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2439ةمولوي، دیوان شمس، غزل شمار

ايکشد در بتکده عیارهدامن کشانم می
ايدوم اندر پیِ خون خوارهمن همچو دامن می

کندکند، یک لحظه پستم مییک لحظه هستم می
اياي، خَمارهخودکامهکند، یک لحظه مستم می

اوام در دست او، چون ماهیم در شَستچون مهره
ايتنم، از غَمزه سحارهبر چاه بابِل می

من او، هاروت و ماروت من اوو ناسوتالهوت
ايمرجان و یاقوت من او، بر رغمِ هر بدکاره

در صورت آبِ خوشی، ماهی چو برجِ آتشی
ايچون مرمري، چون خارهدر سینه دلبر دلی،

اسرارِ آن گنجِ جهان، با تو بگویم در نهان
ايتو مهلتم ده تا که من با خویش آیم پاره

روزي ز عکسِ رويِ او، بردم سبو تا جويِ او
ايدیدم ز عکسِ نورِ او، در آبِ جو استاره

آنچ از آسمان جستم، بدیدم در زمین: گفتم که
ايچاره بیچارهناگاه فَضلِ ایزدي شد 

شُکر است در اول صفم، شمشیرِ هندي در کَفَم
ايگُل رخسارهدر باغِ نُصرَت بشکفم، از فَرِّ
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آن رفت کز رنج و غَمان، خَم داده بودم چون کمان
ايبود این تنم چون استخوان در دست هر سگساره

خورشید دیدم نیمشب، زهره درآمد در طَرَب
اياي آوارهسرگشتهدر شهرِ خویش آمد عجب

اندر خمِ طغرايِ کُن، نو گشت این چرخ کَهن
ايعیسی درآمد در سخُن، بربسته در گهواره

در دل نیفتد آتشی، در پیش ناید ناخوشی
ايسر برنیارد سرکشی، نَفسی نمانْد اَماره

عاشقانخوش شد جهانِ عاشقان، آمد قرانِ
ايارهوارست جانِ عاشقان، از مکرِ هر مکّ

جانِ لطیف بانمک، بر عرش گردد چون ملَک
اينَبود دگر زیرِ فَلَک مانند هر سیاره

جهانمانند موران عقل و جان گشتند در طاسِ
ايرا نهان وا شد در و درسارهآن رِخنه جویان

خار گردد شاخِ گُل زیرا که ایمن شد زِ ذُلّبی
اياَفشارهزیرا نماندش دشمنی، گُل چین و گُل

خاموش، خاموش اي زبان، همچون زبانِ سوسنان
ايمانند نرگس چشم شو، در باغ کن نَظّاره
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.کنممیشروعراموالناشمسدیواناز2439شمارهغزلباراامروزحضورگنجبرنامهاحوالپرسیوسالمبا

2439ةمولوي، دیوان شمس، غزل شمار

ايبتکده عیارهکشد در دامن کشانم می

ايدوم اندر پیِ خون خوارهمن همچو دامن می

فضايبسوياوشدنکشیدهروشهموکند،میمشخصراانسانفعلیوضعیتهمبیتایندرموالناپس

میخودشبسويموزونبصورترامنخدایازندگی:کهگویدمیبنابراینو.زندگیطرفازخدابسويیکتایی

ازبایدبگیرمرااودامناینکهبرايوامگرفتهرااودامنمنکهاستایننمادکشد،میکشاندامندرپس،کشد

رافضالحظهایناتفاقمقابلدریا.بشومتسلیمبایدبشوماوجنسازاینکهبرايو،لحظهایندربشوماوجنس

.کنمباز

دامنمنکهشودمیسبببنابراینو،کندمیاوجنسازرامنتسلیمیالحظهایناتفاقمقابلدرفضاگشایی

منشدنکشیده،کنمنمیحرکتذهنیمنبامنوشدکمیمرااوچونو.بکشدمرااوو،بگیرمرازندگییاخدا

ازیاکشیدنزمینرويرادامنیارفتن،راهموزونبصورت،موزونیعنیکشاندامناست،کشاندامنبصورت

مناینکهعلتو،کنممیحرکتموزونمنکهاستایناشمعنیاینجادرکهکشیدنوگرفتنیکیدامن

.هستمتسلیمحالدرکامالً.کنمنمیدخالتذهنیمنبامنکهاستایناوبسويکنممیحرکتموزون

.باشدبایدهممانظرموردواستموالنانظرموردلحظهایندرزندگیخردیاحضورهوشیاريموزونی

ورزشکاريمثلدرستهست،ناموزونگیردمیانجامماذهنیمنبوسیلهکهعملیهروفکريهردانیدمیشما

بازوهایشکهبینیدمیموقعییکونکند،کاربدنشبقیه رويوکندکاربازوهایشرويفقطکنیدفرضکه

دیگرچیزيهیچرويکردهکارپولشرويفقطکهشخصییکیاو. نداردتناسببدنشبقیه وشدهبزرگخیلی

ذهنیمنو اعمال افکاررويbalencانگلیسیبهیاتوازنامکانکهدیدخواهیدکنیددقتخوباگرنکرده،کار

ذهنیمنکه وقتی،مانیستیمآشپزيمثلواستکمچیزيیک،استزیادچیزيیکهمیشه، نداردوجود

همیشهآنجا،گذاشتیماستالزمکهاياندازهبهقلمیهرازاینکهبرايبشودخوشمزهکهبپزیمراغذایک،داریم

ذهنیمنازشدنخارجیعنیهم،خدابسويهم،زندگیبسويحرکتمورددر.گیریممیزیادیاکمراهااندازه

.نداردوجودزندگیبسويذهنیمنباحرکتامکان،هم
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. کندمیتأکیدراتسلیمموالناکهاستمشخص،کشدمیکشانمدامنبیتچهارمیکهمیندربنابراینپس

.دهیممیقضابهتنماکهاستایناشمعنیتسلیم.کندمیکارکُن فَیکونقانون،شویممیتسلیمماوقتی

هستچههر،آوردهبوجودقدروقضاقانونرالحظهایناتفاقگوییدمیشماکهچراکند،میکارهمقضاقانون

کردنقبولاینو،بیفتدمنبرايتواندمیلحظهایندرکهاستاتفاقیبهتریندارمکاملتوکلچونمن

.استقدرهماجرایشست،االهیقانونقضاقضاست،

گویدمیاویعنیکندمیکارکُن فَیکونکنم،میبازرافضاوشوممیتسلیممنوافتدمیاتفاقلحظهاینپس

میموزونکهاستاوخردواودماتفاقاًشود،میوارداودمهمینطورو.شودمیوبشومنفرمیبیومنفرمبه

بایداوکار، بلهدهد،میجاناودمبله؟، بپذیرنَفختزرودهدتجاناودمرا،منفکرورامنحرکاتکند

بیتدرکهبینیدمی.شودمیوبشوگویدمیهمیشهاوکار، عللموقوفنهاستفَیکونکُن اوکار، اوکاربگوییم

ذهنکهعللیبیرونیعللنیست،عللموقوف،آیدنمیذهنیمنازماموزونیاینواستبرقرارقوانینایناول

.کندمیایجاد

کلمهدواینو.بتکدهبهکشد؟میکجااست،عیارهیککشدمیرامنکهآنی: گویدمیگوید،میجالبیچیزاما

میغارتکهاستگريغارتعیاراست،عیاریکمنکشندهاوالً.داردمنظورهمبازبردمیبکارموالناوقتیرا

اینها،بودههودرابینغربدر،بودهانعیارجزولیسیعقوبمثالًایرانیفرهنگدر. شودنمیدیدهولیکند

وبودسختدیدنشانبود،سریعکارشان،بودسختدیدنشانوکردندمیغارتآمدندمیکههستندکسانی

که،عیاريآنکه،غارتگرايآنپس. استلطیفثمؤنکهاستعلتاینبهعیارهکردنمؤنثاینازمنظور

. خداستاواستلطیفوشودنمیدیدهورامنکندمیغارت

اینکهبرايبتکده؟گویدمیچرایکتایی،فضايبهکشدمیدارداالندانیدمیشماالبتهکشد؟میکجارامناما

بهاندآمدهیعنیاند،شدههویتهمچیزوقلمسهباوجهاناینبههوشیاريبصورتاندآمدهاالنکهمردمی

جهانایندرداردوجودچیزجورسهذهندرکهشدهدادهنشانآنهابهذهندر،اندشدهذهنواردجهاناین

بهرااینهامفهومو.هستندجسمجنساز،هستندچیزتاسهایندردها،همیکیماديچیزهايیکیباور،یکی

.چسبیدیمهامهمآنبهماو،هستندمهمودارندارزشاینهاازیکیکداماندگفتهمابهو،انددادهنشانما
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همآندیدعینکباما،دیدعینکیامامرکزشدندآنهاشدیمهویتهمبا آنهایعنیآنهابهچسبیدیموقتیو

نیماینباپسهستند،درستباورآنهااینکهبراي،استپرستیبتکارروشاینصولاالعلیهاشدگیهویت

.هستندپرستبتکلیبطورعاديمردمکهبگویدخواهدمیموالنااولمصرعیعنیبیت

چونآنها،دیدازاستپرستیبتپرستیباور،ندباورالخصوصعلی،هستجسممرکزشاندراینهااینکهبراي

:گویممیدارممنبنابراین.استپرستیبتکنممیمنکهکاريآنهادیدازهستند،همآنهادیدعینکبتهاآن

استمنشدنزندهاست، اصلیفضاياست،یکتاییفضايهمینمننظرازبتکدهولیوبتکده،بهروممیدارم

درستیداريدین،دارندمرکزشاندرشدگیهویتهمهنوزکهعاديآدمهايشودمیمعلومپس.خداست

دیدبه،دارندماديدید،روندمیاستمحسوسوشودمیدیدهکهچیزيهربسويآنهااینکهبرايندارند،

،بینیمنمیکهما،کنیمنمیحسکهماگویندمی. گویندمیپرستیبتخداگونگیدیدبهوعدمدیدبهومعنوي

.موالناگویدمیچیزهاخیلیکهببینیدپسباشیم،بایدپرستباور. نیستباورجزوکهاینها

میدارمموزونمن.کشدمیاو،رومنمیمنپسکشد،میرامناو،گرفتمرااودامنهستمتسلیممنکهاوالً

همکند؟میغارتراکیخداپس.استلطیفکهکشدمیغارتگريیکرامناست،درستمنحرکت،روم

میتسلیمشما،کُن فَیکونباکند؟میکارچیبا. شودنمیدیده،نهشود؟میدیده.راماهايشدگیهویت

غارتکهبینیدمیشمایکدفعه،کندمیکارقضاقانونکند،میکارکُن فَیکونبادمشدهدت،جاناودم،شوید

.عیارهآنبرد؟کیرفت،هایتانشدگیهویتهمرفت،دردهایتان،شد

بدودشخص.دامنمثلوم؟دمیچجوريمن، دوممیدامنهمچومنکند،میکاملراحرفشدوممصرعدربعد

شبیهنیست،خودمدستمندویدننیست،خودمدستمنشدنکشیدهیعنی،دیگربدودبایدهمدامنش

یکدنبالدوم؟میکیدوممیچیدنبال.دوممیاوبادارمهممن،دودمیدارددیگریکیانگاراست،دامن

ولطافترويازاستلطیفیعنیخونخوار،گویدنمیاینکه،استمؤنثجنسازخونخوارهایندوباره.خونخواره

تازه دهم،میرضایتهممن. شدکُمیراامذهنیمنشد؟کُمیراکیشد،کُمیرامنداردمهروعشقونرمش

کنید؟میتوجهدوم،میمن هم 

هویتهمبههمرحمیوکندمیغارتکهلطیفخونخواراین، ياخونخوارهپیاندردوم،میدامنهمچونمن

بشومبلندنبایدکهاالنشوممیمتوجهمنو.استخدا،نداردمنذهنیمنبههمرحمی،نداردمنهايشدگی

کنم،مقاومتنبایدکنم،قضاوتنباید.رودمیدستازامموزونیچوندانم،میدانم،میبگویمنبایدمن،بگویم
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امشدههویتهمآفلچیزهايبامنکهاستایناشمعنی،شدکُمیرامنهايشدگیهویتهمدارداوچونو

حالیدرکندمیغارتاواگربنابراین.باشندمنمرکزآنهاندارددوستخداکهفهمیدمهستند،منمرکزآنهاو

کردنغارتمشغولاواینکهبراي،گذارمنمیمرکزمدرآنهابجايآفلجدیدچیزدیگرمن،بینمنمیرااومنکه

همرضایت،شودمیانجاماالنکاراینداردکهدانممیمنگیرد،میصورتهوشیارانههااینهمهو. اینهاست

.باشیداینجوريبایدشمادهممی

کندکند، یک لحظه پستم مییک لحظه هستم می

اياي، خَمارهکند، خودکامهیک لحظه مستم می

وقتیلحظهیکزندگییاخدا.شویممیاوجنسازیعنی،شویممیهستیلحظهیک،کنینگاهزندگیدیداز

لحظهیک. هستمموقعآنپسبینیم،میزندگیدیدازداریمکند،میخودشجنسازرامنشوممیتسلیممن

میرمقبیآدمچقدر،استچجوريبودنذهنیمنکهبدهدنشانمنبهتا،کندمیذهنیمنجنسازرامن

شوممیزندهاوبهمنکهلحظهیکبعدم،شومیپستنتیجهدرو،شودمیحالبیشود،میمریض،شود

منذهنیمنحرفبهیعنیاستخودرأيخودرأیی،باشندهیککند؟میراکاراینکسیچهو.شوممیمست

.کنمشکایتتوانمنمیمن،نداردقبولرامندیدکند،نمیتوجه

میاینکهبگویدخواهدمیاینکهبراي،کندمیمؤنثچراگفتمفروش،شرابزنیعنیخمارهاست،خمارهاما

بهکهآنطوريما،سربزندچماغباکهنداردآنطوريزورندارد،خشونتدارد،عشقاست،لطیفخدایعنیفروش

بخشندگیبینهایتاست،بخشندهاست،عشقازپرخدااست،مهربانخدااست،لطیفخدا.شدهمعرفیما

جنسازلحظهیک،شوممیهستلحظهیکبگوییمبایداینصورتدرکنیمنگاهاگرذهنیمندیدازاما.دارد

ببینداینطوريکسیاگردیدن،اینجورياستغلطاینوشودمیدیدهبدذهنیمنجنساز.شوممیذهنیمن

شودمیکوچکماشدگیهویتهموقتیشوم،میهستباالرودمیشدگیهویتهموقتی.بیندمیغلط

معنیاست،غلطدیداین،بیندمیاینطوريذهنیمنیکاست،غرورمستیهممنمستیوشوم،میپست

.فهمیدیددرسترابیتمعنیشمانیست،اینبیت

پستپستم،بینیممی،شوممیهویتهمذهنبارامنآوردمیاودوبارهشوم،میهستشوممیزندهاوبه

وهستیاینکهبینممیمنحالعیندرولی. کندمیمستخودشبهرامنبعدشدم،بدشدم،کوچک،شدم
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هايشکایتومنذهنیمنحرفهايبهوجههیچبهکهماداریمفروشیمییکنیست،مندستمستیوپستی

.دهدمیشرابمابهیعنیاست،فروشمیولیاسترأيخودخدا. کندنمیگوش،کندنمینگاهنم

نکنیم،ولبگیریمرااودامنبکنیمبایدکهکاريتنهایعنی،کنیماجرابایدرااولبیتکهشدیممتوجهپس

کهگفتیماالنهمینرالحظهایناتفاق.لحظهایناتفاقمقابلدرفضاگشاییباگیریم؟میرااودامنچجوري

استاتفاقبهترینیعنی،شمابراياستاتفاقبهتریناینکهدانیدمیشماو،کندمیتعیینقضاقانونیااوخود

اوبینهایتبهرفتی، کرديحرکتموزونوقتی،کنیمحرکتموزونکهکندمیکمکبپذیرياگرکهشمابراي

خمارهکامهخودهمینکرد،خواهداستفادهزندگیبرکتوزندگیوعشقبیاندرشماازآنازپسشديزنده

.بلهخداست،هماسمشیککه

بفهمیمتا،بخوانممجبورممثنويازدیگريابیاتیمن،استلطیفیبسیارغزلکهغزلاینابیاتبینکنیدتوجه

یکراغزل،شدیدمتوجهراهابیتمعانیخوباینکهازپسشماکهاستاینشمابهمنپیشنهادولی،رااینها

بخوانید،خودتانبرايبارصدبارشصتبارپنجاه،بشودخوبحالتانخواهیدمی. بخوانیدخودتانبرايتکه

.شودمیبازشودمیمعنیهمغزل،کندمیخوبراحالتانفوراًبشوید،حفظبخوانیدآنقدر

میکنیدمیگوشبرنامهاینبهشماکهکردمعرضخدمتتانکنممیتکرارشمابهراپیشنهادممندوبارهو

،شماداریدامتحانجمعهروز،استدوشنبهاینجا،استشنبهسهایراندرمثالًامروزواقعاًکهکنیدفرضتوانید

پس.بدهیدکنفرانسنفردویستنفرصدبرايبروید، یادهیدمیگوشکهراهاییهمینبدهیدامتحانبایدیا

اگر.کنیدکاررویشوبفهمیدهمخودتان،بدهیدتوضیحخوببتوانیدکهبگیریدیادکهبخوانیدرااینبایدآنقدر

. کردنخواهیدپیشرفت،نکنیدکار

موالنابود،اینکردمتکرار735برنامهدرهمرااشخالصهکهموالناابیاتاساسبرهمپیشنهاديیکو

برايگفتیمو.کنیدشیشهتورادیوتاناول،کنیدکارخودتانتوجهوتمرکزبابتوانیداینکهبرايکردپیشنهاد

بنویسید،اساسیقانونیکخودتانبرايخواهیدمیکهآنطور،شماازکدامهر،بیاییدشمادیوکردنشیشه

جمعتأثیرتحتنکنید،تقلیدیعنیکنند،نمیچکارکنند،میچکاردیگرانکهباشیدنداشتهدیگرانبهکاري

میمثالکرد،نخواهمغیبتمن،نویسممیخودمبرايکهاساسیقانوناینطبقمثالًبگویید،نگیریدقرارهم

.دادنخواهمپزداد،نخواهمنشانراخودممنگفت،نخواهمدروغمنگویم،
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آنهابهوشماکنیداجرارااینهااگر،کنیداجراراهمانهاو،بنویسیدآنجاخواهدمیدلتانکهچههرخالصه

بهبیرون،نیایدشیشهازتانذهنیمناگرتان،ذهنیمن،بیرونبیایدتواندنمیشیشهازدیوتانباشیدمتعهد

، سهازپسهمدیگران،نکنیدغیبتشمااگرمثالً،بزندلطمهتواندنمیهمدیگرانبه،بزندلطمهتواندنمیشما

منبگویید ،استدردهمینشایکی.دیگردردهاییخیلیو،زنندنمیحرفشماسرپشتدیگرماهچهار

دملبهرادردناكذهنیمناینموالناپیشهايهفته،هستمدملدارياینکهبراي،دارمزاییدردخاصیت

میپخشدرددیدمجاهرمنکند،میپخشدرددردناكذهنیمناینیادملاین،دانیدمیشماکرد،تشبیه

منکهکردنکارهایییکوزدنحرفاب.بزندحرفبیرون،بیایدگذارمنمی،کردمشیشهتويرادیومچون،کنم

رودنمیبینازدیوکنید،اجراراآنهابنویسید،وکنیدتجسمتواندمیقشنگرااینهاشما،رنجانممیرادیگران

.رودمیشیشهتوي

.کنیدکارخودتانرويتوانیدمی،برقصدبیروننیامدوکنیدمهاررادیوتوانستیدوقتییواشیواشبعد

بگویدخواهدمیدلشچههربکند،خواهدمیکاريهر،بگذاریدآزادراذهنیتانمنشماکهشودنمیاینطوري

هربکند،راقضاوتیهر،آیدمیزبانشبهکهحرفیهرکردنگوشموقعبدهد،گوشخواهدمیدلشچههربه

کنممیگوشموالنامنبگویدهمبعد،بکندهمهمهبهرااحترامیبیجورهر،بکندراايستیزهومقاومتجور

بینگفتمابیاتیبله،.کنیدتوجهکنید،پیشرفتخالصهشماگذرادنمیدیواینروم،میدرستیراهدارممنو

است،اشیکیاینخواندخواهمغزلاینابیات

2465مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت 

خود چه باشد غیرِ این کار اله؟دم سیاهاي ماهم کند یکلحظه

میذهنیمنجنسازیعنیکندمیسیاهلحظهیککند،میخودشجنسازیعنیکندمیماهرامنلحظهیک

منوقتیبدانم،رادواینتفاوتمناینکهبرايکند؟میراکاراینچرا.نیستاینازغیرخداکارگویدمیکند،

شدم،سیاهکهفهمممی،دیدمرااوشیرینیکردم،تجربهرافکرتادوبینفاصلهقبالًچون،ذهنیمنروممی

یابشوم،تسلیمبایدپسباال،آیدمیداردمنمدارم،منهستم،ذهنتوکهفهمممیپساوضاع،شددردناك

.کنممیشیشهتودوبارهرادیوبیرون،آمدهشیشهازدیوم
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رضایتوبدانیدرادواینتفاوتشماتابیرونبردمیذهن،تويآوردمیراشمامرتبخداکهدانیدمیشماو

میبزرگهوشیاريبلحاظ،ذهنیمنبهشويمیکوچکوقتیکند،کوچکراشماذهنیمنبهمرتبهیبدهید

میآشناشمادروندراینکهبراي،شودنمیکوچکدیگرشدهگشودهفضاياین،کنیدمیبازرافضاشوید

.استبعدشهماینبلهچیست،جریانکهفهمیدمی،زندگیباشوید

دویم اندر مکان و المکانمیپیشِ چوگانهاي حکمِ کُنْ فَکان

حالدر، گرفتیدرااودامنکهدانیدمیشما، وکندمیخودشجنسازلحظهیک،کندمیسیاهلحظهیکپس

درهمو،دردهاوسیاهیآندرذهنتانقسمتدرهم،شودمیوبشوفرمانهايچوگاناینو،هستیدتسلیم

است؟درست.کندمیکارداردتانفضاگشاییقسمت 

اوام در دست او، چون ماهیم در شَستچون مهره

ايتنم، از غَمزه سحارهبر چاه بابِل می

آیدمیکهجورهرواندازد،مییکیرامهره.هستمنردتختیاو شطرنجمهرهمثلمن در دست او : گوید کهمی

وهستمکاملتسلیمیعنی،اودستدراممهرهچون. کنیدمیقبولشمااست،لحظهایناتفاقمعادلکهزمین،

درماهیمچون.هستمتسلیم،ندارممقاومتیمنهآمدبوجودخداریزيطاس ازکهلحظهایناتفاقمقابلدر

تسلیماگر،استاوگیريماهیتورذهنکهدانیممیبندهوشمااالنوگیري،ماهیتوریعنیتسشَ، اوتسش

واینورکهماهیمثلبرنجیم،بشویم،خشمگینو،بپریمپایینوباال،کنیمشکایتبخواهیمذهنتو،مانشویم

.برویمبیرونتوانیمنمیاوتورازپرد،میاونور

اولبیتدربرد،میراشمااوشویدمیتسلیمیعنیفَکان،کُنوتسلیمدارد،راهیکفقطرفتنبیرونخداتوراز

راتانقضاوتوتانمقاومتکهنداریدچارهبگیرید،اوازبایدشماهمراموزونیکنید،حرکتموزونباید،گفت

.برسانیدصفربه

ازاالنشما،داردابزارهاییذهنیمن،بکنیدکاريهرذهنیمنباکهبدانیدبایدشما،اوتسشدرامماهیچون

مسئولیتبارزیراست،مالمتمنابزارهايکهبگوییدو،بگیریدرانتیجهایناوتسشدرامماهیچوناین

بارزیر،نیستمنتقصیراست،جامعهتقصیراست،مادرموپدرتقصیر،کرديتوکهکنیممالمتکهاست،نرفتن
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میفرارکنم،میفرارزمانبهو،ترسممینگرانم،شوم،میخشمگینکنم،میشکایترنجم،مییاوروم،نمی

کنی؟فرارخواهیمیکجایهستاوتورتوي. نداردفایدهگذشته،وآیندهبهلحظهاینازکنم

آنورواینوربابلچاهدریعنیتنم،میبابلچاهبراست،ذهنهمینبابلچاهبابل،چاهبردیگر،گویدمیدارد

سحارهیکةغمزازکهدانممی،هستمبابلچاهدرکهحاالمنتهاکنم،میآنجاکارهایییک،زنممیراخودم

میمؤنثوسحارهگویدمیوقتیدوبارهویعنی سحر کننده، استساحرمؤنثسحارهسحاره،غمزهافتادم،آنجا

