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 ا نیستـه او به جز کارساز جان
 ا نیستـه نکند با تو ظلم، از آن

 فتادــد هـوض دهـکی را عـهر ی
 چون یکی بست َده بر او بگشاد

 

عادت کنید که همیشه از یک دروازه  شود. برای مثال اگرمیست که به چیزهای ثابت متمرکز مشکل انسان در ذهنی
 بینید. شما فقط آن یک دروازهشود که در اثر آن، راه دیگر را نمیایجاد می وارد شوید، یک نوع نگاه تونلی در شما

گاه شما خلق به دلیل تونلی که در دید مانید. اگر آن دروازه بسته شود،های دیگر غافل می بیند و از دروازهرا می
جوید، باید یاد بگیرد که چگونه از نگاه تونلی رها شود و چگونه به می شوید. کسی که خدا راشده، دچار ترس می

 .ممکن، آماده و قابل دسترس باشد هٔ شیو هر
ت، خواهد شد. این یک حرف فلسفی نیس دیگر به روی شما باز هٔ شود، همان دم َده دروازاگر یک دروازه بسته می

 توانیدیخود استید که نم هٔ قدر درگیر گذشتکنید. شما آنسر خود نگاه می بلکه یک واقعیت است. شما اما فقط به پشت
دیگری هم وجود داشته باشد. شما فقط  هٔ درواز توانید کهشوند و حتا باور نمیباز میرا ببینید که  مقابلهای  دروازه

شوید، می وار از همان یک دروازه وارد و خارجبسته و میموناید. شما چشمخو گرفته یک دروازه را بلدید و به آن
 .دانیداید و آن را کافی میشما به آن آموخته شده

شما به خاطر بسته شدن آن دروازه  گیرد. رنجاکنون با بسته شدن آن دروازه، رنج و ترس عظیمی شما را فرامی
 .توانید ببینید؛ نگاه شما متمرکز استچیز دیگری را نمی ماست؛ زیرانیست، بلکه به خاطر نگاه تونلی ش

دروازه را به روی شما نگشوده باشد،  گوید تا زمانی که خدا دهتان کمی بازتر شوند. سنایی میبگذارید چشمان
 .کنیدها را پیدا مینگاه کنید، حتما آن دروازه بندد. به اطراف خودای را نمیدروازه
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آید. هر زمانی دهد. هر روز این اتفاق پیش میمی ام، همین را نشانمن نیز که با هزاران اهل مراقبه کار کرده هٔ تجرب
باالتری ارتقا  خواهید به جایگاهکهنه باید بسته شود؛ در غیر آن چگونه می هٔ درواز و… شودیک دروازه بسته می

ا قبلی باید بسته شود ت هٔ تغییر وجود ندارد. درواز دیگر امکانکنید؟ اگر همواره از یک دروازه عبور و مرور کنید، 
 .دیگر و در بُعد دیگر حرکت کنید هٔ زاوی مجبور شوید از

دلیل، مرشد نیز ترسناک است و مردم به همین  قدیمی شما را ببندد. به همین هٔ تالشد تا دروازمرشد به هر طریقی می
ز او ا معینی که اگر از حدشان گذشت و تاب آن را آورده نتوانستند، بتوانند هٔ فاصل گیرند؛خاطر از او فاصله می

 .بگریزند
خواهید ترقی کنید، ولی زمانی که می وقتی که یک دروازه به روی شما بسته شود، آزاردهنده است. همچنان شما

ساده را  هٔ ا حتا یک محاسبشود. شمتان خراب میتان کشال و اعصاب تان بسته شد، لب و رویای به رویدروازه
 دیدگاه جدید باشید؛ در قلمرو نو و حرکت با یک هٔ کنید که چنین است: اگر میل ترقی دارید، باید همیشه آمادنمی درک

همان  دانند، اما در صورتی که بامرشدان می هٔ مصوون و راحت است و این را هم قبلی، هٔ تازه. درواز هٔ در مرحل
 .مانیدو مرده باقی می« کهنه»هنه باقی بمانید، ک هٔ درواز
 .خود را هر دم بمیرید! زندگی تولد پیاپی است و هردم باید بمیرد و دوباره زنده شود هٔ گذشت

دیگر باز شده است. او  هٔ که ده درواز ای بسته شد، او باور دارداولین آزمون رهروان سلوک این است: وقتی دروازه
به زندگی  .پالد. توکل همین استاند، میهایی را که باز شدهبه دور و بر خود دروازه برد ورا از یاد میبسته  هٔ درواز

