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  59مولوی، دیوان شمس، غزل شماره 

 تو از خواری همی نالی نمی بینی عنایت ها

  هامخواه از حق عنایت ها و یا کم کن شکایت

 را عزت همی باید که آن فرعون را شاید تو

 بده آن عشق و بستان تو چو فرعون این والیت ها

 خنک جانی که خواری را به جان ز اول نهد بر سر

 پی اومید آن بختی که هست اندر نهایت ها

 دهان پرپست می خواهی مزن سرنای دولت را

 نتاند خواندن مقری دهان پرپست آیت ها

 از آن دریا هزاران شاخ شد هر سوی و جویی شد

 به باغ جان هر خلقی کند آن جو کفایت ها

 دال منگر به هر شاخی که در تنگی فرومانی

 به اول بنگر و آخر که جمع آیند غایت ها

 اگر خوکی فتد در مشک و آدم زاد در سرگین

 رود هریک به اصل خود ز ارزاق و کفایت ها

  سگ گرگین این در به ز شیران همه عالم

 که الف عشق حق دارد و او داند وقایت ها

 تو بدنامی عاشق را منه با خواری دونان

 که هست اندر قفای او ز شاه عشق رایت ها

 چو دیگ از زر بود سیه رویی چه غم آرد

 که از جانش همی تابد به هر زخمی حکایت ها
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 تو شادی کن ز شمس الدین تبریزی و از عشقش

 که از عشقش صفا یابی و از لطفش حمایت ها

* 

 

 1311مثنوی، دفتر دوم، سطر 

 می درد می دوزد این خیاط کو

 می دمد می سوزد این نفاط کو

 ساعتی کافر کند صدیق را

 ساعتی زاهد کند زندیق را

 زانک مخلص در خطر باشد ز دام

 تا ز خود خالص نگردد او تمام

 زانک در راهست و رهزن بی حدست

 آن رهد کو در امان ایزدست

 آینه خالص نگشت او مخلص است

 مرغ را نگرفته است او مقنص است

 چونک مخلص گشت مخلص باز رست

 در مقام امن رفت و برد دست

 هیچ آیینه دگر آهن نشد

 هیچ نانی گندم خرمن نشد

 هیچ انگوری دگر غوره نشد

 هیچ میوۀ پخته باکوره نشد
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 پخته گرد و از تغیر دور شو

 رو چو برهان محقق نور شو

 چون ز خود رستی همه برهان شدی

  چونک بنده نیست شد سلطان شدی

 ور عیان خواهی صالح الدین نمود

 ها را کرد بینا و گشود دیده

 فقر را از چشم و از سیمای او

 دید هر چشمی که دارد نور هو

 شیخ فعالست بی آلت چو حق

 با مریدان داده بی گفتی سبق

 دل به دست او چو موم نرم رام

 مهر او گه ننگ سازد گاه نام

 مهر مومش حاکی انگشتریست

 باز آن نقش نگین حاکی کیست

 حاکی اندیشۀ آن زرگرست

 سلسلۀ هر حلقه اندر دیگرست

 این صدا در کوه دل ها بانگ کیست

 گه پرست از بانگ این که گه تهیست

 هرکجا هست او حکیمست اوستاد

 بانگ او زین کوه دل خالی مباد

 هست که کآوا مثنا می کند
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 هست که کآواز صدتا می کند

 می زهاند کوه از آن آواز و قال

 صد هزاران چشمۀ آب زالل

 چون ز که آن لطف بیرون می شود

 ها در چشمه ها خون می شود آب

 زان شهنشاه همایون نعل بود

 که سراسر طور سینا لعل بود

 جان پذیرفت و خرد اجزای کوه

 ما کم از سنگیم آخر ای گروه

 نه ز جان یک چشمه جوشان می شود

 نه بدن از سبزپوشان می شود

 نی صدای بانگ مشتاقی درو

 نی صفای جرعه ساقی درو

 کو حمیت تا ز تیشه وز کلند

 این چنین که را بکلی برکنند

* 

 

 . از دیوان شمس موالنا شروع می کنم59با سالم و احوالپرسی برنامۀ گنج حضور امروز را با غزل شماره 

  59مولوی، دیوان شمس، غزل شماره 

 تو از خواری همی نالی نمی بینی عنایت ها

  هامخواه از حق عنایت ها و یا کم کن شکایت
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" نالیدن"و . یعنی حس کوچیک شدن، حس حقارت، به طوری که من ذهنی ما واکنش نشان می دهد" خواری"

کمااینکه می بینید در انسان معمولی که معموال هم هویت با ذهن . هم یعنی شکایت کردن و واکنش نشان دادن

ست یعنی در ذهنش وجود دارد، درواقع معتاد به واکنش ست، یک چنین انسانی فقط از طریق واکنش نشان 

 .دادن یعنی عکس العمل نشان دادن به اتفاقات و چیزهای بیرونی، حس زنده بودن می کند

تو از کوچیک شدن و از ذلیل : می گوید که. امروز موالنا یک وجه دیگری از این موضوع را نشان می دهد

می نالی یعنی - یعنی ذلیلی که معموال یعنی به آب رفتن من ذهنی، کوچیک شدن من ذهنی" خواری-"شدن 

شکایت می کنی، واکنش نشان می دهی و همین کار در زندگی را به روی تو می بنده بنابراین توجهات زندگی 

زندگی در این لحظه می خواهد خودش را که از جنس آرامش . یعنی توجه" عنایت"را یا خدا را نمی بینی ،

ست، شادی ست و خرد ست از شما بیان کند ولی چون ما همه معتاد به واکنش هستیم در را می بندیم بنابراین 

عنایت ها را نمی بینیم؛ نمی بینیم که زندگی این لحظه می خواهد بهترین چیزها را برای ما پیش بیاورد فقط با 

 .واکنش نشان دادن می بندیم

پس موالنا در مصرع دوم می گوید که یا از خدا نخواه که به تو کمک کند، توجه کند، زندگی اش را، خردش 

یعنی اصال نکن، یا " کم کن"، و در اینجور موارد، "کم کن شکایت ها"را، زیبایی اش را به تو ببخشد و یا 

اجازه بده زندگی با دم مسیحایی اش تو را زنده کند و خردش را به فکر تو و به عمل تو . اصال شکایت نکن

بدمد تا هم تو سالمت باشی، هم فکرت سازنده باشد، هم عملت نتیجه بخش باشد، به طوری که به نفع تو و 

 .همه ست

حاال همین یک خط می تواند یک جوری زندگی ما را در مسیر درستی قرار بدهد به طوری که به طور 

معجزه آسا بیرون ما که کارها ناجور ست، به نظم دربیاید؛ نه تنها به سامان برسد بلکه به سامان ایزدی 

 .برسد

خواری اجتناب ناپذیرست برای اینکه ما همینکه به این جهان می آییم، با اتفاقات و چیزهای بیرونی هم هویت 

و هم هویت می شویم هم یعنی که ما اجازه می دهیم آن چیزها همه توجه ما را جذب کنند  به طوری . می شویم

که در ذهن، براساس آن ها حس وجود پیدا می کنیم یعنی آن ها را در ذهنمان تجسم می کنیم، حس وجود پیدا 

حاال آیا این حس خواری . می کنیم و یواش یواش این ها که مورد تهدید قرار می گیرند ما حس خواری می کنیم

فایده ای هم دارد یا زندگی این را فقط برای اذیت کردن ما گذاشته؟ امروز موالنا به ما می گوید که این حس 

خواری فایده  دارد؛ نه تنها اجتناب ناپذیرست ولی بسیار مفید ست به شرط اینکه شما از آن درست استفاده 

 . کنید

حاال برای اینکه شما خوب بدانید حس خواری چیست و یک کمی هم ... وقتی ما االن حس خواری می کنیم

خودتان را مورد بررسی و یا زیر نورافکن قرار بدهید، ببینید که مثال در بدن شما، جسم شما چه 

محدودیت هایی وجود دارد که من ذهنی آن ها را با دیگران مقایسه می کند و حس خواری می کند؟ ممکن ست 
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مثال اول ما سالم بودیم، االن یک ایراد جسمی پیدا کرده  ایم؛ بعضی ها در یک سنی مثال سکته می کنند یا 

سرطان می گیرند یا یه مریضی هایی می گیرند که در آن ها می ماند و تا آخر عمرشان باید این را داشته باشند 

. ولی معموال من ذهنی این ها را می گیرد و مقایسه می کند و حس خواری می کند، حس قربانی بودن می کند

پس شما یک قلم و کاغذ بردارید، این جسم تان را مورد بررسی قرار بدهید؛ ببینید که در تمام بدنتان یک 

!- شاید هم اصال نباشد، من ذهنی این را برای شما اختراع بکند-ایرادی وجود دارد؟ یک کمبودی وجود دارد 

 و آن را با دیگران مقایسه کند و حس خواری بکند؟

خواهید دید که ... تان، روابطتان با فرزندتان، با بردار خواهرتان، با دیگران، دوستانتان بعد بروید به روابط 

یک سری از این روابط خراب ست، ببینید که من ذهنی حول و حوش این نقطه تاکید دارد که شما را خوار 

کند؟ و بعد به قسمت مالی تان بروید، خواهید دید که آنجا هم نقطه ضعف هایی وجود دارد و من ذهنی آن ها را 

بقیه قسمت های . عنوان می کند، با دیگران مقایسه می کند و حس خواری می کند، حس کوچیک شدن می کند

هرچی که دارید، هروضعیتی که ... زندگی تان را هم بررسی کنید، مثل باورهای اجتماعی، سیاسی، دینی،

خواهید دید که من ذهنی آنجاها یه چیزهایی را مطرح می کند و می خواهد واکنش ... دارید، وضعیت کاری

 .نشان بدهد

در اینجا یک واژۀ کلی ست که موالنا خیلی چیزها را " خواری"شما از کجا می فهمید در آنجا خوار هستید؟ 

هم همین واکنش نشان دادن که آن هم یک واژۀ بسیار وسیعی ست  « نالیدن»زیر آن قرار می دهد و همچنین 

مثِل شکایت کردن، خشمگین شدن، رنجیدن، بدوبیراه گفتن، « نالیدن»پس . که تحت چتر آن ها قرار می گیرد

... حسادت کردن، این ها همه نالیدن ست، حس تاسف کردن، احساس گناه کردن، حیف من که افتادم دست شما

 .اینجور حس ها، این ها همه نالیدن ست، شکایت کردن ست

حاال همۀ کوچیک شدن ها را ما بنویسیم؛ بعد متوجه بشویم که ما االن به این حس خواریِ ذهنی دوجور 

یکی اینکه واکنش نشان بدهیم، همانطور که من ذهنی می کند و درد درست کنیم و به آن . می توانیم نگاه کنیم

درد بچسبیم؛ برای اینکه وقتی ما واکنش نشان می دهیم، از جنس درد می شویم؛ درد هم به سوی هم جنس 

االن اگر یک کسی مرا خوار کند، خیلی از خواری ها اصال دست ما ... خودش، درد های دیگر، دردبیشتر

