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1039شمارةغزل،شمسدیوان،مولوي

دارمیهوشمستی،وبامستلبِ****دگربارگرديمیفتنهگردبه

اریداهللاِیرُغَارِالدیفماکه********؟دیگرجايکو؟دگرگردمکجا

پرگارپايگرددنقطهدرگه ب*******اشنقّلککبرجزنقشنگردد

دستارنیزبیایدباشدسرچو********نیایدکمجانودل،باشیتوچو

منقاربهبازيراعوهصگرفته*********حقبضهقَدردلگرفتارست

سبکبارجانانگرانچنگالشز*******سوراخسوراخفلکمنقارشز

ارمخَشاهآمدکهورانخممبه********کنندا،راها سخناینکنرها

ایثارولطفووصلدورآمدکه********بریدندگردنرااندیشهوغم

؟زارعلفباشدکجاخوشترایناز*******بخواباناشتر،سارباناي هال

انباربگشايوخازناي بیا**********رسیدنددولتبدینمهمانانچو

مپنداردیگر،پنداشتیچنین*************نیایدروزيرامشتاقشب

گفتارسلطانسخناصلستوی*******بگویدماخموشتاکنخمش
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.کنممیاز دیوان شمس موالنا شروع1039با سالم و احوالپرسی برنامه امروز گنج حضور را با غزل شماره 

1039شمارةغزل، شمسدیوان،مولوي

دارمیهوشمستی،وبامستلبِ****دگربارگرديمیفتنهگردبه

یعنی آشوب و آن عبارت از وضعیتی فتنه. گردندمیفتنهاست، که انسانها به دور ها پس خطاب به همه انسان

زندگی است، خدا است، این لحظه هست و بیت اول دوباره فتنهبنابراین در اینجا . است که نظم قبلی بهم بخورد

.کند که چه اشکالی دارندمیانکند، بیمیوضعیت انسانها را تعریف

رم که از جنس گذراست به خودش خواهد در این فُمیآمدهکهبارها گفتیم انسان هوشیاري است، امتداد خداست

ولی از ابتدا رفته با چیزهاي این جهانی که بصورت فکر در ذهن ما به ما ،هوشیارانه زنده بشود یا هوشیار بشود

یعنی به آنها چسبیده یا همه توجه هوشیاري، خداییت جذب ماده شده و این جذب هم هویت شده،شودمیارائه

و این به خواب فکر فرو رفتن حالت خواب یا . ماده یعنی فکرها فرو برودبه خوابِشدگی سبب شده که انسان

.مستی را دارد

گردد، زندگیمیل محور خداگردد، حومیو تمثیل در اینجا این است که هر انسانی دارد حول محور این لحظه

کند که میولی فعالً در گذشته و آینده سیر،گردد و هر لحظه امکان این وجود دارد که به این لحظه زنده بشودمی

اي که توهم است و این سیر همراه با فکرهایی است که از انجام آن فکرها هویت حاصلدر گذشته و آینده

.شودمیشود، حس وجود حاصلمی

ذهن تولیدهستند که از جنس فکرند، باورهایکی: رها هم صحبت شده انسان به خواب سه تا چیز فرو رفتهبا

توانید میر فیزیکیوهستند مثل جسم انسان مثل هرچیزي که شما بطاقالم فیزیکییکی . کند باورها رامی

وست پدر و مادر، که ما معموالً مفهوم تجسم بکنید و براي شما مهم هستند مثل پول، مثل خانه، مثل فرزند، مثل د

.دردهایکی هم . کنیممیآنها را در ذهن تجسم

هوشیاري را به خود با این سه تا چیز هم هویت شدیم یعنی این سه تا چیز قدرت این را پیدا کردند که همه توجه

مستی که در کنار بام . م استاین حالت انسان شبیه مستی است که کنار با. جذب کنند و ما را در خواب نگه دارند

. ممکن است آسیب ببینید یا بمیرداُفتد ولیمیاست هر لحظه احتمال افتادنش وجود دارد و اگر مواظب نباشد
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هر جور فکر کنیم هر چه کوشش کنیم تالش کنیم، مقاومت کنیم یا هر ،پس سرنوشت ما منظور ما در این جهان

. گردیم که نظم من ذهنی را بهم بریزدمییعنی دور محور آشوبی. گردیممیفتنهکاري بکنیم این است که دور 

، در این پارك کندمیایم که انسان در ذهنش از زندگی یک پارك ذهنی ایجادبازهم در این جلسه صحبت کرده

ها کند بصورتی که فکرها یا هم هویت شدگیمیچیند و دارد کوششمیهمپهلويچیزهاي خوب را بطور توهمی 

. این پارك را نظم بدهد و دوست ندارد در این پارك چیز زشتی باشد،دهندمیبهش فرمان

رویم درختهاي خشک نیستند، حاال ممکن است یکی بگوید مگر پارك بد است؟ میبه پارك کههمینطور که ما

خیلی واقع بین باشیم نه، پارك بد نیست در صورتی که با نظم زندگی چیده شده باشد، ولی کالً اگر بخواهیم 

رود، یک چیزي میکه هر کسی در هر سنی باشد، یک چیزي در این جنگل دارد از بینزندگی نظم جنگل را دارد

.پوسدمیکند، یک چیزي داردمیجوانه زده رشددارد 

خوبسالمان است و یک موقعی هم هست که 20یک موقعی هست که ما جوان هستیم : ما هم همین طور هستیم

سالگی خیلی چیزها را نداریم مثالً ممکن است پول زیادي نداریم خانه نداریم، آن 20سالمان است و در موقع 80

، بعضی سالگی ممکن است پول داشته باشیم آن جوانی را نداریم80نداریم، در سن هگویند خوبمیچیزهایی که

. جاهایمان ایراد پیدا کرده

توانید پارك ذهنی داشته نمیو شما همیشهاین وضعیتها مثل جنگل هستندخواهد که میاینها همه پذیرش

و با هم هویت شدگی و بر هر کسی که با ترس و کنترل. خواهد پارك ذهنی را بهم بریزدمیفتنهپس . باشید

اساس جدایی و مقاومت و ستیزه و قضاوت که این خوب است و این بد است، آمده پارك ذهنی درست کرده این 

.پارك بهم ریخته خواهد شد یک روزي

ما همان هوشیاري هستیم که از ، دگر بار یعنی دوباره،گردي دگر بارمیفتنهبه گرد :گویدمیبه همین دلیل

. گشتیممیفتنهدور ابتدا تکامل پیدا کرده و ما یک موقعی جماد بودیم مثل سنگ، بعد تکامل پیدا کردیم چرا؟ 

قبلی را بهم بریزد، نظم جدیدي برقرار کند که ما را تبدیل کرد به نبات، بعد دوباره خواست آن نظم میزندگی

، دست ما نیست که دست تکامل هوشیاري گرداندفتنهدوباره حول تبدیل کرد به حیوان،،گرداند ما رافتنهحول 

هم هویت شدیم با است، بعد یک دفعه ما افتادیم شدیم انسان، در انسان بصورت هوشیاري آمدیم توي ذهن 

. چیزها و من ذهنی درست کردیم
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و اینها و هم هویت شدگیها چون در ذهن هستند. شودمیمن ذهنی بر اساس جدایی و هم هویت شدگی درست

کنیم آن میشود که ما فکرمیکنند، از این تغییرات هم هویت شدگیها یک تصویر ذهنی از ما ساختهمیتغییر

چرخد و میدیگرفتنهگردد؟ یک میاین هم دور چی. ن من ذهنی و نظمش توهمی استهستیم، در حالی که ای

اي نداریم، هر کاري هم بکنیم پیش آمده، حاال پس دگربار یعنی دوباره چارهلب بام مست حالت در این گردیدن 

ت کردید و زیر که هر چه که شما توي ذهنتان درساش این است معنی ساده.گردیممیو آشوبفتنهحول محور 

توانید نمیاین را زندگی به هم خواهد ریخت،»گذارم که آنطوري بشودنمیکه باید این طوري بشود«درد هستید 

.کنترل کنید

که شما به عنوان من ذهنی که ،اش این است که شما این موضوع را بدانیدحاال یک حالت زیبا و مفید و خردمندانه

دهید که چی میدهید و تشخیصمیکنید و داد سخنمیکنید و قضاوتمیزهکنید ستیمیاین همه مقاومت

دانم، و تواضعی در کار نیست و تسلیمی در کار نیست، میگویید منمیشوید ومیخوب است چی بد است و بلند

. به هوش بیایید

ستیم ما هوشیاري هستیم، دار خیلی معنی دارد، چرا که ما هوش همیو این هوشدار، میهوش: گویدمیخودش

ولی با عمل تسلیم در اختیار ما قرار،آن هوشی که خداییت است االن هم درست است که توي خواب است

ش عقب این اوضاع را ببین، تأمل کن، نه کداریم یعنی بصورت ناظر بِمیهوشداریم،میرده هوشیک خُ. گیردمی

. چیزي بگو فقط ببین

اگر بداند یا اگر یک کسی ببیند که خوب،لب بامب ذهن فرو رفته شبیه مستی است بر خوب یک کسی که به خوا

که نیفتد ،کشد عقبمیرامست آیدمییواش یواش.اجازه بدهد کسی کمک کندمست است ولب باممستی در 

اش یعنی منسید آورد پایین، و به سطح زمین که رمیگیرد از نردبان یکی یکی یواش یواشمیبعد زیر بغلش را

و عنقریب بیفتد ولیاین است که هر کسی از نردبان منی یا مایی باال رفتهمست ولب باممعنی . صفر شد

. ایم دردش خواهد آمدداند، اگر بیفتد که همۀ ما افتادهنمی

بان منی و مایی بدانیم و هوشیارانه به کمک بزرگانی مثل موالنا از نرد،پس عاقالنه این است که ما هوش بداریم

مست شما به عنوان انسان اول قبول کنید که حالت من هم.پایین بیاییم، هر من ذهنی از این نردبان رفته باال

دانم، خودم میگویممیخودم درست کردم، خودم،ام شخصی است، من ببینم چه قسمتی از مناستلب باميرو
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آید که این ما میو چه قسمت از منم از ما،گردمها میور توهمشوم و غرور دارم و خود محور هستم و محمیبلند

ممکن است براساس عقاید سیاسی، عقاید اجتماعی، عقاید مذهبی یا عضویت در یک گروهی درست شده و من 

.استلب بام مست آید ببینم، چون آن هم میاین قسمت منم را که از ما

ما.در مورد همههمیعنی هر شخصی به تنهایی،،ادق استهم در مورد فرد من صلب بام مست حاال این 

به خاطر این که من خواهیم یک جنگ جهانی درست کنیم که همه ما از لبه پرتگاه پرت بشویم پایین، نمی

هستم؟لب بامدانستم، چرا کسی به من نگفت که من نمیبابا مناي داریم،

هم هستیم، کسی که بلندمست هستیملب بامما ! دیگرگویندمیهستیم چرا کسی نگفت؟ چطورلب بامما 

،آیدمیآید یک مقدار هم از مامیشاشخصییک مقدار از دانستنش از من دانم حاالمیگوید منمیشودمی

چون از آن عقاید عمومی که ما مشترکیم، چون ما براساس باورهایی است که ما باهم مشترکیم، و ازآنجا حس 

آید هم هویت شده با باورهایی که ما میاش از مادرصد از من70گیریم، کسی که مثالً مینشامنیت و حس دا

. شریکند

باورهاي شخصی باشیم چه باورهاي عمومی باشیم، به خاطر این که ما حس مست و چه.و این کار خوب نیست

یک میلیون نفر،دو میلیون نفر، ده ولی برخی از ما، از ما مثالً. حس امنیت در من ذهنی نیست،خواهیممیامنیت

پشت من ام اینهابا اینها یکیکه گوید میگیرد،میمیلیون نفر ما تشکیل دادند، از آن بافت مشترك حس امنیت

.گیردمیهستند، به جاي این که از خدا حس امنیت بگیرد، بجاي این که برود به فضاي یکتایی از ما

یعنی ،فتنهگوید من به عقل ما معتقدم، اگر بیفتیم توي میدبکنندگی را پیدا زاز طرفی بجاي این که دانایی

را ادارهین کاییناتادر این لحظه به خرَد زندگی که همه ،بیاییم به این لحظه، از گذشته و آینده جمع بشویم

این دانایی حس امنیت کنیم یعنی به ذهن خدا و این دانایی است، دانایی واقعی است، و بامیکند دست پیدامی

.وصلیدتان هم هست براي اینکه شما به ریشه

خواهید، از او عقلمیهر چه را شما بگذارید مرکزتان از او امنیت. بیرون نیستتنها جاي امن فضاي یکتایی است

ان اگر چیزها را بگذارید حس امنیت و عقل بدست نخواهد آمد چون آن چیزي که گذاشتید مرکزت. خواهیدمی

خوب پس ما فهمیدیم هر کاري بکنیم حول زندگی یا حول این لحظهرود،میکند و دارد از بینمیتغییرهی دارد 
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این لحظه هستید، خدا از جنس بینهایت و ابدیت این گردیم، زندگی یا خدا این لحظه هست؛ شما هم از جنسمی

.لحظه است شما هم از آن جنس هستید

شوید که من نباید این کار را بکنم، من میشما دارید بیدار،گردیممیادي است و حول آناگر االن ما مرکزمان م

اگر ، !!هااُفتممیها بوسیله موالنا بیایم پایین و گرنهخواهم از بام با پلهمیگردم، منمیفتنهباید هوشیارانه دور 

ایم، همان دردهایی که آمده و ما چندین بار افتاده!!و موالنا گفته که خواهی افتاد ها. !!هابیفتم دردم خواهد آمد

.گویید که من به هوش آمدممیاالنو دیگراز بام بودهمست اُفتادن

کند، نمیکند، مشخصاتش این است که قضاوتمیداند یک مشخصاتی پیدامیهر که به هوش آمده این اوضاع را

پذیرد، پس مقاومت در مقابل میشود، اتفاق این لحظه رامیدانم، هی تسلیممیگویدنمیکند،نمیخوب و بد

مقاومت همشود، میکند و بعد چون فهمیده که با مقاومت در مقابل اتفاق، اتفاق مرکز آدمنمیاتفاق این لحظه

شود به این ترتیب، شما در مقابل هر اتفاقی مقاومت کنید قربانی آننمیکند و در ضمن قربانی اتفاق همنمی

او با شما کاري ندارد، دل ،کند شما را، اگر یواشکی از کنارش رد بشویدنمیول،شود مرکز شمامیشوید، آنمی

.کنیدمیشوید عقل آن را پیدامیشود در اینصورت قربانی آنمیشما بشود که مقاومت کنید دل شما

گیرند ومیوید اینها مرکز شما قراراگر هم هویت بشبینید با چیزهاي آفلمیبینید که وقتی شمامیپس

شوم میکنم، نه با چیزهاي آفل هم هویتمیرعایتمن که خیلی خوب این سه تا را گویید میآییدمیترسیدمی

گوییدمینشینم،مییک دفعه فرو،و هر موقع بلند شدیم و گفتیم من. کنممیکنم، نه قضاوتمینه مقاومت

، حاال این بام به چه بلندي است !!هاهستیلب بامموالنا گفته !!شوم هامیمست دانممیاگر بگویم!!افتم هامی

دست و پایشان خواهد ،هستند باالي بام بلند، خداي نکرده بیفتند پایینمست هابستگی به من شما دارد، خیلی

.کندمیکارشان را تمامیعنی یک ضربه محکم. دنشکست ممکن است با کله زمین بخور

خواهم میبگویید من مستی هستم یواش یواش. خواهیم اینطوري باشد، شما نخواهید این طوري باشدنمیما

آید پایین، وقتی هم از نردبانمیمن را گرفته با همین ابیات از نردبانآرام آرام و موالنا هم زیر بغل،بیایم پایین

آیم پایین و دائماً خودم را مییواش یواش با آرامش،کنمنمیدانم هممیدانممیخواهم بیایم پایین خیلیمی

.کنم، به عنوان حضور ناظر که پایم را روي پلۀ پوسیده نگذارممیتماشا
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هم لب بامکند و از میاست به این مستی هم افتخارلب باماست و مست پس یک بار دیگر بگویم که آنکسی که

بجاي این لحظه ،کنممیولی دوباره تکرار،این آدم در این لحظه بارها گفتیمنشیند و اینها، نمیرود عقبنمیکنار

اتفاق این بیند، میآید اتفاق این لحظه رامی،ریزدمیاست نظم من ذهنی و پارك را بهمفتنهکه زندگی است که 

س این لحظه را وسیلهپ،شود براي رسیدن به اتفاق دیگر که بهش زندگی خواهد دادمیوسیله،شودمیلحظه پله

.تواند این لحظه را ببیندمیو این بهترین حالتی است که. بیندمی

رود و آینده میآید این لحظه هم به آیندهمیپس از یک مدتی چون آن چیزهایی که منتظرش هست این لحظه

رسد مید ولی وقتیرسمیرسد، یعنینمیدرست حسابی،خواستهمیهیچ موقع به آن چیزي که،کندمینگاه

چرا؟ پس از یک . کند بسوي جهنممیو بنابراین پس از یک مدتی راه را دارد درستکندمینگاهبه آینده دوباره 

،و یواش یواش اتفاق این لحظه را. دهدنمیآیند بهش زندگیمیشود که اتفاقاتی که این لحظهمیمدتی متوجه

اش باشد و دوستش اش باشد خانوادهممکن است همسرش باشد بچهفرم این لحظه را وضعیت این لحظه را که

. بیندمیمسئلهوباشد یا هر چی باشد بصورت مانع اشباشد رئیس

به هم بریزد و ما را درست کند، توانست نظم من ذهنی را میبود کهفتنهیعنی اول این لحظه را که زندگی بود که 

کند که وضعیتها دشمنش هستند، این آدمها دشمنش هستندمیعد هم فکرب،بعد مانع و مسئله دید،وسیله دید

گوید باید این کار را بکنی، آن رامیو به این« شود از این و آن از کارشمیوقتی که آدم متنفر.گذارندنمی

. بیندمیدارد این لحظه را دشمن،»خواهد عوض بکند، آن را نباید بکندمی

.شودمیشود و دشمن ببینید دشمنمیشود، مسئله ببینی مسئلهمیوسیله ببینید وسیلهشما اگر این لحظه را

و خودت همکنی میدر بیرون همه چیزها را خودت ایجاد. شودمینی در بیرون منعکسبنابراین این دید درو

. کنندمیدیگرانکنیمیبینی، و فکرمی

ایم، خوب اتفاق این لحظه را پله دیده،جاي این لحظه که زندگی استایم که در ابتدا بهما اینطوري اشتباه کرده

گویید این لحظه می،داریدمیدارید؟ شما این طوري هوشمیچه جوري هوش،خواهید هوش بداریدمیشما االن

س شوید، از جنمیپذیرم، اتفاق این لحظه را بپذیرید از جنس این لحظهمیآیم اتفاق این لحظه رامیمن

خواهید هوش بدارید، در نتیجه برکت میشوید که از اول بودید،میشوید، از جنس آن زندگیمیهوشیاري اولیه
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ریزد به میپذیرید، برکت آن لحظهمیکنید،میریزد به اتفاق این لحظه، لحظه بعد هم همین کار رامیاین لحظه

.شوندمیاتفاقات با برکت خدا باردار. اتفاق

براي این که زندگی ،رسی آن اتفاق نیک است، به شما زندگی نخواهد دادمیخواهیمیآن چیزي کهوقتی به

به محض اینکه بپذیري، شادي زندگی. آیدمیهمان برکت همان زیبایی با پذیرش،آیدمیهمان است که از آنور

با شادي زندگی،دهدمیبدنت را شفااین ریزد به این بدنت، می،ریزد به وضعیتمیآیدمیآید، خرد زندگیمی

بیافتد، به هوش هستید آماده هستید هر لحظه، که من هر اتفاقیدداریمیهوشدپذیرفتن لحظه به لحظه داری

به این ترتیب دردهایتان شفا پیدا. شودمیو قدرت شفابخشی من برخوردارپذیرم، آن اتفاق از برکت منمی

و وقتی .کنیدمیکنید، جنگل را قبولمیشناسید، پارك را رهامیرابینید، پارك میهایتان راکند، ناجوريمی

شوید، آب حیات؛ حالتان همیشه خوب میشود، اوالً که خودتان سیراب زندگیمیاین عبور شادي از شما زیاد

ریزد، به میعیتهاریزد، به تمام وضمیکنیدمیاست، و این شادي زندگی به تمامی کسانی که با آنها برخورد

.کند به بهبود پیدا کردنمیریزد، روابطتان با جهان از جمله آدمها شروعمیریزد، به اعمالتانمیفکرهایتان

شوید، کامالً آزادمیشما کامالً آزادشادي، پذیرش...پس از یک مدتی که پذیرش شادي پذیرش شادي پذیرش،

شود مرکزتان و این مرکز یعنی هوشیاري از میهستید آن هوشیاريشوید، دل شما یا خود شما که دلتان می

خواستیم بکنیم، هوشیاري آمد چسبید با این اقدام میشود از هم هویت شدگیها همان کاري کهمیاجسام آزاد

این بینهایت سینه شما را بسط داد و شما به او تبدیل ،و به بینهایت خدا زنده شدیدهوشیارانه شما جدا شد 

.شدید و دردتان هم نیامد

البته درد . آمدمیافتادید چند بار، دردتانمیماندید از آن باالمیو در خواب ذهن فرومست اگر شما همین طور

چرا افتادم؟ . آید؟ خوب براي این که از باال افتادممیاگر شما گوش بدارید که چرا دردمگفت که میباید به شما

دانم؟ براي این که آن باال رفته بودم، یک مقدارش را مردم مرا هول میچرا گفتم که. نمدامیبراي این که گفتم

رئیسی، رهبر ما هستی تو بیا ما را هدایت کن، خوب رفتم باال، یک دانم نمیدادند بردند باال، گفتند استادي،

خواهم بیدار بشوم، درد قرار یمحاال،شدگی داشتم رفتم باال، افتادم دردم آمدهم هویت دیگر مقدار هم خودم 