کهاستدلداريعشوهازپرومعنیپرحرکاتهمغمزهوخداسترمزکهسحارهاینپس.استلطیفیعنیکند

دهدمیتکانجوريیکچاه،اینتويافتممیمن،دهدمیتکانغمزهبرايراابرویشجوریکاست،دارمعنی

.کنیدمیتوجهبیرون،آییممیچاهاینازمن

بیرونهمسحارهغمزهباو،آنجاافتادیمسحارهغمزهازکهدانیمنمیمانیست،سحارهغمزهبه ماحواساما

مقاومت،بیندازدبگذارید،باشیدمهرهشماکهگویدمیبیت.استزندگیهمانسحارهاینازمنظورپسبیاییم،

طاس تواندنمیبهترخدااندازند،نمیاینطوريکهراطاس ه؟افتاداینطوريچرا،نکنیدهمقضاوتنکنید،

نمینروآینده،بهبرومکنمفرارلحظهاینازخواهممیمن.شماستذهنیمنقضاوتاینچیست؟اینبیندازد؟

معشوقغمزهبهحواستوشدگی،هویتهمچاهفکر،چاهیعنیهستی،چاهدرهماالن،هستیاوتورتويتوانی

.باشتسلیمیعنیباشد،

آید،میزندگیشعوربصورت،آیدمیزندگیخردصورتبه،آیدمیکُن فَیکونهمانصورتبهسحارهغمزه

ماکهاستاینبرفرضابیاتاینتمامدرکهبینیدمی.آیدمیزندگیشیرینیآید،میزندگیآرامشبصورت

اینهانداریم،کاريدیگرانباکنیم،عوضرادیگرانخواهیمنمیاست،خودمانرويهمحواسمانوهوشیاریم

مردم.باشدمعشوقغمزهبهحواستانخودتانباخودتاندروندربایدشماگیرد،میصورتشمادروندرهمه

.شودمیدرستکارزدنپاودستباکنندمیفکر،زنندمیپاودستتورتويکنندمیفرار

اومن او، هاروت و ماروت من و ناسوتالهوت

ايمرجان و یاقوت من او، بر رغمِ هر بدکاره

آسمانی،یعنیالهوتزمینی،یعنیناسوتطبیعت،عالمیعنیناسوتغیب،عالمیعنیالهوتناسوت،والهوت

یعنیناسوت،اینیعنیالهوتبگویمبیایمکهکنم،نمیکارمفاهیمبادیگرمن:کهبگویدخواهدمیموالناببینید 
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فرشتهتادوکه،اینجاخواندیمراداستانشکهدانیدمیماروتوهاروتندارم،کارهماشخاصتوصیفباواین

اینکهوانسانهاانحرافوانسانهاناسپاسیو اینکردند،مینگاهرازمین،بودندخداپیشکهآسمانازوبودند

.گردیمبرمی،کنیممیآبادانیزمیندررویممیماکهگفتندودیدندمیرابودندماندهذهنيتو

هربهبرگردید،توانیدنمیبرویدخواهیدمیاگر،نرویدگیرید،میمنازراپاکیتانشماکهگفتشانایبهخداو

شروعو،کنندمیبدکارهايانسانهاکهشدندمتوجه،رسیدندزمینبهوقتیو،نکردندگوشآمدندآنهاصورت

شدنناپاكوخداازشدندورو،کنندمیکاراینطوريانسانهاچراکهقضاوتهمان.کردنقضاوتبهکردند

.کرددچاربابلچاهبهراآنها،شدنهویتهمیعنی

و،بچسبمآنهابهو،کنمتجسمفکرباراناسوتوالهوتماروت،وهاروتخواهمنمیمنکهگویدمیموالنا

ومرجانشدم،هویتهمباهاشمن،هستبیروندرکهارزشیباچیزهرهمیاقوتومرجانو،باشمآنهادنبال

آنپشتازوگذاشتیمراآنهامفهوممرکزماندروشدیمهویتهمآنهاباکه،ماستارزشباچیزهايیاقوت

:کهبگویدخواهدمیموالناخواهم؟میراچیپس.باشماینطوريخواهمنمیمنو. بینیممیراجهانمفاهیم

.بکشمدستخواهممیخودمتوصیفازوخداتوصیفازمن

ممکناست،کاملماجانیعنی، مدهاستادبهدستايآمدهجانکامل: کهگفتهمابهقبالًموالنادانیدمیشما

اینکنم؟پیداتوانممیچطوريراکاملجانآناالناست،کاملمنجانبوخخیلیبپرسیدشماکهاست

جانمنتامنبهکنکمککهپرسیدمیذهنتانازداریدشماواقعدر. ذهنتانازپرسید؟میکیازراسئوال

بهوبدهدنشانراه ذهنتاناگرکامل،جانپیش بهببررامنگوییدمیذهنتانبهداریدشماپسبشوم،کامل

خواهدنگهذهندرراشمااین،بینیدمیراکاملتانجانیا،شویدمیکاملجانبکنیدراکاراینبگویدشما

کهاستاین،نشویدذهنیمنوبشویدآنبودیداولازکهجانیآنیعنی،بشویدکاملجاناینکهشرط.داشت

میشماذهنحاال.راخودتانکنیدمیتوصیفکهزمانیتانپرسید،ذهنتانازشماوبشودمتالشیذهنیمناین

.کندمیتوصیفراکاملجانگوید

می،بلههستیم؟خداامتدادگوییمنمیمامگرمگر،نیستخداجنسازآدمکهگوییدمیذهنتانبهشمااصالً

حضوربهو،شویممیخداهمین،باشیممانحقیقیمنباشیمخودماناگرهستیم،خداامتدادمااگرگوییم،

میکیاز؟بشومخودمتوانممیچجوريمنکهاستاینتانسئوالدارید،سئوالاالنشماخوب،شویممیزنده

تلهتويشما،بدهدجوابذهنکههمیناست،لقسئوالایندهد،میجوابیچهذهنتانذهنتان،ازپرسید؟
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توصیفکاملجانآن،گویدمیذهنیعنی،کهگویدمیتلهکنید،نگاهراتلهبعد.ذهنبهدوبارهافتادیدافتادید،

بهذهنتويکنیدمیحرکتدوبارهدوباره،کنیدمیتوصیفخودتانیعنیراکاملجانشمااین،یعنیدارد

.کردیدکهتوصیفیسوي

برايونکنید،توصیفراخداوراخودتان،خواندخواهماالنکهبیتیجملهازگفتهجاهاخیلیمابهموالناپس

کیست؟بدکارهي،ابدکارههراینکهوجودباوجود،بایعنیمغربراي،کارهبدهرمغربر: کهگویدمیهمین

هم کنند،میراکارایندارندهمهگوییدمیشماخوبکند،میتوصیفراخودشوخداکهاستکسیبدکاره

بهکندمیشروعو،باشمخودمتوانممیچجوريمنپرسدمیذهنشازکهاستکسیبدکاره . هستندبدکاره

.ماندمیذهندرنتیجهدر،کندمیباورهمحرفهایشو،زدنحرف

ایندیگراناینکهوجودباکهگویدمیبشود،زندهبه خداخواهدمیکهکسیهر،گوییدمیشمایعنیگویدمی

ومرکزشان،گذاشتندراباورهاو،باورهابامخصوصاًاند،شدههویتهمچیزهااینبادیگران،کنندمیراکارها

درهاالگوآنشود؟میچجوريخدائیتهستم،خدائیتمن؟هستمکیمنپرسندمیخودشانازوقتی

راآنهااسمند،اشدههویتهمهايالگوهاالگوآن،کنندمیفکرآنهاحسببر،دهندمیجوابمرکزشان

کند،توصیفخواهدمیراوتسانکند،توصیفخواهدمیراالهوتکسیکهگویدمیخالصهبدکاره،هرگذاشته

،استپولیکیمرجانحاالگذاشته،مرکزشبیرونییاقوتومرجانو،کندتوصیفخواهدمیراماروتوهاروت

باورهایشیکیاست،نژادشیکاست،هیکلشیکیاست،دانششیکیاست،مقامیکیکی،است انسانیکی

.باشدخالیمرکزمانبایداست،زندگی،خداستمنیاقوتومرجانگویدمیناایشولیاست،

میشمایعنیکنم،خالیخواهممیمنکنندنمیخالیرامرکزشاندیگربدکاراندیگرانسانهاياینکهوجودبا

باورمرکزشاندرکهآدمهاییتمام، يابدکارههرمغربرکنیدمیتوجه. بشویدموفقخواهیدمیاگر،گویید

الهوت. باشدخدابینهایتمنمرکزخواهممیمن،باشمخواهمنمیآنهامثلمن،پرستندمیراباورها،گذاشتند

آنهابهاگر،خوردنمیمندردبهتوصیفآندانممیبکنمهمتوصیف.کنمتوصیفخواهمنمیهمراناسوتو

.بله.مانممیذهنتويدوبارهبچسبم
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3460مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت 

تا ببینی ذات پاك صاف خودخویش را صافی کن از اوصاف خود

وهستمکیمنکهنپرسذهنتازنکن،توصیفراخودتنکن،معینراخودتیعنیبینداز،رااوصافیعنی

بامثالًکنند؟میتوصیفراخودشانچجوريمردمماست،هايشدگیهویتهمفعالًمااوصافبده،جواب

هستم،کارمندمنهستم،رئیسمنهستم،مادرمن،هستمپدرمن:گویدمییکیشوند،میهویتهمنقشها

، علی هستیمهوشیاريزمینهیک مااستاینطوريواقعدر،ندشومیهویتهمنقشبادارم،راشغلفالنمن

راخودشامتدادخدایاهوشیاريبدهیماجازه،بشویمتسلیماالصول ما باید بصورت هوشیاري برویم جهان و 

.خودشبینهایتبهبشودزندهخودشبهمادر،بکشد

یکاینهاوکنیمبازيمادریا،کنیمبازيپدربعنوانرانقشییکماثباتدر این زمینههوشیاريزمینهایندرو

،استکارسريیککهراهاوظیفهاین،عشقاساسبر،هوشیاريزمینه ایناساسبرکه،استوظیفهسري

راخودموکنید؟میتوجه.شومنمیهویتهممناست،نقشکهمادريوپدريبرچسبباولی،دهممیانجام

کنممیتوصیفدارمراخدایا،راخودمخدائیتکهزمانیتاکنم،نمیتوصیفهاشدگیهویتهمونقشهااینبا

وخدائیتاوصافازشمایااوست،تسشمثلذهناینکهگفتامروزو.ماندخواهمزندانیذهندرکهدانممی

.مانیدمیذهنتويیا،داریدبرمیدستخدا

تا ببینی ذات پاك صاف خودخویش را صافی کن از اوصاف خود

خودمانتوصیفاتتمامکهببینیمتوانیممیموقعیمارااینو،استیکیخداصافپاكذاتباماصافپاكذات

مرکزمدرتوازغیریاقوتیومرجانمنکهگفتغزلدرموالناپس.بیندازیمبیندازیم،هویتیمهمبا آنهاکهرا

خانواده،درتاننقشاساسبرشغلتان،اساسبرایدکردهتوصیفراخودتاناالنکهجوريهرشماپس. ندارم

بایدراهمهام،آنطوريمناماینطوريمنکنید،میراخودتانتوصیفیجورهرهست،چیهربیرون،در

بیمارستان،دردکتريیک. شما بازي می کنیدکهاندهایینقشیکاندییفاوظیکاینها کهبدانیدیا.بیندازید

بازيپدرينقشخانهدراست،مشتريفروشگاهدراست،عاديآدمیکخیاباندرکند،میمعالجهاستدکتر

استدکترنهاست،دوستیکدوستانشمقابلدربله؟است،مرداگرمثالًکندمیبازيشوهرينقشکند،می

اینبافقط، بلیهستمدکترهمینمنبگویدیاآید،نمیدرجورببرد،جاهمهرادکترينقشایناگرهیچ،نه
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ایشانیعنی،آیدنمیدرجوراینکنید،صدارامنهماسماینباوکنید،توصیفرامننقشاینبافقطوعنوان

خداوخدائیتتوصیف. بشودزندهخدابینهایتبهخواهدنمیموقعهیچبماند،زندانیذهنشدرخواهدمی

.داردمینگهذهنماهیگیريتورایدامدرراماکهچرا،استنغدق

در صورت آبِ خوشی، ماهی چو برجِ آتشی

ايدر سینه دلبر دلی، چون مرمري، چون خاره

بیتطبقمایعنی،باشدمامرکزدراووقتیاو،منیاقوتومرجانگفتمیکه،باشدیادتاناگرقبلبیتدربله

ذهنیمنو،بشودبزرگبشود،بزرگدرونمانفضاي،بشودکوچکماذهنیمنبدهیماجازه،کنیمعملاول

، نداردصورتخدایعنی،نداردصورتکهاواو،صورتاینصورتدر،ذهنیمنبهنسبتبشویمفنایعنی.نماند

حیاتآب،استگواراآباست،شیرینآبمثلبدهیمبهشصورتییکبخواهیماگراماکند،پررامامرکزاگر

.استکنندهزندهاست،

ولیاندازد،مینورهموزیباستهم،استماهکهاستدرستداریمشدگیهویتهمهنوزماکهابتدادرولی

هوشیارانهدردنشاناولمصرعهمینورا،ماهايشدگیهویتهمسوزاند؟میراچی.سوزاندمیآتشمثل

وباشیتسلیمبمانیلحظهایندربگیري،لحظهایندررااوخرداگر،شودمیظاهرخوشآببصورتخدااست،

میآتشمثل،داردهوشیارانهدرداینو کند،آبفَکانکُنباکهبدهیاجازه،کنیآبراشدگیهویتهم

خاراومرمرمثلدارددلییکدلبردلی،دلبرسینهدر. نهکند؟میرحمماشدگیهویتهمبهدلبرآیاسوزاند،

منهايالگويماکهموقعبرخیشود،نمیماذهنیمنفرمایشاتردهختسلیمیعنیچی؟یعنی.استسخت

کند؟میظلممابهچراخداگوییممی،بینیممیآنهاعینکباکهداریمذهنی

ماحرونیمماسرکشیمماکنیم،نمیاستفادهاوخردازمانیستیم،بلدما، نیستیمبلدمارا،ماکندمیبدبختچرا

زندگیاین لحظه را اتفاقکنیم،میمقاومت،کنیممیقضاوتلحظهایناتفاقمقابلدرما، شویمنمیتسلیم

مرکزدرکههايعینکهمانباشماوقتی،کنیدمیمقاومتشماوقتیکنید،بازبایدرافضاشما،کندمیدرست

،کنیدمیتوجهکنید،میدرستذهنیبرچسبیکقضاوتتانباوکنیدمیقضاوتآنهادیدباوداریدتان

دستخداتوصیفازبردارید،دستخودتانتوصیفازگفتموالناامروزآورد؟میبوجوداشکالچقدرقضاوت

ازذهنیمن،کنیممیدرستذهنیمنیکما،راخودمانکنیممیتوصیفماوقتی.راکارایننکنیدبردارید،
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ذهنیکلمهیکسرآخرکند،میبدوخوبقضاوتکند،میقضاوتواستفکريباشندهیکشده،ساختهفکر

خودمانرويقضاوتازبعدکنیممیدرستماکهذهنیبرچسباست،ذهنیبرچسباسمشدیدیدگوید،می

.کندمیکمانسانبعنوانراماحساسیتزنیم،میدیگرانیا

راحرفاینوقتیحقیر،خیلیکوچکخیلییعنیاست،کافرگوییممییکیبهکنیممیذهنیقضاوتمامثالً

وقتی.استدردازپرنداردرحماوالًکهذهنیمنهستیم،ذهنیمنجنسازکنیدمیقضاوتچون،زنیممی

حساسیتش،آدمروي مخصوصاً،گذاردمیموضوعیاآدمیکرويبديبرچسب،کندمیهمبديقضاوتیک

راخودشاینکهبرايکند،تجاوزتواندمیکند،شکنجهتواندمیبکشد،رااوتواندمیکهشودمیکمآنقدر

چقدرهر،استقدغنقضاوتزندگیبلحاظ. نداردارزشدیگرکهکردهکوچکآنقدرهمراآن،کردهکوچک

ذهنیهايبرچسبخودمانبهماهممعمولیهايقضاوتتوکهدیدیدقضاوتازبعدچونبهتر،کمترقضاوت

.کنیممیکوچکراخودمانهمبازو،زنیممی

گویندمیببخشید،گویندمیهابعضیاصطالحاتیهماالنشدیم،کوچککردیمدرستذهنیمنباریکما

خواهدمیچرا؟.بردمیکاربهکلماتهمانازفالنییاکردم،راکاراینچرا،بودمگاوچقدر،بودمخرچقدر

کهکنیدتوجه.نیستدرستکاراینوپایین،پایین،پایین،آیدمیهیما،حساسیتما،احترام.کندکوچک

صورتشکهگویدمیخواهیدمیاگرپس.خداستبزرگیاندازهبهواقعدرمابزرگی،مااندازه،دیدخواهیمامروز

دلبرهاشدگیهویتهمسوزاندنایندرواستآتشبرجمثلکههستهمماهیوولی،استگواراآبمثل

نبایدشما.نداردشدگیهویتهمهیچبهرحمییعنی.استخاراومرمرشبیهکهدارددلییکخدایعنی

بهبایدشما،شنویدمیراحرفهااینحاالرنجیدم،خداازمنو،گرفترامنهايشدگیهویتهمکهبگویید

.زندگییاخدااینبهنهببرید،پیخودتاناشتباه

وپدرمنگویندمیهابعضیمثالً کهشنوممیمرتبمنببرد،پیخودشاشتباهبهبایداینهاشنیدنباکسیهر

مادرموپدربخشیدم،رادوستممنبگوییدنبایدشماکنم،میهمافتخاربخشیدم،رادوستمبخشیدم،رامادرم

بیرنجشدارينگهبوده،اساسبیمنرنجشکهبردمپیخودماشتباهبهمنبگوییدبایدشما،بخشیدمرا

دارد،وجودذهنیمنفرعونیتمنیتوغرورهنوزیعنیبخشیدم،رافالنیمناستحرفیچهاینبوده،اساس

بخشیدم؟منکهچییعنی
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حضوريگنجحضوري،گنجگویندمیشنوممیدوبارهروزهااینمنبپرهیزیم،همذهنیبرچسبساختنازو

خوردمیلیزرویشگذاردمیراپایشآدمخربزه،پوستیعنیحضوريگنجچی؟یعنیحضوريگنججان،هاي

دروغحضوريگنجگوید،میهمدروغحضوريگنجگویندمیفردا،گوییمیحضوريگنجزمین،آیدمیکلهبا

حضوريگنجچییعنی.هستمحضوريگنجمنبگویدنبایدهیچکس.استشیطانتلهیعنی،گویدمیهم

.استذهنیبرچسبهستم

شما وقتی . هاي ذهنی ما مرجان و یاقوت ما هستندبرچسب. امروز موالنا به شما گفت مرجان و یاقوت من اوست

شما آن موقع . بگوید، خطا بکندگذاري، او فردا ممکن است دروغ یک برچسب ذهنی گنج حضور را روي کسی می

از . هر کسی باید روي خودش کار کند. کنیدتوجه می. گویددروغ هم می،خوردباید بگویید گنج حضور به درد نمی

و شکایت نکند و بداند که زندگی مدام دنبال ذوب کردن هم،از برچسب ذهنی بپرهیزد. توصیف خودش بپرهیزد

ب کرد یک جا، یک چیز هم هویت شدگی را از ما گرفت، شما حق ندارید از و اگر ذو،هاي ماستهویت شدگی

شما باید بگویید من به . شوید و بعد از ده سال بگویید من خدا را بخشیدمبزندگی یا خدا برنجید، خشمگین 

هاي غلط که الگوهاي ذهنی بودند در من عینک. من درك صحیحی از زندگی نداشتم. اشتباه خودم پی بردم

این . بینم، به اشتباهم پی بردماالن آنها را انداختم دور، درست می. رنجیدمدیدم و میبا آنها می. کزم داشتممر

. به اشتباهم پی بردم. نه که فالنی را بخشیدم. درست است

***پایان قسمت اول *** 
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اسرارِ آن گنجِ جهان، با تو بگویم در نهان

ايپارهتو مهلتم ده تا که من با خویش آیم

شویم، وقتی آن ثبات را بوقتی ما به بینهایت او زنده . گنج خدا،در حال بیان است. این گنج در حال جهیدن است

هاي سبب، این برکتسبب، این آرامش بیر اینکه این شادي بیس. شودپیدا کنیم، برکات زندگی از ما پخش می

به تو مناین اسرار را به طور پنهانی یعنی در درون:گویدمی. شودسبب از ما پخش بشود، به ما گفته میبی

و اینها را در ،یعنی هر انسانی قابلیت این را دارد که اسرار خدا را، اسرار زندگی را در درون حس کند. گویممی

. عالم پخش کند

اندکی از . ودش بشودیعنی اندکی خ. به لحاظ خداییت اندکی به خودش بیاید،فقط باید به این شخص مهلت داد

دار در این اندکی ریشه. در این لحظه مستقر شود،بیاید به این لحظه،یعنی زنده شود به حضورد،توصیف آزاد شو

یعنی در درون . گویدبه همه ما می،گویدبه همه می،صبر کن. شودگوید این بیان شروع میلحظه بشود، موالنا می

دهد که چطوري و در بیت بعد توضیح می. عجله نکن،ه خودت یک مهلتی بدهتو ب،تو اینها را حس خواهی کرد

:شود اینمی

روزي ز عکسِ رويِ او، بردم سبو تا جويِ او

ايدیدم ز عکسِ نورِ او، در آبِ جو استاره

از شود در این لحظه، یک لحظهیعنی چه؟ یعنی کسی که تسلیم می،یک روز در حالیکه انعکاس روي او را دیدم

گفتیم کلید این کار تسلیم . شود که از اول بودهي میهوشیاراز جنس ،شودشود؟ از جنس او میی میکجنس 

امروز گفتیمقید و شرط قبل از رفتن به ذهن که چقدرتسلیم ما را یا پذیرش اتفاق این لحظه بی.است یعنی این

کند که از اول از جنس آن ي میهوشیارخداییت و که نرو به ذهن، توصیف نکن، قضاوت نکن، ما را از جنس همان

ي من هم باشد، چی به من هوشیارکه من باشم، ،یعنی انعکاس روي او،بنابراین در این لحظه عکس روي او. بودیم

و این را ،خواهمخواهم، گدایی توجه میبرم به جهان، هی تایید میام را که میکوزه،نشان داد؟ که من این سبو را

خواهم از جهان، به جاي بردن به جهان، سبو را ببرم خواهم، هویت میخواهم، خوشبختی میخواهم، آن را میمی

. به جوي خدا، زندگی
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شویم، سبو را فکر میتا صندوق یا دو تا یا از جنس فاصله دو ،شویمب پس یک لحظه که از جنس او میوخ

یک لحظه که . شودجوي او در زیر رد می،کنیمشود که ما خرابش میه رد میجوي او هر لحظ. بریم به جوي اومی

یعنی روزن این لحظه را باز کنیم، از اال،ید بآفاصله بین دو تا فکر را یا این لحظه را ما تجربه کنیم، آب از آنجا می

. می آید باالجوي آن آب

ي حضور که هوشیاري جسمی، با هوشیارنور حضور، نه با ي حضور، با هوشیارز عکس نور او یعنی با :گویدبعد می

در آب جو، . این ستاره ما هستیم. اي استیک ستارههر لحظه شودمتوجه شدم در این آبی که رد می،نگاه کردم

چطوري شد اینطوري شد؟ سبو ،من از جنس او هستم،آب جوي خلقت یک ستاره است و، اه من خداییت هستم

وقتی عکس روي او را دیدم، نور او مرا هدایت کرد به جاي ،تسلیم شدم عکس روي او را دیدم،دمرا به جهان نبر

.آیدها میي جسمی که از هم هویت شدگیهوشیارنور 

. ي جسمی داریمهوشیاریکی در مرکز ما هم هویت شدگی باشد، در این صورت . ي داریمهوشیاردو تا ما االن 

این . اي ماست، پنج تا حس ما با ذهن ما و آن الگوهایی که مرکز ما هستي جسمی، همین حسههوشیارهمین 

هاي گوید چه یاد گرفتیم و آن الگوهاي قبلی که یاد گرفتیم، شرطی شدگیکه به ما میاست،ي جسمیهوشیار

نشان ولی اگر این لحظه تسلیم کامل شویم، یعنی پذیرش کامل اتفاق این لحظه، یک لحظه روي او را به ما . ما

. دهددر واقع روي خودمان را نشان می. دهدمی

یک . یک لحظه خودت را ببین:گویداالن در این بیت می. با توصیف مشغولیاش همهگفتببینید االن باال می

. توانم خودم بشومگوید که از ذهنت نپرس که به من بگو من چطوري میاالن به ما می. لحظه از جنس خودت بشو

شوي تو یک وقتی با عکس نور زندگی ببینی، متوجه می،بگذار با عکس نور خدا ببینی کی هستی،تسلیم بشو

شود و خورشید شود و بزرگ میبزرگ می،شوددانید این ستاره بزرگ میستاره حاال شما می. ستاره هستی

