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2932مولوي، دیوان شمس، غزل شماره 

چه باشد ای برادر، یک شب اگر خنسبی؟
چون مشع زنده باشی، مهچون شَرَر خنسبی؟

گشایددرهای آمسان را شب خبت می
نیک اخرتیت باشد، گر چون قمر خنسبی

گر مردِ آمسانی، مشتاقِ آن جهانی
زیرِ فلک منانی جز بر زِبَر خنسبی

بر روم محله آردچون لشکرِ حَبَش شب، 
باید که مهچو قیصَر در کَرّ و فَر خنسبی

عیسیِّ روزگاری، سَیّاح باش در شب
در آب و در گِل ای جان تا مهچو خر خنسبی

ها را در شب توان بریدنشب رو، که راه
گر شهرِ یار خواهی، اندر سفر خنسبی

در سایه خدایی خسپند نیکبختان
زهنار ای برادر، جای دگر خنسبی

چون از پدر جدا شد، یوسف نه مبتال شد؟
تو یوسفی، هال تا جز با پدر خنسبی

زیرا برادرانت دارند قصدِ جانت
هان تا میانِ ایشان جز با حَذَر خنسبی

تربیزِ مشسِ دین را جز رَه روی نیابد
گر تو ز رَه روانی، بر ره گذر خنسبی
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کنممیشروعموالناشمسدیواناز2932غزلابراامروزحضورگنجبرنامۀاحوالپرسیوباسالم

2932مولوي، دیوان شمس، غزل شماره 

چه باشد ای برادر، یک شب اگر خنسبی؟

چون مشع زنده باشی، مهچون شَرَر خنسبی؟

وماندن،ذهندرآنهاخوابدروذهنی،اقالمباشدنهویتهممعنیبهاینجادروخوابیدنیعنیسبیدنخُ

ازمنظوربرادر،ايباشدچه:کهگویدمی،استدخامتدادهمانکهانسانیهوشیاريبهکندمیروموالنابنابراین

یکاگرشودمیچیهستی،هوشیاريهمتوکهمنجنسهمايیعنیمرد،چهزنچهانسانهاست،همهبرادر

راتکاملشدارد،شدهجدازندگیزاکهوقتیازهوشیاريکهکردیمصحبتاینجابارهاو؟نخوابیذهندرشب

واردهوشیاريبعدحیوانبهبعدونباتبهبعدکردهشروعجمادازوداشته،فراوانیهايشبوکند،میطی

چندهرکهسالصد،سالهشتادکهعمرمانزمانمدتهمینهماالن، وبودهشبآنهاوتمامشدهانسانذهن

ايشماکهشودمیچی:گویدمیپس.استشبشفرماینو،بردمیسربهفرمدرهوشیارياست،وقت

ازیعنی،نخوابیذهندراردنیااینشباین،هستیانسانصورتبهوهستیمردیازنصورتبهکههوشیاري

.بشويبیدارهاشدگیهویتهمخواب

کندمیفرض،کنممیتکرارجدیدینندگانببرايمنجلسههرکهارانسانمسئلهآندوبارهموالنابنابراینپس

ازکهچیزهایییعنیذهنیاقالمباوشودمیانسانذهنواردانسانیهوشیاريکهچرادانیم،میمانهمهماکه

میکهمتعلّقاتبقیهطورهمینوانسانباورهاي،انسانتنشبیهفیزیکی،چیزهايمانندهستند،فکرجنس

فیزیکیچیزهايهمینشایکی:ایمشمردهراچیزسهعمدتاًو.شودمیهویتهماشد،بداشتهتعلقتواند

وهاخشموهاحسادت،هاکینه،رنجشهامثلهستندهادردبعدوباورهایعنی،هستندذهنیچیزهايوهستند

.هیجانیهايگرفتاريبقیه

یکفکربهکهداردارخاصیتاینهوشیاريیعنیبچسبیم،کهچیزيهربهکهخدمتتاندادمتوضیحهمبارهاو

ذهناینکهبهتوجهباو،دهدمیجدیدهویتآنبهشودمیهویتهمآنبهگوییممیاصطالحاًبچسبد،چیزي

وجودبهمتحركذهنیتصویریکذهنیتصاویراینوهاچسبیدناینچرخشاز،استچرخشحالدرمرتّب

همما.شودمیجدازمینازچرخدمیوقتی،ماندمیبادگردشبیهذهنیمن،استذهنیمناینکهآیدمی
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یواشچرخشایناگروشود،میقطعزندگیوخداباارتباطمان،هوشیاريعنوانبهچرخیممیفکردروقتی

مستهلکودشمییکیزمینبادیگربادگردآناینجادروپایینآییممی،بنشینیمفرومابشودکمیواش

یادریاستکهشویممیايزمینههمانهمماونشیندمیفروذهنیمنبادگردهمزندگیمورددرشود،می

.ذهنخوابازبیداريگویممیراحالتاین.شویممییکیاوباو،استزندگی

،مابهگفتخواهدزلغدرکهطورهماننمانیم،بیداروبشویمبیدارذهنخوابازکهاستاینماکارپس

زمینزندمیشدیداًارمامرتّبزندگییعنی.خیزیممیبروافتیممیهیکه،مانیممیهامستمثلماگویدمی

چونماو،دهدمینشانمابهکمییکراخودشوکندمیبلندبعد،کندمیبلندبعد،ذهنیمنعنوانبه

جسمیهوشیاريدوباره،خوریممیتلوتلودوباره،افتیممیدوباره،هستیمشدگیهاهویتهمنفوذزیرهامست

.کنیممیپیدا

مبدلهوشیاريوبمانیمبیداروفیزیکیچیزهايوباورهاودردهاخوابازبشویمبیدارماکهاستایناصلیکار

کهاستجدیديوشیاريهکهبشود،حضورهوشیاريبهتبدیلذهنیجسمیهوشیاريازهوشیاريیعنیبشود،

.شناسندنمیهنوزانسانهاازخیلی

ونخوابیذهنتدرهستیمجهانایندرکهسالصد،سالهشتادایندرشودمیچیگویدمیداردموالناپس

الیزالمنبعازهستیمروشنشمعمثلوقتیهم ما،داردانرژيمنبعیکشمعچونباشی،زندهشمعمانند

ذهنیمندرولی.روشنیماوعشقبهواونوربهواوشعلهبهواوبرکتبهوکنیممیاستفادهخداخردوانرژي

خاکسترزیرآتشمانندوباشیروشنشمعمثلشودمیچیگویدمی.شدهخاموشکههستیمآتشیمثل

خاموشکامالًآتشماولیشده،خاموشکهآتشیگویدمیکهاستدرستولی.نشويخاموشونشويمدفون

بهمیل،داریمحرکتبهمیل،داریمبازيبهمیلماسالگیدهتازندگیاوایلدرکهاستممکن.نیستیمشده

باراماوکنندمیتحمیلمابهارباورهاذهنیمنبهزندهوعشقیغیرجامعهکهیواشیواش،داریمشادي

.برندمیفروباورهاودردهاخواببهراماو،کنندمیهویتهماندشدههویتهمخودشانکهچیزهاي

زیرکهآتشمثلودهیممیدستازارآزاديبهمیل،حرکتبهمیلورقصبهمیلوگوشیبازيآندیگرما

آنقدردیگربادگردآنمثلوافتیممیرمقازدیگرسالگیپنجاهچهلدر.میرممیمیرد،میورودمیخاکستر

هیچباکههوادرشویممیابريمثل،شودمیقطعزمینبامانتماسدیگرکهچرخیممیچرخیممیچرخیممی
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انسانگویدمیو،کندمیبیانکامالًداردارانسانوضعیتبیتایندربینیدمیکهطورهمان.ندارداتّصالیجا

؟استدرستهست،جوريچهوباشدجوريچهباید

نیک اخرتیت باشد، گر چون قمر خنسبیگشایدرا شب خبت میدرهای آمسان 

ازعبارتگفتمهمذهنخوابوبریممیسربهذهنخوابدروهستیمذهنتوياالنکهدنیاشبهمینیعنی

اینودیدعینکاینشما،دیدعینکطورهمینوشمامرکزبشودآنوبشویدهویتهمچیزيباکهاستاین

ترسیاهراشبوببینیراجهانآنهاهايعینکپشتازوکنیانباشتهباید:کهگویدمیمابهجهانییناعقل

شانسمایعنیبخت.کندمیبازراآسماندرخدا،االنهستیمماکهدنیاشبهمیندرگویدمیموالناولی.کنی

می،هستیمفرماینتويکهحالیدراالنجهانایندرخداامتدادعنوانبهياباشندهیکعنوانبهآوردیم

میبختشب،کندزندهخودشابدیتونهایتبیبهراماخواهدمیاو،بشویمتبدیلاونهایتبیبهتوانیم

.گشایدمیخدا،گشایدمیزندگییعنی،گشاید

هستیمذهنتويکهاالنمینه؟کیولی.بشویمزندهاوبهکهشدهدادهمابهفرصتاینکهبودیماقبالخوش

،شودمیاقبالخوشانسانهمواقعاً.بودخواهیاقبالخوشگویدمی.سالصد،سالنود،سالهشتادهمیندر

وزندگیخردوزندگیعشقبدهیاجازهلحظهایندرکهاین استازعبارتموفقیتوخوشبختیواقبالچون

پشتبودنواوبهزندهنهایتبیبعنوانشماوعملتانوفکربهمخصوصاً،شمابعدچهاربهبریزدزندگیبرکت

.باشیدتانعملوفکر

آنازماجانوماهیجاناتوماذهن،مافکرهايوماتنیعنیمافیزیکیبعد،مابعدچهارهمینموقعآنکه

نمیدیدهکهروزسهآنماهمثلمااگر.استخوشبختیاینو،استشانسیخوشاینو،شودمیسیراببرکت

تويروزسهرفته،بشودچهاردهشببایدکهماهیبهکندمیتشبیهرامایعنی.نخوابیم،رودمیمحاقدر،شود

.خوابیده،شودنمیدیدهکهروزيسهآنیعنیمحاق

یواشورفتنومحاقازآمدندرازماهمیمتصشبیهحضوربهماشدنزندهموالنادیدازشودمیمعلومپس

حضوربنامزیباییاختریکیعنیباشداختریتنیکبخوانیمتوانستیممیو.استشدنچهاردهشبیواش

معنییکبهدوهر،بگیریمتوانیممیرادوهر.هستاقبالیخوشبمعنیاخترينیکیا،آوردخواهیبدست

شویدمیمتوجهبیتاینازشمااالنو.نخوابیم،خوابیدهروزسه،روزدوآندرکهماهمثلماکهبشرطی،است
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،بودهقبالًنه،ماهستیماالن کهاستماديجهانهمیندرخدابهشدنزندهموقع،بیداريموقع،کارموقعیکه

اشبمواظب،نخوابییعنیشودمیختمبینخسبهابیاتهمۀ.ماستفرصتاالنهمین،ستاآنازبعدنه

.ینخواب

زیرِ فلک منانی جز بر زِبَر خنسبیگر مردِ آمسانی، مشتاقِ آن جهانی

کهحالتیهمان.بشودنهایتبیباید،بوديذهنتويکهمدتییکازپسشمااندازةکهددانیمی:کهگویدمی

ذهنتويذرهبصورتکوتاهیمدتیکهمما،بیرونآییممیبعدمانه،هستیممادرمانشکمدرمدتیما

کهیماخواندهبارهاوهستیم

دهانبگشایدذرّهآنناگهانهنانذرّهیکیدرآفتابی

نهایتبی،بیرونذهنازبیاییمبایدکوتاهیمدتازپسباالخره،هستیمپنهانذهنتويکههستیمآفتابیماو

آنازبزرگترما،گرفتهبردرراچیزهمهکهفضایی،فضاهمینیعنیآسمان.بشویمآسماناندازةبهوویمبش

آنمشتاقو،بشويوسیعخواهیمی،بشويآسمانخواهیمی،هستیآسمانمردتواگرگویدمی.هستیم

صورتایندر،بشويیکیاوبا،بشويزندهیکتاییفضايبههستیتنایندرکهحالیدریعنی،هستیجهان

.بمانینبایدمتغیرفلکزیر

ازعبارتذهنیمنوضعیت.نباشیذهندرهاوضعیتتغییراتزیراشهمهکهباشیمواظبلحظهایندریعنی

خودو،کندمیتغییرآنباوشناسدمیرالحظهاینوضعیت،لحظهاینفرمواقعدر،لحظهایندرکهاین است

بعنوانمابنابراین.شناسدنمیرا،استیکتاییفضايواستآسمانوخداستواستزندگیکهرالحظهاین

میتغییرآنباهمماکه،کنندمیتغییرهاوضعیتجوريچهببینیمهاوضعیتبهدوختیمچشمهوشیاري

حالیدر،هاوضعیتبهکردیمابستهوراکارهاشدندرستوراخودمانموفّقیتوراخودمانخوشبختیو،کنیم

.بدهدتغییرراهاوضعیتبایدوريآنخرد،دانیممیماکه

توذاتچون،هستیحتماً،هستیکهجهانیآنمشتاقو،هستیکههستیآسمانیانسانتواگرگویدمی

تغییرات،هستیتغییراتنفوذزیرعلّتاینبه،نمانیمتغیرفلکاینزیراینصورتدر،استجهانآنمشتاق

میمتغیرهمماهی،افتیممیاتفاقاینکهمثلدروندرهمماافتندمیاتفاقاتکههمینکه،هستیزمان

تغییراتزیرفلک،بمانینبایدفلکزیرگویدمیاینصورتدر.نداریمقرار،نداریمآرامشماهمینبراي،شویم



# Programگنج حضور720برنامه شماره 720

7: صفحه

باشندهاوضعیتآنمرکزتوبشویدهویتهمآنهابابایدشماکهنیستندهاوضعیتاینیعنی.بمانینبایدزمان

اثرتورويآنهاوبکنیتغییرهمشما،هستبیرونچیزهايبهمربوطاینهاکه،کنندمیتغییرآنهاوقتیو

.بگذارياثرهاوضعیتروينتوانیوريآنخردازاستفادهباهوشیاريوخدائیتبعنوانتوو،بگذارند

تغییراتاینبگوییو،بیرونبیاییبیرونیتغییراتزیرنفوذازکهبگیريتصممیمبایداالنهمینشماپس

ایناتفاقپذیرشیعنیتسلیماثردر؟آیدمیجوريچه.آیدمیورآنازکهباشدمنخردنفوذزیربایدبیرونی

گفتیمبارهاکه،شديآسمانآنجنسازکهوقتیو،کندمیهوشیاريجنسازراشماقضاوتازقبللحظه

لحظهاینوضعیتبجايشماوپذیردمیتاثیرلحظهاینوضعیتشدهگشودهفضايآناز،کنیمیفضاگشایی

هاوضعیتلحافزیراینکهبجاي،خسبیمیرودردفعهاینو،شویدمیلحظهاینوضعیتبرگیرندةدرفضاي

وضعیتقربانیشماو،دارندبرمیشماسرازدستهاوضعیتکهچرا، روآییمیاالن،شويبله،بخوابیبخسبی،

.نیستیدها

فلکزیراینکهبراي،نیستیدوضعیتجنسازاینکهبراي،کنیدنمیمقاومتاینکهبراي؟نیستیدقربانیچرا

،نیستیمهاوضعیتجنسازاصالًما،سازندمیراماکههستندهاوضعیتاینکهگرفتیمیادحاالتاولی.نیستید

.جهانیمآنجنسازما،آسمانیمجنسازما

اینکهبجايیعنیشوپیشانهشوپیشانهگویدمیکهقضامانندبخسبیبایدرودریعنینخسبیزبریازِبربرجز

جنساز،بشودیکتاییسجنازمرکزتاناگرشما،ببینیدهستمرکزتاندرکههاوضعیتاینعینکپشتاز

دیگربنابراینپس.بینیدنمیهاوضعیتعینکبا،بینیدمیاوعینکبا؟بینیدمیعینکیچهبا،بشودخدا

رودر بخوابدگردبادآن.هستیدروهمیشهشماو.داریداثرهاوضعیترويشماو.ندارنداثرشمارويهاوضعیت

.استیکیزیرتانورو،هستیدشما،نیستذهنیمنکهدیگررودر؟هستچیرو

بمحض.رودمیبینازذهنیمناینکهگفتنروشیکهماین.پذیرندمیاثرشماازوافتندمیاتفاقهاوضعیت

از،نیستیمجهاناینجنساز،نیستیمهاشدگیهویتهم،نیستیمهاوضعیتجنسازمابفهمیممااینکه

ماو.سطحیهايتفاوت،رودمیبینازهاتفاوتو.شودمیمتالشیذهنیمنیمنیستمانماديمرکزجنس

.کنیممیدركعمیقاًدیگرهايانسان،خودمانهمنوعانباراخودمانبودنیکی
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چون لشکرِ حَبَش شب، بر روم محله آرد

باید که مهچو قیصَر در کَرّ و فَر خنسبی

.بگویدخواهدمییواشیواشمابهرانخسبیدناینوراشدنبیداراینوراتبدیلاینموانعموالنااالنو

شودمیبیرونیچیزهاياینوشودمیهویتهمبیرونیچیزهايباآیدمیانسانگفت،گفتکهرااشیکی

یمزیادداردشماپولکه،کنندمیدرستراهاوضعیتهستندمامرکزکهبیرونیچیزهايتغییراتومرکزش

شویدمیمریض،شویدمیپیرداریدشما،نهیا؟کندنمییاکندمیتركراشماداردیکی؟شودمیکمیاشود

.هویتیمهمآنهاباماکهاستچیزهاییهمهاینها؟استوضعیچهدرتانسالمتییاشویدنمییا

؟ استدرست.ماستبیرونیوضعیتکهکندمیارائهمابهچیزيیکمجموعش،وضعیتیهردراینهاازکدامهر

،بفهمیددرستشمااگر،استمهمیبیداريخودشاین.باشیدنبایدشماهاوضعیتزمانیتغییراتاینزیرگفت

ازمن،هستماوابدیتجنسازمن،هستماونهایتبیجنسازمن،هستمزندگیجنسازمنکه،کنیدعمل

بهشدگیهویتهملشکر،سیاهیلشکریعنیحبشلشکرکهگویدمیاالندبع.نیستمفرّارهايوضعیتجنس

.کردخواهدحملهشما

ذهنیهايمننه،بشومبیدارذهنخوابازخواهممیمنامروزبگیریدتصمیمشماکهنیستاینطوريیعنی

مادرتان،پدرتانمثالًکهنیستاینطوري.بشوندشمامزاحم،بردمینامیوسفبرادرانبنامپایینکهبیرونی

.نکنندحملهشمابهدارندذهنیمن،هستندشمااطرافدرشناسیدمیکسیهردوستهایتان،برادرتانوخواهر

.نداردوجودچیزيهمچون،برسیدحضوربهبرویدبفرماییدراشماکنندول

اینها،بردارندشماسرازدستانخودتهايشدگیهویتهمخودتاندردهاي،خودتانذهنیمنبدترهمهاز

یکاینیعنی.کردخواهندحملهشمابهکهباشیدمطمئنوهستندذهنیمنجهلاینها،هستندسیاهی

.بپذیریدبایدشمااستحقیقتی

گویدمیآنجانخسبی،نخسبیگویدمیاینجاکهاستدرست.خواندخواهمبرایتاناینازبعددیگرغزلیک

.نیستیمدیگرانبیداريمسئولما.بخوابدبگذار،باشنداشتهکاري،ذهنشتويخوابیديدیديرایکیاگر

راآنخواهیدمیشویدمیبیدارداریدشمامثالً،خوابازکنیدبیداربخواهیدراذهنیمنیکشمااینکهبمحض

دوستش،سوزدمیدلتاستتتوسد،استخواهرت،استمادرت،استپدرت،آنهابهداریدلطف،کنیدبیدار
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حضور؟اینهاچییعنی؟چیهکارهااین؟چیهمزخرفاتاینآيگویدمیبالفاصله.کندمیحملهشمابهاوداري

.کردخواهیمصحبتامروزماموردایندرو؟چیه

درخداوندگیزکهچیزيآنواقعاًبگیریدتصمیمشمااگر،سالهشتادایندرذهنشبدر،دنیاشبدرپس

سیاهی،حبشلشکر،بشویدزندهاونهایتبیبهبرویدوکنیدرهاراهاشدگیهویتهماینشماکهداردنظر

از،بخوابیدبگیریدبرویدبایدشماخوب.کردخواهدحملهشمابهخودتانذهنیمن،ذهنیهايمن،هاجهل،ها

درستاین استتمثیلش.بجنگییعنی،خودتازکنیدفاعبایدصرقیمانند.نه:گویدمی،نکنیددفاعخودتان

کارمیچهکندحملهلشکرياگرولی.کندمیزندگیراحتقصرشایندروداردقصررومپادشاه،رومقیصر

میشمشیر.نه؟شیدبکُهمرامن،بگیریدهمراقصراینبیایید،کنیدحملهگویدمیخوابدمیرودمی؟کند

.خوابدنمیقصرشدر.جنگدمیآنهابارودمی،کندمیجمعراقشونش،بندد

حضورماشمشیر؟چیهماشمشیر.کندمیحملهداردسیاهیلشکرکهبینیممیوقتیهممابنابراینپس

مثلاستادانی،موالنامثلهمراهانی،کنندمیکمکمابهکهداریمهمراهانیشایدو.ماستتیزحضور،ماست

بیدارذهنخوابازبخواهندکه،شمامثلشایدباشنداستممکنکسانی.کنندمیکمکمابهدارند،موالنا

راشانتجربیاتوبرنامهاینبهزنندمیمردمکههاییتلفنهمانمثلولیشویدنمیآنهاوابستۀشما،بشوند

فکرنبایدوبنشینیعقبنبایدودبخسبینبایدديمافرّوکرّدرشماپس. گیریدمییادداریدشما،گویندمی

.استمشخّصکامالً،کردنخواهندحملهکهکنی

ذهنشتويدیديکهراکسیهرگویدمیخواندخواهمبعداًغزلییککردمعرضتانخدمتکههمینطورو

براي،بخوابدبگذارشما،بخوابدخواهدمیوکندمیستیزهکهدیديوکرديپیشنهاديیکشماوخوابیده

ماوظیفۀو.ذهنبخوابگرداندبرمیدوبارهراتویاکندمیحملهتوبهاوکنیمبیدارخوابازرااوبخواهیماینکه

توانماونخوابیتو،نخسبیتوباشمواظب،دوبارهنخسبیدیگرببینیم،کنیمبیدارراخودمانفقطکهاین است

تواندمیکهکندمیفکروکندمیگوشبرنامهاینبهکسیاگر،داریمراخودمانداشتننگهوبیدارکردنبیدار

.استخوابدرخودش،داردذهنیمنحتماً،بدهدنجاتغفلتازوکندبیداررادیگران

هايآموزشبهتوانندمیدیگران،کنیمبیدارتوانیمنمیهمرادیگران،کنیمعوضرادیگرانتوانیمنمیما

بیدارياینولی.بپذیرنداثروبدهندگوش،باشندطالباگرکنیدمیصحبتشماهاموقعبعضیحتّییابزرگان
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مجبورراآنهاونکردنمقاومتوبودنصفروارتعاشطریقازکهشماستبیدارينوراینوشماستعمیق

؟استتدرس.گذاردمیمثبتاثرآنهاروي،وانداشتنواکنشبه،نکردن

خواهندحملهشمابهشدنبیدارمسیردرذهنیهايمن،باشیدکیهرشماکهگرفتیمیادهمبیتاینازپس

میکردیدشناساییشماکهرادردهابرخیبساچه.کردخواهندحملهشمابههمشمادردهايوذهنیمن.کرد

بیدارتیزبایدشماو،کنندحملهشمابهآنها،بگیرندراختیادرراشمافکرهايوبیایندآنها،بیندازیدخواهید