.شما باید هوش بدارید،آیدمیهر دردي براي بیدار کردن شما. بود مرا بیدار کند
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تر بشود، البته این به شرطی است که شما این روشنمست ولب بامابیاتی از مثنوي برایتان خواهم خواند تا این 

و چند . افتدنمیوانید تا معنا در شما جا بیفتد و اگر نخوانیدزیاد بخ،را خودتان براي خودتان بخوانیدها مثنوي

دانید که بایزید وقتی آمد یک دفعه به می.خوانم که قبالً برایتان خواندم و قصه بایزید استمیايبیت از قصه

.کرد که از جنس خدا شدهمیرفت حسمیحضور زنده شد وقتی به آن حال حضور

یروانش گفتند که وقتی تو به آن حال رفتی گفتی من خدا هستم و این درست نبود، گفت که من خدا هستم و پ

دوباره رفت به آن حال و صحبتهایی که به . گفت اگر یکبار دیگر هم این کار را کردم با کارد و چاقو مرا بکشید

که این کاردها راهر کس مریدانش گفته بود یادش رفت، آنها چاقو را گرفتند و شروع کردند به زخمی کردن و 

فقط یک ،مردندها مریدان به خودشان آسیب رساندند بعضیوآخر سر به او هیچی نشد. زدمیخودشبهزد می

. بنابراین جان سالم بدر برد،با کارد یک زخم خیلی کوچکی به او وارد کرد،نفر که از موضوع اطالع داشت

شود یعنی این لحظه به بینهایت و به ابدیت خدا میبه حضور زندهگیرد که کسی کهمینتیجهو موالنا از این قصه

شبیه این که شما موالنا. دهدمیشود و ناجوریهاي ما را نشانمیشود شبیه آیینهمیشود دلش بینهایتمیزنده

. زنیدمیدارید به خودتان لطمه،اگر شما ستیزه کنید. دهدمیخوانید بصورت آیینه ناجوري شما را نشانمی

دهید در بیرون میدهید یا گیرمیایم که جهان آیینه است شما به هر چیزي که واکنش نشانو البته قبالً خوانده

هایشتواند پیدا کند که هم هویت شدگیمیآن در شما هست و این راهی است که اگر انسان هوش بدارد

.گذاشتهکجاست؟ این یک مکانیزم مفیدي است که زندگی جلوي پاي ما 

و مست خواهم ببینم شما حاال اینمیآید، منمیو بام پیشمست گیرد و دوبارهمیو دنبال آن قصه موالنا نتیجه

مست دهید که نمادمیشما انجامتوانید ببینید که چه فکرهایی چه رفتارهایی میشنوید آیا خودتان رامیبام را

؟ چی عملکنیدمیچه فکرتوانید بکشید عقب خودتان را ببینید کهیمبینید خودتان را؟میآیا شما. و بام است

کنید؟ آیا شما آگاهید از آن قضاوتها؟ اگر موالنا میچه فکرهاي منفیدهید؟میکنید؟ چه واکنشهایی نشانمی

قضاوتید؟ بیکنید؟ شمامیبصورت آیینه شما را نشان بدهد شما چه جوري قضاوت

رویم به جهنم، اگر میبینید یا زندگی را، اتفاقش را ببینیم پله کنیممیاتفاق این لحظه رادر این لحظه گفتیم یا

آوردن شادي به این جهان ،بهشت باز کردن فضا. رویممیبینیم رو به بهشتمیتسلیم اتفاق بشویم این لحظه را
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یکتایی برکت و خرد را آوردن مثل و بینهایت کردن دل و دل را در اختیار خدا قرار دادن و سطل سطل از فضاي

.موالنا و ریختن به این جهان است با ذوق و اشتیاق

بیند فقط یعنی میآن یکی کسی که به جاي این لحظه که فضاست و ما هستیم و زندگی و خداست، اگر اتفاق را

یعنی محبوس زمان استدر ذهنش براي رفتن به اتفاق دیگر این آدم ،کندمیهوشیاري جسمی دارد آن را وسیله

. خوانیم اسمش سبکسار استمیکند، که در غزلی کهمیمحبوس گذشته و آینده است و همیشه به آینده نگاه

.سبک سر، سبک مغز و عجله دارد برود به آیندهیعنی

د آن کنمیاین است که در آینده به چیزي برسد و فکر،استمست لب بامتمام فکر و ذکر انسان فعلی که گفت

خواهید یک بافت فکري باشید دنبال میزندگی دارد، و این کار در واقع یک بافت فکري دنبال یک فکر است، شما

زندگی را بیاوریم به این جهان، عیناً زنده به زندگی یا خدا و خرد زندگی و زیبایی،یک فکر، یا خود زندگی باشید

ش این است که زنده بشوند به زندگی، سطل سطل از فضاي خواهیم؟ گفت همه انسانها سرنوشتمیکدام یکی را

حاال چند بیت. برکت و زندگی را و عشق و زیبایی را و خرد را بیاورند بریزند به این جهان، کار ما این استیکتایی 

موضوع را؟نتوانیم بیشتر بفهمیم ایمیخوانیم ببینیم کهمی

2138مولوي، مثنوي، دفتر چهارم، بیت 

دارهوشآن،زنیمیخودتنِبر****ذُوالفَقارتوخودانبیبرزدهاي

گیرد مقاومتمیآن یکی که این لحظه را. کندمیگیرد، مقاومتمیکسی که اتفاق این لحظه را بجاي این لحظه

. کندمیکند، فضا را بازنمی

.آن یکی عدم قضاوت دارد. کندمیبیند قضاوتمیاین یکی که اتفاق را

اي آفل و تغییر پذیر هم هوشیاري جسمی دارد و با چیزه،گیردمیاین یکی که اتفاق این لحظه را بجاي این لحظه

ترساند و این از میترسد حتی از دست دادن جسمش او رامی،در حال فرو ریخن استدلش دائماً،هویت شده

ترسد یعنی میدر واقع کسی که. استمادر همۀ ترسهایش،دست دادن جسم یا مرگ که خودش یک توهم است

. ترسدمیروندمیشوند یا از بینمیهی کمها دلش از هم هویت شدگیهاست و چون این هم هویت شدگی

تواند بپذیرد که این رسم زندگی نیست، پارك نمیوکندمیقضاوتکندمیپس یک چنین آدمی که ستیزه

.کندمیکند با دشمن ستیزهمیگفتیم که آخر سر دشمن درست، کند به زدن دیگرانمیکرده، شروعدرست 
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کما اینکه آنها . اندخودان، کسانی که به من ذهنی صفر رسیدهکند، مخصوصاً با بیمیگوید حاال با همه ستیزهمی

.نددزمیزدند و بعد دیدند که کارد را به خودشانمیکارد

. هوش دار، دوباره همین هوش دارزنی، میها را به خودتزنی تو اینمیخودان شمشیربیاي کسی که بر

ساکن استاوایمنیدرابدتا****آیمن استواستفانیخودبیزانکه

براي این که بیخود کسی که من ذهنی ندارد فانی شده، شده بینهایت و ابدیت خدا دلش باز شده و بنابراین رفته 

و تا . گیردنمیگیرد از ما همنمیگیرد، از مننمیهم از هم هویت شدگیهااش به فضاي یکتایی ایمن است و ایمنی

خوب کسی که به بینهایت خدا زنده بشود دیگر بر. ابد در ایمنی در فضاي امنیت در فضاي یکتایی ساکن است

.گرددنمی

در صد به حضور 10مثالًیعنی هستی، یک خُرده آمدي باال ها گوید اگر زنده نشدي این وسطمیحاال موالنا

یک قدم رفتی به عقب دوباره ممکن است سر لب بامهنوز از هستی،ها رسیدي مواظب باش هنوز باالي پله

. حقیقتاً از جهان بریده و آیینه شده او با ما فرق داردولی آن کسی که مثل همین داستان یا موالنا.!!هابخوري

گویدنمیاصالً کسی که آینه شده! دانممینباید بلند شوي بگویی،نسه ماه گنج حضور گوش کرد،شما با دو ماه

، هر چقدر هم بگویند بیا برو پشت آیدنمیدانم، او به دانایی زندگی دست پیدا کرده، آن آدم از سطح صفر باالمی

. هوش دارولی آنها که به آن درجه نرسیدند ممکن است بروند دوباره، پس . رودنمیبام،

:اي است کهن هم آیهبلی ای

82، آیه )6(قران کریم، سوره انعام

ْھَتُدوَن ﴿ ﴾ ٨٢الَِّذیَن آَمُنوْا َولَْم َیْلبُِسوْا إِیَماَنُھم بُِظْلٍم أُْولَئَِك لَُھُم األَْمُن َوُھم مُّ
اه و ایشانند ر. و آنان که ایمان آوردند و ایمان خویش به ستم و عصیان نیامیختند، ایشان راست ایمنی

)82.(یافتگان

کنند که آن صحبتها اشاره به این آیه قران میو برخی فکر. کندمیبیاندارد محض اطالع شما همین صحبتها را 

.مندیداست اگر شما عالقه
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نهجايآنغیر،روينقشغیر****آینهشداووفانیاونقش

در برنامه هفته قبل .نقشی نماند شده آیینه،پس یک کسی که همۀ هم هویت شدگیها را شناسایی کرد و انداخت

، دل چون آهنتاي آیینه االن آهن شده،،گفت هوشیاري آیینه است یادتان هست؟ گفت شما آیینه بودید، آمدید

دوباره ها یعنی دل آهن فعلی تو آینه بوده، حاال باید شما از این آهن با شناسایی و انداختن هم هویت شدگی

.هفته قبل به ما گفت. درست کنیدهوشیارانه آیینه

این فرمول در مورد همۀ ما .شود آیینهمیشود ومیگوید نقش انسان فانیمیگویدمیدر اینجا هم همین را

چیزي،و در این آیینه غیر از نقشِ غیر، نقش انسانهایی که هم هویت شدند.صادق است، باید اینطوري باشد

فکر،کندمیبیند، حاال اگر با این ناجوري ستیزهمیاین آیینه ناجوري خودش راافتد دیگر، پس هر کسی درنمی

براي همین بود که آنها کاردها را به خودشان .کندمیدارد با خودش ستیزه،کند این ناجوري در این استمی

. زنیدمیبه خودتانضربهداریدکنید میکنید و بر اساس آن درد درستمیشما هر واکنشی هر قضاوتی که. زدند

اند، با همان قضاوت و خوب و بدن خودشان را فاسد کردهها خیلی. ایمما با همین روش بدن خودمان را خراب کرده

فضا گشاست، ،زندگی جا بازکن است.بد کردن، مقاومت و ایجاد درد، مقاومت درد است، زندگی مقاومت ندارد

، درست مثل آیینه، آیینه همه چیز را نشانر این بحر همه چیز بگنجددر این بحر دشما باید اینطوري باشید، 

. کند هر کسی جلو آیینه بایستد و ناجوري ببیند حتماً نقش خودش استنمیقضاوت همودهدمی

زنیخودبر،آینهبرزنیور****کنیخودرويسوي،فتٌکنیگر

زنی؟ خودت را، در میکی را،خودت، و اگر بزنی آیینه راکنی؟ بهمیگوید اگر تف کنی به کی تفمیمشخص است

.بینیمیدهی؟ خودت رامیآیینه واکنش نشان

توییمریم،وعیسیببینیور*****توییهمآنزشت،رويببینیور

بینید؟ تو هستی خودت رامی، شما چیآدمی دید است باقی گوشت و پوستبینی یعنی االن، میاگر روي زشت

بینی میبینی بینهایت خدا را داريمییعنی اگر فضا داري را،ییبینی آن هم تومیاگر عیسی و مریم را.بینیمی

. کنی، نرم خو هستی که در غزل داریم آنهم توییمیدهی فضا بازمیو به همه چیز جا
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استبنهادهتوپیشدرتونقش****استسادهاوآن،نهواینستنهاو

کسی خودش را در شما ببیند و ،زنده بشوید به بینهایت خداوف، موالنا، اگر شما به حضور برسیدپس آن عار

، دارداستبنهادهتوپیشدرتوو نقش.ساده است آیینه ساده است،آیینه نه عیسی مریم است نه زشت است

شوید که شما آدم ناجوري میوجهخوانید و یک دفعه متمیگوید تو این هستی، حقیقتاً هم که شما موالنا رامی

بینید آن شما نیستید، شما از جنس خداییت هستید، شما از جنس آیینه میبارها گفتیم آن چیزي که. هستید

گردیم ما که میفتنهدور . زندگی با شما کاري ندارد،توانید آنها را بیاندازید اگر بیاندازیدمیهستید، با شناسایی

. این لحظه زنده بشویم، وقتی زنده بشویم دیگر با من ذهنی کاري نداریماین لحظه است بهفتنه

به زندگی ،شویدمیدر برنامه گذشته موالنا با استفاده از یک آیه قران گفت که شما به اندازه کافی به حضور زنده

هستیدزندهحضوربههستیدزندهزندگیبهاینجاآییدمیشما.ماندمیذهنیتانمنمقداریکشویدمیزنده

تولیدمختلففکرهايذهن. کندمیتولیدهرزفکرهايهمآن، داریدهمذهنیمنمقداریک، هستیدساکن

.منفیها بعضیمثبتها بعضی،کندمی

دیندنبالتوبگوتاذهنیمنبهتویعنی؟ چییعنی، خودمدینبهمنمخودتدینبهتوکهبگوییدبهشگفت

رافکرهایی، منذهنیمناي .گیرمنمیجديراتورفتارهايوفکرهااآلنمنوخودمدیندنبالمنم،بروخودت

انتقامبرومکهکنیمیتحریکمراداري.کنمنمیباورکاملطوربهوگیرمنمیجديمن،کنیمیتولیدتوکه

،استآوردهپائینراتوورنجاندهراتودنبالتزدهراحرففالنکسفالن، بزنمراحرففالنبزنمتلفن، بگیرم

دینممهمن، خودتدیندنبالوکنتولیدبروتوبوخ.کنیتولیدراچیزهااینکهاستاینکارتبوخشما

ماخموشتاکنخاموش:گویدمیداریمهمغزلدرکهکنندهفکراینکهموقعیتا؟ کیتا.استیکتایی

مادرحاال. ماستخاموش، ریشۀ سخن، گفتارسلطانسخناصلاستوي، ستاوسخناصلاینکهبرايبگوید

من،خودتدیندنبالبروتوکهبگوییدتوانیدمیشمابوخ.شودنمیخاموشفعالًداردوجودکنندهفکریک

راییدردهاحتی.گیرمنمیجديکنیمیتولیدتوکهرافکرهاییمنکهاستاینمعادلاین، خودمدیندنبال

، بیاورمخواهمنمیتوستدر، دارمدانممی،»بیاورباالرادردفالن،برنجکردبدي«کنیمیتولیدبیشو کمکههم

. نیستمتودیندنبالمن
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شدنپرت، استرفتنلب بام، استشدنبلند، استدانممیمن، استکردنخوبوبد، استقضاوت، تودین

ازرویممیشویممیمست ما. آورممیدردهمرادیگرانشوممیپا، بیاددردمهکخودم، استآمدندرد، است

نیماپاودستحاالآنجاشویممیپاوقتی. اندازدمیخدا، ردیگگرديمیاینگردگفت.افتیممیخودمانلب بام

؟ دادیدهلچراشما، یددادهلشماگوییممیگیریممیکتکبادبهشوندمیردآنجاکهآدمهاییبوخ،شکسته

. هستیممالمتدنبال، نداریمقبولما. افتاديخورديرس،باالبوديرفتهخودت. ندادیمهلماآخر 

همیندر؟ نیفتدشودمیمگر،بیفتدبایدکسیهروافتادیمخودمان،استمست ولب بامکهگوییمنمیهیچ

گنجشکمثلراماکهبازیاعقابمنقارازماگلیمآن، دگردمیکهچیزيآنمافلکاین: کهگویدمیغزل

. استشدهسوراخسوراخ، گرفتهدستش

اذیتراماسوراخهاهی. هستسوراخهایکمازیبايگلیماینتويگرفتهراآنها، چیزهابهچسبیدیممایعنی

دستدرگنجشکمثلامخودو؟ دهنکَراگلهاکهچییعنی!!هابودهگلموقعییکاینجاگوییممی،کنندمی

اگرآیدمینورسوراخهاآناز، کنیپرراآنهانیاتوحاال.استکندهدیگریکی، نیستحالیمانهستیمخدا

بازرادریچه!!هاگویدمیگیردمیراآنچیزيیکبهچسبیمی،استزندگیسويبههایی پنجرهآنها. بپذیري

.استدریچۀ غیباین، آیدمینورداردکننگاهکردم

حاالکندمیسوراخهمراآنبچسبانیدآنجادیگرگلیکخواهیدمیکشیدندردبهکنیدمیشروعدوبارهشما

حالیتیهیچ، کندمیسوراخهمدیگرتايدوکهکنیدرسترااینخواستیمی،هیچیکندمیسوراخکهرااین

. شودمیاینطورچراکهنیست

شکستدرهمقلم،اینجارسیدچون*ببستدرلبسخن،اینجادرسیچون

بهاینجاازوبنویسدنیستالزمهمقلموکنیمصحبتنیستالزمدیگرکهرسیدیمجایییکبهماگویدمی

کهبگویدشمابهفضاآنوشودبازدرونتدرفضاآنباید،بپذیريباید،باشیناظرباید، بداریمهوشبایدبعد

.کردیممیصحبتمفاهیموحرفباحاالتادیگر؟ هستیدکیشما

بِالرَّشاداَعلَمواهللامزن،دم****داددستفصاحتچهارببندلب

،باشخاموشو، کردهزبانشیرین،کردهفصیحراتوآمدهپیشکهحالتیاینکهگرچهببندرالبتگویدمی

اآلنهمین، جوريچهدانیدمیشما.کندهدایتجوريچهراماداندمیاو،استداناترهدایتبهخدااینکهبراي
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خداوند، بودياولازکهيهوشیارهمان،بشويهوشیارجنساز،بپذیررالحظهایناتفاق. دادمتوضیحمفصل

فتنهدوراینکهجايبهاشتباهاًما. استتوهمکهذهنیمن، نهراذهنیمنکندمیهدایترايهوشیاراین

ایندورومهوشیارگردممیفتنهدورمنکهگوییدمیاینازبعد، فهمیدیدشمادیگراآلن، انههوشیاربگردیم

.مهوشیارگردممیلحظه

ایندورکهدانممی،اندازممیدیدمکهرادرديهر. اندازممیهویتمهمباهاشکهکنممیشناساییکهچههر

پولمثالًداریدماديمرکزکهدانیدمیشما. گردممیهمبیرونیمحورهايدورالحعیندرگردممیلحظه

شماحاال.نگرددشودنمی،گرددمیفتنهدورشماسیستمکلولیگردیدمیآندورانههوشیاراستمرکزتان

اینوگردیدیمفتنهدورانههوشیار،داریدبرمیبگردیدپولحولاینکهازدستانههوشیارداریدمیهوش

.استتسلیممعادل

راشمازندگیوکنیدنمیمقاومت،نیستیداتفاقاتقربانیحاال، پذیریدمیرالحظهایناتفاقلحظهبهلحظهیعنی

اوجنسازانههوشیارکه،کنیدمیهمکارياوبادهیدمیفرصتزندگیبهوخودتانبه، کندمیخودشجنساز

، پولماديرمحودور،داشتیدعمرهمهزارسالاگرشما. کندمیتبدیلزندگیبهراشماکهاوستوبشوید

.شدنمیهمباز،گشتیدمیدرد، قدرت، مقام، التغمستدانمنمی،ساختمان

در.استتوهمیمحورآنکنرهارامحوراینکهگویدمیدرد. شدمیایجاددردگردیدمیکهچیزهاآنحولو

تو. نیستدرستاین،گرددمیمفهومیک، گرددمیفکریکحولتوذهنیمنیعنیاشندة فکريبیکمحورآن

اینکهبگردمنحول، هستیمنجنساز،هستیيهوشیارجنساز،هستیزندگیجنساز،حقیقتیجنساز

بیستقبالً. شویدمیجمعدارید،رویدنمیآیندهوگذشتهبهدیگرشماکهشویدمیمتوجهدفعهیک،استلحظه

لحظهاینشمازندگی. شدمیهمانطوريهمبازکاشاي وشدهاینطوريپیشسالسی،شدهاینطوريپیشسال

نشدهپیرکهخدا، شمابعدچهاربهشمابدنبهآیدمیخداطرفازتواندمیشاديبهترین، داردراحالتبهترین

زندگیآن موقع ، بودخوبچقدربوداینطورپیشسالبیستکهنیمکمیفکرمامنتنها!کهنرفتهبیناز،که

اینطوريوضعیتموقعآن. گیریدمیلحظهاینجايبهراوضعیتاینکهبراي؟ گوییدمیچرا، نداریماآلنداشتیم

بعیاینوشودنمیبرخوردارزندگیبرکتازوضعیتکهکنیدنمیفکرشما. استياینطوروضعیتحاال،بوده
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حولکهحالتهمینبا، شدهقطعآیدمیخزانۀ خداازکهزندگیسبببیشاديکهکندنمیفکر. شماست

: بیتآنمعنیهماینبله، دیگردمیماديمحورهاي

بندفروها نکتهاینبیانازلبدگرامادهیشرحتمامفصاحتوبیانقدرتبارادقیقهاي نکتهتوانیمیهرچند

.استبیتترجمۀ همان،استداناترهدایتبهخداوندکه

والسالمآ،فرودیابنشینپست****مداممستاي بامیبرکنار

برویا، هستیبام کناربرشرابمست ايکهگویدمی،دیگرهستهمدائممعنیبهدانیدمیشراب،یعنیمدام

پایینبیانردبان،بودهنردبانمعموالًنبودهپلهدانیدمیکههمقدیم. پائینبیاهاپلهازیا، !هاافتیمیترعقب

. سطرسرنقطهدیگریعنیاصطالحاًولی،بادتوبرسالمیعنیالبتهوالسالم، نداریمدیگريحرفیعنی. والسالم