نیست، یک کسی در مجلسی پیِش همه به ما توهین می کند و ما هم خوار می شویم، یا توانایی جوابش را 

دیگران به ! اینکه دیگر دست ما نیست... نداریم یا می ترسیم یا اصال جوابش را هم می دهیم ناراحت می شویم

ُخب، شما خشمگین شدید؟ از جنس خشم . ما توهین می کنند و من ذهنی واکنش نشان می دهد، کوچیک می شود

 . شدید؟ بدانید که به سوی هم جنس خودتان حرکت خواهید کرد درنتیجه درد را بیشتر خواهید کرد

 این واکنش که به هرصورتی می خواهد باشد شما را وقتی از جنس خشم کرد، من ذهنی کرد، درد کرد یا 

درد توأم با هم هویت شدگی با یک الگوی ذهنی کرد، واکنش نشان می دهید درواقع به ذهنتان می روید یک 

الگو را که قبال در آنجا ذخیره شده فعال می کنید، واکنش نشان می دهید؛ یا شرطی شده ست یا واقعا می دانید 

این یک . چکار دارید می کنید فکر می کنید که کسی توهین کرد آدم باید خشمگین شود، ناراحت شود، برنجد
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ولی این راه دقت کنید که دِر زندگی را به روی شما . راهش ست که معموال مردم این راه را انتخاب کرده اند

غافل . ؛ دیگر توجهات زندگی را نمی توانی ببینی"تو از خواری همی نالی نمی بینی عنایت ها"می بندد؛ همین 

 .از اینکه شما یک کار دیگر هم با این خواری می توانی بکنی

پس یک دانشی، یک اطالعاتی به دستتان آمد که بسیار ذی .  داریدمناوال این خواری حکایت می کند که شما 

 من داریم؛ االن که یک کسی یک چیزی گفت ما رنجیدیم می فهمیم که منتا حاال نمی دانستیم . قیمت ست

 داریم توجهات ایزدی را نمی توانیم دریافت منُخب، اولین دانش این ست که ما بفهمیم که تا زمانی که . داریم

ولی بزرگترین فرصت پیش آمده که . کنیم، نور زندگی را نمی تونیم دریافت کنیم، باید این را یک کاری بکنیم

یعنی نه تنها ورای این . نه تنها ما ورای این کوچیک شدن برویم بلکه یک مقدار سود هشیاری هم بکنیم

خواری برویم، بلکه از این کار یک محصولی به دست می آید که هشیاری خالص ست و درواقع یک قسمتی 

 . از وجود ما از فرِم من ذهنی آزاد می شود؛ ما این را الزم داریم

هویت شدن با فرم ها، امروز موالنا توضیح می دهد که این  اصال فلسفۀ آمدن به این جهان از ثانیه صفر و هم

و درواقع خودتان . ست که شما حس درد بکنید، درد شما را وادار کند متوجه شوید که با فرم هم هویت شدید

را رشد دادید به مرحله ای رسیدید که خودتان را مستقل و جدا می بینید و حس می کنید، االن ست که زندگی 

این مکانیسم درد و .  دارید نمی تواند بیان کندمنولی وقتی شما . شما را می خواهد خودش را از شما بیان کند

تحقیر شدن و خوار شدن برای این ست که شما نه تنها ورای این بروید بلکه یک مقدار از شما، از اصل شما، 

 . آزاد شودمناز این 

...  شود، جمع می شودچون این آزادی ها جمع می شود، جمع می .  امروز موالنا می گوید ما این را الزم داریم

وقتی پنچاه درصد وجودمان هشیاریِ حضور شد، بیشتر ما . باالخره ما را از جنس هشیاری حضور می کند

هزار . از پنجاه درصد شد، حس می کنیم از جنس هشیاری هستیم، از جنس چیزهای بیرونی و اتفاقات نیستیم

ولی حقیقتا از جنس اتفاق باشیم، از جنس خوارشدن و واکنش « ما از جنس اتفاق نیستیم»مرتبه هم که بگوییم 

باشیم، هردفعه ما اشتباه خواهیم کرد و واکنش نشان خواهیم داد برای اینکه در مرکز ثقل، در هستۀ مرکزی 

ما یک چیزی داریم به نام من ذهنی که بافتش از فکر ست، از باور ست، او واکنش نشان خواهد داد و او 

یعنی . گری و منفی گرایی هم هست بلکه معتاد به منفی! نه تنها معتاد به واکنش ست، معتاد به واکنش ست

 شود حتما باید واکنش نشان بدهد، نمی واکنش نشان می دهد، واکنش منفی نشان می دهد؛ مثال خشمگین می 

بعد هم یا باید خشمگین بشود یا  – شما به تاریخچه زندگی تان مراجعه کنید– برای اینکه معتاد ست... شود

ببینید حاال . دوتا اعتیاد، این دوتا دست در دست هم دارند. این واکنش منفی ست... برنجد یا دادوبیداد کند،

 شما این دوتا اعتیاد را دارید؟

رابطۀ ما با این لحظه که : حاال، اصل موضوع که شما می توانید در یک جمله یادتان نگه دارید این ست که

وقتی شما واکنش نشان می دهید از جنس نالیدن . زندگی ست و اصل شما هم هست همیشه باید دوستانه باشد
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می شوید، رابطه تان با این لحظه که زندگی ست به هم می خورد، خصمانه می شود، زندگی به شما دسترسی 

 . ندارد

اگر شما همین موضوع را که با این لحظه، با هرکالهی می آید، با هر لباسی می آید، یک کسی در آن مجلس 

 ما برخورده و چون شما من منِن به ما توهین کرده، االن لباس زندگی این ست که یکی به ما توهین کرده، به 

ذهنی نیستید، اگر با زندگی رفیق باشید، از جنس زندگی هستید، خواهید دید که شما می توانید ورای این 

توهین بروید و واکنش نشان ندهید و با پذیرش این موضوع، موازی با زندگی یعنی دوستانه با این لحظه باقی 

بمانید و رابطۀ دوستی تان را با این لحظه که اساس زندگی شماست، اساس رابطۀ شماست و شما می دانید اگر 

رابطه تان با این لحظه به هم بخورد یعنی االن خشمگین بشوید، واکنش نشان بدهید، بعضی ها اینطوری 

هستند، واکنش نشان می دهند مثال خشمگین می شوند، می رنجند، از آن جنس می شوند بعد آن موقع، هی فکر 

اگر رابطۀ شما با این لحظه به هم بخورد، در تمام . می کارند، عمل می کارند؛ در واقع دارند زهر می کارند

چه اثری می گذارد؟ . فکر های شما، در تمام رفتارهای شما که از آن به بعد انجام خواهد شد اثر می گذارد

 .شما بعد از آن هرچی می کارید به سِم این خشم آلوده ست. همان اعتیاد ست

در این لحظه، رابطه »: بزرگترین خدمتی که شما می توانید به خودتان بکنید این ست که از خودتان بپرسید

اگر دوستانه نیست، اگر این لحظه را من دشمن می بینم، اگر این لحظه را من « من با این لحظه چیست؟

تو مرا به »: االن در این لحظه من مسؤله می بینم، ُخب این لحظه زندگی ست، زندگی می گوید... مسؤله می بینم

 تو مرا دشمن می بینی؟ خیلی ُخب، من هم دشمن تو . شومصورت مسؤله می بینی؟ من هم برایت مساله می 

چجوری دشمن تان می شود؟ هرچی  در بیرون می کارید، خار به وجود می آید، پای دیگران فرو « .می شوم

 . شما این را تجربه کرده اید. می رود، پای شما هم فرومی رود

بنابراین، حداقل کاری که می توانیم بکنیم این ست که با این لحظه و با موضوع این لحظه و با اتفاق این 

مان را با این لحظه  لحظه، ما آشتی کنیم؛ در نتیجه با خود این لحظه که زندگی ست موازی هستیم و رابطه

اگر این کار را بکنید، عنایت های حق را که می خواهد از . خصمانه نمی کنیم؛ این مطلب بسیار مهمی ست

طریق شما خردش را، شادی اش را بیان کند، می بینید و صاف از شما خودش را بیان می کند و به شما 

سالمتی می بخشد، شادی می بخشد برای اینکه زندگی ذاتش آرامش ست وقتی می خواهد در انسان کار کند از 

انسان رد شود پویا می شود، به صورت شادی در تمام ذرات وجود شما تجلی می کند و به طور معجزه آسا آن 

 .خواری بیرونی حل می شود

خواری بیرونی برای این ست که ما این فرصت را پیدا کنیم که خودمان را از فرم، آزاد بکنیم بنابراین در 

این لحظه، شما قربانیِ رفتار هیچ کس نیستید برای اینکه با این لحظه چنان متحد هستید، اینقدر دوست هستید 

شما نباید قربانیِ رفتارهای مردم . که هر اتفاقی بیافتد، برای شما مهم نیست برای اینکه ورای آن هستید

خیلی از مردم بیرون، به قول موالنا، من ذهنی دارند، این من ذهنی هم مثل یک کژدم، عقرب . بشوید

ُخب وقتی می خواهد شما را نیش بزند شما فکر نمی کنید که در واقع با . می ماند، مرتب می خواهد نیش بزند
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شما یک خصومت شخصی دارد؛ یک عده ای خیابان، کوچه، بازار با من ذهنی می گردند، شما نباید فکر کنید 

شما نباید از او . اگر شما معنوی هستید، او هم معنوی ست، او هم موازی شماست، او هم مساوی شماست

 .تقلید کنید، او را نباید سرمشق قرار بدهید

اَّره »: ، در فصل آخر آن کتاب می گوید که(انسان های موثر)به قول استیون کاوی در هفت عادت مردان موثر

بعد فیزیکی، بعد فکری، بعد هیجانی و بعد معنوی، هرروز این : ما چهار بعد داریم. «را هرروز تیز کن

این را ما بارها گفتیم ولی یک کسی داشت اَلواری را اره می کرد و آدم . چهارتا بعد را شما مثل اَره تیز کن

اره »خردمندی از بغل جنگل رد می شد، دید دارد عرق می کند و با اره دارد می ُبرد؛ رفت، برگشت گفت که 

، دید این دارد عرق «اره را تیز کن»، موقع برگشتن گفت «اره را تیز کن»، موقع رفتن گفت «را تیز کن

 «. !وقت ندارم»: می کند، اره ُکند بود؛ گفت

هر کاری که شما بلد هستید، در بعد فیزیکی هرروز ما اره مان را تیز می  کنیم، ورزش « اره را تیز کن»

آن  هم -می کنیم، غذای خوب می خوریم، باید خوب بخوابیم، درضمن امکانات مادیِ خودمان را فراهم  کنیم 

مان را، ذهنمان را تقویت می کنیم، به هیجاناتمان نگاه  کتاب می خوانیم بعد فکری- جزو بعد فیزیکی ماست

 . می کنیم ببینیم آن ها را چجوری اداره کنیم؛ ولی همۀ این ها در پرتو موازی بودن با این لحظه

شما ببینید که از این خواری چه درسی می گیرید؟ چه چیزی در این چهار بعد باید عوض کنید؟ باید خودتان 

