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3173شمارةغزلشمس،دیوانمولوي،

ۀ شاهنشهیِ راوَقیباده ده، ای ساقی هر مُتَّقی باد

گردد دیوار سیه منطقیجام سخن خبش که از تَفَّ او

حاکم و سلطان و شهِ مطلقیبردر و بشکن غم و اندیشه را

ور بگریزیم تو خود سابقیچون بگریزی، نرسد در تو کس

باغ شود دوزخ بر هر شقیجنَت حُسنت چو جتلّی کند

که تو نور حقیتا تو حقی یا ظلمت و نور از تو حتیّر درند

نیست مهت مغربی و مشرقیگشت شب و روز ز تو غرقِ نور

ساقی دریا صفت مُشفقیالبه کنی، باده دهی رایگان

زیرکی اینجاست مهه امحقیمست قبول آمد قلب و سَلیم

باده جنُستی خرد و موسقیار شرط خوشیها بدیزیرکی

از چه تو عذرایی اگر وامقی؟فرد چرایی تو اگر یارکی؟

رو بکش آن خار، بدان الیقیغنچه صفت خویش ز گل درکشی

جز تو که بر گلشن جان عاشقیخار کشانند، اگر چه شهند

چند پی هر سخن مُغلقی؟خامش باش و بنگر فتح باب
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. کنممیاز دیوان شمس موالنا شروع3173با سالم و احوالپرسی برنامه گنج حضور امروز را با غزل 

3173شمارةغزلشمس،دیوانمولوي،

ۀمُتَّقیرهساقیایده،باده راوَقیشاهنشهیِباد

اي که صاف است و از آن وراي؟ بادهساقی، که ساقی هر متّقی هستی و چه جور بادهاي ،می گوید شراب بده

.، مربوط به خداست، شاهنشاه استآیدمی

نی است که بصورت هوشیاري خویشتن دار و منظور از آن هوشیاري است که یا انسایعنی متّقی یعنی پرهیزکار، 

، بنابراین خویش اصلی خودش را. دزدندنمیاش را چیزهاي بیرونیدر این لحظه مستقر است و توجه زنده

مذهب ندارد، هر یابنابراین متقی ربطی به نوع دین . داردمیهوشیاري را در این لحظه قائم به ذات خود نگه

را بگیرد و به جهان نرود یا من ذهنی ایجاد نکند یا از چیزهاي انسانی که در این لحظه بتواند جلوي خودش 

زندگی نخواهد، هویت نخواهد هر کسی از حرکت فکر ،شوندمیتصویر ذهنی به او ارائهوبیرونی که بصورت فکر

هر چی اسمش رایاگوییم با ایمان، پرهیزکار، خویشتن دار میدر اصطالح. این آدم متقی است،هویت نگیرد

. دگذارییم

بیند، میبنابراین هوشیاري متقی وابسته به سیستم باوري نیست، بلکه بیرون از ذهن است و ذهن را یک ماده

بینید این حالت را شرط جاري میو همینطور که.بنابراین نوع باور که در ذهن در حرکت است، براي او فرقی ندارد

متقی ها فقط ، پس خدا ساقی متَّقیهرساقیايده،باده.تساقی هم خداس. داندمیشدن شراب زندگی از غیب

کنند با او در این لحظهمیخواهد شراب بدهد، آب زندگی بدهد ولی خیلی ها چون ستیزهمیگرچه به همه،است

. توانند بگیرندنمییاگیرند نمی

شکایتی ؟ابل اتفاق این لحظه داریمکنیم ببینیم آیا در این لحظه ما مقاومتی در مقمیپس ما به خودمان نگاه

این خرد او و دانش او از و بنابر؟در این لحظه من ذهنی ما نزدیک صفر است یا صفر است؟قضاوتی داریم؟داریم

یعنی متکی به دانش هم هویت شدة ،اگر شما میل به دریافت دانش از باورها و جهان را نداریدکند؟میما عبور

دهد نه تنها از جنس خرد است از جنس شادي هم میو شرابی که او.، متقی هستیدخودتان در ذهن نیستید

راوق یا راوق به معنی شراب صاف .هست، از جنس آرامش هم هست، از جنس عشق هم هست و صاف هم هست

به عبارت دیگر. ته درد ندارد صاف استکه الب. هست و شراب شاهنشهی یعنی شرابی که الیق شاهان است
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دانید که براي اینکه ساقی به شما باده میپس االن. آلوده به هوشیاري این جهانی نیستآیدمیرابی که از آنورش

.بدهد باید متقی باشید

که تقریباً یک چیز را3168و آن یکی هست 3173همین غزل است هستند که یکیاما دو تا غزل شبیه هم

کند که ما معنی این غزل را بهتر میکمک3168رکیب کردم و غزل گویند، بنابراین من هر دو آوردم و تمی

:اولین بیتش عربی است. خوانممیابیاتی از آن غزل هم گنجاندم که برایتان. بفهمیم

3168ةشمارغزل،شمسدیوان،مولوي

قِخلَیُلَممِلعالَاَیفِثلکَمِشرقِاملَوَغربِاملَکَلِمَیا

در غزل هست ماه تو مغربی و . پادشاه مغرب و مشرق یعنی پادشاهی که در واقع پادشاه فرم استايیعنی

کند به چیزي که میپس مغرب و مشرق اشاره. رودمینه از بینآیدمییعنی ماه تو نه بوجود.مشرقی نیست

و مثل تو در این عالم ،کندیمکند و غروبمیتو پادشاه هر چیزي هستی که طلوع. کندمیکند و غروبمیطلوع

.کند به خدا و اصل مامیارهشا. خلق نشده است

. اي پادشاه باختر و خاور، مانند تو در جهان آفریده نشده است:اش این استترجمه

ما هم که از جنس او هستیم، براي این که از جنس بودن و هوشیاري هستیم، ما هم ،اگر خدا آفریده نشده است

. آفریده نشدیمدر واقع 

ما هوشیاري هستیم امتداد خدا هستیم، افتادیم توي . بدن ما فرم استاین بدن ما چیه؟: گوییدمیپس شما

. کندمیزمان، افتادیم توي بدن، یعنی افتادیم به چیزي که با زمان تغییر

بینهایت یم یا قبل از وارد شدنو البته هوشیاري وقتی افتاد تو بدن، وارد ذهن شد و اول که ما وارد این جهان شد

بارها هم گفتیم، بگوییم خدا را اگر بخواهیم با جمالت توصیف کنیم دوتا .بودیم به اندازة خدا بینهایت بودیم

کند و یکی بینهایت است و یکی ابدیت، پس قبل از رسیدن میخاصیت هست که این خاصیتها ذات ما را هم بیان

توضیح این هم شاید الزم باشد که اولین باري که اسم ما را گفتند در ذهن ما یک به این جهان بینهایت بودیم و

فکر ایجاد شد و ما خودمان را که بینهایت بودیم مساوي این فکر کردیم و این اسمش همان سقوط بزرگ است یا 

را یاد گرفتیم، سقوط از جایگاه بزرگی و شرف است که افتادیم به ذهن محدود شدیم، بعد کلمه من. تعیین است

. بعد متوجه شدیم که من و اسم ما که یک فکر است هر دو، در واقع یک چیز است
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بعد فکر مال من را یاد گرفتیم، با فکر مال من چیزها را به خودمان چسباندیم، این یک جوري اتصال دادن تصویر 

و حوش فکر من تنیده شده، حس این حولبرذهنی یک چیزي در بیرون مثالً اتومبیل، خانه به آن بافت اصلی که 

. شودمیهم هویت شدن نامیدهاتصال 

یا ،که من ذهنی استکنیم به آن بافت اصلی میفکر مال من چیزهایی را در بیرون مربوطوسیلۀپس بنابراین ما ب

چیزها ،کنیممیآن هستیم، پس از سقوط پس از از بین رفتن بینهایت و محدود شدن و فکرما کنیم که میما فکر

داشتن را . بودن احتیاجی به داشتن ندارد مقدم بر داشتن است،اول بودیم.آیدمیپس داشتن بوجود.را داریم

.گیریممیبعداً بصورت فکر یاد

شود داشت، ما خود زندگی هستیم و زندگی نامیراست نمیشود داشت پس زندگی رانمیکه خدا راگوید میاالن

ما خود او هستیم امتدادش هستیم، .زندگی داریم این توهم هستوهستیم و اینکه ما خدا داریمپس ما نامیرا 

و بدن داریم و خدا هم خانه داریم ،اتومبیل داریمگوییم ما مثالًمیچون افتادیم توي فکر، داشتن را یاد گرفتیم

.آییممیین توهم داریم بیروناز ا. براي اینکه ما خودش هستیمآیدنمی، در مورد خدا جور درداریم

، ما این فکر نیستیم فکرها را ماکنیممیزندگیبدن ولی در این شویم که ما این بدن نیستیم میپس متوجه

پس . مانند تو در جهان آفریده نشده استپادشاه باختر و خاور اي: گویدمیسازیم، پس در اینجا هم همین رامی

شما.رسدنمیشود، ما میرا نیستیم، آسیبی به مانمیه نشده است، آفریدهشما در جهان آفریدشخص مانند 

تواند قبول کند، ولی نمیگرچه ذهن این را.گویید پس این مرگ جسمی چی هست؟ مرگ جسمی توهم استمی

. مرگ جسمی توهم استکهذهن ما باشددرفعالً این همین 

ن است که بینهایت آمده محدود شده، یواش یواش این بینهایت هدف این است منظور از این برنامه هم ایحاال

متوجه خودش بشود و بیدار بشود از خواب ذهن، و دوباره یواش یواش بینهایت خودش را در حالی که توي این 

. کند، بدست بیاورد و این همان گنج حضور استمیجسم زندگی

متوجه بشوید که این چیزي که ،عی جرقه هایی در شما بزندیک موقخواندن این ابیات و انتظار ما این است که با 

و همچون چیزي هستنددهد بصورت من فکري، مال من و خداي من اینها همه توهم ذهنمیذهن شما نشان

وجود ندارد، مال من یک چیز قراردادي است و آنهم عبارت از این است که یک بافت ذهنی داریم که ما فکر

مان است، این فکر خانه بوسیلۀ یک اتصال نامرئی به این بافت که من یک فکر هم فکر خانهکنیم آن هستیم، می

یک جوري با فکر مال من متصل شده، کل مالکیت عبارت از این است، و قراردادي است و قرارداد ،ذهنی است
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مال ؟ است این خانه منکج. رودمیمیریم این مالکیت از بینمیشوید که وقتی که مامیذهن است و شما متوجه

؟من

هان نیست، شما زاییدهشبیه شما در ج،گوید که شما از جنس میرایی نیستیدمیپس این بیت دوباره به شما

شوید از میشوید دوباره بیدارمیآیید محدودمیهوشیاريزائید، بصورت نمیشوید و شما جنس خودتان رانمی

حاال . شویدشوید و باید بیدار بمیمحدودیت خارج

منطقیسیهدیوارگردداوتَفَّازکهخبشسخنجام

گوید که باده بده، این باده سخن بخش است، که از پرتو او از روشنایی او دیوار میمنطقی یعنی سخنگو، گویا،

.به حرف زدندسیه یعنی ذهن من شروع کن

زند این حرفی است که با لغت مغلق میحرفبلیزند، نمینی حرفشما ممکن است که بپرسید که مگر من ذه

اگر شما دقت کنید در هسته مرکزي من .بسته شده در یک محیط محدود است،در بیت آخر گفته، تکراري است

یعنی براي زنده نگه داشتن من ذهنی که ما بگوییم این . ذهنی یک تعداد باورها و فکرهاي تکراري وجود دارد

کنیم، و اگر خوب ناظر اینها باشید، خواهید دید که میتکراریک تعداد باورها را مرتبهستیم مافکريبافت

پس تکرار باورهاي ذهنی بالخص شرطی شده، مال دیوار سیه . کنندمیاز این باورها منفی اند و ایجاد دردخیلی

.و سخنگویی زندگی نیستییاست و این گویا

در آیدمیشما در این لحظه تسلیم بشوید موازي بشوید، متقی بشوید یک شرابی از آنورشود اگر میپس معلوم

؛ منطقی آیدمیکند به سخن گفتن، حاال این سخن از آنورمیروشنایی او همین ذهن ما حداقل یک لحظه شروع

آن معنی را،یی، نهنه مستدل یا وابسته به منطق و علم منطق، عقال؟درست است. در اینجا به معنی گویا هست

.دهدنمی

می بینید که من ذهنی را و این بافت ذهنی را که گفتیم براساس کلمه من و اسم شما و مال من تشکیل شده به 

کند که در محیط بسته هست و میگفتم فکرهایی را تکرار،کند موالنا، این دیوار سیاهمیدیوار سیاه تشبیه

.کنندمیبیشتر اینها درد ایجاد

ش نیست و یباورهاي تکراري است، باورهایی که هیچ خالقیتی تو،پس دیوار سیه نشانگر تاریکی ذهن است

شود، این باورها هم هویت شدگی با چیزهاي آفل بیرونی است، میبیشترشان قضاوت است و منجر به مقاومت
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و کدورتهاي گذشته، هاي گذشته ، شبیه رنجشدیوار سیاه، قسمتی از این دیوار سیاه از دردها تشکیل شدهگفت

.دردهاي گذشته

گوید که تو خودت از جنس نامیرایی هستی از جنس زندگی هستی، بدان که دیوار سیه درست میحاال موالنا

وجود دارد که متقی اینولی امکان.گویا نیست، فقط تکرار مکررات استیعنیکردي، دیوار سیه منطقی است

در . شراب سخن بخش است و روشنایی دارد. هد و این شراب جام سخن بخش استبشوي و خدا به تو شراب بد

.خالق است، خردمندانه است.آیدمیتوانی حرفهایی بزنی که از آنورمیروشنایی او

: است که3168بلی نظیر آن بیت در غزل 

هر گُنگ خرف منطقیگردداوتَفّازکهبخشسخنجان

یعنی اگر متقی باشم به .گوید جان سخن بخش هر دو یکی استمیکند، به جاي جاممیا دیگر معنیببینید اینج

زندگی با من ارتباط برقرارو ام، این لحظه زندگی حقیقی است بر عکس روح حیوانی من ذهنیاین لحظه زنده

شوید به جاي میجان زندگی زندهآیید به این لحظه و به میشویدمیکند، وقتی شما از گذشته و آینده جمعمی

جان من ذهنی این روشنایی دارد، پرتو دارد، گرما دارد، گرمایش گرماي عشق است، پرتوش هم خرد زندگی 

کند به این که انسان اگر با من ذهنی پیر بشود میخرف یعنی کودن و اشاره.که در اثر آن هر گنگ خرف.است

پس از کنیم می، تکرار...کنیم،میگیریم اینها را هی تکرارمید باور یادشما فرض کنید یک تعدا.شودمیخرف

.دهدمیشود، و ارتباطش را با دنیاي خارج از دستمییک مدتی دیگر اینها از مد خارج

گویند که در اثر پیري این آدم عقلش را از دست داده میشود بنابر این صحبت کنیم هممیسن ما هم زیادچون

پیري که با هوشیاري پیر بشود .شده عقلش، در ابتدا من ذهنی حداقل با اوضاع و احوال بیرون سازگار استتباه

ولی باورهاي .بیندمیدر سن هفتاد هشتاد نود همینطوري درست. بیندمیفرق دارد، هوشیاري دائماً درست

یعنی بی زبان و کسی کهببینید و گنگ شود خرفت، میدیگراز مد بیفتد شود میشود تکرارمیتکراري تکرار

.تواند حرف بزندنمی

زنیم، چون حرف آنطرفی میکند، پس درست است که در من ذهنی ما مرتب حرفمیمن ذهنی را به گنگ تشبیه

تواند حرف بزند گرچه که نمیتواند حرف بزند، من ذهنینمیاین درست مثل اینکه کسی،آیدنمینیست، از آنور

پس هر بی زبان و الل خرفت به سخن .زند، براي اینکه حرفهایش بی ارزش است، نامربوط استمیرفزیاد ح

.زندگی گویا بشود
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نروید به جهان، از جهان انتظار ،کلمه اساسی متقی بود، خودتان را نگه داریداین امکان دارد، براي این کار شما

خواهم بروم به جهان، به چیزها به باورها و آدمها، از آنها ینمگویید منمیشوي متقی،میزندگی نداشته باشی

خواهم،میخواهم، از زندگینمیکمک

مطلقیشهِوسلطانوحاکمرااندیشهوغمبشکنوبردر

شنویم اسم من پرویزمیاسم من وقتیشود این چیزي که ما درست کردیم گفتم بر اساس فکرِمیپس معلوم

، این بافت بافت اندیشه است هم هویت شدگی با مال منو گیرم میشنوم این فکر است و بعد کلمه من را یادیم

امروز . و بزرگ کنم این را، ولی این غم هم هستخواهم مثل آهن ربا جذب کنممیاست، یواش یواش باورها را

.سازدمیخواهیم دید که این بافت اصالً بافت دردساز است درد

ردران؛ پاره کنبر یعنی بتوانیم بدریم؟ با شناساییمیچه جوري. توانیم غم را یعنی دردها را بدریممیو ما.رد .

و کند مییک بافت ذهنی درستکنم، میکنید که اینطوري که من غم دارم و غصه درستمیشما شناسایی

کنم، من میمثالً من شکایتکنم؟میکنید که من چه جوري غم درستمیبصورت حضور ناظر تماشایش

کنم، اینها رامیانتظارات دارم، اینها همه فکر هستند، یاد گرفتم انتظار داشته باشم، مرتب این فکرها را فعال

.توانم بیاندازممی

م، با توانیم بیاندازیم دور و آزاد بشویمیور که فکرها را آوردیم چسباندیم گفتیم این فکر مال من، االنطهمین 

توانیم غم و این بافت ساخته شده از میشناسایی فکرهایی که به خودمان چسباندیم و غمهایی که ایجاد شده

. تو بیا بدر، یعنی خدا بدرد:گویدمی.اندیشه را بدریم و بشکنیم

همین که شما .شود که، که دریده بشود بعداً، شکسته بشود بعداًمیو این هم بگوییم که اصالً این بافت درست

و قرار است که این اینقدر درد بیاورد . شودمیکنید به ساختن این بافت براي اولین بار درد هم شروعمیشروع

پس شکسازد؟ میاگر منم چرا اینقدر درد. گویند من، منممیکه شما به شک بیفتید که واقعاً این چیزي که

شود و آن میستید خود بخود در شما زندههی آن چیزي که شما کنیم به شناسایی، با شناسایمیشروع. کنیممی

خیلی مهم . حکم کننده هستی، پادشاه هستی و شاه مطلق هستی،گوید که تو حاکمیمیو االن.هوشیاري است

است این مصرع دوم، اگر شاه مطلق آن هست پس در این لحظه شما اتفاق این لحظه را بدون قید و شرط قبول

. تواند آن بدردمی،گر شاه مطلق در این لحظه خداست و شما قبول دارید و فقط اگر قبول کنیدا. کنیدمی
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دانید که باید عصبانی میشما. دانم استمیدانم، اصالً مبناي غممیگویید منمیکنیم؟نمیحاال چه جوري قبول

بینیم اینها نمیافتاده و پنهان است و ماشرطی شده است که در ما جا دانستنهايحاال بعضی از دانستنها .بشوید

که تمام دانشهاي هم هویت شده چه شرطی شده چه شرطی نشده.دانیممیرا، اینها هم دانش مخفی است ولی

دانیم پس او شاه مطلق نیست، پس میو تا زمانی کهدانم ماست، میبصورت دانش ذهنی در ذهن ما است، اینها

. شما متقی نیستید

ما ! ما پرهیزکار هستیم! گویند که ما متقی هستیممیشرایط متقی بودن ما، و ثابت شدن به ما، چون همهیکی از

رویم، این است که شما در این لحظه شکایتی دارید؟ شما رنجشی دارید؟ شما اتفاق این لحظه را نمیبه جهان

کنید؟ میبدون قید و شرط چون شاه مطلق بوجود آورده قبول

بعضی موقعها ،داندمیدرصد هم خدا70دانم میدرصد من30گوییم که حاال میق یعنی نه نسبی، نسبیشاه مطل