.شراب هستیدمست کنید ببینید کهنگاهخودتانبهبایدشما، گفتیمراهمهیعنی

رسندمیحضوربهخُردهیککهآنهاییحتیوهستندغرورمست مردمبیشترکهدهدمیتوضیحموالناحاال

.کندمیتصرفشانذهنیمندوبارهداردمیبرشانخودخواهیوکنندمیگمراخودشان

باشما. عقببرویمتوانیممیمااآلنوعقببروبنشینپست، بنشینیدپستبداریدهوشکهگفتهامروزولی

ازشما. برسانیدصفربهراذهنیمنتوانیدمی،پایینبیاییدتوانیدمیبام ازلحظهیک، لحظهاینتفاقاپذیرش

مننظمخواهدمیکهچرا،استآشوبجنساززندگی. استفتنههمانصندوقتادوفاصلۀ بین،دانیدمیقبل

الفباملاَ، کردیددرستملاَصرقحافظقولبهذهنتاندرشماکهچیزيآن. بریزدبهمراشماذهنی

استبادبرعمربنیادکهبادهبیار***استبنیادسستسختملاَقصرکهبیا

شاخۀ هیچتوشکهکنیمیفکروزديقصرهمتوش،کرديدرستپاركبصورتکهچیزيآن، آرزوهاقصر

یعنیالفباملاَ، استملاَقصراین،ردنداحقیقتاین، استذهنیاین، استبنیادبیاین، باشدنبایدخشکی

.ذهنتدرکشیديکهچیزيآنوآرزو

دانبامکنارراخوشدمآن****کامرانتوشديکهزمانیهر

شماکهنه، شدیمموفقبجع، کنیممیکیفیعجب:گفتیمذهنمانتويماکهزمانیهر، ایناستجالبچقدر

چه.کندفاسد،کندخراب، راماشادیهايکندغصب، کنداستفادهء سویذهنمننگذارید، !!هانشویدموفق
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راالگوها، نرویمصندوقتوي،نه، بشویمصندوقتافاصلۀ دوجنسازتوانیممیلحظهاینما؟ کندمیفاسدجوري

. نرویمصندوقتويولیببینیم

اگر، داردتوششادي، داردتوشردخفکراین. صندوقهافاصلۀ بینوپذیرشفضايازولیکنیمفکرتوانیممیما

صندوقتوياز،رودمیصندوقآنتويآیدمیصندوقاینازکهکسیآنولی. ندارممن،شدیمهمکامران

بیت. صندوقهاستمست ،هستهممست ،استبام کناردرآدمآن، شودمیکامرانذهنتوي،شودمیکامران

،اینهستجالبیخیلی

شمابهنگذاریدگفتیمهمینبراي، بیفتیکهاستقریبنعکهبدانمنم طاووس علیین شده،اینگفتیمانزهر

راشما، لبۀ پرتگاهازراشما،دهدمیهلدارد،کندمیتعریفشماازکسیهر. کنندتعریفشمااز،بگوینداستاد

برويچیبرايشماولیدهدمیهلخدا!! هادهندمینهلآنها. پایینبدهندهلآنجااز،باالببرندخواهندمی

؟باال

موالناازگرفتیدیادچیزهایییکدیدید. آیدمیپیشهمشدندموفقخردهیک کهدارانیحضوربرايمورداین

،شدمکامران. بدهادامه، دیگرگرفتمیاد، استبسدیگرنگو، نگیردخواهیخود،شدبهترخردهیک زندگیتو

شماکهاستموقعیموفقیت.باشمواظبشديکامرانگویدمیذهنتموقعهر. نشدي، شدماستاد،گرفتمیاد

. باشیصندوقفاصلۀ دوتاجنسازهمیشهولیکنیدتولیدبیروندر

داريآرامش،شديمستقر،شديساکندیدياگر، نخوريتکانلحظهایناز، باشیروانساکنهمیشهیعنی

نشانواکنششماکنندمیرفتاريهر، زنندمیحرفیهرهممردموجهاناینبهجوشدمیشماازشادي

دیدياگرولی. بزنندلطمهتوانندنمی،رسیدیدامنشهربه،رسیدیدامنجهانبهگفتشودمیتقریباً،دهیدنمی

دوبارهاستممکنکهباشمواظب. باشمواظبناقصی، داريدرد، دهیمینشانواکنش، هنوزحساسیکه

. گویمنمیچیزيشمابهخودمازمن، کنممیمعنیراشعردارممن، بیفتی

توفاشنهکن،خُفیهگَنجشچوهم***توباشهراسانخوشزمانبر

دانممینگویی،نشويبلند،نکنیقضاوتباشمواظب، باشمواظبداددستتوبهخوشزمانوقتیگویدمی

کههستجاهایییکدیگررفتیدکوهکهاینیعنیباشهراسانهمان، باالآیدمیذهنیمن، کردمخودمنگویی
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خوبحالتوقتی.بیفتیاستممکن،اینجاباشمواظبگویندمیزدههمیخواستباریکخیلیگوید میآدم

.کننگاه،باشتیز،باشمواظببسیار،شودمی

فاشاست،مخفىاوگنجکهطورهمان. کنمخفىرااینشدى،زندهحضوربهدارمقیکاگریعنىاو،مانند گنجِ

خواهمتکراردوبارهامروز.بدهمیادهمشمابهبیاییدمردمآىرسیدم،حضوربهمنببینیدنزنجارآى. نکن

لب کهراآشکاررفتارهاىازبرخىشمایعنى. کندعوضخواهدمىرادیگرانکهکسىکهرامعروفبیتآنکرد

رسیدم. رسیدمحضوربهمنمردم،آى: استهمینشیکیبنویسید،کاغذروىخودتانبراىرااستمست وبام

.بپرسیدمنازبیاییدهمشما! دیگر

کههایىانسان!!هارودمىبینازکنى،قضاوتوبزنىحرفاگرکهباشمواظبنگو،تنهانه. باشراسانهبلکه

کسىبا! هاندارنددرونىستیزه! هاکنندنمىمقاومت! هاکنندنمىخوبوبد! هاکنندنمىقضاوتشدندآینه

همقضاوتاست،خودمبهحواسم.رودمىبینازکنىعوضى! هاکنندعوضخواهندنمىراکسى! هاندارندکار

دارم،حضورىعجبکهگویمنمىهیچوجلوروممىپذیرم،مىپذیرم،مىپذیرم،مى. پذیرممىفقطکنم،نمى

هبههبگویمنمىکنند،استفادهبیایندمردم! ب!

هالمکْمنآندرروترسانترس****بالناگهوالبرنیایدتا

شکراید،کردهپرهیزاید،کردهکوشششماحاال. نیایدبالناگهانخداباتودوستىایندرتاباش،آگاهیعنىهال

ترساینها،همهاید،کردهکمراقضاوتاید،کردهکمرامقاومتاید،کردهرعایترامزرعهوصبرقانوناید،دهکر

مىچرخیدیممىپولمحورحولماکهطورهمانباشد،ذهنىمنترسِایناینکه،نهترسانترس.بروترسان

. مواظبمهوشیارانهیعنىترسانترس!نهآنها،ترسیدیم

برتامواظبت،بابروآرامآرامگاهنهانآنبهباشمواظب. کنمخفىیکتایى،فضاىگاه،نَهانیعنىمکْمنآندر

معادلکهاستلحظهاینباشمادوستىخدا،باشمادوستىوصل،اینیعنى. نشودواردلطمهخداباتودوستى

براىدانم،مىمن«:گویدمىخدابهداردپذیرد،مىنرالحظهایناتفاقکسىهر.استلحظهایناتفاقپذیرش

است،ادبىبىاینو»دانىنمىتودانممىمنکهچرا! پسندمنمىآوردى؟وجودبهطورىاینرااتفاقاینچى

رااینمنکهبگوییدشمابیفتد،اتفاقىیکلحظهایناستممکنچطور. استخردىبىایناست،شکرىنااین
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هربارها،باشیدافتادهبام ازاستممکنشما.کندتغییرتواندمىاتفاقاینالبته! دانممىبهترمن! مپسندنمى

.داردراخودشتخریبدارد،راخودشِاثرافتادنىبام از

یدافتادباال،رفتیدبودیدمست کردید،اشتباهکهچرادارید،خودتانباگذشتهازبداثرتاپنجاهاستممکنشما

مهمکنیدمىفکرکهچیزهایىآنتمامبهروابطتان،بهتَنتان،بهپولتان،بهزند،مىخسارتىیکافتادنىهرو

.کندمىخرابراچیزىیکافتادنىهر. هستیدهویتهمباهاشاناست،

. کنیدپیداراکندمىتخریبرانتیجهکهراذهنىمنالگوهاىبرویدکردم،خواهششماازمنگذشتههفته

مىلطمهیک جایمانبهما،افتیممىکهدفعههر. کنیممىصحبتداریمرابام ازمست افتادنحالتهمامروز

افتیممىبام ازکهدفعههر! گیرد؟مىیادچىآنازبدهد،دستازراپولشهمهاستممکنکسىیک. خورد

باید! بشودپرتبام همانلبهازبروددوبارهبشود،پرتبام لبهازآدمکهاستاحمقانهاین. بگیریمیادچیزىباید

موالناگفته! باال؟برومدیگرچرامستم،کهدانممىآىو. رودنمىبام پشتدیگربگیردیاددرستاگر.بگیردیاد

. یک کمی عقب تر بنشین

حالارتغیب استبامِکنارِزانْ***زوالازشادي،وقتدرجان،ترسِ

چهآید،مىجوشدمىزندگىازسبببىکهشادىحاال،چه. دهدمىدستشادىشادى،موقعکهگویدمى

لب ازکردنکوچگویدمى،کردنکوچیعنىارتحالواقعاًاست،ذهنىمنشادىِوداریمذهنىمنماکهموقعى

نگهبایدراشادىاینمنیگویمىشادى،موقعشماکهاستایننیفتى،کهترعقبخُردهیکرفتنیعنى؛بام

کهخوشىاینکهبدارم،پوچ! ببینمراایناست،پوچکهآوردهذهنىمناگر.نشومهویتهمشادىاینبادارم،

راهمیندارد! بترسمکنند،مىتعریفمنازاگر! بترسمگرفتم،توجهازگرفتم،تأییدازگرفتم،زدندستازمن

.کندحملهجانتبهخواهدمىکهگویدمى. گویدمى

چههراست،زدندستچههراست،توجهچههراست،تأییدچههرگوییممىذهنى؟منِتوکنیممىکارچهما

منبهبگویید،دکترمنبه. هستمشایستهمنبدهید،منبهندهیددیگرانبه. بدهیدمنبهاستمختلفالقابِ

موقعىماداشتنهوشما،مواظبتپس.بگوییدباز هماست،همچیزهااینازبهترینگرامن،بهبگویید،استاد

غیببام کنارازرفتن،کناریاکردنکوچبدهد،دستزوالاینکهاینازآید،مىجاهرازآید،مىشادیهاکه

مىآشوبحولِ.گردیممىفتنهآشوب،حولِماکهگفتههمغزلدر! استغیببام بام،کهکنیدتوجه. است
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مىکوششداریمهمما. بریزدهمبهراشماپاركنظماینخواهدمىزندگىلحظههریعنىچى؟یعنىگردیم

زندگىاینگوییدمىشما! هانداردکارىنکنیدکنترلبریزد،همبهراشماکنترلخواهدمى. کنیمحفظکنیم

بگیرد؟منازخواهدمىچسبممىچههربهمنکهاستاىدهباشنجورچهخدااینکه،استچیزىجورچه

چرا؟! نچسبگویدمىبله،

این! گذارمنمىمنبشوى،قانعمنازکمتربه. هستىمنتو. استمنمالتودلکهاینبراىگوید،مىهمغزل

موقعىو. شدنابودنشدن،نیست: یعنىزوال. رفتنکنارکردن،کوچ: یعنىارتحالپس.استاش شدهساده

اینکارهااینهمهها،نکنیدکهنه،کهبیاییدخودتانبهدفعهیککنید،مىشادىکنید،مىکامرانىحسشماکه

ببافدیابدهدنسبتخودشبهرااینهاذهنى،مننامبهاىباشندهیکمباداولى.بکنیدشادىشماکهاست

قرارزندگىاختیاردروبشودنهایتبىبایدهمشمادلآید،مىآنورازخرد،شادى،. اینهااساسبرراخودش

. استسادهخیلىبگیرد،

محورهاىحولچرخید،مىمادىمحورهاىحولباشید،طورىاینهمشمااستممکنجهان،مردمبیشترفعالً

مىپاركدرند،کمىدرستپاركذهنىمنکنید،مىدرستذهنىمنشما. استخطرناكچرخیدن،مادى

! است؟جورىچهپاركاینکهکندمىقضاوتلحظههرکند،جمعکند،زیادبِبرد،راچیزهاکند،کنترلخواهد

! هاانسانبیشترهباستمسلطکهحالىدرنیست،انسانطبیعىحالتاینها. ترسممىمننکند،حملهکسى

.گفتهامروز،هوش دار

اهتزازهستشکهبیندمىروح***زرابامِکنارِبینىنمىگر

کهبینىنمىشمااگربینى،نمىرافتنهبام کنارِبینى،نمىرارازبام کنارِات،ذهنىمنباتواگرکهبینیدمى

شده،بازدرونشاندارند،هوشیارروحدارند،روحکههایىانسانصورتایندرافتى؛مىدارىافتاد،خواهى

. مواظبندوترسندمىوجنبندمىاینهاکههمینبراى. بینندمىموالناها،

همیشهشما،بترسگویدمىنگوییدشما! نیستواقعىترسمعنىبهترسابیات،اینازخیلىدرباشدیادمان

مینْزمینایندنگویمى. استبودنمواظبمعنىبهبترس؟!بترسگوییدمىمنبهحاال! نترس: گوییدمى

.استطورىآنهممازندگىگذارى؛مىمیناینروىوگرنهبگذارىراپایتکجاکهکنىپیدابایدشده،گذارى
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زندگىبینید،مىراتان روابطشما. استمینیکمردمشدگىهویتهمهر. استمینیکشدگىهویتهمهر

مىقهردارد،حساسیتکلمهآنهبگویى،مىکلمهیکدفعهیک! هاکارندمىزمینکهاستمینازپرمردم

!بودمواظبباید. کردبینىپیششودنمى. کنندمىقهرکنى،مىکارىیک. نگفتمچیزىکهمنبابا،! کند

مىبازرافضاشماوقتىکنى،نمىقضاوتشماوقتى. کندمىحفظراشمافضادارىاینفضادارى،شماوقتى

روىزندگىوشویممىتسلیمماکهیواشیواش؛پوستوگوشتاقىبواستدیدآدمى: معتقدىوقتىکنى،

بهراها آدمکهبینیدمىیواشیواششما. شودمىعوضمادیدکند،مىبازمادروندررافضاکندمىکارما

.نیستیدجدىطورآنشُدید،نرم. پذیریدمىراکنندمىها آدمکهکارهایىبینید،مىزندگىصورت

کنید،مىبازرافضا! نه. نکنراکارایناست،غلطایناست؟چىاینگرفتید،مىایرادکردید،مىستیزهقبالً

مىهوششوند،مىهوشیارآنها. کنندمىزندگىبهارتعاشآنهاشما،حضورعلتبه. بینیدنمىراایرادهاوعیب

مىشود،نمىبدحالشانشوند،نمىعصبانىوند،شنمىتحریکچونوبینندمىراخودشانهاىعیبودارند

!پذیرند

هویتهمداردبکند،خشمگینراشمااینکهبدونآرام،آرامموالنااینکهبراى! کنید؟مىپیشرفتچراشمااالن

مىراراهاندازید،مىراآنهاشناسیدمىبینید،مىیکىیکىشمادهد،مىنشانشمابهراشماهاىشدگى

چرخید،مىتانبچهمحورحولکهبینیدمىدفعهیکشما. نچرخمادىمحورحولکهگویدمىامروز.یدبین

ساعته24فهمید؟مىکجااز. چرخیدمىمقامچرخید،مىپولمحورحولچرخید،مىهمسرتانمحورحول

.کنیدمىفکراشدرباره

اینذکرشانوفکر. کنندکنترلتوانندمىجورىچهراهمسرشانببینندخواهندمىساعته24اىعدهیک

چىحرفآنازمنظورشانزد؟حرفآنطورىچراکرد؟راکاراینچراکند؟مىکارچهرود؟مىکجاکهاست

مستقیماًکههستىدرختىیکتو .نکنراکاراینگویدمى! نهاست؟خوباین! استهمسرشانمحورشانبود؟

بایدشما،استیکتایىفضاىزمینتخودت،زمینبهوبیرونآوردىراات ریشه. باشىوصلخودتریشهبهباید

!شدىخلقاینبراىجهان،ایندرباشىآرامشباشى،شادىآورندهبیرونخودتمستقلّاً
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ستبده شاديکُنگرهکنارِبر****سته آمدکانْناگهاننَکالیهر

کنارِدرآمده،قومىهربهیاآمدهمابهناگهانکهگرفتارىهرکه،مجازاتىره. سختمجازاتتنبیه،: یعنىنَکال

نفرهزارانکهبینیدمىدفعهیکوکرداستفادهآنازذهنىمنشان،دگرفتخوشىیعنى. استبودهشادىبام 

مىآنورازاستصیلاکهشادىباشیم،شادىشکرگزاربایدباشیم،شادبایدما.شدندپرتبام ازذهن،خوابدر

وداددستمابهخوشىکهافتاداتفاقاتىیکتصادفاًاگرنیاید،بیرونازماهاىشادیکهباشیممواظب. آید

مابراىسردردتر،عقببام کنارازبرو: بگوییماوبه. باشیممواظببایدشودمىبزرگداردذهنىمنکهدیدیم

.کنممىنگاهتدارممننکن،درست

لوطقومِونوحقومِازاعتبار****سقوطنَبودخود،بامکنارِجز

بهدرصدپانزدهده،ماآیا.استاشخوشىمست کهموقعى. کندمىسقوطبام کنارازانسانفقط،گویدمى

سقوط. بگذاردخودشحساببهتواند،مى،بلهکند؟استفادهسوءآنازتواندمىذهنىمنبشویمزندهحضور

.رودمىبینازهمدرصدپانزدهدهآنکند،مى

ازووسطبپردذهنىمننگذاریدبدهید،ادامهبدهید،ادامه. بدهیدادامهراکاراینکهکردمخواهششماازبارها

ذهنىمن. کنداستفادهسوءشماکاروشمارضایتوشماشکروشماپرهیزهمهاینوشماحضوروشمازحمات

رامادهد،مىپزراآنهاگیردمىجسمى،لحاظبهشودمىشکوفاانسانبوخُکند،مىاستفادهسوءماجوانىاز

مىزیاددانشش.شودمىبازداردگلاینشود،مىبازشود،مىخوشگلدیگرجوانحاال. مقایسهبهبردمى

.دیگرانباکندمقایسهواهدخمىهىشدزیاددانشممنگویدمىوسطپردمىذهنىمنشود،

مقایسهدیگرانباراخودتانبشویدشکوفاشویدمىبزرگداریدباشید،کوچکىدرختیکشماشودنمى

یکىبهگذاریممىمسابقهماکههمین. شودمىکمایزدىانرژىآید،مىپیشمقایسهاینکهمحضبه.نکنید

کردیمشروعذهن،تورفتیمدفعهیکبودیم،مستقرلحظهایندریعنى. استذهنبهرفتنکارهمیندیگر،

زندگىحاصلکندغَصبنگذارید! کندمىراکاراینذهنىمن! رااینبدانید. شدیمقطعدیگریکى،بامسابقه

.کندتخریبراکارنتایجنگذارید،راشما

مواظبمااینکهبراىگوید؟مىراهااینچىبراى! هوش دارباش،مواظببترس،بلرز،: گفتمىهىامروز

بهبیایدپیشکهچیزىهرازخواهدمىذهنى،مننامبهنشستهآنجانفریکاینکهبراى. باشیممانیزندگ
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ساکنیکطرفاینببینید!!بگذاریدنبایدشما. کنداضافهخودشبهخواهدمىهمراحضورکند،اضافهخودش

گذارمنمىمن. استتوهمیکهماینوراست،خدااست،حقیقتاست،عیناست،زندگىاست،مستقراست،

! باشیدهوشیاردرجهاینبهبایدشماودیگرفهمیدمرااینمن. ببردبینازرااصیلچیزآنتوهم،این

بینید میو تیترش راخوانممىمثنوىازهمبیتچندیکبلى

2154یتب،چهارمدفتر،معنويمثنوي،مولوي

السالمعلیهرسولخدمتبهفضولآنبسیارگوییوفصاحتسبببیان

غَبیآنگشتخوشومستهمبزد،چون***نبیحدبیمستیپرتو

کند به اعتراض،میدهد و یک پیر شروعمیو این مربوط به داستانی است که حضرت رسول جوانی را سمتی بهش

دست داد آن غَبی یعنی کودن و سبک مغز، اوشخص و یک خُرده خوشی بهگوید وقتی نور نبی افتاد به آنمی

. و خوش شدمست سبکسار،

یک ،، اگر شما روي خودتان کار کردیدخوانم؟ براي این که اگر شما موالنا خواندیدمیبراي چی این چند بیت را

ادامه تا برویم . کند باید ادامه بدهیدمن ذهنی از این موضوع سوء استفاده ناین خرده نورانی شدید مواظب باشید 

و فکر کرده نور مال منتها آن من ذهنی بزرگی داشته،در این مورد نور رسول افتاده به یکی. به نتیجه برسیم

زده، میمنتها حرفها را من ذهنیش،خودش است و شروع کرده به حرف زدن

خُباطدرآمدبگذاشت،ادبمست****نشاطازشدبسیارگوالجرم

من ذهنی ادب مست بنابراین شروع کرد زیاده از حد صحبت کردن از نشاطی که بهش رسید و مثل اینکه مست،

کسی که در . یعنی همین کار من ذهنی،خُباط مرض روانی شبیه دیوانگی استرا کنار گذاشت و او آمد در خُباط،

.کند به حرف زدنمیاش شروعدهد منمیدستاوذهنش گم شده یک خُرده خوشی به

کنیم خودمان را، یک میمان شروع کرد به حرف زدن داریم مقایسهاگر ما روي خودمان کار کردیم و دیدیم من