در ضمن این را درنظر می گیریم که ما یک دنیای منحصر به فردی هستیم، جدا . را زیر نورافکن قرار بدهید

در دنیای شخص شما، در فیزیکِ . از آدم های دیگر که آن ها هم هرکدام یک دنیای منحصربه فردی هستند

شما در آن چهاربعدی که . شما ممکن ست یک سری محدودیت ها باشد؛ شما نباید با دنیاهای دیگر مقایسه کنید

گفتیم یک سری نکات ضعف و قوت دارید که منحصر به شماست؛ شما آن ها را می پذیرید؛ بعضی ها درواقع 

در بیرون می شود ورای آن رفت مثال مسؤله مادی را می شود حل کرد؛ بعضی موقع ها یک دوستی، یک 

نزدیکی به هرحال به شما خیانت می کند یا یک کسی از زندگی شما بیرون می رود؛ این را باید در درون، 

. شما با این موضوع ببینید که چه کار باید بکنید و مشخص هم هست باید بپذیرید و با زندگی موازی شوید

 .   درست کنید، درد درست کنید و سوی دردهای بزرگتر برویدمننمی توانید براساس آن 

اگر تا حاال ما این کار را کرده ایم، موالنا امروز به ما می گوید که این کار را نکن برای اینکه این درد برای 

در این لحظه کسی ما را خوار می کند، دردمان می آید، یک راه به . این بوده که تو را هشیار به حضور بکند

یا شما اینقدر دانش دارید بگویید که این درد معنی ش این ست که من باید با . جهنم می رود، یک راه به بهشت

زندگی در این لحظه موازی شوم و این را بپذیرم تا نیروی زندگی از من عبور کند، خردش را بیان کند، 

واکنش نشان می دهید، از جنس درد می شوید، می روید ! شادی ش را در من بیان کند، حالم را خوب کند؛ یا نه

اصال فکر می کنید که شما آمدید ... به درد های بزرگتر، دردهای بزرگتر، دردهای بزرگتر، دردهای بزرگتر

 .درد برای این ست که ما را بیدار کند!  درد که ارزش نیست! درد بکشید



 297گنج حضور، برنامه شماره 

11 

 

« ...پشتم درد می کند، معده ام درد می کند، سرم درد می کند، پایم درد می کند»:  بعضی ها من شنیدم می گویند

ُخب معلوم ست که اگر من واکنش !! کجا این ها ارزش ست؟!! کجا این ها افتخارست؟! این ها را افتخار می دانند

از جنس درد شوم، این بدن من ... نشان بدهم، درد را روی درد بگذارم، دردها را بزرگ کنم، بزرگ کنم

من اشتباه کردم؛ االن اشتباهم !! خراب می شود؛ حاال باید بنشینم یکی یکی این ها را توضیح دهم افتخار کنم؟

را باید کشف کنم و هیچ موقع نباید تقلید کنم؛ باید بگویم این دنیای من ست، بدنم اینطوری ست، تا آنجا که می 

توانم ورزش می کنم، غذای خوب به آن می دهم، از سموم اهتراز می کنم که بدن مرا دکترها می گویند خراب 

می کند، از آن ها هم اهتراز می کنم، دیگر هرچی شد شد اما اجازه می دهم که نیروی زندگی روی این بدن من 

اگر واکنش نشان بدهم، از جنس درد شوم، یادم بیافتد که بیخودی من ننالم و از حق چیزی نخواهم . کار بکند

 .برای اینکه شما وقتی جلوی ورود زندگی را گرفتید، زندگی نمی تواند روی شما کار کند

 

 تورا عزت همی باید که آن فرعون را شاید

 بده آن عشق و بستان تو چو فرعون این والیت ها

شما اگر فکر می کنید که کسی به شما توهین کرد، این من ذهنی را کوچیک کرد باید واکنش نشان بدهید پس 

اینطوری می خواهید؟ آن عزتی، آن بزرگیی را می خواهی که شایستۀ فرعون . شما از جنس فرعون هستید

 .یعنی شایسته ست، به فرعون می زیبد" شاید"بود؛ 

و بدترین فرعون آن ست که آدم درد .  ی هم درد داردمن داشت؛ هر من فرعون چجوری بود؟ فرعون، 

می گوید خدا به فرعون  (که اوایل دفتر سوم ست)و در آن قصۀ دفتر سوم مثنوی . داشته باشد، نفهمد درد دارد

معنیش این ست که اگر خدا درد جلوی ! همه چیز داد جز درد، این معنی اش این نیست که درد ارزش ست

 را دوست منشما .  رها کنیدمنشما گذاشته، فرصِت این را به شما داده که خودتان را از درد و از آن 

حاال پس بنابراین تو عشق . خیلی ُخب، پس شما همان عزتی را دوست دارید که شایستۀ فرعون ست! دارید؟

را بده، هی عشق عشق نکن، صحبِت خدا را هم نکن برای اینکه جلوی خدا را بستی، جلوی زندگی را هم 

این والیت مال » داری، آن در بیرون یک تجسمی دارد منبستی؛ مانند فرعون آن والیت های ذهنی را، یک 

من ست، آن والیت مال من ست، این خانه مال من ست، فالن کس زیر نظر من کار می کند، این همه آدم 

 می خواهی باشی؟ . شما از جنس فرعون هستی« ...پیرو من هستند

فرعون درست ست که ورای همۀ مردم بود برای اینکه شاه بود ولی پراز درد بود ولی دردش را نمی دید، 

 اگرچه که فعالً فکر می کند همه چیز خوب ست ولی به منبرای اینکه . برای همه هم درد ایجاد می کرد

یک کسی در سی سالگی ممکن ست فکر کند که . زودی درد شروع خواهد شد، نمی شود درد شروع نشود

به ! ُخب من همسر دارم، دوتا بچه دارم، خانه دارم، کار خوب دارم، فرعون هم هستم، هیچ اتفاقی هم نیافتاده

مگر اینکه ما اینقدر دانش داشته باشیم . زودی یک ستون هایی کشیده می شود، نمی شود نشود، اگر فرعون ست
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بگوییم حاال وضع خوب ست، من از این پول، از این چیز روی خودم خرج کنم، خودم را از این فرعونیت 

ولی متاسفانه تا درد شروع نشود، ما به آن فکر نمی افتیم؛ ما تا چهل سالگی فرعون هستیم، پنجاه . نجات بدهم

یواش یواش دردها هم که شروع می شود ما با دردها هم هم هویت می شویم، این دفعه ... سالگی فرعون هستیم

چکار می کنیم؟ ُخب دیگر پیر که می شویم یواش یواش طبیعتاً زندگی، ما را . پوستۀ بیرونی را سفت می کنیم

دیگر آنطوری نمی توانیم پول دربیاوریم، مردم به حرف ما گوش نمی دهند، بچه های ما : کوچیک می کند

بابا خودت را از آن چیزها بیرون »ُخب یواش یواش زندگی دارد به ما می گوید که .  شوند می روندبزرگ می 

عوض اینکه ما خودمان را آزاد کنیم، . «...بکش، می بینی که دارم کوچیکت می کنم، این یک فرصت ست

حیف من و بدبخت شدم و ببین دیگر آن کارها را »این دفعه پوستۀ بیرونی من ذهنی را سفت می کنیم با 

 ...«. نمی توانم بکنم و

 گذاشته ایم بیرون مناز آن چیزهایی که در آن،  (امروز موالنا می گوید)این دانش که باید ما خودمان را 

 : حاال می گوید. بکشیم و این دردها برای این به وجود می آید، این را باید بفهمیم، که خیلی ها متوجه نیستند

 

 ُخُنک جانی که خواری را به جان ز اول نهد بر سر

 پی اومید آن بختی که هست اندر نهایت ها

خوشا به حال آن جانی که، آن انسانی که از اول یعنی ده سالگی، دوازده سالگی، وقتی اولین خواری یا حاال 

پنج سالگی، یا هرچند سالگی، خواری شروع شد، با جان و دل آن را قبول کند و بداند که این خواری برای 

این ست که تو ورای این بروی و یه سودی به دست بیاوری که آن سود، همین هشیاری خالِص حضور ست، 

هشیاری ایزدی ست، هشیاری زندگی ست، اصال تو از آن جنس هستی؛ ما داریم به سمت جنس اصلی 

 . خودمان، حقیقت خودمان داریم برمی گردیم

دنبال چی؟ برای چی؟ برای به دست ..." پی اومیدِ / خنک جانی که خواری را به جان ز اول نهد بر سر"

، در نهایت هست؛ در کدام نهایت؟ در سطر بعدی هم "هست اندر نهایت ها"آوردِن، رسیدن به آن بختی که 

می گوید ما به صورت هشیاری به این جهان ". به اول بنگر و آخر که جمع آیند غایت ها"توضیح می دهد که 

می آییم، از ثانیۀ صفر، وقتی چشممان را باز می کنیم، با چیزها و اتفاقات هم هویت می شویم، هشیاری در ذهن 

می بینید ما قادر  ماند، شعور می ماند کمااینکه  میIntelligence (بارها گفتیم)ما به خواب فرومی رود؛ 

که می گوییم بعضی موقع ها من ذهنی را درنظر « ما»آن هشیاری قادرست، !!! ما قادر نیستیم... هستیم

هشیاری، شعورش - آن هشیاری-می گیریم؛ من ذهنی قادر نیست کاری بکند، زندگی ست که در وجود ما 

تمام اعمال پیچیدۀ این بدن را بدون دخالت من ذهنی و ذهن هشیار انجام می دهد ولی در ذهن در خواب 

 . فرورفته
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موقعی ست که یواش یواش، شما هشیاری خالص ایجاد کنید، بیدار شوید، ورای دردها " بخت"حاال این 

 باقی نمی ماند و درنتیجه هشیاری آمدیم، هشیاری مننهایت کجاست؟ که هیچ . ، در نهایت"بخت"بروید، 

وقتی به ... ایزدی به این جهان آمدید، حاال یواش یواش خودتان را آزاد می کنید، آزاد می کنید، آزاد می کنید

حاال –نهایت موقعی ست که هیچ . نهایت رسیدید، اول به آخر منطبق می شود، اول به آخر منطبق می شود

 ُخب –ی باقی نماند شما می گویید این کار سخت ستمناین کار ممکن ست سخت باشد، بگوییم هیچ « هیچ»

موالنا می گوید که این کار با درد و تحمل درد و . مقدار اعظمی از وجود ما از من ذهنی آزاد شده باشد

وقتی به شما توهین می شود، اگر واکنش نشان ندهید، یک ساعت، دو . پذیرفتن و رفتن ورای آن امکان دارد

ساعت می بینید که ناراحت هستید، بعداً یک شادی عظیمی در اثر پذیرش به شما دست می دهد؛ شادی، مال 

یعنی این یک معامله ای ست؛ یک کسی به ما . همان هشیاری حضوری ست که از آن موضوع سود بردید

توهین می کند یک معامله ست داریم انجام می دهیم؛ اگر واکنش نشان ندهیم، ورای آن برویم، درواقع شما 