داند اتفاق این میاو.دانمنمیپس اصالً،دانممیگویید من صفر درصدمیشما؛نه. رودمیاین درصد باال و پایین

شوم، میکند، من از کنار اتفاق ردنمیربانی اتفاقمرا ق،کندمیاتفاق این لحظه مرا آزاد. پذیرممیلحظه را

. کنم، رضایت دارمنمیشکایت

خرد از آن ور،همین که شاه مطلق آن باشد شما تسلیم باشید! خواهیم اتفاق را عوض کنیم؟ چرانمیآیا گفتم

است ذهن شماآن عوض کردنی که به صالح شم. کندمیریزد به اتفاق این لحظه براي شما عوضمیآیدمی

توانید غم و اندیشه را بشکنید با غم و اندیشه، چون اگر خودتان بشکنید نمیشما.داندنمیفهمد، ذهن شمانمی

.شودمیمن ذهنی قویترکهخواهید من ذهنی را بشکنیدمیبا دانش خودتان با همان من ذهنی

بقیساخودتوبگریزیمورکستودرنرسدبگریزی،چون

بهکسبنابراینمن ذهنی، پسشویم، کس یعنی شخص شخصیت، یعنی میتو از ما بگریزي ما کساگر می گوید 

او. بشویمیکتایىفضاىواردتوانیمنمىشویم،مىجسمشویم،مىذهنىمنماوقتىیعنىکس. رسدنمىتو

جهانازوجهانبهکنیمنگاهتوانیممىحظهلایندرو.جهانبهکنیممىمیلماکهوقتىگریزد؟مىماازکى

. آیدمىآنورازشرابوباشیممتّقىوبخواهیمزندگىزندگى،ازکنیمانتخابتوانیممىبخواهیم،زندگى

مسمومانرژىاینکهگیریممىانرژىذهنازیاجهانازوکنیممىپیداجسمىهوشیارىکنیم،نگاهاینوربهاگر

جهانبهاگرآید،مىآنوربرکتشوید،مىحضورجنسازکنیمنگاهاینوراگر. داریمجسمىارىهوشیاست،
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ارتباطرسیم،نمىاوبهشویم،مىکسما. گریزدمىاوپسدانم،مىگوییممىشویممىبلندکنیم،مىنگاه

خودتتوکهگویدمىموقعآنبگریزیمجهانازوکنیمنگاهزندگىبهکنیم،نگاهاینوربهاگراما.شودمىقطع

.اُفتىمىپیشکههستى

ازمابگریزیماگرگویدمى. دهدمىنشانمابهرازندگىسوىبهحرکتوافتادنپیشراهبینیدمىموالناپس

فراریمداربکند،جهانجذبخواهدمىراماکهچیزهایىآنازمرتب. نیستیمبافتاینمافهمیدیمحاالچیزها؛

شویم،مىآزادوقتىدیگرشویم،مىآزادکنیم؛مىقوىراذهندوبارهکنیمفرارذهنبا! هاذهنبانهکنیم،مى

وقیدبدونوقضاوتازقبللحظهایناتفاقپذیرشتسلیم،. استتسلیمیازندگىباشدنموازىراه،بهترین

صورتبهزندگىشوید،مىزندگىباموازىپذیرید،مىرالحظهایناتفاقوقتىشماشرط،وقیدبدون.شرط

.اُفتدمىپیششما

. رویممىواندازیممىراچیزهامااینکهیعنىگذاشتیم؛مسابقهاینکهنهسابق. رودمىجلوکهآنیعنىسابق

راماما،اینکهبراى!مانهروى،مىدارىکههستىخودتتورویم،مىواندازیممىراچیزهاماوقتىگویدمى

. رویممىداریماندازیم،مىداریم

مىماازتوچسبیم،مىراماوقتىولى. روىمىدارىکههستىخودتتورویم،مىاندازیممىراماوقتى

کوچولویاراگرنباش،فرد: کهگویدمىهمپایین! نیستدرستکس. کنیممىدرستکسماروى،مىگریزى

مشخصفردى؟چراتنهایى،چراپسهستى،کوچکخداىشده،زندهتودرخداهستى،خدایارىیعنهستى،

. است

مىوقتىبدهید،قرارافکننورزیرراخودتانشماکهخوانیممىاینبراىخوانیم؟مىچىبراىرااینهاحاال

بودنکسسوىبهداریدشماگریزد،مىنخداواقعدر. گریزدمىشماازخداشوى،مىبلندودانممىمنگویید

.رویدمىجدایىسوىبهروید،مىشدنتنهاروید،مىبودنشخصروید،مى

فکرهاىجذبیعنىشدگىهویتهم. استشدهدرستشدگىهویتهموجدایىاساسبرذهنىمناین

خواهیممى. تَنندمىهمهنیدیم،تَمنکلمهاطرافاول،کهاىهستهبافتآنسوىبهمن،مالاساسبرمختلف

مىلذتذهنىمنبهکند،کمکاینفکرىِتوصیفن،یتعیکردن؛نیمعیوجدایىبهکهکارىهر.بشناسیمراآن

کنیم؟مىدعواچرانکنیم؟دعواهمباشوهروزنخانواده،توىنگرفتیمتصمیممگرکنیم؟مىدعواچراما. دهد

. بردمىلذتذهنىمنشدن،معیناینازوکندمىمعینکند،مىسفتراذهنىمنىِخارجپوستهاینکهبراى
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من.بودنمعینمثلرسد،مىخواهدمىکهچیزىآنبهچرا؟. بردمىلذتذهنىمنولىدارددردچیزهایلىخ

خرجپولکنیممىجنگمامگر. کندمىخرجهمپولکند،مىستیزهدشمنشبادارد،دشمنبهاحتیاجذهنى

بهمالىخساراتاوقاتگاهىدارد؟هزینهاینکهنیستیممتوجهکنیم،مىدعواخانوادهدرمگرکنیم؟نمى

مىذهنىمناینکهبراىچى؟براى. کنیممىهزینهراخوشاوقاتزنیم،مىجانىخسارتزنیم،مىخودمان

اینبدانیدشما. کندتثبیتراجدایىخواهدمى. کندفتسرااشخارجىپوسته،خواهدمىبشود،معینخواهد

. کنیدمىراکاراینچراکه،را

مىغیبتذهنىمن.دانممىاست،منباحقبگویدخواهدمىکند؟مىقضاوتچراکند،مىقضاوتذهنىمن

. کندمىراتوغیبتیدآمىهمآنکند،مىرادیگریکىغیبتچونغیبت،اینزدخواهدضررکهداندمىکند،

. بردمىسودکاراینازچرا؟. کندمىهمبازولى!رااینداندمىآید،مىهماوبرى،مىرادیگریکىآبروىتو

من. دانىنمىتوودانیممىماگوییممىدهیم،مىمااطالعاتىاست،کسىیکبهمربوطغیبتاوالًاینکهبراى

. ندانددیگرکسکهبداندراچیزىیکبردمىلذتواقعاًذهنى

لذتشودمىبزرگاینکهازخُوب. باالبریممىراخودمانکنیم،مىکوچکرادیگریکىاین،گفتنباهمثانیاً

قطعخداازاتصالشکند،بزرگکهاستقراررااینداده،تشکیلرابافتاینکهاولهماناینکهبراى. بردمى

. استدارگریههماستدارخندههم! استهمدارگریه. بلهاست؟دارخندهخُوب. کندبزرگبایدرااینشده،

مىنگاهحضورصورتبهوقتىاست،دارخنده! شویمنمىمتوجهودانیممىآنراخودمانماکهاستدارگریه

! ذهنىمنمنافعوذهنىمنلذاتهمینبراىکنممىمنراکارهااینگویدمىخنددمىخودشبهآدمکنى،

گریختهشماازخدایاگریختیداوازشمایا. گریختیدکهبدانیدشوید،مىبلندکسصورتبهوقتىشماپس

هویتهموجدایىاساسبرراذهنىمناینکهزمانىتا. رسیدنخواهیماوبهدیگروشدیدکسشماواست

. نیستمهماصالًمالىخسارتذهنى،منبراى. هستیمکوشابسیارحفظشدرکهکنیممىحفظماشدگى،

برسد،خواهدمىهوشیارىبهکهانسانىعنوانبهبایدشماواستمهمجدایىحساست،مهمبافتاینحفظ

تثبیتبراىتعین،ایجادبراىدرد،ایجادبراىکنندمىاستفادهقطبعنوانبهشماازکسانىچهکهببینید

اینکه! نکناست،جدایىتثبیتبراىکنى،مىتوکهکارىاینباباکهبفهمانیمآنهابهتوانستیممىاگرما.جدایى

ایجاددردکهاستاینخاطربهتلخىاوقاتبهمیلبکنى،خواهىمىایجادتلخىاوقاتکنى،مىدعوامنبا

مىمنبگویىطورهمینوشوىبلندکسصورتبهوهستمجدامنبگویىکنى،حسبهترراجدایىوکنى
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ماکهدیگرانغیریتبرتأکیدوبودنجداوبافتاینشدنبزرگدانم،مىمناست،منباحققضیهاین.دانم

منبساطاینازشناسایىبا. کنیممىشناسایىداریمماولى. استمهمخیلىذهنىمنبراىاینهستیم،جدا

خداستاست،بودناست،هوشیارىهستى،خودتتو،گریزیممىماوقتىکهگویدىماالنوگُریزیممىذهنى

. استمهمبشود،زندهدوبارهنهایت،بىبهخواهدمىوعقبکشدمىداردکه

شَقیهربردوزخشودباغکندجتلّیچوحُسنتجنَت

دوبارهیعنی،شودمیظاهرمندر،شودمیبازمنۀ سیننایوقتیتوزیباییبهشتبنابراین،بدبختیعنیقیشَ

.شوممینزدیکاولیهبینهایتبهدارمیواشیواششناساییبا،کنممیبازرامحدودیتآن؟کنممیچکاردارم

.مندرشودمیزندهیعنیکندمیتجلیو،اوستحسنجنت،اوستزیباییبهشتاولیهبینهایت

همذهنهمیندوزخ؟چیهدوزخشودمیمعلومپسدوزخشودباغ،شودمیباغ،ذهنیاذهنیمنجهنمآن

بریعنیبدبختیهره ب،شقیهربردوزخشودباغ.کنندمیزندگیآندرمردمکهاستدرديازپرة شدهویت

باغخشدوز،کندحفظخواهدمیراذهنیمنوداندمیزندگیجايراذهنوداردذهنیمنکهکسیهر

.شودمی

هریعنیبپذیریدرااومطلقبودنشاهشماشدقرار.استمتقیهرساقیاوچونمباشیمتقیشدقراراول

راخودششمادراوحسنجنتداردکهبینیدمییواشیواش.بپذیریدرالحظهایناتفاق،باشیدتسلیملحظه

.رويمیداريکهخودتیتو،سابقیخودتوگفتقبلبیتدرو.دهدمینشان

بازمابرايراحسنجنتاینوبیرونکشدمیذهنازراخودشاوبمانیمباقیموازيمااگرشودمیمعلومپس

.شودمیبهشتمابراي،بوددوزخکهذهنیاینوکندمی

حقینورتوکهیاحقیتوتادرندحتیّرتوازنوروظلمت

منبهتویاشوممیزندهتوبهمنکهوقتی:کهگویدمی.بدهدتوضیحمابهراذهندوییاهدخومیموالنااآلن

نوروتاریکی.افتدمیحیرانیبهذهناین،کنیمیبازراجنتاینوعقبکشیمیمنبصورتتو،شويمیزنده

چیدوهرذهنجهلوذهندانایییعنی.شودمیحیرانتوازشناساییبدترینوشناساییبهترینذهن

وستهجاريمندرتوحقنوروايزندهحقبصورتمندرتوکهزمانیتا،مانندمیدهنبهانگشت؟شوندمی

.بینممیآنبامن
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.خداستآتش،خداستناراینگفتجسمیيهوشیاریکی:هستدیدجوردو،بینیدمیخدانورباوقتیپس

زندگیبهکنیممیشروعمحدودیتتوکنیممیایجادمحدودیتوکنیممیسقوطماکهاولهمانببینیدپس

.بدهمادامهبایدمنکهنیستچیزياینیعنیخداآتشیعنیخدانار،گذشتهاینيهوشیاربه،کردن

کهیدگومیموالناکههستدیگري نورجوریکبعد.بشویمآزاداینازکنیمکمکرهمدیگبهبایدزودترهرچه

شما.حضورنوربادیدن،حضوريهوشیاریعنیخدانورۀ بوسیلدیدنیعنینوراهللابهینظرگذاشتهرااسمش

.بینیدمیاونورباهستیداوجنسازیکتاییفضايرویدمیوقتی

نیدکمیتمرینیعنیشویدمیتسلیمشماوقتیاینکهکما.شودمیخاموششودمیمتحیرذهندیدبنابراین

دفعهچهلشما،ساعتیکاستدقیقهشصتکهیدکنفرض.کنیدمیتمرینمرتب،رالحظهایناتفاقپذیرش

.شویدمیزندهحضوربهدفعهچهلپذیریدمیرالحظهایناتفاقکهافتدمییادتان

زندهصندوقهاۀ لفاصدرکهشویدمیمتوجه.دهندمینشانشمابهراخودشانصندوقهاۀ فاصلاینیواشیواش

دوتاۀ فاصلآیدمیخوشتانکنیدمیعادتبوخ، آیدمیجهلصندوقتويرویدمیوقتی،آیدمیخردشویدمی

فکر،استساکتصندوقبینیدمیموقعایندرواوستنورواستحقصندوقدوتاۀ فاصلدر.باشیدصندوق

همبعدي،استساکتذهندویی،ذهنکلیبطورندیشهابدترینواندیشهبهترین، فکربهترین،بدفکر،خوب

:گویدمیراهمین

مشرقیومغربیمهتنیستنورغرقِتوزروزوشبگشت

،گفتنسخنبهکردشروعسیهدیوار،شدردمنازتوشراب،شدممتقی،کردممنکهکارهاییآنیعنیتوماه

اتفاقچهکهکندنمیفرق،شدمخارجزمانازدیگر.دیگرگویدمیوالنامکهداردامکاناینها،آمدتوخرد

کهکسیگفتیمکههستیادتانمثل، دهدمینشانرازمانروزوشب؟استروز؟استشب،استکیوافتدمی

کهنزمیازقسمتیآن.چرخدمیهمزمینبنابراین.تابدمیهمیشهخورشیدکهبیندمیباشدزمینجوباالي

پس.ندارداثرهیچخورشیدتابشبهزمینچرخشولی.استشبطرفشآن،استروزاستخورشیدجلوي

مهمشمابرايمختلفماههاي،مختلفدانشهاياتفاقات،شماستنوراونوروهستیداوبهزندهوقتیبنابراین

نهخدا. گذراستماهمغربیومشرقیماه،مغربینهاستمشرقینهکهشديزندهماهیبهاینکهبراي،نیست
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ومشرقیهمشماماه،شویدمیزادهنهزاییدمینههمشما.شودمیزادهنهزایدمینه،ستهمغربینهمشرقی

.اوستماهعینهمشماماهاینکهبرايستهمغربی

یکیزمانوذهن،دیگرتاسذهنزماناینکهبراي،بیرونآمديذهنازاصالً،بیرونآمديزمانازشماپس

شما،هستیدلحظهایندرشما.استدائمیتابشوستهزمانیبیلحظهاین.استذهنآیندهوگذشته.است

ومغربینهکهياماهرويهستندزماندرکهاتفاقاتبنابراینپس.بینیدمیهمرااتفاقات،هستیدلحظهایندر

.ندارداثريکندمیغروبنهوکندمیطلوعنه،میردمینهوشودمیزادهنهیعنیمشرقینه

کوتاهیمدت،ذهنبهبرویمبیاییمبینهایتبصورتکهاستاینماسرنوشتپس، مشرقیومغربیمهتنیست

ماونیستزندگیبیرونیچیزهايدراینکهشناساییوبودنمتقیوتسلیمطریقاز،بمانیمذهنمحدودیتدر

وکندمیتغییرداردکهچیزيآن.ماستجسمبلکهنیستیمماافتادهزمانتويکهچیزياینوایمفتادهازمانبه

،نیستمشرقیومغربیماهکهخودمانبه.هستیمزندهماخود،ماستجسمرودمیبینازوشودمیفرسوده

.نداردروزوشببهربطیماهاینروشناییکهکنیممیراتجربهاینو.شویممیزنده،ستهزندههمیشه

خواهندمیذهنبااینکهبراي،شوندنمیمتوجهرادوییکهآنهایی،ذهندوییاز،بیرونآمدیمدوییازپس

تادوبینهاموقعبعضی،بزندمادرحضورۀ جرقبدهیماجازههاموقعبعضیماکهاستاینچیزبهترین.بفهمند

مدتییک.نکنیماعتراض،بفهمیمنخواهیمفکربالحظههر،نکنیمقضاوتلحظههر،مکنیتجربهراصندوق

،نکنیماعتراض،بشویمتسلیم،ایمکردهفکرهمهاین،حاالخداامانبهشودمیچیببینیمکنیمولراخودمان

توضیحداردباییزیبههمموالنا.ماستسرنوشتاینکهبراي،داردوجودمادرحضورهايجرقهزدنامکان

.دیگردهدمی

مُشفقیصفتدریاساقیرایگاندهیبادهکنی،البه

،کنیمیصحبتداريخدابهروهنوزکهگویدمی،کنیمیزاريکهنهکنیالبه،متواضعانهدرخواستیعنیالبه

بینهایتساقیتو.مجانیهمآندهییمباده،توقعبدونمنبدونیعنی.کنیدمینیازوراززندگیباداریدشما

بادهاینکهبراي،هستهمگرفتنبادهشرایطاینهاضمندر.هستیمهربانوبینهایتیعنیصفتدریا،هستی

ونظريتنگ،محدودیت،خساستازشماکهايلحظههر،باشیبایدهمدهباده.باشدصفراتمنبایدبگیري

برايشویدمیآماده،داریدمیرواوخواهیدمیهمهبرايرازندگیوخوشینایوشویدمیخارجذهنحسادت
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آن.داریمهمماراخداصفاتتمامیعنی.گیریدنمی،داریدنمیرواشویدمیسفتموقعهر.خداازگرفتنباده

انههوشیارخودماندرراجنسآنباید.کندمیتعیینهمراماجنس،گفتیمخدابرايکهراابدیتیوبینهایت

رابینهایتداریدکهاستاینمعنیش،کنیدنمینظريتنگ،داریدمیروابخشیدمیشماهرچه.بکنیمایجاد

.گیردمیصورتیواشیواشهمشناساییاینکهبراي،شودمیزیادتریواشیواشعمقاین،کنیدمیترزنده

احمقیهمهاینجاستزیرکیسلیموقلبآمدقبولمست

لحظهاینپذیرشمستسالمدل:گویدمی،سالمدلیعنیسالمقلب،درستقلبکنیممیمعنیراسلیمقلب

ذهنیمناینوکندمیکارداردخدا،کندمیکارداردزندگیلحظهاینکهکندشناساییواقعاکسیاگر.است

.استزیركذهنیمناینوداردقرارفضاآنداخلهم

عوضرااتفاقاتخودشدانشباونشودتسلیموبکنددستکاريرااتفاقاتخواهدمیودانممیگویدمیکهاوالً

، آیندهاتفاقبرايپیچدرپیچهاينقشه،کشینقشهباوزرنگیباکندپله،پسنددنمیرااتفاقاینوکند

معنیبهسلیم،راسلیمقلباینکنیممیمعنیمثبت،باشدداشتهداشتهسالمیقلبکسیاگر.استاینهازیرکی

ذهنیچیزهايهمین،استلوحسادهکهقلبیکهبدهدهممعنیاینتواندمیبیتاینیعنی.هستهمدلساده

.معانیبانیستسازگارولی،استمعنییکهمآن،استکردهقبولرا

کهشویممیشرابیمستوکنیممیقبولشرطوقیدبدونراحظهلایناتفاقباشیمداشتهسالمدلمااگرپس

زیرکیواوستگیرندهتصمیم،اوستمطلقحاکمکهکنیممیقبولودهدمیمابهزندگیلحظهایندر

.کنیمنمی

استذهنیمنزیرك.هستندزیركکهکنندمیافتخارذهنیهايمن،استذهنیمنذاتیخصوصیتزیرکی

کهبودممناول،پانصدنفراینبیناز.دانممیمندانینمیتو،توانممیمنکنیپیداتوانینمیتوکهگویدمیکه