خواند ولی ما کجا آن کجا، میآنهم موالنا:گوییممیکنیم کهمیکنیم، پشت سر یکی غیبتمیجایی خودنمایی

ن کار را، نگذار من ذهنیت نتیجه را تخریب کند، محصولت را بر باد کنی؟ در خُباط آمدي، نکن ایمیداري چه کار

. بدهد
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کندمیترچنانمی،راادببی****کندمیشَرخوديبیجاهمهنه

کند به شرطی که ما نمیکند، شَرنمیشان فنا شده اینها نورشان شَرخودي انسانهایی که من ذهنیمی گوید بی

موالنا بوده که یک مقدار از ،ابیات بودهاین کنید، بدانید که این نور میبه موالنا گوشمواظب باشیم، شما شش ماه

تا خودتان با ریشه خودتان به زمین .شما روشن کرده، ادامه بدهید از خودتان ندانید، ادامه بدهید تا وصل بشوید

ادب رابی.هنی سوء استفاده کندذخودتان وصل بشوید و نگذارید در عالم هم هویت شدگی و جدایی دوباره من

این نکته ظریف و مهم است، فرض کنید یک چالشی پیش بیاید در این لحظه، یک . کندمیادب تربیگویدمی

کند آن میکند، فضا را بازمیگشاید بازمیفضا را،آدمی به حضور زنده شده ساکن روان است، چالشی پیش بیاید

. هددمیچالش را در آن فضا قرار

قبالً اگر یک خرده فضا داشته آنهم جمع. کندمییک آدمی من ذهنی داشته باشد در مقابل این چالش مقاومت

کند، هم هویت میخردي را بیشتربیکند،میکند، مقاومت را بیشترمیشود مقاومتمیاین یکی جمع. شودمی

این یکی . خورندنمیرهایی که یاد گرفته به درددهد به شرطی شدگیها و باومیکند، بیشترمیشدگی را بیشتر

کند یکی میو این فرق بین دو تا انسان است یکی فضا را باز. آیدمیکند و از این فضاي خالی خردمیفضا را باز

.بستگی به این که به حضور زنده شده یا نشده. بنددمیفضا را

آید میم اگر مواظب باشیم این پرتوي که روشنایی که از موالناخوانیم که اگر در ابتداي کاریمیحاال ما هم داریم

دهد که هر لحظه بپذیریم بپذیریم میکند، به ما یادمیکند هی روشنترمیکند، هی روشنترمیما را روشنتر

ب گذارد که من ذهنی غصمیدارد و آن پرتو رامییکی دیگر هم من ذهنیش را نگه،نه. بپذیریم فضا باز بشود

. کندمیادب تربیادب رابی.شما نگذارید اینطوري بشود. کند و به نفع خودش استفاده کند

شودمیبتَّربدخوي،بودور****شودمیفَرنکوعاقل،بودگر

آورد به این جهان، اگر بد خوي باشد من ذهنی داشته باشد میگوید اگر خردمند باشد فَرّ بیشتريمیهمین را

. شودیمبدتر

اندکردهمحرَّمرامیهمهبر****ناپسندوبدندچوناغلبلیک

زند، میرا مثال، شرابکندمیمی گوید چون اغلب مردم من ذهنی دارند و شراب هم من ذهنی را تحریک

شروعآید باال، ما میشوید و بنابراین من ذهنیمیمست بنابراین گفتند شراب نخورید، چون شراب بخورید
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کسی که من ذهنی دارد از قبل در . شویممیکنیم به عربده کشیدن و خود را گم کردن، گم بودیم بیشتر گممی

چون بنابر این گفتند آقا . شودمیاالن یک خُرده هم مشروب بخورد بدتر گم،فکرهایش در دردهایش گم است

. شراب نخوریداصالًبیشتر من ذهنی دارند

بارها هم . کندمیاو راهنمایی. خوریم و این موالناستمییک راهنما و پیر این شراب ایزدي راپس ما هم زیر نظر 

این موالنا به اندازة کافی جامع است، هر چقدر که شما . من خواهش کردم که توجه و تمرکزتان را رقیق نکنید

ید، فردا این را بخوانید بعداً هم یک روز ست، بنابراین نروید امروز این را بخوانید فردا آن را بخوانهبخواهید توش

همین برنامه را ببینید و خودتان هم بروید بخوانید، بگذارید به وصل بیایید شما پیوسته . بیایید این را بخوانید

بلی اجازه . آید خوب بروید چیزهاي دیگر بخوانیدمیبرسید با هوشیاري و مواظبت بعد از آن اگر دیدید خوشتان

یکی از آن ،هستیملب بامکه بارها خواندم ولی ببینید که عمالً کی ما ،چهار بیت هم برایتان بخوانمبدهید این 

موارد که بینندگان ما باید هوش بدارند واقعاً این بیت است

3196بیتپنجم،دفترمثنوي،مولوي،

کنیمیخالیوبدخُوراخویش****سنیوحبرراغیرمرکنیتا

بخواهید دانایی ،شما نیایید یکی دیگر را که عالقه مند نیست. سنی یعنی رفیع و بلند مرتبهی دانشمند،حبر یعن

خیلی کار. باید خودش بخواهد! توانید یکی را به خرد زندگی دانا بکنیدنمیشما. به او بدهید و آن را بزرگ کنید

توانید یکی را به دانایی زندگی دانا نمیشما. شودنمیبرد به زور و با هل دادن و این چیزها با سلطه و اجبارمی

اینجا سنی یعنی بزرگ شدن، بلند مرتبه شدن با حضور . بشودبکنید و او را به حضور برسانید تا بلند مرتبه 

.شودنمیتوانیم ما، یکی نخواهدنمی.رسیدن، حبر هم یعنی دانایی زندگی

خواهید او را به دانایی میکند و شمانمیی است و آن محور را رهایک کسی همه توجهش به محور مادي زندگ

کنم خدا در میزندگی به دانایی حضور و بزرگی زندگی، یعنی زنده شدن خدا در روي زمین به او، و من یک کاري

بدخو و خالی اگر بخواهی به این کار مبادرت بکنی تو. توانی این کار را بکنینمی!شخودتو زنده بشود به بینهایت

کنی، پس بنابراین ما دنبال تغییر نمیخودت پیشرفت. رودمیحضورت از بین. رويمیخودت از بین. خواهی شد

بلی این چند بیت هم دوباره بخوانم؛. دیگران نیستیم
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آنبادلتشدچونصلتَّمعبگو،هین****ندشدنخالیازهراسم

اگر دیدي . یکتایی عدن، عدن یعنی جهان حقیقت؛ عالم قدس؛ فضاي یکتاییاگر شما وصل شدید به ان فضاي 

در اینصورت به حالت دانایی زندگی و بزرگی زندگی نائل . دلت بینهایت شد در اینصورت بگو از خالی شدن مترس

ما باید طلب گیرد، شمیگیرد، با خواستن صورتمیگیرد، با پذیرش صورتمیشدي تو و این کار با تسلیم صورت

.داشته باشید، یک کسی باید دنبال این کار باشد

اي یک ساعت به این که هفته. هر روز روي خودش کار کند و رهایش نکند. باید متعهدانه روي خودش کار کند

کنم اگر شما نتوانید این برنامه را گوش میاي یک برنامه اجرامن هفته. این برنامه گوش بدهد این کافی نیست

شما قانون جبران را روي خودتان ،کنید چند بار و نکاتش را نتوانید در بیاورید و عمل کنید و رویش تأمل کنید

هاي روید بیرون با منمیاز طرفی شما.باید کار کنید. دهید و نباید انتظار داشته باشید که آنجا برسیدنمیانجام

یک . کندنمیزندگی شما را تحریک،کندمیتحریککنید، هر من ذهنی من ذهنی شما رامیذهنی برخورد

آورد و شما شروعمیکند که یک هم هویت شدگی در شما را به ارتعاش درمیرفتاري،گویدمیچیزي به شما

آورند باال، یک بار هم زندگی را در میبار من ذهنی شما را50آید باال، روزي میتانکنید به واکنش من ذهنیمی

به بگویید مناي دو ساعتاگر شما بیایید هفته. پس کی باید دنبال کار باشد؟ شما. کندنمیفر مرتعششما یک ن

. دهم کافی ممکن است نباشدمیاین برنامه گوش

ایندریاستبگوشد،نخواهدکم***راستینکايآمدش،زینقُلامر

راستین، به حضرت رسول گفته، اي معنی است کهمی گوید در قران که این همه آمده است قُل یعنی بگو به این

اگر کسی وصل شد به دریا، دریا دلش شد . هی بگو و این در مورد همه صادق استحاال که تو وصل شدي به من

براي همین هم یک چنین آدمی خسیس نیست، ذهنیت فراوانی دارد، این طوري نیست که یکی را .شودنمیتمام

نخواهدتمام، چون دریاست،کند چیزي راولی مخفی!! خواهد عوض کند هانمی.یاد ندهداوو چیزي را به ببیند

افتادموالنانوراگرکنیدکارخودتانيروکنیدچیکاربایدلشاوامااستفراوانیزندگیکهبینیدمیشماوشد

رسیديحضوربهشدتمامدیگر،رسیديبگویدبدهدفریبراشماذهنیمننگذاریدشدروشنخردهیک

کاملحضورماندیگرکردیمگوشماکهجلسهدویک،ایمبودهرسیدهحضوربهاولازماکهگویندها میبعضی

.کنداستفادهسوءذهنیمننگذارید،چیزينوهمچشودنمی،شد
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باغ ستخشکلبکهکنکمتلفهین****الغبهراآبتکهیعنیاَنْصتُوا

قرانازکهاَنْصتُواباشیدخاموشفرمان،بخوانیدروزهر،کنیدحفظبنویسیدشماکنممیخواهشرابیتچنداین

محورهايحولما،نکنذهنیمنتويگذاريسرمایهیعنیبیهودهبیهوده،رازندگیتآبتواینکهیعنیآمده

بافتآنکنیمدرستذهنیبافتکیکنیممیتبدیلرازندگیآب،کنیممیتلفوقتداریم،گردیممیمادي

من. زندمیحرفنیستخاموشودرسته؟اینآخر،گرددمیشدگیهاشهویتهمازیکیمحورحولذهنی

.جوريچهایددیدهشماوشودنمیخستهذهنی

میریممیمانیایدفکریکازبعدفکریککهکنیممیفکر،صندوقیکبهرویممیآییممیدرصندوقیکازما

تلفراآبتگویدمیکهاستاینبرايباشیدساکتآمدهفرماناینگویدمیاینکهوباشیمتوانیمنمیخاموش

حرفزنیممیحرفزنیممیحرفهیوپولمثلگردیممیماديمحورهايحولکهما،خشکیدهباغتکه،نکن

کهستامحورهاییهمینمالهمعموما،خیزدمیبرذهنیمنهمینازآیدنمیزندگیازکهحرفهااینزنیممی

خردنیایدآنورازکهحرفی.استکاشتنپوكباداماست،کردنتلفوقتهستبیفایدهچرخیم،کهمیدورشان

رالحظهایناتفاقکندمیانتخابیکی،داریدانتخابگفتملحظهاینشمارا،هدفکندمیفاسد، نداردتویش

.اتفاقبهریزدمیرالحظهینابرکتوپذیردمی

بعدلحظهریزدمیلحظهایناتفاق،بهریزدمیرالحظهاینبرکتلحظهبهلحظهرودمیهمهدفیبسوياگرو

آنبهرسیدیموشدعوضاتفاقاتوقتیجلو،طورنهمیرودمیریزدمیبعدلحظهریزدمیبعدلحظهریزدمی

ووسیله،بهریختیمرازندگیبرکتمالحظهبهلحظهاینکهبراياستنیکناالهدفآن،خواستیممیکهچیزي

بهریزیممیراذهنیمنلحظهاینزهر،رابرکتیبی،کردیممیستیزهمالحظهاینکهکنیدحسابشماحاال

ریزیممی،ریزیممیراسمبله،ریزیممیراسمهمبعدلحظه،ریزیممیرازهرکنیممیستیزههمبعدلحظه،اتفاق

،دعوابا،ستیزهباریزیم؟میجوريچه.کندفاسدراهدفوسیلهاینکهشودمیسبباینهاوریزیممیریزیممی

.کنیممیراها کاراینداریمماجنگ،باقهربا

لحظهاینکنید؟میلهوسیرالحظهایننهیاکنید؟میبازرافضاشماکنیدارزیابیراتان وضعیتلحظهاینشما

خودش،هدفبهبرسیدخواهیدمیاالنشماکهايوسیلهپس،کنیدمیفاسد،ریزیدمیزهرکنیدمیوسیلهرا

قشنگیبسیارهايالایدههاخیلی.کندمیفاسدراهدفوسیلهگویدمیکهاستهمینبراي،شودمیفاسددارد
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اینرفتندذهنبا،بودندذهنیفاضلهمدینهاینهاولی،مکتبیک،فکريسیستمیکبصورتحتی،اندداشته

.ذهنبعدلحظه،ذهنلحظه

لحظهاینوسیله،رسیدخواهندعالیهايهدفیکبهآدمهابردنبینازوشتنکُباکهکردندفکرها خیلیمثال

ولیجایی،یکبهبرسدرودمیکههلحظایناتفاقآنبهریزندمیراذهنزهر،رابرکتیبیکرده،فاسدراهدف

بسويداردوسیله،بهریزدمیراسمکهحالیدرذهنیبافتاین،شودمیانجامذهنتوياینهاکنیدمیتوجه

رازندگیبرکتوعشقوباشیوصل،باشیزندگیجنسازلحظهاینکهداردفرقاین.رودمیذهنیهدف

.زندگیخرداز،عشقاز،لطافتازشودمیباردارظهلحاینلحظه،ایناتفاقبهبریزي

فقطهستیملحظهایندرهمیشهباشدیادمان.هستیملحظهایندرماهمیشهلحظه،ایندرآیدمیآنورازخرد

اتفاقبهریزدمیزندگیوشاديزندگیخردباشیدآگاهلحظهاینبهلحظهایندراگر.شوندمیعوضاتفاقات

هزارباخداییبرکتبازیباییبالطافتباعشقباخرد،باکندمیباردارکند،میباردارکندمیعوضرافاقات،شما

.هستچیدانیمنمیماکهدیگرچیزتا

صد هزاران ترجمان خیزد ز دل****سجل وءایماوغیرغیرنطق

ازغیراشارهوایماءازغیر،زدنحرفازغیر،شدهزندهخدانهایتبیبهورسیدهحضوربهکهانساندلاز

فقطونبینیدرالحظهاینکهبخواهیداگرشماولی.جهاناینبهریزدمیبرکتوانرژيجورهزارانصد،نوشته

. استخشکلباالنباغهاازخیلیوشدخواهدخشکلبباغتانجسمی،يهوشیارباببینیدرااتفاق

جامطلبامیدوارمباشمدادهتوضیحشمابرايبام ولبومست فقطخواستمغزلمانبهبرگشتیمدوبارهخوب

:کهگویدمیبلهباشدافتاده

دیاراهللاِغَیرُالدارِفیماکه****دیگر؟جايکودگر؟گردمکجا

دوربکنیمهمکاريهرداریممادوبارهکردیممعنیهمباردگربار،دگرگرديمیفتنهگردبهکهگفتاولبیت

دیگريکسخداازغیرخانهایندرکه،کهنداردوجوددیگرجاي،دیگربگردمکجاکهگویدمی،گردیممیفتنه

هردر،خداستچیزيهراوالکهگیریدمییادیقینوقطعبطورشمااستجالبخیلیبیتاینخوب.نیست

.شدیددرستخداازهمشماوخداستچیزي
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اودوربکنیمهرکاريما،بگردیمتوهمیمحوریکحولکهنشویمتوهمیباشندهیککهگیریممییادمروزاما

تندرتويهم،شماخانهدر.خانه نیستایندردیگريکساوازغیراینکهبراي،نگردیمشودنمی،گردیممی

هستیدخداامتداد،هستیديهوشیارشماگفتیم.هستیداوجنسازشماخود،شماابعادهمهدر،شمافکر،شما

االنکهآنجایییعنی،نداردوجوددیگرجاي.بگردمنباید،گردممیبدجايیک اینکهیعنیدگرگردمکجاو

.استماديمحوردور،گردیممیخدادورخودماننظربهگردیممیما

يهوشیاري،هوشیارهستیم؟چیما.شودمیدیدهفردبصورتکهستاآگاهینایکذهنیمنباشدیادمان

بابشودآگاهخواهدمی،هستخودشپس.نیستخانهایندردیگريکسخداازغیرگویدمی،خداستامتداد

داریمهمذهنانسانهاما.استذهندرکه،نگرددتوهمیمحورحول،باشیدشماکهيهوشیاراینکهبیتاین

این،بگرددمجازيمحورحولکهکنیددرستمجازيمنیابافتیکبرویدخواهدنمیشما،استمجازيذهن

براي!نیستجاذهنآنیعنی؟دیگرجايکوگویدمیموالنااینکهبراياین؟بهشویدمیبیدار.نداردوجود

چیزهاوباورهاوکارهاهستجدياینقدر.نیستجابینیممیماجهانازاالنکهچیزيآننیستجايهوشیار

براي،کنندزندگیدیگرخواهندها نمیخیلی.شدهدردمحل،شدهناامنمابرايجهاناینکه،جهانایندر

مگردیگر؟جايکوپرسدمی!جاستهمذهنواقعاکنندمیفکراینکهبراي.هستغلطدیدشاناینکه

؟نگردیداووحولنباشیدخداجنسازشماشودکهمی

اواگرمنکهگوییدمی،ذهنباحتیبپرسیدناخودتازشماکنیدتاملذرهیکشما،ازپرسدیمراایندارد

داشتهراچیزياگر؟باشمداشتهزندگیولی،نباشمزندگیجنسازمنکهشودمیمگرهستم؟کیپسنیستم

یکمثلخداهستمذهنیبافتیکمنگویدمی.هستزندهداشتنبهذهنیمن،گرفتمنازشودمیباشم

مشخص،باشیدبیداراست،محورنهجاست،نههست،چیزنهاینچیزي؟نوهمچشودمیمگردارم،اي باشنده

.دیگرهست

انههوشیارناحاالبچرخید،اومحورحولانههوشیاربایدهستیداوشمانیستدیگريکساوازغیرخانهایندر

،محورایننهکهبگوییمخواهیممی،چرخدمیتوهمیمحوریکحولآن،کردیمدرستذهنیبافتیکرفتیمما

،نیستدیگريکسخداازغیرخانهاینتوياینکهبراي،هستیمبافتآنمانهوجاستجا،آننه.استمحور

دراینقراها توهماینمردمولی،توهم،خوابهیچی،هستند؟چیآنهاپسنیستدیگريکسخداازغیراگر
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ایننکنجدلوبحثگویدمیغزلایناواسطدرموالناامروز،کنندمیجدلواینقدربحث،گیرندمیجدي

زندهتوبهخواهدمیخدا،آمدهخمارسلطان،آمدهخمار،آمدهخداکهکنندا،بگومردمبهکنرهاراها حرف

.میزنیداريچیستها حرفاین،بدهدزندگیبشود

پرگارپايگرددنقطهگردبه****نقّاشکلکبرزجنقشنگردد

شما،گرددمینقاشقلمگردبرقلم،یعنیکلک،موقلمباکشدمیصفحهرويآدمکهچیزيایننقش،گویدمی

شماقلممطابق،گرددمیشماقلمبهنقاشیاین،بکنیدنقاشییککاغذروي،پردهرويبرداریدقلمیک

مافکرآفریند،میراماتناینلحظه،بهلحظهلحظه،هرکشدمیرامانقشداردهمزندگییااخدپس.گرددمی

یادتان،کشدمیداردلحظهبهلحظه،کشدمیداردآفریند،میراماجان،آفریندمیراماهیجانات،آفریندمیرا

.لحظهایندرشودمیخشکهستیشایستهکهچیزيآنبهزندگیقلم؟القلمجفگفتهست

مابهخداکهاستاینهمعلتش،ستیزیممینقاشباداریمتوهمیمن،باشیمماکههستنقاشیجوریکحاال

نسبتداريانتخابقدرتتووهستمنامتداد،هستممن،آزادارادهاینودهممیآزادارادهتوبهمنکهگفته

درراانتخابقدرتشما.کنیممیاستفادهتوهمباذهندراشتباهاًرابانتخاقدرتاینما،داريمزیتحیوانبه

رالحظهاین،ببینمرازندگیخواهممیمنلحظهاینبگوییدکهکناستفادهاینطوري،شناساییبالحظهاین

ایناتفاقپذیرمبانههوشیارکنممیانتخابلحظهایندرمنتوانید؟میببینم،راوضعیتشنهرا،فرمشنهببینم

بهشماباشید؟اینطوريتوانیدمیببینمشما،نکنمستیزهکنممیانتخابگیرممیتصمیمانههوشیارورالحظه

.کنیدستیزهنقاشبابرنگردیدنقاشیعنوان

شنقافکر،کندمیترسیمداردکهاستنقاشفکر،چرخدمینقاشقلممحورحولنقاشیکهگویدمیحالهربه

ایندرشماپس،بکشددرستگذاریدنمیشما،کشدمیبداوکهنهکشد،میبدکنیدمقاومتشماکهصورتیدر

سببکه،شرطوقیدبدون،ذهنبهرفتنازقبللحظهایناتفاقپذیرشهمبازتسلیم.شویدمیتسلیملحظه

گرفتهکسییک،نکردیدستیزهنقاشبایریدبپذرالحظهایناتفاقشمالحظهاینبکشدبتواندنقاششودمی

خواهدمیزندگی،کنممینقاشیدارممن!بکنمنقاشیمنبگذارگوییدمیگرفتیدرادستششماکندمینقاشی

.کندنقاشی
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حضور؟چییعنیحضور،رسیدمیحضوربهکههموقتیشما،هستاینقانون،هستاینکار،هستایناصل

،باشمواظب،بترس،بلرز: گفتچقدرامروزکنید؟میتوجه،هستیدتسلیمحالدرهمیشهشماانههوشیاریعنی