. اش از کائنات هم بزرگتر استشود و اندازهمی

ناگهان آن ذره بگشاید دهانآفتابی در یکی ذره نهان 

کند، زیبایی پخش کند، عشق پخش میکند، شادي پخش مییعنی یک آفتاب بزرگ که دائماً نور خرد پخش می

نه با توصیف، نه با قضاوت، نه . تواند ببیندهر کسی ستاره خودش را با این فرمول می. کند، همین ستاره استمی

توانید بگویید من پدرم، نقش پدري دارم، نقش پدري هم شما نمی. هاهویت شدگیردن از طریق همبا نگاه ک
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شما در توصیف . شودنمی،شود اینخواهم ستاره هم ببینم، نمیبینم االن، میمرکزم است، با آن می،اینجاست

اي، این چطوري گوید در آب جو استارهیاي که موالنا اینجا مخواهم بپرسم ببینم این ستارهیا از ذهنم می. هستید

.تعریف دیگر شما را به سراب برده دیگر، شود؟ تعریف ندارد دیگرتعریف می

ي شماست، آن چیزي که هوشیاراین ستاره اصل شماست، فطرت شماست، . تعریف یعنی توصیف ذهنی اصل شما

بافته شده و قبل از اینکه بمیریم نسبت به شما آن هستید، جوهر شماست که اطراف آن این ذهن و تن ما اصالً

:گویددرست است؟ بعد می. شودبتن، قرار است آن ستاره بیاید بیرون و بینهایت 

آنچ از آسمان جستم، بدیدم در زمین: گفتم که

ايناگاه فَضلِ ایزدي شد چاره بیچاره

را حس کردم و به آن زنده شدم یک خداییت خودم . وقتی ستاره خودم را دیدم، یعنی دیدم از چه جنسی هستم

همه اینها به یک معنی . از توصیف رها شدم،از جنس زندگی شدم،یا از جنس این لحظه شدم،خرده در این لحظه

گوییم ما در زمینیم، خدا در آسمان است، جستم، در ذهن ما میبه خودم گفتم که آنی که از آسمان می. است

گوید آن چیزي که در آسمانها می. دهداینطوري ذهن نشان می. ي غلط استهمچو چیز. همچو چیزي ما نداریم

پس اگر کسی به خدا بخواهد نزدیک شود، این ستاره را باید بزرگ . جستم، متوجه شدم که همین ستاره استمی

. فعالً در ذهن است. ستاره هم خودش است و در درون خودش است. کند

رفتم به سوي هی می،گفتم نیستجستم، میهمه جستم، تو ذهن بودم، میگفتم که آنچه از آسمان جستم، این

،آسمان نیست،زمین یعنی در این فرم است. بینم تو زمین استکردم، االن میتوصیفات ذهنی و وقتم را تلف می

را دیگر جستجو در ذهن ،یک دفعه که متوجه این حقیقت شدم، دیگر مقاومت از بین رفت. همین جاست در من

. کنار گذاشتم

. عالج کرد مرا،چاره کرد مرا. ناگهان فضل ایزدي، دانش ایزدي، بخشش ایزدي، شعور ایزدي، چاره من بیچاره شد

در ذهن هم . گرددهر کسی از این فرآیند رد شده باشد، دیگر در ذهن جستجوي یک فرم ذهنی به نام خدا نمی

گوید مثالً شما به جاي گنج نمی. دارداز توصیفات دست برمی. گرددجستجوي خودش با من ذهنی خودش نمی

کند این کلمه را کند؟ چه فرق میآقا چه فرق می. داربگذار وجدان بی،حضور شما، مثالً شما به جاي گنج حضور
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. کند؟ شما باورپرستیدچه فرق می. شما این باور را نپرست، آن یکی باور را بپرست. بردار و آن یکی کلمه را بگذار

خواهید باورپرست باشید یا واقعاً به خود خدا تبدیل شوید؟شما می

توانید باورها را در مرکزتان بگذارید و نمی. به او زنده شویدبایددروناند که شما در موالنا و همه ادیان گفته

بینیم، ما خدا و از پشت عینک این باورها می،کنیمو تا زمانی که این کار را می،بپرستید و این باورها بت هستند

ور ماهیگیري و در ت.را به صورت یک فرم و یک چیز ذهنی، یک چیز فکري دنبالش خواهیم گشت در ذهنمان

مان و با و در ذهن با الگوهاي فکري. چرا بیچاره هستیم؟ در ذهن هستیم. پس ما بیچاره هستیم. خواهیم بود

اي هستیم که از این دردهاي دنبال چاره. علتهاي بیرونی دنبال پیدا کردن خودمان یا زنده شدن به خدا هستیم

دانیم که تا زمانی که در ذهن هستیم، ما چاره را پیدا و ما می. کنیمشویم و چاره را پیدا نمیبایجاد شده آزاد 

. نخواهیم کرد

شُکر است در اول صفم، شمشیرِ هندي در کَفَم

ايگُل رخسارهدر باغِ نُصرَت بشکفم، از فَرِّ

یعنی . یمشود، خوشبختانه ما هستباي که باید به خدا زنده یعنی اولین باشنده. گوید در صف اولمخدا را شکر می

. شودبخواهد به بینهایت خودش در ما زنده خدا را شکر که انسان هستم و همین االن خدا می. انسان هستیم

خواهد این کار عملی است، زندگی میاست یعنی اول صف یعنی حاضرم این من ذهنی را فنا کنم و راحت 

نه حیوان، نه نبات، نه ،شود؟ مابخدا زنده خواهد بگوید که کی اول باید به می. شود و نوبت من استباینطوري 

. نه باشنده دیگر ممکن است یک جاي دیگر باشد و ما خبر نداشته باشیم. سنگ

شمشیر تیز همین . بله شمشیر تیز هندي در کفم؟داریمسالح هم . همین االن نوبت ماستمی کنیم خدا را شکر

ما قادر به بینش این . جان دهدت، با کن فکان این لحظه ببینیمشویم، با دم او بتوانیم تسلیم حضور ماست که می

این فضا شمشیر هندي . و اطرافش فضا باز کنیم،افتدتوانیم ببینیم چه اتفاقی میاین لحظه می. اي هستیملحظه

. قنه این اتفا،و من آن فضا هستم،پر از خداگونگی است،براي اینکه پر از شعور است، پر از خرد است،است

یعنی مثل یک گل . پس در باغ پیروزي من خواهم شکفت، باغ نصرت، باغ پیروزي. در کجا هستم؟ در باغ پیروزي

،به وسیله برکت روي شخصی که صورت مثل گل. بوسیله چی؟ بوسیله فَر یک گل رخساره. سرخ باز خواهم شد

هر چه . یدآانرژي که از آن طرف می،ایزديفَر یعنی برکت،فَر دارد،این شخص کی هست؟ خدا، زندگی. زیبا دارد
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. تابد با آن کن فکان، اسمش فَر استهر برکتی از طرف زندگی می. اسمش فَر است، گذارید شماکه اسمش را می

چه را . برّدشمشیر حضور را داریم که همه چیز را می. اول صف هستیم،بینید که در صف اول هستیمپس می

. هم هویت شدگی شما را،ابرّد؟ درد شما رمی

ولی شمشیر هم داري که . یک دمل بزرگی دارم. ام، سیصد تا رنجش دارمگویید من این همه درد انباشتهشما می

ترسند، تاسف گذشته دارند، کنند، مینالند، شکایت میآنهایی که می. کنیاز شمشیرت استفاده نمی

کنند که در من ذهنی کنند، آنهایی که حس جبر میکه مالمت میدانند، آنهایی میهایشان را سرمایهرنجش

دانند که در باغ اینها نمی. کنندکنند، اینها از شمشیر هندي استفاده نمیکنند، ستیزه میباشند و مقاومت می

یا براي اینکه زندگی ،کنند در باغ شکست هستند؟ شما در باغ پیروزي هستیدچرا؟ چرا فکر می. پیروزي هستند

. یعنی حرکت از من ذهنی به فضاي یکتایی در انسان صورت بگیرد،خواهد این تحولخدا می

کنید موالنا را شما فکر می. انسانی مثل موالنا خلق شده در آن جهت بودهناي یا همچوبرنامهناصالً یک همچو

. د؟ براي اینکه روي شما اثر بگذاردشوبکه امروز خوانده ،خدا چطوري ساخته، چرا ساخته؟ چرا این اشعار را گفته

براي اینکه گل رخساره یعنی . و در صف اول شما هستید،االن صورت بگیردخواهد که این تحولبراي اینکه او می

خواهد زنده کند، شما در باغ رش شما را میاگر یک گل رخساره با فّ. خواهد با فَرِّش شما را زنده کندزندگی می

ر باغ شکست؟ پیروزي هستید یا د

خواهید پیروز باشید، خواهید؟ چرا نمیبراي چه می. مگر دیگر خودتان بخواهید در باغ شکست من ذهنی باشید

خواهید به او زنده شوید؟ من ذهنی به شما چه داده تا حاال که در باغ، باغ هم چرا نمی. خواهید شاد باشیدچرا نمی

من براي اول صف چند تا بیت براي . گویداین بیت هم همین را می،بله؟نیست، در خارستان شکست او بمانید

توانید شادي زندگی شما می. دراین لحظه اول صف هستیداالن شما بخوانم که بدانید اول صف یعنی همین شما 

:گویدفردوسی می. را، برکت زندگی را در این لحظه تجربه کنید

ینش مردمفردوسی، شاهنامه، آغاز کتاب، گفتار اندر آفر

اندبه چندین میانجی بپروردهاندتو را از دو گیتی برآورده

که بدن ما ،یکی این جهان که مواد شیمیایی است. اندگوید از دو جهان آوردهمی. گوید؟ به انسانبه چه کسی می

براي اینکه . و چندین میانجی یعنی این وسط خیلی مراحل بوده. ي استهوشیاررا ساخته و یکی هم آن جهان که 
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ما را . ها بودنداز موقعی که از او جدا شدي، جماد شدي، نبات شدي، حیوان شدي و من ذهنی شدي، اینها میانجی

. گوید اول صفاالن کجا هستیم؟ آن هم می. پرورش داده زندگی

تویی خویشتن را به بازي مدارنخستینِ فطرَت پسینِ شمار

ي که از او جدا شده و پیشرفت کرده و تکامل پیدا کرده و در اول صف همین هوشیاراولین فطرت، اولین خداییت، 

. تو هستی،حیوان نیست، االن پسین شمار، یعنی بهترین موجود که دیگر از آن کاملتر نداریم، همین انسان است

هویت بشود با باورها، با چیزهایی ي بیاید همهوشیاربازي چه هست؟ بازي این است که یک . مشغول بازي نشو

دانم دانش خودش را، زیبایش را، دانم اتومبیل و فرش خانه و خانه و مستغالت و مقام این دنیا و نمینمیمثل پول،

. هی از پشت عینک اینها ببیند. اینها بازي کندبا،شودبهویت دانم بدنش را، با اینها همنمی

تر از تو هستم، من قويمن بخواهد به یکی ثابت کند که من مثالً خوشگلتر از تو هستم، جوانتر از تو هستم، 

اینها ،تو باید به من احترام بگذاري. دهمبتوانم زیر سلطه قرار آدمها را می. دوستان بیشتر، نفوذ بیشتري دارم

که شما به بازي ،شما شخصاً باید بازبینی کنید خودتان را، شخص خودتان را، به دیگران نگاه نکنید. ستبازي ا

همینطور هفته قبل از موالنا خواندیم ،یا واقعاً آن منظوري که زندگی از خلقت شما در نظر داشته،مشغول هستید

:گفت که

1356مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت 

کو نگیرد دانه، بیند بند دامانَد به کاماولِ صف بر کسی م

تویی . شومبخواهم به تو زنده گوید من میهمین االن خدا می. اول صفیم. گوید اول صفایشان هم می. اول صف

د کسی گویگویید؟ میشما چه می. ت توستهمین االن نوب. تو هم من بشوي. وجود نداشته باشد و فقط من بشوم

هویت شدگی را یعنی وقتی هم . بلکه بند دام را ببیند. شود که دانه را نبیندرسد، کسی موفق میمیبه کام

بلعد، به محض اینکه می گوییم من این را ببلعم یا آن چیز توجه ما را که می،بیندبیند یا یک چیز خوبی میمی

وقتی مرکز ما . گوییم در این زندگی هستیم و میکنتوصیفش می. به مرکز مامی آید بلعد، از بیرونتوجه ما را می

.شود دام ماشود، میمی

فردوسی هم گفته خودت را به بازي مدار، بازي همان ،بینیم، چون اول صف هستیمگوید ما میپس هر چیزي می

بند ،م استگویید که این دام است، این بند دابینید میزندگی است و شما هر چیزي را که میاست، ده سال اول
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این هم حرف . دام است خالصه،دانه نیست این،بندندزنجیري که آدم را می،بندنددام یعنی طنابی که آدم را می

کسی که شمشیر هندي . شمشیر هندي هم در کفم،اول صف هستم،شکر در صف اولم:گفت. موالناست اول صف

این بیت هم داشتیم که . بله. بیندبند دام می،بینده نمیدر این لحظه به خرد زندگی مجهز باشد، دان،داشته باشد

گویدمی. کندکمک می

4761مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بیت 

برگیِ غربت بساختچونکه با بی

برگی به سوي او بتاختبرگ بی

ي در کجا است؟ هوشیار. شویم که در غربتیممتوجه می،شویم با این ابیاتما وقتی با به اصطالح آشنا می

ها را گذاشته در مرکز خودش هویت شدگیچرا در این جهان است؟ براي اینکه هم. ي در این جهان هستهوشیار

بیند با الگوهاي این جهانی می. کندي جسمی در این جهان زندگی میهوشیاربنابراین با . بیندو به وسیله آنها می

پس بنابراین وقتی با . در اتحاد با زندگی غربت نیست،اییکجا غربت نیست؟ فضاي یکت. و اینجا غربت است

برگیش، و و با بی،چسبیگویید من این را بچسبم، نمیبینید، مییعنی وقتی آن چیزي که شما می،برگیشبی

آن با آن ،کنمکند و من نمیآن دارد کیفش را می،من نچسبیدم،فالنی چسبیده،برگ شدمبگویی آقا من بی

.شده من نشدمهویتهم

ها این معنی این صحبت. بلکه دردسر است. دانید دیگرمی. برگی که آن هم برگ نیستاگر بتوانی بسازي با این بی

هویت با آنها هم. معنیش اینست که آن چیزها را در مرکزتان قرار ندهید. نیست که شما هیچی نداشته باشید

هویت شدن با هم. تواند مرکز شما باشدمرجان و یاقوت نمی. ن باشدتان آمرجان و یاقوت. برایشان نلرزید،نشوید

هویت شدگی از یعنی هم،برگی یعنی خدابرگ بی،در این صورت،افتیمو مرکز قرار دادن آنهاست که ما به تله می

. مخواستیهمان چیزي که می،مرکز من پاك شده

فَر ،شمشیر هندي هم در کف ماست،که در باغ نصرتیمدرست است. رسیمدر اول صف اینطوري ما به موفقیت می

نه . شودولی اگر بخواهیم برگهاي این جهانی را بگذاریم مرکزمان، همه آنها قطع می،تابدگل رخساره هم می

نه فَر گل رخساره از اینکه شما مقاومت دارید در مقابل زندگی وارد ،شمشیر هندي دستتان است، یعنی حضور

.کنیداز صف اول بودن هم استفاده نمی،شودا میچهار بعد شم
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شما فرض کنید یک نفر اول صف باشد و بخواهند غذا بدهند، ولی باید یک شرایطی داشته باشد، یک سال هم 

دانیم که چکار در ذهن نمی،ایمما هم همینطور شده. ولی غذا نوبت اوست،دهندایستد غذا هم به او نمیآنجا می

اگر اینها را دقیق بخوانید شما، متوجه خواهید شد که چکار باید بکنید؟باید بکنیم؟ 

آن رفت کز رنج و غَمان، خَم داده بودم چون کمان

ايبود این تنم چون استخوان در دست هر سگساره

آن دوره گذشت دیگر که از رنج و غمها من :گویدمی. یعنی من ذهنی پر از درد،خو، سگ طبعسگساره یعنی سگ

تواند این دوره واقعاً سریع براي شما هم می. آن دوره گذشت،یعنی در ذهن بودم،خمیده شده بودم مثل کمان

. هنوز هم که در شیشه نکرده بودم، مثل یک استخوان بود،آن دوره چطوري بود؟ این من ذهنی من. بگذرد

سیرتی، سگ سیرت کی هست؟ سگ سیرت ولی به این استخوان هر سگ،ستدانید که سخت ااستخوان می

هویت شدگی هویت شده، این همي است که آمده با چیزها هم هوشیار،انسانی است که من ذهنی دردمند دارد

هم بر حسب هم هویت ،مقدار زیادي درد هم ایجاد کرده و این دردها هم عینک شده دوباره،شده مرکزش

. طبق قانون جذب. بنابراین میل به درد ایجاد کردن دارد،مثل باورها و هم دردها،بیندمیها شدگی

یعنی من چون از آن جنس بودم، طبق قانون . گیردمنظورش از سگساره یعنی سگی که وحشی است و گاز می

ا براي شما آی. آن دوره گذشت،جویدمرا به صورت استخوان می،کردجذب هر سگ سیرتی به من حمله می

تان کوچک شده باشد، کوچک شده باشد، از طریق تسلیم، مقدار زیادي به گذشته؟ اگر گذشته باید من ذهنی

درك کرده باشید عمیقاً که ،به قول موالنا با خویش آمده باشید، به خویش آمده باشید.زندگی زنده شده باشید

ذهن شما آمده بیرون و خورشید شده و تابش خورشید مقدار زیادي از ستاره از شما از،شما آن ستاره هستید

پس شما پاسخ . گیرید، نه از این جهانشما دیگر تابش و نور را از آنور می. دهدزندگی به زندگی شما نور می

دمل شما دیگر از بس که دنبه . دهید به انسانهایی که میل به ایجاد درد دارندیا واکنش نشان نمی،دهید دیگرنمی

. شفا پیدا کرده،یا اصالً از بین رفته، کوچک شدهفش گذاشتیداطرا

غمان . بگوید که آن رفت که از رنج و غمان. تواند این کار را بکندهر انسانی میتوجه کنید یعنی به عبارت دیگر 

زیر بار استرس، زیر بار،یعنی پشتم خمیده بود. خمیده بودم. من خم داده بودم چون کمان،جمع غم است

و واکنشهاي ،رنجشهاي گذشته، زیر بار حس کینه و انتقام جویی، اینکه من باید یک خسارتی به کسی بزنم
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،دیدماي نمیدادم در مقابل تحریکات بیرونی مخصوصاً به وسیله مردم و من چارهمختلفی که در روز انجام می

کند االن هر کسی هر کاري می،اي زندگی به من دادهاالن یک چراغ قوه. االن اینطوري نیست،بیچاره شده بودم

. بینم که این مثالً ناشی از درد خودش استمن با این چراغ قوه خرد می

وقتی انسان من ذهنی . گیرمهیچ چیز را من شخصی نمی،گیرمگوید این را من شخصی نمییک کسی ناسزا می

روم بیرون می. خواست آفتاب بشودمن دلم میمی آید االن باران. گیرددارد، همه چیز را شخصی میدارد، دمل 

گوید شخصی زند یک چیزي مییکی زنگ می. شومگیرم عصبانی میترافیک است و آن را هم شخصی می

این . کندمن میگیرم توهین بهرا شخصی میکنم راجع به یک موضوعی من اینتلویزیون تماشا می. گیرممی

.کارها یعنی چه؟ کارها مال همان دمل است

و از این کانالها تیر به من . خواستم خودم را نشان بدهممی. رسیدمهاي ذهنی میکردم، به برچسبقضاوت می

.دهم بارها خواندیمو این بیت را که االن نشان می. یا نباید بشود،اینها دیگر نیست،شوددیگر نمی. خوردمی

616مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت 

ما کمان و تیراندازش خداستگر بپرّانیم تیر، آن نه ز ماست
شوید که خدا از طریق تان را در این لحظه صفر بکنید در مقابل اتفاق این لحظه، شما کمانی میاگر شما مقاومت

در حالی که مقاومت شما صفر است، کار شما ،اندازداو میاندازد و این فکرهایی که فکرها را می. کندشما فکر می

تان صفر نباشد، در تان صفر نباشد، قضاوتدر مقابل اتفاق این لحظه، مقاومت،اگر مقاومت کنید. دهدرا سامان می

چون شما . دهیدچون شما کمان را تکان می. اندازدولی کج می،اندازداین صورت خدا از طریق شما تیر می

. شویم در دست سگ سیرتانو در نتیجه مثل استخوان می،خواهید بیندازیدمی

گذاریم خدا تیر کنیم در مقابل اتفاق این لحظه و نمییا مقاومت می،گیریمپس دو راه دارد در این لحظه یاد می

کنیم، قضاوت را میمقاومت را صفر ،یا نه، افتیم در دست یا دهان منهاي ذهنی دردناكبیندازد مثل استخوان می

تیر برکت هم ،هر تیر او تیر خرد هم هست. دهداندازد و زندگی ما را سر و سامان میکنیم، او تیر میصفر می

کنم در این لحظه براي اینکه هر موقع من مقاومت را صفر می. تیر بینش هم هست،تیر شفا هم هست،هست

دهد نیروي شفابخش او دردهاي مرا به من نشان می. کنیدتوجه می. بینمبا چشم او می،هستم، از جنس او هستم

تان را به صفر برسانید در توانید مقاومتشما ببینید می. کندقانون کن فکان کار می،بخشد دردهاي مراو شفا می

مقابل اتفاقات؟
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خورشید دیدم نیمشب، زهره درآمد در طَرَب

اياي آوارهعجب سرگشتهدر شهرِ خویش آمد 

فهمیدم که این ،بیچاره در ذهن بودم،چون فضل ایزدي چاره بیچاره شد،اي که در خودم دیده بودمآن ستاره

کی؟ در حالیکه . ام شد خورشیدمقاومت نکردم او از طریق من تیر انداخت، یک دفعه دیدم که ستاره،امستاره

یک دفعه دیدم بودم،نیم شب؟ یعنی هنوز در خواب ذهن. دمهنوز در خواب ذهن بو،وسط شب ذهن بودم

یعنی اصل شما از ذهن . شودکدام خورشید؟ همان ستاره شما که دارد خورشید می. کندخورشید دارد طلوع می

. اندازددر حالی که او تیر می. شوددارد آزاد می

که به بینهایت زندگی، بینهایت خدا زنده رمز انسانی ،زهره خداي شادي است در آسمان،زهره درآمد در طرب

سبب است، شادي خدایی است، شادي نیست که از پس اوج شادي ما که شادي بی. شودپر از شادي می،شودمی

اینطوري نیست که . استهاش از درون است و آرامش توام با آن نماد زهرشادي است که چشمه،بیرون بیاید

خورشید و زهره را، خورشید منبع انرژي، منبع روشنایی . به خوشحال شدنستاره زهره در آسمان شروع کرد 

خورشید درون من و شادي این زنده ،معادل هر دو اینها در من است. زهره هم خداي شادي بیرون است،بیرونی

. شدن

رست عقل د،کرد، سرگشته بودو آن موقع چه شد؟ یک سرگشته آواره، یک کسی که با عقل من ذهنی کار می

هویت شدگی، امروز من پدر رفت در این فرم، این همحسابی نداشت، و در به در بود، چرا در به در بود؟ هی می

حاال یک خانه ،این نشد،باید دوست بیشتري پیدا کنم،دانم دوست هستمفردا نمی،فردا رئیس هستم،هستم

به ؟آمد به کجا. آواره بود،رفت در آن یکی چیزیز مییعنی از در این چ. شوم؟ در به در بودببزرگ بخرم شاید شاد 

. شهر خودش چطوري معلوم شد آمده؟ همین خورشید و زهره. شهر خودش

سببی در تابد و شادي بیهر موقع دیدید که شما در درون بینهایت شدید یا خیلی بزرگ شدید و نور درونتان می

دانم بچه شما از نمی،شودد که پول شما در بیرون دارد زیاد میآیها از این نمیدرون شما حاصل شد و این شادي

باال می آید جوشدسبب از درونتان میبلکه بی. آیداز اینها نمی،آن یکی فرزندتان ازدواج کرده،کنکور قبول شده

باالخره سرانجام آمدید به شهر .شوید که از سرگشتگی و در به دري و آوارگی رها شدیدشما متوجه می. زهره

. خودتان
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. استقرار در این لحظه که معادل بینهایت شماست. شهر خودتان فضاي یکتایی یا استقرار در این لحظه هست

از نظر مکانی بینهایت . آگاهی از این لحظه ابدي و از جنس این لحظه شدن در عین حال بینهایت شدن هم هست

شویم از جنس خدا از جنس این لحظه بودن که ما متوجه می،جاودانه به این لحظهو از نظر زمانی آگاه ابدي،

. ما هم از جنس او هستیم،خدا این لحظه جاودان و بینهایت است،هستیم

البته االن هم ما . ما سرانجام پس از این همه سرگشتگی، عجب، یعنی عجب این انسان چرا دیر متوجه شده

اي همین که یک عده،نه. کنندشوند و عمل میه همه انسانها این چیزها را متوجه میهمچون نباید فرض کنیم ک

