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.کنممیاز دیوان شمس موالنا شروع951با سالم و احوالپرسی برنامه گنج حضور امروز را با غزل شماره 

951شمارةغزلشمس،واندیمولوي،

شودپلیدرود،تندرکهپاكآبِچو*شودقَدیدتوسويِرسدکهنويآن هر

اش که از جنس خداست باید دم به دم به نوي و کند که انسان بنا به جنسمیامروز موالنا راجع به تازگی صحبت

دانید بوسیلۀ ذهن ما میجهان همولو اینکه جهان در حال جذب ماست بسوي خودش،. تازگی گرایش پیدا کند

گوید که هر بسته نور یا برکت یا انرژي میپس. است هم هویت کندکهنهکشد تا با خودش که میبسوي خودش

، کهنهقدید یعنی .( شودمیکهنهرسد، به محض اینکه به تو رسید مینوي که این لحظه از سوي زندگی به تو

بل از خوردن صاف و گواراست، وقتی خوردیم وارد بدن شد به صورت ادرار، مانند آب پاك که ق)رمقبیخشک،

. شود دیگر آنرا خوردنمیآید ومیدرانسان

رسد نو به نو زندگی کنیم و میاین سمبلیسم خیلی گویا است که اینکه ما نو به نو که زندگی در این لحظه به ما

چون فقط در این لحظه هست که ما اگر ،در این لحظه نباشیمکردن زندگی یعنی این که ماکهنه. اش نکنیمکهنه

روي کاري مان باشیم و حاضر و ناظر در این لحظه و تمرکزمان در این لحظه باشد و از جنس زندگی باشیم و توجه

آید از میتوانیم زندگی را که نو به نومیدهیم یعنی بطور کامل در این لحظه باشیم،میانجامباشد که همین االن

ولی اگر من ذهنی داشته باشیم در زمان باشیم، زندگی را وارد . اش کنیم و زندگیش کنیمکند تجربهمیما عبور

مردم . ما یک تن جسمی داریم و یک تن روانشناسی یا روانشناختی داریم. ذهن بکنیم، این ذهن همین تن ماست

تند و در گذشته و آینده هستند، در این لحظه من گیرند و چون در این لحظه نیسمیزندگی را در این لحظه

شوند و میذهنیشان صفر نیست، عقل من ذهنی صفر نیست، بنابراین بصورت یک انسان توهمی در ذهن بلند

شده، به این دلیل کهنهکنیم دیگر میزندگی را تجربهرسد یعنی ما بصورت من ذهنی میوقتی که زندگی به آنها

. یمهستکهنهاست که ما 

از نظر زندگی و . بیشتر مردم باورهاي هزار سال پیش را دارند و با آنها هم هویتند. ما یک گذشته متحرك هستیم

تولید بشود، یعنی اگر شما موازي با این لحظه بوسیلۀ او خورد باید این لحظه میخدا فکري که به درد این لحظه

. کندمیکهنهگیرد میشید در ذهنتان من نباشد، چون من باشدباشید با اتفاق این لحظه آشتی باشید یا تسلیم با

شود نه اینکه شما فکر دیروز را بکار ببرید یا هزار سال میمن نباشد فکر مربوط به این لحظه، این لحظه تولید
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هر . استبودنکهنهآن اي از من ذهنی را به ما نشان داد وپس دوباره موالنا یک جنبه.کندنمیقبل را هیچ فرقی

هم هویت شده، داستان زندگیش داستان به ثمر نرسیدگی است، غم آن کسی یک داستان زندگی دارد که با

است، هر کسی داستان دارد یعنی کوله بار دارد در این لحظه نیست، براي اینکه در این لحظه باشد نباید کوله بار 

ولی بیشتر . کنیدمیویت شده دارید هی آنها را تکراراگر شما مقدار زیادي خاطرات خوب و بد هم ه. داشته باشد

اینها را . خاطرات ما چون با من ذهنی زندگی را تجربه کردیم غم و غصه و رنجش و کینه و به ثمر نرسیدگی است

. هستیم این کار درست نیستکهنهداریم پس ما 

گوید که چه جوري این جنبه میهد و راهش رادمیموالنا تقریباً هر هفته یک قسمت از من ذهنی ما را به ما نشان

بینید؟ اگر شما قابلیت میخودتان راکهنگیآیا شما . دهدمیرا نشانکهنگیامروز . را شناسایی کنیم و بیاندازیم

، خرد او راگیریدنمیتوانید بوسیلۀ زندگی اداره بشوید، پیغام او رانمیواکنش به محیط را دارید پس بنابراین

آن گذرند لحظه به لحظه فکرهامیکسی که دائماً فکرها از ذهنش. دهیدمیگیرید پس به بیرون واکنش نشاننمی

ند بلند شود به عنوان یک وشمیفکرها سبب. برندمیبه آیندهبرند به گذشتهمیبرند به آنور و اینور،میرا

هنیش صفر نیست بنابراین نوي را از آنوراش صفر نیست عقل من ذباشنده ذهنی هیجانی، این آدم من ذهنی

داریم مقدار زیادي رنجش و کهنگیشدیم، کهنهبینیم که ما میکنیم،میپس ما دوباره به خودمان نگاه. گیردنمی

. استکهنگیشکایت از گذشته یا از حال داریم، مقدار زیادي نگرانی داریم اینها نشان 

براي این که خرد زندگی این لحظه به او. ت، تسلیم است هیچ نگرانی نداردساوانسانی که در این لحظه موازي با

دهید میشما اجازه. کندمیگذارد خودش حلمیگوید که چه کار کن و چالشهایی را که این لحظه جلویشمی

انرژي و هر.، آب من ذهنی چیه؟ تایید و توجه مردمخوریدمیبینید که آب من ذهنی رامیو اگر شما. حل بکند

آید براي این که این میآب روشن این لحظه از آنور. گیرید، اینها آب پلید استمیخوشی که شما از یک اتفاق

آب را بگیرید و بخورید و آب کثیف از بیرون آمده از جهان رسیده را نخورید باید در این لحظه حاضر و ناظر 

اگر شما مقاومت داشته باشید در مقابل اتفاق این لحظه و .آیدمیباشید و این آب را بگیرید و آب االن دارد

خواهم بلند بشوم تو رامیگویید منمیخواهد بلند بشودمیمنفصل باشید از زندگی و بوسیلۀ یک من که

شناسی، این لحظه عمقی نداري هوشیاري نمیور خدا و زندگی است، پس این لحظه همظشناسم، تو مننمی

. آید و پلید استمیگیرد و این انرژیها از بیرونمیري جسمی از جسمها انرژيجسمی داري، هوشیا
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کند از وضعیت میاي از شما، از من ذهنی شما اشارهکه موالنا به یک جنبهکنم که شما هر جلسهمیمن پیشنهاد

پذیرفتن یا . شدبپذیرید معنیش این نیست که همیشه اینطور با.و بپذیریدفعلی شما، توجه کنید بشناسید 

عمل را و فکر را زندگی آن خواهید انجام بدهید ولیمیتسلیم معادل این است که شما در جهت تغییر یک عملی

. کنیدنمیدهد براي اینکه شما دیگر ستیزهمیبه شما

اره مختصراً من دوب. در دو جلسه گذشته در اول برنامه دوباره به دو جنبه من ذهنی شما یا زندگی شما اشاره کرد

خواست نشان بدهد دیدید؟ یا فقط میچیزي که موالناآن فقط براي مثال که شما ببینید که آیاکنم میاشاره

شما نباید این ابیات را معنی کنید رد شوید، باید بیت را ببینید و خودتان را زیر . معنی بیت را کردید و رد شدید

خورید، بجاي میخورید، آب من ذهنی رامیکثیفگوید شما آب مینانور افکن قرار بدهید ببینید که وقتی موال

کنم؟ میخورید معنیش براي من چی هست؟ آیا من دم به دم حس دردمیآیید ادرار رامیآب صاف گوارا شما

حس خشم پلید است، رنجیدن آب پلید است، درد را دوباره زنده کردن سی سال پیش یکی کنم؟ میحس خشم

کنم، مثل انتقامجویی اینها آب پلید است، میآنخورم حس کینه نسبت بهمیآید االن غصهمیه یادمحرفی زد

کنم از نظر خدا از نظر زندگی درست نیست، براي اینکه از طرف خدا االن یک میکنم؟ اگرمیآیا من این کارها را

حداقل این تجسم را بکنید امجویی را بخورید، آب انتقآب کینه را،خواهید آب رنجش رامیشما. آیدمیآب پاك

اما دو بیتی که خواندیم در بیتی که هفته قبل .این درست نیست، بیت را براي خودتان بخوانید، تا زنده بشود بیت

: خواندیم

خاییسخنونرمیبهسلطانآن پرسیدمرا

آیی؟اقبالگَهبدانعاشقايامسالعجب،

کند میگذرد و من ذهنی را درستمیکه این رشته فکر از ذهنتانها آیا بعضی موقعشما از خودتان پرسیدید که

شود؟ اقبالگه کجاست؟ اقبالگه این لحظه هست فضاي یکتایی این لحظه میشود؟ یک شکاف ایجادمیهیچ قطع

ذهن من دار آن کنم پس در یک فضاي بدبختی زا هستم کهنمیکنم؟ حاال اگرمییکتایی با اوآیا من حس . است

چیزي که هستیمآن چیزي که نیستیم بهآن شما ذهن بدبختی زا را دیدید؟ توجه کنید ما با شناسایی. است

کنید که سخن خایی، سخن جویدن یا رشته فکر پاره کردن در شما وجود ندارد، فکر میشما شناسایی. رسیممی

بینید؟ آیا سرعت فکر را آوردید پایین؟ آیا میر خودتانبه فکر وصل است این کار اشکال دارد، این اشکال را د
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نشناختید؟ آمدید به این دانستید و شناختید که شما در یک محل شوربختی و بدبختی و پر از رنج هستید؟ 

گفت که اقبالگه این لحظه است و فکرهاي پی در پی شما که تحت اختیار شما میغزلآن اقبالگه؟ داشت در

این را در . اندازد به فضاي ذهن، که بدبختی زاست، محل شکنجه استمیپوشاند و شما رامیگه رااین اقبالنیست

.خودتان دیدید؟ اما یک هفته دیگر این بود

اي تو نگار خانگی، خانه درا از این سفر

پسته لَعل برگشا تا نشود گران شکَر

خدا گفت که من از جنس تو هستم، آیا تو به و گفت که من هوشیاري ابدي هستم من از جنس تو هستم، و به 

که خانه است و سفر از گذشته و آینده سفر از صورت من حاضري از این سفر بیایی به فضاي یکتایی این لحظه 

کنیم؟ سفر به گذشته و آینده، سفر به میما چه جوري سفر. گذاشتن توجهت به چیزهاي مختلف ذهنی برداري

روي این . گذاریم روي این چیز ذهنی، چیزهاي ذهنی اینها همه بیرونی هستندمیچیزهاي ذهنی، توجهمان را

کنیم در حالیکه ما در این لحظه باید ساکن باشیم، عمیق باشیم، ریشه میسفرگذاریم؟میچیز ذهنی چه

.بینهایت داسته باشیم

کنم، تسلیمم و دارم نمیهیچ کاريامتداد تو هستم، من االنمندانم کهمیمن: گوییممیو ما داریم به خدا

به هیچ وجه نوك به . گیرممیآید و من آب پاك را از تومیکنم بصورت حضور ناظر و این آب نو به نومیتماشا

دانم مقاومت به اتفاق این لحظه مقاومت در مقابل تو هم میکنم، مننمیآیم، با تو مقاومتنمینوك با تو در

شوم به صورت آدم خشمگین شکایت نمیام صفر است، بلندر است، عقل من ذهنیهست، پس مقاومت من صف

شما به عنوان من . و گفتیم که او باید بیاید.این لحظه پس تو بیا بصورت من به فضاي یکتایی این لحظه،کننده

. توانید بیاییدنمیذهنی

خواهم از شر من میخواهم بیایم، منمینگوید ممییکی از اشتباهاتی که تقریباً همه گیر است این است که

به محض اینکه شما بخواهید . توانیدنمی،خواهم رنجشهایم را بیاندازممیمن. توانیدنمیشما،راحت شومذهنی 