هماووآورندمیبوجودمردمرااتفاقاتکندمیفکرکهاستکسیزیرك.افتدمیاتفاقاینچرااصوالً،فهمیدم

مطلقشاهکهاستکسیزیرك.استاحمقیهماًواقعاستاحمقیکاراینگویدمی.باشدداشتهدخالتتواندمی

.نداردقبولراآوردمیبوجودرااتفاقاتزندگیاینکهوبودن

ضرربهسرانجامولی،ذهنیمنباکنیمعوضرااتفاقاتمسیرتوانیممیاتفاقاتدردخالتباماکهاستدرست

منافعاآلنما.هستیمبینکوتاهبسیار.دانیمنمیهمراکیشی،دانیمنمیراآنورپلهدهما،شودمیتمامما
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چیدیگرسالیک؟شودمیچیدیگرماهیکشودمیچیدیگرروزدهکهدانیمنمی،خواهیممیراخودمان

وپسندیدنمیشماکههستاتفاقاتازخیلی؟استمننفعبهیااستمنضرربهافتدمیکهاتفاقیاین؟شودمی

لحظهایناتفاقپذیرشمستتوانیدمیشما.جنگیدمیباهاششماهمینبراي.هستنداتفاقاتبهتریننهاای

.بپذیرم،باشمسادهخواهممیمنبگو.نرویدزیرکیبارزیروجههیچبهوباشیدداشتهسالمقلبوباشید

:کهگویدمیآیدمی3168غزلازکههستشدیگرنوعیکهماینبله

احمقیبودخواجهيازیرکیلیمسقلبِوبایدهمیمرده

دریعنی،خوردنمیتکانمرده،مردگانیمچونماتسلیمدرکه،چییعنیاستمشخصبایدهمیمرده

.هستیمآنطوريماخوردمیتکاننه،زندمیحرفنه،دارددانشنهمردهکههمینطورلحظهایناتفاقپذیرش

هامردهمثلتسلیمدرمالحظهایندرحداقل،خواهیدمیدلیهمچونیکشما،سلیمقلبوبایدهمیهمرد

.لحظهایناتفاقپذیرشدرهستیم

.دیباشاینطوريهمیشهگوییممیکندمیفکردهدمیتعمیمرااینذهن،لحظهایناتفاقپذیرشدرباشدیادمان

زندگیراعملاینولیگذاردمیرویتانجلو،کندمیپیشنهادشمابهرالیعمیک،تسلیمدربودنمرده،نه

خردمندانهبدهیدانجامخواهیدمیشمااآلنزندگیکهعملیاین،کندمیالقاشمابهزندگیرافکرش،آوردمی

آنوشویدمیشامتوجهافتادناتفاقازپسشماکهاستدرستعلتاینبهلحظهایناتفاقپذیرشواست

.هستکهچیزي

،هست،هستکهچرا.پذیریدمیاستجسمشکهرالحظهاینچگونگیرالحظهاینباشندگیواقعدرشما

گیریدمیرازندگیخردجلوي،برنجیدوبکنیدشکایتو؟جوریهچهاینلحظهایندربکنیداعتراضشمااینکه

سیاهدیوارمال:گفتاینجاکهپوسیدهقدیمیۀ کهنفکرهايازکه،شویدمیبلندکنندهشکایتکسصورتبهو

.کندنمیشمابهکمک،کنیدمیاستفاده،است

احمقیبودخواجهايزیرکیسلیمقلبوبایدهمیمرده

،شانرنگیزبهکنندمیافتخارجورچهمردمببینیدکنیدنگاه؛استدرستکارتاننباشیدزیركبتوانیداگرشما

آقااین،استبودهاینموالنامنظورفهمممی!!هاگویندمیاینطورياینهاییدبگو،بگیریدیادآنهااز،نشویدشما

اینکرده،طورىاینراکارایندانستند،نمىدیگراندانسته،مىراچیزهاکهکندمىافتخارچقدرخانمیا

بهراشانزیرکىمردمکهگیریدمىیادفقطشما! نکردهدرستىکار.استشدهآنطورىآنجاازکرده،آنطورى
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احمقىاینخواجه،اى:گویدمىموالنا. کنندمىدرستداستانوکنندمىافتخاروگذارندمىنمایشمعرض

.است

موسقىوخردنجستىبادهبدىهاخوشىشرطاَرزیرکى

.گشتنمىموسیقىوشرابدنبالذهنىمنعقلِصورتایندربود،کافىبودنشادبراىزیرکىاگرگویدمى

چراجسمىهوشیارىوذهنىمنصورتبهما. استانگورىشرابمنظورشداردکهعقلىباذهنىمنپس

وهنىذمنزیرکىتوانیمنمىاینکهبراىنیاز؟صورتبهگردیممىمخدرموادگردیم؟مىانگورىشرابدنبال

.کنیمتحملرازیرکىازحاصلهاىدرد

ازکهموسیقىهمیکى،نیازبراىکندمىایجادذهنىمنیکى: استجوردوهمموسیقى. موسیقىیعنىموسقى

ذهنى؛منازفراربراىوبیاوردروموسیقىبهانساننیازمندانهیعنىموسیقىاینجادرولى.دوبارهآیدمىآنور

.آسپرینبراىتسکین،براىبگیریمکمکبیرونىچیزهاىازکهکندمىواداررامامرتبذهنىمندردکهببیند

. بنددمىرازندگىشراببندد،مىرازندگىخرددانممىآید،مىدانممىازکهزیرکىکهبگویدخواهدمى

.دارداحتیاجآنبهذهنىمنولى

استمنباحقودانممىتوازبهترودانممىمنکهبگوییمخواهیممىکهاینبراىیم؟هستزیركاینقدرماچرا

قابلومحدودصورتبهبوده،نهایتبىکهرامناینکهبراى.افتادیممقایسهبهاینکهبراى. منىازکمترتوو

.نیستیمبلدراهىماهویت،حسبراىمقایسهازغیراینکهبراىوآوردیمدرمقایسه

زیركکهزمانىتا. استناخوشىشرطبلکهنیست،هاخوشىشرطچسبیدیمبهشاینقدرماکهیرکىِزپس

هریامخدرموادشراب،. کردخواهیمبحثبیشترامروزکنیم؟درستجورىچهراناخوشى. ناخوشیمم،هستی

کهدانیمنمىما. شودمىىزیرکجایگزینتلخىاوقات.تلخىاوقاتدعوا،حتىگیرد،مىراآنهاجاىکهچیزى

تاوگیردمىرازندگىخردجلوکهاستایناثرشاولین. استدردآورآنازحاصلهاىزیرکىودانممىمن

.دهدنمىدانشتوبهاودانم،مىمنگویىمىتوکهزمانى

کهستطالیىحتنصییک. بگیردراتودستخدادانشِتادانمنمىبگو:گفتگفتیم،گذشتههاىهفته

ولى.بگیردرادستتاودانمِمىتالحظه،ایندردانمنمىبگورویش؛کردتأکیدقرآنآیهازاستفادهباموالنا

قضاوت،بهکندمىواداررامادانم،مىکهزمانىتا. دانمنمىبگوییمتوانیمنمىهستیمزرنگماکهزمانىتا
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منراچیزىیکبگوییماینکهبراىکنیم،مىغیبتاینقدر!دانممىبگوییمهاینکبراىکنیممىقضاوتاینقدر

!دانمنمىکهبگیریمتصمیماینازپساصالً.دانىنمىتوکهدانممى

مىراحرفاینچىبراىبپرسىبایدبزنى،حرفکهکندمىوادارراشمانیرویىآمد،ذهنىمناصرارکهجاهر

منافعآیاقضاوتاینکنم؟قضاوتکنم؟کوچکراکسىدانم؟مىتوازبهتردانم؟مىبکنمابتثاینکهبراىزنم؟

نیست،مربوطمنبهندارم،اگرکنم؟قضاوتحتماًبایددارم،مادىچیزدارم؟منچیزىاینجاکند؟مىایجابمن

گرفتیدتصمیمچونولى. کنیدتثابرادانممىشمااینکهبراىدیدخواهیدکنم؟مىقضاوتدارمچىبراى

باکهستفکرىهماناین! نهبگویید. برویددرذهنىمنچنگازتوانیدمىراحتىبهدانم،نمىبگویید

،شمادردانمنمىفکرِایندانم،نمىبگوییدوکنیدشناسایىرادانممىمورددهیکشما.اُفتدمىشناسایى

مىراحتشماواُفتدمىشود،مىضعیفیواشیواشدانم،مىالگوىنآیاشودمىبرقرارفکرش،حداقل

3168غزلازاستایندیگرشجوریک.شوید

موسقىوخرَدنجستىبادهبدىهاجانراحتاگرفکرت

هنىذمنفکرتپس. استزرنگىشیاولفعالیت،بهکندمىشروعکهذهنىمنایناالصولعلىبینید،مىپس

منعقلپس؛بدىهاجانراحتاگرذهنى،منزرنگعقلِاساسبرکردنفکر. استیکىتقریباًزرنگىبا

.گشتنمىموسیقىدنبالوجستنمىبادهذهنى

کى؟اگرتوچرایىفردذراییتوچهازیارقی؟اگرعوام

یکتاستخدااى،زندهخدابههستى،خداامتدادواقعاًتواگر. ذهنىمنیعنىشخص،کس،یعنىجدا،یعنىفرد

مى. شوندنمىکهتادوشوند،مىیکىبشوندزندهاوبهزمینروىافرادهمهکهکنیدفرضاالصولعلى.دیگر

آمدیم،نهایتبىصورتبهمااینکهبراى. باشىبایدکههستىکوچکخداىهستى،کوچکیارشمااگرگوید

کوچکیارِ.استکوچکخداىاینشدیم،نهایتبىبرگشتیمشناختباهوشیارانهدوبارهمحدودیت،هبرفتیم

معنىبههمعذراهستى؟کسچرادارى؟شخصیتچرادارى؟فردیتچراهستى؟تنهاپسچرا. خداست

پسباشد،یکتابایدهمقعاشوعاشقىاگریعنىوامقى،اگرگویدمىبوده،هموامقمعشوقعذراالبته. تنهاست

موقعآن،باشدعذراییهمباشدوامقیهم. باشدکستو،درشودنمىدارى؟فردیتچراهستى؟تنهاچرادوباره

دیگرسکَیکهستیمسکَماوقتی.ستادیگريکسکه،کندمیمنعکسغیریکذهنیمن.ذهنیمنشودمی
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دردبهذهنیتصویرخداي.کنیممیمنعکسهمخدایکوکنیمیممنعکس،منایناساسبرغیرعنوانبههم

.شدمشخصپس،نداریموامقوعذرادیگرما،ندارياگر؟داريذهنیخدايکهنکندگویدمی.خوردنمی

بشودآزادبشودآزادهافکراینازاینقدر،عقببکشد،محدودیتبهافتادهکهيهوشیاراینتادهیممیادامه

،اندیشهوغماینکهبدانیدبایدشما،بشودشکستههممن،منفکرآنبهبرسدباالخرهتابشودآزادبشوددآزا

ذهنیمنکهنکنیدفکر،منگوییدمیوقتیشمایعنی،بشودشکستهبایدهممناین،شدهتنیدهمنفکراطراف

بینهایتاین،منگوییدمیکهحالیدرکنیدبیانلفظبصورتبلکه،دانممیبگوییدوشویدبلندوکندمیصحبت

.ذهنیمننهبزندحرفبینهایتاینو.باشدتوگاهتکیهپشتاین

شدهفنااصطالحبهعاشقما،هستیمخداونددوستهستیمکوچولویاربلکه،نیستیمفردنیستیمشخصماپس

،خداعنوانبهایمکردهمنعکسهمذهنیعشوقمیکوهستیمفردجسمیعاشقیکاینکهنه.هستیماودر

3168غزلازآنمشابهبیتی،گویدمیراهمینحاال،نیستدرستاین،نه

!قی؟واماگرعذراییتوچهازمنیگر! من؟زتوچراییفرد

شمااگر.ستایکی،داخازچهشدهبینهایتکهباشدانسانمنچه،مناز،فرد،جدایعنیفرد،گویدمیراهمین

بینهایتماکهاینخوب.کنیمیهمانسانهاازکنیمیخدااز، کنیمیهمخداازکنیمیجداییحسانسانهااز

چرا؟گفتیمبارها،نیستآسانبرگشتنش،بشویمبینهایتبرگردیمخواهیممیشدیممحدودیترفتیمبودیم

مردمذهنبااینکهبرايهستتفاهمسوءهمهاینکههماالن.ردیمبرگخواهیممیذهندیدبامااینکهبراي

راحضور،بفهمندراخدا،بفهمندرازندگیخواهندمیبفهمندراچیزهااین خواهندمی،بفهمندخواهندمی

.آیدنمیدردرستبسنجندذهنشاندر،بفهمند

این،خداآتشخدانار،ناراهللاگفتاینگفتیمکهاستشناسجسم،جسمیيهوشیار،استشناسجسمذهن

باید.شناسدنمیرابودن،نیستشناسزندگی،نیستشناسخدا،استشناسجسم،ذهنیموقتيهوشیار

زبانازیا،اوزبانازباشدخداتواندمیمنحاال؟هستیجداچرامنازتوگویدمی.بشناسدبعدبیایدبوجود

پسهستیمنعاشقاگر؟پسهستیجداچرامنازهستیمناگرگویدمیشمابهاخد،منیگر،دیگرانسانهاي

؟هستیعذراتوچراحاالپس،بشودمنبهتبدیلبایدمنعاشق،هستیمنخود
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الیقی بدانخار،آنبکشرودرکشیگلزخویشصفتغنچه

چرا.بشودتبدیلگلبه؟کندچکاربیایدبایدروزبهروزغنچه،کندحفظنبایدراشاغنچگی،غنچهکهگویدمی

باقیغنچهوکنیدتاکیدبودنغنچهبه،فردیتبه، جداییبهکنیدمیکوششاالنشما؟کشیمیعقبراخودت

ذهنبهشودنمیاینازبیشترکه،نیستیدذهنیمنفهمیدیدکهشما؟کنیحفظراذهنیمنیعنی؟بمانی

زندگیبهبیایددیگرييهوشیاریکبگذارید،کنیدقبولرالحظهاینبشویدبایدتسلیمیواشیواش،دانست

.بکشراخارآنبروخوبکشیمیاگر،نکشیعقبشدنگلازراخودتغنچهمثلوشما

شماتنبهلحظههر؟استخارگویدمیچرا.استخاراستجهنماینگفت،ذهنیمنمحدودیتایناینکهبراي

به،دردصورتبه،قضاوتبصورت،آیدمیباالذهنیمنسازيدردخاصیتلحظههر،دیگرانتنبهورودمیروف

یکیبدن،کندمیتلخراشمااوقات،کندمیخرابراشمابدن،بدهیدنمایشخواهیدمیشما،کهنهدردصورت

.هستیآنالیقاینکهبراي.شبکراخارآنبرو،کندمیخرابرایکیاوقات،کندمیخرابرا

ازرامقاومتماندیگر،ماهابیتاینمقابلدر،بله،دیگرخوانیممیرااینهاهمینبراي،نیستیمآنالیقماولی

: غزلآنازبیتیکاستدرستفهمیممیشویممیتسلیم.دهیممیدست

الیقی شیکخاربهمانرو،گلزببستیچشمصفت،غنچه

مثلانسانهایی.بودیمبستهحالبهتا،بستیمراچشممان،کردیمصرفنظرشدنگلازما،غنچهمثلگویدمی

بسیاربسیارماسالگیوپنجچهل،سالگیچهلحوالی،نشویدقانعذهنیمناینبهکهگویندمیمابهموالنا

پولکوشیدیممیاوایل.نداردراجرقهآندیگرمازندگیکهشویممیمتوجهاینکهبراي،شویممیافسرده

،آوردیمبدسترااینها،برویمسرکار،بدهیمتشکیلخانواده،بشویمداربچه،کنیمپیداهمسر،بیاوریمبدست

.دهندنمیزندگیمابهاینهاکهبینیممی،حاالمقداريیک

بهاینهاازهیچکدام،ندادچیزيمابهآنهم،رسیدیمکههمدنیامقامبه؟رسیدیممیکجابهبایدماپسگوییممی

االنبودیمبستهشدنگلازراچشممان،صفتغنچهکهشویممیبیدارداریماالن.دهدنمیزندگیشما

وبشودزندهخودشبینهایتبهوعقببکشدراخودشخواهدمیخدا،هستمخداجنسازمنگوییممی

دیگر.بندمنمیراچشممکنمنمیصرفنظراینازمن،استمنسرخگلشدنباز،اوزیادعمقیااوبینهایت

،هنوزلیاقتمبگویمبایدرفتماگرولی.کردمامتحان،رومنمیذهنیهايچیزآناززندگیجستندنبال
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.ستاکشیخارهمان

عاشقیجانگلشنبرکهتوجزشهندچهاگرکشانند،خار

یعنی،کشندمیخارولیاندشدهزندهبینهایتبهیعنی،جهانایندرشاهندگرچهکههستندینکساگویدمی

خارخودشان.کنندمیپخشجهاندرراانرژياینو،رامردمبودنخارپذیرندمیوکنندمیصبرکنندمیتحمل

اندزندهبینهایتبه،شاهند،جنسنداینازاولیاوپیغمبران.صبربا،کنندمیتحملرامردمخارهايولیندارند

.کنندبیداررامردمتا،يهوشیارپخشبهدهندمیادامهولی

.استجهنمنیستباغ،استباغتونظربهکهباغیهمینیعنی،عاشقیذهنیجانگلشنبهکهتوازغیربه

ازخیلیگفتم.بینیممیباغ،استجهنمکهراخودمانشدگیهویتهمازپرودردازپرزندگیماازخیلی

ذهنیمنبراي،دیگریکیبهبرتريحس.استبخشلذتذهنیمنبراياستجداییتثبیتبرايکهمااعمال

.نداردتویشزندگیولیاستبخشلذت

احتراممنبهممردوبگذارمنمایشمعرضبهراخودمتوانممیوبهترمدیگرانازمناینکههابعضیبراي

هیچی،نیستباغولیاستباغمثلآیدمینظربهاینها،استبیشتردیگرانازپولم،دارندقبولرامنکنندمی

آخرسراستتهیاینگذاشته،کالهخودشسرواقعاکردهبسندهاینبهکسیاگر.استتهیتویش،نیست

.افتیممیقدرتازمایواشواشیچوننشدههیچیدیدخواهدآخرسر،شدخواهدنوبمغ

همغزلاینتويبیشوکم،بشودپیرذهنیمنبانبایدآدمگویدمی،کردخواهیمصحبتهمامروزموالناو

هربه.دردمیراماگرگمثلمرتبذهنیمناین.شودمیدارخنده،شودمیکودنشودمیخرفتآدمگفته

آسپرینمثلاثرش.ستاتهیهمباز،دردلذتکسببرايماستاختیاردرکهعواملیهمهآنوجودباحال

.کردخواهیمصحبتامروزدرداینبهراجع.ماندمیدرد،رودمیبینازفورا،است

مغلقی؟سخنهرپیچندبابفتحبنگروباشخامش

تکراريهايفکرهمینمثل،رخدچمیوشودمیتولیدبستهسیستمیکداخلدرکهسخنییعنیمغلقسخن

کهرادشوارسخنان،رااثربیسخن،رامبهمسخن،رامغلقسخناینیعنی،کنخاموشراذهنبیاگویدمی.ما

لحظهاینبازدر،ببینرابازدرو.کنخاموشراذهنباشخاموش،کنتمامشودمیایجادبستهسیستمداخلدر

شماحاال.استصندوقتادوفاصله،هستدریکاینجابینیممیما،بشودموشخاذهناینکهمحضبه،است
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بهگوییممیاینکه.هستهویتتویشکهفکرهایی،راتکراريهايفکر،کنیدمیشناساییاالنرامغلقسخن