مقدمه . این مقدمه خوبی است،بیننداش را میکنند و نتیجهکنند به این آموزشها و عمل میدارند توجه می

ن سرگشته آواره به نام خواهد ایزندگی می. شودبخواهد این کار انجام خواهد، یعنی زندگی میاینست که یکی می

،بفرمایید،نفر اول هستید،شهر او اتحاد با خداست و االن شما در صف اول. انسان باالخره به شهر خودش برگردد

.بله این هم بارها خواندیم. خواهیداگر می

4580مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت 

ید دهانناگهان آن ذره بگشاآفتابی در یکی ذره نهان

شود به این ستاره و این ذره بزرگ می. همین ستاره ما که االن در ذهن است، این ستاره است که بزرگ خواهد شد

یعنی شما بینهایت شادي . شودامروز به شما گفت زهره هم می. شودپر از روشنی می،شوداندازه آفتاب می

. هستید

اندر خمِ طغرايِ کُن، نو گشت این چرخ کَهن

ايیسی درآمد در سخُن، بربسته در گهوارهع

خواهد بگوید که م بوده، میطغري یعنی فرمان و چون خَ. کن که امروز شاید بیشتر از ده بار صحبتش را کردیم

این یک ،شودگوید باش و میاو می. گوییمکه امروز مرتب می،شود، کن فکانمثل چوگان این فرمان باش و می

و کن فکان روي او کار ،کندهر کسی که در این لحظه تسلیم باشد، فرمان کن را دارد اجرا می. فرمان است

،کنیممن امیدوارم که شما این ابیاتی که ما مرتب تکرار می. شود اساس کار استاین قضیه باش و می. کندمی

براي این که مسایل هندسه را حل . دانیدمی،دشما هندسه خواندی. اینها مثل هندسه قضایاي اساسی هستند
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مساله ،اگر آنها را خوب یاد نگرفته باشید. شما یکسري قضایاي اساسی را باید خوب یاد گرفته باشیدکنید 

. توانید حل کنیدهندسه را نمی

یا ،خوانیم مامیمرتب مثالً قانون قضا، کن فکان، دم او جان دهدت، خیلی چیزها را که . در اینجا هم همین است

همه اینها ابیاتی دارد که . و ابیات مربوط به آنها، تسلیم و اینکه ما از جنس او هستیم،منظور زندگی از آوردن ما

. توانید خودتان را درست ببینیدچون اینها همان قضایا هستند که ندانید، نمی. توانید حفظ کنیدشما اینها را می

. پس لطف کنید اینها را بنویسید، اینقدر بخوانید که همیشه آماده باشید. باشیدباید اینها را خوب یاد گرفته

یعنی هر کسی باید از طریق تسلیم و صفر کردن مقاومت در مقابل اتفاق ،شودخالصه اندر خم فرمان باش و می

هست که کُن فَیکوناین در اثر. شودباش و می. ن تن در بدهداین لحظه و تن دادن به قانون قضا باید به فرمان کُ

در زندگی فردي و در زندگی کل انسانها این چرخ . چرخ کهنه همین من ذهنی ما است. شودچرخ کهنه نو می

درها ي هم هویت شده و این هم هویت شدگیهوشیاریعنی مرتب انسان آمده از اول به صورت . کهنه است

به وسیله من ذهنی خواسته به خدا ،خدا را هم نگاه کرده،هاز دریچه دید اینها دنیا را نگاه کرد،مرکزش بوده

متوجه شده که ،باالخره اولین انسان حاال هر کسی بوده،هی مرده و رفته،برسد و نتوانسته برسد، مرده و رفته

. ي حضور اصل استهوشیارمن حقیقی و زنده شدن به خدا و ،استعیش فرهوشیارمن ذهنی و 

. هگویند فالنی بودو البته تاریخ را نگاه کنیم می. دانیمحاال کی بوده ما این را نمی،توجه شدهیک نفر این را اول م

اول روي زمین با سبزه علف هرز پوشیده شده ،دانید اول در این جهان یک گل آمدهولی مسلم بدانید، شما می

در واقع گل به . یک دانه باز شده،نیمداکجا درآمده ما نمی،باالخره پس از میلیونها سال یک گل درآمده،بود

انسان هم همین طور ،بعداً دومیش، بعداً سومیش، بعداً چهارمیش، همین طوري. حضور رسیدن علف هرز است

شود و زیاد بخواهد تعداد زیاد االن زندگی می،یک انسان به حضور زنده شده، بعد دومی، سومی، چهارمی. است

االن ما نگران نیستیم که . گرفتهچطور که انفجار گل صورت ،ره زمین صورت بگیردشود و انفجار حضور در روي کب

. کندهیچ کس این را باور نمی،گل نباشد یک دفعه،گل از بین برود

رود یعنی انسان می. شودتوانسته بیرون بیاید نو دارد میي افتاده و نمیهوشیاردر نتیجه این چرخ کهنه ما که 

دانید می. پس بنابراین عیسی که در گهواره سخن گفته. شودبیرون و به بینهایت او زنده میمی آید ذهن، از آنجا

ما هم به عنوان در حالی که در گهواره بوده،عیسی در گهواره گفته من پیغمبر خدا هستم. دیگر بارها خواندیم

ي هر چه اسمش را هوشیارت یا یعنی خدایی،یعنی همان ستاره که دیدیم،عیسی سمبل حضور ماست. عیسی
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نه آن عیسایی که ،نمادگونه. یعنی اصل شما، من حقیقی شما که زنده به زندگی است، این عیسی است. دگذاریمی

.پیغمبر بوده،شناسیمما می

در حالیکه ما هنوز . رسد در واقع در او عیسی در گهواره، گهواره همین تن استنمادگونه هر کسی به حضور می

حرف زدن نه به من ذهنی، ،کند به حرف زدنکنیم به عنوان خداییت، این خداییت شروع میاین تن زندگی میتو 

بشر . گیرد؟ کدام قانونهر کسی این استعداد را دارد و این به وسیله چی صورت می. حرف زدن به خرد زندگی

پس ما باید . یعنی فرمان خدا،صورت بگیردخواهد این کار میکُن فَیکون،نطغراي کُ. کند این کار را؟ نهمی

کی شما در معرض طغراي کن هستید؟ . خودمان را در معرض این قانون قرار بدهیم

کنید، گویید این بهترین اتفاق این لحظه است، فضا را باز میدر مقابل هر اتفاقی که شما می،وقتی تسلیم هستید

دیگر بسته ،شویدضاي باز شده که شما هستید، دارید خورشید میکنید، فکنید، فضا را باز میفضا را باز می

در نتیجه این چرخ . گردیدبه حالت اول برنمیشما اگر درست تسلیم بشوید . گرددبه حالت اول برنمی،شودنمی

مان نو شدنش یعنی ما به خداگونگینو شد، . رفتیم بیرون، این نو شدگشتیم و از آنور میکهنه که هی توش ما می

. اش استبله این هم آیه. انه زنده شدیمهوشیار

82، آیه ) 36(قرآن کریم، سوره یس 

إِنَّما أَمرُه إِذَا أَراد شَیئًا أَنْ یقُولَ لَه کُنْ فَیکُونُ

.شودباش، پس مى: چون بخواهد چیزي را بیافریند، فرمانش این است که می گوید

. بخوانیم مربوط به قضاستبلیاین هم 

918مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بیت 

کی رود آن خو و طبع مستَطاب؟گر قَضا انداخت ما را در عذاب

گوید می. همین در مورد انسان است. چون وقتش را نداریم. کنماي است که قصه را دیگر نقل نمیالبته از یک قصه

درست است؟ . ذهنی، دراینصورت آن خو و طبع پاکیزه خداییت ما که از بین نرفتهاگر قضا ما را انداخته در من 

که شبیه دمل است، هنوز آن خو و طبع پاکیزه خداگونگی در شما ،پس شما اگر هم من ذهنی دردمند دارید

.هستندساسی اینها اشعار ا،ها را هم باید حفظ کنیمهمین،و بارها گفتیم که بر صدف آید ضرر نی بر گوهر. هست
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ور لباسم کهنه گردد، من نُواَمگر گدا گشتم، گدارو کی شوم؟

ترا ،ترا خدا توجه کنید به من. کنیمایم که رفتیم از جهان گدایی میایم در ذهن یا نه؟ بله گدا گشتهگدا گشته

گدا هستیم در من ،ترا خدا بگویید من دانشمندم،گویمترا خدا بگویید من خوب سخن می،خدا مرا تایید کنید

چرا که هنوز ،رو نشدمولی اگر هم گدا شدم و گدایی کردم، گدا. شویم که گدا نباید باشیماالن متوجه می. ذهنی

هایم ور لباسم کهنه گردد، یعنی هم هویت شدگی. هست در من،آن روي مستطاب من که روي خداییت است

ود، از باورهاي پوسیده دو هزار سال پیش که من با آنها هم هویت شدم و اینها لباس من کهنه شود، پوسیده ش

گفت اولین ؟توانم به اصلم زنده شوممن می. یعنی اصل من نو است. مهستمن خودم نو،شدند، کهنه شده دیگر

این هم بخوانم که . ماستیعنی همین االن نوبت ش. امروز هم از زبان فردوسی، هم از زبان موالنا شنیدیم. نفرم

.اینها ابیاتی است که شما باید حفظ کنید. بارها خواندیم

1258مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت 

هم قضا دستت بگیرد عاقبتگر قضا پوشد سیه، همچون شَبت

تسلیم ،دهد، تن در بدهیمهم هویت کرده با چیزها، اگر قضا دارد ما را هی قبض و بسط میما رااگر قضا آورده

االن . همین قضا اگر مقاومت را به صفر برسانیم، قضاوت را به صفر برسانیم، دست ما را خواهد گرفت. شویم

:گویدمی

در دل نیفتد آتشی، در پیش ناید ناخوشی

اياَمارهسر برنیارد سرکشی، نَفسی نمانْد

. غم و غصه راه دارد؟ نه. شود و فضاي درون ما باز شود، آیا به آنجا دردي راه دارد؟ نهبوقتی مرکز ما بینهایت 

اگر . اگر من ذهنی باشید، بله. غلقلکش بدهد شما واکنش نشان بدهید؟ نه،تواند به آن مرکز اثر کندکسی می

کنید این الگوهاي ذهنی شما را توصیف می کند، شما توصیف می.کندالگوهاي ذهنی باشد که شما را توصیف می

اصطالحبهآدممنهستم،خوبیدوستمنهستم،خوبیرئیسمنهستم،خوبیپدرمنکه من دانشمند هستم، 

.گوییمیدروغنگویید،گویممیدروغهماگرهستم،گوییدرستودرستکار
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برايشوید،میناراحتشمابزندحرفهاتوصیفاینضدکسیهرما،هستیمهویتهمچیزهااینبااگرخوب

بهراهیدرديهیچنتبجهدربشود،زندگیجنساز،بشودخالیبایدمرکزتاناو،منیاقوتومرجانگفتههمین

کههستدرستگویدمی.هستندمهمابیاتاینکنیدتوجه.آمدنخواهدپیشهمناخوشیهیچو،نداردآنجا

بازباشد،خداازپرمامرکزآیاکند،خالیرامامرکزکهآوردمیپیشرااتفاققضاافتد،میقضابرحسباتفاقات

مرضشدن،مریضازاعمبديهرناخوشی،هر.ناخوشینایدپیشدرآید،نمی،نهآید؟میپیشبداتفاقاتهم

ازپرمامرکزکهافتدمیعلتاینبهما،زندگیدربداتفاقاتیاوگرفتنراچیزهااینوسرطانمثلبديهاي

.نیستخداازپرنیست،خالیمامرکزهست،شدگیهویتهم

امارهنفسیهیچو،منبگویدشودنمیبلندهیچ کسیعنیآورد،نمیسرباالهمسرکشیهیچگویدمیبعد

ست؟اامارهنفسهمهاینچراست،اطوريایناگرپسزند،میراحرفاینموالناکههستعجیبخیلی.نماند

ندادند،یادراتسلیممابهکهاینبراينگرفتیم،یادراتسلیمماکهاینبرايکردیم،آموزيبدماکهاینبراي

ماکنیم،نمیتوجهبزرگانآموزشاینبهکنیممیتلفراوقتکهاینبرايبگیریم،یادخواهیمنمیهمخودمان

.بتنندتريبزرگذهنیمنتاراآدمهاکنیممیتحریککنیم،میتشویقهایمان،بچهبهدهیممییاد

کارهایمانشدگیهویتهمرويماکهاول.کنیممیتربیتجوريچهراهایمانبچهماببینیدکنیدنگاهشما

یاهوشیارانههمموقعهیچباشند،داشتهشدگیهویتهمگیرندمییادخودکاربطورهمآنهاکنیم،نمی

نزاعباعالوهبه. نیستیمماچونبینیم،نمیحضورجنسازماراآنهاحضورانرژيتابشطریقازناهوشیارانه

هايبچهکنیممیمسمومشود،میایجادشوهروزنبنامدملدوتادردمند،ذهنیمندوتابینکههایی

.کنندایجاددردفضاياصطالحبههمآنهاکهراخودمان

نفسیعنیندارد،دملوذهنیمنداشتنبهلزومیکهرسیدهايمرحلهبهانسانکهبگویدخواهدمیموالنا

بزند،پسرازندگیخردو،دانممی:بگویدبشودبلندسرکش،باشندهیکعنوانبهانسانماند،نخواهداماره

ناوداشتنامارهنفسوبودنسرکشبرايانسانناآگاهانهوبیهودهتالشیکیعنی.باشدنبایدوبودنخواهد

میراحتیبهانسانو،ستاغلطناهوشیارانهتالشاین،کندپیداراهمادلبهدردهاکهاینوآوردنپیشخوشی

.هستیدشمایکیو،بشودموضوعاینمتوجهتواند

میمنکهمنییکعنوانبهبیاید،پیشناخوشیبیاید،دردمرکزتانبهنگذاریدکهبگیریدیادتوانیدمیشما

نفستانوقدغنخودنماییرا،منکنیدنگاهورامنودانممیمنلحظههرنشویدبلندهستید،سرکشو،دانم
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مابهکننده،امریعنیامارهباشد،امارهنداردلزومیحضور،درکافیاندازهبهیماکردهپیشرفتماکهاینبعلت

خانهبههوشیاريیافتنجریانعلتبهاالنکهکنیدنگاهشماولیست،ازندگیاینتوياین،دنبالبروگویدمی

آیدمیاطالعاتینوهمچیکاالنکه،نیستمادستاینهانبود،پیشسالسیايبرنامهنوهمچما،هاي

لزومیباشید،سرکشنداردلزومیباشید،داشتهامارهنفسنداردلزومیکهگویدمیشمابهشما،خانههوشیارانه

.بیفتدشمابرايبداتفاقاتکهنداردلزومیبدهی،راهرادردلحظههرمرکزتبهندارد

شو،تسلیمپسگویدمیبگیرد،صورتاینهاخواهمنمیهممنهستطوريایناگرخوبکنیدمیسوالشما

ماند،نخواهدزمینکرهرويدرامارهنفسروزيیکبرود،پیشطوريایناگروکنیمیاجراودشویمیتسلیم

گذاشته،مااختیاردرراامکاناتزندگیولینشویم،موفقنکنیمکوششاگرهمشایدبشود،زودخیلیتواندمی

همدیگرزدندمیانسانهاکه بودموجهشایددانستیمنمیاگرموالنا،مثلانسانهاییوسیلهبهدادهنشانراآنراه

.شدندمینابودشانهمهکردندمیمنفجراتمیبمبتاچندیا،کشتندمیرا

کهحالیدرخدابینهایتبهنتوانستنداینهاگفتمیخندید،میمابهکردمینگاهباالآنکسیهردیگرهمبعد

.بودندگوییدمیشماکهچیهربگذاریم،چیرااسمشدانممیچهموجوداتعجببشوند،زنده،بودنداولصف

آنهاشانامارهنفس،شدندسرکشونفهمیدندهمبازآمد،پیشناخوشیدادند،راهدرونشانبهراآتشباالخره

.جمعیسطحدرهمفردي،سطحدرهم،بردبینازرا

انتخابتوانیدمیبشریتتاریخدرباراولینبرايشماشما،سويبههوشیارياینیافتنجریانگفتم،،بااالنو

مندردهايایننگذاریدوبیرونبگذاریدقدمذهنازکههوشیارانههمانتخاب،همباشید،داشتههوشیارانه

دملوقتیکوچولو،چیزیکنهموقعیکشود،میبزرگخیلیدملستاموقعیکبرسد،اوجبهدملاینذهنی

نمیمنبگویدد،ینکنراکاراینبیرون،بیایدذهنشازکندانتخابتواندمیهوشیارانهآدمهست،کوچولو

ایننیست،دانهاینست،ادامبندایندانممی،بلعیدرامنتوجهبیروندرچیزيهربشوم،سرکشخواهم

.ستاهوشیارانهانتخاب

نداشتهکاريدیگرکسباروي خودتان کار کنید،بکنید،شیشهدراولرادیوتانشماگفتهآمدهموالناکهاین

دانیم،نمیگفتیممیکردیم،مینابودراخودمانخوبدانستیمنمیراایناگرست،امهمیاطالعاتاینباشید،

رادردنباید.باشیمداشتهبایدچراباشیم؟داشتههوشیارانهانتخابمانبایدآمده،هوشیاريهمهاینکهاالنولی

بعدبشویم،رنجشوکینهوخشمازپربشود،خرابماذهنبشود،خرابمابدنکهبرسیمتهشبهبدهیمادامه
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اینوجودبااالن،نیستصحیحایننفهمیم،یادیرخیلیبفهمیمحاالدیگرشد؟چیبگوییم مردنموقعدیگر

.موردایندردانشهمه

***پایان قسمت دوم *** 
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عاشقانجهانِ عاشقان، آمد قرانِخوش شد

ايوارست جانِ عاشقان، از مکرِ هر مکّاره

یارسیدهآنزمانگویدمیکند،میفکرهایششدگیهویتهمباوذهنشباکهذهنیمنهریعنیمکارههر

بینهایتهبشوندمییکیزندگیبا،بیرونآیندمیذهنیمنازکههستندکسانیعاشقانعاشقان،جهانشده،

دانیدمیشماوشدخوشعاشقانجهان.ماندنمیهیچیدیگرشود،میفانیذهنیمندیگرشوند،مییکیاو

میاالنانسانهاتمامیعنیهستند،صفاولدرهمهوبشوندزندهاوبهتوانندمیهمههستند،عاشقهمهبالقوه

پس. ذهنیمنبهنسبتبشومفانیهستم،حاضرمنکن،زندهرامنحاالهست،مننوبتاالنبگویندتوانند

.شدنآرامخوشوشکوفاییبهکردشروععاشقانجهانبنابراین

متحدیعنیمقابل هم قرار گرفت، کرد،قرانخدایابازندگیهوشیاري،عنوانبهانسانیعنیعاشقان،قرانآمد

آمد،یدشدمتوجهبودستارهاولکهشماخورشیدیعنی.ستارهتادوگرفتنقرارهممقابلدریعنیقرانشد،

میزندههوشیاريعنوانبهشمایعنیعاشقانقران.شدیکیخداباپستابیدن،حالدرشدبینهایتبیرون

گیرید،نمیچیزيجهانازدارید،میبردستدیگرجهانبهاتکاازذات،بهشویدمیقائمهوشیاري،بهشوید

.ستاعاشقانقراناین

دفترمثنويدر.ذهنیمنهریعنیي،اکنندهمکرهرمکرازچی؟از، رهیدهمعاشقانجانعاشقان،جانوارست

ست،اشدگیهویتهممرکزشاندربافند،میذهنیمنکهآنهاییصورتگرانصورتگران،فن:گفتمابهپنجم

یکییعنیصورتگر.هستندصورتگرفکر،القاءوسیلهبههمارتعاش،وسیلهبههمآن،بهشدگیهویتهمایناز

جنسکننده،مشاهده.بافیدمیکنید،میتقلیداوازهمشماباشیدبرشدورهمشمابافد،میذهنیمن

.کندمیتعیینراشوندهمشاهده

مابهامروزکردن،فکرذهنیمنبایعنیکردنمکرکنند،میمکریعنیکنندمیفکرذهنیمنبااگرمادروپدر

اززندگیوستاصفرلحظهایندرقضاوتتانهست،صفرمقاومتتانشمااگرخداست،تیراندازشوکمانما:گفت

دارید،درددارید،ذهنیمندارید،مقاومتدارید،ستیزهشمااگرست،ادرستفکراینکند،میفکرشماطریق

ست،امکارههرمکراسمشایندردهاش،باذهنیمنکند؟میفکرداردکیکنید،میفکرهستید،خشمگین

بهمامکرهایمان،بچهرويمادروپدرعنوانبهمامخصوصاگذارد،میاثرانسانهاهمهرويبهمکارههرمکر
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منببافند،ذهنیمنکندمیتشویقراآنهاکند،میمسمومگذارد،میبداثرفرزندانمانرويمکارهیکعنوان

.ببافنددردناكذهنی

بیزبانبامثل اینکه يابچههرببینیم،زندگیصورتبهراآنهااول،آنمخصوصادارد،انتظارمابچهایندایما

بهخواهممیمنبیاوري؟درزندگیارتعاشبههمرامنکهکنینمیارتعاشزندگیبهچرا:گویدمیزبانی

ماتا،گویدمیسالهسهگوید،میسالهدوگوید،میرااینسالهیکبچههرکنم،ارتعاشخداییتبهزندگی،

.خودمانمکارگیمکرباکنیم،میخودمانمثلسالگی،دهتازنیممیسرشتونقدریا

راخودتبروبده،مسابقهبروگوییممیکردیم،تزریقدردماتوشهممقداریکشد،تنیدهذهنیمنوقتی

دائماراخودتبگذار،مردمچرخالچوبکن،ایجاددردسرت،توبزنستاکمدیدياگردیگران،باکنمقایسه

کجاازرادردهااینآخر.هستدردازپرسالههجدهنوجوانیککهبینیممیدفعهیکدیگران،باکنمقایسه

باشد،داشتهدردنبایدانسانگویندمیعارفانچراباشد؟داشتهدردقدراینبایدآدماینچیبراياین،آورده

خدااگرعاشقان،قرانآمدعاشقانجهانشدخوشگوید؟میچیبیتاینپسگفت،میقبلبیتهمان

مکارههرچراپسرسته،عاشقانجانواالنداریممقابلهاوباهمماوستاآرامشبینهایتست،اشاديبینهایت

بایدکنیم،پخشرااطالعاتاینجوربایدمابدهیم،یادهمبهکنیم،کمکهمبهبایدماست،اغلطکند؟میمکر

.هستندتوهمیجورچهدرجماعتکهبدهیمنشان

جانِ لطیف بانمک، بر عرش گردد چون ملَک

اينَبود دگر زیرِ فَلَک مانند هر سیاره

وقتیشویم،میزندهزندگیبهوقتیکنیم،میمقابلهوقتیهوشیاري،صورتبهماجانیعنینمک،بالطیفجان

ذهنی،مننمکبیخشنجانمقابلدردبگذاریرااینکنیم،میپیدانمکبالطیفجانشویم،میزندهخدابه

درو،کنیممیپیدانمکبالطیفجانها،شدگیهویتهماینازشدیمرهابیرون،آمدیمذهنازماوقتیحاال

هماین.گردیمنمیذهندرگردیم،میفرشتهمانندهستیم،یکیخداباکهحالیدرعرش،دریکتاییفضاي

بینهایتماست،درونبینهایتکنیم،میصحبتاالنماکهچیزياینکنیم،میبازکهرافضاهست،سادهخیلی

.هستیمهوشیاريآنماندارد،منیهیچندارد،هستیهیچکههوشیاريعنوانبهماوماستدرون
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بازفضاآناطرافدرست،اوضعیتست،ااتفاقذهندهد،مینشانذهنکهلحظهایناتفاقمقابلدرشمااالن

چیه،دانیممیچهست؟اچیجنسازشدهگشودهايضفاینهستید،شماشدهگشودهفضاياین،دکنیمی

راوضعیتکهذهناینهستیم،آنماست،اشدهگشودهفضاياسمشست،اخدااسمشست،اخالءاسمش

مقاومتماصورتایندرستهاگرست؟ههویتحسآنتويآیاماست،ذهنهماینچیه؟ایندهد،مینشان

.هستیماتفاقایننفوذزیرصورتایندرباشیم،داشتهمقاومتاتفاقمقابلدراگرداریم،

دیگرذهناتفاقاتنفوذزیرهستیم،ذهناطرافکهشدهگشودهفضايعنوانبهمایعنی،فلکزیردگرنبود

همماافتادند،میاتفاقاتوقتیاتفاقات،اینتويبودیمشدهفشردهقبالماست،دروندرذهنچوننیستیم،

بستهفضاذهن،درشویدمییکیاتفاقبارویدمیاتفاق،مقابلدرکنیدمقاومتشماموقعهرافتادیم،میاتفاق