 .امیدوار باشید، به هستی اعتماد کنید و به آفریدگار توکل
*** 

 تو ندانی نه نیک و نه بد را
 خازن او بِه تُرا که تو َخود را

 چون شوی نیست سوی حق پویی
 ی هست راه دق جوییتا بُوِ 
 نخوانی تو از کتاب خدامی

 نیست اموات مرده، بل احیا
 هر هدایت که داری ای درویش

 خویش هٔ حق شمر نه کرد هٔ هدی
 ایادی او هٔ سبب هدی

 نفس را مهتدی و هادی او
 

توانید توانید بیهوده باشید؛ نمیدلیل نمی به یاد داشته باشید که دست آفریدگاری در خلقت شما دخیل است و به همین
 جوره خلق کرده است؛ طوری که دیگر هیچشما را بسیار منحصر به فرد و بی از روی تصادف خلق شده باشید. او

د است و کسی را دقیقا شبیه شما نخواه هیچ کسی را مثل شما نیافریده اید! او قبالً یی مثل شما نیست. شما تک«شما»
 .گذاشته است کنید که چقدر به شما ارجآفرید. توجه 

. عراده موتر را شبیه هم تولید کند هانیست که میلیون« فورد»آفریدگار، یک شرکت صنعتی مثل شرکت موترهای 
 ،ثابت تولید نگردیده هٔ ساخته و یک نمونافراد بشر بر اساس یک قالب پیش .او یک خالق است، نه یک شرکت تولیدی

آمیزی کرده طور خاصی رنگ ر فردی دقت منحصر به فردی به خرج رفته است. او شما را بهبلکه برای خلقت ه
خاصی هم به شما بخشیده است. شما منحصر « وجود»و  است، به طرز خاصی ریخته است، شکل خاصی به شما داده

 .نه کاپی به فرد استید؛ اصلی استید،
حقیقت روشن است. مردم خود را دوست ندارند  خته است. و این یکید؛ اگر ببازید، او بائو به یقین که شما مخلوق او

ا ر ها مدام شماگر خوداید. کشیشکنند. شما همگی سرکوببالعکس خود را سرزنش می نهند، بلکهو به خود ارج نمی
انید و این دارزش میدهید. خود را بیمی اید و به آن دوامشده« شرطی»اند. برای سرزنش خود گونه بار آوردهاین

 .گذاری خالق همین استبرای ارج ترین مانعیکی از موانع است؛ بزرگ
 اید؛ زیرا احترام به تابلوی نقاشی، احترامگذاشته گونه در واقع به خالق ارجعاشق خود باشید، به خود ارج نهید که این

 شعر. شما اید و هماندوست داشتن شاعر آن است. شما همان نقاشی هٔ یک شعر به مثاب به نقاش است و دوست داشتن
گذاری مخلوق، سندی بر وجود خالق است. تنها راه ارج اید؛ زیرااویید. شما سندی روشن بر وجود خالق هٔ موسیقِی ساخت

 .ترین مخلوق اوییدرا گرامی بدارید. و شما نزدیک خالق این است که مخلوق
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نکوهد، تمام جهان را که خود را می تواند کسی دیگر را هم دوست بدارد و آنیکند، نمیکسی که خود را سرزنش می
 اند. نخستین کاری که یک مرشد برایها همه را مسموم کردهگران است؛ آننکوهش کند. جهان پر از ایننکوهش می

ترین کار برای مرشد این است که مشکل .ود او بیرون کندیک سالک باید انجام دهد این است که این زهر را از وج
اید؛ قابل قیاس نیستید؛ در درون خود ظرفیت را آگاه کند که قابل ستایش شما را برای خودتان ارجمند سازد؛ شما

 .دارید؛ بوداها در درون شما نهان است و شما بذر بوداهایید عظیمی
 

 چون شوی نیست سوی حق پویی
 اه دق جوییتا بُِوی هست ر

 نخوانی تو از کتاب خدامی
 نیست اموات مرده بل احیا

 
نزد مرشد بروید که باید چیزهایی را ترک  توانیدگوید: به جانب من بیا! اما در صورتی میسنایی مثل هر مرشدی می