ذهن،بشودخاموشذهنستاکافی.نیستمشکلاصال،آیدمیمشکلیکاریکایننظربه،بشویمزندهحضور

استبیرونچیزهايبهمربوطهستهویتتویشوآیدمیمنفکربهچیهرکهاینشناساییباشودمیخاموش

منهویتنیستبیروندرمنهویتکهکردمشناساییمن.خواهممیهویتبیرونازمنکهاستاینمعنایشو

شناساییوذهنکردنخاموشباو، دوبارهشودببینهایتتواندمیوشدهمحدودفعالکهستابینهایتیایندر

بهمن،هستندمغلقسخنانآنهابگویموبکنماثربیراآنهاونگیرمهویتمنبیرونچیزهايفکرهايازکهاین

.شدخواهدبیانمنازخردازپرسخنانموقعآنوگردمبرمیدارماولیهبینهایتآن

*****

ذهنیمنمریضیمجددبیانواقعدربخوانمسبااهلشهراهالیمریضیازبیتتاچندبدهیداجازهامروزخوب

شروعمریضییکاستفکریککه،مناطرافذهنیمناینبافتبهکنیممیشروعماکهوقتیازکهستا

.هستناشکرياشاولیهعالئمازو.شودمی

بامدتهاازپسامروزولیخواندمراابیاتاینقبال؟هستهمشمادرعالئماینکهببینیدوبخوانیمبدهیداجازه

همیشهشناسایی،کنیمشناساییخودماندرراآثارشیارامریضیاینوکنیممینگاهاینهابهعمیقتريدید

:گویدمی.ستاآزاديمساوي

2657مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بیت 

ایشانناشکريوسبااهلشهرخرمیصفت

لقااسبابِزرمیدنديمیسبااهلآنبودبداناصلش

بداصلاینکه،کنیدمراجعهذهنیبافتآنبهیکی،باشیدداشتهاصلتوانیدمیجوردوشمالحظهاینپس

یکباکردیمعادتماکهگوییممیماالبته.شماستباانتخاب،زندگیبهیاوهستریشهمعنیبهاصل.است

قبلازکهحرکتمقداریکباوسرعتبهجهانبهماکششاینیعنی، ذهنبهبرویمحرکتیمقداریامیومنتوم

.نگهداریمرااینبایدماورودمیکیلومترشصتسرعتباکهاتومبیلیمثلدرست.گیردمیصورت،شدهشروع

،مننیستمخودمدستاصال.استاتیکاتومآنهااززندگیوهویتکشیدنوجهانیاینچیزهايبهماعالقهو

شماوخوانیممیمارااینهاچیهرولی،نگهدارمبتوانمبایدراخودمتوجهبایدمن،گونهمعتادجهانبهروممی

شماجهانیاینچیزهايجذبقدرتوجهانبهرفتناتومبیلسرعت،شودمیکمسرعتاین،کنیدمیشناسایی
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شود و تعداد چیزهایی کهمید سرعت کماندازیمیرافکرهااینچیهروشودمیمکيهوشیارصورتبهرا

. شودمیتوانند شما را بکشند باز هم کممی

لحظه روي خودتان نگه دارید، و اینخودتان در زندةا توجه ییک روزي خواهد رسید که شما بتوانید هوشیاري را 

زي بکشد شما را، شما نروید و این را بگذارید روي زندگی یا روي بجاي این که بطور اتوماتیک با زور یک چی

به دمها که آمتقی بودن براي خیلی از . خودتان و نگه دارید و نگذارید برود، و گفتیم این همین متقی بودن بود

ی است گذرد و این فکرها مربوط به چیزهاي آفل بیرونمیسرعت و بطور معتادگونه و غیر ارادي فکرها از سرشان

. یواش یواش روي خودمان باید کار کنیملیو. سخت است

آن اهل سبا، اهالی . شان در آن بودخوردند، ریشهمیاصلشان بد بود یعنی از ذهن آب.می گوید اصلشان بد بود

ید دانمیاسباب لقا یعنی اسباب دیدار خدا، که، رمیدند ز اسباب لقامی.شود مثل ما بودندمیپس معلوم. سبا

. رمیدندمیدانم و بلند نشدن و کس نبودن است از اینهانمیتسلیم است، شکرو رضاست و شناسایی

ات را بینداز یا کینه! شودنمی.خشم نداشته باش. شودنمیگفتندمیمی گفتی مثالً در این لحظه شکایت مکن،

اسباب لقا این است که شناسایی کنی از ازنهاای. رمیدندمیاز شناسایی اصل خود. رمیدندمی.نه: گفتندمیببین،

خواهی میکنی ومیکنی و مقاومتمیوقتی شناسایی را شما رد. جنس چی هستی، از جنس بینهایت خدا هستی

. شود داستان اهل سبامیاز آن چشمه دروغین ذهن آب بخوري،

فراغبهرازتراسازوچپازراغوباغوضیاعچنداندادشان

لمثل همه ما، مثراغ یعنی مرغزار یعنی جاي بسیار زیبا،. یعنی خدا به آنها ملک داد، زمین داد، باغ داد، راغ داد

ولی آنها شکر بلد اینکه داستان مردم سبا داستان زمینیان است که خدا به ما همه چیز داده براي آسایش ما، 

. نبودند

بیومیوماآنشدمیزیادتکهقومنعمت هايشرحبگویمگر

اگر . شدمی، که روز به روز بیشتر)آییم روي خودمانمیحاال این قوم را ما(یعنی اگر شرح نعمتهاي قوم را بگویم 

بخواهم همه آن نعمت هایی را که نصیب مردم سبا شده بود شرح دهم و بگویم که چگونه روز به روز بر مقدار آن 

. شدمیافزوده
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فَاستَقمامربردندانبیامهمسخن هايازآیدمانع

البته من تعدادي از بیتها را چون . ماندمیشود و سخنان مهممییعنی بخواهیم همه را توضیح بدهیم وقت تلف

اي از این که ما چه مقدمهولی یک. خواهم بخوانم بروم یک قصه آخر سر بخوانممیقبالً خواندم االن حذف کردم،

خواهند به ما می،شویم و این بیماري چی هست؟ و اولیا و انبیا و کسانی که پیغام از آنور آوردندمیجوري بیمار

خواهم بخوانم و آخر سر به یک میاینها را،گوییممیگیریم و چی در مقابلشنمیکمک ها را ماکمک کنند و این 

.این خدا به انبیا گفت که بروید استقامت کنیدبنابر.قصه کوتاه برسیم

. ام منفَاستَقم برداشتی است از دو تا آیه قرآن که یکی اش را براي شما آورده

112، آیه )11(قرآن کریم، سوره هود

إِنَّه بِما تَعملُونَ بصیرٌ◌ۚ فَاستَقم کَما أُمرْت ومنْ تَاب معک ولَا تَطْغَوا 

ثابت قدم باش و سرکشی مکنید که ) در امر تبلیغ الهی(نسان که به تو امر شده، با آنان که همراه تو به خدا روي آورده اند هما

.خدا به هر آنچه کنید بیناست

گوید خدا به کسانی که رسالت داد، ماموریت داد که به این بیماران میدر اینجا استقامت کنید خیلی مهم است،

. خواهند بپذیرندنمیچرا گفته استقامت کنید؟ براي این که من هاي ذهنی. شما استقامت کنیدکمک کنند گفت 

شویم که اگر میبراي این که در برخورد با من هاي ذهنی ما متوجه. یعنی طغیان نکنید. و گفته سرکشی هم نکنید

.دهندنمیگوش،شوندمیشما خیلی شُل بگیرید، آنها مسلط

خواهند که شما میوندبینمیل به هوشیاري جسمی هستند به ذهن هستند و آن را حقیقتچرا که فعالً وص

درست است؟ اگر هم شدت عمل بخرج دهید یعنی کتک شان بزنید یا هر کار با زور انجام . حرف آنها را قبول کنید

شما در مورد بچه تان هم بلی . و این کار کار بسیار سختی است. روندمیشوند و از بینمیدهید آنها شکستهب

کند، اگر شدت عمل بخرج بدهینمیحرف شما اصالً گوشبه کند، میاش دارد رشدشوید که من ذهنیمیمتوجه

بنابراین گفته ثابت قدم باشید و شما طغیان .دانید این کار مشکلی استمیپس. شودمیرنجد، دوباره کار بدترمی

درست است؟ . چرا؟ با آدمهاي مریض شما برخورد خواهید کرد.یعنی فعالً عصبانی نشوید. مکنید

ما هم ممکن است به ریشه باطل وصل باشیم، با دید من ذهنی ببینیم و آن کسانی ،پس بنابراین ما االن فهمیدیم

از ما ببینیم .دهندمیشوند، و اینها را به ما نشاننمیعصبانی هم،کنندمیآنها استقامت،که پیغام آوردند

. فهمیم یا نهمیصحبتهاي آنها چیزي
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ببینید که آیا راهنمایی هاي ،اید، با صحبتهاي موالنا و هوشیار هستیدولی االن شما خیلی چیزها متوجه شده

تواند به ما کمک کند، که ما وصلیم به آن ریشه از آنجا خودمان را بکشیم می،موالنا آن هم پیغام از آنور آورده

.بجاي آن چشمه،مان به زندگی، و از این چشمه االن آب بخوریمویم با ریشهبیرون، وصل بش

آیا این مرض در ما هم هست یا نه؟ شما توجه کنید به اصطالح بیماري، هر حاال ببینیم اینها مرضشان چی بوده؟ 

. کسی من ذهنی دارد و ادامه داده دچار بیماري من ذهنی است

شدندگمرهان را جمله رهبر میسیزده پیغمبر آنجا آمدند

اهل سبا و و روایات است، سیزده پیغمبر براي آنقره هايیآسیزده تا پیغمبر آمده این البته مربوط به 

. شان آمدند سیزده حاال ممکن است عدد باشد یا تعداد باشد مهم نیست اینماینراه

ار بخسپد حرِّکُوامرکَبِ شُکرکه هله نعمت فزون شد، شُکر کو؟

پس کو شکرگزاریتان؟ هرگاه مرکوبِ شکر و سپاس خوابید . اي قوم، براستی نعمت هاي شما فراوان شده است: آن پیامبران به مردم سبا گفتند

.باید آن را به حرکت در آورید

ر این لحظه شکر و رضایت یعنی به حرکت در آورید، گفتند این پیامبران که نعمت زیاد شد شکر شما کو؟ دحرِّکُوا

. یعنی باید شکر کنید.و تسلیم شما کو؟ و اگر مرکب شکر بخوابد شما این را به حرکت در بیاورید

اَبدخشمِدرِبگشایدورنه،خرَددرآیدواجبمنعم،شُکرِ

اینکهبراىخدا،یعنىابد؛ابدخشمِدرِاست،خردمندانهواستواجبکهنکنیدرادهندهنعمتشکرِاگریعنى

اینبهشویممىآگاهیعنىبشود،زندهمادرابدیت.نهایتبىیکىاست،ابدیتیکى: استخاصیتتادوگفتیم

اىریشهنظرازاست،مکانىنظرازهماونهایتبى.زندگىبهشویممىزندهشوید،مىزندهوابدىة زندۀ لحظ

او،بهنشویمزندهتاوشودمىزندهاوبه شودمىزندهابدبهوکندمىپیداایتنهبىریشهکسىهرپس. است

. بکنیمتوانیمنمىهمشکر

استجبرانقانونازاىجنبهیکشکر،دانیدمى. استجبرانقانوناجراىعدمبیمارى،اینمشخصاتازیکى

رانعمتاینماکهکنیماعترافوهستیمهوشیارىینکهابراىببینیم،رانعمتبایدلحظهایندرماکهگویدمىو

وبودنشادعمالًواعتراضعدمرضایت،حسقبول،حسِماسپاسگزارىحس.سپاسگزارىحسبرایشوداریم

.شودمىبازابدخشمدرِگوید،مىنکنیمراکارایناگر. استشکرجزوهمهاینهانعمت،ازاستفاده
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زندهبهشتوانیمنمىشود،مىبستهماروىزندگى،بهشدنزندهیعنىابدیت،اینهکشودمىمعلومپس

خودمانروىرادرمااینکهیعنىابدىطوربهشودمىخشمگینخدابگوییماینکهیعنى. نکنیمشکراگربشویم

هر.بشودزندهىزندگبهتواندنمىاستخشمگینکسىهر. شویممىخشمگینوکنیممىمقاومتوبندیممى

اینها. استدانممىمعادلِزرنگىاست،زرنگىجزءاینهاامروز،گفتیمداردشکایتکسىهراست،رنجیدهکسى

.گیردمىرازندگىبهشدنزندهجلوى

کند؟بسکريشُبهنعمتکزچنینکندکسخوداینو،بینیدکَرمهین

همسرتانجوانید،خودتانهستید،جوانآیادارید؟چى. ببینیدهمشماببینید،راخداوندىبخششگویدمى

دارید،کارىدارید،دانشىبدانید،راقدرشدارید،کوچکىوگرمخانوادهکوچکند،هایتانبچهاست،جوان

یکوکنددرستذهنىمنکهکندمىراکاراینکسىآیاوببینیدراخداوندىبخششاست،سالمبدنتان

:گفتیمداشتشعرى

3070بیتدوم،دفترمعنوى،مثنوىمولوى،

خُفتبازو،گفتهرزهکىاوابنخ

مىرااشقبلىکارهماندوبارهشکر،راخداگویدمىلحظهیکفقط. نیستبلدشکراست،ذهنىمنخوابِ

هستیدکىد،داریچىلحظهایندرببینیدعقب،بکشیدبایدشما.زندگىبابرخوردشاستسطحىخیلىداند،

. نیستقبولذهندرفکرى،وزبانىوحرفىوسطحىشکرِاینگویدمى. کنیدشکرگویدمىبرایشو

ياقَعدهخواهدکرشُببخشد،پاياسجدهخواهدکرشُببخشد،سر

پاوکنیدهسجدوکنیدخاموشراذهنشماکهبخشدمىراسرگویدمى.نشستنباریکیانشستنیعنىقعده

شمایعنىاىسجدهبدانید،کردنفکرتوانایىِوصبراگرحتىپس.بنشینیدبایدولىرفتنراهبراىبخشدمىرا

وکندفکراوبدهیداجازهوکنیدخاموشجایىیکشماکهدادهشمابهکردنفکرتوانایى. بشویدتسلیمباید

جلوىپایىچهاوکهببینیدبدهیداجازهوبنشینید. بنشینیدوبنشانیدرافکرپاىبایدشما،بهدادهرافکرپاىِ

.گذاردمىشما

مىریز،یکننشیندوکنداستفادهذهنپاىاینازونشودتسلیمیعنىنکند،سجدهکسىاگرصورتهربه

تسلیمحالتبهوبنیشینیمبشویم،ساکتنتوانیممالحظهایندراگر.استبیمارىعالئماینهاکهبگویدخواهد
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گفتهامروزغزلدریا،استحضوریااستتسلیمهمینمعادلِشکر،پس. کنیمنمىشکرمابیاوریم،درنتوانیم

:گفتهدیگرچیزیکقومولى. بلهمنید،جنسازبگیرید،زندگىتوانیدنمىجهانازشماکهبینشاینیامتّقى

ملولنعمتازوشکرازشدیمماغولبردراماشکرِ: گفتهقوم

هاىنعمتازوبکنیمنیستیمبلدشکرما. استبردهراماشکرذهنىمنبیابانى،غولشیطان،کهگوییممىما

.شناسیمنمىراهانعمتاصالً. شدیمخستههمخدا

ذهن،توىافتادیموآمدیمماوقتىکه،دهدبنشانرامریضىاینرا،علتاینکهبردمىراماداردببینیدموالنا

وآمدهوجودبهجورىچهوآیدمىکجاازهاغصهوهااندیشهباشدگىهویتهمودردمندىودردسازىاین

شدید؟ملولنعمتازشماخورده؟ذهنىمنراشماشکرشُدید؟خستهشکرازهمشماآیااست؟چىعالئمش

خطانهآید،خوشطاعتْماننهکهعطاازگشتیمپژمردهچنانما

. خطانهبکنیمتوانیممىعبادتنهکهشدیمپژمردهوشدیمخستهخداوندىهاىبخششوعطاهاازماگویدمى

پنجوچهلسالگى،چهلدرست. استبیمارىهمیندرستاینوکردنگناهنه،دهدمىلذتىمابهعبادتنه

.شودمىچىببینیمحاال. شودمىخستهآدمودهدمىدستانسانبههاحالتاینسالگى،

فراغواسبابخواهیمنمیماباغوهانعمتخواهیمنمیما

تکنولوژىبخوریم،داریمکافىاندازهبهماهست،نعمتهمهاینزمینکرهایندراینکهوجودباکنید،سؤالشما

وداریمغذاکافىاندازهبهکردهپیدارونقکهبدهیمرونقتوانیممىراکشاورزىداریم،غذاامکرده،پیشرفت

خودماننهکنیم؟زندگىماگذاریمنمىوکشیممىراهمدیگروجنگیممىهمبااینقدرچرا. فعالًداریمجا

اینهارا،تهدیداتاینرا،بزرگوکوچکهاىجنگاین. کنندزندگىدیگرانگذاریممىنهکنیم،مىزندگى

است؟چىبراى

نمىبیمارىرااینمردم. یذهنمنبیمارىاست،بیمارىهمانازاینکهبردمىراماداردکهگویدمىموالنا

راسرکهدادهسربنشانى،راپاکهدادهپاگفتروند،مىخودشانپاىبامردم. دانندمىعقلرااینمردمدانند،

اسبابخواهیم،نمىرافراغتاسبابماخواهیم،نمىراباغوهانعمتماخالصهگفتنداینهابله.کنىتسلیم

خانوادهعنوانبهشماآیا.ببینیدراخودتانزندگىرا،بیتکنیدنمىباوراگرشماحاالوخواهیمنمىراآسایش

با؟استخوبهایتانبچهبا؟استخوبهمسرتانباتانرابطه؟کنیدمىخوشبختىحس؟هستیدشادواقعاً
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زندگىکهاىناحیهدراگریاآنجا؟هستخوبومثبتانرژىاست،خوشبختىمحیطیکاینجااست،خوبمردم

.کنیمپیداراعلتشبدهیداجازهنیستاگر. کنیدمى

ستآفتىشناسیحقدرآنازکهستعلّتىدلدر: گفتندانبیا

ماکهاستمرضیاعلتآنازکهمرض؛یعنىعلّتدارد،وجودمرضیکمامرکزدراند،گفتهپیغمبرانگویدمى

. باشیمسپاسگزارتوانیمنمىسپاسگزارى،همباشدخداشناسىتواندمىهمشناسى،حق. نداریمشناسىحق

فکرصورتبهراچیزهاخواهدمىستاخودشکردنبزرگبهحواسشاست،طلبکارذهنىمنایناینکهبراى

تکبهتکبایدماواستسازدرداینونیستهمخودشنفعبه. نیستهمهنفعبهاینوکنداضافهخودشبه

.کنیممعالجهرااینها

همخودش،نهایت،بىاینوشودمىآزادهاآدمدرمحدودیتازنهایتبىاینصورتایندرکنیم،معالجهاگر

اوبهتوانیممىماکهباشدبایداینماشکروماسپاسگزارىبزرگتریناصالً.استسپاسگزارهماستشناسخدا

خرداوازتوانیممىماباشیم،داشتهرااوعمقتوانیممىماکنیم،فکرخداذهنباتوانیممىمابشویم،زنده

واونهایتبهتوانیممىمابله،ندارد؟شُکراین. کندیینتعرامااعمالاوبسازد،راماهاىاندیشهاوبگیریم،

داردوجودمرضیکشمامرکزدرکهگفتندپیغمبراناست؟مانچهپسندارد؟شکراینبشویم،زندهاوابدیت.