وقتی به این . دارید دوستی تان را با این لحظه به هم نمی زنید، درست ست؟ با این لحظه دشمن نمی شوید

دوستی وفا کردید، یک درجه باال رفتید و یک مقدار هشیاری آزاد شد؛ شما باید حواستان به این هشیاری 

بخت در نهایت ست؛ االن اگر با من ذهنی ما هم هویت ". پی اومید آن بختی که هست اندرنهایت ها"باشد، 

 . هستیم از بخت فعال خبری نیست

 : حاال ببینیم موالنا چی می گوید

 

 دهان ُپرپِست می خواهی مزن سرنای دولت را

 نتاند خواندن مقری دهان پرپست آیت ها

قاطی می کردند ... ، مثل آرد نخودچی مثال، آرد گندم و جو که قدیم معموال این آردها را با شکر و"پِست"

می دانید در " سرنا"–شما می خواهی دهانت پر از آرد شود؟ در این صورت . آرد (یعنی)" پست"خوردند،  می

- هم یعنی نیک بختی" دولت"- در این صورت سرنای دولت را –روستاها در قدیم می زدند، االن هم می زنند

یعنی نگو من درواقع از جنس زندگی هستم و می خواهم زندگی از من خودش را « سرنای دولت را نزن»

، زندگی خودش را از من «زندگی خودش را از من بیان کند» دارم ولی مرتب می گویم  مناالن بیان کند؛ 

تو می خواهی دهانت پراز آرد شود بعد هم سرنا بزنی؟ شما . بیان کند، من دارم سرنای دولت را می زنم

ما به ! می دانید که اگر دهان پراز آرد شود، شما به سرنا فوت کنی، آدم خفه می شود کما اینکه اینطوری شده

ما از یک طرف به خدا می گوییم به ما کمک کن، از طرف دیگر راه را چنان سفت . لحاظ زندگی خفه شدیم

بستیم که دیگر اگر خدا بخواهد کمک کند باید ما را ُخرد کند دوباره از درون آن، از من ذهنی ُخرد شده، 

 .بعد هم در را بستیم« ...کن، کمک کن، کمک کنکمک »هی  می گوییم، . دربیاورد که بتواند به ما کمک کند
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پس . یعنی آیه های قرآن" آیت ها"یعنی کسی که قرآن می خواند و " مقری"یعنی نمی تواند، " نتاند: "بعد می گوید

اگر کسی که قرآن می خواند، با صدای بلند و آواز خوش می خواهد قرآن، آیه های قرآن را بخواند نمی تواند 

سمبلیک، آیه های قرآن در اینجا یعنی . دهان را پراز آرد نخودچی کند بعد هم شروع به خواندن آیه ها کند

زندگی خِردش را از طریق .  باشید و آیه های زندگی را بخوانیدمنشما نمی توانید از جنس . آیه های زندگی

شما بیان کند، دهانتان هم پراز آن چیزهای بیرونی ست این آرد نخودچی یا پِست نشانۀ حرص ماست؛ به 

 !هزارتا چیز بیرونی چسبیدیم دهانمان پر است بعد هم می خواهیم آیه های زندگی را بخوانیم؛ این نمی شود

شما چرا خوار می شوید؟ گفتیم اول بنویسید؛ برای اینکه حتی در بدن . حاال اگر نچسبیده بودیم خوار نمی شدیم

ما، ُخب بدن ما ژن ش اینطوری ست یا حاال بد زندگی کردیم االن ما باالخره سکته کردیم، نمردیم، ُخب ما را 

معالجه کردند، الحمدهلل، ولی از این باید ما یک چیزی یادبگیریم؛ که ما یا بد زندگی کردیم، پراز استرس 

زندگی کردیم، پراز واکنش بودیم، االن زندگی مان را می خواهیم تغییر بدهیم، در آن چهارتا بعد اره را تیز 

کنیم، چه کارهایی را باید بکنیم، چه کارهایی را نباید بکنیم؛ این موضوع را هم  در یک جهان منحصربه 

همسرمن، »:من ذهنی برمی گردد مالمت می کند. فردی که ما هستیم باید بپذیریم که دیگر این کار شده

شروع می کند به مالمت کردن و گردن « ...بچه های من سبب استرس شدند، این کار من سبب استرس شد

یک سری . آن ها گذاشتن، از زیر بار مسئولیت آن اتفاق هم درمی رود، این دهانش پراز آرد نخودچی ست

باورها را حفظ کرده، با آن ها هم هویت شده، دهانش پر از آن باورهاست و بعد هم می گوید زندگی آیه هایش را 

ش را از من بیان کند، خردش را از من بیان کند، از من خالقیتش را به بروز  از من بیان کند، شادی

 . دهانش پراز نخودچی ست... برساند

حاال شما می خواهید دهانتان را از این آرد نخودچی خالی کنید؟ ببینید چی را گرفتید؟ زیاد زحمت نکشید، 

هرجا شما دردتان می آید آن را گرفتید برای همین ست که . هرلحظه خواری به شما می گوید که چی را گرفتید

دردتان می آید که رهایش کنید، دردتان نمی آید که واکنش نشان بدهید، درد را روی درد اضافه . دردتان می آید

کنید؛ یادمان باشد، ما این کار را می کنیم برای همین ست که معتاد به درد کشیدن و معتاد به واکنش نشان 

 . دادن هستیم

 :حاال بسیار عالی موالنا دارد می گوید که

 

 از آن دریا هزاران شاخ شد هر سوی و جویی شد

 به باغ جان هر خلقی کند آن جو کفایت ها

عالمت کثرت ست، " هزاران" -"هزاران شاخ شد"از آن دریای زندگی، از خدا، از فضای همۀ امکانات، 

هزاران شاخ شد به هرسو، یک چیزی به وجود - میلیون ها، بیلیون ها، به اندازۀ تعداد چیزها که وجود دارد
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" جوی. "آمد، جویی شد؛ یکی از آن  جوی ها شما هستید، یکی ش هم من هستم، یکی ش هم آن انسان دیگر ست

هشیاری خدایی ست، هشیاری زندگی ست؛ پس شما شخصاً از جنس خدا هستید، هشیاری خدایی ست که در 

 . شما کار می کند

حاال می گوید که به باغ جان شما، به باغ جان هر مخلوقی، اعم از انسان، حیوان، گیاه، سنگ یعنی جمادات، 

هرچیزی که می بینید، به باغ جان او؛ اوالً دارد می گوید شما باغ جان دارید پس بنابراین این خارستانی که ما 

اگر شما اجازه می دادید که این جوی شما کار کند، از شما عبور . درست کردیم حقیقتا خارستان من ذهنی ست

اشتباه کردیم، اشتباهمان این بوده  که واکنش نشان دادیم، .  و این دردمنکند، چی نمی گذارد؟ اول گفته، این 

 . درد ایجاد کردیم، درد را روی درد اضافه کردیم؛ االن این را دیگر می فهمیم

شما .  می کند یعنی کافی ست، از هرلحاظ کافی ست هادارد می گوید به باغ جان من و شما، این جو کفایت

این به شما اعتماد به زندگی نمی دهد؟ که شما به این جویی که از جنس خداست، االن شما ! متوجه می شوید؟

آن هستید، جو آمده در شما کار می کند، این جو که همین هشیاری ست، دارد بیدار می شود، بیدار می شود، 

در - ، هشیاری، هشیاری خدایی، خود خدا"جو-"گردد روی خودش و اول، خودش ست  برمی... بیدار می شود

، اول می آید به وجود شما، همین جو، هشیاری، در ذهن به «هو االول هواالخر»: چیزهای دینی می خوانیم

خواب می رود با جهان بیرون هم هویت می شود، از درد شروع می شود، یواش یواش بیدار می شود به ورای 

درد می رود، روی خودش برمی گردد و وقتی روی خودش برمی گردد، روی خودش منطبق می شود، از 

من کی هستم حاال هشیاری خدایی در من چکار »: شما می گویید. کی؟ هشیاری خدایی. خودش آگاه می شود

من ذهنی ناقص ست، از پایگاه نقص به همه چیز نگاه می کند، خدا . من ذهنی اینطوری می گوید« !!می کند؟

من ! من کجا، زندگی کجا یا خدا کجا؟حاال خدا چرا به من توجه بکنه؟»را از خودش جدا می داند می گوید 

 .شما امتداد خودش هستی برای همین ما خودمان را دست کم می گیریم« !چیز به این کوچیکی؟

 شما اجازه می دهید هشیاری االن از ذهن بربخیزد، روی پای خودش بلند شود، همین لحظه می توانید این کار 

را بکنید، روی خودت زنده شوی، حقیقت خودت را بشناسی، وقتی حقیقت خودت را شناختی به طور خاطر 

آرد نخودچی آن فکرها و چیزها . جمع می دانی که زنده هستی بنابراین دهانت پراز آرد نخودچی نخواهد بود

و حرص ها و این چیزها که ما گرفتیم برای اینکه روی خودمان و حقیقت خودمان زنده نیستیم و حقیقت 

درواقع هشیاری روی هشیاری منطبق می شود، روی خودش زنده می شود، در . خودمان را نمی شناسیم

 .نهایت ها

 ش، خردش، چی کافی ست؟ زندگی . ولی در این سطر گفت که مطمئن باشید که این برای شما کافی ست

یک درخت سیب بزرگ، یک درخت سیب . نمی خواهد به بیرون نگاه کنید شما ؛شادی ش، سالمت بخشی ش

شما چه . کوچیک، هردو باید در خاک به وسیلۀ ریشۀ خودشان به زندگی وصل شوند و از آنجا سیب بدهند

 های دیگر نگاه کنید، نباید تقلید کنید، نباید مقایسه درخت کوچیک هستید، چه درخت بزرگ، نباید به درخت 

یک جهان منحصر به فردی هستید، ریشه در زندگی دارید، حاال این جهان چقدر میوه می دهد بستگی . کنید
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آنچیزی که ما را قطع کرده، این دردها و .  وصل ستندگی اینکه چقدر ریشه هایتان در اعماق به ز بهدارد

ولی مطمئن باشید که این جو به باغ جان شما کفایت . هم هویت شدن با باورها ست که اسمش من ذهنی ست

 : حاال می گوید. می کند، کافی ست

 

 دال منگر به هر شاخی که در تنگی فرومانی

 به اول بنگر و آخر که جمع آیند غایت ها

حاال به شما می گوید، به هرانسانی می گوید، به هر شاخی منگر؛ آن شاِخ آن جو را که از زندگی آمد توجه 

. کن که االن در ما در ذهن به خواب رفته؛ چون می دانیم به خواب رفته همین دانستن از خواب بیدار می کند

برای اینکه اگر این کار را بکنی، تو می خواهی ! به هر شاخ بیرونی منگر؛ ما به شاخ ها بیرونی می نگریم

زندگی را از چیزهای بیرونی بگیری، چیزهای بیرونی نمی توانند به تو هویت بدهند، زندگی بدهند، شادی 

انسان های دیگر نمی توانند به تو بدهند ولو اینکه همسر شما باشند، پدر شما باشند، مادر شما باشند، . بدهند