بدستکهحضوريوهوشیاريذخیرةآنوبیداريوهوشیاريیعنیروممملکتازوقیصرمثلو،بمانید

.داریدنگهدردهاازوباورهاازوچیزهاازخودهویتکندنوتسلیماثردریداآورده

لشکرپسببردبزندبیایدحبشلشکرنگذارید.داریدنگهبایدرااینیدکشیدزحمتگشودیدفضامقداریک

نوشتهتمام،فرستدمینوشته،فرستدمیویدیوآدمبهحبشلشکر،باشدمدیاسوشول همینتواندمیحبش

مینکمکاینها.استحبشلشکرجزواینهاهستکنندهتحریک،هستمقاومت،هستستیزهآنتويکههایی

شامعنی،باشیمداشتهارتباطنبایدهمباماکهنیستاینشامعنی.برندمیفروخواببهراما،هیچیکهکنند

قراراوفَلَکنفوذزیروحبشلشکرحملۀبهکنیدتوجهاینکهبمحضنپذیریدتاثیروباشیدبیدارشمااین است

.توانیدنمی،دیگراستتمامکارت،بگیرید

حبشلشکربساچه.دانیدمیکهیدنکنفکر.بدهیدگوشدرستموالناهايحرفبهشماکنممیشنهادپیمن

،بلدممن،بیدارممن،زرنگممن،مندانممیگوییممیهمما،دهدمیقرارنفوذشزیرراماوکندمیحملهمابه

.دیرومیفروذهنخواببهدوباره

در آب و در گِل ای جان تا مهچو خر خنسبیش در شبعیسیِّ روزگاری، سَیّاح با

بعنوانراخودشکهاستهوشیاريمسیح؟چیهمسیح.هستیمسیحتویعنی،هستیزمانعیسايتوگویدمی

یکییکیراشدگیهویتهمکاروانسراهايباید،باشیجهانگردبایدانسانحضوریعنی.استشناختههوشیاري

اینهان،بمانآنتويراهامکانیعنیکنجهانگردي.نمانیآنتويوبگذريکنیشناسایی،بگذريآناز

هوشیاريازآگاههوشیاريمسیحکههمینطور.شدگیهویتهم؟چیهمکان.خواهمنمیدیگربودممنمکان

موردنسانیاهر،هوشیاريهربهراجع.هستندروزگارمسیحهاانسانهمۀ.دیگراستمسیحبراي اینکه،بود

راشدگیهویتهماینبشناسی،کنیحرکتباید،هستیشبتويمنتها،روزگاريمسیحتو،موالناستخطاب



# Programگنج حضور720برنامه شماره 720

11: صفحه

همیندر،گیردمیصورتشبدرحافظخدا،حافظخدا،حافظخداخوب،کردمزندگیاینتويمنهانبگویی

کههاشدگیهویتهمهمیندریعنی،هاشدگیهویتهموهوشیاريمخلوطیعنیگلدروآبدر.دنیاشب

.هستهمحضورهوشیارياین،هستمامرکزدر

نمیرادردهایم،امکردهگیردردهااینتويدرمنهان:گویدمی،کردهگیروگلآبایندرکههوشیاريمنتها

رهاتوانمنمیراهاگیشدهویتهماین،دلیلهربهببخشمتوانمنمیمنراهایمرنجشدیگر،ببخشمتوانم

خوردمیتکانکهطرفهرواستماندهگلتويکهاستخريشبیهانسانکاراین.اینهابهامچسبیده،کنم

بایدخر.ماستذهنهمینماخر،هستیمعیسیما.خرشوعیسیزندمیتمثیلهمینطور.رودمیفروبیشتر

.باشیمگلتوياگر،یمخرنفوذزیرماموقعآن،باشدمانفوذزیر

راماندلماکهچیزيهربایدما،نیستیمماهاشدگیهویتهماین،گلاینکهکنیمدركاستکافیفقط

مامرکز،ماستمرکزاینکهبراي،مادیدعینکشدهآنوکنیممیزندگیآنتويوجهانایندرکردیمخوش

24شما.چرخدمیمانفکرهايهیآنحوشوحولماکهچیزيره؟ماستمرکزچیزيچه.باشدتواندنمیآن

؟استتانبچه؟استپول.کنیدیادداشت؟چرخدمیچیزهاییچهحولتانفکرهايکهکنیدنگاهساعته

؟استتانسیاسیباورهاي؟استتاندین؟استتانخانۀ؟استتانمقام؟استتانبدن؟استهمسرتان

،هستندشماهايشدگیهویتهماینها،داریدمریضییک؟استاجتماعی،استسیاسیدانمنمیهايوضعیت

؟دیچرخمیماديچیزهايچهحوشوحولببین

تکرارراخودشانمرتبکهاستفکرهايهمانذهنیمنمرکزيهستۀوهستندماهايشدگیهویتهمآنها

منفیفکرزیاديمقدارکهدیدخواهیدکنیدنگاهعقببکشیدخوباگرشما،منفیفکرهايمخصوصاً،کنندمی

تواناییشماو.کنیدپیدابایدراآنها.اندذهنیمنمرکزيهستۀجزوآنها.دردزاستاینهاکه،آدمکندمی

،هستهمشفابخش.هستهمکنندهدرمانعیسی،روزگارعیسیگویدمیهمینبراي.داریدراآنهاشناسایی

.هستخداجنسازعیسی.ستههمشناسنده

میشناساییهوشیاريبصورتوشویممیتسلیملحظهاینیعنی.ندهیمدستازرامانبودنسیاحاینبله

باهابعضی.چرخممیاینحوشوحولمنو،کندمیجلبخودشبهرامنکههستفکريچهکهکنیم

چیزيچه،ترسندمی،کنندمیکنترل،کنندمیفکرآنبهراجعدائماً،هویتندهمشاندوستیاهمسرشان

.ترسیدمیشماکندمیتغییرداردچون،هستیدهویتهمآنبا؟بیروندرترساندمیراشما
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گر شهرِ یار خواهی، اندر سفر خنسبیها را در شب توان بریدنشب رو، که راه

نمیهمدیگرچیزهیچاینهابهامچسبیدهمندارمشدگیهویتهمذرهیکنگو،نخوابدنیاشبهمیندر

استشبدرکهگویدمیو.رفتنراهبهکنشروعدنیاشبدرذهنشبدرشب.يانیامدههااینبرايتو،خواهم

کهروشب.بشویمزندهاوبهداریمفرصتماکهاستسالهشتادهمیندریعنی،برسیخدابهتوانیمیتوکه

بهمثالًپریدیمنباتازهوشیاريبعنوانجوريچهما،مابریدیمشبدرهمرابقیه،بریدنتوانبشدرراهاراه

.نیستیادمان؟حیوان

شدگیهویتهمدروذهنشدرمدتهاانسان؟آمدهبوجودانساندفعهیکبودهحیوانهوشیاريجوريچه

شویممیتسلیمماوقتی.هوشیاريعینکازاستفادهبا،تسلیمبا،کنشروعکهگویدمی.کردهزندگیهایش

بهآن،ماديعینکبرعکس،خداستعینکخالیفضايآن،کنیممیبازرافضالحظهایناتفاقاطرافدریعنی

، شويمیسبک، شويمیسبک،شويمیآزادواندازيمیهی،بیندازيبایدراچیزيچهکهدهدمینشانما

،استبیرونیآدماین،آوردمینفوذزیرراشماچیزيچه،چرخاندمیراشماچیزچهنیببیوشويمیسبک

هکاستچیزچه،استتانموهاي،استخودتانخوشگلی،استخودتانجسم،استپول،استبیرونیچیزیک

؟برويراهگذاردنمیراشما

همیندررفتنراهبهکنشروعگویدمی.هستیمبیرونیچیزهايیکمشغولوقتی؟برویمراهتوانیمنمیماکی

یکتاییفضايبهخواهیمی،خواهیمیرایارشهرتواگرو.برويراراهاینتوانیمیاستزندگیاینمدت

نایستادنوذهنازحرکتاست، جبراین،کندتوجهبایدهرکسینه؟نرویمتوانیممیبرویمخواهیممیکهبروي

شکمدرکندمیانتخابنفریکبگوییماستاینشبیه.بیرونبیاییمذهنازمابایدیعنی،ستاجبرذهندر

نه،کندمیحملراشماداردهمیکی،استمفتغذاي؟دارداشکالیچه،بماندآنجاهمبازماه9ازبعدمادرش

برايمادیدعینکهاشدگیهویتهم،هوشیاريبراينیستزندگیجايذهن.بیرونبیاییبایدتوانینمی

.باشدتواندنمیهمیشه

میداردزیادحدازبیشکهآیدمیبنظرسالدهازبعدولی،ندارداشکالیمانزندگیاولسالهشتهفتبراي

ایندر،یکتاییفضاي،بخواهیبایدکهخواهییارشهرگر،شودمیایجاددردهمهاینکهاستهمینبراي،شود

.راهاشدگیهویتهماندازیممیگردیمبرمیسفر،شدیمهویتهمرفتیمسفر
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چهلآیاکشدمیطولچقدربپرسدیکیاستممکنحاال.کردندنمیهویتهمراماچیزهمهاینباکاشاي

استممکن،کشدنمیطولسالچهل،نه؟بشناسمرااینهابکشمزحمتسالچهلبایددوبارهمن،استسالم

شمالزوماً.بکشدطولسالپنجممکن،بکشدطولروزپنجاستممکن،بکشدطولايعدهیکبرايدقیقهپنج

.عللموقوفنهاستفَیکونکُناوکار:گفت.بگیریداندازهتانذهنبانباید

هایمشدگییتهوهمازمنحاالکشدمیطولچقدرنگیریداندازهونکنیدتجسمذهنباموقعهیچشمایعنی

کاربعدمانچهاررويبایدماروزهر،کنیدکارخودتانرويبایدشماروزهریعنینخسبسفردرشما،بشومرها

مانتنایناحتیاجاتیچهکهببینیم،بخوریمخوبغذاي،کنیمورزشباید،کنیمکاربایدمانفیزیکیبعد،کنیم

اینها،کنیمسازندهفکر،کنیمفکر،بنویسیمچیزيبتوانیم،بخوانیمکتابدبایماهمینطورهمفکرينظراز.دارد

لطیفهیجاناتبهعشقبهرااینها،ترس،خشممثلرامانخشمگینهیجاناتبتوانیم.استذهنیهايورزش

رامانجانایمشدهرمقبیایمشدهجانبیکهروزبهروزو.کنیمتبدیللطافت،فضاگشایی،زیباییحسمثل

.آیدمیهاشدگیهویتهمانداختنازاینو،کنیمزیاد

بکار،شودمیسالممافیزیکیمابدنوقتی،شودمیلطیفمااحساساتوقتی،اندشدهبافتهبهمبعدچهاراین

درراندگیزارتعاشیعنی،شویممیجاندارتر،گذاردمیاثردارد ماجانرويکهبینیممیدفعهیک،افتدمی

فکرهايبراي،شودمیسازندهداردفکرهایمانشویممیمتوجهبعد.کنیممیحسداریمبیشتروجودمانذرات

هیجاننیستترس،بینگیزاندراماکهنیستخشمدیگرچون،گیردمیقرارزندگیخرداختیاردرمرتّبمان

.شوندمیسازندهمافکرهاي،گیردمیقرارامفکراینمبنايکهاستزندگیلطافت،نیستندبدهاي

میبیدار،بودنآنبهشویممیبیداریعنی،شویممیبیداروقتیو.ماستمعنويبعدرويمابعدچهاراینتمام

اینو،ایمزندهاونهایتبیبهماواستزندگیمااصلیبعدآن،فرمندمابعدچهاراین،فرمنداینهاکهشویم

.گیردمیصورتدنیاشبدراینهاهمۀشویممیآزاد،رسدمیآنهابهغذا،درستشوندمیادارهمابعدارچه

سفردردنیامردمبیشتر.نخوابیمسفردرکهبشرطی،رسیممیدنیاشبهمیندرخداشهربهشهریاربه

از،حیوانبهنبات،نباتبهجمادازهمیشهگفتم،شدهشروعسفر،سفر،سفريگویدمیداردیدببین.نداخوابیده

دیگرکشدمیطولچقدر،بمانیذهنتوينباید،شدينهایتبیروزيچندیکانسانذهناز،انسانبهحیوان

گذشتهازماکشدمیطولچقدر؟لحظهاینبهبیاییبرگرديهاشدگیهویتهمازجهانازبگیریدتصمیمشما

کهزندگیخودمامگرکشدمیطولچقدر؟استزندگیکهحقیقیلحظۀاینبهویمبشجمعمجازيآیندهو
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باحقیقیشدنزندهیااستزندگیحسواستآننهایتبیبهبودنزنده،لحظهایندراستزندگیخود

زیادولمپمنآقاومردمتوجهاتومردمتاییدهايباوهاخوشیبا،گیردمیصورتذهنتويکهمجازيزندگی

تشخیصراتادواینفرقماکشدمیطولچقدر؟زندگیشدکهاین،کنممیکیفدارمچقدر،آمدهخوشمشده

.بکشدطولنبایداصالً؟بدهیم

البته.کنمزندگیخواهممیذهنتويمنبگوید،نخواهدراشهریارکسیاینکهمگر،نیستمشکلبیداريپس

کار،استذهنیمنکاراینو،بمانندذهنتويکنیممیتشویقوداریممیواکنشوابهرامردمناآگاهانهما

شماسفراینتوشودمیسببچیزيچه،کنیدسوالخودتانازشما.بگوییخواهیمیاگر،استشیطان

چه.کنیدلسواخودتاناز؟برویدراراهخواهیدنمیشبدرچراشما؟خواهیدنمیراشهریارچراشما؟بخوابید

تويبایدکهکنندمیتلقینشمابهمرتّبکههستندشمازندگیدرکسانیچه؟اندازدمیعقبراشماعواملی

؟بمانیدذهن

زهنار ای برادر، جای دگر خنسبیدر سایه خدایی خسپند نیکبختان

درلحظههریعنیاستخوابیدهخداسایۀدر،استخوابیدهخداسایۀدراستخوشبختکهکسیکهگویدمی

همینطور،شدهنهایتبی،شدهگشودهفضااصالًیا،فضاگشاستاتفاقاتمقابلدرلحظههر،استتسلیمحال

اندازةبهبودنییک،کندمیفکرهموقتیو.رودنمیذهنخواببهدیگر،شدهزندهخدانهایتبیبهمانده

آنپشتش،شودمیهمراهیخدایازندگینهایتبیاینازعملشوفکرشیعنی.استفکرشپشتنهایتبی

یککنیممیعمل،کنیممیفکروقتیماچون.کندمیعمل،کندمیفکرهماگرداردخداسایۀدرپس.است

.پذیریممیاثر،جهانبهشویممیهویتهممقداري

اونهایتبیبهکههستندپیشرفتهینقدرااینهایایعنی،خوابندمیخداسایۀدرنیکبختهايآدمگویدمی

وکندعبورآنهااززندگیعشقوزندگیخردگذارندمیو،شوندمیتسلیملحظهبهلحظهنهیا،اندشدهزنده

سرچشمهماديمرکزیکازکهنیستاینطوري.نیستذهنیمنبهوابستهفکرشانبنابراین.فکرشانبهبریزد

اینهاو.کنندمیعملچهوکنندمیفکرچهکهبیدارنداینهاپس.استفکرشانشتپبیداريیک.گیردمی

خانۀشماکهنیستاینموفقیتوخوشبختی.راخوشبختییاگویدمیمابهرانیکبختیمعنیو.نیکبختند

وخوشبختی.شیباآوردهبدستچیزهزارتا،باشیخوشگلدانمنمی،باشیموفّقکارتتوي،باشیدداشتهبزرگ
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بعدتچهارواردهمبلکه،بشودعملتوفکرواردزندگیعشقوزندگیخردلحظهایندرکهاین استموفّقیت

.ایشانباصطالحبخوابیخداسایۀدریعنی.استخوشبختیوموفّقیتمعنیاین.بشود

جايتقریباًمردمهمۀالبته.نخوابدیگرجاي،کناحتیاط،باشآگاه،باشحذربر،برادرايباشمواظبگویدمی

خشممافکرهايبنايزیروانگیزهوقتیکنیدفکرشماآخر.استخرابماوضعهمینبراي.اندخوابیدهدیگر

چهپس،مافکرهاينیایدطرفآنازوباشدشدگیهویتهم،استتوزيکینه،استرنجش،استترس،است

فکرپشتبودناگر،برادرايکناحتیاطبسیار،باشحذربربسیار.دهدمیهشدارموالنا؟اینهاشوندمیفکري

.دیگرجايیکخوابیدي،استخرابکارت،نیستتوعملو

کجامن،کندفکر،ببنددراهایشچشمخواهدمیکسیهر،کنممیتاکیدمنرااینهاخوانممیمنرااینها

درایشانبقولمنیا؟داردوامیواکنشبهرامنمردمرفتارآیا؟چیهمنملعوفکرهايانگیزه؟امخوابیده

قربانیمنوکندمیمتغیررامنبیرونیتغییراتیعنی؟هستممتغیرفلکنفوذزیرمنآیا؟خفتمرودر،زبر

وضعیتاینبلکهمدهنمینشانواکنشمن؟پذیردمیاثرمنازبیرونیتغییراتنهیا،هستمبیرونتغییرات

.نیستآسانتبدیلاین؟استیکیکدام.پذیرندمیاثرمنازکههستندبیرونیهاي

حملهبیاامخوابیدهمنبگوشما.کندمیحملهتوبهحبشلشکر.دهدمیتوضیحمابهراهاهمینداردموالنا

دیگرذهنیهايمندیگرهايآدم،کندمیخرابراچیزهمهآیدمیخوب.بکنخواهیمیکاريهر،کن

.نه؟بدهیمقرارتغییراتاینتاثیرمعرضدرراخودمانبایدماآیا.ریزندمیبهمراشماحضور

پایان قسمت اول 

 &&&
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تو یوسفی، هال تا جز با پدر خنسبیچون از پدر جدا شد، یوسف نه مبتال شد؟

شدجداپدرازیوسفوقتیکهدانیدمی.هستیمیوسفهمما،تخداس،استزندگیخودیوسفپدراینجادر

جداپدرازوقتی:گویدمی.شدگرفتاريوشددرد،شدرنجدچارو،چاهبهانداختندراآنحسودشبرادرهاي

یکیپدربامابله؟نهیاشدیمجداپدرازهمما.افتادچرا؟نیفتادگرفتاريودردورنجبه؟نشدمبتالیوسف،شد

افراطشدگیهویتهمدروشدیمهویتهمچیزهاباآمدیم،هستیماوامتداد،هستیمیکیخدابا،هستیم

هویتهم،همدردهاباشدایجاددردو.مامرکزشدنداینها،مادیدشدنداینهاو،کردیمزیادراتعدادش،کردیم

.ایمشدهجداکامالًپدرازبنابراین.شدیم

اینکهمگر.کنیممیهايدیگرآدمباماکهجداییحسبابسنجیدراخداازیعنیراپدرازجدایییزانمشما

،کندحسدیگراندررابودنبتواندکهباشدشدهزندههوشیارانهزندگیخودبه،باشدشدهزندهعشقبهکسی

باماحتّی،جداستهمهاز،باشدذهنیمناگرنهگرو.کندشناسایی،کندحسرادیگرانوجودبودنشبا

ذهندریعنیشدگیهویتهموجدایی،شدگیهویتهموجدایی،داریمرابطهجداییبراساسهمهمسرمان

مادشمنیامامردم،همینطورهمدیگرمردم،همینطورمابچه،ماستمتعلّقاتازیکیماهمسرکنیممیفکرما

مادوستآنها،کنیمبهتروکنیمزیادرامانذهنیمن،کنندمیکمکمابهکهآنهایی،مادوستیاهستند

.استذهنیمنکارسیستماین.هستندمادشمنآنهاماذهنیمنبهکنندمیحملهکهآنهایی.هستند

بایعنیخوابمبپدربابخواهممناگر،بخوابیپدربافقطباشآگاههله،باشمواظب،یوسفیتو:گویدمیمابه

فکریعنیخوابیدناینجادر،کنممیفکروقتی.کنمحسرااوهمیشه،باشماوپیشبایدهمیشه،بخوابمزندگی

یواشماجهاناینرويکاروتجسمکنیممیشروعمااینکهبمحضچون،کردنکارجهاناینرويوکردن

کاراینوباشدتوباهمبودنییکباشمواظبگویدمی،مشویمیجداکهحالعیندرولی.شویممیجدایواش

.استسخت

میحرفکهموقعیآیاببینیدشما.کنیدتمرین،کنیدکارخودتانرويفقطشماکهاین استمستلزمکاراین

یک؟هستتانفکرهاياینزیرظریفآرامشیک،کنیدمیصحبتیکیبا،کنیدمیعملکهموقعی،زنید

کهزندمیحرفیشمابهکسیآیا؟هستتانفکرهاياینپشتبزرگفضايیک،فضاداريیک،ییفضاگشا

میبودنیکیحسمردمباآیا؟پرّیدمیفوراًیا،کنیدبازتوانیدمیرافضا،آیدنمیخوششتانذهنظاهراً
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مقاومتبه،پردازیدمیستیزهبههاتفاوتاینسر؟هستندمهموجديشمابرايسطحیهايتفاوتنهیاکنید

این نشانچیزيهرمقابلدرمقاومتیهر.داریدمقاومت،ذهنیاتتاناساسبرداریدقضاوتشماآیا،پردازیدمی

.خوابیممیاوازجداما،خوابیمنمیپدرباماکهاست

چقدرمن؟دارمقضاوتچقدرمن؟دارممقاومتچقدرمن.بگذاریدنورافکنزیرراخودتان،راخودتانبسنجید

کهقدرهمان؟کنممیمردمازجداییحسشمااگر.کنیمیخداازهمهمانقدر،کنیمیمردمازجداییحس

دشمنودوستاگرولی.شویدمییکیاوباداریدشماپس،دهیدمیجاخودتاندرراهمهکههستیدفضادار

این،شانمذهبی،شانسیاسیباورهاي،شانباورهای،دانممیچهبراساس،کنیمیجداراهاانسانوکنیمی

ازشدهجدایوسفشما،هستیدمبتالشما،نیستیدپدرباشماخوب،استمندشمناین،استمذهبآنازآدم

.هستیدپدر

،بخوابیپدربافقطکهباشآگاه،باشمواظبخیلی،باشمواظبیعنی،هالیوسفیتوگویدمیموالناامروزمابه

.هستیاوبهزنده،کنینمیعملوکنینمیفکروقتیتنهانهیعنی.دهممیتوضیحدوبارهرابخوابیپدربا

وفکرپشتاوهنوز،بشويجدا،بِکَنیراخودتکهروينمیذهنتوياینقدر،کنیمیعمل،کنیمیفکروقتی

راسکوتلطفاًوکنیدکاروکنیدصبر،نیستیداگر،هستیدزندهعمیقبسیاربودنیکبهشماپس.استتوعمل

.ندارمکاريکسیبا،کنممیکارخودمرويمن،زنیمنمیحرفهمما.فرماییدرعایت

هان تا میانِ ایشان جز با حَذَر خنسبیزیرا برادرانت دارند قصدِ جانت

یوسفماکهیوسفبرادران.دهممیتوضیحدوبارهرابرادران،دارندراتوجانقصدتوبرادراناینکهبراي

همۀاینهابودهمازندگیدرهرکسیمادانشگاهاستادان،معلمین،دوست،خواهر،برادر،مامادر،ماپدر.هستیم