بنابراینپس.ترسیدمیافتید،میاتفاقشماتو،آنرویدمیشماشود،میبستهشدهگشودهفضايشود،می

همماماست،ذهنتويکند،میتغییروگرددمیکهیزيچهرگردنده،چیزیعنیفلکست،افلکزیرهوشیاري

میکهنیستخودشدستسیارهگردیم،میماهمآنجادرخوبگردد،میکهياسیارهمثلهستیم،آنزیر

گردیم،میزماندراتفاقاتتغییراتبااتفاقات،باآنجاهمماگردد،میچیهردورگردد،میخورشیددورگردد،

.باشدطورایننباید

ذهننفوذزیروشدهگشودهفضايایندریکتایی،فضايدرفرشتهمثلرودمینمکبالطیفجانگویدمی

ایناتفاقمقابلدرکنیممقاومتموقعهر،کنیمنمیمقاومتکهاینبرايبود،نخواهددیگرتغییرازپروگردنده

میتجربههمراهیجاناتبقیهوترسیممیافتیم،میاتفاقذهنتويرویممیوشویممیاتفاققربانیلحظه،

.نیستماشایستهاینشویم،میگردندهفلکنفوذزیرپسکنیم،

ثباتاینشوید،میزندهبینهایتییکبهثبات،یکبهبیرونآییدمیذهنازشماوقتیکهستااینمعادلاین

مانه،بگیرندسامانبایدماازگردندهچیزهايگیرند،میخردشماازگردندهچیزهايپسست،اشمادرهمیشه

اینمطابقافتد،میاتفاقیچهببینیمذهندرکردیمرامانچشمدوتامااالن.بگیریمسامانگردندهچیزهاياز

کنندمیتعیینگردندهچیزهايآنرامااحساساتشویم،میخشمگینیاترسیممییاکنیممیتغییراتفاقات

.ستاغلطاینو
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جهانمانند موران عقل و جان گشتند در طاسِ

ايرا نهان وا شد در و درسارهجویانآن رِخنه 

آن کهبینیدمیمخروطیهاییسوراخیکشما رود،میآدمکهبیابانهاایندرمخصوصاشهربیروندرکهدیدید

ومخروطاینتويبیفتدبلغزدپایشايمورچهیاحشرهیکتاکندمیرااینهاخوار،مورچهبگذاررااسمشحاال

آندرهمحشرهوهمجانورآنوتهشبهافتدمیست،ارسخیلیمخروطاینمخروط،اینتويافتدمیوقتی

.خوردمیکندمیخفهوخاكزیررامورچهاینکشدمیوشدهقایمزیر

گویدمیست،امخروطیکمثلدنیایعنیجهاناسطست،ااسطهممخروطایناسماس،طاینبههمرادنیاو

میجهاناینوجهاناسطمخروطایندرافتندمیلغزدمیپایشانچیزي،یکباشوندمیهویتهمانسانها

میجهاناسطایندردارید،شماکهداشتندجانوعقلکهآنهاییولی.کندمیخرابرااینهاپایین،کشد

شمادنیابروید،شدگیهاهویتهماینانباشتگیزیرپایینبیفتیداگرچوننیفتید،پایینهستیدمواظبوگردید

.خوردمیرامورچهیا،خوردمیراحشرهخوارمورچهآنکههمانطورخورد،میرا

رخنهبودند،جوشکافاینهابودند،جوچارهاینهاچونباالخرهوگشتندجهانطاس ایندرايعدهیکپس

هرخوبخیلی،کنیممیفکرماگفتندياعدهیکیعنیهست،لحظهاینچارهاینوشکافاینوشکافیعنی

تندچونکنیمیواشبایدکهنکند، دیگرفکریکبهپریممیفکریکازشویممیبلندفکریکبصورتمالحظه

یکگردیم،میجهانمخروطاینتويمواظب،یواش،یواش.پایینآنافتیممیبچرخیممخروطاینتويهمتند

راجویانرخنهآناست؟درست.کردندپیدارادرکردند،تجربهرالحظهاینیعنیرافکرتادوبینفاصلهدفعه

یک. شدندزندهفکرتادوفاصلهصورتبهزندگیبهدفعهیککهشدندمتوجهپنهانیطوربهدروندرنهان،

ولحظه،اینیعنیدرسارهودر، درسارهودرواشدنهانراجویانرخنهآن. خوردندشیرینییککردند،ياتجربه

. شدبازآنهارويبارگاهشوخدادرباالخرهیعنیخدابارگاههمدرساره

چوننلغزیداینقدرپایشانياعدهیکولی،گشتندجهانمخروطآنیعنیطاسدرجانوعقلهامورچهمانند

همازفکردوتاموقعییکباالخره.کردندشیشهتويرادیوشان. بودندمواظبشدندیانشدند،هویتهمخیلی

یاخدادنبالجستندمیکهاختیاربیفکرآنبهفکراینازفکر،آنبهفکراینازفکر،اینکهفهمیدندشدجدا

میکهکسیجو،چارهیعنیجورخنه. بودندجورخنهاینها. شدبازفاصلهوشدندآرامجستند،میذهندر
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دفعهیک. کندمیفکرآرامآرامکند،میتاملباالخرهکجاست؟خدادرِولی،هستمدردزیردانممیمن: گوید

. شویدمیتسلیمشما. دهدمینشاندوبارهدهد،مینشانزندگیوقتی.دهدمینشانراخودشزندگی

کردنکموقضاوتکردنکمتسلیم،بایواشیواشکنید،میکمقضاوتوقتیکنید،میکممقاومتوقتی

چون،شودمیبازشمابرايفکردوتابینفاصلهوشودمیصفرقضاوتشود،میصفرمقاومتدفعهیکمقاومت

میبازفضابگوییماینطوريشما. کنیدمیبازفضالحظهایناتفاقمقابلدرمرتبشوید،میتسلیمداریدمرتب

. اتفاقاتجنسازنه،هستیدفضااینجنسازشویدمیمتوجهجایییککنید،میکنید،میکنید،میکنید،

.شویدمیهماالنشوید،میمتوجهدفعهیک. گفتقبلبیتهمین

دیگرشماشدیدمیناراحتشما،کردندمیکهکارهاییآنمردمدیگراالنکهشویدنمیمتوجهشمامگراالن

ازپسگشودید،گشودیدگشودیداینقدررافضااینچون،شدهبازشمابرايدرسارهودرپسشوید؟نمیاالن

رويتغییرکنندهوگردندهچیزهايو. گردندهچیزنههستیدفضااینجنسازشماکهشدیدمتوجهمدتییک

.بله. استمهمیخیلیپیشرفت،استخوبخیلیاین. گذارندمیاثرندرتبهیاگذارندنمیاثرشما

شاخِ گُل زیرا که ایمن شد زِ ذُلّخار گردد بی

ايزیرا نماندش دشمنی، گُل چین و گُل اَفشاره

ذهنازکهوقتیگلشاخ: گویدمی. داريخارداريذهنیمناگراالن. هستیدشمایعنیاست،انسانگل،شاخ

خداست،امتدادواقعدرکهگلشاخایناندازد،میرادردها،اندازدمیراهاشدگیهویتهموشودمیخارج

دانمنمیگفتازبساینکهبرايچرا؟.شودمیخاربی. ریزدمیراهمهندارد،دردبهونداردذهنیمنبهلزومی

مناینکهبرايکنید،میلذُکنیدمیبازرافضاشماوقتی.ذهنیمنبودنصفرخواري،یعنیلذُشد،متواضعو

کنید؟میچکاردارید. شودمیبازتاناصلیمنو،دهیدمینشانتواضعکنید،میذلیلکنید،میخارراذهنی

.هستیدشماگلشاخ. شویدمیخاربدوندارید

قبال. کردنامنیتحسیعنیایمنی. ایدکردهپیداایمنیشمافروتنی،یعنیلذُذهنی،منکردنکوچکطریقاز

کند،حمایتراماهمسرمانکنیم،زیادرادوستانمانتعدادپولمان،از. خواستیممیبیرونازراامنیتحسما

خوارازایمنی: گویدمیموالنا. استمصنوعیایمنیاین. بشویمایمنکنند،حمایتمردمکند،حمایتخانواده

و. آیدمیدستبهخدابهشدنزندهازاصلیایمنیچون. آیدمیدستبهاوکردنصفرازیاذهنیمنکردن
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ذهنیمنکنیممیکوچککهدفعههرو. آیدمیدستبهذهنیمنکردنکوچکازذل،ازهمخدابهشدنزنده

. بزندآسیبمابهخواستمیکههرچیزيیا. رهیممیبزنندضررمابهاستممکنکهآدمهاییآسیبازمارا

اینکهبراياندازیدمیرا،ذهنیمندردایجادخاصیتیعنیخارخدائیت،عنوانبهشمایعنیگلشاخخالصه

منهمینمااصلیدشمناینکهبرايماند،نمیبرایتاندشمنیوذهنیمنکردنکوچکازکنیدمیپیداامنیت

خاربیپسشود،میافشردنگلوچیدنگلمشغولفقط،خدائیتیعنیگلشاخنتیجهدرو.ماستذهنی

پراکندنشوید،میگالبپراکندنوچینگلمشغولهمشماهستید،شماگل،شاخشمایعنیگل،شاخگردد

میپخشجهاندروآوریدمیآنجاازراشاديچینید،مییکتاییفضايازراگلیعنیشوید،میزندگیبرکت

. داشتنخواهیمدشمنیما،بشودفناوبشودکوچکماذهنیمناگر. نداریددیگردشمنیاینکهبراي.کنید

.هستندمانذهنیمندشمنهمبیروندرمادشمنان

خاموش، خاموش اي زبان، همچون زبانِ سوسنان

ايمانند نرگس چشم شو، در باغ کن نَظّاره

:کهگویدمی. بیایدیادتانهماَنصتوافرمانِشما. گویدمیدوبارببینید

باشخاموشکنگوشرااَنصتوا

باشگوشنگشتیحقزبانچون

اینکهخیالبهفکر،آنبهپريمیفکراینازکهذهناي! خاموشخاموشخاموشخاموشذهن،ايزباناي

وتندتندپريمیفکرآنبهفکراینازکهذهناي. کنیمیایجادمسئلهکاراینباکرد،خواهیحلرامسائل

دوتابینفاصلهدرخدا. پوشانیمیراخدا. رسیدخواهیخدابهکاراینباکنیمیفکر. بنديمیرالحظهاین

.هستیدلحظهایندرشمابیندازدتیرخداکهموقعیبیندازد،تیرخدابگذارکنصفررامقاومت،است فکر

زبانتادهسوسنسوسنان،زبانمانندذهنايزبان،ايخاموشخاموش. کنیدمیتجربهرافکردوتابینفاصله

. شوچشمنرگسمانندمنتهیبشو،خاموشسوسنانزبانمثل. استخاموشولی،دارد

بازندگی،عینکباکهچشمیبا،بشویدزندهاوبهشمانزند،حرفذهنکهبدهیداجازهیعنیداشتننرگسچشم

باغ،باغ،در. بپردازیدجهانوخداتماشايبهآنباکنید،مینگاهشدهگشودهفضايآنعینکبا،ءخالعینک
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نرگسمانند. کنیدتماشاراجهانزندگیچشمباآورده،وجودبهفضاآنجهانایندرکههرچهویکتاییفضاي

هویتهمدیدهیچبراساس. کنیدخاموشبایدراتایشدههرداشتیدزبانتادهاگرو. بشویدچشمبایدشما

ماذهننزدیمحرفوندیدیمهاشدگیهویتهماساسبروقتی. گویدمیرااینها. بزنیمنبایدماحرفشدگی

راخداوجهانآنباو. شودمیبازمرکزماندردلمان،دراستزندگیچشمکهمانرگسچشم. شودمیخاموش

:گویدمی،578غزلازبخوانمهمرااین. کنیممینظاره

578مولوي، دیوان شمس، غزل شماره 

حاضر، زِهی ناظر، زِهی حافظ، زِهی ناصرزِهی 

زِهی الزامِ هر منکر، چو او برهانِ من باشد

شویممیزندهاوبهوقتی. استمنبرهاناو. نیستذهندیگرمابرهانشویممیزندهاونهایتبیبهوقتی

بهبه: گویدمیاو،بینهایتبهواوثباتبهشدنزندهاو،و. ذهنیهايعلتوتوصیفاتبانه،کنیممیپیدابرهان

هرمتقاعدکنندهچهبهبهناصري،چهايکنندهکمکچهحافظی،چهايکنندهحفظچهناظري،چهحاضري،چه

لزومیبداند،راآنشیرینیباریک،بشودزندهفکردوتابینفاصلهبهکسییکاینکهمحضبهیعنیمنکري،

هست، واهللا خدا هست، پس شما می توانید به او زنده بشوید تسلیم خداآقابدهیمتوضیحهیمادیگرندارد

.البتهایمخواندهقبالرااینهابله. اوستحضوربهشدنزندهياانکارکنندههرالزام. بشو، نه

یکی جانیست در عالَم که ننگش آید از صورت
بپوشد صورت انسان ولی انسانِ من باشد

توياینکهعلتو،باشدصورتتويندارددوستاینگویدمی. استخداییهوشیاريآنوهستجانییک

انسانصورتباالخره. بشودانسانصورتبهبیایدخواستهمیصورت،ایندر،صورتایندرهی،آمدهصورت

تويهنوزکهاستانسانیاست؟انسانیجورچهخداانسانیاوموالناانسان. باشدمنانسانبایدولیپوشد،می

اینکهداردثابتیقسمتیک. استزندهخداابدیتونهایتبیبهدارد،بعدچهارکهدرحالیاستجسمش

راهوشیاريعلتاینبه. داشتهنظردرخداکهاستانسانیاینواستعمیقودارریشهبسیارثابتقسمت

خوششآید،میننگشموالنازبانبهجسم،دربودندراصلی،جانآنهوشیاري،وگرنهصورت،تويانداخته

. بله. آیدنمی
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: هستتیترشکهبخوانمشمابرايراپنجمدفترمثنويازقسمتیبدهیداجازهکهکنمعرض

4120مثنوي، مولوي، دفتر پنجم، بیت 

ربِّنا منقَلبونتفسیر گفتن ساحران، فرعون را در وقت سیاست که ال ضَیرَ انّا الی 

. داردراساحرانفرعونکهاستترتیباینبهقصهبودند؟هاکیساحرانوساحران،کههستایناشترجمه

درانسانوقتییعنیاست،انسانحضوراژدهااینواژدهاستبهمجهزموسی.کندمقابلهموسیباخواهدمی

واوشعورواوخردوبینهایتحضوراین،بشودزندهخدانهایتبیبهیابشودزندهحضورهوشیاريبهلحظهاین

بینازرانابسامانیهرببلعد،تواندمیراچیزهمهکهاژدهاستنمادهمهاینهااو،برکتواوآرامشواوشادي

.بیافریندسامانوببرد

میجانذهنیالگوهايبهوذهنتويرودمیهوشیاريذهنیمندر. هستندذهنیهايمنهمینساحراناما

جادوگرانمثل،هستندآنجاوشوند،میزندهکهریسمانمثل،هستندکوچولومارهايذهنیالگوهاياینودهد

بهوکندمیفعالراالگوهاذهنتويرودمیذهنیمنحالهربه.کردندمیکوچولومارراهاریسماناین

رنجشمعادلاینو،کنندمیفوتزنند،میگرهراطنابآیندمیساحرانیاوذهن،دردهدمیجانالگوها

میگذاريسرمایهرنجش،اینتويگذاریممیرا،ایزديدمرا،ایزديانرژيورنجیممیمابینیدمیشما. ماست

تاپانصدتاکنیممیدرستگرهکنیم،میفوتکنیممیدرستگره. کنیممیدرستگرهوگرهآندرکنیم

.بودندذهنیهايمنساحرانپس. کنیممیایجادرنجش

ست؟کی افرعونو. گویدمیراستموسیاینکهمثلکهشوندمیمتوجهذهنیمنچندیاذهنیمنیکاما

هستدردوشدگیهویتهمانرژيِحوزه.هستانرژيحوزهیکبلکهنیست،آدمنمادواقعدرفرعونکیست؟

هرکسیجذبقانونطبق. استدیویااستشیطانیااستفرعونتعریفاین. کندمیزندگیجهانایندرکه

هوشیاريعنوانبهآمدیمکههمما. هستجاذبهحوزهیعنی. بکشدطرفشبهخواهدمیباشدجنسآنازکه

ایجادکینهکردیم،ایجادرنجشها،گرهاینبهکردیمفوتوکردیمایجاددردمقداريیکوشدیمهویتهم

ابوابجزءتوگویدمی. کشدمیهیراماآنپس. هستیمفضااینجنسازداریم،ترس،داریمخشمکردیم،

.شدهفرعوناسمشاینجادرحاال. هستیمنجنسازهمتوهستمشیطانمناگر. هستیمنجمعی

،بیرونبیایدذهنازتواندمیانسانواقعا. استموسیباحقکهبشوندمتوجهنفر،سهدونفرنفریکاگر

اگر:گویدمی،کندمینگاهداردکهفرعونبشود،زندهخدابهبشود،تبدیلنهایتبیحضوربهیابشود،خورشید
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. کنممیتنبیهراشمامندربیایید،منسلطهزیرازبخواهیدبیرون،برویدذهنازیعنیشما،بکنیدراکاراین

. استجوريچهدانیدمیشماعاديحالتدرهمتهدیداتشوتنبیه

میمخالفتهمسرتاندفعهیک،کنیدکارخودتانرويخواهیدمیخوانید،میموالنااالناستممکنشمامثال

بهدفعهیکیا. کندمیمسخرهدوستتان. هاشوممیجدامنبرويکارایندنبالبخواهیاگرگویدمی.کند

من. بدهمدستازرادوستانمدارندذهنیمنهمهمادوستاناینکهبرسم،حضوربهمننکندکهآیدمینظرتان

فرعونتهدیداتهمهاینها. نکنمراکاراینکهاستبهترگویند؟میچهفامیلم. کنمزندگیتوانمنمیکهتنها

. برممیراپایتانودستبرویداگرایندرگفتهاینجادرکهاست

صحبتآییدمیشماو،گرفتیدمیتوجهقبالکهآنطوريذهنیمندیگر. ذهنیمنپايودستیعنیپاودست

گوشتوبهدیگرآنهاکهبرسیحضوربهبخواهیاگردارند،ذهنیمنهمهآنهاکنند،میگوشنفرصدکنیدمی

مقداریککنیدمیفکرنشینیدمیشما. گویدمیفرعونبدهی؟دستازراآنهاحمایتخواهیمی. کنندنمی

اینازنفرچندحاال. بدهیمگوشفرعونحرفبههمیناستبهتر! باباصرفدنمی: دیگویمیدیدارذهنیمن

نمیضررماکهگویندمیآنهاوآورممیدرراپدرتانگفتهفرعونو. استموسیباحقشدندمتوجهساحران

. شویممیزندهخدایمانبهماورسدنمیضررمابهبکنیهرکاريکنیم،

الپس. شوممیزندهخداابدیتونهایتبیبهمننیست،مهمفرعونتهدیداتایناصال: گوییدمیهمشما

میهست4120بیتیک. بله. دهدمیرامعنیاینخدایمان،سويبهگردیمبرمیوکنیم،نمیضررماضیر،

میهمآناست،اینازقبلخردهیکاست،پنجمدفتردرکهداردکوتاهیتوضیحیکاینمورددرموالنا. خوانم

:گویدمی. دهممیادامه4120همینازگردمبرمیدوبارهخوانم

چرخ، گویی شد پیِ آن صولَجانبشنید آسمانال ضَیرنعرة

.را شنید و فلک در برابر آن چوگان به صورت گویی غلطان در آمد» زیانی نیست«حتی آسمان نیز فریاد 

این: گویدمیآورده،قرآنآیهآنازراالضیرکهالضیر،نعره. چوگانخمگفتامروزکهچوگان،یعنیصولجان

رمزآسمان. شنیدهمآسمانحتیکهاینهاکشیدندرسد،نمیضررمابهکنیم،نمیضررمانعرهچنانساحران

زندهزندگیبهلحظهایندرچنانشمایعنیآسمان؟بشنیدضیرالنعرهچهیعنی. شنیدخدایعنیاستزندگی

ازشمااینکهحسوآنآرامشوآنشاديحسوزندگی،بهشدنزندهاینشودمیعمیقچنانشوید،می
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گردندهفلککهبودچوگانیمثلنعرهاینو. شودمیشمابازندگینیرويتمامکهطوريبهخدائیتید،جنس

کنم،نمیضررمنگوییدمیکهلحظهایندرشماعمقیعنی. شدغلتانگوییمثلمقابلشدرذهنیمنیعنی

میکهراهاینتويمتعهدیدوایدشدهمتقاعدشمااینقدراست،عمیقاینقدرشمادرآگاهیاینبینشاین

. خدابهشوممیزندهبلکه، هیچکهشودنمیچیزهیچبدهمدستازراهایمشدگیهویتهممن:گویید

چنانشماة نعراینکهطوريبه. گوییدمیرااینداریدشما. ترسمنمیمن. بگوخواهیمیهرچهفرعونايتو

استعمیقاینقدرشمادربینشاین. نهزبان،بابگویید،ذهنصدايباکهایننهاست،عمیقچناناست،مستانه

افتدمیاتفاقیچهببینیمکهکردیمصحبتاالنکه،بودکردهخودشجذبراشماکهذهنة گردندگوياینکه

. بودفرعونهمینطریقازهمستیزهاینکردید،میستیزهمقابلشدرو

میفرعونجنسازلحظهایناتفاقمقابلدرکنیمیستیزههرچه. باشیمنجنسازکهکنستیزهگویدمی

فرعونبهکنیمیایجادذهنیهايبرچسبوکنیمیقضاوتهرچه. استستیزهجنسازاوکهاینبراي،شوي

صفرراقضاوتکردم،صفررامقاومتمنگوییدمیکهاستعمیققدراینشماة نعراالنولی.کنیمیکمک

کهاستعمیقوجديقدراینشماتصمیماینوکنمصفرخواهممیراآفلچیزهايباشدنهویتهمکردم،

این. استپشتشخدانیرويزندگی،نیرويکهشماچوگاناینباشودمیزدهگويمثلدفعهیکذهنیمناین

. بگویدخواهدمیرا

ستامختصريتوضیحاین. شودمیشروع39بیتازکهبخوانیمراقسمتاینبدهیداجازهبلهاینبلهبله؟

خوانیممیرابلندتوضیحآنرویممیبعدخوانممیراتوضیحاین. کنیمنمیضررکهضیرالة نعراینبهراجع

. هستندمهمبسیاردوهرکه

منبگیرندمنازراشدگیمهویتهمیعنیراکنمنمیضرراینشماکهدهدمیتوضیحموالناقسمتایندر

مثلشماهايشدگیهویتهمکهبدانیدوبفهمیدخوببایدرااین. شوممیزندهخدابهبلکه،کنمنمیضرر

توضیححتیو. کندنمیکوچکوکشمشگردوبرايراخودشبالغآدمیکو،شمامرکزدراستکشمشوگردو

بالغمنبگوییمنباید. شودنمیانسانمرد،چهزنچهرسد،میجنسیبلوغبهوقتیلزوماانسانکهدهدمی

میچهببینیمخوانیممیراجااین. شودمیانسانموقعآنریختراهاشدگیهویتهموقتیبلکه. شدم

. گوید
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3339مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بیت 

هین بِبر که جان ز جان کندن رهیدبر گردون رسیدالضَیرنعرة

اي فرعون دست و (هان اینک . هیچ ضرري به ما نمی رسد: رسید گفتندساحران با بانگی بلند که به آسمان می 

.قطع کن که جان ما از جان کندن نجات یافت) پاي ما را

معنیبهگردوناینجادر. بردمیکاربهمختلفمعانیدررااصطالحاینمرتبموالناببینیدگردونجاایندرپس

اوبهدفعهیکنهایتبیطوربهمایعنی. رسیدزندگیگوشبهجاایندرالضیرة نعر. خداسترمز. استآسمان

مردم،توجهمردم،تاییدمثلبگیرد،پسدادهمابهفرعونکهراابزارهاییاگرکهکردیمحسو. شدیمزنده

منپیروواقعاايعدهیکنهکهکنممیفکرمنوکنیمچکارمابفرماییدشماگویندمیکهمردممردم،قدردانی

. داردبستگیهااینبهزندگیمانهمما. وازتگیریممیراهااینگفتهفرعون. کنارگذاشتممنراهااینهستند،

ازجانکهاینبراي. ببرراماذهنیمنپايودست. ببرراماپايودست. کهببرهین. بگیرگویندمیهااینحاال

: استآیههماناینبله. بودندمنکندنجانسببهاهمینکهاینبراي. رهدمیکندنجان

50، آیه )26(قرآن کریم، سوره شعراء

ربِّنَا منْقَلبونَٰ◌ إِنَّا إِلَىۖ◌ قَالُوا لَا ضَیرَ 

.هیچ زیانی ما را فرو نگیرد که به سوي پروردگارمان بازگردیم: گفتند ساحران

کهبشویدمتوجهشماخواهممیمنکنممیتاکیداینرويمناینکهعلت. نیستايمسئلههیچگفتندیعنی

یاآگاهانهطوربهبزرگانرژيآنیعنیفرعونکهحالیدر،زندنمیضررشمابهشدگیهویتهمانداختن

گفتمابهامروزموالناکهحالیدرهستیمذهنیمندرهنوزماازخیلیکهاینعلت. ترساندمیراشماناآگاهانه