زنید؟ تنها راه میمن ذهنی از رنجشها تشکیل شده، چرا شما این حرف را. خواهدمیشودمیمن ذهنیتان بلند

نه براي این که همیشه این را داشته باشیم، پذیرش این است پذیرش . استآنتان و پذیرشتماشاي وضعیت خود

کنم، موازي با تو هستم، تو روان کن نمیخواهم بیاندازم، ولی خودم کاريمیمن این رنجش را،دانممیکه من
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کنم، من هم یک کاريمیارآن نویسی منمیانرژیت را از من، من فقط تماشاگر هستم، هر چی که تو به ذهنم

دهید که زندگی چی به گوش شمامیتقریباً مثل اینکه همیشه شما گوش. گوییمیچیزي که توآن کنم ولیمی

خواهم این کار را بکنم منمیهیچ کاري انجام ندهید به عنوان من ذهنی که منگوید، نه به این گوش، اگر شما می

شوم، این کارها چیه؟ میشود من خشمگیننمیدارم، هر موقع زودي انجامخواهم از شرش راحت بشوم عجله می

. این کارها من ذهنی است

یعنی من نگار خانگی هستم، من باید همیشه در که تو نگار خانگی هستی، :غزل که بسیار مهم بود گفتآن و در

هان هم نگاه کنم هیچ موقع از آنجا درخانه باشم، در فضاي یکتایی این لحظه باشم و آنجا عمیق ساکن باشم، به ج

کنم، چون نمیدانم شناسایی کردم پس وظیف من شناسایی بود من کاريمیآیم، ولی تو باید بیایی، من االننمی

و این هم بگوییم که اگر شما بصورت حضور ناظر ذهنتان را دیدید . دهممیانجامام همین که کار بکنم با من ذهنی

یستید کار تمام نشده، اگر شما دیدید مقدار زیادي رنجش دارید کینه دارید، فکرها شما راو دیدید که چی ن

روي به گذشته و میبرندمیدارندمیفکرها شما را بررود، میذهنیفرم آن برند، توجه شما از این فرم بهمی

همیدم خداحافظ شما، نیست آقا ف. گویید من فهمیدم، تمام نشده کار تازه اولش استمیآینده، خیلی خوب

.همچون چیزي

کند میدر این بیت شما سفر خودتان را دیدید که جنبه دیگري از من ذهنی است که دائماً به گذشته و آینده سفر

. چه بگوییم مکان چه بگوییم زمان هر دو یکی است،جسمآن بهجسماز نظر زمانی، از نظر مکانی هم دائماً به این

، هیچ موقع دیدید؟ عیب خودتان را دیدید که در خانه نیستید؟ هیچ موقع در این لحظه نیستیدسفر خودتان را 

این است که موالنا همیشه من منظورم . گذشتیدآن در این لحظه عمیق نیستید، دیدید؟ اگر ندیدید پس از روي

دیدي .نگاه کن و این را ببینگوید میکند و به مامیاز یک یا چند جنبه در هر غزل یا هر مثنوي به ما نگاه

. شناسایی کن، حاال بکش کنار بگذار زندگی درست کند، تسلیم شو

خیلی ساده است ولی اگر شما نخواهید ببینید یا نخواهید کاري بکنید وقتی دیدي مقداري رنجش داري، وقتی 

ري و ضرر زدن به خود کنی، وقتی دیدي میل به غیبت دامی، وقتی دیدي درد حملدیدي آدم خشمگینی هستی

و دیگران را داري یا باید یک کاري برایش بکنی یا اگر رفتی همان زندگی قبلی را گفتی اشکالی ندارد دیگر پس 
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پس همان زندگی قبلی را ادامه خواهی .خواهید انجام دهیدنمیآنشما یک چیزي را شناسایی کردید کاري براي

.خواهم کاري بکنممیدانم شناسایی کردممینه، مناما اگر شناسایی کردي و گفتی که . داد

توجه کنید تمرکز کنید تا بیشتر آن دهد و شما همان رويمیاي از شما را به شما نشانهر دفعه موالنا یک جنبه

نباید بگویید که من شناختم من از یکی رنجیدم، چه رنجش بزرگی از همسر .ستیزه نکنیدآنولی با،بشناسیدش

این کار مستلزم شناسایی و تسلیم و . خواهم این را بیندازم هر چه زودتر بیندازم، همچون چیزي نیستمیسابقم

دهید میدهید کودمیآبآن کارید بهمیگوید شما یک درختی رامیقانون مزرعه. رعایت قانون مزرعه است

ا، سال سوم هر چقدر یعنی شماافتد سال اول شاید یک دانه سیب بدهد، سال دوم دو تا سه تمیآفتاب

خواهم عجله دارم این من ذهنی میخواهم این رنجش بیفتد، همین االنمیتوانید بگویید که من همین االننمی

لحظه بعد اگر مقاومت کردید . صفر باشدتان کند اگر شما تماشاگر باشید و مقاومتمییک لحظه زندگی کار. است

. شویدمیافتد دست من ذهنی بیچارهمیکند، کارمیهنی کارقضاوت کردید عجله کردید من ذ

را ببینید، زندگی نو به نو باید تجربه بشود، فکر نو به نو تولیدکهنگیهستید، کهنهگوید شما میامروز موالنا

ش هم کند خودمیدهند، زندگی چالشها را جلوي شما سبزمیچالشها نو به نو خودشان را به شما نشانشود، می

.گیریدمیکند، موقع حل این چالشها شما تماشاگر هستید یادمیحلش

شودیزیدشیرداناینازبایزیدکه*اوستازهمتومزیدمزیدي،دیوشیرِز

مزیدي یعنی چشیدي، مزید تو یعنی اضافه شدن تو، زیادي تو، ما به صورت خداییت امتداد خدا، هوشیاري

هوشیاري فرم ندارد اسمش را بگذار روح، هر چی که شما بصورت زندگی آمدید به این آییم به این جهان،می

بعد هوشیاري رفته ذهن، در ذهن چسبیده به فکرها، ،جهان، اول جسم را در شکم مادر تنیدید و از آنجا آمدید

چرخد؟ ذهن میچرخد، چرا ذهنمیفکرها مفاهیم چیزهاي بیرونی است چه چیزي مهم است و چون ذهن مرتب

با چرخش این یک موجودي درست شده بنام . شودمیشود فکر هر لحظه در ذهن شما عوضمیهر لحظه عوض

من ذهنی که بر اساس چسبیدن یا هم هویت شدن به چیزها یعنی فکرهاي آنها درست شده و این باشنده ذهنی 

شود، بلند شدن این معادل میین بلندکند به تدریج که انمیو چون این سیستم کار. و فکري من ذهنی است

. اصالً جدایی از همه چیز است این موجود چیز جدایی است. جدایی از زندگی است و جدایی از مردم هم است

شود جدامیبراي بقاي ما و شناسایی محیط این چیز فکري یا باشنده فکري الزم است، ولی هر چه بزرگتر



Program # 649گنج حضور649برنامه شماره 

9: صفحه

کند براي این که میشود به بیرون نگاهمیهمین که بزرگرود،مییادششود از زندگی همان آب تازه را می

خواهد شیر میچیزهایی که فهمیده یا شناخته با هوشیاري جسمی از آنهاآن کند و ازمیهوشیاري جسمی پیدا

.گوید این شیر دیو استمی.بدوشد

داري غذا نیاز داریم به پوشاك و مسکن احتیاج البته ما به مق. گیریدمیشیر دیو یعنی هر چیزي که شما از جهان

ها انرژي بگیریم، آب بگیریم شراب داریم، ولی هیچ احتیاج نداریم که از یک جسمی مثل پول یا مقام یا نقش

ذهن . گوید این شیر دیو استمی.کندمیاین جور غذا ما را مسموم. بگیریم، غذا بگیریم این غذاي روح ما نیست

شود نماینده شیطان است، یک جسم شیطانی است ولی به ما گفته من مینی که اینطوري بزرگدیو است من ذه

شود زیر نفوذ یک باشندة بزرگتري که انرژي هم هویت می، بتدریج که این بزرگز شیر دیو مزیدي! تو هستم

. شودمیو داردآید براي اینکه از جنس امیدرآن شده و درد در روي زمین است بنام شیطان زیر نفوذ

کنیم یک روزي این باشنده را بشناسیم و یواش یواش هویتمان را از میحاال قرار است ما که داریم این را درست

ولی این . همین طور که چسبیده بودیم یکی یکی بکنیم و همان هوشیاري بشویم که از اول بودیم. این بکَنیم

نکه این هوشیاري جهان را شناخته، جدایی را شناخته، یاد گرفته هوشیاري با هوشیاري اولیه فرق دارد براي ای

گوید تو از میولی. غذا را تو دهن خودش بگذارد، کار بکند در این جهان باقی بماند من ذهنی براي همان است

. شیر استآن و چشیدي؟ و اضافه شدن شما هم ازشیر دیو خوردي؟ 

کشیم به مردم نشان بدهیم میخودمان را! من مادر خوبیم! در خوبیمشویم؟ من پمیما چرا براساس نقشها بلند

گوییم دست میچرا دنبال تایید هستیم؟ چرا دنبال توجه هستیم؟ چرا. این نقش است! که مادر خوبی هستیم

دیم و ما این شیر را خور. ؟ اینها شیر دیو است!گوییم که بگویید که من آدم خردمندي هستممیبزنید به ما؟ چرا

هر چه این من . که چرخیدیم بزرگ شدیم به عنوان من، آخر این من ذهنی من هیجانی هم هست، پر از درد هست

.شودمیشود دردش بیشترمیبزرگ

این که ما فریب . بهترین موقع خالص شدن و چرخاندن این و همان شدن همین هفت، هشت، نه، ده سالگی است

ببینید که ما چه جوري این را تعمیر،ین را حفظ کنیم باید تعمیرش کنیمخوردیم که ما این هستیم و باید ا

کنیممیما دفاع،ایمزند که بر عکس این تصویر ذهنی است که درست کردهمیهر کسی که به ما حرفی. کنیممی

من ذهنی است این! کنم که عاقل هستممیمن ثابت! گویی نادانمیکنم، تو به منمیگوییم نه نیستیم، ثابتمی
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گیریم که بتوانیم من ذهنیمان را تعمیر کنیم میاوقات ما انتقامگاهی. کندمیتعمیرکندمیدائماً از خودش دفاع

تمام اتفاقات براي این است که من ذهنی ،متالشی بشود،خواهد این من ذهنی صفر بشودمیدر حالتی که خدا

. متالشی بشود

آورد میدارید و زندگی این اتفاقات را بوجودمن ذهنی بزرگافتد براي این است که یماتفاقات بدي که براي شما

ات خواهد به شما نشان بدهد این تو نیستی، تو یک تویی هستی که ریشهمیکه من ذهنی را متالشی بکند،

هم به تو زنده بشوم با خوامیگوید به شما، اصالً تو و من فرقی نداریم، منمیخدا دارد،بزرگیت اندازه من است

که من در تو زمانی با ابدیت که همیشه زنده باشی، چون از جنس منی و تنها موجودي هستی بیعمق بینهایت با

.حاال ما از شیر شیطان چشیدیم و شیطان شدیم. گویدمیاینها را خدا به شما. توانم زنده بشوممیبه خودم

کردیم که اصالً شیطان مییک موقع نا امید بشوید بگویید که آقا ما فکرشما نباید از شنیدن این حرفهاي موالنا

اگر شما مشتاق تایید و توجه مردم هستید، احترام مردم هستید، قدرشناسی . چیه ما فرسنگها از شیطان دوریم

هم امروز در غزل. من آدم حسابی هستم! توجه همه دنبال توجهند به من بگویید که من هستم. مردم هستید

تَه تَه خواهی بنشانی؟ پایین، وسط یا تَه تَه؟میشوم مرا کجامیمرا ببرید صدر مجلس، من وارد خانه شما. داریم

.باید ببري مرا، آدم مهمی هستم من، اینها مال من ذهنی است

یم که صد در عارف معروف که چند هفته پیش داستانش را خواندآن ، بایزیدشودیزیدشیرداناینازبایزیدکه

آید به این جهان، خدا خودش بصورت میگوییم که انسانمیگوییم؟میما چی داریم. صد به خدا زنده شده بود