درندبمیرانمراخواستندمی،تناینبهبکشندخواستندنمی،داشتندرامنجانقصدهمه،بودندیوسفبرادران

.بودندموفّقکه،داشتندرامنروحکشتنقصد،کنندهویتهممراخواستندمی،ذهن

هوشیار،زیباست،آیدمییوسفبصورتکسیهر،استانسانیهوشیاريیوسفاینرایوسفکهببینیدشما

بهراخودشانرهايفککهاول.آورندمیسرشبالییچهاولهمانمادرهاوپدرببینید.خداستجنساز،است

بگذارراآنداریمماباوريهریعنی،بشویدهویتهمماباورهايبابایدشماگویندمی،کنندمیتحمیلاو

باوربهترینماباورهايوببینماباورهايبا،هاببینیخدابامبادا،ببینیراجهانآنهاعینکپشتاز،مرکزت
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توبه،گوییمنمیاهللاباركتوبه،کنیممیطردراتوما،نشويهویتهمآنهابانبینیماباورهايبااگرو.است

؟کندکارچههمبچه،کنیمنمیتوجه،کنیمنمیتاییدت،کنیمنمیآمیزمحبتنگاه

درباشبیدارهان،باشحذربر،باشمواظباستسالتسی،استسالتبیست،استسالتدهشماکهاالنولی

،هستیممانبرادرانبینکنیممیعمل،کنیممیفکرماکهاالنیعنی.نخسبیحذربااحتیاطباجزبرادرانمیان

بکشندخواهندمیراماوگذارندمیاثراگر؟گذارندنمییاگذارندمیاثرمارويمانبرادراناینببینیمباید

زیادرامامقاومت،جهانبادوبارهراماکنندهویتهم،کنندمردهراماروح،مانروحبهنسبتبمیرانندیعنی

کنممیبازمنآیدمیویدیوییهرکه.نداریمکه؟داریماحتیاطماآیا،بدهندقضاوتابزارهايمابههی،کنند

احتیاطکهمنبدهمگوشتوانممیکانالیهربه.خوانممیراایننویسندمیمردمکهچیهر،کنممینگاه

.قدرتمندممندانشمندم،منکهاینبرايندارم؟چراندارم،

نمیچرا،می گوییماینطوريماهمه،بگذارنداثرمنرويتوانندمیبرادرانممگرکند،میفکراینطوريهرکسی

هکنیستذهنیمنهیچ.جانتقصددارندبرادرانت،زیرا:گویدمیچیموالنامثلبزرگیبگذارند؟اثرتوانند

هویتهمآنهابا،دارددردمرکزشدرکهکسیست،اضررهممهرشباشد،داشتهمابهنسبتدرستیقصد

چهبکند،دردجنسازراشماکهاینازغیر؟بدهدشمابهداردچیدردازغیرباشد،شمادوستکنفرضشده،

بکند؟شمابرايتواندمیخوبیکار

آنآدماینمحتاجانقدرماچرا.درونازبشودوصلپدربهتواندمیتسلیمباکسیهرپدر،گفتموالناامروز

تسلیمخوبکند،دعامنبرايبخواهمآنازبگذارم،رادستمبروماینجابه؟هستیممکانآنومکاناینوآدم

چههرتغییرایندخواهمیهمیشههستیم،آنجنسازماکهزندگیاین،خدااین،پدراینباش،پدربابشو،

شما.بشویمآزادوبیندازیمرافکرها و غیره با دردها و شدگیهایمانهویتهممایعنیبشود،انجاممادرسریعتر

فکر؟خوابیدیدبرادرهابیناحتیاطبیقدراینچراو؟خواهیدنمیکمکهست،اصلیکنندهکمککهاوازچرا

.زحمتبیبیتاینرويکنید

گر تو ز رَه روانی، بر ره گذر خنسبیمشسِ دین را جز رَه روی نیابدتربیزِ 

کهآفتابیدین،آفتابیعنی،دینشمسشویممیشویم،میواردشماکهیکتاییفضايیعنیدینشمستبریز

ما،بودیمراهروکهاینازپسیعنی.خداستبینشوهستاوخردمااصلیدین.تابدمیماازاصلیدینحقیقتا
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دررافضااینشدنبازماکهرسدمیجایییکباالخرهکردیم،سعیخودمانبیداريدرهی یدیم،بنخسراهدر

شماستاشدنبازحالدرشمادروندرفضااگرو.شودمیبازدرونماندرفضایعنی.کنیممیتجربهدرونمان

کنید،میرهاراآنهاشماوشوندمیرهادارندنچنگتاازشدگیهاهویتهماینبینیدمیشمااگرنترسید،

. نترسید

میتبدیلدینافتاببهماآندرکهیکتاییفضاي.نترسید: گوید کهموالنا میخواند،خواهیممثنويدرهمامروز

روراهفقطکنید،کارخودتانرويشماساعتچندروزهر.بایستدنبایدکسییعنیراهرويبوسیلهفقطشویم،

یکتاییسمتبهکرديشروعهاشدگیهویتهمازوهستیراهروندههستی،راهروتواگرو.کندپیداتواندمی

.بخوابینبایدرهگذر،ایندرصورتایندر،رويمی

بدهند،غلطدیدتوانندمیکنند،معطلتوانندمیبخوابانند،توانندمیراشمایوسفبرادرانکهدیدیدامروزو

ازخود،بهتوجهو،آنهابانداشتنکارباتیز،حضورباروم،قیصرمثلشماولی. حبشلشگر،کنندحملهتوانندیم

دیگربخوانم،شمابرايرارباعیاینبدهیداجازه.بدهیدادامهراهبهوبمانیدمصونتوانیدمیخطراتاینتمام

.رفتخواهیمجلوسریعخیلیید،اهگرفتشماراپیغام

484مولوي، دیوان شمس، رباعی شماره 

آن کس که خرب یافت از او کی خسبد؟خرب از وی خسبدآن سر که بُوَد بی

حسرابودنبینهایتلحطهیکنشده،زندهزندگیبهآگاهانهموقعهیچنداشته،یکتاییتجربههیچکهکسیهر

درخوابدنمیدیگرشد،زندهاوبهايلحظهیافت،رخبخداازکهکسیآن.خوابدمیذهنشدررودمینکرده،

بیدارزندگیبهايدرجهبهکنیدمیگوشبرنامهاینبهکهشمااالنخوابیده،کهستاآگاه،بخوابدهماگرذهن،

نمیشماو،برودفروخواببهدردهاشتوهستممکنآدمکه دانیدمیشناسید،میراذهنخوابشدید،

.کنیدمیگوشبرنامهاینبهکههستهمینبرايبدهید،ادامهخواببهخواهید

وی خسبدای وای بر آن کسی که بی:گوید عشق در دو گوشم مهه شبمی

خدابدونکهکسیحالبهوايگوید،میمنگوشبهخداگوید،میمنگوشبهعشقاینلحظههرگویدمی

آیازندگیتان،درداریدمسالهنقدریاچراشویدمیمتوجهاالنشمابخو.بخوابداوبهشدنزندهبدونبخوابد،

ونکنیدعملونکنیدفکرشدگیهاهویتهممرکزازشماکهبشرطیبله،بشود؟حلمسائلاینشودمی
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گذشتهبهنگیرید،انتقامنرنجید،نترسید،نشوید،خشمگیننکنید،شکایت.نباشدشدگیهاهویتهمعینکتان

حتی،کنیدبازفضالحظهایناتفاقمقابلدرتوانیدمیچیهرهست،توهمگذشتهنخورید،افسوسگردید،برن

میلحظهاینوهستیگزندلحظهاینکهبدانیدکنید،بازفضاکنید،بازفضاافتد،میذهنتانتواتفاقاگر

.بدهدقرارشمااراختیدرراخردشخواهدمیزندگیلحظهاین.کندکمکشمابهخواهد

ازخواهممیبشوم،زندهخداذهنبهخواهممیمنگفتمیانیشتینزدم،اینجاانیشتینازراحرفاینهابار

یعنیهستند،جزئیاتجزواتفاقاتکند،عبورمناززندگیخردلحظههرخواهممییعنیباشم،مطلعخداذهن

میبداتفاقاتبعدالحظه،ایندرکندعبورمناززندگیخردستاقدورمکهآنجاتاندارم،کاريدیگر جزئیاتبا

میبدکوچولویکیحاالشد،خواهنددرستخردآنبااتفاقاتشد،خواهندادارهاتفاقاتافتند،میخوبافتند،

بهمنرويزندگیاینباالخرهافتد،میخوبافتد،میبدافتد،میخوببد می افتد، بزرگدانمنمیافتد،

.شدخواهدگشودهسازندگیبهوزیبایی

چونبخوانم،برایتانسریعاراکنندهبیداربسیاربیتچهاراینخواندم،بارهاوبارهاکههمرااینبدهیداجازه

میشمابرايکهبیتیچهاراینکنند،نمیعملآنبهدانندمییادانندنمییاراابیاتاینايعدهیکهنوز

رويبگذاریدراتمرکزتانکنیدرهاراخودتانیا،کنیدعوضرادیگرانبخواهیدشمااگرکهگویدمیداردوانم،خ

محضبهکهاینبرايشد،خواهیدخالیوبدعادت،بدخوشما.شدنخواهیدموفقشماکنید،کارآنرويکهیکی

.ذهنتويرویدمیدیگر،یکیرويبگذاریدبردارید،خودتانرويازراتوجهتانشماکهاین

اینتماشاگرایشانوکند،میعبوراواززندگیشاديزندگی،خردهست،زندگیباموازيکنیدفرضکسییک

رويهمسرش،روي،بگذاردبرداردراحواسششود،میبیدارخوابازیواشیواشداردوهستموضوع

تويرودمیزندگی،ازشودمیقطعصورتایندربدهم،تغییراراوخواهممیمنکهدیگریکیرويفرزندش،

نمیکههمآدماینوشودمیقبلیبدخويهمانپس.کندمیکاردارددیگریکیباستاذهنشحاالذهنش،

میبدخووشویدمیخالیشود،میقطعزندگیباتماستانکهشماکند،میخالیراشماکند،تغییرخواهد

.گرددمیبردوبارهذهنیتانخويعنیی.شوید
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3196مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بیت 

کنیخویش را بدخُو و خالی میتا کنی مر غیر را حَبْر و سَنی

ازکهچراشوي،میبدخوخودتکنی،بزرگکنی،دانشمندکنی،درستکنی،عوضبخواهیرادیگریکیتا

را،اینکنیدتوجهولیکنیدگوشخوبکنم،میخواهشکنیدلعمشوید،میخالیوشویدمیقطعزندگی

تربیتراآنهابکنیم،راکوششمانحداکثربایدماهستند،ماتربیتونظارتتحتسالگیجدهیهتامافرزندان

خطرهاازبگیرند،یادراکردنفکردرستکنند،رشدبگذاریموبدهیمیادشانایبهراچیزهاهمینکنیم،

دربشوندمستقلبگذاریمبایدرسیدند،بیستو جدهیهسنبهوکردندرشدکهاینازپسو.کنیماهشانآگ

فیزیکبتوانندباشند،هیجاناتشانمسئولبتوانندبکنند،خودشانراخودشانفکرهايبتوانندبعد،چهار

.کنندادارهخودشانراخودشان

راخودشپولبتواندبایدسالگیجدهیهازبعدهرکسیماست،ولپجنبهما،فیزیکیبعدهايجنبهازیکی

هستیمماکهبگوییدفرزندبهرااستنباطایننبایدمادروپدربعنوانشمابیاورد،درتواندمیوبیاورددرخودش

ازبعدهارچدربایدنه.کنخرجشمادهیم،میماطوريهمیننگیر،یادکارکنی،میکارچیبرايداریم،که

میخودشدیدیمدیگرسال،یکوبیستوسالبیستبهرسیدوقتیاما.کندرشدفرزندمانمالی،بعدجمله

پدرينقشهویتیم،همآنباکهرانقشو،نیاوریمدرکنترلزیروکنیمرهابایدباشد،مستقلبعدچهاردرتواند

.بدهیمادامهنبایدرامادريو

چهلاالن کهنکنمکنترلراتواگرمنگویدمیمادرنیازمندند،مادريويپدرنقشبهمادرهاوپدرازخیلی

اینبشوي،زندهخدابینهایتبهبایدهستیانسانتوخوب؟امکارهچیمنپسنیستم،مادرمن پساستسالت

بادانیممیماو.هستنقشهاداماین.نیستزندگیاینکنی،میکنترلویکیرويانداختیراخودتتوکه

.دهیممیانجامماهستندوظایفسريیکنقشها.بشویمهویتهمنبایدهایماننقش

بودنپشتشکه،شودمیوظیفهبهتبدیلهمنقشباشد،بودنپشتشبایدگفتما،بهگفتموالناامروز

دروظیفهآندهیم،میانجامماراوظیفهسريیکبعدهست،عشقیزمینهیکوهستعشقپشتشخداست،

اوبالیو،داریمدوستراهمهوفرزندمانعشقبراساسماشویم،میبودندوبارهماو،شودمیتمامجایییک

بودنمابودنبایدشدیم،میهویتهمنبایدهمموقعهمانبود،مافرزندکههمموقعهماننیستیم،هویتهم
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ودانشمندرادیگرشخصمابنابرایندادیم،میانجامراوظیفهتعدادیکبودنزمینهدرکرد،میشناساییرااو

وشویممیخشمگینوشویممیبدخووشویممیخالیخودمانبکنیمبخواهیماگربکنیم،توانیمنمیبزرگوار

:گویدمیرهدوبا.افتیممیعقبخودمانکنیم،کاراورويبایدذهنمانبامرتبماو.شودنمیاو

هین بگو مَهراس از خالی شدنمتصل چون شد دلت با آن عَدَن

یکتاییفضايعدنوبشودبینهایتدلتبگذارکن،کارخودترويبیاتوکنی،دانشمندنیستالزمرادیگرانتو

بشوي،تبدیلتبینهایبهآیاشماشدي،بینهایتدیگر،شوينمیخالیبگوحاالآنجا،بهشدمتصلوقتی،ستا

دانیمیبکنی،راهنماییهستممکنکرد،خالیشودنمیراتوولی.نهکنی؟عوضرادیگرانهمبازآییمی

واقعاکههستندکسانیدارند،وجودطالبانیولیکرد،خواهدحملههنوزحبشلشگرندهند،گوشهستممکن

کردیمدرستما کهسیستمینوهمچیکاتفاقاشنوند،میآنهاوگوییدمیشمابگیرند،یادچیزيخواهندمی

طالبکسیهرکنید،میپخشراموالناییدرسهايوراموالناییدانششما،تلویزیونیکمثلهست،بهترین

کارچی؟نشديچرا؟نشديیاشديبیدارحضوربهآیاکهزنیمنمیرامردمدرگیرد،نمینباشدگیرد،میباشد

؟پسکنیمی

کم خنواهد شد بگو دریاست اینمر قُل زین آمدش کای راستینا

یکعینشده،تبدیلیکتاییفضايبهراستیبهايکهآمدهاینبراي،آمدهقرآندرکهقلامربگو:گویدمی

ضافآنازبایدبگذاریم،اثردیگرانرويباشدقراراگرهمماچی؟یعنیشد،نخواهدتماماینبگوبگودریاست،

مریضماذهنیمنموقعآنبعدکنیم،عوضرایکیبخواهیمباشیم،داشتهذهنیمنماشودنمی.کنیمبصحبت

اثرتوانیممیدوهرحرف،وشناساییوارتعاشرويازموقعآنشدیم،زندهفضاآنبهماوقتی.بشودتر

گذارد؟میاثرچرامارويموالناحرف.ذاردگنمیاثرتنهاحرفنیست،بودنشناساییاینوقتیولیبگذاریم،

.آمدهبودنفضايازکهاینبراي

خشک ست باغهین تلف کم کن که لباَنْصِتوا یعنی که آبت را به الغ

براينکن،تلفراانرژیتبیهودهتوکههستاینمعنیشآمدهقرآندرکهباشیدخاموشیاباشیدساکتفرمان

هست،مریضفکرهایششده،مریضبدنشبعدش،چهاریعنیباغشکهکسیه،خشکیدخودتباغکهاین

غلطدیدشهست،مرکزشدرشدگیهویتهمودردازپرگمشده،دردهایشدرگمشده،فکرهایشدرخودش
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راذهنباشید،خاموش.آمدهاینبرايباشیدخاموشگویدمی.کندعوضرامردمخواهدمیداردهیهست،

کنید،بازرافضاباشید،خاموشبیشتربگذارید،خودتانرويبردارید،مردمرويازراتمرکزتاند،کنیخاموش

باغوکنیدرسترادیگرانخواهیمیچجوريخشکیده،باغتکهتو.کنمدرستراشمامنتاید،وبشتسلیم

کنی؟درسترامردمزندگیکنی،آبادکنی،آبادانرادیگران

برداریم،خودمانرويازراافکننورمااگر.شدسادهخیلیرا،انرژیتنکنتلفیعنیگوید،میراایندارد

منشود،میفعالذهنیمنذهن،تورویممیماشود،میقطعزندگیازتماسمانمادیگر،یکیرويبگذاریم

نوراگر.شودنمیعوضهمچیهیندارد،فایدههست،عبثکاراینکند،میکاردیگرذهنیمنرويمانذهنی

بامادارداحتمالبیرون،بیایدخردفضاآنازکنیم،بازفضاهمکمیمقداریکولوباشد،خودمانرويافکن

هستممکنزدن،آیدمیفضاآنازکهحرفهاییباومردمنیاوردندرواکنشبهمقاومت،عدمبازندگیارتعاش

.بگذاریماثرمردمروي

رويشماکنیم،آبادراخودمانباغکههستیمایندنبال.بگذاریماثرمردمرويکهنیستیمایندنبالماالاصولی

.بلهگذارید،میاثرداریدهمدیگرانرويدیدخواهیدکنید،کاربعدتانچهار

آدمهاییبهرسیدیداگرگوید،میمابهداردموالناکههستسادهخیلیخوانم،میبرایتانغزلییکسریعاالن

. بخوابندبگذاریدخوابیدند،دیدیدکه

314مولوي، دیوان شمس، غزل شماره 

تو را که عشق نداری، تو را رواست، خبسب

برو که عشق و غمِ او نصیبِ ماست، خبسب

کنم،بیداربایدمنرااینگویدمیهست،ذهنشتواینندارد،عشقبینیدمیکسیبهرسیدمیآییدمیشما

توکهداردمیروازندگینداري،عشقکهتوگویدمی.کنیدکارخودتانرويفقطشمابخوابد،اوکهرواستنه

فرمولگیریممینتیجهپس.بخوابذهنتتوبروتو.ماستنصیبعشقغموعشقهمکهبروبخوابی،ذهنتتو

دلتانتوشمابخوابند،ذهنشاندرخواهندمیهکنزدیکهايآدمحتیبینیدمیآدمهاییشمااگرست،ااین

بینهایتبشود،قائمخودشرويهوشیاريکهایناو،بهشدنزندهیکتایی،فضايبهشدنزندهعشق،بگویید

دیگران، نصیب من است،ماستیبصناین،خودمرويکنممیکاروفکرمآنتويمرتبمنکهاوغموبشود
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یکیواقعاًکهبشودروشنواقعاًمابرايکه کرد،خواهیمکاراالنصحبتاینرويما.ابندبخو،بخوابندخواهندمی

می،کنیمعوضرادیگرانخواهیممیکهاستاین،بشویمموفقخودمانتوانیمنمیماهکراهایندرخطرهااز

فامیلتو،منیخواهرتو،منیادربرتو،منیۀ بچتو،منیهمسرتو،شوبیدارهمتواستحیفکهبگوییمخواهیم

ذهندراشههم،شوينمیبیدارچراتو، آخرشوممیبیداردارمخوانممیرااینهااالنمن،منیدوستتو،منی

.شدنخواهیموفقگرنهوبخوابدبگذار:گویدمیموالنا.ياخوابیده

داردهمسرکهشخصییک.بگذارياثرشخصآنرويکهدارداحتمال،کنیبازرافضاآنوبشويموفقتواگر

دروندربودنآنجایییک، بازکندمیبازرافضاوشودمیدارفضا،کندمیکار،کندمیکارخودشروي

شماکهدیبدان.یدانشدهوسیعکافیة اندازبهشماکهبدانیدآیدنمیدراگر،آمدخواهددرارتعاشبههمسرش

اینآخرکنم؟کاربایدچرامن،آخرکندنمیکارچرااینبابا،باشدیادمانلحظههراینکه،نیدکمیمقاومتهنوز

.داردفایدهخیلی.نیستاینطورينکند؟کاراو،کنمکارمنکهداردفایدهچه

ست،ارابطهدرهمیشهانساناصالً،داریمرابطهبهنیازماکهاستدرسته،کدامهرهستنددرختیکمثلآدمها

هارابطهاینیعنی،استخوببسیارباشدعشقیاگر.مضرخطرناك و بسیاربسیارهماستخوبهمرابطهاین

و،بودنباباشدبودنیعنی،باشدعشقاساسبربایددیگرانسانهايباانسانۀ رابط،باشدعشقیکهشدهطرح

باکنترلوذهنیمنۀ رابطولی.عشقیۀ رابطرابطه،ایناستچیزبهترینونباشدجديسطحیتفاوتهاياین

.کندزندگیآدمگذاردنمی،استچیزبدتریندیگرذهنیمنیک

تو را که این هوس اندر جگر خناست، خبسبز آفتابِ غمِ یار ذرّه ذرّه شدیم

وجودمنظوريیکهکاستتأملایندر،استفکرایندر،استکاراینردآدملحظههرکهیارغمگویدمی

هر،خودشاستآفتابیکیارغمو،بشومزندهاوبهمناینکهبراياینجا؟آمدمچهبرايکهاستاینودارد

بهلحظهشودمیتسلیم،کندمیبازرافضا،بشودزندهاوبهبایدکهفهمیدهرامنظوریعنی،داردیارغمکسی

مایعنی،هیچیعنیذره.شدیمذرهیکمثلکهشدیمکوچکآنقدرماگویدمی.استآفتابخودشاین،لحظه

کسیاگر.یارغمِآفتابازآمدیم؟کجااز.هستیمصفر،ذهنیمنبلحاظ،جسمیبلحاظنداریموجوددیگراصالً

جگراندرهوساینکهراتو.بخوابدبرودخوب،برنخواستههوسیهمچونیکمرکزشدرجگرشدرتویا

هویتهمدلیعنیجگر،گویدمیجگروقتی. نخواستهتومرکزدرايجرقههمچونحاالتااگر،بِخُسبتنخواس
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بهمختلفصورتهايبهراخودشزندگییعنی،شودمیزدهانسانهاتماممرکزدرهاجرقهاینحتماًولیشده

هماینمشغولنقدرایهستیمهانجاینمشغولنقدرایماولی.دهدمینشانروشناییهايجرقهاینصورت

.شویممیغافلوگذریممیرالحظاتآنکه،هستیمشدگیهاهویت

پویمبه جست و جوی وصالش چو آب می

تو را که غُصّه آن نیست کاو کجاست، خبسب

،رودمیجلووغلتدمیسرشرويکهآبمثل،موالناازشنیدهراحرفهااینیاشدهبیدارردهخُیککهکسی

آب،جلورویممیغلتیممیآبماننداوباشدنیکیجستجويدرماگویدمی.رودمیجلوغلتدمی،غلتدمی

لحظهاینیعنیپایمانزیرگذاریممیراسرمانما،نیسترفتنجلومانعماسریعنی.غلتدمیسرشروي

کههمچیزيهرحالهربه،کنممقاومتبایدمنکهآیدمینظربهلحظهایناتفاقکهگرچه.شویممیتسلیم

آبهمین طور کهکشد،میرامننیرويیک،جلوروممی،غلطممیبنابراین،کنممیصفررامقاومتممنباشد

کههستیمآبیمثلما.استورآنبهسرازیريیعنیاستزندگیسويبهمنسرازیري.بغلطدسرازیريازباید

کهنداريرااینۀ غصکهتوگویدمی. یمبغلطسرمانروي،باشیمتسلیملحظههراگر،رویممیداریماوسويبه