 شمنان تمامها دمانید و هرگز مرشدی را نخواهید یافت. کشیشها میکشیش کنید. اگر چنین کاری را نتوانید، با
 .اندمرشدان
خدا حرفی  هٔ ها در باردارد. کشیش ها از هم فرقها هرگز مرشد، و مرشدها هرگز کشیش نیستند؛ مسیر آنکشیش

چنان  هاکنند. آنخدا سوء استفاده می هٔ ها از فرضیاند: آنخود تجارت ساخته ها از خدا برایبرای گفتن ندارند. آن
 .گذارندخدا را هم بدون سوء استفاه نمی هٔ اند که حتا ایدکریه

است، شیطان نیز به ستایش او آمد و در  بر مبنای یک روایت، زمانی که خدا جهان را آفرید و دید که بسیار زیبا
 «!به به چه قدر قشنگ و عالی! بیا این را یک دفتر معامالت بسازیم»بانگ داد:  ها خیره شده بود،حالی که به شگفتی

کنند. تمام رهنمایی معامالت می سازند؛ هرچیزی را تبدیل به یک دفترروحانیون هرچیز را یک تجارت میاکنون 
 در خدمت همان ها. کشیشاند و به کلیساهای آنها تقلیل یافتههای آنمؤسسه بینی بوداهای بزرگ در نهایت بهجهان

 .شیطان است
 

 نخوانی تو از کتاب خدامی
 احیا نیست اموات مرده، بل

 

بهشت و دوزخ و در  هٔ خدا و فرشتگان، در بار هٔ ها درباردهند. آنها را به خورد شما میهایند که افسانهو این کشیش
خن س شود و عقوبتی که برای گنهکاران در نظر گرفته شده است،پرهیزگار را نصیب می هایپاداشی که انسان هٔ بار
 .ندااینها افسانه هٔ گویند. هممی

شوید. مانید و هرگز هوشیار نمیابله باقی می ها شدید، افسانه هٔ دهد و چون شما دلبستکشیش افسانه را به خورد شما می
های ه افسانهپیوست هاست وست در خدمت شیطان. تمام کارهای یک کشیش، تزئین افسانهایفروشنده آگاه باشید! کشیش

 .ترسداز حقیقت بسیار می را ندارد، در واقع اوکند. او پروای حقیقت تازه ابداع می
هرجا که مردی شبیه مسیح هم وجود  .بدین سبب هر جا که انسانی شبیه بودا ظهور کند، کشیش علیه او قرار دارد

ند و آنها هایشود که کسانی چون بودا و مسیح علیه افسانهاین خطر می داشته باشد، کشیش علیه اوست. او فورا متوجه
ک ی هٔ کند و به اندازچیزها زندگی می گانه زیر نام دین را ویران خواهند کرد. کشیش اما با همینهای بچهآن یاوه تمام

 .ترین تاجر جهان استبزرگ عمر در آن مهارت و تجربه دارد. کشیش،
مک چه رقم ن»فروشی رفت و به ارزش پنج ِسنت نمک خواست. دکاندار پرسید: کسی به یک دکان خوراکه

 «خواهی؟می
 خواهم دیگر؛ نمک ساده و خالص. چند رقم نمک داری؟خواهم؟ نمک میچه رقم نمک می»مشتری گفت: 

 هٔ مشتری را به طبق«. بیا با من !هیچ خبر نداری که چند رقم نمک وجود دارد»دکاندار پوزخندی زد و گفت: 
 .پنجا بشکه نمک بودحاوی حد اقل چهل تا  زیرزمینی برد و انباری را نشان داد که

 «اند؟های متفاوتاینها نمک هٔ هم»خریدار با تعجب پرسید: 
 «.های مختلف داریمهای مختلف و برای استفادههایی با قیمتاینها از همدیگر فرق دارند. ما نمک هٔ بلی، هم»دکاندار: 
رنگارنگ نمک، باید کوهی از نمک  هایبوجی اید. به نظرم با داشتن این همه آ بخدا! شما متخصص نمک»مشتری: 

 «.ماهرید فروشرا فروخته باشید. شما واقعا یک نمک
 

ش فروتواند نمکاوه، من؟ نه، من به فروختن نمک خیلی خوب نیستم، اما کسی که اینها را به من فروخته، او می»ـ 
 !خوب باشد
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به همین سبب سه صد دین در جهان وجود  .ذهن کند؛ برای هر نوع مردم و هر نوعمتولیان دین مدام افسانه ابداع می
گونه های متفاوت. اگر اینمختلف و مطابق نیازهای هرکس و به قیمت خصوصیاتدارد؛ سه صد نوع افسانه، با 