رساند میمثل غوره ما را،کندمیچسبد به یک چیزهایی بعد خودش به موقع اینها را رهامیرودمیآیدمیانسان

یزید . شود بایزیدمیشود اینمیروي پاي خودش بصورت شما زندهرساند بعد میرسیم یا او خودش رامییا ما

شیردان ذهن است شیردان یعنی (شناسید؟ که با یزید که تماماً به خدا زنده است از این شیردانمیمعروف را هم

. خوریممیما از پستان دنیا) پستان

پرد و این فکر مربوط به میشما یک فکردهد لحظه به لحظه در فکرنمیشما نگاه کنید اگر فکر به شما مهلت

شوید، شما دربدر دنبال اجساممیکنید یعنی از یک جسم آگاهمیبیرون است و شما هوشیاري جسمی پیدا

و کل این چیزها که ذهن به شما نشان. هر کدام از این جسمها یک دیوند. گردید که از آنها شیر بدوشیدمی

رحمی شدیم، ما از بیو ما آدمهاي. خوریممیراآن پستان، که ما مرتب شیرشودمیشود شیردان،میدهدمی
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باورها را حقیقت محضآن همدیگر جدا شدیم، یک من ذهنی سفت مثل سنگ درست کردیم به باورها چسبیدیم

در حالی که دل باورها باوري را قبول نداریم، اینها مرکز ما شده، این مرکز، دل ما سفت شده، آن دانیم و غیرازمی

و این اجسام . ما باید نرم باشد، از جنس عدم باشد از جنس خدا باشد از جنس بینهایت باشد ولی شده یک جسم

.چون دائماً در حال تغییرند و آفلند مرکز ما یک مرکز ترس است

افات ضو این ا.دید، اگر شما نگرانید، اگر شما حسودید از شیر دیو چشیترسید اگر شما اضطراب داریدمیاگر شما

شویم ما نمیشما هم، اضافات همه هیکل من ذهنی مزید تو، ما که از نظر هوشیاري که اصالً مزید نداریم بلند

ابر هستیم، بینهایت هیچی توش نیست عدم است، توي این بیاي؟ ما از جنس آسماناضافه نداریم چه اضافه

االن ما تو ! نه شما تو اتفاقات هستید! افتیدمیفتند، نه شما اتفاقامیافتند، اتفاقات همه درون شمامیاتفاقات

کَندمیاگر لحظه به لحظه یک اتفاق شما را. افتیممیترسیم لحظه به لحظه اتفاقمیبراي همین. اتفاقات هستیم

. افتیدمیشما هر لحظه اتفاق

داریم، ما از جنس خودش هستیم، بارها گفتیم مگر ما اتفاق افتادنی هستیم؟ ما ساکن هستیم، ما ریشه بینهایت

ریشه بسیار عمیق به اندازه بینهایت در ما تجربهبینهایت او به صورت. خودش از جنس بینهیت و ابدیت است

زمانی و زنده بودن ابدي و آگاهی که همیشه این بیشود و ابدیت او هم که او به ابدیت زنده است بصورت حسمی

به محض اینکه چرخیدي و پر از . این بایزید است. زمان هستمبیاین لحظه هم بینهایتم هملحظه است و من در

. شود یزیدمیدرد و پر از هم هویت شدگی شدي در اصطالح موالنا

راوسوسهدیوِخداوندخواندمرید

شودمریداوچواودمِخوردکههرکه

مریدگوییم از کجا آمده، میی است که امروزقرآنیک واژة یعنی سرکش نافرمان و اسم من ذهنی است، مرید

یعنی دیو من ذهنی وسوسهدیوِخوانده، مریدخدا من ذهنی را قرآنمنظورش این است که در خداوندخواند

شویم به عنوان من ذهنی، میچرخیم بلندمیدر ضمن دیو وسوسه دیو شیطان هم هست، یادمان باشد وقتی ما

وقتی موالنا. فکري و هیجانی، فکر کردن این و جنس این که از جنس توهم است با شیطان یکی استیک باشنده 

گوید دیو، حاال فکر نکنید که من ذهنی یک چیز است و شیطان هم یک چیز، نه به محض اینکه این تولیدمی

ة بزرگتري، شیطان را شود حرفهاي شیطان، شیطان یک باشندمیشود، حرفهاي اینمیشود از جنس شیطانمی
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کشد، یعنی میشما یک فضاي حاال براي اینکه درست بفهمیم بگوییم مغناطیسی، یک فضایی است که انسان را

و این بچرخد و من ذهنی درست کند، این من ذهنی شما اگر بیایید بصورت هوشیاري بچسبید به چیزها 

تواند شما را تحریک کند و ما مییعنی هر چیزي. شودمیکند بوسیلۀ بیرون وسوسهمیهوشیاري جسمی پیدا

. همینطور هستیم

شود هوشیاري جسمی دارد هر چیزيمیدیو وسوسه یعنی من ذهنی ما که بوسیلۀ بیرون لحظه به لحظه تحریک

چرخد میاین دیو وسوسه که خود به خود داردتواند بکشد توجهش را جلب کند، قضاوت کند به فکر وا دارد،می

دیو گذردمیگذرد، اصالً این رشته فکري که مرتباً از ذهن مامیمتش فکرهایی مسلسلی است که از ذهن ماعال

یعنی مریداش چیه؟ خواهید شما؟ این فایدهمیچرا شما اینقدر فکر بعد از فکر؟ براي چی؟ چی. وسوسه است

زند، میشرارت است، به ما و دیگران ضرر، پس این من ذهنی که دل ما شده مرکز زیان و سرکش نافرمان و شرور

خوب شما همین االن . و منظور از ضرر و درد این است که دردمان بیاید ما بفهمیم که این دیو وسوسه ما نیستیم

. بشناسید، دیگر بیشتر از این هزینه ندهید

راوسوسهدیوِخداوندخواندمرید

شود مریداوچواودمِخوردکههرکه

گوشکیحرفبهمااآلن. دیگرخوریممیرااودمشیاريوهبصورتما، اومد، کسی فریب او را بخوردکه هر

چیزهاییچه؟ گیردمیتصمیموکندمیفکراآلنشمادرکی. ذهنیمنحرفبه،وسوسهدیوحرفبه؟ دهیممی

چیزهاییاساسبرکهشماذهنیمنقضاوتهاي، شمابیرونیتحریکاتاوقاتبیشتر؟ شودمیشماتصمیمسبب

ذهنبایداینصورتدرشما؟ذهنبرنویسدمیاو؟ رسدمیخداازاآلنهمینشماتصمیمات. گرفتیدیادکهاست

باوسوسهدیواشدبیادمان. خوریممیراوسوسهدیوافسونوفریبمانه.هویتحسبدونباشدپاكشما

بهرودمیکهاستوسوسهدیویکی،هستچیزدوتامادریعنی. استیکیخداباماحضور. استیکیشیطان

، گیریممیقرارشیطاننفوذزیرماپس؟ هستیدیکیکدامشما.خدابهکندمیمیلکهاستحضوریکی، آنطرف

فکرۀ مابوسیلاواگریعنی، اومدخوردنبهبدهیمادامهاگروشویممیشرور، شویممینافرمان، شویممیسرکش

. شویممیشرارتمنبعوشویممیگرستیزهونافرمانوسرکشاومثلما، کندمیفکراوهمیشهکه، کند
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کهاند دادهتشخیصاولازعارفانهاي نوشتهیعنیمعنويهاي نوشتهومهمهمۀ ادیانتقریباًکهاستتوجهقابل

بوجودوقتیانسانکهبودهبديخبرخیلیاینواند شناختهنانسادررامریددیویعنی،دارداشکالییکانسان

رهاییکهاند گفتهکهاستاینخوبخبریک،بدخبراینولیشودمیایجادشرارتمرکزیکدلشدر، آیدمی

وتاماگبنامشخصییکشدهنوشتهکهمشخصبطورباراولینبرايشاید. استمیسرشرارتمرکزایناز

روشنبطورباراولینبراي، )شدهبیدارهشیاريیا، شدهبیدارمعنیبهبودا(،شدمشهوربودابهبعداًکهارتادسی

شیاريوهاینوهستدیگريشیاريوهیکذهنیمنازغیر. نیستذهنیمناوکهفهمیدودیدراذهنیمن

اینمتوجهچیندرنوشتهراچینیخردکتابکهالئوسهبنامشخصییکاوباهمزماندرست. ستهخدایی

. استذهنیمنازغیرانسانوداردوجودذهنیمنکهشدموضوع

ابراهیمیازرتشتمثلآنهاباهمزمانبطورشایدانسانهایی، فعلیایرانوخاورمیانه، بزرگایرانهمینحوالیدر

مرکزیککهدادندتشخیصآمدندبوجود،شناسیمنمیماشاید، يدیگرانسانهايیا، نباشندیکینفردوایناگر

استهمینانسانکشفبزرگترینشاید. داردامکانآن ازرهاییوآن ازجداییولی، داردوجودما درشرارتی

همهمرکزدرشرارتمرکزوشناختندنمیاوازغیرراهیوداشتندذهنیمناولازهمۀ انسانهاحالیکهدرکه

شیاريوهیکانسان، ذهنیمنازغیرکهشناختندوآمدندبوجودجهاندرحضوریاريشوهگلهاياولین، بود

ازقبلیاحاال، آمدنددیگرپیغمبرانبعداً. کندحسراابدیتتواندمیوستهعمیقشیاريوهاینو، دیگریست

. استنشدهنوشتهآمدندکسانیآن 

کهرااي همسئلیکذهنکهگویدمیماهاراشیانامرامثالًندهدر، آمدندبعداًکهکسانیازبرخیکهاستواضح

اآلنمافرهنگدرو. استدوخاذهنگفت. دوخاگذاشترااسمش، کردمیحملخودشبا، آفریدمیدرد

گویدمیداردموالنامثلانسانیواستشرارتومسئلهمرکزهمینمرید. مریدگذاشتندرااسمشکهبینیدمی

وشرارتمرکزاین، مریضیبصورتاوقاتگاهیمافرهنگیاصطالحاتدر. استمیسررهایی، مریددیواینازکه

خوبتواندمیآدمکهاستچیزيمریضیاینکهبراياستخوبمریضیحالتاینو. شودمیبیانخاصیت

کههستچیزيیکپوشاندنیاکفراینزیرشودمیمعلومپس. پوشاندنیعنیکفر،کفراند گفته، کفر. بشود

تواندمیآدمپس. شودمیپوشیدهزندگیاین، گذردمیماسرازلحظههرکهفکريسلسلهباوپوشانیممی

واژة اولیهبهاصطالحدرگناه. گناهیعنیsin، داریمsinمامسیحییتدر، ستهجالبیاصطالحاتهمین. نپوشاند
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missingها انگلیسیقولبهیعنی the pointاستاینمعنیش. نخوردهدفبهموقعهیچبیندازدتیرانسانیعنی

جنسازوزندگیبهبشودزندهانسانلحظهاینخواهدمییعنی؟ چییعنیاندازدمیتیر، اندازدمیتیرزندگیکه

. کردیمگمما. کندمیگمارزندگیمقصودنکتۀ ووموضوعاصالًبنابراینوکندمیگناهانسانلحظههروبشوداو

خانه، پولانباشتن، بچهکردنبزرگ، مامقاصد. کردیمگمهستحضوربهشدنزندهکهرازندگیمقصودما

بودهکفراینبردنبینازوبودهحضوربهشدنزندهاولیهمقصد. ماستمقاصداینها، مادريپدرينقش، خریدن

تواندمیانسانکهاستایننشانهمهها واژهاینالبتهو. استآمدهراوانفچیزهاجوراین، کفر، گناهحتی. است

. شودزندهحضوربه.شودزندهخدابهوراکارایننکند

یکییکی. کنیدالراآفلخداهايآن تمامتوانیدمیشماکهگویدمیشدنمسلمان، شدنمسلمانخوداصالً

فرهنگیعنی. دیگرماستفرهنگجزو.شویدتبدیلاهللالیبهباالخرهتا، بکشیدراخودتان، بیندازید، بشناسید

یعنیconvictionاسمشمسیحییتدراروپا،اروپاوهندوچینفرهنگازغیریعنیستمیانهخاورآن 

ايفضبهشتقلمرو، کندپیدادستتواندمیبهشتقلمروبه، شودرستگارتواندمیانسانیعنی. استرستگاري