.نفهمیديراتزندگیمنظورتو.بخواببرو،کجاستخدازندگییااو

اینبهبرگردیمشدگیهویتهمازماکهاستاینآنواستدرونییکی.استتادوزندگیمنظوریماگفتهبارها

اززندگیخرد،زندگیبرکتبعداً.استمشتركهمهدرکهاستانسانمنظوراولیناین.بشویمزندهاوهبلحظه

اینکسیاگر.روابطمانبه، کنیممیبیروندرکهکارهایی،بیرونچیزهايبه،عملمانبهبریزدبودنجوراین

نمیاصالً.نداردرامنظورایندوبارهنظورشمیعنی،بخوریمغصهاینکهنهغصهگویدمیوقتی،نداردرامنظور

؟کجاستاوکهیعنی؟کجاستکوکهنشديبیدار،هنوزنکرديپیدارامنظوراینتوو.اینجاآمدهچیبرايداند

.بخواببرو

میتگفخواهدغزلپاییندرو.بخوابدیکیکهداردمیروانه.کنبیدارشبروکهگویدنمیموالناکهبینیدمی

گذاریدنمیچراشما.کندمیکارآنرويداردخدایعنیواستقضامشمولخوابدمیذهنتويکسیهرگوید

راباورهاآنکهبگوییمآدمهابهاینکهباآدمهاترساندنباوکنترلباکهکنیدتوجه.کنیدکارشماکندکارخدا
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،ایمکردهمشغولایم،نرسانده،برسنداصلیشانمنظوربه ایمشتهنگذاراانسانهاما،بگیرراباورهااینوکنرها

.دارندمنظوريچهکهبشوندبیداربایدانسانها

اگرمن.استبینهایتخدا،استبودنخدا،نیستذهندرخداکجاست؟خداخوبپرسیدمیخودتانازشما

،بپویی،بغلتیآبمثلبایدشدنزندهبرايخوب.بشوزندهخوب.بشومزندهاوبهباید،کنمپیدارااوبخواهم

هویتهمتوگذارد؟میخودتذهنیمنگذارند؟مییوسفبرادرانبروي؟گذارندمیروي؟میبروي،جلو

غلطیمیرویشکنیمیرهاراشدگیهویتهمیعنیآبمثلپوییدناینکنی؟رهاتوانیمیراهایتشدگی

همعالمدرکهچیزهاییآن. استمهماوبهمنشدنزنده،استمهممنمنظورآن،نیستمهماینگوییمی

.هستندمنمانعاینها،خوردنمیدردبهدیگرآوردمدستبهمنشدگیهویت

چو عشق و مذهبِ تو خُدعه و ریاست، خبسبطریقِ عشق ز هفتاد و دو برون باشد

فرقمیلیاردیک،صدهزار،هزاردووهفتادحاال،داردجودومذهبیادیندووهفتادکهکردندمیفکرقدیم

استتادووهفتادکردندمیفکرقدیمآدم،مرکزبهآیدمیکهشدگیهویتهمسیستممنظورش،کندنمی

هوشیاريرويهوشیاريیعنیبودنبهشدنزندهیعنیاوبینهایتبهشدنزندهیعنیچی؟یعنیعشقطریق

مییکیخدابافوراًبیفتداتفاقایناگرو،شدگیهویتهمنه،بشناسدبودنبعنوانراخودشمآد،بشودمنطبق

.شناسدمیهمدیگرانسانهايدرراجنسهمانوشود

ازخیلی.استبیرونباوراز، یعنی استبیرونمذهبدووهفتاداز ،ملتدووهفتادازو.استعشقطریقاین

وزندگیوخداآنهاپشتازوکردندخودشانمرکزوگرفتندخودشاندینبعنوانراودشانخباورهايانسانها

بهرادینبیاییدشماکهکاراینکهگویدمیهمینبراي.استغلطاینوبینندمیرادیگرآدمهايوراجهان

،بنامیخودتمذهبوعشقرااینو،ببینیرابودن،ببینیرادیگرانوخداآنپشتازوبیاوريدرباورصورت

.داردمیرواموالناو.بخوابخودریاوخدعهودروغدربیاتوخوب.استریاوخدعهاسمشاین

خودتانرويچقدرماششما،در.برخواستهاوبهشدنزندههوساینجگرشدرکهکسیخوابد؟نمیکسیچه

حملهشمابهدردهایشانباذهنیهايمنلشکر،جهلکرلش،هاسیاهیلشکر،حبشلشکرکنید؟میارک

خودمرکزدرراباورهاکهکسانیملتدووهفتادهمین،کردخواهدحملهشمابهشماذهنیمن،کردخواهند

منعالمدر.بگذارداثرشمارويجمعبگذاریدنبایدشماو.استمزخرفاتاینهاکهگفتخواهندشمابهدارند
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یک.کندمیملتدووهفتادصحبتکههستاینبراي.استجمعنفوذزیرداردذهنیمنکهکسینییعذهنی

انسانمیلیونپانصد،دانممیچهکهکنیدفرضمذهبیچنینبهومرکزشگذاشتهرامذهبیباورهايکهکسی

بهیماگفتهبارها.فرداینرويدارداثرجمعخوب،مرکزشانگذاشتندراباورهاهمینهمینطورهمآنها،داردباور

ودیدنرازندگیودیدنراخداشدگیهویتهمپشتازدیدناینجورکهاستدرستاینکهیکی،لحاظدو

،کهکنندنمیاشتباهکهنفرمیلیونپانصدخوبخیلیکهگویدمیانسانولی.استریاوخدعهدیدنرامردم

حسوددهمیکاذبامنیتحسانسانبهو،هستندمنپشتنفرمیلیوندپانص،هستندمنپشتاینهااما

.معتقدندآنبهنفرمیلیونپانصدکهچیزهاییهماند؟دانمیراچی.که من ي دانمددهمیکاذبدانش

ریاوخدعهاینو،باشدنبایدجمعشدگیهايهویتهماینشمامذهبوعشقکهگیریدمییادامروزشماولی

رااینهابنشینیداستممکنشما،استجمعهمینماموانعازیکی.دانیدخود.استذهندرخوابیدنواست

مردمۀ همبینیمیبیرونرويمیخوب.کنمکارخودمرويبایدمن،استدرستاینهاۀ همبگویید،بخوانید

.گیرندمیماديپاداشهايیناخوبوقتی زرنگی می کنند ،کنندمیزرنگیمردمۀ همد،گوینمیدروغ

تقریباً،کندمیاشتباههمیشهجمع؟منباشچرامناینطورندهمه،کندنمیاشتباهکهجمعخانم،آقاگویدمیو

.نداشتیمجمعوگرنهاستذهنیمنجمعِجمعاینکهبراي؟کندمیاشتباهچرا،دیگرکنیدنگاهشما.همیشه

هامعدنآناگرو،باشدمعدنتاهزارة اندازبهاستممکنمعدنیکمی گوید.خواندخواهیممثنويتويامروز

.خداستمعدن،معدنیکیاین،استذهنعقل،اندذهنصحبتهايفقط،اندذهنیمن

لحاظچهبههستماگرنه؟یاهستمجمعنفوذزیرمنآیاکهگوییدمی،کنیدمینگاهخودتانبهاالنشماپس

منگذاردنمیوگرفته؟کنترلدررامنچجوريجمعیذهنیمن،بگوییدجمعیذهنیمنیعنیجمعو؟هستم

بخوانیدرااینهمدنبالش،بخوانیدبارهاوبارها، آن رابودقويغزلبسیارقبلیغزلآن.برومپیشسفرایندر

دیگرانباارتباطدرکارهاییچهکهاینبهشدخواهیدهوشیارموالناۀ وسیلبهیواشیواششماکهدیدخواهید

: دانیدمیتانهمهدیگرکهبشنویدهمراحافظمعروفشعراین.نکنیدراکارهاییچهبکنید

184حافظ، غزلیات، غزل شماره 

چون ندیدند حقیقت ره افسانه زدندجنگ هفتاد و دو ملت مهه را عذر بنه
دووهفتاد،استملتدووهفتادمرکزکهفکريسیستمدووادهفت،مذهبوهفتادیعنیملتدووهفتادجنگ

شا کهاستاینمهم،تاچندمی کندنفرق،فکريسیستمصدمیلیون،صدهزاربگیرید،دهدمیکثرتمعنیفقط
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بینهایتحقیقتو. بینندنمیراحقیقتآنها.استآنهامرکزدراستفکرجنسازکهفکريسیستماینبدانید 

همآنکهراراهیراهروند؟میراچیراهگویند؟میراچیراه.روندمیافسانهوریاوخدعهنتیجهدر،ستخدا

.دهندمینشانشدگیهاهویت

.باشدبروندووهفتادزعشقطریقگفتوبینندمیباورهاآنبه شدگیهاهویتهمآنعینکباهمیشهچون

سريیکبابیرونبگذاریدراباورهااینشماکهاستاینعشق.کنیدمیاشتباهبینیدمیدووهفتادباشمااگر

.استبهترآنهاازباورهااینبگویید،نیستاینعشق،بشویدهویتهمجدیدباور

صَباحِ ماست صَبوحش، عَشای ما عشوه ش

تو را که رغبتِ لوت و غمِ عَشاست، خبسب

وذهنازفکرسیستمازآمدنبیرونولحظهاینحسیعنیصبح.هیصبحگامییعنیصبوح،صبحیعنیصباح

وباالآیدمیلحظهایندرکهزندگیبرکت،آرامشمیشاديمیکهاستيامیصبوحولحظهاینبهشدنزنده

صباحبنابراینپس.خورندمیشبکهچیزيشامیاشبیعنیعشا.دهدمینشانرااشعشوهمابعدچهاردر

.خوریممیصبحدرکهچیزيآنبگیریدمجازاًیا،بگیریدصبحتوانیدمیار

ایزديشرابجرعهیکمن،استصبحکهلحظهاینکهاستاینهستمدنبالشمنکهچیزيآنکهگویدمی

،بینمبرااششادي،ببینمراآرامشش،ببینممنرااشعشوه،بدهدنشانمنبعدچهاردررااثرشاینوبخورم

ماعشايصبوحش،ماستصباح.ببینمعملموفکردر،ببینمرابرکتش،ببینمراخالقیتش،ببینمراخردش

اوة عشوشودمیتاریککهذرهیک،برگردمخواهممیذهنروممیدیگرشودمیتاریکوقتییعنیاشعشوه

.بینممیرا

دنبالمردمبیشینه. بخواببروداري،بخورمچهغذاورمبخچهشامکهواقعاوغذامیلاشهمهذهندرکهتو

میلحظهاینکهندارندبه این کاري.بخورندچهصبحانهبخورند،چهناهاربخورند،چهشام،هستندغذاهمین

غذاشدگیهویتهمخوابدراینها. ببینندبعدشانچهاردرراارتعاششوبیایدخرد،آگاهییکآنورازدنتوان

.اندخوابیدهدیگرچیزهايو
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ز کیمیاطلبی ما چو مس گدازانیم

تو را که بسرت و مهخوابه کیمیاست، خبسب

یازندگیباشدنموازياثردرکهاستبرکتیآنهمکیمیاکیمیا،طلبازیعنی،طلبیکیمیاازمن:گویدمی

بزنیذهنیمنکههستچیزيچهمیاکیکیمیا،. داردشفابخشیوشناساییقدرتکه.آیدمیآنورازتسلیم

یعنی. جوشممیدارممسمثلگویدمیمنتهی.آیدمیآنورازکیمیا. کیمیاستاینشود؟میحضوربهتبدیل

.استخودمروينورافکن. اندازممیکشم،میهشیارانهدردشناسم،میراامشدگیهویتهممرتبیعنیچه؟

هستم؟چهدنبال. جوشممیدارم،یکیآنسرمی رومانداختم،رااین

یکهستی،رختخوابیکفکردرتو.نیستیفکرایناالن توي تواما. کنمتبدیلراخودمکهآنورازکیمیادنبال

وذهننامبههستهمبستريیکهستی،هوشیارياگرتوکهباشداینتواندمیمجازاًو. بخوابیاوباکهکسی

شدگیهویتهمباهوشیاريعنوانبهکهکسیچون. استیکیدوهر.بخوابیهایتشدگیتهویهمباآنجادر

میاشارههمپاییندر، کهداندمیاینراکیمیاواقعاکهاستآدمیمثلهماوخوابیده،ذهنبستردرهایش

خوابیدنوخوردن. پسنددمیرااینهاذهن،. بخوابدبخورد،. باشدداشتههمهمخوابهیک. بخوابدبگیردکهکند،

.بپرسیدخودتانازشماحاال. باشدلحظهایندرمابودنِادارهزیراینکهشرطبه، داردجاهم

درکهاستشناساییقدرتآن. آیدمیآنورازکهاستخرديوبرکتهمانشماکیمیايطلبید؟کیمیاشماآیا

استانرژيکیمیادهد؟مینشانبیروندرشمابهذهنیمنراکیمیانه،یاتسلیماثربرکنیدمیپیدالحظهاین

است؟مردمبرايشماپزاست؟مردمقدردانیاست،مردمتاییداست،مردمتوجهکیمیاآید؟میجهانازکه

. نیستنهکیمیاست؟اینپولدارترم،بیشترم،ترم،قويمردمازمناینکهحساست؟مردمدادنشکستحس

.هستیمواقعیکیمیايدنبالماپس

خیزیفُتی و میچو مست هر طرفی می

که شب گذشت کنون نوبتِ دعاست، خبسب

زندگیو.خیزيبرمیوافتیمیتوشود،میبلندبعدزمینخوردمیخورد،میتلوتلوکهمستمثلگویدمی

هاشدگیهویتهممست،هستیمرمانغرومستما. کندمیراکاراینماباخدا. کندمیماباراکاراین
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میمریضدفعهیکمثالافتیم،میمامرتبو. هستیمآنهادادنپزمست، هستیمآنهاکردنزیادمست،هستیم

.شویممیورشکست،دهیممیدستازراهاشدگیهویتهمازقسمتییک،گیریممیمرضییکشویم،

اینطوريچرادانیمیشدي؟بیدار: گویدمی،رامازندگیکندمیلندبباالخرهبعد،آیدمیسرمانبالهاخیلی

.نه: گوییممیماشد؟

تلوتلودوباره،بینینمیراهاشدنبلندآنولیشويمیبلندزندگیعنوانبهوافتیمیتوکهاین: گویدمی

آیدمیرامازندگیکهنیستیمهمتوجکههستیمهاشدگیهویتهماینمستمااینقدراینکهبراي، خوريمی

حاال.افتیمیدوبارهخوب!نفهمیدمنهافتادي؟چرافهمیديحاالکهگویدمی،کندمیبلند،زمینزندمی

نفهمیدي؟. دعاستموقعاالنوگذشتهشببفهمیکهراهاییخیزانوافتاناینمعنیگویدمی. نهفهمیدي؟

.دعاستنوبتکنونوگذشتبشکه.بخوانبروخوبفهمی؟نمی

کافیاندازهبهاست،سالششصتاست،سالشپنجاهاست،سالشچهلکرده،عمرکافیاندازهبهکسیاگر

شبباباچیست؟اشمعنی.داردشکایتدارد،گلهدارد،دردهمزیاديمقدار. شدهبلندافتادهخورده،تلوتلو

متوجهتووبودهشمادعاينوبتکهمدتهاست. هاشودمیتمامارددسالهشتاداین. هاشودمیتمامدارد

تا.دعاستبودناوجنسازوشديمیزندهاونهایتبیبهوحضوربهبایدتویعنیدعا. تسلیمیعنیدعا.نشدي

ولی.هلحظایناتفاقپذیرشیعنیتسلیمچه؟یعنیتسلیم. دعاستتسلیمنشدیم،اوجنسازکامالًکهزمانی

حاال. بشومتوجنسازخواهممیمنگوییمیخدابهشماکهاستایناشمعنیچیست؟اشمعنیواقعا

.گویینمیزبانبهاستدرست

کهکسیخوب. بودیداولازکهکندمیهوشیاريهمانجنسازراشماکهلحظهایناتفاقپذیرشیعنیتسلیم

کهاستایناشمعنیهست؟چهاشمعنی.شودمیاولیههوشیاريآنشود،میالستجنسازلحظهبهلحظه

دعا،اینرفتهیادشکسییکخوب.کنخودتجنسازمراخدایا: گویدمیچیست؟دعایش. کندمیدعادائما

.افتدمیخوردمیتلوتلودوباره. کندمیبلندشخداوآیدمیسرشبالاینهمه. رفتهیادشهمتسلیمیعنی

. بکنخوببکنی؟راکاراینخواهیمیتوگویدمیوالنام

مینه.رویممیخواببهخودمانماکنیمبیدارمابایدرایکیکهرودمیحواسمانمااینکهمحضبهکنیدتوجه

اینولی.یدبگورااینخواهدمیموالنا. بمانیمبیداریابشویمبیدارتوانیممیخودماننهکنیمبیداررااوتوانیم

ذهنی،منمرکزيهستهدراینکهبرايچرا؟دانیدمی. نیستقبولقابلونیستفهمقابلخیلیمابرايموضوع
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میالهامبگوییم،امنیتیبیحساینازواقعدرگیریم،میالهامامنیتحساینازما.هستامنیتعدمحس

. کنیممیامنیتحسبکنیمخودمانمثلراآدمهازیاديادتعداگرما.بکنیمخودمانمثلرادیگرانکهگیریم

بیشترماتعداداگرکندمیفکرکهاستذهنایناینکهبراي.استکاذبدانیدمیشماامنیتحساینولی

مثلگوییممیلحظهیک.افتدنمیماازدیگرانتغییرخاصیتایننتیجهدر. کردخواهیمامنیتحسما،بشود

.هستیمدیگرانتغییرمشغولکهبینیممیفردا. کنمکاردیگرانروينبایدمنآريگویی،میسترااینکه

شمامگر.بشویمتبدیلاوبهمامگرکردنخواهدرهاو. کندنمیرهارامامامرکزازامنیتعدمحساینچرا؟

هرو.کنمعوضراآنهاوکنمکارندیگرارويکندمیمجبورمراکهاستامنیتعدمحساینکهبشویدآگاه

حسایندانممیمن. بکنمخواهمنمیکهبگویید.پردازیدمیدیگرانبهیعنیکنید،میراکاراینشماموقع

.استکاذباینآوردخواهمدستبهراهاینازکهامنیتی

قضا چو خوابِ مرا بست، ای جوان تو برو

خبسبکه خواب فوت شدت، خواب را قضاست،

لحظهایندراستالهیقانونقضا. خواندیمقضابهراجعاینهمهکه،دانیدمیقضا. آوردمیراقضااالنببینید

براياتفاقچهاینکهو. رامافرمهمرا،مافرمیبیهم. شودمیوباش،: گویدمی.فیکونکنباکندمیتعیین

دریاباشیدزندهاوبهشمااینکهبهداردفرقاما.قضاستدستنیست،شمادستلحظهایندرافتدمیشما

دردردهاوفکرهاباشدگیهویتهمدرکسییک. دانیدمیرامسئلهجواباالنشما. باشیدخوابیدهذهن

به. بیندمیراجهانآنهاعینکپشتازوشدهمرکزشدردهاوچیزهاباشدگیهویتهماینوخوابیدهذهنش

.بدبسیاراتفاقاتافتاد؟خواهدبرایشاتفاقاتیجورچهماشنظر

منعینکپشتازبایدتو.استقدغنکاراین. بکنیتوانینمیراکاراینتوکهگویدمیالهیقانوناینکهبراي

کنمپاكاراینهاخواهممیمنايداشتهنگهايگرفتهرااینهاتوحاال. باشمتومرکزبایدمن. ببینیراجهان

میوایددیدهشمارااشنتیجهومنمقابلدرکنیمیمقاومتمن،باکنیمیستیزهو.دهینمیاجازهشما

. شودمیچهدانید

میکهچیزيهر.روندنمیفروذهنخواببهبنابراینبلدندراقضاقانونکهموالنامثلهستندهمايعدهیک

خوابپس.بیروناندازندمیکنند،میجاروفورا،ببینندراجهانچیزآنپشتزابخواهندوبشودمرکزشانآید
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ریختهکردهجاروهمراهاقدیمیآنبشود،هویتهمجدیدچیزباخواهدنمیموالنایعنی. بستهقضاراموالنا

بداناما. شدفوتوابتخانگارکه،بخواببروتو! خامانسانايخام،جوانايبست،مراخوابچوقضاکه.دور

خواهدبرایتاتفاقاتیوشديمحاصرهتو. برويبیرونقضاقانونازتوانینمیتویعنی.قضاستمشمولتوخواب

بخوابیخواهیمیهماگر. برويدرتوانینمیاتفاقاتاینازتو.خیزيمیوافتیمیمستمثلگفتکه،افتاد

پس، عللموقوفنهاستفیکونکناوکار.هستیفیکونکنمشمول. تیهسقضامشمولکهبدانولیبخواب،

همچواصالشود،میطورياینشود،میطورياینکنم،میطورياینتراشی،میاالنذهنتتويکهعللیبا

. نیستچیزي

پایان قسمت دوم 

&&&
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2284مولوي، مثنوي، دفتر دوم، بیت 

عقلِ خَلقان در قضا گیج است گیججاین قضا را هم قضا داند عال

شدیمهویتهمچیزهابارفتیممااینکهقضا،اینگویدمی. قافیهخاطربهخوانیممیعلیجماراعالجدرواقع

ذهن،درخوابیديتوکهحاال.قضاستدستفقطعالجشحالت،اینبهافتادیم. قضاستاینما،مرکزشدندآنها

اینبراي.افتادخواهداتفاقیچهکهببینی،بشويتسلیمبایدگرفتی،تصمیمبشويبیدارخواهیمیاالن

همه. کندکمکشمابهوبیایدبیرونداردالزمکهشناساییآنوخردآنفضااینازتاکنیبازرافضااتفاقات

.عالجاین قضا را هم قضا داند .نیستخبريبیروندر. افتدمیاتفاقدرونازچیزهااین

.چیستقضابزنیمحدستوانیمنمیمانذهنیمنبایعنیگیجاست،گیجقضاکاردرمردم،عقلخلقان،عقل

قدروقضا. استقدروقضاهمانقضااین. قضاستمشمولبخوابدذهندرخواهدمیکسیاگرفهمیدیمپس

زندگیقانونقضا. بیفتدمابرايبدياقاتفحتماکهنیستطورياینقدروقضا.شدهتفسیربدکهکنیدتوجه

میتعیینراشمادرونیوبیرونیوضعیتدارید،چهمرکزتاندرشمااینکهبهبستهکهاست،الهیقانوناست،

.کند

شایستهاینکهو.هستیداششایستهشماکهچیزيبهشودمیخشکزندگیقلم. ماندمیالقلمجفآنمثل

باچقدرنداریمچقدروداریم،مرکزماندرشدگیهویتهمچقدرکهدارداینبهبستگیهستیمچیزيچه

بههمقضاوداردبستگیاینبهماحال. بینیممیراجهانچیزهاعینکباچقدربینیم،میراجهانخداعینک

. قضاستمشمولابخواما. بخواببخوابی؟خواهیمیتوکهگویدمیبیتآندرهمینبراي.داردبستگیاین

میذهنمانتويبگوییمفقطبنشینیمماکهنداردوجودمابرايانتخاباینکهبدانیمبایدماهماینیعنی

روشباکردنزندگیطوراینولینباشدمربوطاستممکنکسیبه.نیستمربوطکسیبه،بخوابیمخواهیم

.آیدنمیدرجورشدهبینیپیشمابرايکهچیزيآنوزندگی

ایم تا چه کندبه دستِ عشق درافتاده

چو تو به دستِ خودی، رو به دستِ راست، خبسب

شدگیهویتهمتمامکههمکسی.هستیمتسلیملحظههرماچه؟یعنی. ایمافتادهعشقدستبهماگویدمی

بهعشق،دستبه،شدبازرونشددرنهایتبیفضاياینو،شدزندهاوبهمرکزدروبیرونریختکردجاروراها
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. اوستدستبکندعملیهربکند،فکريهربزند،حرفیهربکند،خواهدمیکاريهردیگر، افتدمیخدادست

