببینیمتعهد،بابدهیمادامهمدتىموالنا،به

بترسانیمرا،دیگرانکنیمکنترلدیگران،بهراجعکنیمقضاوتبدهیم،قرارکنترلزیررادیگرانبکنیم،زرنگى

اختیاردرمتعهدانهرادلماناینوبندازیمخودمانروىرانورافکناستبهترکنیم،صادرنسخهرا،دیگران

.بگذاریمموالناست،همیناش یکىدل؛خداوندان
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بارهابخوانید،بارچندینراابیاتاینشماکهباشدصالحشاید. کنیمبسندهجاهمینبهبدهیداجازه

برنامهدرهمامروزماست،خودروىنورافکنکهحالىدر. استکلیدتکرارکردم،عرضخدمتتان

!! متعهدانهمدتى،تاتکرارتکرار،تکرار،. کنیممىتکرارنداریم،دیگرانباکارىداشتیم،

وکندسستراماذهنىمنبعدکنیم،پیشرفتذرهیکبدهیمگوشماهسهماه،دوکهنباشداینطور

به! نهبکنیم،دیگرکاریکبرویمبدهیم،گوشدوبارهبعدبرگردیمدوبارهبعدبکنیم،دیگرکاریکبرویم

بیتىهرخواندیم،رازیادىخیلىابیاتکهبینیدمىبرنامهایندر! بفرماییدتوجه!! متعهدانهپیوسته،طور

شمادرراتغییرىچهبیتاینوکردیددركچىکهببینیدکنید،ملأتمیکنمپیشنهادمنوبخوانیدرا

پس!! نگذریددارد،شمابهربطىچهاینکهنفهمیدیدنکردید،پیداراتغییرىاگر. کندمىپیشنهاد

.شدیدمتحولواقعاًکهدیدخواهیدمدتىازپسبکنید،اگرراکاراینو! نخواندیددرستبنابراین
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