ایم هگذاشترااسمشمااینجا،راایراداینگویدمیشمابهزبانهاییچهبهموالناببینید. استلحظهاینیکتایی

حرص، میل به بنابراینپس. شودرهاشرشازتواندمیانسانواستساختگیچیزیکذهنیمن. ذهنیمن

، اینها خودشان ه خصوصیات عالیم این بیماري استبلند شدن به عنوان من، تکبر همقدرت، میل به ایجاد درد و 

یعنی ما . هم هویت شدگی استآن دهد که یک مرکز شرارتی وجود دارد در مرکز ما ومیعالیم هستند و نشان

توانیم بگوییم که آقا حریص نباش، خشمگین نباش، میل به قدرت نداشته باش، نصیحت خوبی است نمیبه انسانها

آید شما باید هوشیاري را عوض میتا زمانی که این هم هویت شدگی اینجا وجود دارد، از اینجاکند،نمیولی کار

تا این کار را نکنی نصیحت بکنی، هوشیاري جسمی را هوشیاري من ذهنی را تبدیل به هوشیاري حضور بکنی، 

. کندنمینصیحت کار،فایده ندارد

توانی بیاندازي باید هم هویت نمیخواهم بیاندازممینجش دارمپس شما با عالیم نجنگید، شما نگویید که من ر

شما نشانکاري بکنی، و هر دفعه موالنا یک قسمتی را برايآنهاشدگی با باورها، هم هویت شدگی با مفاهیم را با

ه افتد درست مثل این که یک آهن گداختمیشناسایی کن و باش، و خودشدهد، وقتی دیدي شناسایی کردي،می

دانید که نباید توي دست نگه دارید، میسوزدمیاندازید براي اینکه دستتمیات، خوب شمارا گذاشتند توي کف
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پس شما با عالئم نجنگید، یکی یک مریضی دارد تب کرده با . افتدمیهمین دانستن کافی است بتدریج خودش

آن و پرهیز کنی و دوا بخوريرا گرفتی؟ جنگد نه شما باید ببینید که این علتش چی هست کدام مرضمیتب

. کنیدمیتوجه. خواهم تب داشته باشمنمیمنمرض خوب بشود و گر نه بخواهی

معنوي و بعداً هم که بزرگان ما آمدند مثل موالنا، حافظ، فردوسی، نظامی، هاي پس تمامی ادیان تمامی نوشته

که یک مرکز شرارتی هست بنام دیو وسوسه ولی از شرشسعدي و بقیه بزرگان ما اینها هم به ما مژده دادند

خیلی از نویسندگان غربی پیدا کردند، مثل فروید، فروید فهمیده بود که انسان یک اشکالی . شود راحت شدمی

خیلی از نویسندگان غرب اصطالح از . کند ولی نفهمید این از چی هستمیکند ایجاد مسئلهمیدارد و هی وز وز

، فهمیدند که انسان از خودش بیگانه است، اگر حافظ را خوانده بودند )Alienation(گی را بکار بردند، خود بیگان

کنیم به بیرون، هوشیاري میگدا همتیم یعنی میل. یارب چه گدا همت و بیگانه نهادیم. فهمیدندمیزودتر

. جسمی، بیگانه نهاد یعنی با نهادمان بیگانه هستیم

آوردند غرب توضیحمیسال پیش اگر400سال پیش 500نا را وقتی که ایشان فوت شدند خیلی از مطالب موال

فهمیدند جریان چیه، مثل دکارت، میرا، مسائل غرب یعنی اینها زودترقرآنهاي دادند حتی برخی از آیهمی

کنم پس میمن فکر«فت گمیخواندیممیفکر کردن گرفته بود، اینها را ما توي دبیرستاندکارت بودن را معادل 

بودن را که ریشه دار بودن در این لحظه هست با فکر کردن یکی گرفته بود، گفت که آنچه که مسلم ،»هستم

شویم بزرگانی مثل میما متوجهها یعنی همین مرکز شرارت را بجاي بودن گرفته بود، بعد،کنندمیاست همه فکر

کردن نیست، فکر کردن یک فانکشن است یک ابزار است یک جور کار موالنا شناخته بودند که بودن معادل فکر 

این که همه . شود با فکر کردن یکی گرفتنمیبودن را. بودن زنده شدن به خداست به ریشۀ بینهایت اوست. است

. شود که من ذهنی اصل باشدنمیمن ذهنی دارند دلیل

شود از میکی دیو وسوسه و دومی که خبر خوبی استی: خیلی خوب به اندازة مختصري گفتیم پس از دو تا خبر

.از کجا آمدهمریدبلی ببینیم . شر دیو وسوسه خالص شد، با همین ابیات

3، آیه )22(کریم، سوره حجقرآن

رِیدطَانٍ مکُلَّ شَی تَّبِعیلْمٍ ورِ عبِغَی ی اللَّهلُ فادجن ینَ النَّاسِ ممو

با اصرار بر یک [در باره خدا]بلکه از روي جهل و نادانی[دانشی بدون هیچ ] همواره[که د انو برخى از مردم

.نمایندکنند و از هر شیطان سرکشى پیروى مىمىبرخورد خصمانه و گفتگوي ستیزآمیز] پایهبیاعتقاد
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برخورد خصمانه و خدادر باره دانشی بدون هیچ که اند برخى از مردمبرخی از مردم چه عرض کنم اکثریت مردم، 

و از هر شیطان اش ستیزه با این لحظه یا با خداست ما رفتارمان و گفتارمان همه. کنندمىگفتگوي ستیزآمیز

کنند، وقتی شما در این لحظه بصورت خشم بصورت هم هویت شدگی با یک فکري بلندسرکشى پیروى مى

شود االن از جنس شیطان است، دارد همین رامیکنید، این که بلندمیشوید از این یک شیطان پیرويمی

بلی این یک آیه، یکی دیگر هم هست در مورد همین دیو وسوسه، . از اینجا آمدهمریدبینید که کلمه می.گویدمی

یادمان باشد چه بگوییم من ذهنی، دردهاي من ذهنی، فکرهاي من ذهنی چون فکرهایش من دارد همه .دیو

.شودمیبوسیلۀ شیطان درست

4، آیه )22(کریم، سوره حجقرآن

کُتب علَیه أَنَّه من تَولَّاه فَأَنَّه یضلُّه ویهدیه إِلَى عذَابِ السعیرِ

او حتماً،گیردخود دوستىسرپرستی ورر شده است که هر کس او را بهمقّ، الزم وشیطانآن بر

. نمایداش میهنماییآتش سوزنده راو به .کندمىشگمراه

آید، شما دارید حاال دانسته مییعنی چی؟ یعنی اگر شما من ذهنی درست کنید این من ذهنی زیر نفوذ شیطان در

گزینید و به ایشان دستور داده شده، ایشان کارمند خدا هستند و مییا ندانسته شیطان را به سرپرستی و دوستی

راهنمایی نده، آتش سوزنده هم دردهاي ماست مثل رنجشها و خشمهاکارشان این است که ما را به آتش سوز

کنم شما را به میپس وظیفه شیطان است، حاال شما از شیطان نخواهید که حاال من من ذهنی درست. کنند

به حسادت ! یدانکنم شما لطف کنید ما را به خشم و رنجش به کینه و انتقامجویی نکشمیسرپرستی انتخاب

این هم خواندیم اینها همه ؟اش این است درست استشود همچون چیزي، براي اینکه ایشان وظیفهمین!نکشانید

:یکی دیگر. استمریدمربوط به دیو 

117، آیه )4(کریم، سوره نساءقرآن

إِن یدعونَ من دونه إِالَّ إِنَاثًا وإِن یدعونَ إِالَّ شَیطَانًا مرِیدا

] که هیچ اثري ندارند، و همیشه محکوم تأثیر عوامل دیگرند[را جماداتیجز خدامشرکان به جاى 

.نندکنمىاطاعت را گمراهجز شیطان سرکشدر حقیقت و پرستند،نمى

مشرکان شامل تمامی کسانی هستند که این لحظه زندگی را پوشاندند یعنی هم هویت شدگی دارند با چیزهاي 

هکاند، آدمهاي پر از دردند، آدمهایی هستند اند آدمهاي خشمگینهم هویت شدهاین جهانی و با دردهاي آنها 



Program # 649گنج حضور649برنامه شماره 

17: صفحه

:گویدمیوقتی،اند؟ اینها من ذهنی دارند، حاال این هم یک اصطالح استاضطراب دارند، اینها کی. ترسندمی

هر . شرك استکه مثالً کسی از کرات آسمانی بیاید، هر کسی که هم هویت با ذهن است ممشرك شما فکر نکنید 

یعنی مشرکان به جاي خدا جمادات را. کسی که این لحظه با خدا یکی است و به عشق زنده است مشرك نیست

چیزهاي ذهنی پول .پرستندمیتوي ذهن، مشرکان بجاي خدا چیزهاي ذهنی را؟جمادات کجاست. پرستندمی

، پدر و مادر ماست، مردمند، هر ماست متعلقات ماست، بچه ماست همسر ماست، دوست ماست، رئیس ماست

. دهدمیذهن نشان،دهد جماداتندمیچیزي که ذهن نشان

مان را دوست نداشته باشیم، معنیش این است که ما باید این بافت را رها کنیم بطور معنیش این نیست که ما بچه

مشرك نشویم، او زنده بشویمکلی متالشی بشود، صفر بشود عقلش، این هم که بلند شده این هم صفر بشود و به 

شود در مثنوي هم داریممیبراي اینکه کسی که بلندشود من حاال اسمش مشرك است، چرا؟میهر کسی بلند

، یعنی شریک دادن به خدا، اگر شما بلند ع شرکت یزدان استترفُع است ترفع یعنی بلند شدن، گوید این ترفُمی

پس شما بلند شوید پس بنابراین ،خیلی ساده است. کندمیبشوید او کارکند، شما صفر نمیشوید دیگر خدا کار

و در حقیقت جز شیطان سرکش گمراه را پرستید میکنید بجاي خدا جمادات رامیهوشیاري جسمی پیدا

.استقرآنهاي اینها آیه. کنندنمیاطاعت

این برنامه بیایند مسلمان بشوند نه، این توضیح بدهم منظور من از خواندن اینها این نیست که تمام بینندگان 

بلی. برنامه یک برنامه عرفانی تحقیقی و علمی است و شما باید محقق بشوید به جاي مقلد

دگر صداستآن این چو داود و***هاست از محقق تا مقلد فرق

ید، خودتان را زیر کنید محقق هستمیکنید به خودتان نگاهمیخوانید و تأملمیمحقق شما هستید اینها را

همه. پذیرينمیمقلد نیستید، از جمع هیچ یک چیزي راکنیدنمیقبولطوري دهید همینمینورافکن قرار

را کجا نوشته؟ کی نوشته؟ چه جوري نوشته؟ معنیش چیه؟ موالنا آن خواهم ببینممیگویند اینطوري نه منمی

از اصل خودش، صدا انعکاس است، تقلید آواز داشتهز خودش د است داوود اوگوید؟ براي این که یکی داومیچه

.آیدمیاعماق وجودتانانعکاس است، تقلید ذهن است، تحقیق یعنی از

سرکش یکی در ماست و وصل به دیو بزرگ شیطان، اگر گفت از او مریددیو . چی هستمریدپس ما متوجه شدیم 

اي هستند که جز کشاند و یک عدهمیکشاند به آتشمیدردکند، بهمیاطاعت کنید او حتماً شما را منحرف
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گوید، و کلمه میکنند، اینها کسانی هستند که ذهن پرست هستند اینجا داردنمیشیطان سرکش گمراه را اطلعت

ها دیگر چی گفتند، چینیهاي شود توضیح دادم فرهنگمیگفتهمریدحاال در اینجا . مرید را خوب یاد گرفتید

گوییم؛ من میدر خاورمیانه به چه اسامی گفته شده، ما در اینجا مرتب من ذهنی. چه گفتندها گفتند، هنديچی 

.ذهنی روشنتر است

جهاندواینمثالِمغربچوومشرقستچو

شودبعیدزانمرد،شودقریببدین

به عبارت دیگر شما . بهم وصلندفرمی و فرمبیمی گوید دو جهان، یکی جهان یکتایی یکی جهان فرم البته جهان