اما. داریمقبولماشودمیبازهرجورزندگی، کندچهتاایمدرافتادهعشقدستبه:گویدمیراایناولمصرع

هممرکزیکازعملشوفکرشاست،خودشذهنیمندستهرکسی. هستیخودتذهنیمندستبهتو

.داندمیباوربهترینراخودشباورهاي.داردچپوراستدستصورتایندرآیدمیشدههویت

هرچه.استراستآنایمشدههویتهمکههرچهباماذهنیمندر. استدوییازیکیراست،دستمنظورو

ذهنیمندرداریمباورماکهچیزهاییاین. استچپآناست،هویتهمآنباستیزیم،میاوباکهمادشمنکه

هردوکه. هستیمحقیقیداردینماکافرند،آنها.استشیطانیاینهادارندباورآنهاکهچیزيآن. استخداییاین

راستدستدانیمیویخودتذهنیمندستبهکهتوگویدمیهمینبراي. استغلطاصالدیداین. استغلط

.بخسببروچیست،چپو

موازيمالحظهایندرکهاینبهداردفرقپس. ایمافتادهعشقدستبهما. استزندگیخردماراستدستولی

همیکی. کندمیتعیینراماعملوفکر،آیدمیزندگیخرداین.آیدمیچهآنورازکهببینیمباشیمزندگیبا

همراستباورهايبا.اندچپباورهاتعدادیکاند،راستباورهاتعدادیکوذهنشتويرفتهبستهارراهبسته،

،استاشدیناینکهکندمیفکر.بیندمیراخدابیند،میراآدمهابیند،میرادنیاآنهاپشتازاست،هویت

کهخوانیممیهمرااینهاو.هستیآنهاخوابدرتوکهگویدمیداردولی. هستخدایشایناست،عشقشاین

.کنیمنگاهخودمانبهما

منم که خون خورم ای جان تویی که لوت خوری

چو لوت را به یقین خواب اقتضاست، خبسب

دردباکنممیکوششدارممن. خوريمیغذاتوو. کشممیهوشیارانهدردمنمثالیعنی،خورممیخونمن

میتاییدغذايتوجه،غذايبیرونازتوولی.بگیرمنعمتییکآنورازغلتیدن،سررويبا،تسلیمباهوشیارانه،

بنابراینپس.بخوابدبایدحتما،بخوردزیادغذاهرکسیکهدانیمیتوو. غذایعنیلوتخوري،میلوت. گیري

تعدادچونولی. استالزمجایییکتاالبتههوشیارانهدرد. کندمیبیدارراآدمهوشیارانهدردپس.بخواب

.باشددرستاستممکنعمومیطوربهخورمخوناینبنابراینهستندذهندرهنوزآدمهااززیادي
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بهدستهرلحظهدارد،چالشرود،میکلنجارخودشباداردفهمیده،رامنظورشاست،معشوقغمدنبالیکی

شده به خرد ایزدي دست پیدا کند، یکی هم کاري به این چیزها هر جور خواهدمیها،چالشاینبااستگریبان

ولی دارد می گوید که اگر دنبال آنجور . و دنبال آنجور غذاها است،از این جهان،غذا می گیردندارد از بیرون

. پس بخواب،پس در خواب همان چیزها هستی. غذاها هستی، اقتضایش خواب هم هست

تو را دِماغِ تر و تازه مُرتَجاست، خبسبز سر نیزمن از دِماغ بریدم امید و ا

یعنی من از ،من از دماغ بریدم. یعنی جایی که آدم امید دارد که کارش را راه بیندازد. یعنی محل امیدمرتَجا

یعنی از سر ،از سر نیز. ام به من کمک نخواهند کرددانم که فکرهاي هم هویت شدهمن می. فکرهایم بریدم

سوادیم، خردمندیم، دانشمندیم و بر اساس این دانش بااي از آدمها دانش ذهنی دارند، می گویند ماارهپ. داشتن

در همین کار گنج حضور خیلی از مردها عارشان می آید با خانمشان بنشینند گنج حضور تماشا . سر هم دارند

. می گویند آن موقع من سرشکسته می شوم. کنند

براي اینکه آن استنباط درونیش را دارد که بر اساس . می گویدمرد. دانماز موالنا میدانم، من حتی بیشتر من می

سر شما را می بینید که مثالً ،سر. دانشی که من دارم، یعنی عقلی که دارم با آن هم هویت هستم، سر هم دارم

من استاد هستم ،من نمی روم،دیگر کسی که مقامی دارد و سیاسی باشد و اجتماعی، می گوید آقا بیا کالس موالنا

. سر دارد. من با بقیه بروم بنشینم در یک کالس. کوچک می شوم،خودم

داند این دانش هم هویت شده که از کتابها ولی یک جایی هست که واقعاً یک انسان هم از دانشش می برد، می

و سر داشتن هم همینطور و در ،آمدآورده با آن هم هویت است، با سوادش، به درد نمی خورد و به کارش نخواهد 

اي هم دنبال سر بزرگ هستند و یک عده. قطع امید می کند. نتیجه سرش صفر می شود و از دانشش هم می برد

. تر و این دانش ذهنی واقعاً مانع استهم دانش تازه

واهند به خیال و فکر اي همه چیز می خیک عده. تر و سنگ بزرگ بدتر من ندیدماصالً از این دانش ذهنی مانع

آدم در یک کاري استاد است معنیش این نیست که . دربیاورند و سرشان هم به آنها اجازه نمی دهد که خم بشوند

آدم ممکن است در یک هنري استاد باشد، خوب ساز می . هم استاد استالنا هم استاد هست، در کار معنويدر مو

لی هم خوب می زند، سر داشته باشد و تن به دانش معنوي ندهد و ولی می تواند بر اساس آن سازش که خی،زند

. زیر این را بزند که هر چه می آید از آنور می آید؟ واقعاً هر چه می آید از آنور می آید
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اید تان که از کتابها یاد گرفتهآیا شما هر چیزي را با دانش هم هویت شده. توجه کنید موالنا چرا این را می گوید

ید؟ حتی می خواهید موالنا در قالب شما باشد؟ شما بر اساس فکرهاي خودتان موالنا را می خواهید می سنج

چه بسا من راجع به یک بیتی صحبت کنم . تفسیر کنید؟ توجه می کنید که من این اشعار را به شما نشان می دهم

براي همین هم ،کتان باالتر از من باشدچه بسا در. براي همین می نویسم اینجا. که من حق مطلب را نتوانم ادا کنم

. ما به هم کمک می کنیم. هایتان را بگوییدها را گذاشتیم می گوییم اینها را بخوانید و بیایید برداشتما این تلفن

که در من یا ،چه بسا همین بیت یا بیتهاي دیگر یک انرژي را، یک برکتی را، یک دانشی را در شما بیدار کند

. نمی کنددیگران بیدار

می شود شما از آن دانش هم هویت شده که از کتابها یاد گرفتیم، خیلی هم خوب است، جایی دارد آن هم، ببرید 

من می روم ،یک نفر بیاید بیست سالش است، کالس موالنا بگذارد.سر نمی گذارد. و سر را خم کنید؟ سر، سر، سر

من چرا ،این بیست سالش است، من هفتاد سالم استنمی گویم. ببینم چه می گوید،می نشینم سر کالسش

اگر محل امیدتان دانش ذهنی خودتان و سرتان است، . بنشینم سر دارم؟ شما باید از سر و دانش ذهنی امید ببرید

. سر را باید به صفر رساند،چون این دو تا محل خواب خیلی سخت است. واي به حالتان باید بخوابید

ای، مر تو را قباست، خبسبتو که برهنه نهخن رها کردملباسِ حرف دریدم، س

من درست است که داشتم حرف می . االن همه باید به حضور زنده شده باشند. می گوید که لباس حرف را دریدم

این دانش ذهنی را هم . بگذار سخن را بیندازیم دور. موالنا می گوید. زدم، ولی بودن شما را کشیدم بیرون

. هللا که شما برهنه هستید، لخت هستید، هیچ لباس حرف دیگر ندارداءاشان. سر را هم بیندازیم دور. وربیندازیم د

. وب برود بخوابدخ،ولی اگر کسی برهنه نیست، هنوز قباي این دانش را پوشیده. بنابراین به بودن آن زنده شدید

. موالنا می گوید،گوید من نمی گویم به شماموالنا می. شما کاري با کسی نداشته باشید. ممن کاري با او ندار

. کسی هم نباید با ما کاري داشته باشد،با کسی کاري نداریم. نگذارید کس دیگر هم روي شما اثر بگذارد

بگویم او . اید من بیایم راجع به یک نفر حرف بزنمدر این برنامه شما تا به حال دیده. من دارم این مسیر را می روم

ش روي خودم کار می اهمن هم. من فقط با خودم کار دارم. ندارم کار، کار با کسی ندارم،من بلدم؟ نهبلد نیست و

شما روي . هنوز من روي خودم کار می کنم. در این برنامه هم من بیشتر از شما روي خودم کار می کنم. کنم

فر به اصطالح دخالت کند و ممانعت ولی من نمی گذارم کس دیگر هم بیاید مرا در این س. خودتان کار می کنید
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هاي اخبار روي من دانم که خیلی از برنامهمی. اي را گوش نمی کنممن هر برنامه. یعنی با احتیاط راه می روم،کند

. کسی که سر دارد، می گوید روي من اثر بگذارند، من سر دارم.و من سر ندارم اصالً،ممکن است اثر منفی بگذارد

این . چرا؟ من دانش دارم. چیزي غلط استنهمچو. همه باید از من بپرسند. ه اثر می گذارمیعنی من روي هم

. سر ماست،سر ما، قباي ماستاین دانش ما، 

ولی اگر کسی هنوز با حرف . دیگر با حرف صحبت نمی کنی. موالنا می گوید در یک جایی باید لباس حرف را بدري

حرف را بدرد و هی مرتب به خیال در می آورد، در این صورت بگذار می خواهد صحبت کند و نمی خواهد لباس 

چند بیت از مثنوي دفتر پنجم بلی . بله اجازه بدهید سریع برویم یک چند بیت مثنوي بخوانیم.برود بخوابد

:ستاشروع می شود و تیتر آن قسمت این3930برایتان می خوانم که از بیت 

3930مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بیت 

.بینیمگردد که غیر این نمیحجت منکران آخرت و بیان ضعف آن حجت زیرا حجت ایشان بدین باز می

یعنی از . شویمبحجت منکران آخرت یعنی دلیل کسانی که در این جهان ما می توانیم به خدا و بینهایت او زنده 

. شویمبو به این لحظه ابدي آگاه ،بینهایت اواز گذشته و آینده بیاییم در این لحظه به،ذهن می توانیم جمع شویم

چقدر بی رمق . می خواهد بیان کند که این دلیل ضعیف است،و بیان ضعف آن حجت. اینها منکران آخرت هستند

براي اینکه دلیل ایشان به این موضوع باز می گردد که غیر این نمی .زیرا حجت ایشان بدین باز می گردد. است

که آدمهایی که من ذهنی این استمعنیش. هاي مرکزم من نمی بینماز این هم هویت شدگییعنی غیر . بینند

دردها هم هویت هستند، آنها مرکزشان شده و از پشت عینک آن جهان با دارند و با باورها و با چیزهاي فیزیکی و 

ز پشت عینکهاي ذهن یک باشنده ذهنی هستند و دیدشان ا،را می بینند، اینها اوالً یک بافت ذهنی هستند

. یعنی با پنج تا حس و فکرشان جهان را می بینند. است

می گویند که اگر امکان زنده شدن به خدا وجود داشت . پس بنابراین با بودن یا با عینک خدا جهان را نمی بینند

مرکزش براي اینکه هر کسی هم هویت شدگی در. ولی این حجت االن شما می دانید ضعیف است. من می دیدم

حاال اگر آن عینک مادي باشد، هم هویت شدگی با باور باشد . داشته باشد، از پشت عینک آن جهان را خواهد دید

اگر از جنس . زنده شدن به او را هم نمی توانم بپذیرم. می گوید من خدا را نمی بینیمپس . از پشت آن می بیند

هر چقدر هم به آن یکی توضیح بدهد، آن . آن زنده می شودخدا باشد، آن هم هویت شدگی از، خدا را می بیند به 
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براي اینکه هر چه که ما می گوییم او به صورت فکر در . از پشت عینک هم هویت شدگی می بیند، نخواهد فهمید

. تیتر این است. آورد و نمی فهمدمی

گر بُدی چیزی دگر، هم دیدمیحجّتش اینست گوید هر دمی

که هر لحظه که از پشت عینک هم هویت . ستاهاست، اینکه مرکزش از هم هویت شدگیدلیل انسان من ذهنی 

یعنی این چنین . پس تو دروغ می گویی. می بیند، می گوید که اگر چیز دیگري بود، من هم می دیدمشدگی

نسان می تواند شود و مرکز ابفرمی، به خدا زنده چیزي وجود ندارد که انسان می تواند به بودن، به عدم، به بی

. اگر می شد من هم می دیدمبراي اینکه،چیزي نمی شودنهمچو. بینهایت شود

ب االن شما می دانید چون آن آدم با یک باوري با چیزي هم هویت است و از پشت آن عینک جهان را می وخ

چیزي . خواب بیدار نمی شوداو از. پس شما نخواهید که او را از خواب بیدار کنید. بیند، او نخواهد دید هیچ موقع

قضا و . آن آدم در قضاست:می گوید،او را از خواب بیدار خواهد کرد که امروز موالنا گفت و بعداً هم خواهد گفت

. شما نمی توانی بیدارش کنی. روي او دارد کار می کند،قدر محاصره کرده

می پرد به شما و می گوید تو مزخرف می تا شما بخواهی حرف بزنی، ستیزه می کند و واکنش نشان می دهد و 

پس اینکه موالنا به شما می گوید تو نخواب و بگذار یکی دیگر بخوابد، . گویی و بلد نیستی و من آنرا نمی بینم

.درست است و این بیتها هم به او کمک می کند

عاقلی هرگز کند از عقل نقل؟گر نبیند کودکی احوالِ عقل

داند که با عقلش له عقل یک انسان چهل ساله را نبیند، آن انسان چهل ساله میمی گوید اگر کودك پنج سا

پس این طفل را . آیا آن انسان چهل ساله از عقلش دست بر می دارد؟ دست بر نمی دارد که. چطوري زندگی کند

االن مثال . قلعاآن هم به ،یا این کودك را به آن من ذهنی تشبیه می کند و انسان بالغ را که به حضور رسیده

. خودش را یک جور دیگر می زند

کم نگردد ماهِ نیکوفالِ عشقور نبیند عاقلی احوالِ عشق

و از پشت آنها جهان را می بیند و دیدش را به ما گزارش می ،اگر کسی که من ذهنی دارد و عقل چیزها را دارد

می گوید که ،آیا اگر او نفهمد. را نمی فهمدکه دیدش دید ذهنی و مادي است، آن آدم که حتماً احوال عشق .کند

هر لحظه ،از جمال نیک و سعادت بخش عشق چیزي کم می شود؟ یعنی وقتی ما مرکزمان بینهایت خدا می شود
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آیا اگر یک تعداد من ذهنی و :می گوید. یعنی هر لحظه یک اتفاق خوبی براي ما می افتد. فال نیکو زده می شود

و اینها عشق را انکار کنند، آیا نیکوفالی و خوش یمنی و آن زندگی بخشی ،داشته باشدعاقل در جهان وجود 

یا اینکه شما که االن دنبال عشق هستید، دنبال زنده شدن به او هستید، اگر . عشق از بین می رود؟ نمی رود

.بر نمی دارید. به خدا برداریدشما باید دست از زنده شدن ،عاقالن نبینند، آنهایی که من ذهنی دارند انکار کنند

از دلِ یعقوب کی شد ناپدید؟ندیداِخوانۀحُسنِ یوسف دید

. مرتب صحبت یوسف است و برادران. یادتان هست دیگر. می گوید که زیبایی یوسف را چشمان برادران ندید

کنید روز به روز فضاگشا می شوید یا روي خودتان کار می بشوید یا بخواهید زنده بیعنی اگر شما به عشق زنده 

همانطور که . اطراف شما هستند نخواهند دیدشود، برادران شما، آدمهایی کهو فضا در درون شما باز می،شوید

. ولی دل یعقوب یک لحظه زیبایی یوسف را فراموش نمی کرد. زیبایی یوسف را برادران یوسف نتوانستند بفهمند

. در اینجا یعقوب سمبل خداست

و به بینهایت او را انکار می کنند و فقط مرکز مادي دارند و نمی را ه تعدادي از انسانها زنده شدن به زندگی اینک

شود و بدانند که انسان همان یوسف است و ذاتش خداییت است و باید به آن خداییت که بینهایت است زنده 

توجه . ه که انسان باید به او زنده بشود؟ نرفته کهآیا این از دل خدا هم ناپدید شده؟ خدا یادش رفت،انکار می کنند

خدا این . چرا می بیند؟اگر ما حسن خودمان را نبینیم، خدا حسن ما را نمی بیند که امتداد خودش است. می کنید

ا ب این شعر روخ؟یادش رفته یا ما یادمان رفته،منظور را که ما را براي آن آفریده که ما به بینهایت او زنده شویم

.می خوانیم که یادمان بیاید

که گفتم پدر و مادرم، خواهر و ،اگر برادرانم:که شخص شما بنشینید تامل کنید که بگوییداین استپیغام

اگر دارند عشق یوسف را انکار می کنند و زیبایی ،برادرانم، دوستانم، فامیلم، تمام انسانهاي دیگر، برادران یوسف

شد از هم هویت ست که مرا بکاو خدا دائماً دنبال این،بایی از دل خدا ناپدید نمی شودمرا انکار می کنند، این زی

این . اي غافل نیستخدا هیچ یک لحظهاز این منظور.ها بیرون و در این لحظه به بینهایت خودش زنده کندشدگی

جمع هر کاري می. گذارندیمنبنابراین جمع که همان اخوان هستند روي شما اثر . بدانیدشما هم . را بدانید

شما قانون زندگی، قانون قضا را می . انکار کنند،خواهند بکنندآدمهاي اطراف شما هر کاري می. خواهد بکند

. دانید
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چشمِ غیبی افعی و آشوب دیدمر عصا را چشمِ موسی چوب دید

سی که با چشم غیبی نگاه اما چشم خدا یا چشم غیبی، ک. چشم حسی موسی عصایش را چوب می دید:می گوید

ها در مرکزمان هم هویت شدگی. هاستچشمی است که غیر از چشم هم هویت شدگی،می کرد، چشم غیبی

عدم بگذار، عینک ،هایمان را جارو کن و به جایش زندگی را بگذارهم هویت شدگی. چشم حسی و ذهنی داریم

به هم ریختن ترتیب ،به هم ریختن کار من ذهنیآشوب یعنی. چشم غیبی مار دید و آشوب. آن چشم غیبی است

.یادتان است اینها را صحبت کردیم. آوردن قانون جنگل،به هم ریختن پارك من ذهنی،و نظم من ذهنی

من ذهنی چوب دستی شما. شما االن به خودتان نگاه می کنید، می گویید من منِ ذهنی دارم،ستااما مثالش این

ما راهنمایی می کند چطوري پول دربیاورید، پول را چطوري خرج کنید، چطوري با به ش. ، عصاي شماستاست

.تان رفتار کنید، در اداره چطوري کار کنید، همه اینها چوب دستی شماستخانواده

خدا این چیزي را که شما به عنوان عصا و چوب . در آن زندگی است. می گوید این چوب فقط چوب دستی نیست

یعنی . کنید و ابزار پول درآوردن استفاده می کنید، خدا این را زندگی بینهایت می بینددستی استفاده می

یعنی چه؟ یعنی . پس شما فقط خودتان را به عنوان من ذهنی نبینید. بینهایت شما را و خودش را در این می بیند

ن کارهایی که بیرون می کردیم، با هما. شویمبما می توانیم حرکت کنیم بیاییم به این لحظه و به بینهایت او زنده 

. بودنمان باز هم انجام بدهیم

بیایند در این لحظه زنده شوند از تمام مواهبی که من ،اي فکر می کنند اگر من ذهنی را از دست بدهندیک عده

هاي منتها تمام نیاز. چیزي نیستنهمچو. مثل مثالً خوردن یا سکس محروم می شوند،ذهنی ارائه کرده به آنها

نسی پیدا الایک ب. گیردبزیر یک کنترل خاص زندگی قرار می . گیردبزیر یک نظمی قرار مادي ما و یا جسمی ما

یک توازنی پیدا می شود در چیزهاي مختلفی که ما در زندگی می خواهیم و این چهار بعد ما شروع می . می کند

. کند به درست کار کردن

عصاي .االن می خوانیم. یعنی مار، اژدها،افعی یعنی زنده شدن به زندگی. پس خدا ما را افعی و آشوب می بیند

یعنی آن چیزي که ما به عنوان عصا از آن استفاده می کنیم، چوب دستی یا من ذهنی فقط . موسی اژدها می شد

این کهشود بو می تواند به بینهایت او زنده،براي پول درآوردن و چیزهاي بیرونی، در توي این امتداد خدا هست

و همان نعمتها بهتر .و همان کارهاي قبلی هم جاي خودش را پیدا می کند بدون من، بدون درد،همان افعی است
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کسی نباید نگران . همه چی زندگی هست، برکت است، پیدا می کنید شما و خواهید داشتي آناز آن هم که تو

ما می گوییم بهترین چیز همین . ز همین تایید مردم استبا دید من ذهنی ما می گوییم که بهترین چیکه . بشود

تایید . اینها بدترین چیز است. توجه مردم است. است، دانش است که مردم می گویند ماشاهللا شما دانشمندیدزر 

ترین چیزها مردم، توجه مردم، سر دادن به انسان، حس دانندگی به انسان دادن به وسیله مردم اینها خطرناك

. اینها هستند موانع رسیدن به حضور که موالنا امروز دارد به شما توضیح می دهدهستند و

و . چند تایش را برایتان می خوانم،، سوره شماره بیست17سوره طاها آیه . بله ببینید این مربوط به آیه قرآن است

:می گوید. رویم جلومی خوانیم میها و ساده استمی گوید که یعنی این بیت اشاره می کند به همین آیه

21-17، آیه )20(قرآن کریم، سوره طه

)١٧(َوَما تِْلَك بِیَِمینَِك يَا ُموَسٰى 

و اي موسی آن چیست که به دست داري؟

)١٨(َقاَل ِھَي َعَصاَي أَتََوكَُّأ َعلَْیَھا َوأَُھشُّ بَِھا َعلَٰى َغَنِمي َولَِي فِیَھا َمآرُِب ُأْخَرٰى 