شود؟قُوتکیبیمار،درطعمهشودعلّتجملگیوِيازنعمت

بهکنیممىدریافتکهچىهریعنى. شودمىمرضهمگىماست،مرکزکهمرضایندرنعمتگویدمى

همهاینهادانش،نعمتخوشگلى،نعمتجوانى،نعمتآزادى،نعمت. نعمتىهرخوردن،باگوشمان،بهچشممان،

شود؟مىقُوتبهتبدیلکىبیماردرغذاطعام،وشودمىمرضبهتبدیل

وهستاوومابینعایقىیکوداردمقاومتوشدهقطعزندگىباتباطشاراینکهازمرضایندیگر،عبارتبه

حولبیند،مىدردهااساسبرکرده،ایجاددرداست،ذهنىبافتیکوداردذهندروغینچشمهدرریشهدائماً

دردمندىدیدشاست،مریضىایندیدشگیرد،مىتصمیمبهترهابیشترچههروهاشدگىهویتهمحوشو

همهاینهاها؛دانممىواستخودشبردنباالودیگرانکردنکوچکدیدشاست،دهىدردودردسازىواست

کارمابراىاینبراىبافتاینیعنى.گرددرببایدکهبداندتااستضدشبرو! رااینفهمدنمىاست،ضدشبر

زندگىنهایت،بىاینبابشویم،نهایتبىبارهدوبرگردیمبشود،متالشىبگذاریمکنیمشناسایىماکهکندنمى
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منبااگربعدبهسنىیکاز.مابهچسبدنمىچیزهیچهمینبراى. استآفریدهرامااینبراىیعنىدارد،کار

فایدهچهکردمزندگىهمسالسىکنفرضاست،سالمپنجاهحاالکهگوییممىمااصالًباشیم،شدهپیرذهنى

هممثللحظاتهمهرود،مىشودمىردطورىهمینآیدمىروزهىتکرارى،جورىهمینبشود؟ىچکهدارد؟

.شویممىپیرکنیممىزندگىداریمماعبث،جهت،بىبیخود،است،

ماهمسراینوخریدموبخریمخواستیممىخانه. شدندبزرگهایمانبچهبشویم،داربچهخواستیممىدیگر

بینیممىکههمرادیگرانندارد،اىفایدههیچدیدنشاست،قبلىهمسرهماندیدیم،بارونمیلییککههم

اصالًچىبراىپسخورد،نمىدردمانبهخواهیم،نمىدیگرکههمپولشود،نمىعایدمانآنهاازچیزىهیچ

! نیستاقامتجاىاینجاکهشما؟بهگویدمىچىاینهایواش،یواششودمىظاهرفکرهااین! ایم؟زنده

کند،استفادهخواهدمىزندگىشمااز. بودیدعشقازپربودید،زندگىازپرشمابودید،خدانهایتبىشما

کهکردیدفکرگرفتید،راکاراینجلوشما.بفرستدراهوشیارىجهان،بهبفرستدراعشقشکند،بیانراخودش

ازبیاییددربرترکنید،مقایسهمردمباراخودتانوبشویدهویتهمشانباهاوکنیدجمعچیزهایىیکآمدید

.کندنمىکاربافت،اینپس! نیستاینطورىنه،. برویمبمیریمهمبعدشوجهاتى

کِدراوصافو،گشتناخوشجملهمصرايآمدتوپیشِخوشچند

کنیم،تلخراخوشاوقاتچقدربدهیم،هزینهبایدچقدرماآخرکننده؟اصراراىآمد،توپیشهاخوشىچقدر

سالسىباشد،جوانانساندیگر. گشتهناخوشاشهمهکنیم؟مىراکاراینچىبراىکنیم؟دعوابایدچقدر

رامحیطآنبعد.شودنمىچیزىبهتراینازباشد،داشتهگرمخانهباشد،داشتهکوچکهاىبچهباشد،داشته

اوصافوکندناخوشراهمهیعنىبیاندازد،خطربهرااشسالمتىاش،زیبایىاش،جوانىکند،خرابکند،دعوا

.بکندکدرراصافشراباینآید،مىاالنآنورازکهرا

رااشزیبایىکنى،تجربهراآرامشکنى،تجربهرااششادىاینکهجاىبهتوآید،مىلحظهبهلحظهزندگى

مىکهکارىروىباشىداشتهتمرکزلحظهایندربدهى،انجامبیدارعملِفکرت،بهبریزدخرداینکنى،هتجرب

.آیدمىمتّقىبراىگفتکهبودشاهنشاهىبادههماناوصاف! کردىکدررااوصافباشى،خلّاقکنى،

کهدعوایىاینکهبگیریمیادنشینیمىنمماچرامان؟زندگىکردنخراببراىماکنیممىاصرارنقدرایچرا

راکاراینسلیمعقلوکند؟مىایجاددارداوکهاستمامرکزدربیمارىیکنکندبوده؟چىبراىکردىامروز

گیریم؟مىیادچىاینازماوکردایجادرااینچیزىچهکهببینیم،کنیمصحبتنشینیمنمىماچرا.کندنمى
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. گذاردنمىذهنىمنبگیرند؟یادچیزىواقعاًدعوایشانازبنشینندکنند،دعواشوهرهاوزناالحتادیدیدشما

نمىاینکهبراى.گیردنمییادهیچىشودمىتکراردوباره،گیردنمىیادآدمهیچىشود،مىردآیدمىدعواها

بیاورددرمرکزشازراعلتآنرا،فکرآنوآوردوجودبهچىرااینکهببیندهوشیارىبابنشیندانسانگذارد

! گذاردنمىذهنىمنبیاندازد،

سطحاینمن؟کنمایجادجوريچهرادردممنپسکنیدآشتیهمباشمابگذارماگرمنکهگویدمىذهنىمن

راخودمتوانممیجوريچهمنپس،منهمسرايباشمآشتیدرتوبااگرمن؟کنممعینجوريچهرامیبیرون

گویدمیذهنیشمن.دارماحتیاجدردمن؟دردایجادبرايکنماستفادهقطببصورتتوازجوريچه؟کنممعین

.گویدمیپنهان،!!!هاگویدنمیهمآشکار،!!ها

دستبکندصحبت.کندنمیصحبتاو کنیصحبتاوبابنشینیبخواهیهمهرچقدرطرفینازیکینتیجهدر

از،یکتاییفضايۀ ریشبگذارد،دربیاوردذهنازرااشریشهبرگرددباید،بکندتغییرباید.شودمیروذهنیمن

داریمشناساییمااینهاخواندنبا،استنکردهشناساییندارداطالعنیستحاضر،بکشدآبیکتاییفضاي

کنیممی

ي کف زديگشت ناخوش هر چه بر وتو عدوِّ این خوشی ها آمدي

ذهنیمنکسیهر.گویدمیرامریضیایندارد.شدناخوشزديدستهرچیبه،شديخوشیهاایندشمنتو

ماو.شودمیناخوشزندمیچیهربهدست،نگهداریشدراستمصروکردیمدرستمانهمهکهکردهدرست

،کنندمیخرابجوريچهراتعطیلروزببینید شوهرهاوزنبینکنیدتماشاشما.هستیمخوشیهادشمن

کندمیمخالفتیکیآنگویدمیچیزيیکیکیراهوسطیاشیابتدادردرستجایییکبروندخواهندمی

.برگردندوبروندتاشودمیقهرشودمیجدلوبحثدوباره

کندخرجکهشتهگذاکنارهممبلغییکبرودکهشودمیمسافرتمنتظرآدمسالها،زندمیهرچیبهدست

تمامپوچوهیچسر،شودمیدعوامسافرتابتدايدردرست،برودجایییک،برودداخل،برودخارجکشورهاي

.شودمیهیچمسافرت

گشت ناخوش هر چه بر وي کف زديتو عدوِّ این خوشی ها آمدي

.ببینیددرستزديکفیعنی
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قیر و خوار در دیدارِ توشد حهر که او شد آشنا و یارِ تو

ذهنیمنچشمدر،توچشمدرشودمیخوارشودمیحقیراًفور،بشودتویارآمدبزرگیهرموالناییهر

و.شوندمیحقیربزرگان،شدحقیر؟ویدگمیچی؟چیهاین:گویدمی،بزرگفردوسی،بزرگموالنايمگوییمی

دوستهرکسی،کندمیحقارت،کندمیکوچکیحسذهنیمنشودمینزدیکمابهکهکسیهرکردنکوچک

استمنشاعرچونگویممی،مالممیهماوبهاستبزرگکههمموالنا،اوبهمالممیراحقارتشودمیمن

انعکاس،اوازگیریدمیایرادیاپنداریدمیکوچکرابزرگیاگرکهشویدمیمتوجهشماحاال.نه.استکوچک

.استخودتانکوچکی

است و محترمپیش تو او بس مه هر که او بیگانه باشد با تو، هم

شدگیهویتهمواستثروتمندکهشخصآنگویدمیذهنیمن.اندمهمذهنیهايمنبرايذهنیهايمن

است؟مهمشمابرايکیببینیدخودتاندرشما.استمهماو،داردزیاد

ساري ستزهر او در جمله جفتانبیماري استاین هم از تاثیر آن

مادلکهاستذهنیمنبیماريآنثیرأتازهمهاینهاگویدمی.دهدمیمعنیجاريهموکنندهسرایتهمساري

،فکریکشدیموتعییناثردر،کردیمپیداتقلیلبینهایتيهوشیاربصورتمااینکهمحضبه.استگرفتهقرار

و.بودهموقت،نیستیکیزندگیدیدبادیدش،بیندمیبد،استدردسازذهنیمناینو.مامرکزشدکرفآن

اگرحتیواستجاري،استذهنیمنجفتولیيهوشیارکهکسیهردرحاال،ذهنیمناینزهرکهگویدمی

.استجاريوادر،کنیدزندگیذهنیمنیکباباشیدرسیدهحضوربهباشیديهوشیارشما

داردزهراواینکهبراي.کنیدزندگیکهاستسخت،ذهنیمنبارسیدهحضوربهانسانبعنوانشماحتییعنی

اًفورمرضاین،استیکیدلدرکهذهنیمنیعنی.استکنندهسرایتزهرشواستساري،استجاريزهرش

رودمیدلایناز،شودمیشوهروزنچهشودمییقرفشماباچه،استپهلوشکهدیگریکیبهکندمیسرایت

.استجاريیاوکندمیسرایتدلآنبه

فکرهااینزیردر،عدموجودحسیک،آرامشحسیککهبینیدمیوشویدمیآزادداریدیواشیواشاگرشما

مصوناوآسیبازاوزهرازهستشمادرذهنیمناینهنوزولی،شویدمیجداداریدشودمیمعلوم،دارید

استممکنرویدمیهرجاشویدمیمتوجهشماپس.هستاطرافتاندرکهذهنیهايمنآسیبازیا.نیستید
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کهذهنیمناینکهدانیدمیهمرااینشماوشودجاريشمابهزهرشیا،کندسرایتشمابهاوذهنیمنمرض

ایناز،بزندنیشخواهدمیآیدمیدردتانشماکهنداردکاريعقرب.ندمامیعقربمثلاًبعد،کندمیایجاددرد

جلويمنوزنممینیشمن،بیاییمنبرودوراگرفقطنیستمتودشمنمنگویدمی،آیدمیخوششزدننیش

.بلهآیدمیخوشمزدننیشاز،بگیرمتوانمنمیراکاراین

خواهد نمودکَر با آن، حدثکه شدفع آن علّت بباید کرد زود

کهکردزودبایدراذهنیمنمرضایندفع:گویدمیمابهداردهمموالناحاال،صبااهلآنبهگفتندانبیااینپس

شماداریمرااینکهزمانیتا.آمدخواهدنظربهمدفوع،کثافتبصورتآنبازیباوقشنگوخوبچیزهر،شکر

مرضآن،هستشمادلدرکهآن،گذاردنمیاین،کنمزندگیمنگذاردنمیشخصنایکهنکنیدمالمت

.آمدخواهدنظربهیعنینمودخواهد.نمودخواهدحدثآنباشکرکه. گذاردنمی

2698مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بیت 

هرحدیثی کهنه پیشت نو شوددفع علّت کن، چو علّت خَو شود

،کنیمدفعخودمانراخودمانمرضکهداریموظیفهکدامهر،بکنرامرضایندفعبنابراینشود، و نوشودخویا

ایندرباشیمهوشیاراگر.شودمیدفعزندگیۀ بوسیلمامرض،کننددفعتوانندنمیمردمگفتهمرامامرض

.آیدمیآنورازشرابلحظه

نوپیشتکهنهحدیثهر،بیافتدمرض،بیافتدعلت،شودریدهبیعنی،شودخوعلتچوکنعلتدفع:گویدمی

همین،استبچههمین،همسرهمینکه،دیدیمهزاربارکهاینهاگفتیمیکهقدیمیآدمهايدیگریعنی.شود

چیزي.شودمیتجربهتازهبهتازهزندگی؟چرا.شودمیتازهآنهانه،استباغهمین،جاستهمین،استدوست

اینمتوجهشماکه؟گذاردنمیچرا،کنیمزندگیماگذاردنمی،ستهذهنیمنهمینکندمیکهنهراگیزندکه

.شدیمنمیمتوجهآوردنمیماسررابالهاایناگر.شدیمنمیمتوجهماوگرنه.بیاندازیدوباشید

اآلنکهشما؟بدتانزندگیبرايدکنیمالمترادیگرکسیخواهیدمیآیادانیدمیراچیزهااینکهشماحاال

خواهیدمیهمراخودتان.کنیدمالمتخواهیدنمینه،شماستمرکزمریضیاینسراشکاالتتمامفهمیدید

نه؟ستهسالمپنجاهکهفهمیدماآلنچرامنبگوییدخواهیدمیآیا. خواهیدنمیهمراخودتاننه؟کنیدمالمت

تانهایمعلم،مادرتانوپدرگردنبیندازیدرامسئولیت؟ندادندیادمنبهچراپس.بگوییمخواهیمنمیهمرااین
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.مبکنیکاريیکبایداآلنمفهمیدیاآلنبوخ.نه،کلیبطورجامعه

بشکفاند کهنه صد خوشه ز گَوتا که آن کهنه برآرد برگ نو

تاگویدمی،استلحظهاین،استیکتاییگودالدوبارهاینجادرگودال،گودالیعنیگو،وگَوونَبخوانیمبایدالبته

یعنیجدیدونوة میوکه،میوهصدتاخوشهصدتاکهنهو.بیایدبوجودنوبرگکهنهدلآنازکهنهآنازکه

ما، بکنیمتوانیمنمیکاريوهستسالمانهفتادحاالماکهنیستاینطوريپس.شودمیشکوفاداردزندگی

.باشدلحظهاینکهبشویموصلهستآبشیتوکهعمیقجاياینوچشمهاینبهتوانیممی

بحرِ قُلزُم دید ما را فَانْفَلَقْما طبیبانیم، شاگردان حق

پیغمبران.بگیریمذهندریاي،کلیبطوردریاستاینجادرسرخدریايیعنیقلزمبحر،گفتندطبیبانرااینها

شما.کنیممیپیداراراهماوشودمیشکافتهببیندراماذهنوهستیمخداشاگردوطبیبیمماویندگمی

،شودمیبازدریااینبشویدتسلیموبیاییدلحظهاینبهشمااینکهمحضبهولی،بینمنمیکهاآلنمنگوییمی

کجابهشدندردقومشوموسی،شدندردهاآنوشدبازدریاکه،استموسیداستانبهمربوطباشدیادمان

جغرافیاییجايموعودسرزمینپساستیکتاییفضايهمینموعودسرزمین،موعودسرزمینبه؟رفتندمی

.نیست

لحظه،جلورویدمیوبینیدمیراجلوتانداریدقوهچراغمثلجلوتاندریايکهکنیدمیکاريتسلیمباشماپس

کنیدمیشناساییاندازیدمی،...،کنیدمیشناساییاندازیدمی،جلورویدمیکنیدیمشناساییلحظهبه

:گویدمیکههستقرآنۀ آیبهدوبارهبهمربوطوشدشکافتهیعنیفانفلق.همینطوري

دریاي . هستیماي بیماردالن و اي مریض باطنان، ما طبیب و شاگرد مکتب حضرت حق تعالی : گویند'انبیاء در پاسخ اهل هوي

.بیکران وقتی قدرت و اعجاز روحی ما را بیند از هم بشکافد

:گویدمیهستشاآیههماین،بله

63، آیه )26(قرآن کریم، سوره شعرا

﴾63﴿فَأَوحینَا إِلَى موسى أَنِ اضْرِب بعصاك الْبحرَ فَانفَلَقَ فَکَانَ کُلُّ فرْقٍ کَالطَّود الْعظیمِ 

.شدعظیمکوهیهمچونآنازايپارههروبشکافتهمازدریاپسزندریابهراعصایتکهکردیموحیموسیبهما

اینباوبزنیدشماراحضورعصايکهصورتیدر،بشکافدتواندمیذهندریاي،دریا،سرخدریاي،دریااینپس
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کندتعقیبتواندنمیراشماذهنیمن،فرعونو.وعودمسرزمینطرفبهکنیدپیداراراهتانکه،جلوبرویدعصا

.دیگرانفرعوننه،بزرگفرعوننهخودتانفرعوننهدربیاوردپاازتواندنمی

که به دل از راه نبضی بنگرندآن طبیبانِ طبیعت دیگرند

مثل،نیستجسمطبیبولی،استبطبیموالنا،طبیبیمهمماگویندمیهمأاولیوانبیا،طبیبیمهمما:گویدمی

راهازمریضبهاینها،هستندروانشناسیاهستندهاضمهجهازیاواندچشمپزشککهنیستمعمولیپزشکان

.کنندمینگاهغیرهوفشارخونشان،بدنشانحرارتدرجهگرفتن،شاننبض

یمکز فَراست ما به عالی منظَرما به دل بی واسطه خوش بنگریم

هویتهمچقدراشذهنیمن؟استذهنیمنیااستعدمجنسازانسانهامرکز،کنیممینگاهآدمهامرکزبهما

مناینهستیدنزجنسازاگردانیدمیشماحاال؟داردباورهاباشدگیهویتهمچقدر؟دارددردهاباشدگی

فکرهاوباورهاباشدگیهویتهم% 80هستیدردماگر.باورهاستبا% 20دردباشدگیهویتهم% 80شماذهنی

یکیشدهزنیکیآمدهاستيهوشیاردوهرنداردفرقزنبامرد،گوییممیداریممتوسطبطور،درد% 20و

.شودریختهبایدداردوجوددردهاوباورهاباشدگیهویتهممرکزشاندر،مرد

بهخونفشاردستگاهیادماسنجمثلواسطهبیرونیابزاردونبموالنامثلانسانهاییالهیطبیبانگویدمی

چهدر،ندارند،دارنددردکهشوندمیمتوجهدلشانوجسمشانبهنگاهازدارندداناییو،کنندمینگاهمرکزشان

.بینیمنمیراظاهرفقطیعنی،داریمداناییداریمفراستماچونو. هستندسطحی

رايهوشیارکهچیزيآن،قلبشاننه،داریمکارانسانمرکزبهماولی،دارندکاربدنینابهگویدمیپزشکان

اینازبینیممیراشانجسموقتیما؟افتادهتلهبهبافتیچهدربینهایت،رابینهایتکردهزندانیوکردهمحدود

.شودنمیدیدهکهچیزيآنبه،بهبریممیپیجسم

نگاهبلندجایگاهاز،کندمینگاهزمینبهباالازکهفضانورديمثلدرست،کنیممینگاهبلندایگاهپازمااینبنابر

درد؟کجاستاصلیدرداینکه.کندمینگاهاصلیعلتبهبلکهکندنمینگاهظاهرياتفاقاتبهپس.کندمی

.استشدگیهویتهمبیماريکهگویدمیاصلی

جان حیوانی بدیشان استوارمارآن طبیبان غذااَند و ث

،حیوانیجاناینوهستمیوهمعنیبهثمرجمعثمار،هامیوهوهستندغذاهاپزشکانآنهاگویدمی
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دل ما را. کنندمیآنها از تن ما مواظبت. ها استوار استجسمی انسانها به آن پزشکجانیعنی،شانجسمیجان

. توانند عوض کنندنمی

ملهِم ما پرتوِ نورِ جاللطبیبان فعالیم و مقالما 

. روشنایی نور خدا است. ما طبیبان اعمال هستیم رفتارها هستیم و گفتارها و الهام کننده ما پرتو نور خداست

و و ما طبیب رفتارها . تشخیص ما با نور حضور است. یعنی ما این لحظه یک عینکی داریم که از آنوري هست

.پس نگاه به گفتارها و رفتارها متوجهیم که در مرکز انسانها چی قرار گرفته. گفتارها هستیم