فرمی چه جهان فرم خداست بیکه بوسیلۀ فکر قابل بیان نیست قابل فهم نیست چه جهاناین طور تصور کنید 

گوید مثال جهان می.گوییم که بفهمیممیچیزي بنام جدایی وجود ندارد، ولی ما چون ذهن داریم این طوري

ست، بدین قریب شود مرد، قریب یعنی نزدیک، بعید یعنی دور، مرد مثل مشرق و مغرب ایکتایی و جهان فرم 

گیرد رها بکند برگردد یعنی از مغرب دوباره طلوع بکند به خدا میچیزي کهآن یعنی انسان، انسان اگر مرتب

. شودمیشود ولی اگر بخواهد طلوع کند بنام من ذهنی و بیاید باال دورمینزدیک

تابد، شما اگر از روي میالً گفتیم یادتان است گفتیم آفتاب باالي جو زمین همیشهپس شما همان چیزي که قب

چرخد فضاي میزمین. زمین بروید باال به جایی برسید که زمین نتواند شما را به خودش بکشد، دیگر رفتی فضا

حاال شما هم اگر .باال دیگر زیر نفوذ زمین نیستآن چرخد ولی کسی که رفتمیاطرافش هم که جو زمین است

دهد شما را توش نکشد یعنی بصورت حضور ناظر که میچیزهایی که ذهن دارد و نشانآن واز ذهن خارج بشوید 

تواند جذب کند نگاه کنید، دائماً خورشید زندگی خورشید خدا از طریق شمانمییک کمی ریشه دار شده و ذهن

. ا به چهار بعد شماتابد؟ به ذهن شما به تن شممیبه کجا. تابدمی

تابد، وقتی بخواهد بیاید میبیند که خورشیدمیتابد دائماًمیخورشیدفضانوردي که رفته باالي جو زمین آن مثل

خواهد میچرخد، دیگر شروع کرد به چرخیدن دچار شبمیبیند کهمیوارد جو زمین شود یک خرده بیاید

تابد، پس این میآید، آفتاب همیشهمیاز گردش جو زمین بوجودخواهد بشود، شب و روز میبشود، شب و روز

اشتباه آهشود دوباره باید برگردد،میدرگیر حرکت زمین شد و دچار شب و روز و دوییشخص وقتی دید که 

بینید داردمیشویدمیشما هم وارد معرکه ذهن! چرخدمیآمدم اینجاکردم وارد اینجا شدم اینجا چه بود 
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کنی، باالخره ما هر میپري بیرون غروبمیبصورت ناظر ذهنت را نگاه کن، وقتی،خوب بپر بیرون،دچرخمی

عجب چیزي است این، شما یک شعرخوبی بگویید . خواهیم بهش بچسبیممیید ماآمیلحظه که یک چیز جدید

که ها م که بعضی موقعگردي، پس ما یک عمق بینهایت هستیمیکنی برمیچسبید؟ نه دستت را بازمیبهش

شود دوباره برمیفضانورد که وارد جوآن گردیم، مثلمیشویم به جهان ولی زودي برمیکشیدهها بعضی موقع

. کنیدمیتابد؛ توجهنمیگردد اگر من بروم خورشید همیشهمی

غرب به دین نزدیکگوید از ممیکنید، براي همینمیچه جوري؟ رها. پس شما همیشه از مغرب برمی خیزید

دوباره آفتاب راکنی دوباره برمی گردي به باالمیاین لحظه رهاچیزي که چسبیديآن شود، همین کهمی

آیی که به سطح زمین برسی، نمیگویی عجب بروم کجا دیگر اینقدرمیآیی پایینمیبینی، دوباره با نور آفتابمی

شود، آنجا همیشه میشود روزمیشبشود، میشود روزمیبچرخد شمیبینی این زمینمیسطح زمین برسی

.روز با این شب و روز فرق دارد، شب و روز ذهنی است آنجا حقیقی بودآن روز بود،

فضانوردي که آنجا آن مثل.آید این را نو به نو تجربه کنیدمیگوید شما باید یک کاري که آب نو به نومیموالنا

چرخد، شما هم میرود سوي زمین، زمین هم ذهن هیمیبیند که داردمیشودمیعه که ردایستاده نور را هر دف

بعضی از آنها شما رابعضی موقعها،کار نداریمآنهارود بسوي ذهن ولی بامیبینید که انرژي و برکتمیهی مرتب

بروید دچار چرخش ذهنشما اگردانید که باید زودي برگردیدمیلی شمابکشد، میگیرد و با خودشمی

رود یک ذره نمیکنید یک آدم باهوش خیلیمیروید به گذشته و آینده سفرمیشوید، چرخش ذهن بشویدمی

. بیت مهمی است. گرددمیپایش کشیده شد دوباره بر

شودبعیدزانمرد،شودقریببدین****جهاندواینمثالِمغربچوومشرقستچو

به مغرب نزدیک شود انسان ولی بخواهد طلوع کند، شما نباید طلوع کنید زندگی طلوعبدین یعنی نزدیک، 

کنیم چه میکند، ما طلوعی نداریم ما چه طلوعی داریم؟ طلوع ما همین من ذهنی است، ما همیشه غروبمی

ظه سکون نهایت در این لحبییعنی ما یک عمق.گذاریم برودمیآنچیزي که من درست کردیم ازآن جوري؟

کنیم برمیکشد، ولی زودي رهامیرویم به ذهن، چرا؟ یک چیزيمیشکندمیهر موقع سکون ما،هستیم

.شویم، بعید یعنی دورمیموقع دورآن اگر بخواهیم طلوع کنیم. کندمیاین کار ما را به زندگی زنده. گردیممی
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شیرآن شدشقیوبشوریدکهدلیآن هر

شودبوسعیدشیرآنقیِوشورشز

شیري که از جهان خورده را قی کند یعنی کل آن گوید که هر دلی که بشورد ومی.منظور ابوسعید ابوالخیر است

ولی شوریدن این دل بستگی به این دارد که . گفت این شیر را خوردي بلند شدي مزید شدي. من ذهنی را قی کند

حظه، یا با اتفاق این لحظه آشتی کنی که این انرژي برکت زندگی شما مرتب تسلیم بشویدیا موازي بشوي با این ل

وارد این چهار بعد شما بشود و شما را بشوراند، بشوراند یعنی دل پیچه به شما دست بدهد حالت استفراغ بلکه

هایمان را، دردهایمان را، ترسهایمان را، چیزي را که خوردي؛ چی خوردیم ما؟ رنجشهایمان را، کینهآن 

. هایمان را همه را باید استفراغ کنیمخشم

قیوبشوریدکهدلیآن هر.آیدمیشناسایی از آنور. رساندمیحالتآن ولی شناسایی هست که ما را به

چیز آن خواهدمیشود،میکنید دل شما به عشق دارد زندهمی، مرتب که شما تسلیم را تمرینشیرآن شدش

آورد تماممیالم، یک آدم سالم یک غذاي مسموم بخورد بعد از مدتی باالمثل یک آدم ساضافه را دفع کند

چه جوري سالم. اش را بشورندیک آدمی که سالم نباشد ممکن است برود عملش کنند معده. رودمیشودمی

شود؟ هر چقدر که از آنور برکت وارد وجود ما بشود یعنی وارد بعد جسمی ما بشود، بعد ذهنی ما بشود می

خشم شما، ترس شما تبدیل به لطافت عشق بشود لطیف بشوید نرم بشوید یجانات ما لطیف بشوند، هر چقدر ه

.کنیدمی رودمیراحتر این را رها

شناسید، مهم میشود، بوسعید عارف بزرگ استمیدل بوسعیدآن ، یعنیشودبوسعیدشیرآن قیِوشورشز

دلی یعنی هر کدام از شما اجازه آن به حضور زنده شده، دل شما، هرشناسید، یک انسانی است که نمیهم نیست

پس . تان بیروناندازید از سیستممیبدهید زندگی از طریق تسلیم شما وارد وجود شما بشود باالخره شما این را

استفراغ آقا، خانم .نهایت هستیم یک بافتی این وسط است که ما گرفتیم به عنوان خودمانبیشود مامیمعلوم

شما فقط شناسایی کنید رنجش دارید، . شناسایی مساوي آزادي است. کن دیگر، بگذار زندگی دل شما را بشوراند

کنید ولی نباید بکنید، شناسایی کافی است، شناسایی کنید که از همسرتان میشناسایی کنید که حسادت

زندگی حواسش به شما . کنیدنمیمقاومت. نیدکنمیرنجش باید بیفتد ولی شما دخالت در انداختنشآن رنجیدید

در عالم جدایی و هم هویت شدگی. چرا حواسش به شما هست؟ براي اینکه شما خود زندگی هستید. هست
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نوا این گوشه افتادم خدا هم یک چیز بزرگ در یک جاي دیگر یادش رفته اصالً ما هستیم، بیگوییم من مفلسمی

فرمی در بیاو هست، فرم شما هم اوست، بدن شما هم اوست، خودش را بصورتنیست این طور، تمام وجود شما

آید این بدن جامد نیست حسهاي ما میبه چشم ما این بدن جامد. اوستشما خالی است% 99/99شما نفوذ داده 

پس شما بر اساس دید من ذهنی نگویید که من یک نفرم و خدا هم یک جاي دیگر سرش شلوغ است. محدودند

. مرا فراموش کرده

آورد که بهترین میآورد رویدادهایی بوجودمیلحظه به لحظه براي شما شخص شما هر کی هستید حوادثی بوجود

به شرطی این که شما شکایت نکنید، خشمگین نشوید، نرنجید، ستیزه . رویداد است و در جهت بیداري شماست

حظه آشتی کنید، درست مثل اینکه خودتان این را طرح کردید نکنید، مقاومت نکنید، دست بدهید با اتفاق این ل

تواند بیفتد میجهتآن افتد بهترین اتفاقی است که درمیهر اتفاقی که در این لحظه براي شما. منتظر این بودید

خواهد، زندگی همان چیزي است که خودش تصورمیزندگیآن ستیزه دارد، ذهن یا من ذهنی ازآن ولی ذهن با

افتد به من چرا زندگیمیغم را دارم بابا این موضوع االن که اتفاقآن گوید تو ندادي به من هنوزمیکند،یم

. خواهدمیتواند زندگی بدهد چون خودش از جنس اتفاق هست از اتفاقات زندگینمیداند که اتفاقنمیدهد؟نمی

.کندمیه این بافت غلط فکرکنید، شناسایی کافی است کمیشما این ایراد را شناسایی

و این هوشیاري را و این آگاهی را . همین کافی است که بدانیم من این نیستم. است من این نیستممریداین دیو 

پرد وسط، دخالتمیعجله نکنید همین که بگویید من باید یک کاري را بکنم من ذهنی. در خودتان نگه دارید

خواهم تا یک ماه این رنجشها میکافیست که بگویید من عجله دارم، من حتماًشوید من ذهنی، میکند و شمامی

این خودش قانون خودش . این امتحان کنکور نیست که شما یک چیزها را بخوانید بروید امتحان بدهید. را بیندازم

زندگی شماواردآن شویدمیبا قانون مزرعه هست صبر باید بکنید تسلیم بشوید، هر موقع تسلیم. را دارد

پس او سبب خواهد . گیري که بگذاريمیشما یاد. وارد بشودآن گذارينمیکنیمیشود، هر موقع مقاومتمی

. نگران نباش صبر کن. شد که در شما دل پیچه حالت انقباض تا این دفع بشود

شددراینخاكوکردرهاصدرآنکههر

شودکلیددلشراگرانقفلِهزار

.ام، صدر یعنی صدر مجلس باال نشینی، برتري طلبی، من، من مهممشخص است
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کند، هر نمیبا تصویر ذهنی مهمش زندگی. گوید من مهم هستمنمیکندمیهر کسی که باالي مجلس را رها

. کسی که من ذهنیش را صفر کرد عقلش هم صفر کرد و خاك درِ خدا شد، خاك این در شد، خاك درِ تسلیم شد

توانید کاري بکنید یا به حرف او گوش نکردید در حقیقت نمیشما به این نتیجه رسیدید که با من ذهنیهر موقع