باشیدموازيلحظهاینفرمبانه،باشیدموازيزندگیبالحظهایناینکهبهکنیداعمالشمارااینهاهمههوش دار

.هستلحظهایناتفاقپذیرشمعادلوباشیدموازيزندگیبا

،گرددمیدایرهمرکزگردبهدائماگردد؟میکجاگردبهپرگارثابتشاخهاینپرگارپايگرددنقطهگردبه

،استلحظهاینمامرکز،هستدایرهمرکزرويثابتششاخهکشیدمیدایرهیکشما،دایرهمرکزیعنینقطه

زدهاصلینقطهگردبرشمادایرهتمامصورتایندرفقط،باشیباشی،لحظهایندرآگاهانه،انههوشیاراگرشما

باشیدمواظبرویدمیاگر،آیندهوگذشتهبه،زمانبهنرویدشمابکنیدهمکاريشما، شودمیترسیم،شودمی

.هستمزماندراالنمنکهبداریدهوش

منجمدشتهگذکهدرداینخواهمنمیمنکهبگوییدبیاییدخودتانبهشودمیچیرهگذشتهازدرديوقتی

ترسیمآدمتناینکهپرگاريیعنی،منزندگیهايوضعیتیامنزندگیپرگارپاي،بگذارداثرمنروي،هست

اینرويبایدکندمیترسیمرامنجاندارياین،کندمیترسیمرامناحساس،کندمیترسیمرامنفکر،کندمی

توانیممىببینیم. لحظهاینازخورمنمىتکانولحظهاینبههوشیارشم بالحظهدربایدمنیعنیباشدلحظه

شاخهزند،مىدایرهکهکسىیک. باشدطورىاینبایدتوانم،نمىیاخواهمنمىگوییدمىشماحاال! باشیم؟

:گفته. استگفتهشعرىیکموردایندرهمحافظ. نباشدمرکزروىتواندنمىپرگارشثابت

458ارهشمغزلغزلیات،حافظ،

باشیبیروندایرهازبنگريچوننهور*******مکنسهوهانتوبهنمودمعشقنقطه

بخواهىکههمینبنگرى،بخواهىتا. نکنىاشتباهباشمواظبدادم،نشانتوبهراعشقدایرهمرکز: گویدمى

کهنیستقضاوتبانیست،فکرباشماپس.بیروندایرهازافتىمىکجاست،دایرهکه مرکزکنىفکروبنگرى

لحظهایندایرهمرکز.تسلیمبادادم،نشانتوبهرادایرهمرکز. استتسلیمبا! کنىمىپیداراعشقدایرهمرکز

بارها.استیکىذهنوزمان، ذهنبهروىمىزمان،بهروىمىرا،لحظهاینبشناسىذهنبابخواهىتا. است

خداست،است،حقیقتاست،عینلحظهاین. نیستزمانلحظهاینکند،مىکارندهآیوگذشتهباذهنگفتیم
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مىنشانراآیندهوگذشتهکهاستذهن. استلحظهاینهمیشه. استصفرۀلحظواستزندگىهستید،شما

.دهد

زندگىمودىعقسمتاین. استزندگىافقىقسمتذهنآنجا،برویدنبایداینجااز. نیستشمازندگىجاىذهن

ذهنیعنى. شودمىساعتىذهنىزمانِهمهنهایتید،بىوقتى. نهایتیدبىشمازندگى،عمودىقسمتدر. است

آیندهدربینید،مىآنجاراچیزىیکرویدمى. گردیدبرمىفوراًآیندهوگذشتهرویدمىشما. شودمىساده

تانمنذهن،بهبیفتیداشهمهدفعهیککهشویدنمىهکندریشهاز.گردیدمىبرگذاریدمىهدفبینید،مى

نهایتبىبهشمااست،حضورازاست،زندگىازهویتتاناست،ریشهایندرتان مناالنذهن؛بهبشودمنتقل

.ذهنبهافتیدمىوافقىقسمتبهافتیدمىواکنش،یکبابیاییددرریشهازاگر. شدیدزندهخدا

بنابراین. نهایتیدبىطرفهردرعمق،نهایتبىباشید،داشتهزیادعمقاگر. استکتایىیفضاىلحظهاین

فضاىازیعنى، بگنجدچیزهمهبحر،ایندربحر،ایندر. شودمىجاآندرچىهمه. استفضاداردرونتان

.افتىمىبیرونعشقهدایرازکنى،پیداراعشقدایرهمرکزِبخواهیمذهنبااگر. افتیممىبیرونیکتایى

دستارنیزبیایدباشد،سرچو****نیایدکمجانودلباشى،توچو

دارم،مرکزهمیعنى. آیدنمىکممنجانودلباشم،آگاهتوازلحظهایندرهوشیارانهمناگریعنىباشىتوچو

بشویم،یکىخدابابرویمگویندمىکهنکندکهگوییممىذهن،توماولى.استزندهجانمهمهستى،تومرکزم

هممانخانهبامان،بچهباهمسرمان،با! رودمىمادستازاینهاکنیممىفکرماکهچیزهایىایناالنموقعآن

یکنمیرمنشود؟کمجانم،یکتایىفضاىبهبرومحاالکهدانممىچهمن! شوند؟مىچىاینهاشدیم،هویت

کنیم،رهاچسبیدیمکهراچیزهایىاینبایدما.استاینزندگىازمامنظور. استاینماسرنوشت! نهدفعه؟

شمایعنى. نباشیدجانودلنگرانشماموقعآنوباشیمزندهاوبهباشیم،آگاهاوازلحظهایندرهوشیارانه

سکسکمیابخورمکممثالًکندنرود،مىکالهسرمشود،مىکوچکام خانهدفعه،یکشودمىکمپولمنگویید

آنهاازشمااتفاقاً. آیدنمىکمنامید،مىجانشماکهراچیزىهر.آیدنمىکماینهاآید،نمىکماینهانه! کنم؟

مرکزها شدگىهویتهمداریم،شدگىهویتهمکنیم،مىزندگىذهنتوماوقتى. کنیداستفادهتوانیدمىبهتر

. کنداستفادهتواندنمىداردکههمچیزىآنازباشد،داشتهترساگرانسان. سیمترمىماهستندما
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مىخرابراچیزهمهترس. نترسیمکهاستاینپولمان،مثالًکهاستاینمتعلقاتمانازدرستاستفادهشرط

روحانیانکهمخصوصىهکالهمانیعنىاصطالحاًکالهیعنىدستار. آیدمىهمکالهباشد،سراگرگویدمى. کند

باشیم،داشتهرازندگىسرِمااگریعنى.سرشانپیچیدندمىدستارهااینجورازهمهقدیم،گذارند،مىسرشان

آنهاباشیم،داشتهبایدکهچیزهایىآنمتعلقات،شود؛مىپیچیدهآندورکهدستارباشیم،داشتهرازندگىخرد

.آیدمىهم

برکتازکنید،استفادهزندگىخردازباشید،زندهزندگىبهلحظهایندرشمااگرکنم،مىسؤالشماازمن

مىبزرگترتانخانه! بخواهیداگرشود،مىزیادپولتانشود؟مىکمیاشودمىزیادپولتانکنید،استفادهزندگى

!بخواهیداگرشوند،مىزیادترآنهابدهید،دستازترسیدمىکهمتعلقاتىآن! بخواهیداگرشود،

کهنیستطورىاین. شویدمىخوبىآشپزشما؟قدرچهکدامهرازکهآیدمىپیششمازندگىدرتعادلىیک

. آنجاریزیدمىاندازهبهشماچیزىهراز. نباشدخوشمزهباشد،زیادخیلىنمکشبپزیدآبگوشتبیاییدفقط

صدنفریکبهکهبیندمىدفعهیکذهنىمن.نیستبلدذهنىمن. استبلدراها اندازهزندگىاینکهبراى

. استمتنفرزندگىازآدماینوکردهخرابراروابطشکرده،مریضراجسمشولىاستدادهپولدالرمیلیون

هبرسدمىبیند،مىرودمىطورهمانکند،خرجتواندمىنه،بیندمىنهراپولشاصالً. نبودمکاشاىگویدمى

.شودمىپیداهمکالهباشد،زندگىخرداگرباشد،رسچو.بکندتواندنمىآنازهماىاستفادههیچدیگران،

منقاربهبازيراصعوهگرفته****حققَبضهدردلگرفتارست

بهبازىیکراکوچکىپرندهیکیاراگنجشکوخداستچنگدرانسان،مرکزانسان،دلاینگویدمى

گرفتاربازىدستدرکهگنجشکیکمثلانسانکه،کندبیانراانسانوضعیتخواهدمى. استگرفتهارشمنق

فانىکهانسانىوداردغرورودانممىمنگویدمىآید،مىباالقدراینچراحاال. خداستدستدرشود،مى

حققبضهدرداندنمىکهاستاینعلتش.داردخواهىخودهمهاینمرد،خواهددیگرسالچندداندمىواست

بافتصورتبهماکهچرا. استذهنىمندستدراست؟کىدستدراالن. خداستمالفقطانساندل.است

منقاربهرامابازى،کههستیمگنجشکىماکهدانیمنمىوگردیممىشدههویتهممحورهاىحولذهنى،

! بکند؟تواندمىکارچهگنجشکاینوگرفته
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مىفکرکنیم،انباشتهخواهیممىورزیم،مىحرصخواهیم،مىذهنىمنباکنیم،مىتالشزنیم،مىزورداریم

منکهبگوییدکنید،استفادهبیتاینازبیاییدشماحاال. شویممىرهابازدستازبکنیم،انباشتهکنیم

هویتهمدلم،درمرکزم،درگذارمنمىمن. استدرستىیدداینوگذارممىخدااختیاردررامرکزمهوشیارانه

منکهگنجشکاینوبگیرداختیاردررادلاینتواندنمىخدا،باشندها شدگىهویتهماگرباشد،ها شدگى

.شدخواهمخُردفشاراینزیرباشم

بازىچنگالِدرهمشما. ندکَمىتکهتکهتیزشمنقارونوكآنبابازگیردمىراگنجشککهدیدىاوو

بلکهکهزنیدمىزورهمشما. کندفناراشماکهکَندمىهىراها شدگىهویتهماینکههستیدعقابىهستید،

بیتبلى،! نکنیدراکاراین. بگذاریدخواهیدمىرادیگرچیزیکجایشبهگیردمىراچیزىیک. بشویدرها

.استاینبهمربوطهمبعدى

سبکسارجانانگرانچنگالش،ز****سوراخسوراخفلکمنقارش،ز

سوراخکنده،راماقالىگلهاى. استکَندهرااینهابساز. استسوراخسوراخماپذیرفناقسمتاو،منقاراز

راركپا. داریمنگهخوبراپاركآنخواهیممىماکه،چرخدمىومتغیرکهاستقسمتىآنفلک. استسوراخ

یعنىجانانگران،خدایعنىعقابآنچنگال؛چنگالشز. هستیمپاركدنبالماهنوزکرده،خرابوکنده

سبکسار. هستندسبکساراست،شدگىهویتهماست،سنگینجانِمرکزشاندردارند،ذهنىمنکهآنهایى

. عقلبىسر،سبکهمانیعنى

ذهنىمنهمینسر،سبکیاسبکسارکهبدانیدبخوانم،برایتاناهمخومىچیزتاچندسبکساراینمورددر

.آیندهبهبرودداردعجلهدائماً. داردراها شدگىهویتهمیعنىدارد،راچیزهاعقل. استسطحىخیلىکهاست

ازارمطلبىیکامروزبدهیداجازه.داردعملىکاربردهاىواستناداناست،عقلبىدارد،عجلهسبکسار

گرفته،منقاربهراماکهبازىاینمنقارازکهایندارید،قبولشمااگرخواندن،ازقبلولىبرایتان،بخوانمسعدى

هراالن،همینیعنى. داردفرقبالسبکباسبکسار.شودمىبالسبکشما،جانِگراناین،بشویدتسلیماگر

شده،سوارخسوراخمافلکآنبلى،کهبگوییممانگذشتهبهردیمبرگبفهمیم،خوبرابیتدواینماازکدام

وکنمپرراقضیهایننتوانستمهنوزمنواستسوراخهست،هنوزجایشگرفته،منازراچیزفالنموقعفالن

.بگیرمیادموضوعاینازمنکهکردهایجادراها سوراخاینکهکنممىدركدارممن
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. برومدرتوانمنمىمنوبِدردراها شدگىهویتهماینخواهدمىاووهستماوچنگالدرکهگرفتمیادمنحاال

سبکسارمنکهاوستهاىچنگالاصطالحبهگرفتنِاثردرورامنگرفتهسفتواستاوپیچممىکهطرفهر

کهبینیدمىشمانرفته،بینازذهنىمنهنوزدفعه،یک،شوممىتسلیموپذیرممىرااینمنحاال.شدم

اینازراسبکسارىسبکسار،اما. کردیدحسرازندگىلحظهیک. شدیدبالسبکولحظهاینباشُدیدموازى

:گویدمىخاموشى،فوایددراستگلستانازکهکنیدمزّهشماسعدى،بیتتاچند

خاموشىفوایددرچهارم،بابگلستان،سعدى،

کارنبودينادانایناگرگفتکردهمیحرمتیبیوزدهدانشمنديگریباندردستدیدراابلهیجالینوس

.نرسیديجابدیننادانانباوي

بهیعنىکرد،مىتوهیناوبهوکردمىدعوادانشمندیکباکهرانادانىیکدید،راابلهىیکجالینوسپس

راسبکسارىخواهدمىوخاستنمىبرستیزهبهنادانانبانبودناداندانشمند،ایناگرکهگفتودانشمند

: گویدمى. شودمىمربوطماکاربهکهبدهدتوضیح

سبکسارباستیزددانایىنه****پِیکاروکیننباشدراعاقلدو

کین،نددانمىاینکهبراى. ورزندنمىکینهمدیگربهاند،شدهزندهزندگىخردبهکهانسانتادوعاقل،تادو

بهراوصالاینواندازدمىزندگىخردبهشدنداناازوکندمىایجادتوهمواستدردوبردمىزمانبهراآنها

.کنندنمىپیکاراند،شدهزندهزندگىبهکهعاقلتادو.ستیزهپیکاروریزدمىهم

فضاشماکند،دعواشماباخواستکسىیکاگرپس. کنیدمقاومتنبایدکنید،ستیزهنبایدشماکهگفتیمامروز

است،لحظهایندراست،شدهزندهزندگىدانایىبهکهکسى، سبکسارباستیزددانایىنه.کنیدمىبازرا

. نشدیدهنوزیعنىستیزید،مىذهنىهاىمنباشمااگر. ستیزدنمىذهنى،منباسبکسار،بافضاگشاست،

.کنیدامتحانراخودتان

بجویددلنرمیبهخردمندش،*****گویدسختوحشت،بهنادانراگ

ایندر،کندبازفضاتواندمىاست،کردهبازفضاکهکسىگفتن،ناسزاوزدنحرفدرشتبهکردشروعناداناگر

دلجویىمىنربهودهدمىقرارمهرشفضاىایندررااوکند،مىبازرافضا،بگنجدچیزهمهبحرایندربحر،
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بهدیگراندررازندگىخواهندمىاند،شدهزندهزندگىبهکههایىانسانگفتیم،اینکهبراى. اوازکندمى

.دهدمىتوضیحسعدىاالنوهمجانِتوافتندمىکهاستدردناكودردمندذهنىِمنتادو.بیاورنددرارتعاش

جوییآزرموشیسرکهمیدونْ****مویینگهدارندصاحبدلدو

، همیدون.شودمىپارهبکشیدرامو. دارندمىنگهرامویى. استشدهبازدلشانصاحبدل،تادو: گویدمى

نرمش،ازپریعنىجوآزرم. هستندجوآزرموکنندمىکنترلراسرکشى،همچنینیااکنونهمیعنىهمیدون

ذهنىهاىمنکهدانندمى. بریزدهمبهحضورشاناینکهستندهترسانهستند،لرزانحیا،ازپرشَرم،ازپر

بخواهددارندهممنخُردهیکاگر. کنندنمىتحریکراهمدیگرصاحبدلدو. کنندمىتحریکراآنهابیرون،

بازکهاستجالبىواژههمجوآزرماین. کنندمىبازرافضادارند،نرمش. خوابانندمىراسرکشىکند،سرکشى

.خواندخواهمشعراالنهم

بگسالنندباشد،زنجیراگر*****جاهالنندجانبدوهربروگَر

همینبراى. کنندمىپارهکشندمىباشد،شانبینهمزنجیراگرهستند،دردناكذهنىهاىمنطرفدوهراگر

زیادىمقداریکباید. باشنداظبموخیلىبایدکنند،شروعزندگىخواهندمىکههایىجوانآنکه،گوییممى

ها رابطه. دارندنگهرامواینبشوند،صاحبدلبشوند،خردمندوبشوندزندهحضوربهبدهند،گوشبرنامهاینبه

من،گویدمىآنقدرکشند،مىآنقدرکنند،مىزندگىهمباکهنفردوولى.شودمىپارهفوراًاست،موواقعاًهم

. استمنباحقکهگذردنمىموضوعاینازذهنىمن. کنمکنترلبایدنماست،منباحق

درختىمثلندارد،ریشهاینکهبراىچرا؟. گویممىدرستمنبگویدخواهدمىباشد،داشتهحقخواهدمى

کُرسىبهراحرفشکهاستایناست،دروغینکهامنیتشحسراهتنها. استآمدهدرهایشریشهکهستا

منباحق،بدهیگوشمنحرفبهبایدتو،هستآدمشنزدیکترینباهماش مقایسه،مقایسهطریقاز،شاندبن

.است

زندگیبانفردو،استخانوادههماسمش،هستقضاوتهست،ستیزه،هستکینهکهمحیطیدرحاالو

هوش کهلرزشیکهترسیباصحبتاین،کنندمیپارهکشندمی،باشدهمزنجیر،دارندقويذهنیمنکنندمی

هر،باشندمواظببایدبسیارکنندشروعزندگیخواهندمیکهحاال آنهایی،داردفرقگفتمیموالناکهيدار

وترسوقتی،بردارددستکنترلوترساز،کندبازدروندررافضاشوددلصاحبکند،کارخودشرويکسی
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منگیرمنمیجديراتوهاي راهمن،خودمدینبهمنخوددینبهتوکهبگوید،راذهنشکندنگاهآید،میکنترل

منندارم،آفلچیزهايباشدگیهویتهممن،ترسمنمیمن،بکنمخواهمنمیکنترلمن،بدهمتوانمنمیگوش

بودهبیهودهوقعاتتبراساسمنۀ گذشتهاي رنجش،ندارمتوقعندارمانتظار،خواهمنمیچیزهیچمقابلمطرفاز

.کردماشتباهمنو

گفتموالناامروز.زدیمخودمانبهضررهایی،کردیمایجاددردهایی،ذهنیمناشتباهاتاثردرماباشدیادمان

روشاینکهبفهمیمماتابیایددردمانماکرده،زندگیرااینهاوافتادیملب بامازبارچندین،لب بامومست 

،استآمدهبوجودزیاديدردهايمشتركهايزندگیدر.هستمازندگیدرآنهاآثارحاال.یستندرستزندگی

.کنیداضافهبانکاینبهراشفابخشیدوباره،کنیدهمکاري،بدهیدشفارادردهاانههوشیاربایدشما

همبعدگذاریدمیپول،دگذاریمیپولگذاریدمیپولو،بانکدرکنیدمیبازحسابرویدمیشماکههمانطور

تواینکهنه،توآنبریزیدبایدهی،کنیداندازپسبایدهی،همرابطهمشتركحساباین.داریدبرمیرویدمی

،نگذارپولاصالًکنبازحسابیکشما.نریزندهیچکدامیا.بردارممنبریزتو،بردارممنبریزتو،بردارممنبریز

طرفاینکهرابطهازذهنیمنتوقع؟برداريکهگذاشتی:گویدمی،خواهممیدالرهزارمنبگوبروبعدماهیک

راسبکساراینخواهممیشاههمحاال.دبگذاریبایدولی،استهمین،بدهدراچیزفالن،بدهدزندگیمنبهباید

بخوانمبرایتانبیتیکنظامیزاآزرمبهراجعاما. دکنمیپارههمرازنجیر،بدهمتوضیح،استذهنیمنکه

نظامی، خمسه، خردنامه

جويرمآزگرددمعستَمتاکه****گويرمآزبهتوانیتاسخن

خوينرمتوة شنوندتاکهبگواحترامبا،بگوحیاوشرمبا،بگوينرمشبهراسخنتوانیمیکهآنجاتاگویدمی

جمعیبصورتماآیاحاالوگويآزرمبهوجويآزرم: گویدمیمابهکهاستدیگريبزرگیکازهماین.بشود

:گویدمیهمفردوسیوکنیدارزیابیشما؟هستیمجويآزرموهستیمگويآزرم،فرديبصورت

فردوسی، شاهنامه، داستان سیاوش 

مجويزمانهدرنیکوییبجز****گوينرمنشنودکسزدرشتی

حرفلحظهاینپذیرشفضايازیکتاییفضايازاینکهبجززمانهدرو.شنودمیندرشتیکسیازگوينرمآدم

بیروننرمسخنفضاآناز،کنیمیبازفضاوقتیشما.نزنيردیگحرف،نکنيردیگکارتوکنیعملوبزنی
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چیزهااین،ادانتقبهترمتوازمنکهبدگویی،عیب،ناسزاببنديولی.آیدمیبیرونخردمندانهسخن،آیدمی

.استخردیکیآن،فرستیممیجهانبهمااستسمیکیاین.آیدمی

برمیسم،فرستیمیسمشما؟سمیابفرستیمجهانبهخردوعشقبایدجمعیبصورتیافرديبصورتماآیا

آزرم،رددگبرمینرمشونیکویی،فرستیمینرمشفرستیمینیکویی،گرددبرمیخرد،فرستیمیخرد،گردد

فضايازآزرم.شناسدنمیرااوذهنیمنکهپرمعنیاستقشنگیلغتآزرم.گرددبرمیآزرم،فرستیمی

،آیدمییکتایی

خَمار شاهآمدکهمخمورانبه****کنندارا،ها سخناینکنرها

واستاولیهصدايآنکهدانیدیمندا،کنندادفعهاین،کنرهاراها زدنحرفاینحاالزدیمحرفخیلیگفت

کمشرابکهینکسا،مخمورانبهبدهدندازندگیبگذار،کنبازرافضا،شوموازيیعنی،آیدمیزندگیازندا

سیربایدما.خوردندقدراینلیوانته،خوردندمیبایدلیوانیک!!ها.هستندزدهشرابهستندمخمور،خوردند