و آنچنان فعلی ز ره، قاطع بودکین چنین فعلی تو را، نافع بود

ما . سودمند نیستگوییم این عمل براي تو سودمند است و آن عمل قطع کننده راه توست یعنی براي تومیکه ما

.اینها را بلدیم

و آنچنان قولی تو را نیش آورداین چنین قولی تو را پیش آورد

کنی، این از کجامیکنی، عیب جوییمیکنی، عیب گوییمیمثالً غیبت: گوییمیاین چنین گفتاري که تو

طبیب الهی . دانیممیگوید ما اینها رامی.اندازدمیو این گفتار تو را پیش. آوردمی؟ این براي تو نیشآیدمی

.هستند

وین دلیل ما بود وحیی جلیلآن طبیبان را بود بولی دلیل

ولی .دهند که چه مرضی دارندمیبراي آن طبیبان رنگ پیشآب یا ادرار دلیل است، از آزمایش ادرار تشخیص

.که چه اشکالی دارد این آدمآیدمیبه دلمانکنیم مینگاه. دلیل ما روش تشخیص ما وحی خداست

دستمزد ما رسد از حق بسینخواهیم از کسیمیدستمزدي

. رسدمیخواهیم براي اینکه دستمزد ما از خدانمیمی گوید ما از کسی دستمزد

داروي ما یک به یک رنجور راراربیماريِ ناسو،هین صال

کند، کسی که بیماري کهنه دارد چرکین نمیاي مردم بیایید همه بیایند، هیچ فرقیال یعنی دعوت عمومی، ص

اي کسانی که من ذهنی پر از درد دارید بیایید ما به هر کدام از .یعنی چی؟ یعنی من ذهنی پر از درد دارد.دارد

کنید، عملمیدهید، تکرارمیا را شما خوب گوشبینید که این آموزشهاي موالنمیحقیقتاً. دهیممیشما دارو

.کندمیکنید دارد شما را خوبمی
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خوردید االن زیر نظر پزشکتان میبرد، قرصمیبرد االن خوابتاننمیچند نفر از شما آمدید گفتید خوابتان

دردها از مریضی شود همه اینمیپس معلوم. کرد جسمتان خوب شدهمیتان را کم کردید، جسمتان دردهایقرص

این را هم .تواند این دارو را از موالنا بگیردمیهر کسی. و این دارو به باور اشخاص بستگی نداردمن ذهنی بوده،

اي که اینجا خدمتتان کنم برنامه را از اول تا آخرش گوش بدهید، هر برنامهمیاضافه کنم در مورد برنامه هاي گنج حضور خواهش

یک طرحی دارد اینکه جسته و گریخته اینجایش را گوش بدهید آنجایش را گوش ندهید، این را از اول گوش کنم میمن ارائه

پس برنامه را از اولش . ندهید از آخر گوش بدهید همین طوري بعضی جاهایش را گوش بدهید این اثرش خیلی کامل نخواهد بود

. شروع بکنید تا آخرش گوش بدهید

بار 20بار 15بار 10. کندنمیاین ابیات با یکبار خواندن خودش را در شما باز. تکرار کنید. لید استبارها هم گفتیم تکرار ک

دهد؟ میخوانید یک نگاه کنید ببینید که این بیت چی را در شما نشانمیهر دفعه. یواش بخوانید براي خودتان، و تامل کنید

شما با رفتارتان چه جوري به . کندمیدر شما چی هست؟ چه جوري عمل. استبیماري ناسور یعنی زخمی که چرك کرده و پر از درد

کشید؟ میچه جوري به اصطالح خودتان درد. دهیدمیمردم درد

گرفته، فکرمیگذاشته آنجا دردمیکرده به هر جاي بدنشمیگفت که کسی نوك انگشتش دردمییک دوستی

.این هم دل مریض هم همین است!!کندمیکه نه نوك انگشتم دارد دردبعد متوجه شد ! کندمیکرد آنجا دردمی

کند، با بچه هایتان میکنید دردمیبا همسرتان صحبت. کندمیکنید دردمیروید با دوستتان صحبتمیشما

ذارید گمیاین نوك انگشتتان است اینجا را اگر معالجه کنید این را روي هر چیز.کندمیکنید دردمیبرخورد

شود میبا شناسایی بوسیلۀ ابیات موالنا این درد کوچک. و این درد تمام شدنی هست. شودمیدیگر درد تمام

اُفتد، میشود ومیکوچک

هر کدام از .گوید من دارو دارم براي هر کدام از شمامیموالنا.این درد ناسور استآن چیزي که پنهان است در ما 

تواند شما را میا بخوانید و در شما شناسایی بوجود بیآید و زندگی در شما بوسیلۀ شماتوانید اینها رمیشما

زمانی که از جنس حق : گفتدر روشنایی خرد،توانید دردتان را با موازي شدن با اومییعنی شما. معالجه کند

چه جوري به . شودمیعملبینم این ذهن من انگشت بدهان مانده که اینها چه جوري میهستم و با روشنایی حق

.رسدمینتیجه

ما حیران . ایمچرا ما شگفت زده! کند؟ چرامیشود؟ چی دارد بهترمیشما واقعاً متعجب نیستید که حالتان چه جوري دارد بهتر

.هستیم
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اولیایارانپیغمبجنسازچهآورانپیغامو،داردوجودبیماريیکمامرکزدرکهگفتمابهموالناحالبهتاپس

و.استناشکريوناسپاسیقدردانیعدممشخصاتشازیکی.شناختندرابیمارياین،دیگربزرگانچهباشند

.بگیرنددواماازتوانندمیذهنیهايمنیعنیبیماراناینوداریمدرمانما:کهگفتدیدیدکههمینطور

اینازافرادبیشترذهنیهايمنیعنیقوماینکهتاسترتیباینبهقسمتاینتیترکهبینیدمیاآلنو

ذهنحالیکهدرکنیدمتقاعدراماذهنۀ بوسیلگویندمی،خواهندمیذهنیدلیل،خواهندمیمعجزهپیغمبران

:گویدمیچیببینیمحاال،ببیندرابزرگاناصلنه،ببیندرادارونهتواندنمی

کو گواه علمِ طب و نافعی؟اي گروه مدعی: قوم گفتند

پیغمبرانگروهايکهگفتند،بودندباسسرزمیناهلموردایندرکه،هستذهنیمندلشاندرکهاشخاصاین

نشانمابهکنیدثابتشودمی؟چیستشمادواهايبودنسودمندوشماطبیدانشدلیلاینکنیدمیادعاکه

؟بدهید

چریدهمچو ما باشید در ده میو خوریدچون شما بسته همین خواب

اینگفتیم.چریدمیجهاناینازبنابراین.خوریدمیخوابیدمیوکنیدمیزندگیجسمدرمامثلهمشما

،استعدمبراساسکهببینندرابینهایتخواهندمیشانجسمیهشیاريبادارندجسمیهشیارياشخاص

بینندمیجسمهمراآنهابنابراینوببینندتوانندنمیآیدمیآنجاازکهدرمانهاییوببینندراهشیاريخواهندمی

هستیدمامثلهمشماخوابیممیوخوریممیماکههمینطورگویندمیبینندنمیراشانبینهایتو

کی شما صیاد سیمرغِ دلید؟چون شما در دام این آب و گلید

کهرادلسیمرغتوانیدنمیشما.هستیدجسممامثلبنابراینهستیمماکههستیدجسماینردهمشما

شما،کنیدمیفکرهمشماکنیممیفکرمانداریمفرقیشماوما،باشیدداشتهخودتاندرخداستبینهایت

باخواهندمیمردمهمراآموزشهاهمینکهاستایناشکالشدپیدااشکالپس.داریمجسمهمماداریدجسم

صحبتوقتی، بفهمندخواهندمیذهنشانۀ بوسیلشودمیحضورصحبتوقتیکنندتحلیلوتجزیهذهنشان

شدتبدیلبایدآنازبعد،فهمیدشودمیجاییتاذهنباولی،بفهمندذهنشانباخواهندمیشودمیتسلیم

کنیممیهممارااعتراضاتهمین
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که شمارد خویش از پیغامبرانسروري دارد بر آنحبِّ جاه و 

بگویند،بزنندجاپیغمبرراخودشانکهداردمیوااینبرراپیغمبرانبودنسرورومقامداشتندوستگویدمی

مقامش؟استجاهشبخاطراستپیغمبرکسیهرآیا.هستندهمسرورواستباالییمقامبوخ،پیغمبریمما

فراموشاینها.استاینطوريبرخوردشانذهنیهايمنکنندمیفکراینطورياینها؟استاشسروريواست

موالنامثلانسانهاازبرخی،بشوداولیهبینهایتدوبارهبیاید،بشودرهامحدودیتازبایدکسیهرکهکنندمی

وجسمیهشیارياینوشانمنونامشاننایبهاندچسبیدهسفتکهآنهاییبنابراینپس.اندکردهراکاراین

،استجسمیهشیاريهمآنبینندمیآنعینکبا،گیرندمیفرمانآنجاازاًدائم،دردهایشوجسمیبافتآن

.شودنمیاستداللباحضورکهکننداستداللفکربااشخاصاینخواهندمی.بیندمیراجسمفقط

کردن اندر گوش و، افتادن به دوغما نخواهیم این چنین الف و دروغ

،بکنیمگوشماندرخواهیمنمیرادروغوادعاوالفوفوبلچنینیکما،ذهنیهايمناینکهگویندمییعنی

درراخداوحقیقتودربیایندتوهمازکنندمیفکر،اندبودهتوهمتوياولازاینهایعنی.بیفتیمتوهمدوغدرو

.استتوهماینکنندرهاراشدههویتهمفکرهاياینیعنی.استتوهماین،ینندببخودشان

یواشیواشوافتادندمحدودیتبهآمدند،بودندخداوبودندبینهایتجنسازاینهاکهنندبکُگوششاناگر

ولی،استتوهمدوغاینکنندعملوباورکننداگررااین،بشونداولیههشیاريجنسازبشوندآزادتوانندمی

استحقیقتاینتوهمیمرکزآنبهبچسبند

استکوري، حجابِ رؤیتۀمایانبیا گفتند کین زان علّت است

مرکزدرشدگیهویتهمایناستبیماريهمانازاین،اینطوريگوییدمیشماکهاینگفتندپیغمبرانگویدمی

ازشما،شمامرکزرفتهدردهاوشدگیهاهویتهماینچون،شماستدیدة ردپهمینشماکوريعلتوشماست

همآنبرحسبوقتیکهشماستدیدة پردیاحجاببنابراینبینیدمیباشدمرکزتانکههرچیزيعینکپشت

.استبیماريآنازاینپسکنیدمیصحبتاینطوريشماجسمندآنهاوبینیدمیشدگیهاهویت

نبینید این گُهر در دست ما؟میرا شنیدید و شمامادعويِ

بینهایتدرخشانگهراینآیا،شنیدیدراماتشخیص،شنیدیدراماپیشنهادهاي،شنیدیدراماادعايگویدمی

ودشمیبیانماازمیآیدآنورازبیرونآیدمیپیغاممرتبگوهراینازوشدیمزندهبهشماکهراخدا
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؟مادستدربینیدنمیشما

ماش گردانیم گرد چشم هاامتحان ست این گُهر مر خلق را

امتحان،حضوربهشدنزندهواستیکیاینهاۀ همکهآوريپیغامیانبوتیابینهایتگوهراینکهگویدمی

نشانکندانکارنشناسداگر،شدهتبدیلاستمعلومبشناسدبدهدتشخیصرااینکسیهر.استمردم

.استمحدودیتمشغولبینهایتشهنوزکهاستاین

بیند گُهر حبسِ عماستکو نمیکو گُوا؟ گفتش گُواست: هر که گوید

بیندنمیراگوهراوکه،استشاهدخودشگفتنشهمین،بیاوردلیل،بیاورشاهد:گویدمیلحظهدراینهرکسی

ودیدندراشدگیهویتهمة پرداینکهاینهاییموالناجملهازبزرگانحاال.استخودشکوريمحبوسو

بینهایتاینوحضوراینکهشدندمتوجهوانددیدهاینهاراغمواندیشهة پرداینبدرگفتهمامروز،دریدند

. استکارة آماداودر،رسدمیسالگیهفتششبهشودمیبزرگانسانکهمدتییکازپسخدا

ورودمییکیآنبهیکیآنازواستمسريهممریضیاینوایمشدهدچارمریضییکبهمااًجمعاینکهبعلت

وراروزایننبیندکهکسیهرو.داریممینگهراتوهمیمرکزاینفشارودردهزارگونهزیرماکندمیسرایت

توضیحخودشاآلنواستخودشکوريمحبوسابراینبنبیندنمیبوخکهاستایننشانگر،راحضوراین

.دهدمی

که بر آمد روز، برجه، کم ستیزآفتابی در سخن آمد که خیز

اینمعادل،نکنستیزهوشوبلندکهگویدمیبهشخوابیدهکهکسیوکردهطلوعروزدرآمدهآفتابگویدمی

گویدمیشماشخصبهداردوکردهظهوربلکه،رسیدهظهورۀ مرحلهباآلنانسانهادرخدائیت،حضورکهاست

:گویدمیجمعبهمکنستیزهدیگر،ستیزکم،مکنستیزهوشوبیدارذهنخواباینازکه

اي کور از حق دیده خواه: گویدتآفتابا کو گواه؟: تو بگویی

بینیمیراروزباشیداشتهچشمتواگربوخ،شدهروزشوبلندبخواازگویدمیشمابه،کردهطلوعآفتابپس

ازکهگویدمیتوبهآفتاب،کرديطلوعتواستروزکنثابتتوبیاورشاهد؟روزکوکهگوییمیآفتاببهتوبعد

اآلنسیکاگر:کهگویدمیگویدمیچیموالناکنیدمیتوجه.ببینیراروشناییبتوانیکه،بخواهچشمخدا

گفتامروز،هستیمذهنیگفتگويمشغولما،هستحضورگنجکهگویدمیموالنااینوکوحضورکهپرسدمی
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رااینهاکنثابتبوخبگویدکسییکاگر،بینیمیرالحظهایندر.بینیمیرادربشويساکتاگرتوکه

وبیندنمیکهاستایننشانگرگفتنشواستدلیلخودشگفتنشهمینر،بیاودلیلبیاورشاهد،ببینیم

برسیمحضوربهکنیمکارينبایدماکهگویدمیاینکهبرايکندمیآسانمابرايراکاراین.استکوريمحبوس

بشویدمتوجهشبایدفقطشماکردهطلوعآفتاباین،هستیمحضوردرما

ریش دارد بالغعین جستن، کوروز روشن، هر که او جوید چراغ

روزدرچراغکردنجستجوهمین،بگرددچراغدنبالروشنروزدرکسیهرکهگویدمی،کردنداللتیعنیبالغ

وشدنزندهتواناییما،کردهطلوعحضورماازکدامهردریعنی؟چییعنی.کندمیاوکوريبرداللتروشن

روشنراذهنچراغاآلنماولی،شودبزندهخودشبهمادرکهستآمادهزندگییعنی،داریمراحضوردیدن

نشان،استکورينشانخودشاینبوخ.ببینیمرازندگیآفتابخواهیممیذهنچراغاینباگوییممی.کردیم

راحضور،بینینمیراروزپسکنیمیاستفادهذهنتازچون،کنیمیاستفادهداريذهنتازتوکهاستاین

؟داردوجودحضورکنیمثابتتوبهذهنتچراغۀ بوسیلماخواهیمیحاال،ینیبنمی

وآفتاببراي،بگردددلیلدنبالونبیندراآفتابوخوابازشودبیدارکسیکهاستاینشبیهاینگویدمیدارد

یعنی؟چییعنیایندببینراآفتابچراغروشناییدربخواهد،کندروشنراچراغ،استروشنآفتابدرحالیکه

خواهیممیوفکرياستداللهايوذهنیاستدالالتوهستیمذهنمشغولچقدرکهکندمیبیانداردراماحالت

؟کوآفتابکنیممیسوال،کنیممیسوالهیکنیممعتبرراخودمانباورهاي

زودترنکنیدسوال.بینیدنمیراآفتابیعنی؟چییعنیکنیدمیسوالشماوقتی،ستامقولهآنازهمسوال

ذهنیجستجويبهاگرحواستون.ببیندراآفتاباستممکن،نباشدچراغاینبهحواسشکسیآن.بینیدمی

راخدا،نکنیدجستجوهستکنیدمیتجسمشماکهصورتیآنبهراروز،نکنیدجستجوذهندرراروزیا،نباشد

ازراحواسم،استروزخوردنمیدردبهچراغاینبگویید،نکنیدجستجوتیدشناخشمااًذهنکهصورتیآنبه

.بودمگرفتهدستمچیبرايراچراغاینمن،استروشنبینممییکدفعهدارمبرمیچراغاینروي

ايکه صباح ست و، تو اندر پردهايبینی، گمانی بردهور نمی

وايپردهدرهنوزتوولی،شدهصبحکهايزدهحدسولی،کرديروشنهمراچراغاینبینینمیاگربوخ

یکهستخبريیککهاندبردهگمانواندزدهحدسمردمازبرخی.هستیذهنة پرددریعنی،بینینمی
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کندمیپیشنهاديیکموالنااآلناستاینطورياگر.بینمنمیمنولی،هستذهنیمنیک،هستحضوري

یدگومی

خامش و در انتظار فضل باشکوري خود را مکن زین گفت، فاش

صحبتهاایناینکهبراي.برداردست،بیاورشاهدوبدهنشانمنبهراخورشیدوکوخورشیدکهگفتارایناز

خردبگذار، باشایزديبخششانتظاردروکنخاموشراذهنتباشخاموش.کندمیثابتراتوکوريفقط

کردیمروشنچراغروشنروزیعنی.کنخاموشراچراغاین،راذهنتکنخاموش،نکنسوال،بیایدزندگی

ذهنبااستفعالتاذهن.استذهنکردنخاموشمعادلچراغکردنخاموش،کنیمخاموشراچراغبوخ

رااینخواهدمی،روزنددرهمهیعنی.ببینیمخواهیمنمیراروزآنببینیمخواهیممیاینباتا،ببینیمخواهیممی

نداریمقبولمانشوداستداللفکربصورتتاگویندمیکنندمیمراجعهذهنشانبهچونمنکراناینوبگوید

باشفضلانتظاردروخاموشبله،ذهنیهتصویرهمبازکنندمیقبولکههمچیزيتازه

ا کردن است اي روزجوخویش رسوروز کو؟: در میان روز گفتن

نظراظهارموالنامورددرکهموقعىتا، دانندنمیمردمنگفتیمکهموقعیتاکو؟روزبگویدروزوسطکسیاگر

هنوزشاید. استنرفتهآبرویمانندارند،خبرکهمردمخُوباست،چىاینهاگوید،مىبدایننگفتیمنکردیم،

چىموالناجملهازگویند،مىچىبزرگاناینگفتیمکههمینولى.کنیمفادهاستمانسوادىبااعتبارازبتوانیم

جستجوذهنماندرراروزوکنیمرسواراخودمانخواهیممىکهشودمىمعلومنیست،درستاینهاگوید،مى

.کنیممى

گردید؟مىذهنتاندرحضورروشنایىوروزوخدادنبالاست،فعالذهنتانببینیدکنید،سؤالخودتانازشما

استروزخواهد،نمىجستجواینکرده،طلوعآفتابواستروزخُوب. کنیدمىجستجوراروزیعنىروزجو

کنىتجسمخواهىمىببینى،فکرتباخواهىمىببینى،ذهنچشمباخواهىمىکنى؟مىجستجوچرا!دیگر

روشنایىنیستند،طرفىآنفکراینهاوچرخدمىتویشهمفکرهایشگفتاست،اىبستهجاىیکفکرفکر،با

یککهاىزدههمحدساگرکهاستاینکاربهترینگفت. کنندمىرسواراخودشانهاخیلى.نیستتویش

دروباشخاموش، فاشگفتزینمکنراخودکورى!اینهااستمهم. نزنحرفدارد،وجودچیزىهمچین

اظهاراینکهمحضبه. بینیدنمىراروزشمادانندنمىکهمردمکو؟روزنگوروزوسطوباشایزدىفضلِانتظار
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.شناسىنمىراخدانیست،بارتچیزىتوکهفهمندمىموالنا،بهراجعکردىنظر