وتاییداتآنماهنوز. استشدگیشرطیصورتبههابعضی. استفرعونازترسهمینایم،آمادهماهمه

دستبهدیگرصورتیکبه. ندهیمدستازهمراهاآنکهحالتیدربدهیمدستازخواهیمنمیراتوجهات

. گردیممیبازپروردگارمانسويبهکهنگیردفرورامازیانیهیچساحرانگفتندپس. بیاوریم

زییماز ورايِ تن، به یزدان میایمما بدانستیم ما این تن نه

مانیستیم،ذهنیمنمانیستیم،تناینمافهمیدیماالنماکهگوییممیماازهرکدامیعنیگفتندساحران

بیرونازکههرچهوقدرشناسیوتاییدوتوجهآنمانیستیم،هایمانشدگیهویتهممانیستیم،دردهایمان
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میزندگیخدابهماذهنی،منیعنیتن،اینورايازبلکه. دادمینشانذهنیمناینکهنیستیم،ماآیدمی

ایدکردهتوجهشما. زییممییزدانبهتنورايازمانه؟استمهم. ایمزندهاوبهکنیم،میزندگیخداباکنیم،

ولیایمکردهدرستذهنیمنیکبعدچهارازاستفادهباکهاستدرستداریم،بعدچهارماکهاستدرستکه

اوباهماالن. باشیمزندهتوانیممیاوبههاآنازازجداوانههوشیارماکناربگذارراهااینیعنی،هااینوراياز

هستیم؟ذهنیمنتويهنوزچراما؟هستیممشغولهااینباچرادانمنمیمنتهی،کنیممیزندگی

ازبعد،کنیمزندگیذهنیمنتويکهکنیممیتشویقراهمدیگرماولیهستیماولصف:کهگفتموالناامروز

شایدکنند،تربیتدیگرجوریکراهایشانبچهشایدشنوندمیراهاحرفاینکهکسانی. نکنیمشایداین

بهکاري. کننددرستراخودشانوباشدخودشانرويتمرکزشانشایدبشود،عوضهمسرشانبارفتارشان

نکنند؟چرا. بشناسندراآفلچیزهاينکنند،قضاوتنکنند،ستیزه. بشوندتسلیممرتب. باشندنداشتهدیگران

. ایمزندهیزدانبهتناینورايازماگفتهموالنا

شناختآن را که ذات خود اي خُنُک

اندر اَمنِ سرمدي قصري بساخت

هوشیاريرويهوشیاريبایدذاتمانشناختبراي. شناختراخودشذاتکهکسیحالبهخوشا:گویدمی

شویممیزندهصندوقدوتافکر،دوتابینۀ فاصلبهتسلیمطریقازهاموقعبعضیکهاستدرست. بشودمنطبق

امروزشماو. ماهستیمثباتبی،بشویمزندهثباتبهوبیرونذهنازبیاییمبایدولیچشیم،میايمزهیکو

آنوشدقانعتوصیفبهوکردتوصیفراذاتوماندذهندرشودنمی. نیستذاتذات،اوصافکهشدیدمتوجه

. استقدغنکاراینگفت. دیدراجهانآنپشتازومرکزگذاشتراتوصیف

میجداذهنازوشودمیمنطبقهوشیاريرويهوشیاريکهحالیدر. شناختخودذاتکهراآنخنکاي

. بساختقصريجاآندرویکتاییفضايجاودانگیامنسرايبهرفتوبشناسد،شودمیجدااوصافوشود

. بیرونآمدذهناز. بساختخودشبرايقصريجاآنیکتايفضايبهرفتذهنخرابفضايازیعنی

پیشِ عاقل باشد آن بس سهل چیزو مویزکودکی گرید پیِ جوز

هرپس. ماستهايشدگیهویتهمکشمشوگردو. کشمشوگردوخاطربهکندمیگریهکودکیگویدمی

بلرزد،کند،گریهاستکشمشوگردوکهشدگیهویتهمبراياستسالششصتاستسالشپنجاهکهکسی
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گردواین،رهیدهذهنیمنعقلازوشدهزندهزندگیعقلبهکهکسیعاقل،پیشاما. استکودكهنوزآدمآن

چه. اندکوچکیبسیارچیزهايیعنیچیزسهلبس. ندهستخواريچیزهايهاشدگیهویتهمیاکشمشو

ذهندرکهاستکسیکودك.داندنمیرااینکودكولی،گذاشتنمرکزدررااواو،بهشدنزندهاست؟مهمپس

.کندمیزندگی

طفل کی در دانشِ مردان رسد؟پیشِ دل، جوز و مویز آمد جسد

شده،بدلخورشیدبهکهطوريبهشدهبازشدهبازشدهبازدرونشفضاياینخدا،نهایتبیبهکهکسیپیش

یعنی. استمویزوجوزجسدخداست،نهایتبیکهدلیدل،اینوشدهآفتابوبیرونآمدهذهنازستارهاین

شدگیهویتهمشده،زندهخداییخردبهاست،خردمندکهکسی. هستندکشمشوگردوهاشدگیهویتهم

نمیمرداندانشبهو. خواهدمیکشمشوگردوطفلنیست،يطوراینطفلاما. بیندمیمویزوگردوراها

شدگیهویتهم. نداشدهخارجذهنازکههستندمردانیوزنانبلکهنیستندمردانفقطمردانجاایندر. رسد

. بله. نداریختهرادردهاوها

هر که محجوب است، او خود کودك است

مرد آن باشد که بیرون از شک است

پردهدرکهکسیمحجوب. داردشدگیهویتهمهايعینکیاهايپردهمرکزشدرکهاستکسیمحجوب

وکشمش.گردوستوکشمشهمانگذارد،میراپردهاینبعدلحظهگذارد،میراپردهاینلحظهایناست،

همهستند،جهاناینمالهمههاعینک،کندمیعوضراهاعینکمدام.هاستشدگیهویتهمنمادگردو

هویتهماگرهستیدمحجوباگرنه؟یاهستیدمحجوبببینیدکنیدنگاهخودتانبهشما. دهستنشدگیهویت

. استکودكخوداومحجوبستهرکه. هستیدکودكپسمرکزتان،درهستندشمادیدعینکهاشدگی

کنیدتوجههمرااین. کندمیزندگیاستشکفضايکهذهنازبیرونکهاستکسیانسانیعنیباشدآنمرد

درتوصیفصورتبهمفهومصورتبهراچیزيهررا،انسانرا،خداکند،میزندگیذهندرکهکسیهرکه

ذهنیمنایندرکهآدماینشودمیبزرگوکوچککهطوريبهاستتوصیفیة باشندیکهمخودشوآورده

ذهنیمناینداشتنیقینبرايکهاینبرايچرا؟. نداردیقینآدمایندارد،شکاشهمهاینکند،میزندگی

طوريبهاست،زندگیخودواستثباتکهزیاديخیلیعمقبهحداقلیااونهایتبیبهانسانوبریزدفروباید
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انساننگرفتهصورتکاراینکهزمانیتاو. بشودتبدیلکندمیتجربهرازندگیاصیلآرامشواصیلشاديکه

. کنیدارزیابیراخودتان. نداردیقینوکندمیزندگیشکعالمدر،ذهندر

ریش و خایه مردستی کسیگر به 

هر بزي را ریش و مو باشد بسی

بهرسیدنجنسی،بلوغیعنیشد،میمردمردیا،شدمیمردانسانتناسلیآلتوریشبهفقطاگرگویدمی

که،شدمیانساناینبراياگربشود،حاملهتواندمیهمیزنیککند،حاملهرازنییکتواندمیآدمکهحالتی

ریشوجنسیبلوغپس. استحیوانکهاستانسانهمبزيهرپس. داردمووریشهمبزيهرصورتایندر

. نیستخداییتنشانگذاشتنریشودرآوردن

برد اصحاب را پیشِ قَصابمیپیشوايِ بد بود آن بز، شتاب

شکلیا.باشدهاشدگیهویتهمحتینمادتواندمیریشبیرونی،آثاربهفقطکهانسانییعنیبزآنگویدمی

گویدمی. باشدداشتهذهنیمنولی،باشددرآوردهحضورصورتبهراخودشانسانکهباشدذهنیمنظاهري

پیشرایارانشتندتندعجله،باصورتایندرکند،رهبريرادیگرانبخواهداگر،استبدپیشوايآدماین

. بکشدراهاآنقصابکهبردخواهدقصابسويبهرایارانشکندپیشواییبزاگر. بردخواهدقصاب

ریش شانه کرده که من سابِقَم

سابِقی، لیکن به سوي مرگ و غم

کجا. نداردحسابیودرستشعوروعقلولیرودمیجلوبزیک. هستمپیشتازمنکهکندمیشانهرااشریش

اگرهستیپیشتاز. هستمبلدمنهستم،پیشتازمنگویدمیو. بردمیقصابسويبهرا؟دیگربزهايبردمی

. بريمیغمومرگسويبهرامردمداريهستیدردازپروداريذهنیمن

ترك این ما و من و تشویش کنهین روش بگزین و ترك ریش کن

راه. کنانتخابراهیعنیبگزینروش. باشآگاهیعنیهین. کندمیصحبتذهنیمنبهراجعموالناببینید

ازوشرطوقیدبدونبپذیریمرالحظهایناتفاقمالحظهاینکهاستاینراه. چیستراهدانیدمیشماچیست؟
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ریشاین. کنریشتركوبگزینروشهین. بدهدنشانراهتوبهزندگیخردبگذار.کنیماستفادهزندگیخرد

ریشیکی،استمعنیدوبهریش. داشتیمقبلهايهفتهکهباشددملهمانتواندمیباشد،زخمتواندمیدوم

. کردتشبیهدملبهکهاستزخمذهنیمن. استزخمهمیکیاست،

کنیم؟میتركچطور. راآنکنتركنگیر،رهنمایینگیر،عقل،زخمتاینازوکنانتخابروشتوگویدمی

ماتواندنمی،گیردمیقرارمادرمازخماینکنیبازرافضاکهاینمحضبه. استفضاگشایی،استتسلیمروش

ذهنیمنازقسمتیکپس. کنپریشانیوتشویشواضطرابومنوماتركگویدمیحاال. ببردسلطهزیررا

واسترسواضطرابهم،ماتشویش. گویدمیمابه.آیدمیماازمنذهنیمنازقسمتیکآید،میمنازمن

. آیدمیمازخمهمینازآیدمیریشهمینازکهماستدردهايآنۀ هم

هااینکه،خودتباورهاياساسبرکرديدرستخودتراذهنیمنازقسمتیچه را،قسمتیچهببینپس

اینمعلمی،یافرزندينقشبااي،شدههویتهمپدريومادرنقشباوهستیپدر،هستیمادرمثال. اندشخصی

باورهايفردعنوانبهماکهموقعآنو،آیدماازکهماذهنیمناینداردهمعدبیک. توستشخصیچیزهايها

قسمتمرکزمان،گذاریممیراجمعیباورهايوجمعیباورهايدرشویممیشریککنیم،میتقسیمراجمعی

خودتازوکنپیدارالفها مؤدوتاینباشمواظبگویدمی. آیدمیماازآید،میماازماذهنیمنازياعمده

اینبهراجعشودمیکتابیک. بیاندازخودتازهمراآنرااضطرابیاپریشانیوتشویشوبیاندازکن،دور

. نوشتبیت

پیشوا و رهنماي گُلستانتا شوي چون بوي گل با عاشقان

با. خدابويگل،بويشود؟میساطعبرکتیچهآید؟میبوییچهشمااز،کنیبازرافضابشويتسلیماگرتو

بریممیراهااین،باشیمهااینپیشواي،باشیمداشتهذهنیمناگرما. هستندعاشقدیگرهايانسانعاشقان،

مقاومتکنند،ستیزهکنیممیوادارراهاآنلحظههر. بهشتبریممیداریمراشماماکهاینخیالبه. جهنمبه

راآنکهبهشتیکههدفیآنباواستبدلحظهاینوسیله. کندمیفاسدراهدفوسیلهوکنندقضاوتکنند،

میخدابويدهی،میگلبويکنیبازرافضااگرولی.رسیدنخواهیمموقعهیچکردیمتوصیفذهنمانباهم

گلستانرهنمايوپیشواشماو. هستندعاشقبالقوههمهکهدیگرهايآدمبهکنیمیپخشراخدابرکت،دهی

.استمشخص. گلستانبهبریدمیراهمهیعنی،شویدمی
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ره ملک ابدخوش قَالووزِکیست بوي گل؟ دمِ عقل و خرد

وعقلدمصاحبکهکسیاست؟گلبويصاحبکسیچهاست؟چیزيچهاست؟کسیچهگویدمیگلبوي

. بدهدجاناودمدهدمیاجازهکهکسیدارد؟خردوعقلدمکسیچه. رااینیماشکافتهدیگرامروز. استخرد

استهرچهلحظهایناتفاقمقابلدرکند،میعملقضاقانونبهکهکسی. کندمیعملفکانکنبهکهکسی

خردوعقلمدیعنیزندگیخرد. گویدمیچهآیدمیفضاآنازکهزندگیخردکهبیندمیو. کندمیبازرافضا

. کنیممیستیزهمقابلشدرماکهنیستاتفاقایندرونخردوعقلدم.زندمیحرفشدهگشودهفضايایناز

. آناستعقلبدترین

به،استخوشی،استخوبیرهنمايخردوعقلدماینو. خردوعقلدمگل؟بويچیستیاگل؟بويکیست

برویمبیاییمبیرونذهنازبایدماکهاستیکتاییفضايابدلکم. ابدلکمرهقالووزخوش. یکتاییفضايسوي

بويآید،میهمگلبويزند،میحرفماباایزديخردوعقلدممرتب. استفضاگشاییباراهش. سوآنبه

ازشودمیچطورکه،دهدمینشانمابهراراهوقتاسرعدرودردبدون،زیباطوربهو،آیدمیایزديبرکت

.کردحرکتیکتاییفضايبهذهن

رااین. استمهمهمبسیاربسیارواستترطوالنیکمیککهجاییآنبهبرگردیم. خواندمکهرااینبله

:کهخواندیم

چرخ، گویی شد پیِ آن صولَجانبشنید آسمانال ضَیرنعرة

وشویدمییکیخداباچنانشوید،میتسلیمخوبشوید،میتسلیمعمیقشماچنانلحظهایندریعنی

کهاینوجودبا. کردنخواهمضررمن:گوییدمیکه،کنیدمیحسرازندگیخردو،کنیدمیحسرازندهزندگی

یکمثلشماة نعرایندفعهیک. ذهنیتانمنپايودستبریدنبهکندمیتهدیدراشمابیروندربزرگفرعون

:اهمیتشخاطربهکردیمتکراردوبارهمارااینبله. کندمیپرتوزندمیراگردندهچیزهايگويچوگان

50، آیه )26(قرآن کریم، سوره شعراء

ربِّنَا منْقَلبونَٰ◌ إِنَّا إِلَىۖ◌ قَالُوا لَا ضَیرَ 

.هیچ زیانی ما را فرو نگیرد که به سوي پروردگارمان بازگردیم: گفتند ساحران

.بله. بفهمیدخوبکنیداستفادههمشماکند،میاستفادهآیهاینازموالنا
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لطف حق غالب بود بر قهرِ غَیرضَربت فرعون ما را نیست ضَیر

میبیرونازکهتاییديآنگیرم،میبیرونازمنکهتوجهیآناگریعنیفرعون،زخم:گفتندساحرانپس

وکنندمیدعوتمهمانرامنوگذارندمیاحتراممنبهمردمکهاینگیرم،میبیرونازکهقدردانیآنگیرم،

این. دیگربگیردمنازخواهدمیفرعونراهااین. دیگرخواهمنمیمنراهااینهستی،مابزرگشماگویندمی

من،دانممیچهدانم،نمیدانممیمنکه،دانیمیتوگویندمی،شوندمیجمعمردم. منبهفرعوندادهراها

بهموسیشود،میزندهحضوربهواقعاموسیکهبودندرسیدهآنبهساحرانراهااین. دانمنمیفهمیدماالن

.ندارندچیزيهااین. شودمیزندهخدا

معطلشاناصطالحبهراخودمانماحاالتاکهچیزهاییاینۀ همکهساحران،عنوانبهکه،بینیمنمیمامگر

راخانهاینهمهبه،کردیمدعوتمهمانخریدیم،خانهیکمامثالآمدهگیرمانچه. بودهتوخالیوپوچکردیم

مامثلساحرانآمده؟گیرمانچیزيچه،دادیمنشانهمهبهرااینخریدیمقیمتگرانچیزیکیا،دادیمنشان

کاراصلکهاستآنشود،میزندهآنبهموسیکهنهایتیبیآنو،اندتوخالیهااینکهبودندشدهمتوجه

بعداًو،ترسدمیهاآفریدهازفرعونکهگفتخواهداالنفرعونکهطوريبه،نداردرااینفرعونواست

تونیستی؟خداتومگربستی؟دلشدهآفریدهچیزبهچطورهستیخداگوییمیکهتو:گویندمیاوبهساحران

:گفتندبله. ترسیمنمیتوازهمماپس،نیستیخداتوپسهستی؟خداییچطور

لطف حق غالب بود بر قهرِ غَیرضَربت فرعون ما را نیست ضَیر

خدالطفکهاینبراي. کندمیآزادرامابلکه،آمدنخواهدحساببهضرراینبزنیمابهتوآسیبیهرکهگفتند

غیراینو،شودمیهویتهمآنباذهنشدرکند،میتجسمذهنشباآدمکهچیزيقهربهداردغلبههمیشه

بزنی،آسیبخواهیمیهستیبیرونکهتویاهست،منمرکزدرکهغیريآناگریعنیغیرقهربر. است

.بله. ترسیمنمیمابنابراین،استآنازبیشترحقلطفبشود،حسابآسیبومن،بهبزنیآسیبهرچقدر

رهانیمان ز رنج اي کور دلمیگر بدانی سرِّ ما را اي مضلّ

حاالتا. کنیممیپیدادسترسیکلعقلبهشویم،میزندهزندگیبهچیست؟مارسبدانی،راماسراگرگویدمی

حرفهايونیستیخداتوکهفهمیدیمبعد،کردیممیگوششماهايحرفبههمما،هستمخدامنگفتیمیتو

هویتهمبزرگۀ حوضبهداریمگوییم؟میکسیچهبهداریمجا،اینکرديمعطلرامانبود،خداگونههمتو
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تهدیدراماتونیستیم،شدگیهویتهمجنسازنیستیم،دردجنسازما:کهگوییممیجهاندردوشدگی

.رویممیسوآنبهماولیکنی،میداريجذبنکن،همجذبو، نکن

شودمیمتوجهکسیرارس. دانستنخواهدرااسراربیند،میراخداداردتوصیفباکهکسیکهدانیدمیشماو

کهفهمیديمیکننده،گمراهیعنیمضلکننده،گمراهايراماسردانستیمیاگرگویدمی. بشودزندهاوبهکه

.استرنجکردنزندگیطوراینکهاینبراي. رهانیمیداريدردورنجازراماکوردلاي

پايودستکههمواقعا. شدخواهیمهوشیارانهدرددچارماباالخره،دهیمیعذابمابهکهتوبگویدخواهدمی

هاآنازحاالتاتوکهراابزارهاییآنمنکهکندمیتهدیدفرعون،کهبردنمیکهراواقعیدستاینرا،ما

توازراهاآنکردي،میخوشبختیاحساسهاآنخاطربهبودي،خوشحالخیلیبرایشاني،اکردهاستفاده

ببر،بیایدشدگیهویتهمازچههر،مانخواستیمببر،گوییدمیهمشما. اینیعنیبریدنباپس.گرفتخواهم

. رهانیمیراماتو،کوردلايو،کشیممیانههوشیاردردماکنیبیشتررامادردچقدرهرو. نخواستیمما

آگاهیوهوشیاريجریانچونبودمجبورانسانحالبهتاکهاستمهمخیلیهماینکردمعرضکهکنیدتوجه

دردبودندمجبورهاانساننبود،موالنانبود،انسانزندگیدرکندبیداررامابتواندکهاطالعاتییعنیبیداريو

بسدیگرکهبگوینددردفشارخاطربهمثالجاآنبروند،سالگیپنجاهچهلتاحداقلبروند،آخرتاراذهنیمن

فرعونهرچقدروبشومجدافرعوناز. نکنمراکارهااینو،برگردمبایدمنکهاستاینپیغامشدرداین.است

تواندمیانساناالن. نهاالنولی. شدمیبیداريسببدردچون.بودبهتر،کردمیزجروکردمیتهدید

و. بیرونبیایدندهد،ادامه،استکافیدیگر،کشیددردمقداریککهکندانتخابوبگیردتصمیمانههوشیار

بگیر، هستندسطحیهااینکهرا،پزابزارهايبگیرد،آدمازراابزارهااینخواهدمیکههمرافرعونتهدید

خورندنمیمندردبههااینهستمآگاهدیگرمننخواستیم

***پایان قسمت سوم *** 
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اقداماتیبخواهیماینکهبمحضکهذهنیمندرکهماازهرکدامیاانسانوضعیتبهراجعکنیممیصحبتپس

استترسیآنآثاراولینو.کندمیتهدیدفرعون،بشودترضعیفذهنیمنوبشویمخارجذهنازکه،بکنیم

و،بیندازیدراهاشدگیهویتهم،بیندازیدراذهنیمنترسیدمیشماازبرخیبساچه.شودمیایجادمادرکه

،دارندذهنیمنکهباشدکسانیبوسیلۀتواندمیهایشخرابکاريو،ترساینباکندخرابکاريتواندمیفرعون

.داریدذهنیمندرکهمزایاییدادندستازبراي،ترسانندمیراشما،هستندشمااطرافدر

بلکه،رسدنمیمابهضرريهیچ:کهگفتمابهقرآنهايآیهازیکیازاستفادهباموالناکهدیدیدشماامروزولی

بعدبهاینجااز.شویممیزندهاوبهوپوشیممیعملجامعهخلقتمانبمنظورماکهچرا،استفایدهاشهمه

گوشخوباگر.کندکمکمابهتواندمیابیاتازکدامهرکه،کندقیدخواهدمیرامهمیبسیارابیاتموالنا

فرعونفشارتحتوبشودخارجذهنیمنازخواهدمیکهانسانییکزباناز.بخوانیمبارچندینوبدهیم

:گویدمیاینطوريهست

زند یا لَیت قَومی یعلَمونمیهین بیا زین سو ببین کین اَرغَنون
.کاش قوم من می دانستند: بهوش باش و بیا به این طرف ببین که اَرغَنون این نغمه را می نوازد

آدمیامنقومکاشايکهداردراآرزواینهمیشه،شدهخارجیااستذهنازخروجآستانۀدرکهانسانیهرو

این،طرفاینبهبیاوباشبهوش:گویدمیپس.دانستندمیبهتریا،دانستندمی،هستندمناطرافکههایی

.دانستندمیمنقومکاش.نوازدمیرانغمهاین،حضورساز،سازاینکهببینخداطرف،حضورطرفیعنیطرف

کهچرا،هستندفرعوننفوذزیرکهذهنیهايمنباکندمیصحبتشدهزندهبحضورکهکسیهردیگربعبارت

یا،شودمیخرابدنیانبینندآنطورياگرکنندمیفکروبینندمیماديعینکآنباواستماديمرکزشان

.بدهنددستازرااینکهدهدنمیاجازهفرعونرادیداینو،شوندمیبدبختخودشان

برنامهاینبهکهشماازکدامهرحتّیوشودمیایجادکهاستذهنیمنهیجانترینمهمترسکردمعرض

میگوشبرنامهاینبهمنفرزندیامنهمسرکهکنیدمیآرزو،ایدکردهپیشرفتحضوربلحاظوکنیدمیگوش

:گویدمیهستقرآنآیۀبله،دهندنمیگوشآنهاولی،دادند

26، آیه )36(قرآن کریم، سوره یس

قَالَ یا لَیت قَومی یعلَمونَۖ◌ قیلَ ادخُلِ الْجنَّۀَ 

.می دانستند) سبب آمرزش و نجات مرا(کاش قوم من : به بهشت اندر آي، گفت: آنگاه که به او گفته شد
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کُن واستتسلیمهمینمانجاتوآمرزشسببالبته،دانستندمیمرانجاتوآمرزشسببمنقومکاشیا

کهستااینسرصحبت،کندکارزندگیکهمادادناجازهومارويزندگیدرستوآرامکاریعنیاستفَیکون

،شوتسلیمگوییممیذهنیهايمنبهماچههرکهشوندمیمتوجه،اندکردهپیدادستتسلیمبهکهآنهایی

بارزیرولی،کنندتجربهراتسلیمیداکردهپیشنهادشماهاانسانبساچه.بشوندتسلیمنیستندحاضراینها