ت که بر آن تکیه می زنم و بدان گوسفندانم را می رانم و برگ درختان را فرو می ریزم و چوبدستی من اس: گفت

.نیازهاي دیگرم را بدان بر می آورم

)١٩(َقاَل أَْلِقَھا يَا ُموَسٰى 

اي موسی، این چوبدستی را بیفکن: خدا گفت

)٢٠(َفأَْلَقاَھا َفِإَذا ِھَي َحیٌَّة تَْسَعٰى 

.فکند ناگاه چوبدستی، مار شد و به رفتار آمدموسی آن را از دست بی

)٢١(َقاَل ُخْذَھا َوَال تََخْف ۖ َسُنِعیُدَھا ِسیَرتََھا اْألُولَٰى 

.بگیرش و مترس که ما آن را به سرشت آغازینش بازبریم: خدا گفت

داري؟ خدا از موسی می پرسد که این چی هست که بدست . اي موسی این چیست که به دست داري؟ می پرسد

خدا هم در این لحظه، زندگی در این لحظه از شما می پرسد، اینکه چسبیدي به آن به عنوان عصا یا من ذهنی 

. چی هست؟ موسی با پنج حسش و با شناخت ذهنیش این جواب را می دهد

من چوب دستی . که با آن پول درمی آورم،ما می گوییم من ذهنی من است. می گوید، گفت چوب دستی من است

براي اینکه تکیه به دنیا . ما هم می گوییم من ذهنی من است که به آن تکیه می دهم. است که بر آن تکیه می زنم

. ، زرنگیم، تکیه می کنمآوردنمدربه میزان و قابلیت پول. به سرم، به دانشم. تکیه می زنم به مقامم. داریم ما

.ولی معنی نماد گونه دارد. دستی تکیه می کنددر واقع به چوب . موسی دارد این جوابها را می دهد
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یعنی این عصا را می زنم به شاخ درخت و برگها فرو . و بدان گوسفندانم را می رانم و برگ درختان را فرو می ریزم

این جواب حسی . و نیازهاي دیگرم را بدان برمی آورم. بله. یعنی نیازهاي مادیم را برآورده می کنم. می ریزند

االن زندگی از شما می پرسد که این عصا و این من ذهنی چی . به خدا یا جواب ما هم همین استموسی است

اش به این فکر هستم که چطوري پول در بیاورم، هست؟ جواب همه ما همین است که صبح که پا می شوم، همه

، چقدر سود ببرم، پولم را چکار کنم، با مردم چطوري رفتار کنم، کجا بروم، چی را از کجا بخرم، به کی بفروشم

. همه به درد این کار می خورد این چوب دستی. بگذارم بانک و زیاد کنم

. این چوب دستی را از دستت بینداز زمین:خدا به موسی می گوید. اي موسی این چوب دستی را بیفکن:خدا گفت

یعنی خودت را از هم . ینداز زمیناین چوب دستی را ب،تو خودت را بکش عقب:به ما چه می گوید؟ می گوید که

زنده ،زنده شدن به اژدها. چه می شود؟ شما می دانید چه خواهد شد،توجه می کنید. هایت جدا کنهویت شدگی

. هایتان را بیندازید، یک دفعه می بینید دارید به زندگی زنده می شویداگر شما هم هویت شدگی. شدن به زندگی

. آدم می ترسد

حدودیت ذهن خارج می شود و شروع می کند به زندگی حقیقی زنده شدن، یک دفعه شاد شدن، وقتی آدم از م

آن جور دیدنها . آن اضطرابها دارد می رود،ها دارد می رودب آن نگرانیویک دفعه فکر می کند که خ،آرام شدن

خدا گفت اي . وباره به ذهنآدم می ترسد بر می گردد د. من دارم یک جور دیگر مثل اینکه می بینم. دارد می رود

. ها را بینداز زمینموسی این چوب دستی را بیفکن و خدا در این لحظه به شما می گوید که شما هم هویت شدگی

یک دفعه دید . موسی عصایش را انداخت.ناگاه چوب دستی مار شد و به رفتار آمد. موسی آن را از دست بیفکند

. ندگیکه عصا مار شد و شروع کرد به حرکت ز

.به بودن او،شروع می کنیم به زنده شدن. ها را می اندازیم، می بینیم که ما زندگی بودیمما هم، هم هویت شدگی

ولی در این انداختن یعنی ما ذهن را . مثل موسی که می ترسید عصایش را بگیرد. ها می ترسند بر می گردندخیلی

ذهن ساده شده که توش من نیست، . هن ساده را می گیریمدوباره ذ. خالی می کنیم به زندگی زنده می شویم

. ولی خیلی از انسانها از این تبدیل می ترسند. مورد استفاده ماست براي فکر کردن و عمل کردن

این اژدها . پس خدا به موسی گفت که نترس. خدا گفت بگیرش و مترس که ما آن را به سرشت آغازینش باز بریم

همین . این هشیاري را بگیر به آن زنده بشو. تو هشیاري هستی. ر یعنی این هشیاري را بگیراژدها را بگی. را بگیر
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که بگیري، ما تو را به آن جنس اصلی که جنس الست است و از جنس ماست، بینهایت ماست، ما تو را به او زنده 

.می کنیم

االن هم دارد . منی، ما گفتیم بلهکه خدا از ما پرسیده که تو از جنس،سرشت آغازینش همان سرشت الست است

همین که شما بله می گویید به اتفاق این لحظه، این بله همان بله است که آن موقع . یواش یواش یادمان می افتد

هر . االن هم که به این لحظه گفتیم بله، همان بله است. ما گفتیم بله. که خدا از ما پرسید تو از جنس منی،گفتیم

بینم که خدا ما را دوباره برمی چینیم، یعنی لحظه به لحظه تسلیم می شویم، میت سر هم میها را پشچه بلی

زنده شدیم به آن و دوباره ،ها رفتندهم هویت شدگی. مان و ما عصایمان را انداختیم زمینگردد به سرشت آغازین

.حاال آن عصا االن دوباره می تواند بدون من به درد بخورد. عصا را گرفتیم

ست که او دوباره می گیریم، معادل این،اینکه ما عصا را می اندازیم و فقط خاصیت ابزاري از آن انتظار نداریم

یعنی به بینهایت او، به . و ذهن ما ساده می شود و ما به سرشت آغازین بر می گردیم،مرکز ما بینهایت می شود

و تبدیل صورت ،د فرو می ریزد و ذهن ما ساده می شودو آن منیتی هم که در ذهن ما بو،جنس او زنده می شویم

:می گوید که. بله. می گیرد

غالب آمد چشمِ سِر، حجّت منودچشمِ سَر با چشمِ سِر در جنگ بود

چشم سر ما موقعی . چشم پنج تا حس و فکرهاي ما و قضاوت ماست. چشم سر ما همین چشم من ذهنی ماست

با جنس او و از پشت عینک . در این لحظه از جنس او می شویم. می شویماست که در حداقل یک لحظه تسلیم

این دو تا چشم با هم در جنگند و آخر سر چشم سر غالب می آید و دلیل . جنس او به جهان و به او نگاه می کنیم

شد و حجتش به آخر چشم سر غالب خواهد. ستااین دلیل ارائه کردن در واقع زنده شدن به آنو.ارائه می کند

:این استاشو ترجمه. زنده شدن عملی در این لحظه و به سرشت آغازین برگشتن است

چشم ظاهربین با چشم باطن بین در ستیز شد، و باالخره چشم باطن بین چیره آمد و دلیل آورد که آن عصا من 

.حیثُ الباطن، اژدهاست و من حیثُ الظاهر، عصا

. این اژدها بودن آن هم بلعیدن همه کارهاي ذهنی است. هایت زندگی هستمیعنی به لحاظ باطن ما خود بین

وقتی با . و من حیث الظاهر یعنی به لحاظ ظاهر، به لحاظ من ذهنی عصا. بازیهاي ذهنی است و شناخت آنشعبده
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هستیم ولی با چشم باطن، با چشم خدا نگاه می کنیم ما بینهایت او . چشم حسی نگاه می کنیم ما عصا هستیم

. که خرد او می تواند از ما بیان شود،بعالوه ذهن ساده

پیش چشمِ غیب نوری بُد پدیدچشمِ موسی دستِ خود را دست دید

چشم حسی موسی یعنی پنج تا حس و قضاوتهاي او در حالی که هم هویت شدگی داشت، دست خودش را دست 

و یکی از معجزات موسی این بود که دستش را به . دیداما چشم خدا، چشم غیبی این دست او را نور می . می دید

این استمعنیش چه هست؟ معنیش. اش می برد و بیرون می آورد و از آن نور می تابیدسینهیعنی رويجیبش 

که این بودن بینهایت در مرکز ما می این استکه با استفاده از همین تمثیل قبلی که اشاره به آیه قرآن هم داشت

. ل ما جریان پیدا کندتواند به عم

یعنی خرد . اینکه دست نماد عمل است و قلب نماد عشق و زنده شدن به آن است، این دو تا به هم مربوط هستند

وگرنه . و برکت باید از مرکز شما که به بینهایت او، به اژدهاي او به زندگی زنده شده، جریان پیدا کند به عمل شما

عالوه بر اینکه شما ؟روشن است که، حاال راجع به چی داریم صحبت می کنیمو کامالً.بادام پوك می کاریم ما

مان یاد می گیریم که اگر کسی با چشم ذهنی می بیند و انکار درس تبدیل را از موالنا یاد می گیرید، داریم همه

. بیت اول هم گفت. هیچ کس ندارد،شما نداریدیعنیمی کند، ما با او دعوا نداریم

یک :دو جور عمل داریم. عمل را می دید. وسی هم فقط با چشم حسی نگاه می کرد، همان دست را می دیداگر م

هاي بیرونی و اخبار و هاي مادي و با تحریکات وضعیتهاي مرکز ما و از انگیزهعمل هست که از هم هویت شدگی

یک فکري را و یک ،می انگیزدهر چه که در بیرون هست، منشا می گیرد از مرکز مادي و هشیاري جسمی بر

می ریزد به عملمان و فکرمان و ،و در واقع بی برکتی و زهر من ذهنی و چه می دانم بی خردي من ذهنی،عملی را

این . نه، ما به او بینهایت او در مرکزمان زنده می شویم،یک موقعی هم هست. کار نیکی نیستو این کار، اینکار، 

کنار و خرد زندگی، برکت زندگی، عشق زندگی، زیبایی زندگی می ریزد به فکرمان و ها می رود هم هویت شدگی

و شما نباید ،ش دارد و سرش دارد درك نمی کندامان و این حالت دوم را کسی که اصرار به دانش ذهنیعمل

. در می آوردبراي اینکه او هر چیزي را بصورت خیال. تان را صرف کنید با او به ستیزه و جدل بپردازیدوقت

این موضوعی که االن داریم صحبت می کنیم راجع به موسی که در واقع بحث مربوط به شخص شماست، بحث 

اي کرده باشد، طالب اینکار کسی تبدیل می شود از هشیاري جسمی به حضور که بخواهد و مزهو . تبدیل است
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از این بندها . یا این تایید برایش مهم نباشد،باشدو مورد تایید مردم ن،مردم به آن من و سر نداده باشند. باشد

ست که مردم از او چیزها را بخرند، اگرسنه این،گرسنه سر است،کسی که گرسنه تایید مردم است. گذشته باشد

شما هم . تان را براي تغییر این آدمها نگذاریدست که شما شخصاً وقتاصحبت سر این. نمی تواند اینکار را بکند

.ه می مانیداز را

پیشِ هر حمروم باشد چون خیالاین سخن پایان ندارد در کمال

یعنی ما هر . براي کامل شدن پایان ندارد،این سخن یعنی سخنی که داریم می گوییم. خیلی مهم است این بیت

هر کسی ،یولی درست است که پایان ندارد، ولی هر محروم. پایان نخواهد داشت،چه بگوییم چون از آنور می آید

همه اینها . براي او فقط یک خیال است،ها جهان را می بیندکه من ذهنی دارد و از پشت عینک هم هویت شدگی

. واقعاً این مانع است. را به صورت یک فکر در می آورد

ها واروي کلمه. نیاوریداي کسی که به این برنامه گوش می کنی، همه چیز را به صورت تعریف و فکر و توصیف در

مراحل نمی دانم تبدیل . چقدر مساله را می رساند. را بگوییم چقدر بهتر می شودکه اگر به جاي این، این،دتیسنا

امروز هم . اینها همه حرف است. آدم باید اول اینجا بیاید، آنجا بیاید، بعد آن را باید اینطوري بگویی. ستااین

ست که فضا را در ااصلش این. اصلش این ارتعاش زندگی است.موالنا گفت من پیراهن و لباس حرف را دریدم

می بینی پیغامی هم که از آنور می آید، هر دفعه که فضا را باز می کنی، یک چیزي به دلتان می . درونت باز کنی

. فقط خیال نباید بسازید. زندگی که تا حاال نداشتیددهدیک چیزي به شما می ،یک خردي،یک آرامشی،آید

. یعنی فکرخیال

یا نه ،یعنی شما همه چیز را بصورت فکر می خواهید دربیاورید. اش به فکر تبدیل می شوداین صحبتهاي من همه

کردن این براي کاملیعنی.دارد این را می گوید. یک گستردگی، یک گشایشی در مرکزتان دارد ایجاد می شود

که ،ولی هر چقدر حرف بزنیم آدم محروم که من ذهنی دارد. حرف دارد می آید. ها ما باید هی حرف بزنیمصحبت

. فقط همه چیز را می خواهد به خیال در بیاورد، همه اینها را بصورت فکر در خواهد آورد و فکر هم فایده ندارد

کم بیان کن پیشِ او اَسرارِ دوستو گلوستچون حقیقت پیشِ او فَرج

ین آدم که مرکز هم هویت شدگی دارد، فقط چیزهاي بیرونی هست پس پیش ا. رج و گلو یعنی سکس و خوردنفَ

وقتی می گوید شهوت جنسی و خوردن، شامل همه . که مهم هستند و این چیزهاي بیرونی هم مرکزش هستند
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براي . پیش او اسرار دوست را،کم بیان کن، اصالً بیان نکن. می گوید اصالً بیان نکن. چیز است که از بیرون می آید

. که اسرار دوست را این بصورت فکر در می آورداین

ست که ما وقت را تلف نکنیم روي آدمهایی که هر اایندهدهاي درس موالنا که امروز دارد به ما می یکی از نکته

تو با او جدل نکن، ستیزه نکن و دنبال اینکار . چه به او می گویی آخر سر یک حرف می خواهد به تو تحویل بدهد

.نمی توانی عوض کنی.او را عوض کنینباش که 

الجَرَم هر دَم مناید جان مجالپیشِ ما فَرج و گلو باشد خیال

رج و گلو خیال اما پیش ما فَ.استپیش او حقیقت زندگی، خدا همین شهوت جنسی و خورد و خوراکش:می گوید

بنابراین هر لحظه خدا جمالش را به ما .یعنی اهمیتی براي ما ندارد و ما با آن هم هویت نیستیم. فکر است،است

هر لحظه او جانش را به من . براي اینکه این چیزهاي بیرونی و نیازهاي بیرونی مرکز من نیست. نشان می دهد

. یعنی من به او زنده هستم. نشان می دهد و جمالش را به من نشان می دهد

دین هبرِ اوستآن لَکُمْ دینٌ وَلِی هر که را فَرج و گلو آیین و خوست

.هر کس که خو و خصلتش، شهوت رانی و شکمبارگی باشد، آیه لَکُم دینٌ ولی دینِ مربوط به اوست

ش است، یعنی تمام رفتارهایش بر اساس هم هویت ویهر کسی که شهوت جنسی و خوردن آیین و خُ:می گوید که

تمام چیزهایی است که ما با آن هم هویت هستیم و با توجه کنید این دو تا چیز نماد . شدگی با این دو تا چیز است

ولی بهر حال همه چیز ما نیست و خیلی از چیزهاي هم هویت شده ،وجود اینکه نیاز جسم ما است این دو تا چیز

ها بگیریم، از ولی این دو تا هم هویت شدگی را نماد همه هم هویت شدگی.هم شاید ارتباطی با این دو تا چیز دارد

.نظیر پول،از جمله چیزهاي فیزیکی. باورهاجمله

بلعند، جسم ما، زیبایی همه ما با پول هم هویت هستیم و همه متعلقات، همه چیزهایی که در بیرون توجه ما را می

تان را از اگر شما آیین خو و آیین زندگی. ر ما هستند و با آن هم هویت هستیمبما، روابط ما، آدمهایی که دور و 

یعنی چه؟ یعنی هر . مال آن استلَکُم دینٌ ولی دینِت شدگی با آنها می گیرید، در این صورت این آیه هم هوی

.ستامال این،رانی و شکم بارگی باشد، آیه دین من براي خودم و دین تو براي توکسی که خو و خصلتش شهوت

برایتان بخوانم که ،مال سوره کافرون استاي که خواهم همین شش تا آیهبعد من می. اول این را خوب بفهمیم

اگر شما یک همچو آدمی می بینید که هم هویت شده با چیزهاي این :می گوید که. این آخرین آیه آن است
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ها می آید مال شما و دین من هم که از یک مرکز جهانی است، شما بگو دین شما که از این هم هویت شدگی

خواهم ترا عوض کنم و تو هم من نمی. ولی ما دعوا با هم نداریم. ی آید مال منخدایی می آید، از بینهایت خدا م

. مرا عوض نکن

اگر این موضوع را خوب یاد . می شود ما این را خوب یاد بگیریم که موالنا دارد سعی می کند امروز به ما یاد بدهد

به تدریج دارم . این دین من است. مبگیریم، در اینصورت ما می گوییم که آقا من می خواهم به خدا زنده شو

ها تو با دید خودت با آن هم هویت شدگی. من هم مزاحم تو نمی شوم. تو مزاحم من نشو. اینکار را انجام می دهم

رج و گلوست من هم کاري با دین تو که همان دین دیدن با عینک فَ. ولی کاري با من نداشته باش. جهان را ببین

مقاومت هم در مقابل تو نمی . قضاوت هم نمی کنم. ایرادي هم نمی گیرم. هم نمی شوممزاحم شما. کاري ندارم

. من هم زندگی خودم را بکنم. تو زندگی خودت را بکن. کنم

:می گوید که. اما موالنا اشاره به یک سوره بسیار مهم و کوتاهی می کند که این است که اسمش کافرون است

)109(قرآن کریم، سوره کافرون

)1(قُلْ یا أَیّها الْکَافرُونَ 

!اي کافران: بگو

)2(لَا أَعبد ما تَعبدونَ 

آنچه را شما می پرستید، من نمی پرستم،

 دبا أَعونَ مابِدع لَا أَنْتُم3(و(

و نه شما آنچه را من می پرستم، می پرستید،

 تُمدبا عم ابِدلَا أَنَا ع4(و(

چه را شما پرستیده اید، می پرستم،و نه من آن

 دبا أَعونَ مابِدع لَا أَنْتُم5(و(

و نه شما آنچه را که من می پرستم، می پرستید

)6(لَکُم دینُکُم ولی دینِ 

.دین شما براي خودتان، و دین من براي خودم
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ی را گذاشته در مرکزش و از پشت هر کسی که هم هویت شدگ. هاي ذهنی هستندکافران من. بگو اي کافران

،خدا را می بیند و کارهایش و جهان و روابطش را با خدا بر اساس آن تنظیم می کند،عینک آن جهان را می بیند

و اسمش ،مخالفت با آمدن خودش به این جهان دارد. و مخالفت با منظور زندگی دارد،پوشاندزندگی را می

کافران کسانی هستند که هم هویت . ن کسانی نیستند که دین دیگري دارندپس کافرا. پوشاننده یا کافر است

.اند در مرکزشانها را گذاشتهشدگی

براي . آنچه را که شما می پرستید من نمی پرستم، بگو یعنی اي رسول خدا به کافران بگو:آیه قرآن می گوید که

هایم را با من هم هویت شدگی. خدا را می پرستمولی من بینهایت،ها را می پرستنداینکه آنها هم هویت شدگی

پشت . جهان را می بینم،حاال از پشت عینک او که عدم است و بودن است. تسلیم شناختم و به او زنده شدم

با او ،با او فکر می کنم. یادتان است،گفت با خدا بخسب. هر لحظه با او می خوابم. فکرم و عملم بینهایت اوست

من با عینک او جهان را می بینم ولی شما با عینک هم هویت . و همیشه پشت فکر و عمل من استا،عمل می کنم

. من نمی پرستم،پس من آنچه را که شما می پرستید. ها می بیندشدگی

هاست، مرکز خودش را می کسی که در مرکزش هم هویت شدگی، و نه شما آنچه را من می پرستم، می پرستید

اگر مرکزش چیزهاست، . پس اگر مرکزش خداست، خدا را می پرستد. کز خودش را می پرستدهر کسی مر. پرستد

بنابراین مردم جهان بیشتر . در مرکز اکثر مردم عالم هم هویت شدگی با باورهاست. چیزها را می پرستد

. باور فکر است. باور ماده است. باورپرست هستند، باورمند هستند

ببینید دارد دوباره . اید، می پرستمستم، می پرستید و نه من آنچه را شما می پرستیدهو نه شما آنچه را من می پر

یعنی چه اینها؟ یعنی اگر شما واقعاً مرکزتان باز شده یا دارد باز می شود، می . دو بار تکرار می کند. کندتاکید می

با باور را می پرستد، بگو برو بینید یکی دیگر ستیزه را می پرستد، مقاومت را می پرستد، هم هویت شدگی 

و نه شما آنچه را که من می . ها را تکرار می کندببینید همین. با تو کاري ندارم و تو هم با من کاري نداري. بپرست

آنچه را هم که . یعنی اینکه من آنچه که من می پرستم، شما نمی پرستید. دو بار تکرار کرد. پرستم، می پرستید

. دین شما براي خودتان و دین من براي خودم: پس آیه ششم می گوید. نمی پرستمشما می پرستید، من 

که اگر کسی نمی بیند و حجت می آورد که اگر بود من می دیدم، اگر ،از این آیه ششم موالنا دارد استفاده می کند

نش می شود من نبینم؟ مگر با این دا، من متوجه بودم، حتما من می دیدم،زنده شدن به بینهایت خدا وجود داشت

براي اینکه با آن هم ،آن سواد هم جزو پرده است،نه.من این همه سواد دارم. چطور شما می بینید و من نمی بینم
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پس . دارد اینها را می گوید. این سر باید صفر بشود. این سر را باید بگذاري. هویت شدي و بر اساس آن سر داري

نه شما مرا بکشید و نه من ،دین شما براي خودتان و دین من براي خودم،یت آخرما این را یاد می گیریم از آن ب

. نه من عیب شما را می گویم و نه شما به من عیب بگیرید،نه شما انتقاد بکنید و نه من انتقاد بکنم،شما را بکشم

درست است؟ 

ول می گفتند که شما بیایید با هم می گویند این آیه زمانی نازل شده که سران قریش آمده بودند به حضرت رس

شما یکسال بتهاي ما را بپرستید و ما هم یکسال خداي شما را . قانون جبران را انجام بدهیم،توافق کنیم

فکر می کردند که ما باید قانون جبران را انجام بدهیم، شما آن کار را بکنید . یعنی حرف ذهنی می زنند. بپرستیم

شود به بینهایت او و از این بتهایی بیعنی نمی توانستند بفهمند که مرکزشان باید تبدیل .و ما این کار را می کنیم

و این دستور آمده و نوشته شده که دین شما ،این را نمی توانستند بفهمند. دنکه می پرستند باید دست بردار