کنید بدانید کهمیهر موقع به هر چیزي مقاومت،رساندیدصفر هر موقع شما مقاومت را به . خاك این در شدید

داریدآن یزي مقاومت کنید زیر نفوذدر مقابل هر چ،رویدمیداریدآن شما زیر سلطهشودمیدارد قويآن 

.نکنید این کار راکند، این کار شیطانی استمیدارد به شما سلطه پیداآن روید،می

قفلِهزار. مقاومت را به صفر برسانید؟خواهید کلید هزار قفل گران خود بشویدمی؟خواهید کلید بشویدمی

ر شد کلید هزار قفل گران خودش و هزار قفل گران مردم، دل انسانی که خاك این دشودکلیددلشراگران

کسی که من ذهنی را به صفر رسانده عقلش را هم به صفر رسانده مقاومتش را هم مخصوصاً به صفر آن شود،می

گوید ببینید مقاومت شما باالمیچیزيیرسانده، شما خودتان را زیر نور افکن قرار بدهید راه بیفتید بروید کس

بلندیاگوید مقاومتمیگوید فروشنده یک چیزيمییک کسی یک چیزيرویدمیدوباره؟صفرهستآیدمی

خاك این در شو، مقاومت نکن، نرم شو ببین از درون چی.شوید؟ بلند شدن و مقاومت یکی است بلند نشویدمی

آید؟ می

روي خواهی دید که داري میلوتمرین کن یک بار دو بار سه بار ممکن است نشود ولی هی همین طور که ج

اثرآن کنی این فضاي گشوده شده رويمیاطراف هر چالشی هر کسی هر آدمی فضا باز. شويمیفضاگشا

کردي میکند قفل کسی را که فکرمیبینید که این کلید شما دارد بازمی.گذاردمیگذارد، روي شما هم اثرمی

ت، این آدم خشمگین است، این آدم سنگ است سنگ هم بازاین قفل غیر ممکن است، این آدم سفت اس

صدر را رها کن، من مهم هستم من . کندمیقفل سنگی، سنگ را هم نرم. کندمیکند، کلید خدا سنگ هم بازمی

.شدصفر! دانشمند هستم

کو؟شیرین: کهمگوخسروبهتوتُرُشتُرُش

شودناپدیدخواجهچونآید،پدید

تُرُش، من ذهنی زیر درد است عبوس است، خسرو من ذهنی است، ما به س یا عبوسانه، تُرُشمی گوید که عبو

همشیرین،داردمنپرویزخسروکند به داستان خسرو و پرویز و شیرین، میگوییم شیرین کو؟ اشارهمیخودمان
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.بمانمباقیخواهممیمهشاه،دارممن،هستمشاهمنگویدمیپرویزخسرو.شودنمیمنتسلیمکهاستزنی

.آیمنمیمنداريمنتا،نهگویدمیهمآن بشومنزنبیاهستیشیرینکهشما

فضايچرا؟کوزندگیپسنپرسذهنیتمنازمرتبهیکو؟شیرین: کهمگوخسروبهتوتُرُشتُرُش

همین،آیدمیپدیدزندگی،دآیمیپدیدشیرینی،آیدمیپدیدشیرینیعنی،آیدپدید؟شودنمیبازیکتایی

خودتازعبوس،شديبلندکهمنبعنوانشمایعنی.بشودناپدید،ذهنیمنهمینخواجههمین،پرویزخسرو

ناپدیداگرپرسندههمین؟آیدنمیحضورچرا! بابااي؟بدهمگوشموالناچقدر؟شودنمیچراپس؟کوپرسیمی

رنجش،کنیمیشکایتداري،عبوسعبوسشويمیبلندتوولی،خداهبشدنزنده،حضورآیدمیپدید،بشود

.خشمگینیداري

پرویزخسرواگر.آیدمیپدیدحضور،بشويناپدیدتوهمیناگر؟کوحضوراینپسخواندیمموالناهمهاینآقا

یاخواهیمیهمسرکهشما،باششاهشما،شاهیمماحاالکهبگویدخسروکهشودنمی.آیدمیشیرینبشودصفر

گاهی؟کنیدمیعملجوريچهشما.کنیدمیتوجه.کهنیستیشاهکهمابه؟کنیحفظخواهیمیروشاهیت

مادردهاياینچرا؟رسیمنمیحضوربهچرا،مابدهیمگوشچقدرآقا،کنیممیدریافتایمیلمااوقات

.کندمیشکایتهنوز.گویدمیداردهنوز،نشدهصفرنوزهنشدهمحوهنوزگویندهایناینکهبراي؟دنافتنمی

.کهنشدهکوچکهنوز

چو غوره رست ز خامیِّ خویش، شد شیرین

چو ماه روزه به پایان رسید، عید شود

وقتآفتابنورزیرمدتیبایدانگور.شودمیانگورشودمیشیرین،رستخامیوغورگیازغورهوقتی،بله

وجستههمآن ،کنیممیگوشحضورگنجبهوقتیچند،ماازبرخی.استغورهوگرنه.بشودینشیرکهبگذراند

گوییممی،کنیممیحفظراخودمانمقاومتوراذهنیمانمنراخودمانغروروراخودماندانشمنديوگریخته

،کنندهشکایتهمیننندهزحرفهمین.شودپختهبایدفهمندههمین.فهمیدممیمن،بودخوبیچیزاگرکه

پذیرشفضاي،شودپختهکندبازفضاکهکسی.شودپختهباید،برودبینازبایدگذارندهنمایشبهخودهمین

.کهشویدنمیپختهشما،نشودبازدرونفضاياینتا، بگنجدچیزهمهبحرایندربحرایندر،کندبازهمهبراي

بهبخوردبایدزندگیباشماشدنموازياثردر،همزندگیآفتاب،خوردمیرانگوة غوربهآفتابکهطورهمین
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هروبیندازیدخودتانازتکهبهتکههیشناساییباشماوبیفتداستنپخته،داردشکایتاآلنکهشماة غور

روزيیککهودشمیاینقدرفضااینباالخره.شودمیترگستردهشمادروندرفضااین،اندازیدمیکهدفعه

یانشديبلندموقعهر.شویدنمیبلند.نیستیدمنجنسازهستیدخداجنسازشماکهشویدمیمتوجه

، رسیدپایانبهروزهماهچو. دهدمیتوضیحداردهمپایین.شويمیشیرینداريموقعآن ،شديبلندکوچولو

،گرفتیدروزهروزدهشما.استروزسیروزهماه.هاشدگیهویتهم؟چیازپرهیز.استپرهیزماه،روزهماه

،نینداختیراتیهاشدگیهویتهمکهشما.استنرسیدهپایانبهشماپرهیزحاال،بشودعیدحاالگوییدمی

تمامباید،نه.بشودعیدکهگویدمیرمضانماهوسطکهراکسیکندمیتشبیه،نکرديکارکافیقدربهشما

با؟جوريچهبا.دردهابهچسبیدناز.چیزهابهچسبیدناز؟چیازپرهیز.شماپرهیز؟بشودمامتچی.بشود

.نرفتنوانداختنوشناساییبا،انداختنوشناسایی

دگردیبرمیشدخرابوضعبینیدمی،شویدمیذهنوارد،فضانوردآن مثل.رویدنمیشما،کشدمیگفتامروز

دهفقطحاالتا،شدیدهویتهمچیزصدتاباشمااگر.مانیدمیاینجادرباالخره،گردیدرمیب،...د،گردیبرمیهی

.رسیدپایانبهروزهماهکهموقعآن .کهاستنرسیدهپایانبهکهشماة روزماه،استماندهتانودانداختیدراتا

زیرآرامشصورتبهذرهکیدروندررحضویعنیماههالل.بینیدمیراماههاللشما؟رسیدپایانبهکی

حضورازمنکنممیحس،بینممیدارممن،یویگمیراستکهبینیدمیشما.دهدمینشانشمابهناتیفکرها

ماهاینیواشیواشدیديکهراماههالل.استماههالل،فکرازنه،هاشدگیهویتهمنه،دردهاایننههستم

هیچشماچهاردهشبماهولی.چهاردهشبماهتا؟کجاتاشودمیبزرگترشودمیبزرگتر،شودمیبزرگتردارد

.نکنیدفطرعیدبرايعجلهپس.شودنمیکوچکموقع

نما به قیصرِ رومش که تا مرید شود**خموش، آینه منما تو در والیت زنگ

دردانیدمی،هستندپوستهاسیاهکهییجادر یعنی،زنگباریعنیزنگوالیتدرتوباشخاموشکهمی گوید

آینهغزلاینکهگویدمی.استحضور،استپوستسفیدکهرومیوستهذهنیمنپوستسیاهموالنااصطالح

انکار،کنندمیفرار،ترسندمیخودشاناز.هستندسیاهبینندمیآدمها.دهدمینشانخودشانبهراآدمها،است

ۀ آیناگرکهگیریدمییاد؟گیریدمییادچی؟چیشما.آیدنمیخوششانآینهازوندکنمیستیزه،کنندمی

کینهازپر،استرنجشازپر،استدردازپرشماذهنیمنکهبینیدمیودهدمینشانراشماذهنیمنموالنا
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.دیدیددفعهیکهمرااناصلتولی.اآلنهستیدکیشناختیدتازه.خودتانازنترسید،هستیدحسودشما،است

فرارونشکنیدراآینهشما.نکنیدفرار،نیستیدچیبینیدمیوقتی؟نیستیدچی؟ نیستیدچیبینیدمیشما

بهماکهرنگیایناینکهبراي.آینهجلويبیاییددوباره،راخودتانکنیدشستشوبرویدخب.آینهجلويازنکنید

کردهسیاهراصورتشکسییک.هستندشدنپاكقابلها شدگیهویتهم،استشدنپاكقابلزدیمخودمان

،شودمیکمترخردهیک گیردمیدوش،گیرممیدوشروممیگویدمیبوخ.آیدمیبدشآینهجلويرودمی

یناشرطشولی. بشودتمیزتاکندمیتمیزکندمیتمیزهی،گیردمیدوشرودمیدوباره،کندمینگاهراخودش

.شویدمیزندانیآنجادوبارهذهنبهکنیدمیفرار،کنیدفرارخودتانازچون،نکنیدرفراخودتانازشماکهاست

والیتاآلنجهانجايهمهالبته.زنگباروالیتدرمنتهی.باشخاموشندارنددوستراآینهمردمگویدمی

.دارندراذهنیمنسیاهیهمه.استزنگبار

به یک انسانی که شناخته حضور چیه که تا بدهنشانپوستسفیدپادشاهیکبهگوید می،رِ رومشنما به قیص

آید واقعاً؟ چون شما را به شما نشانمیشما از این ابیات موالنا خوشتان. رید این آینه بشود تا عمیقتر بشودم

و دهد می، هر کسی به این برنامه گوشالبته که شدید. شوید پس قیصر روم شدیدمیدهد و روز بروز عمیقترمی

کند یا ناظر این عیبها هست شناسایی کرده و میکند و یا صبرمیبیند و برطرفمیکند و عیبهایش رانمیفرار

خواهید شناسایی میشما مرتباً.کند این آدم رومی است، این آدم از جنس حضور است، مرید آینه استمیصبر

. کنید برنامه را براي این که بیشتر خودتان را ببینیدمیتماشاکنید؟ چرا؟ هر هفته 

توانیم غزل را بهتر بفهمیم، این ابیات نه تنها میخوانم که ببینیم که آیامیاجازه بدهید ابیاتی را از مثنوي برایتان

دهد و با این میماهاي مختلف شناسایی من ذهنی به شدر فهم غزل به ما کمک خواهد کرد بلکه اشاراتی به جنبه

.اماین بیت را از دفتر دوم قبالً برایتان خوانده. اگر درست دقت کنید آزاد خواهید شدها شناسایی

2724مولوي، مثنوي، دفتر دوم، بیت 

مصی یکمعی الْـاَشْیاء ّکبم**** حال تَخْتَص نَتدا جّوالس کنَفْس

نفس سیاهکار تو چنین گناهی کند، با من ستیزه مکن زیرا کهمیکرعشق تو به اشیاء، تو را کور و