بچۀ شما باشند، به شما نمی توانند زندگی بدهند؛ شما باید از ریشۀ خودتان زندگی بگیرید، هرکسی باید این 

 .کار را بکند

این اول هشیاری ست، هشیاری آزاد می شود، از خواب ذهن بیدار ". به اول بنگر و آخر"حاال می گوید 

می شود، دوباره به اولش می آید و روی خودش زنده می شود؛ وقتی روی خودش زنده می شود درواقع 

هشیاری از هشیاری آگاه می شود، شما به عنوان آگاهی از آگاهی، اینجا دیگر فاعل و مفعول وجود ندارد که 

. مفعول باشد شما فاعل باشید، فاعل و مفعول یکی ست« میز»که « من مثال از آن میز، آگاه هستم»بگویی 

 . در این لحظه زنده می شوید، از جنس این لحظه می شوید

یادمان باشد، اگر شما رابطه تان با این لحظه همیشه دوستانه باشد، اگر یادتان رفت دوباره تجدید کنید، 

هزاربار یادتان رفت اینقدر باید یادتان بیافتد و این رابطۀ دوستی را دوباره برقرار کنید تا این کار در شما جا 

اگر دیدید زدید برگردید دوباره رابطۀ دوستی را برقرار . بیافتد تا رابطۀ دوستی را با این لحظه به هم نزنید

حاال ممکن ست او نفهمد رابطۀ دوستی با این -برگردید حتی از آن شخص معذرت بخواهید بگویید که . کنید

من از شما معذرت می خواهم، من هیجان زده شدم، االن آماده ام که با شما صحبت »: بگویید- لحظه چیست

با یک پذیرش که از دست فقط هشیاری حضور برمی آید که جا باز می کند که آن شخص و با گفته هایش « کنم

 .بتواند در او جا بگیرد

وقتی غایت ها به هم رسیدند انسان ها در آن فضا . جمع می شوند؛ اصال قرارست غایت ها جمع شوند" ها غایت"

که فضای حضور یا پذیرش این لحظه ست ما می توانیم در آن فضای یکتایی، همدیگر را حس کنیم، این 

 .فضای عشق ست
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 اگر خوکی فتد در ُمشک و آدم زاد در ِسرگین

 رود هریک به اصل خود ز ارزاق و کفایت ها

، اگر در مشک که خوشبو ست و البته عالمت (سمبلیک)پس می گوید اگر یک خوک که سمبل کثیفی ست 

تمیزی هم هست و آدم زاد یعنی هشیاری حضور، هشیاری خدایی که ما هستیم، آن جو که از سرزمین همۀ 

یعنی فضلۀ حیوانات و " سرگین"–امکانات روان شده و یکی از آن ها هم خود شما هستید، در سرگین بیافتد 

–" ارزاق"با توجه به ". رود هریک به اصل خود ز ارزاق و کفایت ها"یعنی جای این ها عوض شده، - کثافت

 ها نهفته نی آن توانایی ها و استعدادهایی که در وجود این ها یعخوراکی که می خورند و کفایت - جمع ررق

یعنی خوک را در تمیزی بگذار  پس از یک مدتی همه جا را کثیف می کند . به اصل خودشان می روندهست 

و آدمیزاد را در کثافت بگذار پس از یک مدتی به خاطر اینکه غذای مناسبی می خورد، غذای مناسب انسان 

 (1083مولوی، مثنوی، دفتر دوم، سطر ): را خود موالنا می گوید که

 قوت اصلی بشر نور خداست"

 "قوت حیوانی مرورا ناسزاست

غذای اصلی بشر همین هشیاری حضور ست، نور خداست و اینکه انسان غذای بیرون را " قُوت"یعنی 

حیوان آن اراده آزاد ! بخورد یعنی غذای، برود در ذهنش و آنجا از جنس حیوان شود، نه اینکه حیوان بد ست

و توانایی انتخاب را ندارد، ما از حیوان جهیده ایم؛ ما انسان شده ایم، انسان خیلی سبک در ذهنش به خواب 

هویت  و با این دردها قرارست بیدار شود فقط اشتباه کرده درد را ارزش شمرده با درد هم هم! رفته، سبک

شده، از جنس درد شده؛ حاال می توانیم تصور کنیم که یک چنین انسانی وقتی از جنس کامال کثیفی شده، جنس 

 . خوکی شده، ُخب خوکی را زیاد می کند

ولی االن که ما این موضوع را می دانیم که ما آدمیزاد هستیم، آدمیزاد اراده آزاد دارد با این ارادۀ آزادش 

می تواند تصمیم بگیرد با این لحظه که زندگی ست رفیق شود و اگر شما می دانید که با این لحظه باید رفیق 

ُخب خدا که می داند من وضعم خراب ست، »نگویید . شوید، شما اولین قدم را برمی دارید؛ همین االن بردارید

چنین چیزی « ...خدا هم ُخب رحم دارد، مهربان ست، بخشنده ست، بیاید مرا از این درگیری نجات بدهد

حاال ! شما خودش هستی! آن اتفاق بزرگی که باید در شما می افتاد، افتاده! شما را نجات داده!! نیست

یک گوشه بنشینم بگویم من ناتوانم، یکی بیاید به »می خواهی با اصرار به این ناتوانی که از من ذهنی می آید 

سوادش را ... من حوصله ندارم... به عوض من انتخاب کند... مسئولیت مرا به عهده بگیرد... من کمک کند

 .ما داریم به سوی خوکی میل می کنیم« ...!!ندارم، توانایی اش را ندارم
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 نباید ارادۀ آزادمان را و این که ما مثل درخت سیب ریشه در اعماق زندگی داریم از دست بدهیم برویم تقلید 

اگر خوک شویم . اولین قدم به سو تقلید به سوی خوکی ست، اگر بخواهیم برای زندگی تقلید کنیم! کنیم

می رویم ولو اینکه ما را بگذارند بگویند آقا ببین این همه اطالعات که امروزه ماشاهلل کم نیست، اطالعات که 

ُخب قبل از موالنا این اطالعات نبود، االن هم این همه کتاب نوشته شده، این همه راه وجود دارد و در شما 

هم آنچیزی که برای آزاد شدن الزم ست وجود دارد که درواقع توانایی انتخاب و ارادۀ آزاد شما و این 

هشیاری خدایی وجود دارد؛ شما غذای خوب بخور؛ غذای خوب از کجا می آید؟ با این لحظه موازی بشو، 

از این ارزاق و کفایت هایی که در . اتفاق این لحظه را بغل کن، در آغوش بکش، بپذیر تا قُوت خدا بگیری

 . به اصلمان برویم! وجود انسان گذاشته شده به کجا برویم؟ نهایت

این، هشیاری می خواهد؛ شما باید هرلحظه هشیار شوید که من در کجا هستم؟ نمی توانید اختیارتان را  دست 

ولو اینکه شما می پرسید، مسئولیت تصمیم گیری با شماست، مسئولیت . یکی دیگر بدهید بگویید مرا هم ببر

شما مسئول . موالنا می خوانیم، خیلی ُخب، بسیار ُخب ولی موالنا مسئول نیست، شما هستید. رفتن با شماست

مسئولیت هشیاری شما در این لحظه . نمی توانید این مسئولیت را به کسی دیگر واگذار کنید. زندگی تان هستید

نمی توانید این مسئولیت را که اساسی ترین و یکی از مسئولیت های اولیۀ انسان ست . به عهدۀ شخص شماست

و مهمترین مسئولیت انسان ست که هشیاریِ درونش ست، شما این را به عهدۀ دیگران یا اتفاقات بگذارید یا 

! فالنی فالن حرف را زده من  دیگر به آن صورت هشیار نیستم»اینکه دیگران باید چجوری رفتار کنند 

شما نمی توانید ! نه« ...همسرم مرا ترک کرده، بچه ام به حرف من گوش نمی دهد، از کار بیرونم کردند

 . مسئولیت آن هشیاری را به گردن دیگران بیاندازید

پس ما نگران نیستیم به اصل خودمان برگردیم با توجه به حرف هایی که زده شد و موالنا هم می گوید هیچ 

زاد به اصلش برمی گردد ولو اینکه آلوده به کثافت باشد؛ فقط کافی ست هشیار باشد، غذای   نگران نباش، آدم

شما نمی توانید از کفایت هایتان استفاده نکنید، به گردن دیگران . خوب بخورد، از کفایت هایش هم استفاده کند

مال شما نیست، مال زندگی ست، وقتی می گوییم مال شما ... عقل و خرد خودتان را در این لحظه. بیاندازید

گوییم من ذهنی کنار برود، من و شما نداریم، تمام  بعد آن موقع که می! نیست یعنی مال من ذهنی نیست

هزاران جو، هزاران شاخ شد از آن دریا و به هر سو رفت و هرکدام یک . انسان های روی زمین یک نفرند

حاال در اصل وقتی به اصلمان برمی گردیم، در آن دریا ما یکی هستیم، یک انسان؛ چند میلیارد . جو شد

انسان، یک انسان ست؛ از آن لحاظ ما هیچ فرقی ندایم و این فرق های سطحی مثل باورها و مثل رنگ مو و 

همۀ انسان ها در یک چیز مشترکند و آن هشیاری . این ها چیزهای سطحی هستند... رنگ پوست و زبان و

حضور ست و عشق ست و همه یکجور کار می کنند؛ همه باید به فضای عشقی برویم به اصل خودمان 

اینطوری هم نیست که . ببینید درست ست که این فرد به فرد صورت می گیرد، یک کار شدنی ست. برگردیم

یک وردی بخوانیم یکدفعه هزار نفر به حضور برسند؛ تک به تک باید روی خودمان کار کنیم و مسئولیت 

 . کار روی خودتان به عهدۀ شخص شماست
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  سگ گرگین این در به ز شیران همه عالم

 که الف عشق حق دارد و او داند وقایت ها

 .یعنی نگهداری، صیانت"  هاوقایت"

می گوید اگر ما به صورت ناخالص هم از جنس عشق شویم، این لحظه از جنس زندگی شویم ولی گرگین هم 

سگ  (تحت الفظی)باشیم یعنی هنوز من ذهنی داشته باشیم و همۀ ما در آن مرحله هستیم، دارد می گوید که 

شیران، . گرگ مانند این در یعنی در خدا، دِرعشق، بهتراز شیران همۀ عالم که از جنس من ذهنی هستند

این معنی ش این نیست که شما اگر به گنج . شیران دنیا، من های ذهنی کنترل می کنند، از جنس فرعون هستند

شما ضمن اینکه در قدرت معنوی اره را تیز ! نه... حضور برسید باید بی چیز باشید، از نظر مادی فقیر باشید

 و تیز می کنیدمی کنید، در آن سه تا بعد مثل جسمی و مثل ذهنی، شما هرروز کتاب می خوانید ارۀ ذهنتان را 

یواش یواش که بعد معنوی تان قوی می شود، این هیجانات منفی مثل خشم و مثل ترس و دردهای دیگر دست 

وقتی شما در بعد معنوی . از سر شما برمی دارند، شما آزاد می شوید؛ ُخب آزاد شوید پولتان هم زیاد می شود