.اندکردهایجادراشاندردهايخودشانکهروندنمیاینبارزیرذهنیهايمنازخیلیحتّی،اندنرفته

نهذهنیمنولی.امکردهایجاددیداینبامنرادردهااینکهکندقبولمسئولیتآدمکهستااینقدماولینو

، داندمیبیجارادردهایشنهو،داندمیغلطرامالمتشنه،داندمیغلطاشستیزهنه،داندمیغلطرادیدش

.زندمیراهاحرفاین.دارمنگهرارنجشاینو،بشومخشمگینوبشومعصبانیمنکهدارمحقّگویدمی

: گویدمیکهگویدمیداربااليمسیحراآنمعادل،دانستندمیمنقومکاشايکه،ماداریمراآیهایناینکه

.دانندنمیچونببخشراآنها

کنمنفریناگرگویدمی،کننفرینگویندمیمسیحبهاینکهبراي،نزدیکندهمبهآیهاینچهمسیححرفچه

میقوماینهمبازکاشاياینکهبهکندمیبسندهو.کنمنفرینتوانمنمی،شوممیذهنیمنجنسازمن

اینهاوفهمندنمیرامسیححرفکهچرا.کشیدندداربهمراکهاینهایی،ببخشرامنقوماینخدایایا،دانستند

بارزیرو،کندمینفرینجنسازراانسانکردننفرین،کندنمینفرینو.فهمندنمی،دانندنمیچونببخشرا

مرگموردایندرباشدخواهدمیچیهرکهلحظهایناتفاقمقابلدرفضاگشاییوتسلیمازکهرودنمیاین

بدهیمادامهصورتهربه.استفرعوننفعبهنفرینچون،کندنفرینوبترسدفرعوناز،بترسد،ستاجسمی

نه چو فرعونیت و ملکَت فانییحق فرعونییداد ما را فضلِ 

هممابهخدا:گویدمی.ایمنشدهزندهبحضورکاملبطورهنوزکه،هاستانسانمانمادواقعدرکهساحراناین

اساسبرماپادشاهیاما.هستیمپادشاههمماولی،پادشاهی،هستیفرعونتوکهاستدرست،دادهپادشاهی

جوردوکهگفتگوهااینبادهدمیتشخیصاالنکسیهرپس.تومثلنیستفانیلکتمومنیتوفرعونیت

رويفرعونکه،استرفتنیبینازچیزهايیعنیفانیلکتمبراساسفرعونیتومنیتیکی:استپادشاهی

خدادانش،خدافضلو،کندمیرهارادانممیمناینکهمنیتوفرعونیتاینکهکسیهمیکی.وایستادهاینها

.استزندگیخودبلکه،نیستآفلچیزهايبراساسکه،دهدمیپادشاهییکاوبهخدالطفیا
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زیراستکاذبکهذهنیمنهمینیکی.داردمنجوردوانسانکهبدهدتوضیحخواهدمیاینازپساالنو

میعمیقانسانو،شودمیمنطبقهوشیاريرويهوشیاريواقعدرکهحقیقیمنیکیو،استفرعوننفوذ

،بله.خداست،استزندگیخودبراساسمناینوشود

به مصر و رود نیلاي شده غرّهسر بر آر و ملک بین زنده و جلیل

،ببینراماملکو،ایستاديذهنیمنبراساساالن،بیاريبیرونراحضورسرتوانیمیهمتویعنیآربرسر

،استشکوهباهمو،استمرده، مال تو استزندههم،شدهبازمادروندرکهاستنهایتیبیهمانماملک

بزرگهمیعنی،هستزندهوشکوهبایعنیهمبازجلیل،استخداوندهاينامازضمندرجلیل.استبزرگ

اَثردرفضااینگفتیم.هستیمزندهآنبهماشدهایجادمادروندرکهفضاییاین،هستزندههماست

بازچیهر،گرددبرنمیشودمیبازوقتی،شودمیباز،شودمیبازلحظهایناتفاقپذیرشبراساسفضاگشایی

.شودمیکوچکترذهنیمنفضااینشودمی

زندگیکاروتسلیمباهماینوراتانذهنیمنکنیدمیکوچکهوشیارانهوعمداًشماموقعهردیگرعبارتبه

نشانشمابهراخودششمامرکزدرجلیلوزندهفضاياین،گیردمیصورتاودمو،گیردمیصورتشماروي

بصورتذهندرشدیمکوچکآمدیمماواقعدر،هستیمجنسآنازمابودهاولاز،سازیمنمیماراآن،دهدمی

کهشودمیبزرگ، شودمیبزرگ، شودمیبزرگداردمامقاومتعدماَثردریواشیواشستارهاالن،ستاره

:گفت

4580مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت 

ناگهان آن ذره بگشاید دهانآفتابی در یکی ذره نهان

ماديجسمنمادمصر،جسمیهوشیاريوهاشدگیهویتهمبهتوشديمغرورچونگویدمیفرعونبهاالن

لکمهمجوردوو،داریمهوشیاريجوردوماپس.هاشدگیهویتهمازحاصلهوشیارينیلرودو،ماست

،حضورهوشیاريباهستشدهگشودهفضايیکی،استجسمیهوشیاريباشدگیهویتهمیکی،داریم

.جسمیهوشیاريوشدگیهویتهمموردایندریعنینیلرودومصراینجادرپس،حضور
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غرقه کنینیل را در نیلِ جانگر تو تَرك این نَجِس خرقه کنی

توانیمیرااتجسمیهوشیاريیعنینیل،بیاوريدرهوشیاريتَنازراشدگیهویتهمنجسخرقۀاینتواگر

شودمیجوريچه.دادیمتوضیحکهمطلبیهمین.بکنیغرقه،استجاننیلاسمشکه،حضورهوشیاريدر

کهبطوري،آنهاانداختنوشناختبا،فضاگشاییبا؟کردتركرادردهاوهاشدگیهویتهمنجسخرقۀ

میتعریفنیلجوردوپس.جاننیل،جاننیلگفت،درشودمیغرق،استذهنتويکهماجسمیهوشیاري

.آیدمیورآنازکههوشیاري،استحضورهوشیاريهمینجاننیل،جاننیلیکی،جسمینیلیکید،کن

هین بدار از مصر اي فرعون دست

در میانِ مصرِ جان صد مصر هست

دراینکهبراي.برداردستذهنیمن،هاشدگیهویتهمیعنیمصراز،فرعونايباشآگاه،دهدمیهشدار

شدهگشودهفضاي،استشدهگشودهفضاي،استمعنويمصریکی،استجسمیمصریکیپس،جانمصرمیان

چیزهاییاینیعنی.هستماديمصرصدجانمصرمیاندر،استماديمصرشدهبستهفضاي،استجانمصر

ازفَلَکاسمبهامروز.دهدمینشانراتغییراتکهذهنییاذهنیمنیا،تواندمیاینها،هستندتغییرحالدرکه

شدهگشودهفضاياینوبشودآنغرقو،بگیردقرارشدهگشودهفضاياینمیاندرتواندمیاین،کردیادآن

.استنهایتبیباندازة

کشدمیراماکهنیروییآنبهکنیمتأملهممایا،گویندمیفرعونبهساحراناین،این؟گوییممیکیبهداریم

باشدگیهویتهمبسوي،جسمیهوشیاريبسوي،شدنهویتهمبسوي،ورزيحرصبسوي،جهانبسوي

میمتوجهیواشیواشاالن.استاصلمامرکزدرباورهااین،هاشدگیهویتهماینگوییممیاینکه،چیزها

بامرکزماندربگذاریمراباورهااینکهنه،هستمادروندرنهایتبیگشودةفضايهمینحقیقیدینکهشویم

.نیستقبولاین.ببینیمراخداوجهانآنهاپشتازو،بشویمهویتهمآنها

ّباین هر دو نامگویی به عامهمی تو اَنا ر تغافل از ماهی

بی خبري) من و پروردگار(اما از حقیقت این دو نام . تو به عوام الناس می گویی من پروردگارم
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گوییهمی.هستمخدامن،گوییمیرباَنَاتو.هستیخبريبیپرودگاریاخداومنکلمۀ،منیعنینامدواین

پسو.خداهمیکی،منیکی:کلمهتادواینواقعیمعانیازهستیغافلکهحالیدر،عاديمردمیعنیعامبه

خدايیک،هستحقیقیمنیک،هستذهنیمنیککهدانینمیتوکهبگویدخواهدمیکهببینیداینجادر

ذهنیمنآییمیاولتو،کندمیکارشماحقیقیمنباحقیقیخداي.هستحقیقیخدايیک،هستذهنی

بهکی.هستیفکرجنسازهمخودت،داريذهنیخدايهنوزتو،کنیمیدرستذهنیخداي،کنیمیدرست

باشدگیهویتهمانرژيیعنیجهانایندربزرگفرعونبههمما.گویندمیفرعونبهساحران؟گویدمیکی

:گفتو.گوییممیداریمچیزهاودردها

24، آیه )79(قرآن کریم، سوره نازعات

ٰ◌ فَقَالَ أَنَا ربّکُم الْأَعلَى

.من پروردگار برتر شما هستم: و گفت

.استآیهاینبهمربوطرباَنَااستقرآنآیۀاین

بند جسم و جان بود؟کی اَنَادانبود؟کی لرزان رب بر مربوب

همذهنیمنهرالبتهکه،هستیخداگوییمیکهتوگویدمی.مهمبسیاربسیار،نداسادهخیلیابیاتاین

رنجش،هستیداسترسزیرلحظهایندراگرشماچرا.داندمیخداو،داندمیکوچکفرعونیکراخودش

،دانیدمیکوچکخدايیکراخودتانو.داریدذهنیمنحتماً،زندگیازداریدگله،هستیدخشمگین،دارید

راهآنمنتها،بلدیدراراهشما،باشیدخشمگینبایددانیدمیشماچون،شدیدمیتسلیمدانستیدنمیخدااگر

.دانیدمیخودتانحقّهمرابودنرنجیدهوبودنخشمگینو،نیستراهبلدیدکهرا

االنکرديمیتمرینراتسلیم،دانممیگفتینمیوذهنیمن،منبعنوانشدیدنمیبلنداگرکهحالیدر

ذهنیمندانستنآن،نه،بکشمدردبایددانممی،کشممیدردمنکهگفتیدنمیو،نبوددردهاآنازهیچکدام

هربرخداچون،آفریدهیعنیمربوببرخدایعنیربگویدمیهمینبراي.اینجابهرساندهراشماکهاست

راموسی،ترسیمیموسیازمثالً، لرزانیهاآفریدهبهتو،شودمیلرزانکیآفریدهبرخدا،داردسلطهمربوبی

.نیستیخداتوپس،لرزيمیاتپادشاهیبراي،لرزيمیجهانیاینچیزهايبه،بینیمیذهنیمنیکهم
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دوبهو.استمنمعنیبهاَنایا،کردخواهدتکرارخیلیاالنکهاَنَا،دانندهیعنیدان،شناسمنکی،اَنَادانکی

ازیاذهنیمنازآمدهدرهوشیاريیکی،فکرازشدهساختهمن،کاذبمنیاذهنیمنیکی،گیردمیمعنی

من،بشناسدرااَنَاکهکسییعنیاَنَاداناین.استحقیقیمناین،شدهزندهخدانهایتبیبهوشدهزاییدهذهن

خداییجاناومگر.بدهددستازراجسمشکه؟ترسدمیجانشوجسمازاینجوريچه،بشناسدراحقیقی

؟ندارد

،ترسیمنمیمانجانوجسماز،بشویمزندهحقیقیمنبهیعنیبشویمشناسمنماوقتیشودمیمعلومپس

وهستیماوجنسازما، پسشناسدنمیمرگخدا،شویممیزنده جاودانگیبهمااینکهبراي؟ترسیمنمیچرا

مرگبی،هستیمزندگی،کنیممیحسیقیناًوعیناًوشویممیزندهاونهایتبیبهوقتی،شویممیزندهاوبه

راخودمانکهنیستایناشمعنیالبته.ترسیمنمیدیگرهیچیاز.ترسیمنمیدیگرجسماینمرگاز،هستیم

.استمهمیبیت،کنیدمیتوجه.کشیممی

از اَنايِ پر بالي پر عنااَنَا ماییم رسته از اَنانَک

:گوییدمیاینطوري،شدیدزندهحقیقیمنبهوذهنیمنازرستیداگرهمشما،گویندمیفرعونبهساحران

عناپرباليپراَناياز.استذهنیمنازدومیاَناي،ذهنیمنازایمشدهرهاکههستیمماحقیقیمناینک

ذهندر،استکاذب،استذهنیکهداریممنیکگویدمیموالناببینیدپس.رنجازپروباليازپرمنازیعنی

انسانکهفهمیدیم،شناختیمراموسیکهساحرانماولی،هستدردپروهستبالپراینو،شودمیتشکیل

.یمارستهکاذبمنازکههستیمحقیقیمنهمانما،بشودزندهخدانهایتبیبهتواندمی

بوددر حقِ ما دولت محتُومآن اَنایی بر تو اي سگ شوم بود

رفتن،منیتیعنی،بودناخجستهسگايتوبرمنیتآناَنانیتآنیعنیحتمی،استوار،ثابت،مسلّمیعنیمحتوم

منهربراي،افتادخواهدبداتفاقات،استبدشگون،استشوممابرايهمیشه،کردندرستذهنیمن،ذهنبه

باشدگیهویتهمانرژياینیعنی،استجنساینازهمفرعون.مابرايهم،استشومفرعونبرايهم،ذهنی

،استشومزمینومابراي،کندمیزندگیهاذهندرکهدردشمخصوصاًاین،هستجهاندرکهچیزهاودردها

درد،حضوربهرسیدمیدردکردنزیادطریقازحالبهتاانسانگفتیم.کندمیایجاددردانسانبرايچوناما
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منکردمیپیدا؟چیهاممسئلهگفتمیخوب،ايمسئلهیکازکردمیآگاهراانسانشدمیزیاد،شدمیزیاد

.کردمیاگر،راذهنی

نمیحضوربهما،نبوديتوزکینهتواگر.استمسلّمبرکتماحقّدرتوگیريسختوتوبودنشوماینگویدمی

منبخاطرکهدانیدمی،گرفتاردارید،داریددرداگرهمشما.مانمسئلۀازکندمیآگاهرامادرداین.رسیدیم

اگر،نرویمهمدکتراصالًمابشودفاسداستممکننگیرددردمابدناگر.بکنیدبایدکاريیکخوب،استذهنی

آگاهدردپس.رودمیبینازوسوزدمیبخاريگذاریممی،نسوزداگر،کنیممینزدیکبخاريبهراماندست

.بودهمسلّمدولتمابرايگویدمیهمفرعوندردو،استکننده

انتخابوبگیردتصمیمهوشیارانهتواندمیآمدهبدستعارفانازکهزیاديآگاهیبخاطرانساناالنهممگفت

استشانسالپانزدهکههاییانسان.کنیدمیراکاراینداریدشماو،بیرونذهنازبتدریجبگذاردپاوکند

بیرونبیایندذهنازآگاهانهانتخاببااندگرفتهتصمیمو،کنندمیگوشبرنامهاینبهاستشانسالبیست

بگیرندطالق،کننددعواشوهروزن،بشودخرابشانخانوادة،بشودشانسالشصتایستندوانمیدیگر

ذهنیمنتويباباايکهبفهمندسالگیهفتادباالخره،نکنندزندگیهمخودشان،کنندمسمومراشانخانوادة

دراالنهوشیارانهانتخابپس،بروندآنجاتاخواهندنمی.نداردفایدههمپشیمانیند،کردراکاراینچراند،بود

.ماستاختیار

کی زدي بر ما چنین اقبالِ خَوش؟کَشگر نبودت این اَنایی کینه

،کردنمیرويمابهخوشبختوشانسچنینیکصورتایندر،نبودکشکینهتواَنانیتومنیتایناگریعنی

سببفرعونکشیکینه،کردهایجاددردیا،ترساندهیا،االنترساندمیراشمافرعونکهندارداشکالییعنی

بکنیدتوجهالبته.ایمرسیدههاییآگاهیکبهمادردطریقاز،شدهپیدامابرايخوبیشانسچنینیکشده

رادردها،بشویدراحتتاندردهايازخواهیدمیفقطبینندگانشماازايعدهیک،اینستغلطبرداشتیک

درد،باشیمنداشتهدرددیگرماکهبدهیدمابهفرمولییکشماکهبگوییدنیاییدشما،آوردهبوجودفرعون

کمتاندردهايخواهیدمیواقعاًاگرخوب.داریمنگههمراذهنیمنوکارتاندنبالبرویدیعنی،باشیدنداشته

.ماندمیهنوزدیوولی،شودمیکمدردزیاديمقدار.کنیدشیشهتويرادیوتانبشود
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همموقعآن،نکنیدراکارهاخیلیخودتانبرايبنویسیداساسیقانونبشینید،کنیدشیشهتويراذهنیمن

تا،دهندمیدردکمشمابههممردمقانوناینطبق،نکنیدایجاددردمردمبرايشما،ندارندکاريشمابامردم

تبدیلدنبالبایدشما.ماندمیذهنیمنولی،ندارندکاريشماباتانهايبريدوراصالًکهرسیدمیجایییک

کهکنیدمیگوشبرنامهاینبه،بشودکمتاندردهايکهدهیدنمیگوشبرنامهاینبهیعنی،باشیدهوشیاري

.بشودحضورهوشیاريبهتبدیلجسمیهوشیاري،بگیردصورتهوشیاريتبدیل

آوردمیفشاردردبساز،بشودکمدردمانماکهبدهمابهفرمولکهنهباشداینمنظورتان،تانهدفبایدشما

ازمنظور،هستیداینطوريشمااگرولیانداینطوريهمهگوییمنمیمن.کنندمیگوشهابعضیبرنامهاینبه

زندهحضوربهشماتاشودنمیتمام،شودنمیتمام،شودمیکمدردحاال،بکنیدعوضرابرنامهبهکردنگوش

.بشوید

بهکهراموالنامخصوصاً،رامانبزرگانحرفکنیدباورشما،هستیماولصفدرماکهگفتمابهموالناامروزو

مابرايکردهدرستفرعونکههمکاريیکحاالکهبپذیریدشما،زندمیحرفوضوحاینبهوقدرتاین

زدهمابهذهنیهايبرچسبیک،کردهتحقیررامافرعون،برسیمحضوربهکهنداریمانتظاراصالًماکهاینست

. پذیرفتیمهمماگفتهرااینمابهفرعون،نداریمراخدالیاقتاصالًما،هستیمچیهریاکافریم،گناهکاریمماکه

الیقواستخدائیتجنسازانسانیهرنیستید؟خدائیتمگرشماباشید؟الیقبایدذهنیمنبعنوانشمامگر

،حالهربه.نباشدالیقکهنیستانسانیهیچ.است

دهیمبر سرِ این دار پندت میرهیمشکرِ آن کز دارِ فانی می

داراینسربر،رهیممیفانیدنیاياز این یعنیفانیداراینازوذهنفضاياینازآنکهشکرانهبهگویدمی

بهکههمپنديهردهدمیفرعونبه.کنگوش،دهیممیپندداریمتوبهباشیمداشتهشکرياینکهبخاطر

.خوردمیهممادردبهدهندمیفرعون

تو غرور و غفلت استدارِ ملکاسترِحلَتدارِ قتلِ ما، براقِ

مابههمرابینشاینو،شویممیبدبختماکنیممیفکر،بمیردماذهنیمنوقتیکهکرديپابرکهدارياین

میآنهاعینکپشتازهنوز،هستمامرکزدرهنوز،فرعونايداديیادمابهتوکهراچیزهاییآنچون،دادي

کهاستمرکبییااسبهمانبراق.ماستسفروسیلهواقعدرماقتلداراین.بینیمنمیمادیگرالبتهکه،بینیم
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کنیمبازرافضا،شویممیتسلیمماهرچهپس.هستيهوشیارهمینپس،رفتهمعراجبهآنبارسولحضرت

طوربهنیستالزمانسان،معراجبرايیعنیکاراینبراي. یکتاییفضايبهرویممیوشویممیيهوشیارسوار

صورتاودرتواندمیيهوشیارتحولیعنی،برودمعراجتواندمینشستهجاهمینبخوردتکانجغرافیایی

.یکتاییفضايبهذهنازماستسفربراقاینگویدمی.بگیرد

فرعونپایتختدرفرعونمرکزدر.استغفلتوغرورتومرکز،توفرماندهیمرکزیعنیملکدار،توملکداراما

غفلتوغرورهمذهنیمنهرمرکزدر.خداستجنسازاینکهازغفلتوتمنی،ذهنیمنغرورهست؟چی

بازرافضاماو،بشودکوچکذهنیمنکهدفعههر،بشودکوچکذهنیشمنکهبگیردتصمیمکسیهرو.است

.ماستسفربراق.استبراقکهاستهوشیارياین،شویممیهوشیاريسوار،کنیممی

حیاتوان مماتی خُفیه در قشرِدر نقشِ مماتاین حیاتی، خُفیه
ذهنیمنبهوقتییعنی.استمرگنقشدرپنهانولیاستزندگی،ذهنیمنبهمردنیعنیاینکهگویدمی

استزندگیاینکهحالتیدر،میریممیظاهراًمثل اینکه،دهیممیدستازراشدگیهویتهمیعنیمیریممی

رااینها. ولی ما داریم زنده می شویم،میریممیکهمی آید نظربهکهاستدرست،مرگنقشدرشدهپنهان

.دهیممیگوشداریمهمما.گویندمیهممابه. گویندمیفرعونبهساحران

پوستهدرشدهپنهانکهاستممات،استمرگذهنیمنوذهندرکردنزندگییعنی؟چییعنی،مماتیوان

میفکر،کندمیرافرعونیتکارهايهمانوگیردمیتوجهگیردمیتائیددهدمیپزکهکسیآنیعنی.زندگی

زندگیپوستۀآن،زندگیپوستۀدراستپنهانمرگاین.استمرگاینکهحالتیدر،استزندگیاینکند

،مرگنقشدرشدهپنهاناستزندگییعنیاستحیات،ذهنیمنبهشدنکوچکوذهنیمنبهمردنو،ستا

مینشانمابهتو،دهیممیدستازماکهراشدگیهویتهمهرگویدمی.استسخت،استمرگظاهرش

،کنیممیکهخودنمایی،دهیممیکهپزيهرو.شویممیزندهداریمماحالیکهدر،میریممیداریمماکهدهی

همدرستشوبگویدرااینخواهدمی.استمرگاینحالیکهدراستزندگیاینکهدهیمینشانمابهتو

.استهمین

ورنه دنیا کی بدي دارالغُرور؟نماید نور، نار و نار، نورمی
اینچونولی،شویممیيهوشیار،شویممینوربهتبدیلمیریممیوقتی،می آیدنارنظربهنورکهگویدمی

ذهندرکشیدندردوآتشیعنینارو.می آیدآتشنظربه،بینیممیذهنیمندیدباهنوز،استسختمردن
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سرايدنیاوگرنه.می آیدنظربهعکسگویدمی.بهبهاستزندگیاین،گوییممی،می آیدنوراینمانظربههم

:گویدمیهستحدیثیکهماینجابله.کردنمیاشتباههیچکسنبودفریب

حدیث

برکنار شدن : عالمت آن نور چیست؟ فرمود: سئوال شد. هر گاه نور به قلب آدمی در آید، قلب گشوده و فراخ شود

ود و دوري گزیدن از سراي غرور و بازگشتن به سراي جاودان و آماده شدن براي مرگ پیش از آنکه بر آدمی فر

.آید

،شودفراخوگشودهمادلییعنقلب،درآیدآدمیقلببهحضوريهوشیاریعنیدرآیدآدمیقلببهنورهرگاه

،شودمیگشودهیواشیواشدربیایدانسانمرکزدرانساندروندرخدااگر.دیمزمیکهحرفهاییهمین

دوريوشدنبرکنارفرمودچیست؟نورآنعالمتشدسئوال،شودمیبزرگشودمیگشوده،شودمیگشوده

فضايبهبرگشتنیعنیجاودانسرايبهبازگشتنو،شدگیهاهویتهمودنیاازیعنی،غرورسرايازگزیدن

منبهمردنیعنی،مرگازقبلِ مرگیعنی.آیدفرودآدمیبرآنکهازپیشمرگبرايشدنآمادهویکتایی

،بله.بمیريتناینبهنسبت راستیراستاینکهازقبلذهنی

چون غروب آري، بر آ از شرقِ ضَوهین مکن تَعجیل، اول نیست شو

خواهممیمنکهنپرفکرآنبهفکراینازنکنعجله،تعجیلمکنهین،روشنایینوریعنیضو:کهگویدمیپس

خدابهخواهندمیذهنبازودتر،کنندمیعجلههمه.نپوشانرازندگیرويترتیباینبهو،کنمپیداراخدا

منبهنسبتبمیراول،نکنعجله.نهبرسم؟ماههیکمنشودنمیگویندمیشنیدندرااینهاحتی،برسند

نمیدیدهتودرذهنیمنآثارآنازهیچکدام،ذهنیمنبهنسبتکرديغروب،ذهنیمنبهمرديوقتی.ذهنی

.بکنیمبایدعمل؟استدرست.خورشیدیکبصورت،بیاباالحضورروشناییشرقازیعنیضوشرقازاآلن،شود

این اَنایی سرد گشت و ننگ شدشداز اَناییِ اَزل دل دنگ

ازشدنجداموقعکهيهوشیارهمان،ازلیيهوشیارآنبهشدنزندهازکهحقیقیمنازیعنیازلاناییاز

يهوشیاریعنی.شودمیمستبعبارتیشودمیدنگ.شودمیدنگمادل،شویممیزندهآنبه،بودیمزندگی

ازلاناییاز.می آیدزندگیخرد،رودمیذهنیمنعقل،می آیدحضوريهوشیار،رودمیبینازذهنیدارمن

حیوانبهبعدنباتبعدجماداول،آمدهيهوشیارآن،خدابه،ازلیيهوشیار،زندگیيهوشیاربهشدنزندهاز
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مرکزو،شناسدمیراخودشخودش،شودمیزندهخودشبهشودمیخارجانسانذهناز،انسانذهنبعد