. براي شما، دین من براي من

کهُنامحدا کم گوی با گَربِبا چنان انکار کوته کن سخُن

دارد می گوید که تو ،تو سخن را کوتاه کن و احمدا که لقب حضرت رسول است،با چنین انکاري که اینها می کنند

حاال شما به جاي احمدا می توانید اسم . نصیحت نکن،یا اصالً صحبت نکن،با من ذهنی کهنه کمتر صحبت کن

ها را در در مرکزش ، با کسی که هم هویت شدگیبگویید که من روي خودم کار می کنم. خودتان را بگذارید

بدگویی نخواهم کرد ،انتقاد نخواهم کرد. او را تغییر نخواهم داد. گذاشته جنگ نخواهم کرد، نصیحت نخواهم کرد

بفرمایید ببینید بخوابید ،اینطوري می بینم،اگر می گوید من می خواهم بخوابم. و همه چیزهایی که امروز خواندیم

. تاندر ذهن

هر کسی می خواهد بخوابد در ،یعنی من می گویم من نمی خواهم بخوابم. ولی غزل اول می گفت که شما نخوابید

داند چکار کند یعنی خدا می. این آدم محاصره با قانون قضاست:براي اینکه داشتیم که گفت. ذهن برود بخوابد

وقتی برگشتیم مطلب . انتقاد کنیم؟ نه،ید فشار بیاوریمآیا ما با. ایشان هم به یادش بیاید که از جنس الست است

. دیگري خواهیم خواند که به بیان این موضوع کمک بسیار خواهد کرد

پایان قست سوم
&&&
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:هستقسمتآنتیتروشودمیشروع2064بیتازکهبخوانمبرایتاندومدفترازبیتچندبدهیداجازه

2064م، بیت مولوي، مثنوي، دفتر دو

پند مغرور خرس راۀترك کردن آن مرد ناصح بعد از مبالغ

اینجاکهکندمیبرخوردخردمنديبا،ذهنیشمنباشدندوستبهکردهشروعتازهکهانسانی،جوانییک

خردمندوناصحمردو،بودهشدهدوستخرسییکباجوانمرداینو،کنندهنصیحتیاناصحمردهستاسمش

وبحثبهکارو،پذیردنمیجوانشخصآنو.مشودوستومکناعتمادخرساینبهتو:کهگویدمیاوبه

کهراکسییک،ایدشدهیا،شویدمیداریدزندهحضورگنجبهکهشمااینکهبهاستتمثیلیو.کشدمیمجادله

فکربصورتراچیزهمهوپذیردنمیاوودهیدمیپند،ببیندرااوآثاروبشودرفیقخواهدمیذهنیشمنبا

.نداردفایدهنصیحتدیگربیندنمیوقتی.بیندنمیوآورددرمی

اینکهازپسکندمیتركراشخصآن،ناصحمردآنپس.استآمدهصورتاینبهقسمتاینتیترهمینبراي

خواندهشایدراداستانکهطورهمین.استآنبادوستیواستخرسفریفتهاوو،دادنپنددرکردهمبالغه

مردکهعاقبتو،دهدمیتوضیحخرسباراانسانیکرفاقتموالنادومدفترمثنويدرباشیدشنیدهیاباشید

میسراشحوصلهوشودمیخستهوقتی،نشینندصورتشتابراندرامگسهاخرسکهاستقراروخوابدمی

برمیرابزرگسنگیک،کنددوررامگستواندنمیوجوانصورترويشیندنمیمگسهیاینکهبراي،رود

همذهنیمنخرسبادوستیعاقبتآخرو.کشدمیرااوو،استخوابدرکهجوانصورتبهکوبدمیودارد

.نکننصیحتتو:کهگویدمیموالناقسمتایندرولی.استهمین

خودمانرويرانورافکنبایدماکهکردهگوشزدمابهموالناپنجمدفترازيمثنویکوغزلدودرامروزالبتهو

و.بخوابدبگذاریم،نکنیمشخصآنکردنبیداربهاصراري،خوابیدهکسیدیدیماگر.نخوابیمذهندروبگذاریم

آنهاراهنماییوآنهابیتتردربایدما،کندنمیرهاهایمانبچهبرايخودمانمسئولیتازراماگفتیمموضوعاین

منبهمابچهحاالدیگرکهبگویدنبایدماذهنیمنو،بکوشیمبایدبرسندسالگیهیجدهسنبهکهزمانیتا

.کندنمیگوشمنحرفبهچونحاال،نیستمربوط

زیرِ لب الحَول گویان باز رفتآن مسلمان، ترکِ ابله کرد و تَفت
ابله،کردمیبازرافضاجوانآنواکنشهايمقابلدروبودزندگیباموازيحظهلهرکهشدهتسلیمانسانآن

نیرويازغیرنیرویینیست:گفتمیمرتبلبزیرو.تیز،تندیعنیتفت.رفتوکردرهاراخرسدوستیعنی
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کهکندگوشزدمابهخواهدمیموالنا.نگیردقرارجوانآنپذیرشعدمنفوذزیراینکهبراي؟گفتمیچرا.خدا

اینوبدهیددستازراحضورتانشمابساچه،بکشدبحثوبکشدجدلبهکاروکنینصیحتراکسیشمااگر

،شدمیباز،شدمیبازبه اومرتبوخداازغیرنیرویینیستگفتمیتنهانه،مرتبیعنی،گویانالحولشخص

.رفتگذاشتو،بدهددستازراحضورشکهخواستنمیوشدمیباز

ذهنیمنیکبههمدادنپندونصیحتمقامدرشمااگرکهباشدمابرايفرمولییکتواندمیبیتاینو

لحظهایندریعنیال باهللاوهال حولَ و ال قُمخففدیگردانیدمیهمالحولو،بگوییدالحولمرتببایدبربیایید

نمیدستازرابودنزندهاینو،هستمزندهیاشوممیزندهاوبهدارممنوخدانیرويازغیرنیستنیرویی

زماننیروي،استآیندهوگذشتهنیرويکهاستشیطاننیروي،استذهنیمننیرويدیگرنیرويو.دهم

.نیستندنیروآنها،شدگیهاستهویتهمنیروي،استروانشناختی

اینخودمبهمناگرو.کندمنحرفراهمازرامننباید،مرکزشذاشتهگراخرسبادوستیکهجواناینیعنی

آقا،باشمقضاوتدنبال،باشممردمتغییردنبالیعنی،باشمکارایندنبالوکنمشخصیوکنممربوطراموضوع

راماخودواستغلطکاراین،کنمدرستکهاستمنۀ وظیف،کنمدرستاینهابرومبایدمنداردذهنیمنکی

.کنیممیاینجاجمعیدستهکهاستکاريهمین،راهبهترینکهآیدمینظربهو.کندمیخارجحضورازهم

بصورتداریمدستدرکهابزاريهرواینترنتطریقازتلویزیونطریقازرامعنويآموزشوراموالناآموزش

CD ,DVDنیستطالبهمکسهر.کنداستفادهآنازوبالشدنبیایدطالبشفقطتا،کنیممیپخشداریم

خداباوکنیمیرفاقتخرسباچراشماکه،زدنرایکیدرورفتنبنابراینپس.نداریمکارياوبا،نیست

.استغلطکاراین؟کنینمیرفاقت

زاید خیالدر دلِ او بیش میچون از جِدِّ پندم وز جدال: گفت

مربوطتوبهگویدمیشخصآن،کشیدهمجدلبهکارودادمپندجداًکهمن:گفتخودشبهشخصآنیعنی

و.شودمیتولیدخیالفقطاومرکزدرنتیجهدرو،بینینمیدرستتو،ببینمطورياینخواهممیمن،نیست

همقسمتاینولادرو.آورندمیدرخیالصورتبهرامعنويآموزش،ذهنیمنهايانسانگفتگفت،همآنجا

مننیرويو.بشودزندهاوبهیواشیواشوخدانیرويازغیرنیرویینیست:بگویدبایدکسیهرگفتراحتیبه

همینبراي.استکردنتقویتراذهنیمناین،بشودتولیدمامرکزدرخیالشاههمکهاین.کندانکارراذهنی
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میدیگرجوریک،کنندمیتبدیلخیالبهگوییممیماکهچیهرفقط،مابینندگانازبرخیکهگویممی

تبدیلخیالبهاستترمعنیبامثالیااستترقشنگمثالًیااستبهتربگوییمجورياینگویندمی،آنهاگویند

.ببربینازخیال،نکن

پیوسته شدامرِ اَعْرِضْ عَنْهُمُپس رهِ پند و نصیحت بسته شد

دهدمینشانواکنش،کندمیانکارشخصآنودادیمپندجديطوربهماوکشیدجدلبهکارتیوقبنابراین

توجه،استامریککهقرآنآیهاینبهبایدموقعآنو.بدهیمادامهنبایددیگر،شدهبستهنصیحتوپندراه

مر فرموده است که باید از ستیزه گران بنابراین، راه پند و ارشاد بسته شده و خداوند به ما ا:گویدمیپس.کنیم

می،کنیداذیتیا،بکشیدراآنهاگویدنمی.کنیددوريآنهاازیعنیاَعرِض عنْهمفرمانیعنیامر.روي گردانید

:استاشآیههماین.نگذارنداثرتورويکه،کندوريفقطآنهاازگوید

30، آیه )32(قرآن کریم، سوره سجده

)30(ض عنْهم وانْتَظرْ إِنَّهم منْتَظرُونَ فَأَعرِ

.پس، از ایشان اعراض کن و منتظر باش، که آنها نیز در انتظارند

میکتکیاما،مانیمنمیمنتظرما. کنندتوجههمهباید،آمدهقرآنآیهصورتبهکه،استمهمخیلیبیاناین

دینیبیحتی،بدانیمباید؟هستچیزهااینتومرکزدرچراگوییممیکنیم،میزندانی،کنیممیاذیتیازنیم

آناگر.استآندینش،استمرکزشآنوشدههویتهمباورهاسريیکباکهکسیهر،استدیننوعیکهم

.استآندینشهستهرچییامذهبییادینیحاال چه،پرستدمیراها

می،ستیزهبهکردشروعشخصآنو،شودمیبازانسانمرکز،داردوجودیکتاییکهدادیدپندشمااگربنابراین

اینکهبرايباشید؟منتظرگویدمیچرا.منتظرانندهمآنهاوباشیدمنتظروکنیددوريآنهاازشما:کهگوید

باشداشتهندخودشمحاصرهدررااولحظهایندرخداکهنیستنفريیکهیچکردهمحاصرهراآنهاقضاقانون

دردها.کنندصحبتاوبادردها،بیایدبوجودبیشتريدردهايکهاستمنتظرآدمآنپس. نکندکارآنرويو

.آمدخواهندپیشهم

هر،بودخواهددردزاکندمیایجادکهکسیهرباايرابطههر،هستشدگیهویتهممرکزشدرکهشخصآن

مزدبیکارو،شدخواهدپوكبادامودادنخواهدنتیجهکاردمیرازيهرچی،بودخواهددردزاکندمیکاري
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جنسازکههستاینفهمیدنانتظاردرهمآن،باشمنتظرتو:کهگویدمیداردبنابراینپس.کردخواهد

:گویدمیکهباشدیادتانهمیشههمبیتآن،کنممیکارآنرويدارممنواستزندگی

مکوشتوتو،پیکوشممهیمنخروشکمامشخاستنزدیکصبح

خودش،باشدبیدارحدوديتا،باشدبیدارکسیاگر،استنزدیکاونهایتبیبهشدنزندهصبح،سعادتصبحو

هویتهمو،استدردازپرمرکزشکهکسیپیاوآیا.کوشدمیماپیاواینکهبراي،کوشدنمیاشذهنیمنبا

زندهبایدراهمه،هستمهمهمسئولمن،نه:گوییممیما.هستالبتههست؟هماونبالد،چیزهاستباشدگی

بایدخودش،نیستزندهخودشکهذهنیمنزند؟میحرفیهمچینداردکی. کنمزندهخدابهبایدراهمه،کنم

بکندخودشحالبهفکري

سقصه با طالب بگو، برخوان عَبَفزاید درد، پسچون دوایت می

توضیحراسعبدیگرمندهدمیتوضیحخودشولی،کردیمصحبتقبالکهاستقرآنازياسورههمسعب

قطعرادوا.نکنبیشتررادوا،دیگربدهیدوانبایدپس،کندمیزیادرادرد،تودوايوقتیگویدمی. دهمنمی

شما. نهبدهد؟دوابایدبازهم،کندمیبدراحالشدوا،دهدمیدوامریضیبهدکتريیک.بیتایناستمهم.کن

میدعواشمابا،کندمیستیزه،کندمیجدل،دهدمینشانواکنشداردماديمرکزکهطرف،کنیدمینصیحت

.بکنیراکارایننباید،نهنکند؟قبولراهیچیوبیاوریدلجسررااوبکنیدبیشتررادعوا.کند

خودشالبته،افتادهاتفاقیچهدانیدمیسعبدر. بخوانراسعبسورهبرووبگوییطالبشبهراقصهبایدتو

وبودپذیرفتهخدمتبهراعربسرانازتعدادیکرسولحضرت:کهاستایناشخالصهولی،دهدمیتوضیح

یک،کندمیتصحبمهمهايآدمباوکندمیمهمیکارکردمیفکرکهاثناهماندر،کردمیصحبتآنهابا

منبینینمیمگرنیستوقتشاالن:گویدمیرسولحضرتخوب،کندمیهدایتتقاضايوشودمیواردکوري

آنهاعرب،سرانآن،نبودندطالبآنهاکهگویدمیو.کندمیروییترشو،کنممیصحبتمهمهايآدمبادارم

. بودطالبکوراینولی،کردندمیگوششانذهنبا

همهوکندمیستیزهآنکهنه.بگویی،بگیردیادخواهدمیدلشتهازواستخریدارکهکسیبهراقصهبایدوت

گویندنمیطوريآنکهکردنبحثشماباخودشخیاالتآنباکندمیشروعو.کندمیتبدیلخیالبهراچیز
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سورهبروگویدمی.داریمکارتبدیلبهما،کهریمنداکاريگفتنبهمااصال. گویندمیجوريچهبگویممنبگذار

:کهشودمیشروعطورياینهمسعبسورهوبخوانراسعب

1، آیه )80(قرآن کریم، سوره عبس

)١(َعبََس َوتََولَّٰى 

.روى را ترش کرد و سر برگردانید

صحبتمهمهايآدمبادارمنم،استخبرچهحاالاتوایسخودمانیازکهتو.رسولحضرتکرد؟راکاراینکی

و.استطالبایننیستندطالباینها،کرديراکاراینچراکهآمدهایشاندلبهالهاماینو.بیابعداً،کنممی

طالبشبهباید،گوییدمیهمسخنشماکهبدهدیادمابهخواهدمیموالنا،دهدمیتوضیحراموضوعایندارد

منباکاريهمتو،ندارمتوباکاريمن،مامالمادین،شمامالشمادین،نیست،نیستطالباگر،بگویید

. چیزينوهمچگفتهکی.نهشیم؟بکُراآنبرویمماکهاستایندستورآیا.باشنداشته

هبرِ فقر، او را نشاید سینه خَستچونکه اَعمی طالبِ حق آمده ست

،دارندزندگی،دارندخانههااینباباکهنگوتو،بشودزندهخدابهدخواهمی،خداستطالبوآمدهکوريوقتی

کیبه.نکنزخمیرااوسینهفقرشبخاطر،بیارزدتنشبهسرشکهبزنمکسیبهراحرفبایدمن،هستندرئیس

طالبشبهراحرفبرویدشماکه،گویدمیماتکتکبهموالناو،رسولحضرتبهکردهالهامزندگیگوید؟می

.کندقبولتواندنمی،بقبوالنیآدمبهزوربه،کنیستیزهکهنه،بزنید

تا بیاموزند عام از سرورانتو حریصی بر رَشادِ مِهرتان

. گویدمیماتکتکبه،گویدمیرسولحضرتبه.دهدمیتوضیحداردموالنا،گویدمیراهااینسعبسوره

دینهایشانرئیسهایشانشاهازبروندمردمتا،هارئیس،مهمهايآدمتهدایبههستیحریصتوگویدمی

.کردتقلیدرادینشودنمی،استذهنیدیناین،نهدرسته؟آموختندیناین،بیاموزند

مستمع گشتند، گشتی خوش که بوکامحدا، دیدی که قومی از ملوک

راشماهايحرفشدندآمادهپادشاهانازقومییککهدیديرسولحضرتاي،احمداي،احمداکهگویدمی

بودیعنیبوكکهگفتیشديخوشحالتوو،نبودندطالبکهواقعا. اینگویدمیچیببینیمبگذارحاال،بشنوند

شاید،که
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بر عرب اینها سرند و بر حَبَشاین رئیسان، یارِ دین گردند خَوش

رئیسهاایناینکهبراي،بشوندمندینیارکهخوبهچقدرهارئیساینکهگفتیوذهنتدررفتیتویعنی

واندبودهپوستانسیاهکهسرزمینییکیاکنیممعنیحبشه،بدهیداجازهراحبشحاالوهاعربهمهروساي

کهکسانیرعایایشانکنندقبولهاایناگرکهگویدمیداردو.هستندرئیسهااینخالصههاسرزمیناینبر

اینطوريبله.پذیرندمیهمآنها،هستندشاهانشاندینبهچونهمآنها،کنندمیزندگیدارندهاایننظرزیر

کردي؟فکر

زآنکه اَلنَّاسُ عَلی دینِ الْـمُلُوکبگذرد این صیت از بصره و تَبوک

کرديفکرخودتاسمبهنیک،نامشهرتآوازهیعنیصیت،منآوازهاینکهکرديفکرطورياینتوگویدمی

پادشاهانشاندینبهمردمکهچرا،گذردمیهمتبوكازوگذردمیبصرهازورسدمیبصرهبهرودمیاینکه

:استاینسلیسصورتبهاشترجمه.روندمی

.آوازه این آیین از بصره تا تبوك نیز در می گذرد، زیرا مردم، پیرو آیین امیران و شاهان خویش اند

آمدهکور،نکنفکرطورياینکهرسولحضرتوانسانبهاستهشداريواقعدرسعبسورهدرسته؟فکراین

بااالنتو،کردندتوباصحبتآمادهراخودشانزوربهکهپادشاهاناینباکرديرهاراکور،استهدایتطالب

.کورجايبهکنیمیصحبتهااین

بگردانیدی و تنگ آمدیروزین سبب تو از ضَریرِ مُهتَدی

.به همین سبب بود که تو از آن نابیناي هدایت طلب رخ برتافتی و به تنگ آمدي

فکرتو.آمديتنگبه،دادينشانواکنشوگردانديرويشدههدایتیاهدایتطالبمهتديکور،یعنیضریر

واقعاراتودینخواستمیکهبودورکاینکهحالیدر،پذیرندمیرامندینآیندمیپادشاهاناینکهکردي

.آنهانهبودتوجنسازاین،کندنهایتبیرامرکزشخواستمی،بپذیرد

تو ز یارانی و وقتِ تو فراخکه درین فرصت، کم افتد این مُناخ

ن ما این فرصت، کم پیش می آید که بتوان سران متکبر قریش را به شنیدن کالم حق فرا خواند، ولی تو از یارا

.هستی و فرصت زیادي نیز داري
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تو،بکنمراکارمبگذاراینجااندآمدهحاال،کردجمعجایکشودنمیرااینهاباباکهگوییدمیکورِبهآمدیدشما

آیدمیپیشکمفرصتاینگویدمی. استزیادوقتر،دیگبیابعدا،هستیماندوست،هستیخودمانیارکه

اندشدهخمحاالاینهااندمتکبريهايآدماینها.فراخواندحقکالمشنیدنبهراقریشرمتکبسرانبتوانکه

بودهغلطکاراین:گویدمیسعبسوره،دارينیززیاديفرصتوهستیمایارانازکهتوولی،اینجااندآمده

.است

کنم نه از خشم و جنگاین نصیحت میگردیَم در وقتِ تنگمُزْدَحِم می

ساعتدوساعتیک،ندارندوقتکههاشاهوهارئیساین،کوتاهوقتایندرشويمیمنمزاحم:گویدمی

:گویدمیبعد.گویمنمیهمجنگوخشمروياز،کنممیتوبهراایننصیحتعنوانبهمنو،هستنداینجا

هبرت از صد قیصَرست و صد وزیرامحدا، نزدِ خدا این یک ضَریر

. استوزیرهزاروشاههزارازبهترکوریکاین،خداپیش،منپیشکهرسولحضرتبهخداستنداياحمدا،و

پولکسییکاینکهصرفبهنبایدرامعنويحرف،رازندگیحرفیعنیچی؟یعنی. استکثرتعالمتفقطصد

بهداردمالییا،دارداجتماعیای،داردسیاسیمقام،داردمقامیکسییکیا،داردبزرگخانهکسییکیا،دارد

ابزارهايبا،ذهنبهرویممیکنیممیاشتباهمرتبماو،استکیاصلیشطالبواقعاکهاستاینمهم.زدآن

ماحرفبهايعالقهاصالکهزنیممیینکسابهرامانحرفوگیریممیاندازهذهنیهايکشخط،ذهنی

طالبگوشبههمحرفو،بشودتلفمانانرژيهم،بشویمخارجحضورازمامهشودمیسببکاراینو،ندارند

.نرسد

به،کنداستفادهازشدرستاگر،گذاشتهانسانپايپیشواقعازندگیکهابزارياینخوشبختانهکردمعرض

جوريچهیزیونتلواز،کنیممیاستفادهجوريچهاینترنتازماببنید،کنیممیاستفادهماکهصورتیهمین

منهمچندباروهاخانوادهدرببریدمردم،سويبهکنیدسرازیررابزرگاندانشطورهمین؟کنیممیاستفاده

آنازوفیسبوكحتیواینترنتاینازسایتوباینازتلویزیوناینازمنمنظورکه،کردمعرضشماخدمت

بههاخانوادهبهدانشاینبردنواستبزرگاندانشپخش،ها نآوتلگرام،ماکنیممیاستفادهکههمهایکی

میشما،بشودعوضخانوادگیروابطو،بشودعوضآموزشیسیستمشدخواهدباعثکاراینکهافرادتکتک

ارفکراینشما،بکنراکاراینشمابگوییمنفریکبهبرنامهایندرکهدیدیدحاالتا.شودمیداردکهبینید
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منبهبگیرم؟طالقهمسرمازمنآقا،زندمیزنگمنبه،بزندزنگبرنامهاینبهکسیهر. کهنگفتیم،بکن

گوییمنمی.دانیمیخودتکنم؟باورراباورفالنمن. نیستمربوطمنبهبکنم؟راکاراینمن. نیستمربوط

،بشنودطالبشکهشودمیسببموالناکنندهاربیددانشهمینولی،استخوبباوريچهگوییمنمی،بکنچکار

ماباشیدباشید،خواهیدمیطوريآنشما،گیریمنمیایرادهمکسیبه.نکندهمستیزه،کندکارخودشرويو

.باشیمطورياینخواهیممیهم

هبرت از صد قیصَرست و صد وزیرامحدا، نزدِ خدا این یک ضَریر

معدنی باشد فزون از صد هزاربیاریاد اَلنّاسُ مَعادِن، هین 

.یک کان، بیش از صد هزار کان دیگر ارزش دارد. این کالم را به یاد آور که آدمیان همانند کان ها هستند

استممکنمعدنیکو.بیاورخاطربه:گویدمیرااینو.هستندمعدنجنسازهاانسانیعنیاَلنّاس معادن

دارنداکراهبهوبشوندجمعاینجابیایندوزیران،شاهاناینازتاهزارصدیعنی.اشدبمعدنهزارصدازترفزون