رویکرد علمی، واحد  نیازی به سه صد نوع دین است؟ سه صد نوع علم وجود ندارد. علم یکی است زیرا نیست، چه
 .واحد است و مبانی آن نیز

ها باقی ها و سوسانها، سناییبهاءالدین ها محو شوند و تنها بوداها،دین هم یکی خواهد بود، در صورتی که کشیش
 ، باید«دیانت»در جهان وجود خواهد داشت، نه دین. برای دست یافتن به « دیانت» بمانند. در این حالت، نوعی از

 .های مسیحیت، هندو و اسالم را رها کرد افسانه
 

 چون شوی نیست سوی حق پویی
 تا بُِوی هست راه دق جویی

 

جود دارند. حیات آدمی بر  هایی چون پول، قدرت، شهوت، طمع، خشم، انحصارطلبی و چیزهای دیگر وخواست
 سنگ بدون خانهاند. اما اگر فقط پایزندگی هٔ سنگ خانندارد؛ اینها پای چرخد. در اینها اِشکالی وجودهمین نیازها می

هرگاه تمام خانه ساخته شده باشد،  سنگ در ساختار کلی خانه معنا دارد؛باشد، در آن صورت مطلقا بیهوده است. پای
فایده روید، کامال بیهوده، بیسنگ ساخته بهرگز ساخته نشود و شما مدام پای سنگ هم کاربرد دارد. اگر خانهآنگاه پای

 .هدر دادن انرژی و زندگی است و
به همین دلیل هم است که روانکاوی تا هنوز  .زیگموند فروید درگیر غرایز اولیه باقی ماند. نارسایی کار او همین بود

 ایهت. هنوز خانسنگ بدون در و دیوار باقی مانده اسدر حد یک تهداب و یک پای نتوانسته به خانه تبدیل شود. فقط
 .نشده که بتوان در آن زیست

کف عمارتی به نام انسان محدود زیرزمینی و هم من همیشه خودم را در طبقهٔ »او باری به یک دوستش نوشت: 
 «.امکرده

گفت که او خودش را در زیرزمیِن زیرزمینی محدود کرده او گفته است که فروید باید می هٔ الدوس هاکسلی در بار
 .است

هم دارد. انسان خودآگاه نیست؛ این هم درست،  باالیی هٔ زیرزمینی دارد؛ این درست است، اما او طبق هٔ انسان یک طبق
خواهید  اید، در زیرزمینی باقیتا زمانی که جستجوی آن فراآگاهی را آغاز نکرده .اما ظرفیت فراآگاهی را هم دارد

خیز امکان پرواز در شما هست، اما به حالت سینه ان آن فراآگاهی، با آنکهماند و حتا در زیرزمینِی زیرزمینی. در فقد
دلبستگی شما به  گشایید؛ زیراهای خود را نمیشما توان پروانه شدن را دارید، اما بال .روی زمین باقی خواهید ماند

 .غاز کنیدها را آکردن به ستاره روی زمین بسیار است. این دلبستگی باید تغییر کند. باید نگاه
هندوها «. چشم باید بود و گوش جمله اعضا»گویند همین است: در حضور مرشد، می« ادب»چیزی را که صوفیان 

ها، گویند. در حضور مرشد بودن یعنی نگاه کردن به ستارهمی (satsang) آن را گفتگوی معنوی یا همنشینی مقدس
به اینکه به اکنون خود خالصه  ر شما امکان دارد. یعنی شادمان بودنباال و اینکه چیز باالتری هم د هٔ طبق آگاه شدن از

حدود م ای که آسمان نیز شما راتوانید به قدر میل خود پرواز کنید تا اندازهمی توانید بال داشته باشید؛اید؛ مینشده
 .نتواند

 

 نخوانی تو از کتاب خدامی
 نیست اموات مرده، بل احیا

 یچون شوی نیست سوی حق پوی
 تا بُِوی هست راه دق جویی

 
زیرزمینی یعنی در گرو غرایز خویش باقی  اند که درجهانیدر جهان دو گروه مردم وجود دارند؛ یکی مردمان این