ازدیگرچیزهزارتا،آیدمیورآنازکهعشقی،آیدمیورآنازکهخردي،آیدمیورآنازکهآبیازلحظهایندر

زندهکهآیدمیکوچولوییچیزبسیارنشتیهمینطور،کنیممیستیزهبستیم،بشویمسیرابماآیدمیورآن

.تاسمریضمابعدچهارهراستمریضماذهن،استمریضماتنهمینبراي،بمانیم

،باشدخرد،باشدکردنبازفضا،باشدجوییآزرمباشدنرمش،باشدعشقلطافتاینکهجايبهماهیجانات

خداستفروشمیشاه،خمارشاهکهکنندابلندکهگویدمیولی.هستیممخمور،استبدگویی.استستیزه

ۀ همخواهدمی،برسددادتبهخواهدمی،بشودزندهتوبهخواهدمی،بدهدمیتوبهخواهدمییعنیاستآمده

.بدهدشفارادردهایتۀ همبکندحلرامسائلت

زندهلحظهاینبهبایدما.کردحلراکارهاشودنمیهمحرفباشودمیمعلومپس.نپردازحرفبهتو ردیگولی

گفتکهکندمیزندهآنبیرونرودمیماازکهچیزيآن؟بیرونرودمیماازچیزيچهکهببینیمبشویم

اثرگذارچیزتنهاحرفولی.بزنیمتوانیممیهمحرفالبته،زندگیبهماارتعاش،دلزخیزدترجمانصدهزاران

تان بچهباشما،فضاداري.شودمیغلطتفسیرشودمیشنیدهذهنیهاي منۀ بوسیلحرفها موقعخیلی،نیست

لحظهایندرداریدعشقیۀ زمینوقتی.کنیدمینداعشقبابزنیدحرفمنطقبااینکهجايبهکنیدمیبازرافضا
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توامعشقیارتعاشاتآنحرفازغیرالبته،شودمیشنیدهگیراستهمحرفهایتان،آیدمیآنجاازحرفهایتانو

.دهدبگوششماحرفبهتان بچهکهشودمیسببکهآیدمیهمپذیرشبا

خودمانهاي گفته، راخودمانباورهاي، راخودمانحرفهاينبایدخیلیکردندراهنماییماهبموالناکههمانطور

: گفت. بگیریمجدي، را

خَمارشاهآمدکهمخمورانبه****کن ندارا،ها سخناینکنرها

کهاستلحظهاینمهم، نیستمهماصالً، ماذهنیمنازیاآمدهزندگیازحاالیا، زدیمگذشتهدرکهحرفهایی

، شدیدآهنآمدیدبودید،آینهشماکهآیدمیآنجاازعشقنداياینوبدهیدسرراعشقندايشمالحظهایندر

دفعهاینمنتهی، آینۀ اولیههمینشودمیآینه. کنیدمیتبدیلآینهبهدهیدمیصیقلراآهندوبارههوشیارانه

.دهدمینشانراجهانهم، استآگاهخودشبهدهدمینشانراخودشهمآینهوهوشیارانه

، آوریدمیبرکتهزارجورکهگفتیماآلنهمینجهاناینبهکههستیدشماواستخمارشاههمانآینهاینو

بهبوسیلۀ شماخواهدمیخمارشاهکهاستاینمهم، نیستمهم، کردیدکاريچهقبالًزدیدحرفیچهحاال

. بریزدبرکت، بدهدقعششرابجهان

ایثارولطفووصلدورآمدکه*****بریدند گردنرااندیشهوغم

ایجادغمکاراینوبودجسمیهوشیاريوبودصندوقیکبهصندوقیکازحرکتکهذهنفضايآنپس

شماچرا، فتندربینازآنها، فشارواستنهایتبیکههوشیاريشدنکوچکیعنیصندوقیهرکهچرا،کردمی

اینبهنیستمهمحاال، ماندیدوشدیدوبشویدصندوقدوتابینفضايجنسازکردیدانتخابهوشیارانه

منخودتدینبهتودادمتوضیحهمامروزکهگفتمنبهموالنا، باللسمبلیسمدر. افتدمیاتفاقیچهصندوقها

.نداریدباهاشاريکشماورودمیخوددینبهآندیگر، خودمدینبه

کهخدابادوباره، شدهجداخداازکهخدائیتیشدنیکییاهوشیاريوصلدورکه:گویدمیموالنابنابراینپس

شماوشماستوصلدورکهدانیدمیهستید،انسانکهشمالحظههمین. استآمدهپیش، استعشقاین

لطفوشویدمیوصلو، خودتانرويکارباهوشیارانهبارهدوکنید،میدرستآینهیکآهنیندلازهوشیارانه

. بکندمابهبالعوضبخششخداکهاستموقعییعنی. آیدمیزندگیبالعوضیاعوضقابلغیربخششوایزدي
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ریزدمیراشاديشماطریقازوکندمیبازراخزانهدر، دارشخزانهوداردخداکهاستانباريیعنی؟ چییعنی

مردمبهراخودتانبیروندرکشیدیدمیزحمتبایدشماکهنیستشاديآنشبیهشادياینو. جهاناینبه

ازبالعوضشاديبلکهنیستاین، بدهدشمابهخوشییکتائیداینازتاکنندتأئیدراشماتاکردیدمیثابت

اینازاآلنانسانهاکهاستدرستباشدادمانیاو هست ودوراناآلنوبیرونبههمشمابههم، داردجریانشما

هوشیاراگرولی، روندمیصندوقبهصندوقازدائماصندوقیکیآنبهصندوقآناز، صندوقآنبهصندوق

. نرویدصندوقبهشماکهاستمنتظرزندگیکهامیدآنبهصندوقییکبهروندمیکهبشوند

ولی، کندمیفرمازانسانکهاستتولديیکاین، هوشیاريعنوانبهمانبیروآییممیماازصندوقکهدفعههر

کهبشویدهوشیارشماکهامیداینبهگیرد،میصورتلحظهبهلحظهجدیدتولداینبنابراینپسرود،میدوباره

این.بشومنرواساکنوبمانمصندوقدوتافاصلۀ بینونرومبعديصندوقبهشدمرهاصندوقیکازاگرمن

اندیشهوغمنرویدصندوشتويشمااگرو، جهاناینبهشماازراشاديراعشقوخردجریانهمینروانیاین

ازکهگرفتیدیادشما. شودمیحضوربهتبدیل، نگیردهویتفکرهایشازونکندفکرکسیاگر.رودمیبیناز

منتوششمافکرهاياینکهبراينشویدغمناكولیکنیدفکرکهگرفتیدیادشما. نگیریدهویتفکرحرکت

.بشویدبزرگوکوچکهیکنیدفکرکهنیستاینطوري. نداردوجودوجود

صلحشان و جنگشانخیالیبا****نامشان و ننگشان خیالیبا

یک، کنیممیصلحکنیممیخیالیک. شویممیکوچککنیممیخیالیمشویممیبزرگکنیممیخیالیک

یادمانوبشویدصندوقتافاصلۀ دوشدیدآگاهشما، ذهنی هستذهنمناین. کنیممیجنگکنیممیخیال

:گفتکهاستآمدهجوحیازداستانازاینباشد

استاندرصندوقبهکودرنیابد****استمسکرنونوصندوقة فرج

.رسدمیداردورآنازکهاستشرابیتازهبهتازهصندوقتادوفاصلۀ بین

زار؟علفباشدکجاخوشترایناز****بخوابان اشترساربان،اي هال

بهتاآیندهبهرودمیداردشتابباذهنشدرانسانکهراآیندهبهعجلهاُشتر، سارباناي باشآگاهیعنیهال

آنآثارولحظهاینازاینکهبراي، نرودهآینبهیعنیبخوابانراشتر. بخواباندراشترشونرود، برسدبهترعلفزار

اینکهگیریدمییادشما؟علفزارباشدکجاخوشترایناز؟هستعلفزاريچهبهتردیگر، منبعدچهاردر
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، بیرونآیدمیزندگیباشماوحدتازیعنی، آیدمییکتاییازکهبرکتیوشماستلحظۀ زندگیبهترینلحظه

استسالتانشصتشما. استايلحظهچهلحظهاینکهکندنمیفرق، داردرااثررینبهت، هستانرژيبهترین

وسیلۀ نقلیۀ شماشتر، شماشتراآلن. هستیدموازيشما، استسالتاننود، استسالتانده، استسالتانچهل

ذهنطریقازوذهنبهرویدنمیهوشیاريعنوانبهشمااینکهبرايافتدمیکارازکهشماستشماست، ذهن

، خوابانیدمیجاهمینراشترتانپس، نیستیدهستزندگیآیندهدرکهآیندهفکربه، آیندهبهکنیدنمیحرکت

اگر. رویدمیتانزندگیدرقشنگگلهايبینیدمیبعدشوید،میلحظهاینجنساز، لحظهایندرشویدمیآرام

اینبهبشویدجمعزمانازشما، بدهدانجامزندگیبدهیداجازهیابدهیدانجامخودتاندرراتبدیلاینشما

.بشویدزندهلحظه

بهکندپیداجریان، بیرونآیدمیشماازکههوشیارياینکهبدهیداجازه، سالیکشایدوقتیچندبعد

ببینیدنکنیدهمجلهع. بردمیزمان، بدهدتغییربده،دتغییررااینها، شماروابطبهوشمازندگیوضعیتهاي

یاآینهکردنصافیاآیندهوگذشتهازشدنجوروجمع، رسیدنحضوربههمیعنی. نکنعجلهگویدمی

حضوربهوقتیهموصبر،وکندمیپیرويمزرعهقانونازگیرد،میوقت، شدگیهاهویتهموها ناجوريانداختن

کهراکاریهاخرابآنکهبدهیدوقتبهشباید، جهاناینبهآیدمیکندمیعبورشماازجریاناینرسیدیم

. لحظهایناز، نیستعلفزاريخوشتراینازاینکهبراي. نکنیدعجله. کنددرسترااینها، کردهایجادذهن

انباربگشايوخازناي بیا****رسیدند دولتبدینمهمانانچو

خودبالحظهایندرکهاندرسیدهبختینیکیعنیدولتبدیننهاانسا. جهانهمۀ مخلوقاتوهستیممامهمانان

لحظهایندربوسیلۀ آنهازندگیبیانکهبدهنداجازهوبخوابانندراشتراینجادروبشوندیکیهوشیارانهزندگی

ماست،مجسهمینماشتر. بخوردماشُتروبیایدوجودبهو مقوىزیباعلفهايترتیباینبهوبگیردصورت

مابخوابان،راشترکهگفتوآیندهبهرودمىداردهست؛زندگىآیندهدرکهکندمىفکروماستبعدچهار

.هستیمخدامهمان

بنابراین. استرساندهبشویمزندهاوبهلحظهایندرکهبختىنیکاینبهوکردهدعوتمهمانىاینبهراماخدا

ازشماکهکندمىبازداردراخداانباردرِخدا،دارِخزانهیعنى. کنبازراانباردرِبیا،خدادارخزانهاى، خازِناى

.استوقتشاالن. بیاوریدبرداریدکنید،استفادهدیگرچیزهزارتاوخرد



Program # 667گنج حضور667برنامه شماره 

43: صفحه

مپنداردیگرپنداشتیچنین****نیایدروزيرامشتاقشبِ

ذهنىمنعاشقکهذهنىمنیااستبودنششبعاشقِکهشبىیااستبودنشبمشتاقِکهشب: گویدمى

وکردهمرکزشراذهنىمنکههمکسى. رسیدنخواهداوبهبودنروز.شدنخواهدروزشب،ایناست؛بودنش

براى.رسیدنخواهدحضوربهآدمایندارد،نگهزندهراذهنىمناینمشتاقانهکهکندمىفعالیتجورهزار

روزبهخواهىمىاستشبعاشقکهکسىیاشمایاسنىوحبرراغیرمرْکنىتاکه،گفتماشبههمهمین

مىاوبهشمااست،ذهنخوابعاشقاست،ذهنىمنعاشقکهکسى. استشبعاشقاوکهحالىدربرسانى،

.هستمشبعاشقمننه،گویدمى. کنممىکمکتمنروز،بروبیاکهگویید

روزکهبدانهستى،دردهادرخوابیعنىهستى،دردهایتعاشقهستى،ذهنخوابعاشقکهىزمانتاپس

هویتهمپس. کردنخواهدطلوعتوبراىزندگىخورشیدشد،نخواهىزندهزندگىبهیعنى. آمدنخواهدتوبراى

!نباشىاینهاعاشقوبندازىبایدرادردهاوها شدگى

عاشقچى؟یعنىبودنشبعاشقچى؟یعنىبودنشبمشتاقوچى؟یعنىشبکهبنویسیدبنشینیدشما

منباورهاىاینگویدمىکند،مىجدلوبحثباال،آیدمىدانم،مىگویدمىکهکسىچى؟یعنىبودنخواب

هرالحاباشد،خانوادگىباشد،اجتماعىباشد،مذهبىباشد،سیاسىخواهدمىباوراینحاالهستند،باوربهترین

آدماینخُوب. استمندلباورهااینوهستمباورهایمعاشقمنوبهترینندمنباورهاىباشد؛علمىباشد،چى

.شدنخواهدزندهخدابه

چنینیکمپندار،طورىایندیگراینازبعدگویدمىموالناکردیم،تصورپنداشتیم،طورىاینغلطبهماحاال

لحظهبهلحظهوباشدذهنىمنعاشقانسانکهاستپندارپردههماناین،اینکهبراى.باشنداشتهپندارى

اثباتیکبهرسیدنبراىبکندوسیلهرالحظهاینبکند،مرکزشراباورهایشوباشدداشتهجسمىهوشیارى

همخدابه،رسیدخواهدهمحضوربهکهکندفکروهستنددشمنباورهااینباکهکسانىبادشمنىیاباور

بعدبودى،پندارىچنیندرداشتى،اىعقیدهچنینشماحاالتااگر.شدخواهدزندههمعشقبهرسید،خواهد

! نباشدیگرایناز
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گفتارسلطانِسخن،اصلِوِیست****بگویدماخموشِتاکنخَمش

بشوىبلندوبگویىچیزىیکدیگر،دوقصنتوبِرَوىبیایىصندوقاینتونرویعنى. کنخاموشباش،خاموش

استزندگىیکى. داردوجودگوسخنتادومادر.کنخاموشراسرتکن،خاموش! منبگویىصندوقاساسبر

وجودحسندارد،مندیگرماذهنکهاستموقعىآنو. کندمىصحبتماطریقازاورسیممىحضوربهوقتى

اززندگىموقعآناست،شدهمادلنهایتبىصورتبههمآیینهاینوشدهینهآیشده،پاكونیستماذهندر

.باشندطورىاینتوانندمىها انسانهمه.زندمىحرفماطریق

هویتهمکهاستاینهمدیگرشجوریک.کردندآیینهرادلشانولىبودندانسانهمموالنامثلهایىآدم

.بزندحرفوکندفکرماسرطریِقازذهنىمرکزاینو. باشدمادلِها صندوقبهرفتنوها صندوقآنها،شدگى

اینعقلِدارند،رامادهعقلِوآیندمىها شدگىهویتهمدیدوذهندیدازاینکهبراىندارندارزشها حرفاین

زیادرااینهاکهاستیناذکرشوفکرهمه. بهتربیشتر،چىهرچسبیدمبهشمنکهچیزىاینکهدارندرا

!نیستعقلاینها. مرکزشبگذاردبگیردرابیشترىآفلچیزهاىدوبارهکند،خوبوبدکند،ستیزهکند،

حرفشماستاصلخداست،است،زندگىهمانکهماخاموشِتاکنخاموشرازدنحرفجوراینبنابراین،پس

سلطانِآید،مىآنورازسخن. اوستسخنریشه، ریشهنىیعاصل. اوستسخناصل،سخناصلِوِیست.بزند

شمایعنىبماند؛صفردروبرسدصفربهذهنىمناگرکهاستزندگىگویندهسخناصلِپس.گفتارشاه،گفتار

مىروانساکنِشماوشماطریقاززدنحرفبهکندمىشروعاوبمانید،بیداروبشویدبیداردردوفکرخواباز

. رویدنمىها صندوقتوىِدیگرشوید،

بنویسید،توانیدمىبنویسید،شعرتوانیدمىشمایعنى. رویدنمىآنهاتوىولىکنیدمىاستفادهالگوهاازالبته

مىورزىخردکنید،مىفکرنیستید،هویتهمفکرهایتانبانیستید،هویتهمهایتانحرفباولىبزنیدحرف

شُدیدکهآنوراستشدهمنتقلوجودتاناصلتان،اینکهبراىشوید،نمىبزرگوکوچکفکرتحرکازولىکنید،

. استاوهویتتانپس. استنهایتبىریشهاست،زندگىخداست،سکونتان.روانساکنِ

وتاهىکمدتبراىکهقبالًنه. استسخناصلکهاستاوبیانِفقطها حرفاینهستم،اومنگوییدمىاالنشما

نُهسال،هشتبایداینواستبودهغلطآنبودم،کردهمرکزمشدگى،هویتهمطریقازرافناپذیربافتیک
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راتبدیلاینمنسالگىپانزدهسالگى،شانزدهمثالًبعداً،جوانىدریاافتادمىاتفاقمناولیهزندگىدرسال

:استتیترشوبخوانمبرایتانباللقصهازمقداریکبدهیداجازه.دادممىانجام

1075مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت 

السالم با صدیق که تو را وصیت کردم که به شرکت من بخر، تو چرا بهر مصطفی علیهۀمعاتب- 31بخش 

خود تنها خریدي؟ و عذر او

بودفهمیدهبشود،زندهوحدتبهخواستمىکهبودانسانىباللدانید،نمىراباللقصهاگرکه؛داشتیمقصهدر

اینوبشودقبلىآیینههمینبرگرددهوشیارانهبشود،زندهزندگىبهخواستمىونیستذهنىمنجنسازکه

:گفتمىوزدشمىودادنمىاجازهذهنىگر، منستیزههماناربابشمنتهابیاندازد،راها شدگىهویتهم

ن من ایجاد درد است، ایجاد هم هویت شدگی است و فرم ماندن است، توکنی و دیمیتو دین مرا انکارکه

زد و میفرم بشوي به بینهایت خدا زنده بشوي به ابدیت خدا زنده بشوي، این انکار من است، و او رابیخواهیمی

یک کردمیگفت یعنی وقتی یک چیزي را رهامیگفت، احد احدمیکشید و احد احدمیاو هوشیارانه درد

ولی او . آوردمیزد دردشمیکرد ومیکرد من ذهنی مالمتشمیکرد وقتی آویزشی را رهامیچسبیدگی را رها

شد و این را گفت احد احد میانداخت یک لحظه به زندگی زندهمیکرد و هر هم هویت شدگی را کهمیاین کار را

.صدیق یعنی بسیار راستگو. شدمیظاهرشد صدیقمیو هر موقع یکتا. شد با زندگیمیگفتن، یکتا

بلی قصه چهار تا نقش دارد بر اساس بالل و این خواجه ستیزه گر و ابوبکر و حضرت رسول بنا شده، ولی در واقع 

این چهار نقش در شما قبالً هم گفتیم که شما به عنوان هوشیاري هستید من ذهنی شما بعنوان ارباب و صدیق 

گفت یعنی میبراي این که هر موقع او احد» استی درك کردن شما از چه جنسی هستیدبه ر«یعنی راستی یعنی 

شد از جنس چیه؛ میشد به راستی متوجهمییکتا

گوییم ما از جنس هوشیاري میپس دو جور فهمیدن هست که ما از جنس چی هستیم، یکی با ذهن است که

یک جور فهمیدن هم این هست که ما بوسیلۀ . ردهستیم از جنس خدا هستیم، این صندوق است فایده ندا

صندوق و یک فکر نشناسیم بوسیله فاصله دو تا صندوق این لحظه عمق پیدا کنیم حداقل یک لحظه و براستی 

. بشناسیم که از جنس چی هستیم

چی کند یعنی شناخت شما بصورت عینی در این لحظه که از جنس میمی گوید این صدیق است که شما را آزاد

چشید میکند؛ بارها این مثال را زدیم که یک موقعی هست که شما عسل رامیهستید نه بوسیلۀ فکر شما را آزاد
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اي است که چه جوري که عسل یک ماده« یک موقع هم هست که عسل را نچشیدید کتاب خواندید فقط 

زند و تمام مین جوراش شبیه مربا هست و یک خُرده به شیرینی فالدرست شده، شیرین است شیرینی

گفت با می، پس بالل عسل را موقعی که احد»دانید ولی عسل را نچشیدیدمیاطالعات مربوط به عسل را

. شدمیگفت صدیق پیدامیچشید، و این همین مالقاتش با صدیق بود و هر موقع احدمیبینهایت شدن

من را شریک کن، و گفتیم مثل این است که خالصه بلی این را با حضرت رسول صحبت کرد ایشان گفت که 

کنم، نصف میگوید از طریق راستی نصف کمک را منمیشناساند و خدا به شمامیراستی شما خدا را به شما

دهم، ولی صدیق رفت از این ارباب و خواجه ستیزه گر بالل را خرید و پیش خودش فکر کرده بود میهزینه را من

. ترسمنمیهیم و از ضرردمیکه هر چقدر بخواهد

گویید که هر چقدر هزینه داشته باشد این به حضور رسیدن من، چون به صورت عینی میو گفتیم شما هم

شناختمش عسل را چشیدم، خواهم داد مهم نیست این مال دنیا، از دست دادن هم هویت شدگی یعنی با هر چی 