.مرتکب شده است

.مریدامروز گفت دیو راو اینکندمییعنی عشق به چیزها که معادل هم هویت شدگی با چیزهاست ما را کور و کر
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زندگی را، ستیزه نکن، ال گوید نفس سیاه کار، نفس سیاه کار گناه کرد، نفس سیاه کار پوشانده میدر اینجا

معنیش این است که شما بصورت هوشیاري به . تَختَصم یعنی ستیزه نکن دشمنی نکن با من، یا با مردم با هیچکس

محض اینکه عشق به یک چیزي در بیرون پیدا بکنید یعنی مهر یک چیزي را در دلتان جا بدهید به اصطالح هم 

به خاطر کور و کر شدیمتوانید بفهمید که داریمنمییعنی شما. کندمیهویت بشوید، هوشیاري شما را کور و کر

هم هویت شدن با نقش مثل نقش مادري، پدري، استادي هم هویت شدن با پول، مقام یا عشق به هر چیزي که 

. ذهنتان نشان بدهد

چیزهاشویم یا عاشقمیتکند وقتی با چیزها هم هویمیمهم است این را بدانید که این قانون هم در اینور کار

، مریدکند ما را به دیو میکند و تبدیلمیکند و کورمیشویم، هوشیاري ما را که چشم و گوش زندگی دارد کرمی

کند، گناه یعنی پوشاندن هم هویت شدگی، ایجاد شرارت یا هر چیزي که میدیو سیاه کار یا نفس سیاه کار و گناه

یعنی این نفس سیاهکار توست که به تو این . ان ترینش همین هم هویت شدگی استگذارید، ولی آسمیاسمش را

زند این همه بیچاره کرده تو را، این همه غم به تو داده، با دیگران با خدا ستیزه مکن، پس نگاه بکن میهمه ضرر

کند در طرف میدر این وري هم کار. عشق چه چیزهایی را در دل داري؟ این یک مطلبببین به چی چسبیدي؟ 

. یاد بگیرید قبالً گفتیم تکرارش الزم است و یادگیریش مهم است. خدا، حاال این حدیث است

:حدیث

مصی و یمعی الْـاَشْیاء ّکبح

.کندمیعشق تو به اشیاء، تو را کور و کر

جا بدهی، چشم و گوشت بازکند، اگر شما عشق خدا یا زندگی را در دلت میاما به لحاظ خدا و زندگی هم کار

حاال اینها را که. شوي به چیزهاي بیرونیمیکنی و کور و کرمیشود به خدا، یا چشم و گوش خدا را پیدامی

گوییم یک موقع شما فکر نکنید که اگر شما کور و کر بشوید به عقل چیزهاي بیرونی یعنی آنها را در دلتان جا می

گویند که یعنی چی؟ یعنی مثالً ما میمردم مخصوصاً جوانان این حرف را بشنوندخیلی از! مانیدمینکنید محروم

خواهیم ما ثروتمند نشویم، مثال ما غذا نخوریم یا عالقه به سکس نمیخواهیم، ما مقامنمیخواهیم خانهنمیپول

ید تو دلتان، اینها یک دهد نگذارمیچیزي را که ذهن نشانآن شما مهر! نه نه این طوري نیستنداشته باشیم، 

گوید یعنی به اصطالح هم هویت میحاال اگر شما عشق زندگی در دلتان باشد که در این بیت. چیزهاي بیرونی اند
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شوید با چیزهاي بیرونی میشود از جنس او شد، هم هویتمی،شود هم هویت شدنمیبا خدا بشوید چون با خدا

شود چسبید به خدامی، باید از جنس او بشوي، به چیزهااوی بهشما، خدا چیزي نیست که پیدا کنی بچسب

چسبید این قابل قبول نیست این من ذهنی میاگر به خدا بچسبید البد به تصویر ذهنی او. شود چسبیدنمی

کنید که عاشق چه چیزهایی میانسان وقتی از حب اشیاء خالص شد به حب او رسیده، وقتی شناسایی. است

شناسید اینها را میشوید، یکی یکینمیچسبید به آنها هم هویتنمیشوید،نمییرون و عاشق آنهاهستید در ب

که با خدا یکی است با خدا یکی شدن معادل عاشق شدن به ماند اصل شمامیشوید، آنچه که باقیمیاز آنها آزاد

.اوست

2362مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بیت 

حبِّ یعمی و یصم است اي حسن****نکوري عشق ست این کوريِّ م

بینم عشق به چیزها تو دلم نیست این نمیاین کوري من که بیرون راگوید میکندمیتکراراین رامرتب موالنا

بیند، خوب اگر شما به خدا زنده بشوید معنیش این نیست که شما از میکوري عشق است عشق فقط خدا را

پول نباید داشته باشید، نه نه، ولی اینها جاي ،خانه نباید داشته باشید،بریدنمیز غذا لذتا،بریدنمیسکس لذت

رود شما به عنوان میرود، خشم از بینمیرود، رنجش از بینمیکنند، اتفاقاً چون ترس از بینمیخودشان را پیدا

ید، ولی هیچ موقع اینها شما را از ریشهدهمیزندگی هر کدام از اینها را سر جاي خودش به اندازه کافی وزن

گوید این هم این قانون در میبراي همین. توانند مبدل به جسم کنندنمیخداییت شما را. توانند در بیاورندنمی

یکی شدن با خدا، پس من کوري عشق را پیدا کردم یعنی به عشق زنده شدم کور شدم . کندمیاین ور هم کار

. شودمیدارد اجراآن قانونی که گفتیمهمان،نسبت به بیرون

مقتضايِ عشق این باشد بگو****کورم از غیر خدا، بینا بدو

گیرم، نمیخوانده بودیم خواستم تکرار کنم، من کورم نسبت به چیزهاي بیرونی، کورم یعنی از آنها انرژياین را 

خواهم، توجه هیچ کس رانمیکس تاییدخواهم، من از هیچ نمیخورم، از آنها تاییدنمیشیر شیطان را

خواهم، مننمیخواهم، از همسرم خوشبختینمیاز هیچ کس هیچ انتظاري ندارم، از پولم خوشبختیخواهم،نمی

کمک کرده، خیلی از خانمها گفتند آقا ها همین یک جمله به خیلیتواند مرا خوشبخت بکند،نمیدانم همسرممی

خوشبختی در این لحظه هست این .تواند بدهدنمیخواستیم فهمیدیم همسرمانیمما از همسرمان خوشبختی
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شویم، در این لحظه میاگر در این اقبالگه باشیم خوشبخت. شویممیشویم یا بدبختمیلحظه ما یا خوشبخت

کنیممییم، اگر نه تبدیل به ادرارهستخورریم خوشبختمیآیدمیاگر آب زندگی را نو به نو که از آنور

.خوریممی

ادرار یعنی توجه مردم، انتظارات ما از مردم، دست زدن مردم، طرز تلقی و تصور مردم در مورد من، مشخصات من 

پس . ذهنی من و تصویر ذهنی من در ذهن مردم، چه جوري هست نگران اینها هستم همه اینها شیر شیطان است

پس مقتضاي . ده به عشق شدم و مقتضاي عشق دیگر این استاگر من بینا به خدا باشم و کور از جهان، پس زن

یک دفعه ممکن است نشود . بردمیعشق، الزمه عشق این است که تمامی هویتها را از بیرون بکنی، و این زمان

. قانون مزرعه را رعایت کنید. باید صبر کنید

کنید و تکرارمیهایی که االن گوشینکنید هممیگوید شما باید روي خودتان کار کنید، کارمیقانون جبران

دانید که مردم عادي بیرون که زیر درد هستند این دانشها را ندارند، هیچ موقع میشما. کنید اینها کار استمی

ما همین طوري آمدیم یک من ذهنی ساختیم و من ذهنی ما هم بوسیلۀ . این معلومات را در اختیار ما نگذاشتند

خواهیم برتر باشیم، میکنیم،میانشهاي رایج و همۀ مشخصات من را ما داریم، مقایسهمردم ساخته شده با د

مثل تمام دردهاي من ذهنی را مثل رنجش، مثل کینه، مثل حسادت، مثل نگرانی، مثل اضطراب، مثل حس خبط،

.حس گناه، نگرانی از آینده، ترس مخصوصاً و همۀ اینها را ما داریم

روي خودتان کار کنید یک غوره هستید، غوره یعنی چی؟ یعنی یک انسانی با بافت ذهنی این لحظه شما بخواهید

داند حاضر نیست از میداند، حقیقتمیهایش را وحی منزلهویت شدگیپر از درد و پر از هم هویت شدگی و

سالش باشد 10غوره حتماً نبایدآنها دست بردارد، این غوره است دیگر، غوره ممکن است هفتاد سالش باشد

کسی که من ذهنیش را سفت و سخت کرده با یکسري باورها هم هویت شده، آنها را دلش قرار داده و دردها را و 

آیند به حرفها گوش بدهند و خودش هم نمیگوید حقیقت اینجاست مردممیداند غیر از خودش،میهمه را ابله

.غوره است باید نور خدا بیفتند.بیندمیزیر درد و امراض بدنی و روحی دارد آزار
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بلی اجازه بدهید از اینجا به بعد راجع به وسوسه دو تا مطلب خواهم خواند داخل آنها هم ابیات دیگر هست که 

شود امروز راجع به دیو وسوسه صحبت میشروع3230این قسمت از مثنوي از دفتر پنجم بیت . بسیار مهمند

این من کندمیهوشیاري وقتی من ذهنی درست. هنی براي وسوسه شدن استکردیم، دیو وسوسه استعداد من ذ

شود توسط محیط، میدائماً تحریکاند، اند فکرها دردناكذهنی مرتب هر لحظه باید فکر کند، فکرها تکراري

مجهز به سیستم قضاوت است، هر چیزي را باید قضاوت کند، در قضاوتها من هست، در هر چیزي که من هست 

. درد هستآندر

یادمان باشد من ذهنی از نظر زندگی قدغن است از نظر خدا، انسان نباید من ذهنی داشته باشد، من ذهنی براي 

دوره دوره در رحم بودن ماست در ذهن بودن ماست، همین طور که بچهآن چند سال مجاز است براي زندگی که

اي در شکم ذهن بمانیم بعداً باید متولد بشویم، اگر یک دورهتوانیممیماه در شکم مادر بماند ما هم9تواند می

. باشد مجاز نیستآن بیش از

3230مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بیت 

ورنه کی وسواس را بسته ست کَس**پوزبند وسوسه عشق است و بس

ه مرتب دارد فکرپس وسوسه همین من ذهنی ک. بندند تا گاز نگیردمیچیزي است که مثالً دهن سگپوزبند

کند؟ فقط عشق، یعنی هیچ عالجی میو چی این را خاموش. کند این استعداد گاز گرفتن ما و دیگران را داردمی

همانطور که در اول برنامه گفتم دومین خبر خبر . نداریم ما که من ذهنی را بشناسیم و از شرش راحت بشویم

توانید مسلمان بشوید، ولی براي مسلمان میاند که شمام گفتهدر دین اسال. خوب بوده که بزرگان به ما دادند

. چی را ال کنید؟ خدایان آفل را. شدن باید مدتها ال کنید

. پرستیدمیچیزهایی که در ذهنآن همه. دهدمیخدایانی که ذهن نشانآن خدایان آفل چی هستند؟ تمام

تا . خداي آفل استآن ا و شما را به خودش بکشدپرستیدن یعنی چی؟ یعنی چیزي بتواند وسوسه بکند شما ر

باید همه را ال کنی مدتها طول. شوينمیاینها را از دست ندهی تو و خودت را از آنها بیرون نکشی مسلمان

بنا به تعریف رها عشق.گوید پوزبند وسوسه فقط عشق استمیپس. ممکن است سی سال طول بکشد. کشدمی

.با خداست یعنی از جنس همین هوشیاري بشویم که از اول بودیمکردن من ذهنی و یکی شدن

.از اول آمدیم رفتیم جهان، حاال دوباره برگشتیم همان شدیم، این برگشتن هوشیارانه بوده
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پزد این را، هوشیار شدیم ما، هوشیاري به میحاال این هوشیاري با هوشیاري اولیه فرق دارد پخته شده، خدا

شده، خدا به خودش در ما هوشیار شده، شما نپرسید براي چی حاال، فعالً منظور ما آمدن به خودش االن هوشیار

.هاي من ذهنی را امتحان نکنیدپس راه. عشق و بسپس پوزبند وسوسه فقط. این جهان همین است