معدنیاینها،هویتندهمسفتباورهایشانبااینکهبراي،ندارندقبولهمراشماحرفو،دهندمیگوششمابه

.باشیداشتهاحتیاجخیلیتوکهنیستند

ایندرنهایتبیاینازکهارتعاشیباتواندمی،بشودزندهخداهایتنبیبهاگر،استمعدنییککوریکاین

دست،گفتشانحرفاینکهولوشانحرفبامعادنآنازتاهزارانکهبکندکارهایی،شودمیپخشجهان

. هاستاینازبیشترکورایناثر.نیستموثر،باشدحرفبهترینباشد،راست

هبرتست از صد هزاران کانِ مِسسمعدنِ لعل و عقیقِ مُکْتَنِ

،شودمیبازکورمثالًایندروندرکهزندگیبرکت،زندگیعشق،زندگیردخمعدنیعنی،عقیقولعلمعدن

ذهنیقشنگهايحرف،استذهنیمناینجادرمس. استمسمعدنهزارصدازبهتر،پوشیدهیعنیمکتنس

.خداستنهایتبیبهشدهزندهانسانیکدل،استپوشیدهکهعقیقولعلمعدنولی،است

سینه باید پر ز عشق و درد و دودامحدا، اینجا ندارد مال سود

داشتنیتعلقچیزهریعنی.نداردفایدهدیگرمالاینجا:کهگویدمیواستاحمدحضرتبهخطابشدوبارهپس

پرباشدعشقازپربایدآدممرکز،آدمسینهاینجادر.دگیرمیقرارهاانسانمرکزاینکهبراي.استمردوداینجا
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وهاشدگیهویتهمازشدنجدادردیعنیدودودردطورهمینوباشدبودن،باشدزندگیبهشدنزندهاز

ازکهچیزيهماندرسته؟.نداردفایدهمالاینجا،کنیبازرافضا،بشناسیراشدگیهویتهمبایدهی.سوختن

درگشاییفضااو،بهشودبازشودبازشودبازبایدمامرکزپس.راموضوعاینشناسیدمی،دیگرایمفتهگاول

دوتابهموالناکردهمربوطهماین،بله.نداردفایدهباشدمامرکزچیزهااینوپولومنصبومقامولی،مامرکز

:گویدمی88آیهشعراسورهقرآنۀ آی

88،89، آیه )26(شعراءقرآن کریم، سوره 

)88(یوم لَا ینْفَع مالٌ ولَا بنُونَ 

.دهد و نه فرزندانروزى که نه مال سود مى

)89(إِلَّا منْ أَتَى اللَّه بِقَلْبٍ سلیمٍ 

.مگر آن کس که با قلبى رسته از شرك به نزد خدا بیاید

کنیدتوجهمال،مالباشدگیهویتهمدرسته؟.دنیاستشبهمینروز،لحظهاین. رااینفهمیممیکامال

.دهدنمیسوديفرزندان،طورهمینوفیزیکیچیزهاي،دردها،باورها،باشیمداشتهتوانیممیماکههرچیزي

،شدگیهویتهمیعنی،شركازکنیمپاكرامرکزمانمااینکهمگر.دهدنمیسودياینهاباشدگیهویتهم

.خدابهدادنقرارشریکیعنیچی؟یعنیشرك

اساسبرموقعهر.پرستیدمیراآناینکهبرايخداستشریکآنبدهیدقرارمرکزتانکهراچیزيهرشما

ازدلمان،قلبمانمرکزمانباشدقراراگر.شویممیشریکخداباما،منگوییممیشویممیبلندماچیزهمان

.آییممیخدانزدبهماکهاستموقعآن.شودپاكهاشدگیهویتهمازبایدشودپاكشرك

پند، او را ده که حقِّ اوست پنددل آمد، در مبنداَعمیِ روشن

تلفراوقتت،ندهپندشاهاناینبه،استاومالپندکهبدهپنداوبه،نبندرادرآمددلروشنکور:گویدمی

واقعاپندکهبدانیدبایدشماپس.مابهطورهمینو.استرسولحضرتبهزندگیآمیزعتابخطاباینها. نکن

امروزکهکنیممیشکرراخداوبریممیکاربهکهابزارياینواقعا،کنممیتکراردوبارهمن. هستکیحق

کهرودمیکسیگوشبهپند،کندمیکمکخیلیوسیلهاینواقعاو،خدمتتاندرکنممیاجرارا720برنامه

جایکرانفرصدمااگر،نیستتبعیضیهیچمیانایندرو.نیستحقشکهرودنمیکسیگوشبه،استحقش
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این،بیاییدوداریمموالناکنفرانسودارندباالمقامدانمنمیوفکرندروشنهايآدمهااینکه،کردیممیجمع

اطرافدراشخاصیاگر.کنندمیپشیمانراشماوبشویمآییمنمیگویندمیهمآنها. نداشتايفایدهطور

شمابودنببینند،راشماوببینندرادنیاشانماديمرکزدیدازو،کنندانکاررایکتایی،بشوندمنکرراشما،شما

نکنید؟کارخودتانرويکنار،بگذاریدراکاراینبایدشمانبینندرا

ی چو هستی کانِ قند؟تلخ کی گردگر دو سه ابله تو را منکر شدند

مننفرچنداگر،شديشاديمعدن،شديشیرینی،شديقندمعدنوکرديبازرافضا،کرديبازرامرکزتاگر

ایندرشمانقدبهدستتجربهکنار؟بگذاریدخواهیدمیراکاراینشمانکنندتاییدو،بشوندمنکرراشماذهنی

مستقلکنیدسعیبعدچهاردر،خودتانرويبگذاریدراافکننورشماکهگوییممیهمینبرايچی؟پسلحظه

ایدگرفتهتصمیمشما.کنیممیتولیدفکرخودمانبرايخودمانما.بکنیمفکررادیگرانفکرنبایدما. شوید

راشماایندبینفرچهار.کنیدنهایتبیتاکنیدبازرادرونفضايو،کنیدکارخودتانرويکهایددادهتشخیص

گردانند؟برراشماتوانندمیسادگیاینبهیعنی،بکنندپشیمان

تلخ کی گردی چو هستی کانِ قند؟گر دو سه ابله تو را منکر شدند

:گویدمیماتکتکبهدارد

دهدحق برای تو گواهی میگر دو سه ابله تو را هتمت هند

ابلهبهواقعاراهاشدگیهویتهمپشتازدیدنوراذهنیمنالناموابله،گویمنمیمنحاالذهنیمنتاسهدو

همدانشمندوبینمنمیمنبگویندوبزنندتهمتاگر.گویندمیایشان،گویمنمیمن،ببینیدکند،میتشبیه

وقتی،بینیدینمشمامگردهدمیگواهیتومرکزاز،خدایعنیحقکهچرابمانید؟بازراهاینازبایدشما،باشند

راشماکار،کندمیهدایتراشمافکر،آیدمیخردخالیفضايآنازکنیدمیبازرافضا،شویدمیتسلیمکه

میشناساییدردهایتان،شودمیحلتانمسائل،شودمیبازخوشیباشمارويبهزندگی،کندمیدرست

گواهیاینحاال،کندمیراکارایندارد،شدهگشودهفضاي،خالیفضايهمان،شودمیدرماندردهایتان،شود

؟بگذارداثربایدبیرونهايحرفشما؟براينیستکافیدروناز
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آنکه حق باشد گواه، او را چه غم؟از اقرارِ عالَم فارغم: گفت

ازبگوییددبایشما.بگوییدبایدراهمینهمشماولی،گویدمیرسولحضرتزبانازکهاستدرسترااینها

من.امکردهبازدروندررافضامن.دارمراخودمفکرمن،کندنمیتائیدرامناگرعالمیعنی.فارغمعالماقرار

مننفرچنداگرردیگ.کنمکارچهگفتهمنبههماو،داشتماحتیاجموالنامثلبزرگیبهمن.شناسممیراراه

تائیدیعنیعالماقرارازبایدمن؟بگیرمراآنهاحرفبایدمن،نیستنطوريایکهبگویندبیایندمناطرافذهنی

می.بینممیراذهنماوبوسیلهمنمرتب.استمنشاهد،استمنگواهمرکزمدرخداکهچرا.باشمآزاد،عالم

کسیتائیدبه،نکندتائیدکسی؟دارمغمچهدیگرمن،شوممیعمیقتروشوممیترزندهاوبهروزبهروزبینم

.منداراحتیاج

آن دلیل آمد که آن خورشید نیستگر خفاشی را ز خورشیدی خوری است

خورشیدخورشیدآنکهاستایندلیل،ببرداياستفاده،بخوردغذاخورشیديازبیایدخفاشیاگرگویدمی

هايمنکهباشدداشتهانتظارباید،شودمیبازدرونشدرفضایا،رسدمیحضوربهکهکسیهریعنی.نیست

کسییکازرفته،ذهنیمنیکیعنیخفاشییکاگرولی.خواهندکرددورياواز،خفاشنداینجادرکهذهنی

خورشیدازذاتهبهخفاش.نیستخورشید،خورشیدآنیعنی؟چییعنیخوردمیغذااستخورشیدظاهراًکه

.ببیندراخورشیدنورتواندنمی،استمتنفر

عارفاوکهاستایننشانگر،اندشدهجمعدورشذهنیهايمنکهداردوجودزمانایندرعارفییکاگرپس

عارفی،بگیردعیبعارفی؟بکندانتقادعارفی؟بکندمقاومتعارفی؟بکندستیزهعارفیشودمیمگر.نیست

.نیستعارفاوپس،گیرندمیغذااوازواندهشدجمعنفریکدورذهنیهايمناگر.نیستپس.کندغیبت

.گویدمیهمرابرعکسشو.گویدمیراایندارد

تائیدهیبیایندیوسفبرادرانکهباشیدداشتهانتظارنبایدشما،شویدمیبازمرکزدرداریدحقیقتاًاگرشماپس

خواهدمخالفتشماباپسچیه؟حضورچیهنبودفهمدنمیکهاو.رسیمیحضوربهچهشماباباماشاال،کنند

واکنشولی،بدهیدجاخودتانفضايدررااو،کنیدبازرافضابایدشماو،کردخواهدمخالفتشمادیدبا.کرد

.ندهیدنشان
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که منم خورشیدِ تابانِ جلیلنفرتِ خُفّاشکان باشد دلیل

پس.استعالیقدرتابانخورشیدآنکهاستآنانگرنش،باشندمتنفرخورشیديازخفاشهااگرکهگویدمی

دلیل،برتابندتوانندنمیراایزديخردوایزدينوروالهینورکه،کورذهنیهايمنیاخفاشهانفرتیامخالفت

داریداگرجلیلتابانخورشیدیکبعنوانشماپس.شودمیخورشیدجنسازواقعاداردنفریککهاستاینیر

دیگراستممکنتانقدیمیدوستانآن.آمدخواهدبدشانشماازياعدهیکدوباره،شویدمیاوبهلتبدی

بیا،بزنیمکسیبهراضرراینبرویمبیاگوییممیما،کنیدنمیغیبتمامثل،راشماباشندنداشتهدوست

نشان.توازردیگآیدنمیوشمخمنهستی؟دوستیچهیی؟آنمیچراشما،بکنیمدشمنیبیا،کنیمحسادت

.شویدمیخورشیدبهتبدیلداریدشمادهدمی

کندآن دلیلِ ناگالبی میگر گالبی را جُعَل راغب شود

،بیابانهادررودمیتندوداردبرمیراکثافتهايتکهکهبگوییم حشرههمان،گردانکسرگینهمینیعنیجعل

عطريیک،بشودگالببويبهمندعالقه،استبدبوي،استکثافتبهمندقهعالذاتاًکهعلیجاگرگویدمی

آنجنس.کردشکبایدعطرآندرخوب،آنبهاستمندعالقه،گردانسرگینهمینیعنیعلج،کردنددرست

ذهنیهايمناینکه،شدندجمعبرشودورذهنیهايمنکههستکسییکاگرپس.استخرابعطر

نصیحتبعنوانموالنارااینها.نیستگالب،گالبآنپس،هستندکنندهمقاومتذهنیهايمناین،گرندستیزه

.گویدمیمابه

اش در آید نقص و شکدر مِحَکّیگر شود قلبی خریدار مِحَک

.رمدادوستخیلیرامحکیامحکمنآقاکهگویدبتقلبیۀ سک،تقلبیطاليیکاگر،تقلبیسکهیعنیقلب

عاشقتقلبیطالياگر.استتقلبییااستاصلطالکهدهدمینشان،طالبهزنندمیکهاستسنگیهممحک

طالي،قلبطاليوگرنه،داردنقص،نیستخوبیمحکواقعامحکآنکهبداندباید،شدهخاصیمحکیک

مردمکهاستشخصییککمح.ذهنیمنهراستذهنیمن،تقلبیطالي؟استمحکعاشقچیبرايتقلبی

.کنندمیتقلیداواز

درولی.ایدرسیدهحضوربهشما،کردمامتحانراشمامن.هستیدخوبیجنسازشمابلهکهکندمیتائیداو

،استمدفوعبويبهمندعالقذاتاگفتمعلج.علجآنمثل.داردوجودچیزهاودردباشدگیهویتهمآنهامرکز
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میمحککدامباراخودمانماپس.نیستعطرآنخوب،شدهخاصیعطریکبهمندعالقهجعل.استکثافت

یاشدیم؟استادماکندمیتائیدراماداردذهنیمنکسییکاینکهصرفبه.بزرگان،موالنامحکباسنجیم؟

شدیم؟استادما،کنندمیتائیدراماذهنیهايمن

بزرگاندانشداریمهمما.هستندمحکبزرگان،رابزرگان.راردیگکسنه،بگیریدکمحراموالنابایدپسشما

هستیکههرجاگوییممی،گذاشتیمشمااختیاردرکهابزارهاییباو ،شمافردبه،شماۀ خانبهکنیممیسرازیررا

به،کندرستراخودت،هستیتقلبیمقداریک،قلبیکهدیديوزديمحکراخودتاگرو،کناستفادهایناز

حک حکمنکنحملهیا م.

شب نِیَم، روزم که تابَم در جهاندزد، شب خواهد، نه روز، این را بدان

خواهدنمی،نیستواقعیعارفکههمانسانییک.کنددزديبرودکهباشدشبخواهدمیخواهد؟میچیدزد

راشانایمان.بدزددکه،باورهاباکندهویتهمرامردمخواهدمی.باشدشبخواهدمی،بشوندبیدارمردم

روشنگريهرکسی.استدزدآن،کندمیتاریکهرکسی.کندمعطلراخدائیت،بدزددراشانخدائیت،بدزدد

ذهنیمنعنوانبهما.استروشنگرچقدر،اآلنخواندیمکهبیتیچندهمین.روشنگرندبزرگان،واقعیمعنايبه

.دانشمندممن،دانممیراهمهمن،کنیمعوضبایدراهمهگوییممیشویمیمبلند

.نکنعوضرادیگران.نشودانشمند.کنپیداواقعیمحک.کنکارخودتروي،اینطورينگوگویدمیمابهموالنا

باواقعیعارف.بدزددتوازچیزيیکخواهدمیاو،کندمیتاریککههرکسیکهبدانهمرااینوخودتفقط

،بزندصداقتباباید،زندمیرابزرگانحرفاگریا.آوردمیخردآنورازفقط.نداردستیزه،نداردمخالفتیکسی

.شودمیروز،شوندمیبیدارهنددمیتشخیصمردمکه.بگویدبایدراهمه،بزنددرستو

.شودمیدیدهچیهمه،چییعنیروزدانیدمینگقشقرآنهايآیهوشمسدیوانومثنویهااینبااآلنشما

استقرآنآیهاین.ندارمکارشمابامن،منبرايمندین،شمابرايشمادین:گویدمیکهاستقرآنآیهاین

مشمولاو،بخوابدبگذارنکناصرارشماکهگویدمیموالنا. منتظرانندهمآنهاباشمنتظرتو:کهگویدمیدارد 

راچیزهمهکهردیگروشنگريهزارتا.خودتیمسئولتو،نیستیتومسئول.استآدمآندنبالخدا،قضاست

خاصباورهايیکسريباوشدگیهاهویتهمپشتازشماکهکنداصرارکسیاگر،شمابرايکندمیروشن

شب نیم، روزم که تابم در :گویدمیرسولزبانازالبتهواستشبدزدآنببینید،راخداوببینیدارجهان
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ما،شدیمتنبیهماخواندیمهمما،شدمتنبیهردیگخواندمراسعبمنگویدمیرسولحضرتزباناز، جهان

،نیستمنکارکردنتاریک،تابیدخواهمجهاندروهستمروز،نیستیمشبمنگوییممیهمما.شدیمآگاه

همرامردم،ببینمتاریکاگر،کنمزیادخودمدروکنمزیادمردمدرراتمقاوموستیزهکهنیستمایندنبالمن

.کشاندخواهمتاریکیبه

یابد گذارتا که از من کَه منیفارِقَم فاروقَم و غَلبیروار

تشخیص،گذارممیتفاوتتنهانهمنگویدمی.گذارندهفرقبسیاریعنیهمفاروقوگذارندهفرقیعنیفارق

هستیمغلبیرمثلما.انسانهاستۀ همخاصیت،خاصیتاینو،دهممیتشخیصخوببسیاربلکه،دهممی

منازکاه:کهگویدمی.استشدگیهویتهمکاه،بدهیمتشخیصزندگیخردازبایدراکاهما.هستیمصافی

.راذهنیمنکاهنه،بدهیمعبوررازندگیخردفقطبایدمایعنی.کندنمیعبور

بیانرازندگیبرکتفقط،زندگیعشقفقط،دهدمیتشخیصخوبواستفاروقواستفارقکهکسیهر

،استترسماز،استحسادتمازاستخشممازمنحرفاینانگیزهلحظهایندردهدمیتشخیص.کردخواهد

میآنوراز،نهیااستزرنگیماز،استماجوییانتقاماز،استدردماز،استضعفماز،استشدگیمهویتهماز

واقعااآلنشماازخیلیکهمطمئنممنو.گویدنمی،آیدمیماديجايازاگرگویدمیآیدمیآنورازاگرآید؟

.شدیدغلبیر،شدیدفاروق

تا منایم کین نُقوش است، آن نُفوسآرد را پیدا کنم من از سُپُوس

ایناتفاقمقابلدرباشیمفضاگشالحظهایندراگر.ماستهمهخاصیتاینوکنممیجداسپوسازراآردمن

کهاستچیزيسپوس،هرچی،آیدمیآنورازکهاستچیزيآرد.دهیممیتشخیصسپوسازراآردمالحظه،

.ستاانسانحضورومعنویتبلکه،نیستنفسمعنیبهاینجادرنفسها،نفسهاازرانقشهامنو.آیدمیذهناز

منو.خداستبینهایتاین،استذهنیمناینکه. دهممیتشخیصذهنیمنازیعنی،نقشازراحضورمن

ازبعد.گویدمیرسولحضرتزبانازرااینها.بدهندتشخیصهمهخواهممی،خواهمنمیشب،نیستمدزد

.استصادقهممامورددرابیاتتکتکولی،بلهس،عبة سور
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وا منایم هر سبک را از گرانانِ خدایم در جهانمن چو میز

بالقوهانسانهاۀ هم.استصادق،برسدحضوربهکهانسانیهرمورددر،هستمجهاندرخداترازويمانندمن

هراتفاقاو.استداريریشهآنگران،استذهنیمنرمزاینجادرسبکو.هستندترازویعنی،هستندمیزان

باد،هستیدسبککیکهدانیدمیشما.داردهمخودشمورددرراتشخیص،راترازواین،ارمیزاناینکسی

حرفشماتا.داردراتشخیصیهمچونهمعارفیک.داریدریشههستیدگرانکی،بردمیآیدمیحوادث

.دآوریمیراخردآنورازیا،گوییدمیداریدراخیاالتتانشماکهشودمیمتوجهاوبزنید

ایخَر خریداریّ و، در خور کالهایگاو را داند خدا گوساله

.خردمیکاالهمخودشلیاقتمطابقبنابراین.استخريخریدارو،داندمیخداراگاوگوساله،:کهگویدمی

اقعاو،باشیمذهنیمناگرخرد؟میکاالییجورچهخرد؟میراچیزيکیازکهاستانسانیتمثیلچیه؟تمثیل

گوسالهمگر؟بدانیمخداراگاوچراماولی.خریممیکاالهمخودمانذهنیمندرخورو،هستیمکودنیخریدار

هستسلیسشترجمه.باشیمذهنیمنمگر،باشیم

گوساله، خریداري نادان و گول است که الیق او همان کاالي بی مقداري است که آن . گوساله، گاو را خدا می داند

.خردرا می

رويداریم؟خریممیموالناییدانش؟کاالییچه؟ماخریممیکاالییچهاآلنکهببینیمبیاییمخودمانبهبایدما

لحظهایناگر؟بدزددراچیزيیک،کندشبخواهدمیکه،خریممیکاالدزدانازیا؟کنیممیکارخودمان

دهیممیتشخیص،هستیمفاروق،دهیممیتشخیص،اریمدخداییخردباکنیممیبازرافضاشویممیتسلیم

کهاستهمینبراي.دهیممیتشخیصردیگاآلنما،بدکااليازراخوبکااليو.خریممیدرستیکااليو

.استدرستراهاین.هاخانهببریمراکاالاینکنیممیخرجراپولمان

ه اشرتی از من چَرَدمن نه خارم، کمن نه گاوم، تا که گوسامل خَرَد

ازنهیعنی.بچردرامنبیایدشتريکهنیستمهمخارو،بخردرامنبیایدگوسالهکهنیستمگاومنگویدمی

ذهنیمنو.بخرندمنازرادردهااینومنسويبهبیایند،هستنددردجنسازکهینکساکه،هستمدردجنس

موالناولی.استرسولحضرتحرفهايادامه،رااینهاکنیدتوجه.بخرندبیایندهاگوسالهکه،نیستمهم

،چردمیشتریکچرد؟میراشماکسیچهکهببینیدشما.بیاییمخودمانبهماواقعا،کندمیصحبتاینطوري
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شدههویتهمکهکسییک.چردمیراشماآیدمیدارددردکهکسییک،دردیدجنسازخاریدجنسازاگر

.کنیمکارخودمانرويباز،کنیمشکآنموقعخودماندربایدما.داندمیخداراشما،باورهاستبا

کهآنجاییتا،باشدخودمانروينورافکن،نکنیمکارکسیروي،ندهیمتغییرراکسیماکهکردیمشروعآنجااز

.بخواببروبگوییم،بخوابدخواهدیمدیگریکیاگر.شدشروعغزلاینطوريبا،نخسبیمذهندراستمقدور

.دیگراستواضحکامالکهکشاندهاینجابهرابحثموالنااآلنو.باشیمنداشتهاوباکاري

من رُوفت گَردۀبلکه از آییناو گمان دارد که با من جَور کرد

توانیدمیشماپس.کردپاكراخاكوگرد،منۀ آئینازکهحالتیدر،کردظلممنبهکهکندمیگماناو

شمااگر،دهیدمینشانواکنشمقابلشدرشماآیدمی،استذهنیمنجنسازکهکسیهر.باشیداینطوري

ۀ آئینازراگرد،خودتانۀ آئینسربرویدبایدشما،بیایدپیششمادرقلقلکیاگر،کنیدمیاوتغییربهمیل

ظلممنبهشخصاینکه،کندمیقضاوتشماذهناگر.هستشمادرجنسآنکهبدانید.کنیدپاكخودتان

.کنیدپاكراآنخودتانآئینهازبایدو،هستهمشمادرظلمآن،کرد
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گنج حضور در تلگرامهاي هلینک متن کامل برنام

xthttps://t.me/ganjehozourProgramsTe