پیشرفت می کنید، اره ذهنی  را هم تیز می کنید، شما هم آزاد هستید، هم ذهنتان به طور تیز کار می کند، شما 

پول زیاد هم داشته باشید، خانۀ بسیار بزرگ هم داشته باشید، ماشین ! پول مگر بد است؟! چرا پولدار نشوید؟

شما دیگر از آن ها که زندگی نمی خواهید، فردا همه اش هم . حسابی هم سوار شوید، کسی اعتراضی ندارد

 ؛ همین را دارد می گوید؛ آیدبرباد رفت برای شما مهم نیست برای اینکه زندگی تان از اعماق وجودتان می

دارد می گوید که ولو اینکه ما سگ گرگین این در هستیم، سگ به لحاظ باوفایی ست، ما باوفا هستیم، ما با 

اگر دیدیم این لحظه یکجوری ارائه کرد، ما را . این لحظه رفیق هستیم و از این رفاقت دست برنمی داریم

 و برای  با آن دوست شویم دوباره فهمیم که باید برگردیم این لحظه وگرگین بودن برداشت و گرگ شدیم، می

ادعا در اینجا معنی مثبت دارد برای اینکه عشق حق دارد - یعنی ادعا" الف"-اینکه در این حالت، ما ادعای 

برای اینکه آن فضا و آن . خودش را از ما بیان می کند و عشق حق، عشق خدا طرز نگهداری را بلد ست

هشیاری می داند از شما چجوری نگهداری کند، جسم شما را سالم نگه دارد، فکر شما را سازنده نگه دارد، 

حاال این گرگین هم، . هر لحظه به عملتان فرومی ریزد و شما دارید گل رز می کارید، دیگر خار نمی کارید

گرگ هم، آن وسط هست و شما چون تسلیم هستید، گرگ هم یواش یواش گرگیتش را از دست می دهد، روز 

 : حاال می گوید. به روز گرگیت در ما کم می شود و انسان بودنمان به ثبوت می رسد

 

 تو بدنامی عاشق را منه با خواری دونان

 که هست اندر قفای او ز شاه عشق رایت ها
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. می گوید که عاشق ممکن ست بدنام شود. یعنی پرچم، َعلَم، نیرو، انرژیی که پشت عاشق هست" رایت"

دار می گیرند؛ ممکن ست که به خیلی از استانداردهای من بدنامیِ عاشق معموالً از ایرادهایی ست که مردم 

معمولی، وقتی آدم تمام حواسش به زندگی و دوست شدن با این لحظه هست، خیلی از استانداردهایی که 

که ... اگر بشود)من های ذهنی به طور سطحی رعایت می کنند، رعایت نمی کند، معموالً بدنام می شود 

خوشبختانه در جای بزرگی مثل آمریکا بدنام هم نمی شود برای اینکه شما عاشقی تان را می کنید، کسی هم با 

یعنی مقایسه نکن، " منه با خواری دونان"ولی می گوید تو با خواری دونان مقایسه نکن، . (شما کاری ندارد

یعنی انسان های پست، کسانی که هستۀ مرکزی شان، من  ذهنی ست، دلشان " دونان... "یکی ندان، فکر نکن که

من  ذهنی ست، این ها دون هستند، پست هستند؛ دلشان نمی آید برای رستگاری خودشان، برای رفاه خودشان، 

، نمی دانند «هرچی زیادتر بهتر»برای شادی خودشان پول خرج کنند، پول جانشان ست؛ یک شعاری دارند 

 .این هشیاری و آگاهی را هم ندارند، آن چراغ را ندارند! برای چی؟

چراغ می دانید از کجا می آید؟ چراغ از اینجا می آید که شما وقتی یک خواری می آید، تسلیم می شوید، چراغ 

در آن چهار ُبعد هم ما همینطوری تغییر . روشن می شود، در پرتِو آن چراغ، تواناییِ انتخاب را می بینید

می کنیم؛ بعد معنوی ما چراغ روشن می کند، ما می بینیم که در فیزیکمان، در فکرمان چه چیزهایی را باید 

حاال آن چراغ گفتم ... تا آن چراغ روشن نشود. عوض کنیم؟ همیشه باید چیزی در خودمان عوض کنیم

چجوری روشن می شود؟ آن چراغ موقعی که شما تسلیم می شوید، خواری می آید، شما صبر می کنید، واکنش 

نشان نمی دهید بعد آن چراغ روشن می شود برای اینکه شما ورای آن می روید، شما دوستی تان را با این لحظه 

درست ست که یک مقدار درد دارد، این درد برای این ست که آن الگوی من ذهنی دارد حل . حفظ می کنید

ولی شما . می شود؛ الگوی من ذهنی وقتی بیکار می شود، وقتی شما به حرفش گوش نمی کنید، درد می آورد

 .درد را یک ذره تحمل می کنید، چراغ روشن می شود

 چراغ که روشن می شود، بدون من ذهنی، بدون خواب من ذهنی، شما می بینید که من االن انتخابم چی هست؟ 

چه چیزی رو در فیزیکم باید عوض کنم؟ چه چیزی رو باید در فکرم عوض کنم؟ کدام الگوی فکری را باید 

االن که زیر خشم و ترس این . عوض کنم؟ کدام کار را باید می کردم، نکردم؟ ما این ها را در بیرون می بینیم

 ولی ! آن هرچه می گوید ما انجام می دهیم، او فرعون ماست، فرمانده ماست! من ذهنی هستیم اصال ما نمی بینیم

که در قفای او، پشت سر - یعنی پشت سر" قفا - "یعنی پشت سرش" قفا"در . می گوید عاشق آنطوری نیست

عشق پشت سر شماست، می خواهد شادی اش را، زیبایی اش . او یک لشکری از زیبایی های عشق وجود دارد

را، انصافش را، دادگری اش را، خردش را، این ها همه جزو رایت های عشقند که پشت سر شماست وقتی با 

 .این لحظه موازی هستید یا رفیق هستید

 بنابراین اگر بدنام هم شدید، مردم گفتند شما آدم عوضی هستید، می دانید که شما آدم عوضی نیستید؛ خواری 

دونان ممکن ست سبب شود که حتی عمالً شما را کوچیک کنند ولی شما می دانید که شما غالمی در عشق را 

 . پذیرفته اید و از آنجا تکان نمی خورید
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 : حاال خود موالنا هم توضیح می دهد، می گوید

 

 چو دیگ از زر بود سیه رویی چه غم آرد

 که از جانش همی تابد به هر زخمی حکایت ها

. حاال روی آتش بگذاری سیاه می شود. اگر دیگ از طال باشد، ذاتش سفتی و مقاومت ست؛ طال آسیب نمی بیند

آیا طال، دیگ طال که شما باشید وقتی که موازی با زندگی هستید اگر در اثر آتش بیرونی، در اثر حرف های 

برای اینکه از جان دیگ به زخم هایی که وارد می شود، دیگ طال ! مردم، سیه رو بشوید این غم می آورد؟ نه

را در نظر بگیرید، وقتی یکی با قاشق به آن ضربه بزند ممکن ست که این سیاهیِ رویش را یک کمی ببرد 

. وگرنه به جان دیگ طال آسیب نمی رسد برای اینکه از جانش سفتی و مقاومت و خوبی و ذات خوب می تابد

 یعنی چه چیزهایی "حکایت ها" های بیرونی به شما اثر ندارد برای اینکه از جان شما حکایت ها، شما هم آتش

اگر از جان شما به تمام وجود شما . همان چیزهایی که قبال گفت زیبایی می تابد، آرامش می تابد! که می تابد

 !!سالمتی می تابد، خرد می تابد، ما چه غم از چیزهای بیرونی داریم؟ نداریم

 

 تو شادی کن ز شمس الدین تبریزی و از عشقش

 که از عشقش صفا یابی و از لطفش حمایت ها

یار موالنا، سمبل همان فضای " شمس الدین تبریزی. "می گوید تو شادیت را از شمس الدین تبریزی بگیر

تان به نهایت تان منطبق شد و هشیاری از طریق  وقتی شما برگشتید، دوباره به اول رفتید، نهایت. حضور ست

شما روی خودش منطبق شد و هشیار شد و شما قائم به ذات شدید، در این صورت از این فضای یکتایی، 

همین عشق ؛  پاکی و نابی و خلوص میابی، گیرید و از عشق او که از عشق او صفا می یابیشادیتان را می

، عشق، این لحظه وقتی شما در آن فضا هستید به صورت ارتعاش زنده کننده و یا خرد از شما صادر ست

و لطف او شما را .  در شما وجود داشته باشد این ها را ذوب می کندمنمی شود بنابراین اگر ناخالصی یا 

شما را به وجود آورده که !! البته که دارد! آیا او لطف دارد یا ندارد؟... حمایت می کند، شما حمایت را

 . کند که حداکثر خالقیت را انجام دهید(support)شادی اش را به شما بدهد و شما را در زندگی ساپورت 

زندگی، هرکسی که بیشتر شادی کند بیشتر شادی می دهد؛ .  زندگی از پایگاه کمبود به شما نگاه نمی  کند

در همین دنیا یک عده ای گدا هستند، . فراوان به او می دهد (حتی از نظر مادی)هرکسی که فراوان ببیند 

مفلس هستند، هیچی ندارند، یک عده ای هم حقیقتا از راه خالقیت ممکن ست میلیاردها دالر پول درآودند، این 

ما فکر می کنیم ما شادی کنیم . دوتا هردو انسان هستند، این یکی فراوان می بیند، این یکی فراوان نمی بیند
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شادیِ زندگی انبارش نامحدود ست؛ هرچقدر ! زندگی بدش می آید یا یک موقعی مثل بنزین ست تمام می شود

شما این لوله را بزرگتر می کنید به سمت شما بیشتر می آید، هرچقدر مصرفش می کنید، انگار به شما بگویند 

هرچقدر بیشتر پول خرج کردید ما بیشتر به شما پول می دهیم، ُخب و عقل انسانی البته چنین چیزی را قبول 

 !نمی کند

یعنی اینکه می خواهد شما را یا هرکسی را که مصرف . زندگی فروانی ست و فروانی ش هم بی نهایت ست

 ما شادی را مصرف نکردیم که هیچ، –بلکه شادی را مصرف می کند...نه اینکه« کند مصرف می»–می کند 

وقتی زندگی را بخواهی ذخیره کنی،  (هفتۀ قبل این را داشتیم)خساست کردیم به صورت درد ذخیره کردیم 

به صورت « بگذار حاال این را بگذارم فردا زندگی کنم»درد می شود؛ زندگی را اگر زندگی نکنی بگویی 

زندگی را همین االن باید مصرف کنی، زندگی کنی و به نتیجه برسانی و اجازه بدهی که . درد ذخیره  می شود

عشق، ساپورتش را از طریق بیان خرد و ارتعاش زندگی هم در وجود شما به صورت سالمتی به معرض 

پس از یک مدتی می بینید که . نمایش بگذارد، هم در فکر شما، هم در عمل شما، هم در محصول کار شما