. نده بشومکنم، تا به او زمیهم هویت شدم به من بگویند رها

و در اینجا بود که وقتی بالل را آزاد کرد و آورد پیش حضرت مصطفی، ایشان گفتند که گفته بودم نصفش را از من 

. خوانیممیبگیر، چرا همه را خودت دادي؟ و این قسمت قصه مربوط به این موضوع است که داریم

1075ششم بیت معنوي،دفترمثنويمولوي،

مکرُمتدرکنانبازمراکه****گفتمت رآخصدیقاي :گفت

کنیم، میراستی، در مورد ما بگوییم که با نمادهاي درست داریم صحبتاي گفت که. مکرُمت یعنی کَرم؛ جوانمردي

گوید مگر به تو نگفتم که مرا میخدا به شما. یعنی هوشیاري شماست، من ذهنی شماست، راستی است بعالوه خدا

خواهد میکنید زندگیمیینید این ابیات به تنهایی هم آموزنده است، یعنی هر کاري که شمابب. شریک کن

شوید ایشان سهم دارد و ارادة شما هم خواست شما هم اگر راست باشد او میسهمی داشته باشد، وقتی با او یکی

. خواهد سهم داشته باشدمیهم

اییت باید در کار پخش هوشیاري شراکت کنند، شما هم باید یا شما به صورت خداییت، همه انسانها بصورت خد

. خودتان در این راه کار کنید و هم همه را شریک کنید، و در شراکت کار کنید، این شراکت را خداوند دوست دارد
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دهد ما باید همه مان شریک باشیم، و شما در کار خیر، در کار پخش هوشیاري خودتان را میبه ما هم دارد یاد

. گوید مرا انباز کن در جوانمردي، در بخشش، مگر نگفتم به تو، دستور این استمیقب نکشید که اوع

تورويِبرمنآزادکردمش****تو کويبندگاندوما:گفت

گفت ما هر دو بندگان کوي تو هستیم، هم راستی، راست بودن، هم بالل یعنی هوشیاري به حضور رسیده، ما هر 

بینید که صدیق بالل رامیکنیم، هر دو ما بنده تو هستیم، من به رويِ تو آزاد کردم، پسمیکاردو ما براي تو

اگر راست باشیم در واقع . کند هم یار ما استمیخواهد نگهدارد، راستی؛ راست بودن هم ما را آزادنمیخردمی

همین بوسیلۀ . کاري با ما شریک باشدخواهد در هر میسخنگوي ما با خدا و سخنگوي خدا با ماست، و خدا هم

دهیم، و او هم دوست دارد شریک میما او هستیم که کارها را باهم انجام. شودمیبالل و راستی و اینها شریک

. باشیم و کارها را کمک کنیم

زینهارنخواهم،آزاديهیچ****غار یاروبندهدارمیمراتو

ر، االن راستی است، راستی را در انسان حکم فرما کُن، بالل را هم به خودت می گوید که تو مرا بندة خودت نگه دا

غار این جهان . زنده کن، و اگر من بصورت بالل همراه با راستی در این غار جهان شریک تو باشم یار غار تو باشم

گفتیم . فط کنیمهست، ما یار خدا هستیم در روي زمین و به شرطی که حضور در این لحظه را و راست بودن را ح

این . کنیم که از جنس او هستیممیچشیم و شناساییمیراست بودن یعنی به حقیقت بطور عینی لحظه به لحظه

.مهم است که شما به ذهن نروید دوباره

خواهم ابداً، زینهار یعنی ابداً یا حتی زینهار را به معنی امان هم بگیرید، من آزادي اماننمیو من آزادي دیگري

شود آزادي ما زنده شدن میبلی پس معلوم. تا زمانی که من با تو هستم هم امان دارم هم آزاد هستم. خواهممین

. دهیممیبه او و زنده ماندن با او هست و به محض این که به ذهن برویم آزادیمان را از دست

.بلی اجازه بدهید یک بیت از حافظ بخوانم

316حافظ، دیوان غزلیات، غزل شماره

من از آن روز که دربند توام آزادم***حافظ از جور تو حاشا که بگرداند روي 

دانید که خیلی درد هوشیارانه کشید، میاش را، باللکشیم سختیمیپس ما مثل حافظ جور راستین بودن را

از جوري که از باالخره با صدیق مالقات کرد، صدیق نجاتش داد، آزادش کرد، راستی آزادش کرد، ما مثل حافظ
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دانیم که از روزي که در میکشیم،میشود این دردهاي هوشیارانه رامیراستین بودن و از بیداري ذهن بر ما وارد

.بند خدا هستیم، زنده به او هستیم آزاد هستیم

فتم توي اگر به ذهن بروم من ذهنی بشوم ر. گیرم آزادمنمیروم از حرکت فکر هویتنمیاز وقتی که من به ذهن

کسی که توي ذهن . تواند دیگران را آزاد کند خودش هم آزاد نیستنمیزندان، کسی که توي زندان ذهن است

بوسیلۀ ذهن خیلی . کند و کرده از عسل آزادي نچشیده، ولو اینکه کتابها راجع به آزادي نوشته باشدمیزندگی

.شود سخنرانی کرد ولی مصنوعی استمیشود نوشت،میکتاب

یکی دیگر . من از آن روز که در بند توام آزادم، یادمان باشد این نیم بیت

317حافظ، دیوان غزلیات، غزل شماره 

بنده عشقم و از هر دو جهان آزادم****گویم و از گفته خود دلشادم میفاش

، من بندة عشقم، کندمیگویم و از این گفتۀ خودم هم خوشحال هستم، یعنی بیان این مرا شادمیبلند و فاش

را انداختم و ها بندة عشقم یعنی من آن آیینه آهنی را هم هویت شده را دوباره آهن کردم، همه هم هویت شدگی

.کنی، و این بیان عشق استمیبا تو دوباره به وحدت رسیدم و بندة این وحدتم که تو خودت را از این بیان

دهد در دو جهان چی هست، این جهان اینطوري است آن میشانمن بندة عشقم و بنابراین از آن چیز که ذهن ن

گوید که این جهان، این چیزها میجهان آنطوري است از هر دو آزادم، چرا؟ براي این که کسی که توي ذهن باشد

ها هم هست که نتیجۀ این کارهاي منزندگی بگیرم، یک سري انباشتگیها را باید انباشته کنم و از این انباشتگی

. خواهند به من بهشت را بدهند، در آنجا این چیزها هست و از آنها برخوردار خواهم بودمیاست در ان دنیا

یعنی از آن تصوراتی که من . ام و توي ذهن نیستمگوید من از اینها آزاد شدهمیاینها توهماتی است که حافظ

. اماین که این لحظه به او زندهذهنی از بهشت و جهنم دارد و از خدا دارد من آزاد شدم، براي

یادمان باشد یک کسی که به بینهایت خدا زنده بشود و قاطی جهان نشود و با چیزي هم هویت نشود و از حرکت 

فکر هویت نگیرد یعنی جهان بوجود او اثري نداشته باشد فارغ از جهان وجود داشته باشد و به بینهایت خدا زنده 

اُفتند او مخلوق اتفاق نیست، مخلوق خداست، میکنند، اتفاقاتمیها در جهان تغییربیند که چیزمیباشد، خوب

. زنده به خداست
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شود ولی این شخص اینجا ایستاده زنده هست، عینی مییکی از آن اتفاقات هم تغییر بدن است که پیر دارد

ییر کند یک دفعه متالشی بشود به اگر این جسم تغییر کند تغ. شناسدنمیهست، با خدا یکی است، خدا هم مرگ

این چیزي بود که از اتفاقات . افتدمیاین بینهایت و ابدیت و زنده بودن و عشق و یکی شدن با خدا چه اتفاقی

کند که میمرگ بدن را کسی تجربه. مرگ بدن توهم است. میردمیرود این، بدننمیگرفت، پسنمیهیچ هویتی

.شدگی در مرکزش استبا بدن هم هویت است هم هویت

از مرگ حق تر چی هست؟ تا . میردمیکوبیم به دیوار وقتی یکیمیمان رازنیم، کلهمیبراي همین ما توي سرمان

کنیم؟ براي این که در میپس چرا اینقدر ما جیغ و داد. حاال شده کسی بدنیا بیاید نمیرد، همچون چیزي نداشتیم

. توهم ذهن هستیم

بیدادي است ومحنتمنبرتوبی***آزادي است گیتبندازمراکه

گوید نماد گونه شما میدر قصه صدیق یعنی ابوبکر به حضرت رسول. گیرممیکه من آزادیم را از بندگی تو

از : گوییدمیگویید، کهمیچشید به خدامیبصورت راستی، این که براستی کی هستید، و این شیرینی را که

گیرم، اگر این بینهایت را از نمیاین بینهایت تو زنده شدم من آزادم چون از جهان چیزي دیگرموقعی که من به

. افتم دوباره محنت و بیدادي و ظلممیدست بدهم و بروم توي ذهن من

گیرید، پس در ذهن آزاد نیستید، بنده هم نیستید، بدون او یعنی هوشیارانه به او میمشخص است کامالً شما یاد

شویم، میکنیم هم مظلوم واقعمیاه باشید آگاه بمانید، همیشه در محنت رنج و درد و زیر ظلم هستیم هم ظلمآگ

.این کار ذهن است

مراخاصهرا،عامکردهخاص****اصطفا زکردهزندهراجهاناي

خلوقات جهان به خواهی در همه ممیکسی که از طریق برگزیدگی جهان را زنده کردي یعنی تواي می گوید

دانید زنده شدن خدا بصورت هوشیارانه در تمام مخلوقات جهان اسمش قیامت میخودت زنده بشوي، و شما

خواهی به خودت مییعنی هیچ استثناء قایل نشدي در همه. قیامت بزرگ، اما قیامت ما همین لحظه است. است

.زنده بشوي مخصوصاً در من، خاصه مرا

برد، دارد به مییعنی همینطور که قصه را جلو. فهاي صدیق در مورد رسول هم صادق استیادمان باشد این حر

گوید که چه خبر است چه کار باید بکنید؛ رابطه تو با خدا چیه؟ رابطه تو با خودت چیه؟ رابطه تو با راستی میشما
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خواجه گفتیم تو برو دنبال دین چیه؟ االن به خواجه گفتیم چی؟ یادتان هست که االن هم سه چهار بار گفتم، به

روم دنبال دین خودم، پس از یک مدتی که آن رفت دنبال دین خودش از آن خبري نیست، و میخودت من هم

.من ماندم و دین خودم، دین خودم یکتایی است

د کرمیدیگر آن من ذهنی هم چون من راحتش گذاشتم دیگر دست از سر من برداشته، یک مدتی هی فکر تولید

گفتم تو برو دنبال دین خودت، هر چه گفت، گفتم برو دنبال میگرفتمنمیکرد مرا، من هم جديمیو هی تحریک

. دین خودت، رفت دعوا نکردیم باهاش، به او نگفتم این چه دینی است

ست، خواجه رفته االن مانده بالل، صدیق، مصطفی؛ حضور شما و راستی شما و خدا، که هر سه در واقع یکی ا

اصطفا یعنی مرا برگزیدي از طریق برگزیدگی جهان را زنده کردي، ما زنده کننده جهان هستیم، ما ماموریت داریم 

ها و غیره گفتند که نه ماکه عشق را در جهان پخش کنیم، گفت که به همه چیز پیشنهاد کردند از جمله کوه

. توانیم، انسان قبول کرده، خاصه مرانمی

آفتابقرصکردسالممکه***شَباب درجانمددیمیهاخواب

تواند همین شروع میو شباب. دید که قرص آفتاب سالم کرد به منمیمی گوید جان من در جوانی در خواب

اي باشد که هوشیاري به او گفته شده تو یک روزي که آمدیم به این جهان یا این که هر دوره. زندگانی ما باشد

شود هر میحاال آن یکی دوران را که ما طی کردیم بگذارید کنار پس معلوم. نده خواهی شدهوشیارانه به خدا ز

ها به او الهامکند و اینها، ولی بعضی موقعمیآید، درست است که من ذهنی درستمیکسی از ثانیه صفر که

مثل اینکه واقعاً نیامدي که شود تو مثل اینکه واقعاً اینهایی که هم هویت شدي و دلت کردي اینها نیستی، تومی

چیزها را جمع کنی انباشته کنی، با آنها هم هویت بشوي و بگذاري دلت، مرکزت و در جهان درد ایجاد کنی و در 

.آنها گم بشوي، به خواب آنها بروي، این همه درد ایجاد کنی بعد هم بمیري، حقیقتاً براي این کار نیآمدي

آفتاب در . ه ما با قرص آفتاب یکی خواهیم شد یعنی مقابله خواهیم کردباالخره یک کسی توي خواب دیده ک

دیدم که تو مرا به اندازة خودت بزرگ خواهی کرد، تو مرا باال خواهی کشید، من مییعنی من خواب. اینجا خداست

هایتی زندهشدم که دارم به یک بینمیگفت، یک دفعه متوجهمیگفت، بالل احد احدمیها، همین کهبعضی موقع

کشم بیرون، خواب یعنی آن دیگر، خالصه، میکنم و از این جهان خودم رامیشوم، عمق پیدامی
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ارتقازبودمگشتهاوهمره****سما  براوکشیدبرزمینماز

ال دیدم که این قرص آفتاب مرا از زمین یعنی از این هم هویت شدگیها کشید بر آسمان و اینقدر بامیبلی خواب

روم مییعنی من خواب دیده بودم که. رفتم باال رفتم با او یکی شدم، مقابله کردم، ارتقا یعنی باال رفتن و پیشرفت

خورشید رمز خداست یعنی با تو یکی. شوممیکنم به اندازة خورشیدمیبه آسمان با قرص خورشید مقابله

. شوممی

حال؟وصفمستَحیلیدگردهیچ****محال  وبودماخولیااین:گفتم

شود میآن موقع گفتم که این یک جور مریضی روانی است و غیرممکن است، محال یعنی غیر ممکن؛ ناشدنی،

ماگویدمى. تواند همین حضور باشدمیمستَحیل در اینجا. مستَحیل یعنی غیر ممکن وصف حال من بشود

نوراشهمهنکند،تغییرهمباشددلىیککهشودمىگفتیمبودیم،تغییرحالدردلاینمشغولهمیشه

! بیندازد؟

ناپذیر،تغییرچیزشودمىواستناپذیرتغییرچیزیکبهکنندهتغییرچیزِشدنتبدیلتواندمىمستحیلپس

اینکهکردمفکرباشد؟نداشتهبستگىجهانبهبشود؟تعیینتووسیلهبهمنحالیعنى!بشود؟منحالِوصف

!چیزى؟همچینشودمىمگرچى؟یعنىایناست،روانىمرضیکایننکندواستمحال

اززندگىمنظوراصالً. نیستمحالایننیست،خوابایننیست،روانىمریضىاینکهگویدمىداردموالنا

.بشودزندهخودشبهمادرخواهدمىکهاستهمیناینجابهمافرستادن

وصفواستمستحیلهمینآنبشود،متحولناپذیرتغییردلبهپذیر،تغییردلوقتىیافته؛تغییرچیزپس

در. بشودبدتواندنمىاست،خوبهمیشهماحالموقعآنبعد.کندمىوصفاوراماحالیعنى. ماستحال

طورىهمین. نیمغمگیکنیممىضررفرداخوشحالیم،بردیمسودامروز.شودمىخوبوبدماحالکهاستذهن

کنندمىغیبتاست،خوبکنندمىتعریف. استبدماحالاستخوبماحالبد،وخوببد،وخوببد،وخوب

.شدمخورشیداندازهبهباالرفتمکهدیدممىخوابکند؟تغییراینشودمىگفتم.استبد

راکیشخوشآینهآنآفرین****راخویشبدیدمدیدم،تُراچون

بىابدیت وبهشدم،زندهتوبهوقتى.خداستبهشماراستینحرفیااسترسولحضرتبهصدیقحرفاین

آیین،نیکآیینهاینبرآفرین.بودمتوشدممتوجه. دیدمراخودمهستم،کىفهمیدمتازهشدمزندهتونهایت
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همگذشتههفتهکهاستیارىهوشهمین. استحضورهمینکیش،خوشآیین،نیکآیینهاین. کیشخوش

اینازخدا.شدیدتسلیمشماوکنىدرستآیینهبایدآهناینازشدى،آهنآمدىبودىآیینهگفت؛داشتیم،

اینوکرددرستهوشیارانهرااولیهآیینهآندوبارهآمدفکر،باودردباشدههویتهموآهنیندلیعنىآهن

مىنشانهستکهآنطورراجهانهماست،آگاهخودشازدهد،مىنشانراخودشهم.استکیشخوشآیینه

.دهد

آیینهاینبهوقتىمردم. بینندمىراخودشانمردمکهدیدیمهمبایزیدقصهدرکهستاىآیینههماناینو

ازها عضىب.کندنمىقضاوتآیینهاینهستند،زندگىجنسازکهبینندمىراخودشاناوالًکنندمىنگاه

بدهندگیرآیینهبهاگر!زنندمىضربهخودشانبهبزنندضربهآیینهبهخواهندمىآید،نمىخوششانخودشان

آیینهکهراچیزىآنکهگوییدمىشماونکنیدراکاراینگرفتیدیادشماو. دهندمىگیرخودشانبهدارند

آنهامنواستمنهاىشدگىهویتهمشتش،زقسمتولىهستممناش زندگىقسمتدهد،مىنشان

همینکهآید،مىدستبههستیمماکهچیزىآننیستیم،ماکهچیزىآنشناختبا.کنممىالراآنها! نیستم

!نیستیدآنکنیدمىتصورخودتانازذهنى،مندرشمااالنکهچیزىآنپس. استکیشخوشآیینه

آنوبیاوریددستبهدوبارهراآینهآنجورىچهشماکهبدهدنشانشمابهتاموالنامثلبرویدعارفىیکپیش

از. استقدممباركاست،قدمخوشاست،آفرینخوبىهمیشهیعنىاستآییننیک.استآییننیکآیینه

کیشوشخآیینهاینشما!نداردمنىهیچآید،نمىبیرونزهر. بیرونآیدمىعشقوخردفقطآیینهاینتوى

.االنکرددرستحدودىتابرایتانزندگىراکیشخوشآیینهوهستید

شداجاللمستَغرقِمن،جانِ****شدحالمحالمدیدم،تُراچون

غیرآنکردى،بزرگخودتاندازهبهرامنتوکردم،قرانتوآفتابباشدمزندهتوبهیعنىدیدم،راتوکههمین

درتو،داشتگرامىدریعنى.شدبزرگىدرشده،غرقوورغوطهمنجانو. شدمیسرظهلحاینمن،ممکنِ

توانىنمىتوکهگفتموالنااستیادتان.کردىسنىرامنتو. شدمغرقمنتو،کردنبزرگدرتو،بزرگى

برسانىبزرگىدرجهاینبهى،کنزندهدانایىبهکنى،زندهخدابهرایکىخواهىمى. بکنىسنىوحبررادیگران

!بخواهدبایدخودشدنبالش،برودبایدخودشتوانى،نمىتو! کند؟مقابلهخورشیدباکه
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فُتادچشممازخورشید،اینمهر****البِالدروحاي خوددیدم،تراچون

متوجهخواستم،مىبیرونزاکهچیزهایىهمانآرامش،شادى،آمد؟چىشدم،زندهتوبهیعنىدیدمراتووقتى

درفکرموحسمتاپنجوسیلهبهیعنىبود،کردهدرستمنبراىخورشیدکهچیزهایىآنبعد.بودهتودرشدم

دودرگفتههمقبالًخداست،جهانروح. جهانروحیعنىالبِالدروح.فتادچشممازاینهاخواستم،مىجهاناین

ذهنىمنبراىالبتهنیست،جهانایندرکسهیچخداازغیرکهگفتهمزامرو،کسنیستیزدان،غیرعالم

. نکناستداللونزنحرفقدراینکهگفتهمغزلتووکنداستداللوکندتحلیلخواهدمىراچیزهااین

. اینجاچشیدهراعسلاالن. بچشىبایدراعسلنکن،صحبتعسلبهراجع

.جهاناینیعنىدهد،مىنشانخورشیدکهراچیزىهرمهرعنىیافتاد؛چشممازخورشیداینمهرپس

. شناختمراخودمشدم،زندهتوبهمنکنى،مىزندههمرامنکنى،مىزندهراجهانهمهکههستىروحىتوو

.دارمهمچىهمهوخواهمنمىدیگرچیزىجهاناز. امزندهتوبههوشیارانههستم،تومندیدمشناختموقتى

چمناَندرنگردد،خواريبهجز****منچشمنو،ازهمتعالیگشت

ازبدهید،توجهمنبهمردمآىگفتممىرفتممىقبالًبود،شدههمتدونقبالًشد،همتعالىدوبارهمنچشم

آدممنبگوییداشم. امموفقىآدمودارمسوادمنبگوییدهستم،مهمىآدممنبگوییدکنید،قدردانىمن

رادیگرچیزیاکسىتوازغیراالن.بودهمتىدوننبود،همتىعالىاینها. بودمچیزهاایندنبالام،خوشبختى

شدم،همتعالىهوشیارانهدوبارهشناختم،مىراتوداشتم،عادتتوبااولازمن. بودماولازنو،از. پسندمنمى

جهانایندرچیزهیچبهنگرم،مىخارىبهمنجهان،اینچمنِیعنىچمن،اینهب.دیگرچیزىبهشومنمىخم

براىکندمىخارراخودش. استهایششدگىهویتهمنوکرذهنىمن. شودمىذهنىمنولى.شومنمىخم

.هاشدگىهویتهمکردناضافه

حورشکربِدیدمخودجستم،حور****نورنورِبِدیدمخودجستم،نور

نورِآنکهستنورىنور،نورِ. دیدمرانورنورِ. کندروشنرامنزندگىوگشتممىروشنایىدنبال: گویدمى

دفعهیکحور،گشتم،مىجهانایندرچیززیباتریندنبال.اولیهنورحضور،نوریعنىآوردمىوجودبهراحسى

.استورححسادتموردکهرسیدمتوبهرسیدمحضوربه
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منتو،دربدیدمیوسفستانی****تنسیمولطیفجستم،یوسفی