استعلّتنشانِجستن،نشانویناسترحمتجذوبِخاموشىوصبر

جستجوذهندرونکردنسؤالوصبراین. کنصبرکن،خاموشراذهنباش،خاموشگفتندپیغمبراندوباره

کند،مىجذبرارحمتشدیداً! بودنخاموشوصبرآید؟نمىچراشد؟چى: نکردنفعالراذهنهىنکردن،

قدرچههرآید،مىشدتبهخرداینجورىچهآنورازببینیدخواهیدمىشما.کندمىجذبراالهىرحمت

اصالًواستبودنلحظهایندرنشانِبودن،ساکنوسکوت. شویدمىخداشبیهقدرهمانباشید،ترموشخا

شدید،زندهحضوربهاصالًشمابشوید،زندهحضوربهنداریدعجلهشما. داریدعجلهنهکنید،مىسؤالنهشما

روزوسط. استروشناست،ذهنچراغبهتانحواسبینید؟نمىچراراروز! دیگرببینیدراروزفقطخواهیممى

. کردیدروشنچراغ

ودنیااینوذهنبهرودمىنهایتبىوحضورگنجکنیممىصحبتکهحضورىاینشودمىمعلومپس

فقط. نه! استبزرگىکارعجبگوییدمىشماکهنیستاىالعادهخارقخیلىکارگردد،برمىکندمىشناسایى

خاموشراذهنچراغکردیم،روشنراذهنچراغکهاالن. شویدمىساکنگیرید،نمىهویتفکر،حرکتازشما

صفربهبشود،کمماذهنسرعتاین باید. آیدمىاوتندتندهنوزچون! بینیمنمىراروزفوراًولى. کنیممى

.بشودنزدیکصفربهبشود،ترکوچک! منگویدمىشدهبلندکهمامنِترتیباینبهوبرسد

رحمتایزدى،خردایزدى،کمکخاموشى،وصبراین. نشیندمىفرومامنِشویم،مىترخاموشقدرچههر

بسیارکشنده،بسیاریعنىجذوب. کندمىجذبشدیداًآنورازراخوبچیزهاىآن همهایزدى،بخششایزدى،

بگو،راعالئمشاست؟جورىچهحضوراست؟جورىچهخداکهکندجستجونشانکسى،هرحاال.کنندهجذب

زند،مىهاحرفاینکسىهر.راراهشبدهیدنشاناست؟مرحلهچندبرسیم؟حضوربهکنیمکارچه. کنکمک

. نیستمادستکاراین. برسیمحضوربهبکنیمبایدکارچهداندنمىکسهیچ. استمریضىهماننشانهاینها

.نیستخَلقدستبهاینگویدمىگوید،مىپایینهماالن

اَنْصتُواجزايِجانان،ازآیدتوجانِبرتابپذیر،اَنْصتُوا

جانان،خدا؛ازتوجانِبرتابپذیرباشید،خاموشگویدمىکهراایزدىفرماناین. باشخاموشیعنىاَنْصتُوا

. استقرآنآیهکههماینبله. گفتیمکهچیزهاستهمیندیگراستمشخص. بیایدباشخاموشپاداشِ
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204شمارهآیه،)7(اعرافسورهکریم،قرآن

) 204(تُرْحمونَلَعلَّکُموأَنصتُواْلَهفَاستَمعواْالْقُرْآنُقُرِىءوإِذَا

.شویدبرخوردارپروردگاررحمتولطفازکهباشدگُزینید،خاموشى

.باشخاموشموالنا،آوردمىراأَنْصتُوااینمرتب. کردمىاشارهآیهاینبه

لَبیبايراسروزرزنزمینبرطبیباینپیشِنُکْس،نخواهیگر

مرضبرگشتیعنىنُکْس( رگرددبمرضخواهىنمىمورد،ایندرموالناپیشالهى،طبیبپیشاگرکهگویدمى

باشدگىهویتهمهم،زر. استذهنىمنهمینیعنىسر.بزنزمینبهخردمنداىراسروزرصورتایندر،)

زمینبهرادوهرگویدمى. استعقلهمسراست،داشتنىکهچیزىهراست،متعلقاتاست،پولدنیاست،مال

دلمان،بیمارىاینازخواهیممى. گرددمىبربیمارىشودمىمعلومپس!نگرددرببیمارىخواهىمىاگربزن،

. بکنیمپیدانجاتموالناکمکبه

مناسمبهچسبیدندآمدندکهبودندفکرهاباورها،ایم،شدههویتهمباورهاباسرماندرکههاشناسایىهمین

درسترامنسراینهابودند،جسمجنسازوبودندباوراینها.کردمخودممالرااینهامن،مالطریقازمنبهو

کههممازر.لحظهایندرباشدخداعقلبایدماعقل. استاششدههویتهمباورهاىکسىهرعقلکردند،

. استسختخیلىمناینازمتعلقات،وپولفکرِکندن.ماستمرکزدرهمآناست،متعلقاتهمهوپولشامل

منحوشِوحولکهمرکزىهستهاینبهایمچسباندهمن،مالفکروسیلهبهماراپولىارزشِباچیزهرىیعن

.کنیدصبروباشیدخاموشکهگفتهمینبراى. دارددردکندنرافکرایناالنتنیدیم،

کنارراکاراینند،کمىهویتحسآنهامرورازوکندمىمرورمرتبراهاشدگىهویتهمینذهن،اینکهو

مىثابتاستدرستایناست،منمالباورایناست،منمالآناست،منمالآناست،منمالاین. بگذار

.برداردستکارهااینازاست،درستکنم

زربذلِو،جاهبذلِو،جانبذلِبخَرو،بفروشتوراافزونگفت

.شودنمىخاموشدارد،ادامهدائماًسردرکهزیادزدنحرفیعنىافزونگفتدگویمى. گویدمىراهمیندوباره

افزون،گفتوفکرهامروروگذردمىماسردرکهگفتارهااینوسیلهبه. استذهنىمنمالحد،ازبیشگفت

آنوسیلهبه.کندمىبزرگراخودشکند،مىتعمیرراخودشذهنىمنآنها،ازدردحسحتىیاهویتحس
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سازد،مى.سازدمىراذهنىمنیعنىسازد،مىرامامقاومت،. اتفاقاتمقابلدرکنیممىمقاومتماهاقضاوت

.نکنیدمقاومتشما! مقاومتمقاومت،بخشد،مىقَوامکند،مىتعمیر

نورزیرراخودتانشود؟مىمقاومتسببشمادرفکرىچه. کنیدرهااست،مقاومتبهمربوطکههایىگفته

بکشید،هوشیارانهدرداست،دردناكولوبکنید،مرکزىهستهاینازراآنهاببینید،راآنهابدهیدقرارافکن

ولىهستندانرژىجوریکفکرها. هستندفکراینهاکنید،مىکهدفعههردور،بیاندازیدبکنیددور،بیاندازید

بشوید،نهایتبىآنبرویدخواهیدمىوشویدمىآزادیواشیواشداریدکنید،مىکهرااینها. هستندماده

.هاشدگىهویتهمازگریزیدمىخود،ازگریزیدمىداریدکاراینباکنید،مىراشناسایىاینشماهوشیارانه

. رودمىپیشجلوىیعنشود،مىسابقداردزندگىخودکنید،مىراکاراینشماوقتىکهامروزموالناگفتمابه

اینتکرارِوسیلهبهوقتىعوضدروبرودبدهتُو،راافسونگفتپس.کندمىآزادراخودشداردزندگىخود

مىراحترااینهاواینهاازشودمىآزادهویتتنچسبیدى،پولاینودنیامقاماینبهجسمى،جانِاینبهفکرها

.نداردبستگىاینهابهجانتانکنید،مىاستفادهدارید،نمىنگهکنید،مىخرجشورودمىدهى

توجاهبرفلکآردحسدکههوفضلِبگویدتوثنايِتا

راتویاکندتحسینراتوخدا،بخششخدا،فضلخدا،خردتا،)خدایعنىهوبخشش،یعنىفضل( خدا؛فضلِتا

خداتحسینشویدمىکهکوچک. راشماکندمىکوچکداردآنهاخود،تاتو،بکنراکاراینیعنى.بکنددعا

شناسایىوزندگىخرداثردرشدىنهایتبىهوشیارانه،وقتى. شوىمىنهایتبىدارىکند،مىبزرگراشما

آنجاما. برهاندفضااینازباشید،شماکهراخودشخواهدمىزندگىکهبینیدمىزندگى؛دعاىوثناوها

موقعکهجانىمان،حیوانىجانجانمان،چیزها،بقیههستیم؟چىوجاهوزرباشدگىهویتهمبابازىمشغول

آید؟مىدردشجانکدام. آیدمىدردشکنید،مىگمراپولتانشماوقتى. آیدمىدردشپولدادندستاز

زندگى؟جانیاذهنىمنجانِ

همشمابراىباشید؟داشتهدالرمیلیونصدیاباشیدداشتهدالرهزارمردنقعموشماکندمىفرقخدابراى

آزادجانِولى. نداردارزشىشما،هاىشدگىهویتهمشما،متعلقاتشما،خدایىجانِبراىپس.کندنمىفرق

اوکهشماخودیاشما؟مالاست؟مهمچىخدابراى. استمهمخیلىشمازندگىِبهزندهجانِشما،شده

.کهریزدمىکهاینکه،ماحیوانىجاننهکه،شمامقامنه! کهشمامالنههستید،مهمشمااشهمههستید؟



Program # 674گنج حضور674برنامه شماره 

45: صفحه

زندهاینوهوشیارانهشودمىزندهمادرنهایتىبىیکهستیم،تناینتوىِکهحالىدرگویدمىداردموالنا

بهکنمکارچهمنکهگوییدمىحاالشما!استروز. بینیمنمىهستیمنهایتبىآندنبالچراغباچونما! شده

اینشُدید،انسانوقتىانسان،بهپریدیدمىبایدحیوانازشما! برسیدکجارا؟چىرسیدید،شمابرسم؟حضور

هگرفتصورتموقعىمااتفاقترینمهم.استگرفتهصورتشمابراىاتفاقترینمهموکردهپیداتحقُقموضوع

! بشویمانسانبایداینکهنهشدیم،انسانماکه

نورىکهچراغاینبافقط. ماانسانیم! بشویمانساننبایدکهاالن! دیگرشدیمانسانشدیم،انسانکهموقعىما

راخودشاینکهبراىبیندنمىرانورآنچراغاینخُوب. گردیممىبزرگنوردنبالروز،درباشد،ذهنکهندارد،

مقابلدرشمعیکنورتویشولىدارد،ستاهوشیارىیکهماین.بیندمىراخودشجنسوفقط،بیندمى

اصرارولى! شدمىخاموشدید،مىراروزاگر. ببیندراروزکهنداردراتوانآنواستضعیفخیلىخورشید

.کنیدخاموشفوراًرااغچرکهشمادربزندروزدیدنِهاىجرقهبایدشما. بماندروشندارد

. کندمىخاموشراشمعفوراًبکشند،راهاپردهاینکرده،روشنراشمعتو،نشستهکشیدهراهاپردهکسىیک

چیزىهریعنىاست،آسماندرکهچههرکهخدا،خواند؟مىدعاشمابهکىوبله. داریمحالتىهمچونیکما

توجه. خوردمىغبطهشمابزرگىاینبهآمده،فرمبهشده،جافضااست،نآسماایندرهست،جهانایندرکه

.نیستیماشمتوجهمافقطو! االنهستمادربزرگىاینواست؟جورىچهکنیممى

خَجِلخودازشویدوببینیدخوددلداریدنگهراطبیبانچون

نمىاحترامىبىکنید،نمىجدلوبحثآنهابارنجانید،نمىدارید،مىنگهراطبیباندلوقتىشماگویدمى

دشمنىآنهاباوکنیدمىعملرا،آنهادانشرا،آنهاهاىنصیحتپذیریدمىیعنىداریدمىنگهرادلشانکنید،

بگوییدشما. روزنوربادارددشمنىکردیم؛روشنماکهذهنچراغاینشمع،اینمشخصاتازیکى.کنیدنمى

.نیستمهمطبیباندشمننیستم،بزرگنوردشمنمننیستم،خدادشمنمننیستم،روزنورِدشمننم

جنسازکهبینیممىبینیم،مىراماناصلىخودشویم،مىزندهنهایتبىبهماموقعآن.دارممىنگهرادلشان

بودیم،قانعچىبهداشتیم،ىخودچهبودیم،کردهروشنچراغىچهکهشویممىمتوجهبعد.بودیمچى

بزرگانبااینکهبه. کنیممىافتخارمانذهنىمنبهاالنولى. نفهمیدیمببخشید،گوییممى. شویممىشرمنده

! نیستدرستاینوکنیممىافتخارکردند،اشتباهگوییممىگیریممىایرادوکنیممىمخالفت
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ستهديازطبیباناکرامِلیکنیستخَلقدستبهکوريایندفعِ

بخششوکمکاینکهبراى! ستامهمىبیتهماینو.نیستخَلقدستبهمردمکورىایندفعِگویدمى

پس. بشویدخوبشمابدهد،بیاوردطرفآنازرادواوبینشبایدکسىیک. ستاالهىهدایتازطبیبان

مردمدستبهاستروزاآلننیستالزمذهنىمنشمعِاینینکهاتشخیصوبینىروشناینکهشدمشخص

همهرچی،بفهمندآنباکنندحفظراذهنیمنخواهندمیدارنددرد،دارندذهنیمنمردمچون.نیست

.کنندنمیتوجهگوییمی

چیهرچونشویدنهمعصبانیکنیداستقامتشماگفتهپیغمبرانبهخداکهگفتمابهفاستقمآندرامروزو

،دیگراستذهنیمنانسانهايبیداريوتربیتدرانساندشواريخالصهاین،شوندنمیمتوجهآنهابگویید

فکرواستدلشانکهببینندذهنیمنچشمباخواهندمیآنهاگوییمیهرچیبوخ.گفتماستدشواربسیار

دیگراصالًوکنندمیقهروشوندمیردخُبدهیخرجبهخشونتبخواهیاگروکنندمیفکردرستکنندمی

،شودنمیکنیممیخشونتخوب ،شودمیاضافههمدردبهشوکنندمیسفترااینوشوندمیذهنیمنبیشتر

پیغمبرانبهخداهمینبراي.استدشواريکارهمین؟بکنیمبایدچکارپسخوب .کنندنمیگوشماحرفبه

همشماکنممیمنراکار،بکنمراکارممنتابگوییدهمینطورشماکنیداستقامت.کنیداستقامتاستگفته

بدانید

طبیبان از هدي ستلیک اکرامِدفعِ این کوري به دست خلق نیست

وبدهدنجاترامردمتواندمیکهخداستعقلیعنیاستایزديهدایتبعلتکنندمیکاروقتیالهیطبیبانو

وقتیوخوانندمیخوانندمیخوانندمیوشنوندمیمردم،خوشبختانهکندمیکارداردآموزشاینببینیداآلن

اآلنونداشتیموسیلهماحالبهتا.کنندمیدارندخودشان،آیدمیکمکشانبهخردآنورازشوندمیتسلیم

صابونکهاآلن،بشوییمتوانستیمنمیبودنشدهاختراعصابونوبودکثیفنیمادستها، شدهوسیلهموالناآموزش

.شویبممیرادستهایماندیگرشدهاختراع

راماهايناخالصیایندیشومیهیوآیدمیحیاتآبآنورازگرفتیدیادراشدنتسلیموشدنموازيشمااآلن

پیداراراهتانشمایعنی،کنیممیرهاماخرداینپرتودرشناساییطریقازراماهايرنجشرامادردهاي

کنیدمیپیدا،زندگیهدایتباراراهتان،کنیدمی
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تا به مشک و عنبر آکنده شویداین طبیبان را به جان بنده شوید

دلتهازاًواقع،باهاشنکنیدمخالفتیعنی،شویدبندهجانبهراموالناموردایندرراالهیطبیباناینشمابله

تکرارکافیة اندازبه،بکشیدراکافیزحمتیعنیموردایندرجبرانقانون،جبرانقانونباوتعهدبااعتقادبا

واستزیباییبوهاي،استعشقبوهايهمینخوشبوهاي.شویدخوشبوهايبهآغشتهوانباشتهتاکنید

.آیدمیآنورازکهاستبرکاتیهمینبوهاي

چندکنندنمیقبولراحتیاینبهذهنیهايمنولی،گویندمیچیاستدالالتاینمقابلدرقومببینیمبلهحاال

؟کنندمیمتهمراانبیااستمرکزشاندرشدههویتهمذهنکهقومیاینجوريچهخوانیممیبیت

د و بکر؟کی خدا نایب کند از زیاین همه زرق است و مکر: قوم گفتند

خودشبرايبکروزید،آنواینازمعمولیآدمهايازخداکی،استتزویروحیلههمهاینهاکهگفتندمردم

ماوشودزندهخودشبینهایتبهانساندرخداکهنداردوجودامکاناینیعنی؟کندمیدرستنایب،نماینده

.استحیلههمهصحبتهاهمهاینوشناسیمنمیبینهایتهم

آب و گل کو، خالقِ اَفالك کو؟هر رسولِ شاه، باید جنسِ او

جنسخوب .باشداوجنسبایدخداة فرستادهرگویدمی،کردنددرستذهنیچیزیکخداازآدمهااینببینید

براي،بینممیفرمفقطبینممیگلوآبمنیعنی؟کوگلوآب.استشدهزندهاوجنسبهبلهبینینمیتورااو

گلوآبیعنی،کوافالكخالقکوگلوآب،بینممیآنبرحسبدارمجسمیهشیاريواستجسمازدلماینکه

!؟کجاآسمانهاة کنندخلقو؟کجافرم؟کجا

پشّه را داریم همرازِ همامغزِ خر خوردیم تا ما چون شما

براشسایهکهایستافسانهة پرندهما،هماستهمرازپشهکهبگوییمبیاییمکهخوردیمخرمغزشمامثلمامگر

چهباشیتوکهپشهکهگویدمی،خداستبینهایتاستحضورهمینهمااینجادر،شودمیشاهبیافتدهرکیسر

نیمکنمیباورراچیزيهمچونما،اوستبهشدنزندهیا،خداستخودکهداردهمااینبانسبتی
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ز آفتابِ چرخ، چه بود ذره را؟کو هما؟ کو پشّه؟ کو گل؟ کو خدا؟

،ماستجسمیدید،ماستدیددراشکالکهکنیدتوجهپس؟کجاخدا،کجاگل؟کجاپشه،کجاهماگویدمی

مداریجسمیعینکمگردیبرمیوقتی،دیگراستاشکالهمین.رویدنمیزندگیبسويجسمیدیدباشماپس

راراهبینیدمیزندگینورباشودمیحضورعینکبهتبدیلعینکتانبشویدتسلیمموقعهرمکنیمیگمراراهو

.بینیدمی

موعودسرزمینبهرسدمیتارودمیرودمیجلوشودمیبازدریاوزندمیراعصایشموسیکهشمابهزدمثالو

راآنازچقدر؟داردچیزيچهذره،آسمانآفتابازگویدمی.بینندنمیهنیذهايمناینو ،یکتاییفضايیعنی

زندهخدابینهایتبهانسانهمینکهدانیدمیشماولی.خداستچرخآفتاب،استانسانذرهاینجادر،دارد

شدهزندانیذهندررفتهبینهایت،شودمی

عقل و دماغی در رودتا که در این چه نسبت؟ این چه پیوندي بود؟

؟استپیونديچهاین،باشدداشتهخدابانسبتیکوچولوانسانکهخواندنمیاینفکراینباجسمیهشیاريبا

.گفتدمنکرانرااینها،رودنمیمامغزوعقلدر

*******

خیلیفهمیدندبداردلیلاینولی،خودشاناثباتبراياستمنکراندلیلکهخوانیممیکوتاهۀ قصیکاآلن

بخوانیدکنممیخواهشبارچندینهمخودتانکنیدتوجهشماکوتاهۀ قصاین،استمهموظریف

2738مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بیت 

که در ازین چشمه آب حذر کن چنان: حکایت خرگوشان که خرگوشی را به رسالت پیش پیل فرستادند که بگو که من رسول ماه آسمانم پیش تو که