 .اطراف شما پر از گلستان شد

 دفتر 1227دنبالۀ این قصه را برایتان می خوانم که از سطر . اجازه دهید در اینجا چند خط از مثنوی بخوانیم

فرمودن والی آن مرد را که این خاربن : "یک مقدارش را قبال برایتان خواندم که می گوید. دوم شروع می شود

یعنی یک کسی درخت خار برسر راه مردم و خودش می کارد و حاکم ". با که نشانده ای بر سر راه برکن

این خار، من ذهنی ست و ما  (همانطور که قبال خدمتتان توضیح دادم)و . می گوید که این خار را باید بکنی

 به ما می گوید که این خار –که حاکم باش –انسان ها وقتی شروع به زندگی می کنیم این را می کاریم و خدا 

. و از سِر آنجایی که مانده ادامه می دهم. قصه برسِر این ست. را که نشانده ای باید هرچه زودتر بکنی

خالصه اش را در جلسات گذشته توضیح دادم اگر شما می خواهید آن توضیحات را بشنوید، حدود ده تا سی )

دی قبل از این را باید بخرید و گوش بدهید یا اینکه به این برنامه که از طریق تلویزیون پخش می شود گوش 

 (.دهید

که -یکی از بیت ها می گفت که اگر تیری از طرف زندگی . در جلسات قبل، سطرهای قبل از این را خوندم

به شما پرتاب می شود، بدان که این تیر از شصت آگهی ست و این تیر را مشکن و ناله نکن "- شاه"آنجا گفت 

و چقدر به این غزل مان مربوط ست؛ اگر خواری به شما می رسد، اگر تیری . و تیر را ببوس و خدمت شاه بر

شما ناله نکن بلکه این واقعه را .  نجات دهدمنپرت شد، بدان که این ها را خدا پرت می کند تا شما را از 

بپذیر، با زندگی موازی بشو و با آن هشیاریی که از این کار به وجود می آید، با آن هشیاری خدمت شاه برو و 

 : و ادامۀ آن صحبت ست، می گوید. بدان که یک باشندۀ آگاهی که زندگی باشد دارد روی شما کار می کند

 1311مثنوی، دفتر دوم، سطر 

 می درد می دوزد این خیاط کو
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 می دمد می سوزد این نفاط کو

 .یعنی آتش روشن کن" نفاط"

درد می آورد، اگر به درد مقاومت کنیم، دوباره - غزل هم می گفت چطوری–  َدَردمی گوید که ما را می

دردهای بزرگتر، یک قسمتی از وجودمان از بین می رود، جسممان ایراد پیدا می کند؛ دارد می درد، دوباره 

.  را ُخرد می کند اگر مقاومت کنیم من را از بین می برد، من را نمی دوزد، منمی دوزد، همین . می دوزد

یعنی خیاطی " این خیاط کو؟"می گوید . می گوید دوباره می دوزد، به چه صورتی؟ به صورت هشیاری حضور

ها من این آتِش عشق را می دمد، - قدیم به آتش می دمیدند و می سوختند–و این نفاط دارد می دمد . وجود دارد

 .مارا می سوزد، کو؟ وجود دارد

 

 ساعتی کافر کند صدیق را

 ساعتی زاهد کند زندیق را

بعد . می گوید یک ساعتی کافر را صدیق می کند یعنی باایمان می کند، یکدفعه یک زاهدی را کافر می کند

 :خودش توضیح می دهد یعنی چی

 زانک مخلص در خطر باشد ز دام

 تا ز خود خالص نگردد او تمام

ما جزو مخلِص ها هستیم برای اینکه روز به - یعنی خالص شونده" مخلِص- "، "ُمخلِص"می گوید برای اینکه 

یعنی یک کسی که به این . روز می خواهیم خالص شویم و از من ذهنی جدا شویم، دائماً در خطر هستیم

برنامه گوش می کند، واقعاً باید یک برنامه روزانه بگذارد، به این برنامه گوش دهد، موالنا بخواند، یک جلسۀ 

معنویت برای خودش بگذارد، خلوت کند و این را یک کار مهمی بداند و بداند که نمی شود شش ماه ادامه دهد 

بعد کنار بگذارد؛ درست مثل ورزشکاری که سی سال ورزش کرده و روزی که ورزش را قطع کند دیگر 

تا بیست ! نه« !ورزشکارم... جوانی ورزش می کردم»بعضی از ما این کار را می کنیم . ورزشکار نیست

سالگی اگر ورزش می کردی هرروز یا یک روز درمیان، ورزشکار بودی؛ از موقعی که کنار گذاشتی دیگر 

،ماها، دائماً در خطر دام افتادن ست تا اینکه از " مخلِص"می گوید . ورزشکار نیستی؛ این  هم اینطوری ست

 . خودش تماماً خالص شود یعنی از من ذهنی تماما جدا شود

 

 زانک در راهست و رهزن بی حدست
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 آن رهد کو در امان ایزدست

برای اینکه در راه ست و دزد هم زیاد ست؛ امروز هم در غزل داشتیم، یکی یک چیزی می گوید این بقایای 

 درست می کند و درد درست می کند، از آنجا دوباره ممکن ست منمن ذهنی در ما هست، یکدفعه می پرد و 

، کسی می رهد که "آن رهد کو در امان ایزدست. "ما بتنیم و دائماً در خطریم تا زمانی که کامال خالص شویم

وقتی ما از من ذهنی می رهیم، تماماً در . به طور کامل از این من ذهنی رها شده و در امان خدا قرار گرفته

امان زندگی هستیم؛ دیگر کسی نمی تواند به ما لطمه بزند ولی تا آن موقع باید یک خرده روی خودمان شخصاً 

 .کار کنیم

 

 آینه خالص نگشت او مخلص است

 مرغ را نگرفته است او ُمْقنِص است

پس می گوید آینه تا زمانی که خالص نشده، آینه صاف نشده، او مخلِص ست و وقتی رویش زنگ وجود دارد، 

ما تازمانی که خالص نشدیم، آن . احتمال اینکه زنگش زیاد شود خیلی زیاد ست؛ زنگ، زنگ را می آورد

چیزهای ناخالصی که در ما هست ممکن ست هی ناخالصی دورش بتند بتند حتی ما را دوباره به من ذهنی 

ما نباید فکر کنیم که و من در تجربۀ خصوصی دیدم یک کسانی که . که اول داشتیم یا از آن بدتر برگرداند

ما استاد شدیم، ! بله دیگر»به خودشان می گیرند « ...چقدر بلدی و»شش ماه کار می کنند و بعد همه می گویند 

وقتی شما قبول می کنید که از . و دوباره آن من ذهنی برگشت، منیت آمد« ...همه هم که مرا قبول دارند و

همه بیشتر می بینید، می دانید و یا می توانید مربی شوید یا مربی معنوی شوید و فکر می کنید هستید، ُخب وضع 

مخصوصاً تایید مردم . آینه ای ست که خالص نبوده دوباره به آن حالت زندگ زدگی برگشت!! خراب شده

 . بسیار خطرناک ست، هرکسی شما را تایید می کند نباید به خودتان بگیرید

یعنی تا زمانی که مرغ را نگرفته، دنبال . یعنی شکارچی" مقنص". "مرغ را نگرفته است او مقنص است"

تا زمانی که به طور کامل به هشیاری - در اینجا می تواند هشیاری حضور باشد" مرغ"–گرفتن مرغ ست 

حضور زنده نشده و از آن نبریده که دیگر چیزهای بیرون به شما دسترسی نداشته باشند او هنوز شکارچی 

 .ست

 

 چونک مخلَص گشت مخلِص باز رست

 در مقام امن رفت و برد دست
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درمقام " یعنی خالص شونده بازرست " مخلِص"همینکه ُمخلَص شد، خالص شد، . یعنی خالص شده" مخلَص"

 . ، در فضای یکتایی امن رفت دیگر کسی به او دسترسی ندارد و موفق شد"امن رفت و برد دست

 

 هیچ آیینه دگر آهن نشد

 هیچ نانی گندم خرمن نشد

اگر یکی آنجا رفت شبیه آینه ای ست که همانطور که می دانید قدیم آینه را از آهن می ساختند، وقتی آینه می شد 

هیچ نانی هم که پخته شده و ما درحال خوردن آن هستیم، این نمی تواند برگردد . دیگر برنمی گشت آهن شود

برود گندم خرمن شود، دیگر این دوران را گذرانده و رفته پخته شده؛ ما هم اگر به گنج حضور به طور کامل 

برسیم دیگر برنمی گردیم؛ یک شناختی در ما به وجود آمده که به قول معروف دیگر دانش برگشت پذیر 

 . نیست

 

 هیچ انگوری دگر غوره نشد

 هیچ میوۀ پخته باکوره نشد

هیچ میوه پخته مثل مربا برنمی گردد آن ". هیچ میوۀ پخته باکوره نشد. "انگور رسیده برنمی گردد غوره شود

 .میوۀ نارس شود

 

 پخته گرد و از تغیر دور شو

 رو چو برهان محقق نور شو

 چون ز خود رستی همه برهان شدی

  چونک بنده نیست شد سلطان شدی

؛ پختگی از همین درد ها به وجود می آید، کوچیک "پخته گرد: "پس موالنا به شما می گوید، به ما می گوید

ما در این لحظه . می کنند، شما در حالت کوچیکی باقی می مانید، هشیاری حضور آزاد کنید، ورای آن بروید

اگر کسانی می خواهند شما را ناراحت کنند، بگذارید آن ها . قربانی هیچ کس نیستیم، هیچ اتفاقی نیستیم

زحمتشان را بکشند، آن ها حق دارند سعی شان را بکنند شما را ناراحت کنند، شما هم حق دارید ناراحت 

 . نشوید
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می گوید تو پخته شو و از اینکه . یعنی قابلیت تغییر، قابلیت برگشت" تغیر"، "پخته گرد و از تغیر دور شو"

که معلم موالنا بوده، –مانند برهان محقق . امکان این به وجود بیاید که تو دوباره به آنجا برگردی، دورشو

 . همه اش نور شو- معلم موالنا بوده" برهان محقق"

وقتی ما از خود می رهیم دیگر دنبال دلیل . یعنی دلیل" برهان"این . اگر از خودت برهی همه اش برهان شدی

اگر به وجود خدا زنده می شدند، . کسانی که راجع به وجود خدا بحث می کنند، آن ها من ذهنی دارند. نمی گردیم

دیگر بحث نمی کردند، دلیل برای وجود خدا نمی آوردند؛ کسی که دلیل می آورد، هنوز پخته نشده، از طریق 

دلیل آوردن و برهان آوردن می خواهد بگوید خدا وجود دارد؛ اگر شما زنده به خدا شوید، دلیلش همان زنده 

 . شدن ست

، اگر این بنده که بندۀ همه چیز ست، بندۀ طمع ست، حرص ست، مقام ست و "...چونک بنده نیست شد "

گرفتن زندگی از چیزهای بیرونی ست، اگر این بنده نیست شد، تو واقعا سلطان شدی، شاه شدی، شاه وجود 

رفتی ورای همۀ اتفاقات، هیچ اتفاقی نمی تواند روی شما اثر بگذارد، شما را نمی تواند به واکنش . خودت شدی