است،یوسفستانکهیکتایىفضاىبهزدمدفعهیکباشد،سفیدتنشوباشدلطیفگشتممىیوسفىدنبال

یکظهلحهربینم،مىیوسفیکلحظههر.کردمپیداتودرمنرااینوهاستزیبایىانبارهاست،زیبایىمرکز

یوسفستانواقعاًجهاناینکهشدممتوجهوشوممىبرخوردارتوزیبایىازلحظههر. شوممىخودمیوسفجور

من.کوشممىراهایندرمنوبشوندزندهتوبهکهدارندراقُوهاینهمهکههستندها انسانجهان،این. است

لحظههروشدمزندهتوابدىزندگىوتونهایتبىبهمنتوست،اختیاردرمندلهستم،تواختیاردراالن

.هستىزیبایىانبارتووکنممىحسرازیبایى

کهدهدمىنشانهمهابیاتاین. کردمپیداتودرسرآخرجستم،مىجهاندرمنکهچیزهایىاینگویدمى

بیروندرنکنید،جستجوفرمدرراخودتاننکنید،جستجوفرموسیلهبهنکنید،جستجوراخدافرمدرشما

مىرانورنورِشمانیست،شمااصلىنورفکرى،نوروحسىنورنکنید،جستجوبیروندررانورنکنید،جستجو

توانیدمىفکرهاکنندهایجادشما. کنیدایجادرافکرهایعنىرا،نورآنتوانیدمىبشویدنورنورِشما.خواهید

.باشید

توجزوِهرازبنمود،جنّتی****جووجستدربدم،تجنّپیِدر

مىپیدابهشتىیکجنّتى،یککهشدممتوجهتوجزوِهرازوکردممىجستجوراآنوبودمبهشتپىِدر

مىدارند،راشدنبهشتقُوهها انسانهمهکهدهدمىنشاناینو.کندمىروتوجزوهرازبهشتىیک. شود

مىکهاندرسیدهاىدورهبهها انسان.هستیماواجزاىهمهماکنند،ایجادخودشاندررایکتایىفضاىدتوانن

بهشتتواندمىجهاناین. بشودبهشتتواندمىمابعدچهاربیاورند،وجودبهخودشاندررابهشتتوانند

انباراز. استبهشتکنممىنگاهطرفهربهو،تجزءهر.بشودزندهاوبهتواندمىکسىهروماوسیلهبهبشود

قسمتاینکردمعرضخدمتتانکهطورهمان. هستىیوسفستانتو. رسممىنیکىیکبهآورممىچىهرتو

.بشویمزندهآنبهبایدبلکهکنیمتوجهاینهاومعنىولغاتبهفقطنبایدما. استچشیدنمستلزممثنوىاز

هجاوقَدحتو،بهنسبتاینهست****ثَناومدحمن،بهنسبتاینهست

ثناوکنممىبزرگوکنممىمدحراتودارمکنممىفکرمنکنم،مىدارمذهنمباکههایىصحبتاینیعنى

صحبتاینیعنى.استبدگویىوعیبوزدنطعنهتو،مورددرها صحبتاینها،نسبتاینکهحالىدر. گویممى
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حرفىهمینهمبازپس.کنممىصحبتدارمخودمزبانبهمنندارد،توبانسبتىهیچاصالًکنممىکهمنهاى

مىنشانمابهرااوکهاوستبهبودنزندهبشویم،زندهاوبهباید! نکنیمتوجهزیادذهنحرفهاىبهزدماالنکه

.دهد

اوبابنابراینوگرفتیمجدىرااینوخودمدینبهمنودتخدینبهتوگفتیم؛مانذهنىمنبهمااینکهازپس

جدارویىخوشباباهاشان. دادراپولش. خریدذهنىمنازرابالل! نکردزورصدیقباشدیادتانرسیدم؛صلحبه

بوداینماخواسته.رسیدمامخواستهبههممنرسیدى،ات خواستهبهتو. بردیمسوددویِمانهرکهگفتوشد

فَرَحناکىتواندمىکهرسیدهاىدرجهبهباللاالنوشدیکىخداباشد،راستینشد،زندهنهایتبىبهباللکه

.گویدمىداردخودشاالن. بیاوردجهاناینبهراشادىورا

کَلیمموسیِپیشراخدامرْ****سلیمچوپانِمردمدحِچوهم

.کردمىطورىاینوکردمىتعریفذهنشباراخداموسىپیشکهادهسچوپانداستانآنمدحمانند

نَهمپیشتومندوزمچارقَت****دهمشیرتاشْپشَت،بجویمکه

راهایتشپِشوبدهم،توبهشیر. کنمپیداراتوبدهم،شیرتمنبگذارکهگفتمىخدابهموسىپیشچوپان

.بلى. کردمىپرستشطورىاینراخدا. کنمجفتپایتجلوىوبدوزمبرایتچارقوبکُشم

.اصطالحبهشپِشهمینیعنىاشْپِشیااشْپشَت

شگفتنَبودکنیرحمتهمتوگر****برگرفتمدحیبهحق،رااوقدحِ

کردهتبدیلجسمبهراخداوداشتزدنطعنهحالتاصطالحبهکرد،مىصحبتچوپانکهطورىآنگویدمى

مایعنى. نیستآورتعجبنیست،انگیزشگفتاینکنى،قبولتوهمماازاگروکردقبولخداولىاینها،وبود

.بگیردقرارتوقبولموردماذهنىتوصیفاتاینکهامیدواریموزنیممىحرفذهنمانبااوقاتگاهىهم

وهمهاوعقلهاورايِاي ****فهمهاقُصورِبرفرمارحم

اینهمه.رامافهمکوتاهىایننگیرجدىکنلطفتو. فکرهاستوها وهموها عقلوراىخداکهگویدمىپس

دارد،زدنطعنهحالتگوییممىکهچىهر. بشناسیمراخداتوانیمنمىفکرمان،باماکهدهندمىنشانابیات

شویم که میما متوجهاینهاخواندنباوبگذاریمخدامدححساببهتوانیمنمىمارااینها. داردگفتنعیبحالت

.بشویمبه او زندهبایدتواند آن را تجسم کند ونمیزندگی وراي عقلها و وهمها است فکر
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رسیدنوکُنۀاز جهان کهن***اقبالی جدیداَیّها العشّاق

اي دهد،میمژدهداردپس.رسیدکندمینوکهايکهنهجهانازجدیدبختینیکیکعاشقاناي کهگویدمی

وراهمهکند،مینواوولیاستکهنهکهیکتاییجهانازکهاستدورانیاآلنشنویدمیکههمشماحاالمردم

یعنی، بدهدجدیداقبالیکبختینیکیکانسانبهخواهدمیاآلن، کندمینولحظهبهلحظهراچیزهمه

بشویمزندهاونهایتبیبهلحظهاینتوانیمیممایعنیرسیده

صد هزاران نادرهدنیا در اوست***جوستبیچاره ةزآن جهان کو چار

، خدا، جهانآنولی. کردیمگیرذهندرکههستیممابیچاره، کندمیجستجوراها چارةبیچارهکهجهانآناز

دردمانبلکهدهدمیهللب باماز. گذاردمیماپیشراهیکیدائماًکندمیجستجودائماًراها بیچارهچارة ما

مقابلهخورشیدبا، باالکشدمیراماآیدمیخوابمانبهها موقعبعضی؟ آمددردمانچراکهبگوییمپا شویمبیاید،

وکمیابيدنیاصدهزاران.دهدمینشانجورهزارمنی،جنسازتو، باشهمتعالیتوکهگویدمیمابه، کندمی

. هستاودرانگیزشگفت

هرکهشودمیانگیزيشگفتدنیايیکواقعاً،شودمیدنیایییکشودمیزندهحضوربهوقتیانسانیهراصالً

حاال. جهاناینبهآوردمیراخردوعشقوزیبایینوعیبهکدامهر. کندبیاننوعیبهتواندمیرازندگیکدام

یکما. رسیدنحضوربهباشدعاديخیلیبایدایننهکه:گویدمیموالناکهشدهمیابکموضوعایناینقدر

ایندارندراقوهاینهمۀ مردمنه،، هستنداینهافقطخوبکهگوییممیداریم،بزرگنفريچندیک، داریمموالنا

.شوندزندهاوبهکهدارندراپتانسیل

افْرَحوا یا قَوم قَد زالَ الْحرَج***رَجاَبشرُوا یا قَوم اذْ جاء الْفَ

قوم شادمانی سر دهید که تنگی برطرف شدای ****.اي قوم، مژده بادا که هنگام گشایش برسید

افْرَحواباشید،خوشحال. رسیدلحظهاینگشایش، انسانهااي شمابهدهیممیمژدهکهگویدمیبنابراینپس

. استحضوروگشایش، فرج. استذهنیمنتنگنا، رفتتنگنارفتحرجانسانهاي اقومیا، باشیدخوشحال

یعنی. استحضورگشایشودیگرشناختیماآلنمایعنی، استشدگیهویتهموذهن، ذهنیمنتنگی

ودشوزندهاوبهتوانداي میباشندهیکیاتواندمیانسان، خدانهایتبی،گشایش، فرجآمدیعنیجاءالفرج
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این، بشناسیدراذهنیمناینکهمحضبه. رفتحرجاینکهبراي. انسانهااي است،شاديوقت، دیگرکنیدشادي

. افتدمیتنگنا

یا بِاللدر تقاضا که اَرِحنا****هاللةآفتابی رفت در کاز

راتمثیلایندارد. درآوراديشبهمثالًماراشوبلند:کهگفتهمیباللبهرسولحضرتکهاستتمثیلاینببینید

هاللباللکههمانطورکهگویدمی.کنپخشجهاندرمراشاديشوبلند:گویدمیانسانبهخدااینکهبهبردمی

، بینیدمیراهاللاینشماماهآخر، روزهماه، رمضانماهمثلکنیمپرهیزذرهیکانسانهاماازکدامهروبود

. هاللیمنزدیکخیلیماعنیی. شودمیظاهرهالل

خداآفتاب، وجدآوربهراما، استباللانسانیهریعنی، باللاي شوبلندکهانسانازخداتقاضايدرکهگویدمی

باوجدآوريبهمراکهآفریدمراتو، آورشاديبهرامنشوبلند:گویدمیشمابهزندگی. کلبۀ هاللدررودمیهم

، استمنجنسازهستمخلوقجاهر. درآورشاديبهراجهان، آیدمیمنانبارازکهات شاديپخشبارقصت

شماکلبۀ محقردرهمبینهایتشهمآفتابشکندمیشمااززندگیکهتقاضاایندر. درآورشاديبهراآن

. کندمیزندهخودشبهراشمایعنی. فرستدمی

حضرتاینکهبراي. بردمیپیش، استشدهنوشتهوشدهشنیدهکهچیزيآنهاي تمثیلباراقصهباشدیادمان

زندهاودرآفتابتاواز اوخواستمیدیگر،کردمیتقاضا. در آوروجدبهراماشوبلندباللبهفرمودندمیرسول

دهدمیتعمیمداردراینااآلن.گفتمیاذانمثالًشدمیپاهماو، دربیاوردوجدبهتواندنمیاو، خودشبهنشود

خدامخلوقاتوآورندة خداوجدبهماکهایمنفهمیدهراموضوعاینماالبتههمۀ انسانهاازخداتقاضايبه

. هستیم

ذهنیمناین، ایمکردهدرستذهنیمنیکایمرفتهماواقعدرذهنیمندر، هستیمخداازچیزهمهگدايما

کهداردبرمیگداییبهدستموقعآنبعدبشودماوارداش شاديگذاردنمیکند،میهستیزخداباوچیزهمهبا

راماخدا. استقضیهعکسحالیکهدر!کنرهادردهایماینازمرا، بدهآرامشمنبهبده،شاديمنبهخدایا

کلبۀ بهآیدمیآفتابشکاراینبرايوهستیمآورندة خداوجدبهتنهامایعنی، رااوورازمیناینماکهآفریده

.آوریمدرمیوجدبهراجهانخلقتمامواوباشویممیزندهومامحقر
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کوري او، بر مناره رو، بگو****گفتی از بیمِ عدوزیر لب می

ییعنبگویی،توانستیات نمیخواجهآنترسازقبالًشماکهفرمودندمیباللبهرسولکههمانطورکهگویدمی

بهحاال، آمدمیجهاناینبهشاديیکگفتیمیکهاحديهر، بکنیاحداحدتوانستینمی،کنیبیانراخودت

،استبودهانساناندازة قدبهمساجدارتفاعگویاونبودهمنارهموقعآنالبته. بگومنارهبااليبرواوکوري

. برسانهمهگوشبهرااین، برواوجبهدیگراینجادرمنارهبگوبلنديبروگویدمیصورتهربه. گویندمی

احتیاجعشقبیانبهوگذردمیتوازکهتوشاديبهآنها. برسانهمۀ مخلوقاتگوشبهمراشاديانساناي یعنی

دارند

مدبِر، ره اقبال گیراي خیز****دمد در گوش هر غمگین، بشیرمی

اي بدبخت،اي خوانندمیدارندذهنیمنهرغمگینیهرگوشدر، النامومثلآدمهایی، دهندهبشارتگویدمی

شودزندهتواندمیتودرلحظهایندرکهدولتیاینره، بگیررااقبالره، بگیرپیشدرراحضوررهشوبلند، مدبر

. باشعشقدنبال، باشحضوردنبالباش،آندنبال

هین که تا کس نشنود رستی، خَمش***اي در این حبس و در این گَند و شپش

شپش، هستیها شپشوشدگیهاهویتهمودردهاگندایندروذهنیمنحبسایندرکهکسیاي گویدمی

کستاکههیننگو،کسیبهامارستی، شوبلند، خورندمیراماجانهیکهشدگیهاستهویتهمهمین

.بله، نگوچیزيکسیبهبرهیکامالًوجلوبرويکهآنجاتاولیاي رهیده. باشخاموش، خموشرستینشنود

زنکز بنِ هر مو بر آمد طبل****یارِ مناي چون کنی خامش کنون؟

بینهایتبهشديزندهاوبهاگرکنی؟خاموشجوريچهگویدمیاآلنباش،خاموشگفت، کنیخاموشجوريچه

، باشساکتانصتوا،اولگفت، قبالًخواندمرااینها. هستزنطبلکیتومويهرزیراینکهبراي، منیاراي او،

برویدبرویدبرویدتانکنیدادعا، نگوییدکسیبهبداریدپنهانکنیدمیکارخودتانرويکهیواشیواشهمشما

. باشیدخاموشتوانیدنمیدیگرشدیدوقتی، اونهایتبیبهبرسیدتابرویدبروید

هریعنی. استآمدهزنطبلمويهرتهازاینکهبرايمن،یاراي باشیخاموشتوانینمیاآلندیگرگویدمی

براي، باشیساکتتوانینمیکنیمیبیانراعشقتوجورهزاربهیعنیتومويهر، استزنطبلیکتوموي

.استگرفتهقرارخدااختیاردرتودلاینکه
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این چندین دهل را بانگ کو؟: گوید****خُوآنچنان کر شد عدوِّ رشک

اینکهگویدمی.کريبهاستزدهراخودشذهنی،منیعنیاستشدهکرقدراینحسوددشمناینگویدمی

هزارگونهبهموالنامثلعارفانیشودمیمعلومپس؟ کوبانگششنومنمیمن، شودمیزدهگوییدمیکهدهلهمه

گوشخوب. چیزيشنومنمیمنکوکهگویدمیحسودذهنیمنوکنندمیبیانرادخر، کنندمیبیانراعشق

.دهدمیتوضیحدارداآلناتفاقاًدهینمی

این آسیب چیست؟: او ز کوري گوید****استزند بر روش ریحان که طَريمی

بهزندمی،آیدمیزیباییآید،میعشقآیدمیانرژيورآناز، استتازهاستترکهلطیفگلاینگویدمی

راپیغامماولی. شنودنمیراپیغام، استمرکزشدرشدگیهویتهماینکهبراي، استکورکهذهنیمنصورت

بهزندمیپیغامهااین، لطیفگیاهوگلاینپس. شنویدمیراموالناپیغامکهبینندگانشمابرآفرین، شنویممی

؟ خوردمیمنصورتبهچیهاین:گویدمیکوراین، استتازهوترکهصورتش

کور،گوییممیوقتیگفتیمهمبارها، هاناستتمثیلبزنند،کوريآدمیکصورتبهلطیفیگلیککهشودمی

کوراینهابیناستدلشان، شانحسیچشمبیندنمیچشمشانکهکسانیبرايکنممیاحتیاطذرهیکمن

چشمشانهمکوردلندهمحقیقتاًآنهاکهبفهمندذهنیهاي منکهاستاینيبراها تمثیلاین.نیستند

لطافتشکهگویدمی.بیندنمیچشمشکهکورآدمیکصورتبهرالطیفگلزنندمیلطیفگلخالصه. بیندنمی

!.هاکنیدمیاذیت؟ چیهاینگویدمیفهمدنمیرا

کند؟ن کز چه دردم میکور، حیرا****کشدحور دستش میشکُنجدمی

ویشگونراکورجوانمردیکیعنیجوانِیکدست، زیباقدراینبهشتیزن، حورشبیهزیبايزنیکگویدمی

کشدمیرامندستکیهاینشده،حیرانبیندنمیچونکور، کنیمعشقبازيهمبابرویمبیاکهگیرد،می

شماموچولويکوچولودردهاياینیعنی. گیردمیویشگونییعنشکنجدمی.کندمیاذیتمگیرد،میویشگون

ویشگونهمهاولشکوچولودردهاياین؟ کندمیاذیتمکیهاینگوییممی،دلیمکورچونماواستحورویشگون

ویشگونراکورمرددستزیبازنآنکههمانطور. شوبیدار، توبهمندمعالقهمنگویدمیدارد، خداست

؟ کندمیدردمچهازکه!کندمیاذیتمکهکیهکهکشدمیرادستشاوگیرد،می
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ام، بگذار تا خوابی کنمخفته****این کشاکش چیست بر دست و تنم؟

بگذار، امگوید خوابیدهمیکشدمیرادستشاین، عشقبازيبرویمکشدمیراجوانمرددستخوشگلزنآن

ولگویدمیکشد،میرادستشزندگی، خدا، استخوابیدهدردهایشوکرهافدرهمذهنیمنانسان. بخوابممن

اومخلوقاتوآورندة خداوجدبهما. شنودنمیراهیچکدام، طبلهزارتااینازحسودگفت، بخوابمبگذارکن

.هستیم

استچشم بگشا، کان مه نیکو پِی****جویی، وي استآنکه در خوابش همی

رادستشخوشگلجوانزنحاال، آمدمیخوشگلجوانزنیکاي :گویدمیبستهراایشچشمهکورجوانمرد

دارداآلنهمین، بیایدگوییمیاآلنبینیمیخوابشدرآنکهگویدمی.برویمبیا: گویدمیگیردمیویشگون

استهماناآلناینبشود،اینطورياگراي کهبینیممیذهنخوابدرمنآنکه. زندنمیحرفمنتهیکشد،می

قدمهرجاکه، قدمنیکویعنی، پینیکومهآنکهبگشارادلتچشم. لحظهاینبهبیاحضور،بهبیاکشدمیدارد

. استآمده، کردخواهدواستکردهآبادهمراتوزندگیشود،میآبادآنجابگذارد

فزودبان یار با خوکان تَجمّش*****زآن، بالها بر عزیزان بیش بود

داریدکهببیندزندگیکنیدکارمدتیشمااگراینکهبرايشود،میبیشترعزیزانبربالهااینبرايکهگویدمی

عزیزانبراینبرايوشویدبیدارتند تند؟ بشویدچیکهگذارد،میرویتانجلويچالشمرتبشوید،میبیدار

استممکنشما، دهدمینشانهیداردورآنازاو، کنیدمیکوششوراینازشما، دارددوستکهبراي کسانی

بیندازهمرااینپسکهدهدمینشانبهتهیزندگینداري؛مسئله؟ مندارممسئلهقدراینچراکهکنیدفکر

.بکندخواهدمیخوبانبایارراعشقبازيآناینکهبرايبشوم،زندهتوبهدارمعجلهمن، بیندازهمرااین

وشودمیمسئلهپرداردزندگیتانکهدیدید، مدتییکخودتانرويکردیدکارکهدیدیدیکدفعهشمااگریعنی

. کندمیکمکشمابهداردزندگیواقعدراین، شوندمیدیده، بیندازیدبایدراچیزهاخیلیداردکهآیدمینظربه

بازيیعنیتجمعش. کندبازيیاکندعشقبازيشمابابتواندکهبرسیدحضوربهشمازودترکهراشمادارددوست

. عشقبازيو
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نیز کوران را بشوراند گهی*****با خوبان کند بر هر رهیالغ

بااو، رسیدمیحضوربهداریدکههستیدشماهمینخوشگال، کندمیخوشگالنباشوخی، عشقبازياوگویدمی

راهیهردر، شودمیخداجنسازدلشان، اندگذاشتهاواختیاردررااندلشکهکسایی، زیبارویانباخوبان

همراآنهایعنی، شوراندمیراکوران، کورهاسراغرودمیهمها موقعبعضی. کندمیعشقبازي، کندمیشوخی

هاي منآنراغسهموکنیدرهاتندتندرااینهاکهگذاردمیشماجلويراچالشهاهمگویدمی.استنکردهرها

. رودمیکوردلذهنی

از کوي کوران بر جهدتا غَریو*****دم بدین کوران دهدخویش را یک 

تابیندازدراهولولهکورهاقومدروبدهدهللب بامازکهاستممکن، زندمیکورانبهراخودشها موقعبعضی

اینذهنیمنکهبفهمندتازه؟ شدیماینطوريچرادایاخکهبگویند. بیفتندخدایادبهبرگردندباالخرهکورها

باشدعزیزاندنبالفقطکهنیستاینطوريیعنی.بشوندبیدارذهنیمنخوابازبایدآورده،سرشانرابالها

بایدکهبشوندمتوجهدردطریقازآنهاتاوشوراندمیراآنهازندگیوهستهمدیگرذهنیهاي مندنبال

.کننددرستآینهدوبارهآهناز؟ بشوندچیبرگردند. برگردند
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