هردوی  .مانندها باقی میاند، همان دیندارانی که در گرو افسانهجهانیمردمان آن مانند و دیگری هم به اصطالحمی
 .اند این گروه، گمراه

 :گویدکند چنانکه سنایی میها را ترک میسالک واقعی خود را از این دو چیز برحذر خواهد داشت. اول او افسانه
 

 داـو از کتاب خـنخوانی تمی
 نیست اموات مرده، بل احیا
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 5تر 5 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

جه واند. در گام دوم متها ابداع کردهکشیش هاست؛ همان چیزهایی کهنخستین چیزی را که باید کنار بگذارید، افسانه
ه ب عظیمی در آن نهفته است که اگر آزاد شود به پلی تبدیل خواهد شد که زمین را غرایز خود باشید، زیرا انرژی

 .کندآسمان وصل می
 

 هر هدایت که داری ای درویش
 ویشـخ هٔ حق شمر نه کرد هٔ هدی

 

ای یاد داشته باشید، حتا برای لحظهمدام به  کند که در طریقت عشق، او )آفریدگار( را بایدسنایی دوباره یادآوری می
گزیند. برمی کنید، اوست که شما رایاد داشته باشید که هرگاه به جانب خدا حرکت می او را فراموش مکنید. همیشه به

من فرد عادی نیستم، من دنیاپرست نیستم، من  .ببین! من خداجوی بزرگم»ای هم به این فکر مباشید که برای لحظه
 «من یک فرد روحانی استم. من فقط خدا را جستم و در پی ثروت و قدرت نبودم .وقات دنیوی نیستمشبیه سایر مخل

 .اید. نفس شما بازآمده استدر این صورت شما دوباره به زیرزمینی سقوط کرده
ه ک طریق عشق به یاد داشته باشید کنید؛ برعکس، درای هم فکر مکنید که گویا شما خدا را جستجو میبرای لحظه

توانید او را دریابید؟ کسی که شما را برگزیده، باید همو باشد و کسی می باید او شما را فراخواند. در غیر آن، چطور
 گیرد و ازناشناخته دست شما را می شما را به جانب خویش کشیده است نیز همو. کسی که در آن مسیر مرموز و که

 .خداوند شماست، مالک شمااو  .دهد، اوستتان میهای موهوم نجاتپدیده
 

 هر هدایت که داری ای درویش
 ویشـخ هٔ ردـحق شمر نه ک هٔ هدی

 

 نه، اگر فکر کنید که با زور« قرار دارم. توانش را دارم که در این مسیر»گونه فکر مکنید: حتا برای یک دم هم این
 .ایدهانداخت اید؛ خط فاصلی میان خود و خداهمتکبر شد اید؛ کامالً منحرف شده کامالً  دارید،خود در راه طریقت گام برمی

 «.آورد تا منحرف نشوم، اوستکند اوست. کسی که بیادم میکسی که مرا هدایت می»
 

 ایادی او ه  سبب هدی
 نفس را مهتدی و هادی او

 

اموشی، به بود به معنای عدم فر (A-LETHIA) قشنگی را برای حقیقت به کار برد. آن واژه اَِلتیا هٔ افالطون واژ
 .پیوسته به یاد داشتن معنای به خاطر داشتن، به معنای

خدا هست: فقط خدا هست. او »گونه: این ؛حقیقت، مدام به یاد داشتن است. حقیقت، عدم فراموشی است در هرلحظه
. او ستجستجوی حقیقت را داده است؛ او مرا برای یافتن خودش برگزیده ا به من حیات بخشیده است؛ او به من میل

 «طریق مرموزی مرا فرابخواند، در غیر آن چگونه در راه او حرکت کنم؟ باید به
کشاند. منم که کهربا به سوی خود می ساناو معشوق من است که مرا به»دهد: عاشق، به یادداشتِن خود را دوام می

 «.شوم. این کار من نیست، این عنایت اوستاو جذب می شوم؛ منم که به سویبه سوی او کشیده می
اهد رفت. رفته از میان خونخواهد کرد و رفته شما سر بلند« نفس»اگر بتوانید به خاطر بسپارید که این عنایت اوست، 

 است و آنگاه عاشق، معشوق و عشق« یک»، «سه»اید. آنگاه شما به منزل رسیده زمانی که نفس در میان نباشد،
 .الحقیقهاید؛ وارد حدیقهست. پس، شما وارد باغ شدهییک
 

 …ادامه دارد
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