 . وابدارد

 

 ور عیان خواهی صالح الدین نمود

 ها را کرد بینا و گشود دیده

 فقر را از چشم و از سیمای او

 دید هر چشمی که دارد نور هو

صالح "در اینجا . نشان داده- یار موالنا–می گوید اگر حقیقتاً آشکارا می خواهی، این کار را صالح الدین 

و می گوید که صالح الدین، یار موالنا یا خود . دوباره انسان کامل یا انسان رسته از بندگی فرم ها ست" الدین

موالنا یا هر انسانی که به حضور رسیده می تواند چشم ها را باز کند و بینا کند و کسی که نوِر هو داشته باشد 

یعنی نداری، نداری یعنی به هیچ چیزی وابسته نیستی یا " فقر"را، " فقر"یعنی نور خدایی در چشمانش باشد، 

هیچ چیزی ستون تو در دنیا نیست فقط روی ذات خودت که بی فرمی ست و فضای خالیِ عدم ست استوار 

نه « هیچ چیزی نداری». ، نداری، یعنی هیچ چیز نداری"فقر. "هستی، زندگی هستی، از جنس زندگی هستی

می گوید هرکسی که نور هو، نور . یعنی در درون به چیزی وابسته نیستی! اینکه بیرون هیچ چیزی نداری

 .خدا در چشمش باشد، فقر را از چشم و از سیمای او می تواند ببیند
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 شیخ فعالست بی آلت چو حق

 با مریدان داده بی گفتی سبق

 دل به دست او چو موم نرم رام

 مهر او گه ننگ سازد گاه نام

فعال ست برای اینکه ذات ما وقتی زنده ست و ما -  دوباره انسان رسته از من ذهنی ست–" شیخ"می گوید 

هشیار هستیم، یادمان باشد در غزل داشتیم ما ناآگاهانه، ناهشیارانه به این جهان می آییم وقتی وارد این جهان 

دوباره ما در یک جایی از زندگی مان، بیست سالگی، . می شویم شعور فعال ست و هشیاری به خواب می رود

سی سالگی، پنجاه سالگی، یواش یواش شروع می کنیم از فرم ها خودمان رو بیرون کشیدن، هشیار می شویم و 

ناهشیارانه . هشیارانه برمی گردیم، هشیارانه برمی گردیم. هشیارانه این دفعه برمی گردیم به کجا؟ به اول

می رویم هم هویت می شویم، هشیارانه برمی گردیم و در اینجا می گوید که آن کسی که برگشته و االن به زندگی 

با مریدانش به آن ها - یعنی درس دادن" سبق"–زنده ست می گوید برای درس دادن احتیاجی به گفت ندارد 

 . بدون گفتگو درس می دهد

گاهی از آن ها ننگ می سازد، گاه نام؛ گاهی آن ها را به . می گوید دل مریدانش به دست او مثل موم نرم ست

 .افتخار می رساند، گاهی آن ها را کوچیک می کند

 

 مهر مومش حاکی انگشتریست

 باز آن نقش نگین حاکی کیست

 حاکی اندیشۀ آن زرگرست

 سلسلۀ هر حلقه اندر دیگرست

تاثیر یک انسان کامل " مهِر موم"درواقع " ُمهر"ما هستیم، " موم"–می گوید مهری که روی موم زده می شود 

، حکایت از این می کند "حاکیِ انگشتریست-  "روی ماست مثل موالنا کمااینکه می بینید داریم تاثیر می پذیریم

می خواهد بگوید که یک زندگی وجود دارد و یک خدایی وجود دارد که مرتب روی . که انگشتری وجود دارد

می گوید حاکی اندیشۀ . این جویی که فرستاده کار می کند تا به سمت خودش بکشد و یکی از آن ها شما هستید

یعنی هراندیشۀ " سلسله هر حلفه اندر دیگرست"در اینجا رمز زندگی یا خداست و " زرگر"آن زرگر ست، 

وقتی شما باز ... این زرگر وصل به یک اندیشۀ دیگر ست،یک اندیشۀ دیگر ست، یک اندیشۀ دیگر ست
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شدید، راه را برای زندگی باز کردید، زندگی مرتب برای شما پیغام می فرستد، پیغام به پیغام وصل ست 

 کمااینکه در موالنا ما این را می بینیم، هی  می آید؛ این ها از کجا می آید؟ 

و در اینجا من اشاره کنم که یک قدری ادبیات این نوشته برای کسانی که تازه به این موضوع می پردازند )

ممکن ست جدید باشد، پس از یک مدتی جا می افتد برای اینکه به شما کمک شود تفسیر مثنوی به قلم استاد 

کریم زمانی را بخرید، در هفت جلد ست، در امریکا هم هست، در ایران هم هست، در اروپا هم هست، به 

کتابفروشی های ایرانی مراجعه کنید، سفارش دهید تا بتوانید معنی این سطرها را از آنجا که ایشان به قلم 

 : بعد می گوید (.قشنگ و گویا نوشته اند بخوانید و اگر یک کمی این ها سنگین ست که برای شما سبک شود

 

 این َصدا در کوه دل ها بانگ کیست

 گه پرست از بانگ این که گه تهیست

 هرکجا هست او حکیمست اوستاد

 بانگ او زین کوه دل خالی مباد

می گوید این . انعکاس ِصدا ست حاال در فارسی ما این  دوتا را باهم گاهی موقع ها اشتباه می گیریم" َصدا"این 

انعکاس ِصدا در کوه دل ها بانگ کیست؟ اول ما در کوه بانگ می کنیم بعد َصدا می آید یعنی انعکاسش را 

. می گوید این چیزی که در دل شما می پیچد این صدای کیست؟ گاهی پرست، گاهی خالی ست. می شنویم

اگر شما این لحظه با فرم این لحظه ستیزه ندارید و . می گوید هرکجا آن بانگ هست، او حکیم ست و اوستاد

پذیرفته اید در این صورت آن حکیم را اجازه داده اید که در کوه شما که همین دل شما ست و ذهن شماست 

اجازه می دهید آن صدا، صدای زندگی بانگ کند و شما انعکاسش را می شنوید و می گوید که . صدایش بیاید

 . خالی نباشد" بانگ"انشاهللا که هیچ دلی از این به اصطالح 

 : بعد در اینجا می گوید که

 هست که کآوا مثنا می کند

 هست که کآواز صدتا می کند

ذهن هایی که . می گوید کوهی هست که آواز را دوتا می کند؛ که ذهن اغلب ما همین تبدیل به دوشاخه می کند

 دارند آوا را دوتا می کنند برای اینکه وقتی هشیاری حضور وارد ذهن ما می شود تماماً دوشاخه می شود، من

 . ، برای همین دویی به وجود می آیدغیر: ، یکی می شود من:یکی می شود
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ندارد و هشیاری حضور من ، وقتی شما با این لحظه موازی هستید، ذهن شما "کند هست که کآواز صدتا می"

 .  شودرا جذب نمی کند و هشیاری حضور می تواند منعکس شود، آواز صدتا می 

ش این ها را جذب نکند به عبارت دیگر شما من الن دارد توضیح می دهد، وقتی آواز برگردد و ذهن شما با ا

اگر این کار را نکنید در این صورت به ذهن . می سازیدمن  هشیاری زندگی را جذب ذهن می کنید، در آنجا 

 .شما می خورد برمی گردد

 

 می زهاند کوه از آن آواز و قال

 صد هزاران چشمۀ آب زالل

از آن آواز و قال هزاران تا چشمۀ آب صاف منعکس : یعنی می پراند، منعکس می کند، می گوید" می زهاند"

پس می بینید که هشیاری خدایی به این جهان می آید، به ذهن . یکی از این چشمه ها همین موالنا ست. می کند

 درست می کند یا منعکس می شود، صدهزاران چشمۀ منانسان ها می خورد یا می رود درون آن جذب می شود، 

 .آب زالل به وجود می آید

 

 چون ز که آن لطف بیرون می شود

 ها در چشمه ها خون می شود آب

 زان شهنشاه همایون نعل بود

 که سراسر طور سینا لعل بود

می گوید وقتی که از ما انسان ها آن لطافت بیرون می شود یعنی بیان می شود، وقتی هشیاری ایزدی می تواند 

خردش را از شما بیان کند در این صورت آب ها در چشمه ها خون می شود؛ یعنی دل چشمه های بیرونی، دل 

 . درختان، دل جانداران، دل حیوانات، دلشان می خواهد این هشیاری را بگیرند و به هشیاری برسند

که - منظورش موسی ست–بعد مثال می زند می گوید که از آن شاهنشاه همایون قدم بود، مبارک قدم بود 

، نور (که داستانش را بارها در اینجا گفتیم)یعنی وقتی آن نور در کوه سینا . سراسر کوه سینا پراز لعل شد

خدایی در موسی تجلی کرد و در این صورت این کوه ذهن او منفجر شد و موسی بیهوش شد، بیهوش شد 

یعنی به هشیاری حضور رسید، به من ذهنی بیهوش شد، در این صورت اینقدر هشیاری حضور در موسی 

لعل هم به حضور رسیدگی . که همۀ اجزای کوه تبدیل به لعل شد (موالنا دارد سمبلیک می گوید)ایجاد شد 
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حاال این را برای چی می گوید؟ می گوید اگر شما، این کوه شما، کوه من ذهنی ویران شود و در . سنگ ست

 :همینجا توضیح می دهد. ما هشیاری حضور به وجود بیاید، تمام اجزای بدن ما می تواند سالمتی بگیرد

  

 جان پذیرفت و خرد اجزای کوه

 ما کم از سنگیم آخر ای گروه

 ! نه، نیستیم! آیا ما کمتر از سنگ هستیم؟. می گوید اجزای آن کوه همه جان پذیرفتند

 

 نه ز جان یک چشمه جوشان می شود

 نه بدن از سبزپوشان می شود

یک چشمه جوشان می شود نه بدن ما از بدن های سالم می شود، بدن ما هم مریض - ما انسان ها-نه از جان ما 

 .یعنی سالمت ها، مثل درختان که سالم  هستند" سبزپوشان. "ست

 

 نی صدای بانگ مشتاقی درو

 نی صفای جرعه ساقی درو

 وجود دارد، منوجود دارد برای اینکه در آن - در کوه ذهن ما-بعد می گوید که نه صدای مشتاقی در این کوه 

 .دیده می شود- در ما-نه صفا و یا پاکی جرعۀ ساقی، خدا، در او 

 

 کو حمیت تا ز تیشه وز کلند

 این چنین که را بکلی برکنند

کو آن اشتیاق و غیرت و ارادۀ آزاد و انتخاب و تصمیم که به وسیلۀ تیشه و کلنگ، ما یک چنین کوهی را، 

آیا ما تیشه و کلنگ حضور را داریم که این کوه را بکنیم؟ این کوه به وسیلۀ . کوه من ذهنی را، از جا بکنیم

همین موازی شدن با این لحظه، در اول، و اینکه کلنگ روشنایی ایزدی در اختیار شما قرار بگیرد تا کوه 

 .  تان را بکنیدمن