کتاب کلیله تمام گفته است

اینجادرکهاستخرگوشانحکایتکه،گویدمىداردتیترشبله،. بخوانیمراقصههمینکهبدهیداجازهپس

هاپیلپیشفرستندمىاستپیرىخرگوشیککهراشانرئیسکههستندذهنىهاىمنجاىبهخرگوشان

ونخجیراناینخوردند،مىآبآمدندمىچونواستزندگىمهچشچشمه،اینوخوردندمىآبچشمهازکه

بهماهاست،ماهمالچشمهاینکهزندمىصداکوهباالىازپیرخرگوشحاالافتادند،مىزحمتبههاخرگوش

. نمکمىکورراشماآیممىمنوگرنهنخوریدلحظهاینازیعنىنخورید،آباینازکهبگویمشمابهکهگفتهمن

.گیریدمىیادچىببینیدشماکهبخوانیمداردجزئیاتبدهیداجازه. زنندمىمنکرانراتمثیلاین
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جفتماهباو،ماهمرسولِمن: بگفتخرگوشیکهمانَدبِدآناین

ماهابوماهمفرستادهمنکه: گفتخرگوشىکهاستاینشبیهپیغمبران،شمایعنىشما؛کارِاینگویدمى

!کنیمتأملرویشانماکهداردظرفیتوبررسىقابلابیاتاینخود.هستمهمنشین

منانسانِپس. استخرگوشِمثلگوششیعنىوش،گرخاست،معلومهماسمشازاینجادرکهخرگوشیک

تصورطورىاینجهانایندرهاشدگىهویتهمهمهپیرِاست،پیریکهاخرگوشرئیساینجا،دراستذهنى

اینحاالواستآسماندرماهمنتهااستزندگىرمزماه. ماهمة فرستادمنکهکندمىادعااولکه.کنید

درخرگوشوماهعکسکهآیدمىنظربهافتاده،چشمهدرخرگوشوماهعکسوکوهباالىرفتخرگوش

مىراماهعکسوخرگوشعکس.بینندمىراعکسشدارندذهنىمنکهکسانىواستزندگىچشمهچشمه،

کنید؟مىتوجهاست،ذهنىمنهمینمادرماهانعکاسیاما،درباشدزندگىکهماهعکسامابینند،

ة فرستادخرگوشم،هستماهة فرستادمهستماهرسولِمنکهگویدمىقصه،درحاالخرگوش،کهگویدمىدارد

برود،کوهباالىوقتىولى.بمانداینحاال. گویدمىدروغدارداستمعلومنیست،همنشینهمماهباونیستماه

،کندمىنگاهراچشمهکهکسىبیفتد،چشمهتوىعکسشانجایکماهوخرگوشبشود،دیدهکوهباالىهمماه

ولىهنددمىنسبتخداباراخودشاناىعدهیکهمینبراىبیند،مىهمنزدیکراماهوخرگوشعکس

اگرآوردهراظریفىقصهچهببینیدموالنااست،عکساینولى.کردندظهورهمباماذهندرفقطندارند،نسبتى

.بگیریدیادتوانیدمىچیزهاخیلىکوتاهقصهاینازکنید،دقتشما

وبالاندربدندنخجیرانجملهزاللۀچشمآنبرپیالنۀرمکز

درپیالنۀ رم. استلحظهاینصاف،آبۀ چشمزاللۀ چشم،زاللۀ چشماینازآمدندمىپیالنۀ دستپیالن،ۀ مر

ازبیایندهاانساناگراما . بخورندآبلحظهاینازبیایندبایدکههستندهاانسانیاکههستندهایىانساناینجا

هویتهمچیزِهریعنىکنند،مىشکارراآنهاکهواناتىحییعنىنخجیراننخجیران،همهبخورند،آبلحظهاین

:گویدمى. افتندمىسختىدررسدنمىبهشانآبدیگرآنهاجهان،ایندرشدگى

وبالاندربدندنخجیرانجملهزاللۀچشمآنبرپیالنۀرمکز

وکنندگوشهاصحبتاینبهاالنانشهمهبیایندهاانساناگریعنىچى؟یعنى. عذابوسختىیعنىوبال

ها،شدگىهویتهمهمهمثالًدردهایشان،مثالًافتد؟مىدردسربهکىبخورند،آبلحظهاینازوبشوندتسلیم
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قصهخودشبراىقصهحاال.هستیدشماپیلپسکنید،مىاستفادهشماراآبچون. رسدنمىآبدیگراینهابه

ولى،کنیدمىاشتباهشماکهراپیغمبرانکنندراضىتازهکهآورندمىراقصهاینرانمنکایندارندولىاست

.گرفتندیادبدقصه،اینازیعنى. شودمىخودشاناشتباهسبب،کنیددقتخوباگرقصههمین

زوربودکمچونکردندییحیلهدورچشمهازخوفزومحرومجمله

. بودنددورچشمهازترسازنخجیراناینها،انسانخوردند؛مىآبلحظهاینازآمدندمىکههاپیلگویدمى

درگذشتهها،شدگىهویتهمنخجیران؛زورحاال. بودکمزروشاناینکهبراىچرا؟. کردندحیلهآمدندبنابراین

گذشتهازلحظهایندرشماوخداقدرتلحظه،اینزورالبتهخدا؟قدرتولحظهاینزوریااست؟زیادلحظهاین

.استزیادترهاشدگىهویتهمهمهازاست،زیادتر

همهخالصه. خواندیمغزلتوىامروزشود،مىحیرانماند،مىتحیردرذهناینشوید،مىموازىوقتىگفت

ازاینهاشدیم،هویتهمآنهاباماوهستندآفلجنسازیعنىاند،شکارىکهخرگوشمثلحیواناتىاین

.شدندلسمتوحیلهبهبود،کمزورشانچونبنابراینبودند،دورلحظهاینۀ چشمازترسشان

هاللةغُرّشبدرپیالنسويِزالخرگوشِزدبانگکُهسرِاز

کوهسرِازخالصهشود،نمىدیدهیاشودمىدیدهنفهىبفهمىهمچونماهکهماهاولشبِیعنىهاللة غرّشب

خیلى،پیرِها،خرگوشرئیسپیر،خرگوشالبتهکوه،باالىرفتهخرگوشکهکنیدتجسمحاالکوه،سرازذهن،

اینازبایدکهماسوىبهپیالن،سوىبهزندمىبانگداردفکرکوهسرازجهان،اینهاىشدگىهویتهمرئیس

.استماهاولما،درنیامدهدرماههنوزبشویم،تسلیمیم،بکنشناسایىتابشویمهوشیارتابخوریمآبچشمه

مادرحضورماهاینباشیممتّقىکنیم،پرهیزبگذرد،کهخُردهیک. هستیمهوشیاربفهمیمنفهمى،بفهمىباید

.شودمىبیشتر

راماهعکسودبینمىراآبوخوردمىآبفیل. استآسمانماه،کهاستترتیباینبهقصهکنیدتوجهحاال

کهدانیمباگر. استیکتایىفضاىدربینیممىماکهعکسىشودمىمعلومپس. ماستذهنماهعکسِ. بیندمى

!شویممىبیدارمااست،دیگرجاىیکاصلشواستتصویرتصویر،این. نیستآباینتوىواستآسمانماه،

هاانساندرماهاالنیعنىماه،اولشبدرپیالنسوىبهزدبانگپیرخرگوشکوه،سرِازگویدمىحالهربه

خُوبنکرده،طلوع
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دلیلاینیابیچشمهدرونِتاپیلشاهايعشَررابِعبیاکه

یارامنبرهانیارامندلیلاینچشمهدرونکهپیالنشاهاىشدهبزرگماهکهچهاردهمشبیعنىعشَررابِعِ

اینچشمه،داخلبیاماهچهاردهمشبهافیلپادشاهاىبله. بکنىپیداگویممىمنکهراچیزىاینستىِرا

ماهفرستادهورسولمنکهبدانىیعنىبلهدلیل،همراهنماستهمدلیلراهنما،این. کنىپیداراراهنما

.آسمانم

نیستخشموزجروبندرسوالنبربیستپیشرسولم،منپیال،شاه

مىپیغامدارمماهازهستممهمىآدمخیلىمنیعنىبایست،منپیشهستم،ماهرسولمنپیالن،شاهاى

ازتو. باشدنبایدخشموشکنجهوزندانهستندآورپیغامفقطچونرسوالن،براما!استدروغاشهمهآورم،

پیلرئیسبرزندمىبانگکوهباالىازپیرخرگوشبنابراینپس.آورممىپیغامدارمفقطمننباش،ناراحتمن

ماهکهبگویدخواهدمىرادروغپیغامایناالنخورید،مىآبلحظهاینچشمهاینازداریدکهشماکهها

وکنممىکورتانآیممىمنبخورید،آبچشمهاینازاگراستمنمالچشمهاینگویدمىماه. استناراحت

.شودمىچىیمببین

شویدیکسوزینماست،آنِچشمهرویدپیالناي: کهگویدمیماه

.بشویددورچشمهاینازواستماهمالِچشمهکارتان،دنبالبرویدپیالناىکهبگویمشمابهگفتهمنبهماه

کهگفتههاپیلبههاخرگوشرئیسچوندیمشدورلحظهاینازما. استافتادهالبتهما،براىهماتفاقهمین

بخوریملحظهاینچشمهازحاال.کنممىکورتانآیممىبخوریدچشمهاینازاگرگفتهماهاست،ماهمالچشمه

چشمۀ حضوراینازکهکنندمىفکرمردمولى! شویممىبیناکهالبتهشویم؟مىبینایاشویممىکورما،

.استزندگىرمزماه. کندمىکورآیدمىماه. دشونمىکوربخورند

انداختمبرونگردنازگفتم،ستمگردانم،کورتانمنورنه،

گردنمازراتکلیفوگفتمرااینمنکهگویدمىخرگوشوکنممىکورراشماهمهآیممىمنگفتهماهوگرنه،

حیفواقعاًآمد،نمىدلممنرفتید،مىستموظلماینزیروشدیدمىکورشماواقعاًگفتم،نمىاگروانداختم

حملشتوانستمنمىمسئولیتبارزیرازراخودماینوبگویمشمابهداشتمتکلیفمن!بشوید؟کورشمانیست

دهافتااتفاقىچهکهگویدمىداردقصهیعنى. استکمزورشانکرده،حیلهخرگوششد؟چىپس. گفتمکنم،
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خوردند،نمىآبوترسیدندمىهاشدگىهویتهماینوخوردندمىآببودندآمدهخودشانپیالن. است

شدند،مىشناختههاشدگىهویتهمشدند،مىضعیفداشتندذهنىهاىمنبنابراین

یعنىستم؛هماههمنشینمنبایست،منجلوىبیاکنگوشهاپیلشاهاى: کهگفتههاخرگوشرئیسدفعهیک

اگربشویددوراینجاازشمااست،منمالچشمهاینکهگفتهمنبهاو. دارمپیغاماوازوهستمزندگىهمنشین

چونفقطمن. بگیریدایرادتوانیدنمىهممنبرخالصه،راپیغامگفتمهممن. کنممىکورتانآیممىبخورید

.دادمشمابهگرفتماوازراپیغاماینهستم،خداهمنشین

ه،تیغِزخمِزتارویدوبگوییدچشمهاینتركشویدایمنم

. بشویدرهاماهتیغزخمِازتابرویدوکنیدتركراچشمهاین

پیلِزگرددمضطربماهچشمهکاندرستآننشاننَکخواهآب

شده،چهاردهشبکهماهآیید،مىشماوقتىاست؛ایننشانش. گویممىتوبهنشانهدارماینکگویدمىپس

،خوردخواهدتکانگویدنمىاوحاالخورد،خواهدتکانآباینآب،بهزنیدمىراخُرطومتانوقتىبخورید،آب

.گوید ماه مضطرب خواهد شد اگر شما بیایید آب بخورید خواهید دید که ماه عصبانی شد و ناراحت شدمی

تا درونِ چشمه یابی زین دلیلپیلآن فالن شب حاضر آ اي شاه

که اگر تو . گویممیکه من درستدانی بتا اي شاه پیالن، فالن شب که شب چهارده باشد بیا سر چشمه : می گوید

. کور کندخواهد بیاید تو رامیاین نشان این است که. خرطومت را بزنی به آب ماه مضطرب خواهد شد

چریدپیل آمد، ز چشمه میشاهچونکه هفت و هشت از مه بگذرید

، همین که ماه یک ذره گرد شد نتوانست خودش را نگه دارد، آمد از چشمه شروع کرد به آب خوردن

مضطرب شد آب و، مه کرد اضطرابچونکه زد خرطوم، پیل آن شب در آب

شروع کرد به نگران شدن، یعنی آب شروع ه آب در آن شب، آب مضطرب شد و مه هم وقتی خرطومش را زد ب

دید پیل آن را و به پایین نگاهنمیکرد به تکان خوردن و ماه هم شروع کرد به تکان خوردن، چون ماه باال بود و

یم، تسلیم بشویم  و مثل آییم موازي بشومیکرد، یعنی چی این؟ یعنی وقتی مامیکرد و در واقع به ذهن نگاهمی

بینید که میکند به تکان خوردن  ومیزنیم یک ذره آب بخوریم، این سیستم ذهن شروعمیفیل خرطوم مان را

. ترسیممیما
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خورد، این فکرها دارند میدر حالی که عکس دارد تکان! کنیم که خدا عصبانی شده، زندگی عصبانی شدهمیفکر

دید ماه میکردمیکند، اگر باال را نگاهنمیکند باال را نگاهمییل دارد آب را نگاهخورند، و چون فمیتکان

خورد آب است عکس ماه است و اصالً ماه مضطرب نشده، آبش رامیسرجایش وا ایستاده، آن چیزي که تکان

. تواند بخورد، و به حرف خرگوش گوش ندهدمیتواند بخورد، بازهممی

آورند بگویند که ما مثل این میگوید که چه بالیی سر ما آمده اوالً،   این قصه را منکران دارندمیحاال اصل قصه

حاال ببینیم که چی شد؟. که بگذاریم برویم. پیالن نیستیم

چون درون چشمه، مه کرد اضطرابپیل باور کرد از وي آن خطاب

کرد آن صحبت خرگوش باورش شد، یادش آمد، چون درون میپیل باورش شد چون در ذهن بود، به ذهنش نگاه

چشمه ماه شروع کرد به مضطرب شدن به نگران شدن، فکر کرد ماه عصبانی شده، شما اگر از اب این لحظه 

شود؟ یا میشود؟ ماه عصبانیمیشود، آیا معنیش این است که خدا دارد عصبانیمیبخورید تصویرتان مضطرب

؟ همین ترس پیل است که آیدمیترسیم؟  این ترسها از کجامیرد؟ ببینید ما چقدرخومیعکسش دارد تکان

خوریم این تکانمیبینیم وقتی یک ذره آبمیبینیم در فضاي یکتاییمیانعکاس خودمان را در آب زندگی

. ترسیممیخورد و مامی

ماه در آسمان است، زندگی در جاي خورد عکس ماه است انعکاس ماه است،میدر حالی که آن چیزي که تکان

و دهد  میکند، این اضطراب را ذهن نشانمیخودش است، خدا در جاي خودش است، خدا دارد خودش را آزاد

پس از تکان خوردن آب و این اضطراب نباید بترسیم ما، از این که چیزي از ما . شما از این موضوع نباید بترسید

چون گفت شب چهارده. ها باور کردند که آن صحبت خرگوش واقعاً درست استیلولی پ. جدا بشود نباید بترسیم

!! آییم وقتی همه جا روشن است عکس ماه افتاده، همین که خرطومت را بزنیمی

آن را . خوردمیشود و تکانمیکند و عکس ماه هم مضطربمیداند این آب حرکتنمیخوب  این پیل بیچاره

گفته؟ میخرگوش کجا درست. گفتمیته، خالصه یادش امد خرگوش درستبجاي عصبانیت ماه گرف

که اضطرابِ ماه آردمان شکوهما نه زان پیالنِ گولیم اي گروه

گوید ما شبیه این پیالن میاصالً معنیش را عوضی فهمیدند،. شکوه یعنی ترس، حال منکران این مثال آوردند

اتفاقاً اینها همان .  گویند؟ نه غلط فهمیدندمیدرست. ما را بترساندکه اضطرابِ ماهنیستیم، اي گروه پیامبران،  
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و ذهنش را مرکزش. ماندنمیبراي این که اگر انسان آب بخورد توي ذهنش. پیالن هستند که برگشتند و رفتند

. کندنمی

بخورد، به حرف خرگوش باور نکند، گوید انسان باید بیاید از این لحظه آب میاین قصه قصۀ ظریفی است دارد

وقتی فیل خرگوش جفت ماه نیست، خرگوش رئیس هم هویت شدگیهاي این جهان است از جنس نخجیران است، 

خورید تمام هم هویت شدگیهاي شمامیوقتی شما آب زندگی این لحظه را! ترسدمیخورد خرگوشمیآب

شناسایی . افتندمیقوه ندهید به دردهایتان، دردها. دهیدافتند آب نمیشوندمیلرزند، یک یکی شناساییمی

.افتندمیمانندمیباال گرسنه نگه دارید و درد ایجاد نکنید، اینها گرسنهآیدمیدردها وقتی

فقط باالي کوه ذهن است و عکسش توي آب با ماه افتاده و ما فکر. گوید جفت ماه نیستمیپس خرگوش دروغ

خرگوش در حقیقت خرگوش کجا؟ ماه کجا؟ . همنشین هستند،  در عکس هم نشین هستندکنیم اینها باهممی

که ماه و خرگوش خیلی نزدیکند،  عکس شان هم توي آب آیدمیرفت باالي کوه، ماه هم نزدیک کوه است به نظر

گوشیعنی در تجسم در ذهن خرگوش و ماه هر دو پهلوي هم هستند ولی خر. افتاده که نزدیم هم هستند

ما پیل هستیم ما باید . ترسد، خرگوش هم هویت شدگی است، ماه آسمان حقیقت است زندگی است خداستمی

گویند ما مثل آن پیل ها نیستیم که بترسیم میآورندمیحاال اینها اینطوري مثال. و نباید بترسیمآب بخوریم   

!!! ها

کرد اي سفیهان بندتانترسختآوه پند جان: انبیا گفتند

دریغ، آه که پند جان که همین قصه هم پند جان بود، شما عوضی بکار بردید اي سفیهان بندتان : پیغمبران گفتند

اینها. فهمدنمیشود که کسی که به ذهن بخواهد این قصه را بفهمد درستمیمشخص. را سخت تر کردید

کنند چشمۀ ذهن چشمۀ میفکر. خوریممیما هنوز از چشمۀ ذهن! گویند مثل آن پیل ها نیستیم که بترسیممی

.انداند و رفتهدانند که اینها مثل آن پیل ها ترسیدهنمی.زندگی است

تمام کسانی که من ذهنی دارند من ذهنیشان دلشان است و مریض هستند از جنس پیل هاي ترسیده هستند،

مقدار زیادي .   کنندمیآن آب بخورند، این لحظه را تکذیبتوانند برگردند چشمه که این لحظه هست از می

البته که به . از جنس خرگوشان هستند. مقاومت دارند در زمان هستند، در ذهن هستند، از جنس آفلین هستند

. دانندمیهوشیاري جسمی دارند، رئیس خرگوشها را هم ردیف ماه یا خدا.   دهندمیحرف رئیس خرگوشها گوش
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ا باید لطف کنید این قصه را چندین بار بخوانید، حتی وقتی که خوب معنایش را فهمیدید بیایید در حاال شم

مطالب مثنوي را من یک مقدار خالصه کرده بودم تا بتوانم . کندمیپیغامها بگویید، ببینید که چقدر به شما کمک

آوریم شما حال اگر آدم میبراي هر برنامهکنم همان طرح را کهمیمن پیشنهاد. تمام این قسمت را اینجا بخوانم

گوید و توضیحات بنده چه بوده و ببینید میمحققی نیستید همین ها را بخوانید چندین بار و ببینید که موالنا چی

کنم میو اگر قصه ها را خالصه کردید و یاد گرفتید و توانستید بکار ببرید، خواهش. گیریدمیايکه چه نتیجه

. که همه ما استفاده ببریمبیان کنید، پیغامهاي تلفنی در مدت پنج دقیقه بیایید در
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