انسانبراي. شدننگوگشتسرد،ذهنیمناین،منیتاینیعنیاناییایننتیجهدر.شودمیمستانسان

بهنداردرغبتر،دیگخواهدنمیدلشآدم،شودمیسردذهنیانانیتومنیتآنشودمیمستآدمدلوقتی

.شودمیننگبعالوهو،آن

همهاینکهعلت،باشدشدهسردهمهبرايکهبایستیمی،استننگواقعاًذهنیمنکهبگویدخواهدمیموالنا

خواهندمیانسانهاهنوز،کنندحفظراذهنیمنخواهندمیهنوز،ذهنیمنبهکنندمیمیلهمهتقریباًاآلن

راشانخوشگلی،راشانتنکنندمیمقایسه،دربیایندبرترتاکنندمیجدلوبحث،دانندمیبیشترکنندثابت

حقیقیشمنبهبشودزندهآدمکمییکاگرو،اینهااستدارخنده،دربیایندبرترتاهمباراپولشاندانمنمی

.نیستمحرزهنوزآنبودنننگهاخیلیبرايیعنی،استننگاینانسانبرايکهشودمیمتوجه

شد جهان او از اَناییِّ جهاناَنا خوش گشت جانزآن اَناي بی

بدون،شودمیزندهحقیقیمنبهانسانوقتی،ذهنیمنیتبیحقیقیمنآنازیعنینااَبیناياَزانگویدمی

جهدمییعنی،شودمیجهاننتیجهدر،می آیدسبببیشادياینکهبراي،شودمیخشکجان،ذهنیمنیت

پس.شدهتشکیلجهاناینچیزهايباشدگیهویتهمازیعنی،شدهتشکیلجهانبراساسکهمنیتیازاو

بایدشماپس،شودمیشادآدمجانو،شودمیخشکذهنیمنبی،منبیحقیقیِمنبهکمییکانسانوقتی

تشکیلذهنیمنیا،کاذبمنازجهیدمییکدفعه،بیایدسبببیشادي،بشودشادجانتانکمییککنیدصبر

.جهاناینچیزهايبراساسشده

آفرین ها بر اَنايِ بی عنااز اَنا چون رست، اکنون شد اَنا

اعن،رنجبدونحقیقیمنپس،رنجبدونحقیقیِمناینبرآفرین،حقیقیمنشدحاال،رستذهنیمنازوقتی

نوبتاآلنیعنیاولیمصفدرماکنممیتکراردارممنهزاربارگفتموالناامروز.داردوجود،رنجودردیعنی

حقیقیمن،بشویدواقعیمنوبرهیدذهنیمنازو،بشویدزندهدردبیحقیقیمنبرکهشماستازهرکدام

فنادیگرشماو،بشودزندهخودشبهشمادرزندگییا.بایستیدزندگیروي،استزندگیبراساسکهبشوید

.ذهنیمنبهبشوید
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دود چون دید وي را بی وي اشمیکو گریزان و اَنایی در پی اش

منیتبااینکهبرايچرا؟،واستگریزانماازخدایاحقیقیمنیعنی،کنیممعنیاینطوريتوانیممیرابیتاین

میدنبالشذهنیمنیتونانیتابامااینکهبراي،کندمیفرار،استگریزانماازحقیقیمن.دویممیدنبالشما

ويدیدچون،دودمیزندگییا،دودمیحقیقیمنیعنی،دودمی.بیندازیمرامنیتایننیستیمحاضرودویم

منهنوزبیندمی،کندمینگاهمابهگرددبرمیزندگیوقتییعنی،بیندمیاوبدونرااوچون،اشويبیرا

میپرداردمادلببینداینکهمحضبه،هستیماوبدونمایعنی.دویممیدنبالشذهنیمنباماو،هستذهنی

.گویدمیراهمیندارداآلنکهایستدمی، وااوازشود

چون بِمردي طالبت شد مطلَبتطالبِ اویی، نگردد طالبت

یابمیرياگر.شودنمیتوطالب،حقیقیمنیازندگییعنیاو،خواهیمیذهنیمنبا،اوییطالبذهنیمنباتو

ذهنیمنبهنسبتاینکهمحضبهیعنی.شودمیتوطالب،تومعشوق،تومطلوبیاتومطلب،مرديوقتی

نگهراذهنیمنکهزمانیتاولی.شویممیزندهاوبهما،شودمیماطالبخدا،یامامعشوقیامامطلب،بمیریم

میفقطمن،بیندازمرادردهایمکهبدهیدفرمولیکگوییدمیشماکهکسیاي،گفتممیراهمینحاالداشتیم

یعنی،آمدنخواهددرجوراینشودنمی،بیندازيرادردهایتخواهیمیوقتیشما،بیندازمرادردهایمخواهم

براي،انداخترادردهاشودنمیذهنیمنبا،بیندازيرادردهایتخواهیمیذهنیمنباچون،نروراراهاین

.استدردشماذهنیمنازايعمدهقسمت،استزندهدردهایشبهذهنیمناینکه

،کندمیدرستراخودشچیزهاییبراساسوبافدمیداردراخودشکهياباشندهیکازاینکهمثلدرستشما

میفرعونازهمشما،دربرويآنسلطهزیرازتوانینمیکه،کندمیتهدیدراشمافرعون،ردیگفرعوناز

همین،خواهیمنمیچیزيدیگرماکنیدکمرامادردهايشما،کنیدکمرامادردهايکنیدلطفحاالکهخواهی

می،هستیمنپیروانجزوشما،بدهمدردتوبهکردمدرستراشماکهگویدمیهمآن.کنیدکمرامادردهاي

من،چیزيهمچونشودنمی؟توبهبدهمکمدردمنگوییمیمنبه،هستیکوچکفرعونیک،رامنپرستی

.شودمیطالبت،خدا،تومعشوقیعنیتومطلببمیريذهنیمنبهنسبتاما.هستمکردنایجاددردبراي
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طالبی کی مطلبت جوید تو را؟شو شوید تو را؟اي، کی مردهزنده

باشویدنمیراتو،خدامعنیبهاینجادرشومرده،ذهنیمنبهيازندهکهزمانیتا.گویدمیراهمیندوباره

بهنسبتباید،بشوررااینشومردهبهبدهندبرندنمیکهرازنده،بشویدراتوشومردهکهبمیريباید،حکمتش

خداطلبذهنیمنباپس.کردنخواهدجستجوراتو،تومطلب،طالبیذهنیمنباکهزمانیتا.بمیريذهنیمن

من،دیدشودمیفقطراذهنیمنشدهگشودهفضايوتسلیمبعنوان،دیدشودمیفقطذهنیمنبا،نکنیم

کوچک،کنکوچک،کنکوچکراذهنیمن،بشودکمدردهایتخواهیمیاگر،کردکوچکشودمیراذهنی

ذهنیمناگراولماکهاستاینمنظور.کردهتعیینشمابرايزندگیکهمنظوريهمینبههمینیعنیکن

.بشویمزندهاوبهیا،بشویمزندهاوبهنسبت،بمیریمذهنیمنبهنسبت،دادیمتشکیل

فَخرِ رازي رازدانِ دین بديبین بديبحث ار خرَد رهاندرین 

دینکاردر،بودهدیناستادکهرازيفخراماماینصورتدر،بودبینراهذهنیمنعقلاگر،بحثایندرگویدمی

خدامرکزواوبهشدنزندهحقیقیدینیعنی،استحقیقیدین،دینازمنظورشاینجادر.شدمیرازدانهم

راباورهاکهکسیبنابراینه،بوددادهقرارراباورهامرکزشدررازيفخر:کهبگویدخواهدمیودادنقرار

بهشدنزندهویکتاییفضايبهرفتنوذهنازکردنحرکتِ بحثایندر.نیستدینرازدانبدهدقرارمرکزش

وباورهاانسانکهاستاینبامغایراین،شودبکوچکذهنیمنبهنسبت،نخواهدذهنیمنباانساناینکهوخدا

رازدانذهنیمنعقلیاذهنیمنخرد،بحثایندراگرگویدمیببیند،آنهابراساسومرکزشبگذاردراالگوها

.استنفهمیدهکهاستاینمنظورشکه،فهمیدمیرادینراز،رازيفخرصورتایندر،بودبینرهیا،شدمی

عقل و تخییالت او حیرت فزودلیک چون من لـَم یذُق لَم یدرِ بود

او، حیرت و سرگشتگی او را بیشتر حلواي تَنتَنانی تا نخوري ندانی، عقل و خیاالت: اما چون در مثَل گفته اند که

.کرد

بایدانسانکهزدیمراتمثیلاینبارها. فهمدنمیرااشمزهنچشدراچیزيکهکسییعنیمن لـَم یذُق لَم یدرِ

شده،تشکیلچیازعسلکهباشدداشتهمطالعهعسلبهراجعکهاین.چیستعسلبداندتابچشدراعسل

راجعبزندحرفهمهایناینکهجايبه.فهمدنمیراعسلمزه،کنندمیدرستجوريچهو،هستچیرنگش

.گویدمیراهمینهماینجادر.هستچیعسلبفهمدتا،بخوردعسلقاشقیکاستبهتر،عسلبه
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کردهتجربهرافکرتادوبینفاصلهیعنی،باشدکردهتجربهراضرالة نعرآنراحضوربایدکسییکگویدمی

بافقطباشدنچشیدهاگرولی،اشدبچشیدهراخدابهشدنزندهوحضورمزه،باشدشدهزندهآنبهیعنی،باشد

یعنی.کندمیزیادرااوسرگشتگیوحیرتخیاالتش،وعقلفقط،باشدپرداختهآنهابهتحلیلوتجزیهوفکر

.بگویدرااینخواهدمی،بشودگمذهنیشمنعقلوخیاالتشدرآدمبیشترکهشودمیسبب

از فناآن اَنا مکشوف شد بعدکی شود کشف از تفکّر این اَنا؟

منازو،شودمیزندهخدانهایتبیبهانسانکهحقیقیمناینیعنی؟انااینتفکرازکشفشودکی:گویدمی

آیندنمیذهنازکهکسانیآن. استمهمیبیت.شودنمیکشفکردنفکروسیلهبه،بیرونآیدمیذهنی

مادیناینکهبراي،شماستازبهترمادینکهکنندمیاستداللهاخیلی،پردازندمیتوصیفبهاش همهبیرون،

اینیااستبهترتعریفاینکنیدنگاهشما،کندمیتعریفطورياینشمادین،کندمیتعریفطورياینراخدا

کشفشودکی: گویدمیراهمین.آیدنمیدرتعریفبهکهخدا،تعریفیچهکندمیفرقیچهاست؟بهترتعریف

.شودنمیکشفکردنفکرازماحقیقیمنیعنی، انااینتفکراز

،مناینیعنی،کندنمیدرستچیزيآدمکردنکشفدرچرا؟بردمیکاربهراکشفکلمهشدمکشوفاناآن

حقیقیمنآن. هاانسانما،اده؟توایسکیهمصفسر،اولصفدرو،بشودکشفبایدفقطخدا،ما،حقیقیمن

هویتهمباورهايمخصوصاً،هاشدگیهویتهم،بمیردذهنیمنبهبایدانسانیعنی،شودمیکشففناازبعد

بشودکشفبشود،کشفخدانهایتبیبهشدنزندهیعنیحقیقیمنتا،آنهابهنسبتبشودفنا،بیندازدراشده

.بشودساختهنه

حلول و اتّحادمغاکیِّدر فتد این عقل ها در افتقادمی

داریمذهنیمنیکذهندرمایعنی،جووجستدرافتندمی،ذهنیمنهايعقلیعنیهاعقلاینگویدمی

حقیقیمنیاوفکرشدرکندمیتجسمچیزيیک،داندمیفکریکهمراخدا،شدهتشکیلفکرازذهنیمن

درفکردردنبالشرودمیو،استفکرازشدهساختهمنتها،استچیزکندمیفکر،کندمیتجسمچیزيیکرا

،خداییتیمماگوییممی،ذهندرهستیم؟چیماکهپرسیدمیمثالًشما،گفتم.ماندمیذهندرنتیجهذهن در 

. استکاملاست؟جوريچه،ماستاصلیمنهمینخداییتاست؟چیخداییت
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همانبودیمازلازکهخوديهمان،باشیمخودمانبایدماخوبخیلی، مدهاستادبهدستایمآمدهجانکامل

باتانذهنیعنیچی؟یعنی،باشدخودشتواندمیچطوريآدمپرسیدمیتانذهنازشماخوب،باشیمباید

خدابهتوانیدنمیشماطورياینیعنی.کندمیتجسمفکرصورتبهکهبگرددايشدهگمدنبالبایدکردنفکر

کهخداشده،گمکهچیزيجويوجستیعنیافتقاد،افتقاددرهاعقلاینفتدمی:گویدمیهمینبراي.برسید

.بودههمیشهشمااصلوبودههمیشه،بشودکشفباید،کهنشدهگم

وحلولگودالدرافتدمینتیجهدر،کنیدکشفشبایدهستنیست،کهرویممیچیزيجويوجستدرما

درخداکهکندمیتجسمنتیجهدرو،دهدنمیدستازراذهنیمنانسانکهاستحالتیاتحادوحلول.اتحاد

،استمندرهماواستيدیگرچیزیکهمخدامنم،مندارم،ذهنیمنمنهمیعنی،کردهحلولاوذهنیمن

،نیستاینطوري.شدیممتحدخالصهدیگرباهم،استجسمیکهماودارمذهنیمن،منکهحالیدرهمباما

است؟چیبلکه

همچیزهابا،کندمیدرستذهنیمنذهنی،منباجهانبهرودمیيهوشیار،استفرمبیيهوشیارببین

کنیممقاومتنبایدما،کندمیبیدارراخودشخودش،بیداريوقضاقانون،فکانکنوسیلهبه،شودمیهویت

آگاهانهيهوشیاربابایدما،دانیممیبگوییمنبایدما،کنیمجووجستذهنبانبایدما،کنیمدخالتنبایدما

میکندمیبیدارراخودشيهوشیار،نکنیمارزیابی،نکنیمقضاوت،نکنیممقاومت،نکنیمدخالت،کنیمانتخاب

. بشودبایداینطوري،نهایتبیشودمیاینوایستدمیخودشروي،عقبکشد

نصبخودتاندرراآنوکنیددرستهمخدایییکوداریدنگهراذهنیمنفکرواستداللباشماشودنمی

جهانآنهاپشتازودارندمینگهراباورهاکهکسانی. استگودالگویدمیاینشودنمیچیزينوهمچ،کنید

:گویدمیحاال.افتندمیگودالاینبهآنهابینندمیرا

چو اختر در شعاعِ آفتابهماي اَیازِ گشته فانی ز اقتراب

نشاناآلندادهتوضیحمابرايدیگرجايرااقتراب،اقترابازگشتیفانیکهایازياي:دهدمیتوضیحخودش

کندمیطلوعآفتابوقتیستارهاختر،یکاینکهمثلدرستو.شونزدیکاوبه،شوتسلیمیعنی،دهممی

درستچیزيیک،جهانبهرویممیخداییتعنوانبههممایعنی.شودمیمحو،شودمیکمرنگیواشیواش
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همذهنیمن.شودمیمحوآن،کندمیطلوعمادرزندگیآفتابوقتییواشیواش،ذهنیمننامبهکنیممی

.شودمیخالیمامرکز،شودمیمحوهاشدگیهویت

سلطان. گفتیممیچیهستیادتان،کهگویدمیشدهزندهاونهایتبیبهکهکسی،کاملعارفیاایازبهاالن

هیچ،بشکنیدرااینگفت،دادبودندنشستهکهمرااُبه،آوردبیرونجیبشازگوهريیکوبودنشستهمحمود

رااینامراوعاقالنتمامبه،استمحمودسلطانهمخدا،استذهنیمننمادگوهراینگفتیم. نشکستندماکد

ایاز،دادایازبه.استارزشباخیلیایناستحیفگفتندو،نشکستندکدامهیچ،بشکنیکییکیگفتهوداده

.شکستراقیمتیاینبهچیز،کردراکاراینچراواستکافراینگفتندهمهبعد،شکستزود

بهیابدهمگوشاوحرفبهکنمبازرافضاوبشومتسلیمبایدمنیعنیلحظهایندراستمهمترشاهامرگفت

خرابراکاروکردنداشتباهدیدندخیلیامرا. نشکنماستقیمتیذهنیمناینکهبدهمگوشخودمحرف

بهکندمیالتماسداردایازموقعآناز.دورکنبارگاهمازراهااینگفتخدایامحمودسلطانخالصهکردند،

ببخش،ایم،نشکستههنوزکهراماهایعنیرا،امرااینشماکهخدا،بهکاملعارفطورهمینمحمود،سلطان

:گویدمیکاملعارفبهخدایا:گویدمیایازبهمحمودسلطانحاال

مثلمن،بهشدننزدیکوشدنتسلیمباايشدهفانیتوکهکاملیانسانايیعنی، زاقترابفانیگشتهایازاي

میتوضیحرااقترابکهبخوانید،شماهمدوبیتواینکند،میطلوعآفتابوقتیشودمیمحوکهايستاره

.بودهقرانآیهاینبهنظرشموالناشایددهد،

3606مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت 

بین و دور شودور خواهی، خویشنور خواهی، مستعدّ نور شو

باش،داشتهنورجذبمستعدوبشوتسلیمصورت،دراینزنده بشوي، خواهیمینوربهخواهی،مینورگویدمی

:استاینمنظورم،بیتواینشو،دوروکن،بزرگراخودتوببینراخودتزندگی،ازبشويخواهیمیدور

ور رهی خواهی ازین سجنِ خَرِب

 دجاس سر مکش از دوست واقْتَرِبو

.سرمکشخدا،یعنیدوستازصورت،دراینذهنی،منیعنیجهان،ویرانزنداناینازخواهی،میراراهیاگر

اوبهشویممیتسلیمکهلحظههرماراشدنتسلیمبنابراین،پساو،بهشونزدیکشو،تسلیمیعنیسجداو
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منهیچويشدفانیمن،بهشدننزدیکوتسلیمطریقازتوگویدمیایازبههمدراینجا.کندمینزدیک

: گویدمیهست،و اسجد واقْتَرِبآیههماین. بلهحاال،نمانده،توازذهنی

19، آیه )96(قرآن کریم، سوره علق

اقْتَرِبو دجاسو هعکَلَّا لَا تُط

.سجده کن و به خدا نزدیک شونه، هرگز، از او پیروى مکن و

اینشماپس،.شونزدیکخدابهوکن،سجدهوشوتسلیماینوبنابرنکن،پیرويذهنیمنازنکن؟پیرويکیاز

لحظهدراینتوبترساند،ولونکن،پیرويفرعونازهرگزنکن،گوشذهنیمنحرفبههرگزگرفتید،یادهم

ایندرذهن،بهرفتنازقبلشرط،وقیدبدونقضاوت،قبللحظهایناتفاقپذیرششو،تسلیمکن،سجده

برايکند،مینزدیکگویدمیببینیدکند،مینزدیکاوبهراتوکاراینوشو،تسلیمکن،ظیمعتسجد،اوصورت

استهمینبرايیم،ابودهاوماهمیشهنباشیم،اوامتدادماکهنبودهموقعهیچیعنینیستیم،جداماواواینکه

خدابلکهتراست،نزدیکمابهگردنرگازخداماست،باهمیشهخداکهاصطالحاینکه،گویدمیمرتبکه

خدازبانازگوید،میکسیچه.ياشدهنزدیکمنبهوياشدهفانیتوکه،گفتایازبهخالصه. بلهماست،خود

.گویدمی

اتّحادي مفتَتَننه از حلول و بلکه چون نطفه مبدّل تو به تن
بودي،ستاره،بوديمنجنسازکههمتو،شودمیتنبهمبدل،کندمیرشدنطفهطورکههمین:گویدمی

بزرگبودي،منجنسازرسیدي،منبزرگیبهیعنی.شديمنبهمبدلباالخرهوشديبزرگبودي،کوچولو

.گویدمیمابههمخداگوید،میایازبهمحمودسلطان؟راهااینگویدمیکسیچه.شديمناندازهوشدي

میراهااینها،اینوبینیممیمی دانیم کوچکراخودمانخیلیاالن،داریمغلطدیدچونماکنید،توجهالبته

داریم،نگهراذهنیمنماکهایننهیعنیمفتتن،اتحاديازنهوحلولازنهبارهودببینیم،درستتاخوانیم

میجسمبهتبدیلنطفهکهطورهمینبلکه.نهطورياینکنیم،یکیهمبارادوتاکنیم،ذهنیخدايوتجسم

.گویدمیخدازبانازشدي،مناندازه،شديبزرگبودي،نورهمتوهمیشهشودمیتنبهشود،

تولطفی، همه مسبوقِسابقِعفو کن، اي عفو در صندوقِ تو
عفوتوکهگویدمی.گویدمیاونهایتبیبهشدهزندهانسانبهخدازبانازراهااینموالناکهآیدمینظربه

کهچراتوست،صندوقدرعفوکهاینبرايعفوکن،توگویدمیایازبهخداایاز به خدا می گفت، االن حاالتاکن،
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هستند،تومسبوقهمهمنی،اندازهتومنی،لطفرسانندهتولطفی،پیشتازتووهستم،توهممن،هستیمنتو

وپیشتازي،آنهابهنسبتتوو،کنیعفوراهااینتوانیمیتوند،انشکستهرااینهنوزکهکسانیآنهمهیعنی

.نداگرفتهراتودامنگویدمیهااین

اَمرِ کُناي تو سلطان و خالصۀعفو کن؟: من که باشم که بگویم

گفتهایازبهخدازبانازکهگویدمیجوريیککهدرحالتی،بگویدخدابهبایدایازراهااینکهآیدمینظربه

همکنامرخالصهوهستیتوسلطانبلکه،راآنهاکنعفوحتیکهگویمنمیحتیهممنکهگویدمیشود،می

موالنازبانازشود،میوبشوفرمانیعنی امرکن،خالصه. نیستکنامرخالصهخداکهدانیدمیهستی،تو

.کاملانسانباشد،بایدشدهزندهاونهایتبهانسانداردکهدیدي

اي گرفته جمله من ها دامنتمن که باشم که بوم من با منَت؟

درمننمایندهتوهستی،نهایتبیتوهستی،مناندازهاندازه،نظرتوازتو،منباباشمکهکیستممنگویدمی

خداکهبگویدخواهدمیموالناآید، به نظر می. گرفتندراتودامنامرا،همینهامناینتمامهستی،زمینروي

امرکنخالصهکههستندآنهاوکند،میزندهخودشنهایتبیبهراهااینفرستد،میراعارفانسانهاي

بهایم،گرفتهراآنهادامنماوشوند،میمابیداريسببآنهاشوند،میماشدنبخشودهسببآنهاوهستند،

کهکنیکمکهااینبهتوببخشی،راهااینتوکهساختم،تورامنستی،ههااینجنسهمتوآیدمینظر

.کنیبیدارراهااینتوبشوند،بخشوده

150ربا100یعنی تعدادبهواقعاکند،بازدرشماراشیمعناابیاتاینکهاینبراياستالزمبارهاوبارهاخواندن

کهفهمیدخواهیدبخوانید،بخوانیدبخوانیدکنید،تکراربخوانیداینطوريشمابرنامهچندیناگربخوانید،بار

یابخوانیدشما.ببریدکاربهعملدرراهاگرفتهیادبتوانیدکهشودمیسببخواندنزیادو،گویدمیچهموالنا

تکرارکردند،پیشرفتکهکسانیآنتماموخودمتجربهبهدانممیمنولیگذارد،نمیتاثیرمنحالبهنخوانید

.کنممیتکرارهمهاینهمین،براي.استکارکلیدکردنتاملوخواندن،زیاد

ودانشاینکهکنممیراکاراینآیممیاینجا اینبرايمناست،بیداريیکبرنامهاینازبندهمنظورترینمهم

هوشیاريتبدیلیعنیکاراینفرعینتایجازیکیبیفتد،کاربهبیفتد،کاربهوبشودمنتقلشمابهاطالعاتاین

.کردنخواهیدایجادجدیددرددیگرشماد،وشخواهدتمامشمادردهايکهبودخواهداین 
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