، چه کسی از عهدة وسواس بر آمده؟ چه کسی توانسته ذهنش را ساکتورنه کی وسواس را بسته ست کَس

دشمن اصلی ما در وسط ماست و وسط مرکز ما من ذهنی ماست، با هر چیزي که هم هویت . کند؟ که اذیتش نکند

یعنی . شود عقل شما به جاي عقل خدامیآنشود عقل آن، عقلمیعقل شماآن بعد از. شود مرکز شمامیبشود

وي مثنوي داریم، عقل هر چه بیشتر بهترکند، االن تمیبجاي دسترسی به این خردي که این کائینات را اداره

. هم هر چه بیشتر بهتر کردن چیزهاي این جهان باید فردا بگذاریم برویمآن شود عقل ما ومی

کن جو به جوصید مرغابی همی******عاشقی شو، شاهدي، خوبی بجو

گوید یک عاشقی بشو، یک زیبا رویی را بجو، همین زیبا رو حضور شماست، خوبی بجو همین حضور میپس

یعنی تو دنبال صید مرغابی کن جو به جوصید مرغابی همیشماست یا یک حضور دیگر یا انسان کامل دیگر، 

کند، یعنی ما مثل ماهی میرود به خشکی، مرغابی در آب زندگیمیدانید که برعکس مرغی کهمیباش، مرغابی

.رویم به دریاي یکتاییمیدر ذهن بودیم دیگر، االن. تا حاال خشکی بوديیا مرغابی برویم به دریاي یکتایی، 

کی کنی زآن فهم فهمت را خورد؟*****کی بري زآن آب کان آبت برَد؟

انی آب ببري، در حالی که او آبت راتومیآنمی گوید اگر تو توي ذهن بمانی، من ذهنی داشته باشی چه جوري از

کند، تبدیل میکند کثافتمیتبدیل به ادرار،گیردمیگیرد آب رامیخورد، من ذهنی زندگی ما را امروز گفتمی

آخر ما این لحظه زندگی را زندگی نکنیم که از جنس شادي است، آرامش .خوریممیدهد مامیکندمیبه درد

خورد، میفهم ما را. بردمیهنی و من ذهنی برگرداند رنجش را بگذارد دهان ما، آب ما رااست بعد بدهیم به من ذ

چسبیم به میو ناظر و ساکن شعور زندگی را داریم، وقتیما بصورت تماشاگر . خوردمیمن ذهنی فهم حضور را

توانیم بفهمیم، نمییزيکه چآن خورد، خوب بوسیلهمیگیردمیکند فهم ما رامیذهن یعنی ذهن ما را جذب

. توانیم بفهمیمنمیچیزيآن خورد که بوسیلۀمیچیزي که فهم و شعور ما را

یابی اندر عشقِ با فَرّ و بها*****غیر این معقول ها، معقول ها

.و باورهاي هم هویت شدة ما حقیقت محض هستندرها ککنیم این فمیذهنی که فکرهاي این معقولازغیر
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ترین چیزها هستند که در حالی که بر اساس ترس و خشم براساس دردهاي دیگر اینها تحریکالنهو عاق

هاي خرد دیگري دیگري است بستههاي گوید معقولمی.شوند، قوامشان به آنهاست، اینها اصالً معقول نیستندمی

فر دارد فَرّ تشعشع ، فر و شکوه، عشقاگر باشدبها در اینجا به معنی قیمت ،در عشقِ با فَرّ و بهاهست، در کجا؟ 

.خرد است، در یکی شدن با خدا فر ایزدي هست و خردهاي بسیار خردمندانه

که بدان تدبیرِ اسبابِ سماست****غیر این عقل تو حق را عقل هاست

عقلها آن اوید خداوند عقلهاي دیگري دارد که بگمی.گوییم این بهترین استمیبلی، غیر از این من ذهنی که ما

یعنی امور آسمانها، امور کائینات و آسمانها و هر چیزي که در اسبابِ سماسما آسمان،. کندمیکائینات را اداره

گوید ما میو جالب است که.شودمیفرمی بوسیلۀ تدبیر او ادارهبیاین هستی هست کائینات شامل جهان فرم و

.ا زنده بشود و این خرد را در اختیار ما بگذاردخواهد به ممیخرد دسترسی داریم، اوآن به

زآن دگر مفرَش کنی اَطباق را*****که بدین عقل آوري اَرزاق را

اطباق یعنی جمع طبق یعنی طبقه در اینجا، همین بازهم طبقات آسمان یا هر چیزي که در این جهان هست، که 

رویم به ذهن میما باید مدت کوتاهی. هم گفتیمکنی، این موضوع را قبالًمیبوسیله عقل من ذهنی روزي جمع

آقا ما باید دهان خودمان نان را بگذاریم، باید کار .دهدمیکنیم، من ذهنی جدایی را به ما یادمیمن ذهنی درست

تواند نمیآید، خدا رانمیدیگر بیشتر از این ازش کاري برکنیم براي خودمان پول در بیاوریم زندگی کنیم

توانیم زندگی و عشق را بشناسیم،نمیبا عقل هر چه بیشتر بهتر ما. تواند بشناسدنمید، اصل ما رابشناس

کند، بر اساس میاین عقل من ذهنی ستیزه ایجادهایمان کنار بیاییمتوانیم همسرمان را اداره کنیم، با بچهنمی

.جدایی درست شده

یکی، مفرش یعنی هر چیز آن اما بارا جمع کنیها ی روزيتوانمیگوید که با عقل من ذهنیمیبراي همین

توانی مفرش خودت بکنی، یعنی چی؟ یعنی می، یعنی طبقات آسمان رامفرش کنی اطباق راتوانی میگستردنی،

توانی ریشه دارتر بشوي، یا میعقلآن بوسیلۀ. هی بروي باال، یعنی یا عمیقتر بشوي اینها همه به یک معنی است

.سطوح باالي خرد بسر ببريز کنی به آسمانها در سطوح باالي آسمانها،پروا

عشْرُ اَمثالَت دهد یا هفتصد*****چون ببازي عقل در عشقِ صمد

آنمی گوید اگر در عشق خدا این عقل را ببازي، یعنی این عقل را بدهی برود که چسبیدي به
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هفتصد برابر،دهد یا میی عشق خدا را بگیري ده برابر مزدو عشق صمد را بگیري، صمد از نامهاي خداست، یعن

گوید ده برابر می،کندنمیبسندهآن ولی بهقرآنکند به یک آیه میولی اشارهیعنی ده برابر،عشْرُ اَمثالَتیعنی 

. ده برابریعنی چندین برابر نه فقط،نیست بلکه هفتصد برابر بلکه هفتصد هزار برابر، منظور تعداد زیاد است

. گیري نترسمیشما این عقل من ذهنی را بدهی برود هزار برابر عقلخواهد بگوید که اگرمیخالصه

و کنترل را بگذاریم کنار، که این ترس و کنترل و مقاومت، هم فکر ما را خراب کنیم که اگر این ترس میما فکر

شوم، اگر شما ترس و کنترل را و میبگذارم کنار بدبختهم روابط خانوادگی ما را خراب کرده، اگر این را ،کرده

بدهید برود که امروز گفتیم اگر عقل هم هویت شدگی را، اگر عشق به چیزها را بدهی برود اگر میل به قدرت را 

م، ما توانیم بیاندازینمیتوانیم بیاندازیم، ما حرص رانمیکنم ما ترسها رامیدوباره تکرار. دلت را از چیزها بکنی

مگر برویم در درون عشق به توانیم بیاندازیم، نمیتوانیم بیاندازیم، ما میل به کنترل افراد رانمیمیل به قدرت را

.تصویر ذهنی آنها را دستکاري کنیم

یعنی دل بکنیم از آنها بوسیلۀ من ذهنی و از طریق عشق اگر بکنیم اگر هویتمان را از آنها بکنیم، دلمان را از آنها

حاال شما به زندگی زنده. گیردمیتصویر از اینجا کنده بشود و انداخته شود بیرون جایش را عشقآن بکنیم و

حاال زندگی با زندگی پیوند دارد این عشق است، زنده شدن به زندگی بینید، میزندگی راتان شوید در بچهمی

عشق شما به انسانها و حیوانات و همه چیز عشق خدا هم هست، یک عشق بیشتر وجود ندارد، عشق شما به خدا

روید سلطه پیدامیشود عاشق شد، یا شما من ذهنی دارید که زیر نظر شیطان است ومیدو جور. هم هست

.بشودتانیا خانمبشود، شوهرتان بشودتان خواهد بچهمیکنید به یکی حاالمی

، حرف من باید بشود، حاال یا با تصمیم گیرنده من هستمکنم من باید اینجا تصمیم بگیرم، میاینجا من کنترل

کنند از طریق کنترل میزندگی خودشان را خرابها خانواده. کندمیقدرت قلدري یا موذیانه، این زندگی را خراب

روي هم هویت . کردن، کنترل میل به قدرت، ریشه این اصل این بدي چیه؟ در اینجاست هم هویت شدن است

پس اگر این عقل . رودمیتوانید بیندازید، این را بکنید بیندازید ترسنمیید، نه روي ترس، ترس راشدگی کار کن

شما بیا بگو از امروز به بعد از هیچ کس . تصویر را بکنی بیندازيآن را بدهی برود براي از دست دادن عقل باید

گوید دنیا خرابمینیست، من ذهنیخواهم، هیچ کس زیر کنترل من نمیانتظاري ندارم، از هیچکس هیچی

خواهند بکنند به من مربوط میریزد، بگذار بریزند بروند هر کاريمیروند به هممیگذارندمیشود، همهمی
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یک . خواهد زن هر کی بشود، هر کسی هر کاري بکندمیخواهد با هر کی ازدواج کند، هر کیمیهر کسی. نیست

کنید وقتی شما با من میتوجه. دهید زندگی کار کندمیچرا؟ شما اجازه. شدبینید که اوضاع درستمیدفعه

کار را بکند همه ستیزه همه زیر فشار آن بایدآن گویید این باید اینجا باشد این باید این کار را بکندمیذهنی

. قل من ذهنی استکنی، این کار درست نیست این عمیکنی، فکرت را خرابمیبدنت را خرابلرزي میدائماً

قرآنبلی این آیه . کند، عشق صمد را بگیر عشق ذهنی را رها کنمینیازبیعقل صمد را بگیرریال صمد تو را

. است

160، آیه )6(کریم، سوره انعامقرآن

.…منْ جاء بِالْحسنَۀِ فَلَه عشْرُ أَمثَالها

.…هر که نیکی کند ده چندان پاداش گیرد

بر رواقِ عشقِ یوسف تاختند*****درباختندها ون عقلزنان چآن 

که این یوسف چیه تو رفتی عاشقش کردند میدانید زنان مصري زلیخا را مالمتمیکدام زنان؟ زنان مصري،

کندند حاال قصه است یوسف از در آمد همه میاش نشسته بودند پرتقال پوستشدي؟ یک روز دعوت کرد خانه

بنابراین یوسف در اینجا زندگی . رتقال دستشان را بریدند، یعنی عقلشان را به یوسف باختنداین زنها بجاي پ

است، و زنان همه اهل دنیا هستند، وقتی عقلهایشان را باختند، ما االن راجع به باخت عقل هر انسانی داریم 

که کتایی است، هر من ذهنی کنیم، و آمدند و رفتند به سراپرده یا ایوان یوسف، ایوان یوسف فضاي یمیصحبت

وارد شود عقل من ذهنی را در بازید در عشق یوسف یا در عقل یوسف، خرد زندگیمیگاهی اوقات به زن تشبیه

. شویدمیفضاي یکتاییسرا پردة یوسف مس شوید

سیر گشتند از خرد، باقیِّ عمر****دم ستَد ساقیِّ عمرعقل شان یک 

کنید این میگرفت، شما کافی است با این تمریناتی کهقلشان را یکدم از ایشانساقی عمر عشق است، عشق ع

باالخره یک دم یک لحظه این . توانیدمیخوانید، بارها من خواهش کردم تکرار کنید تکرار هر چقدرمیابیات را

ا خودش را به شود و ساقی عمر که عشق است، یعنی یکی شدن با خدمیفکر مسلسل شما، پی در پی شما پاره

کند یک لحظه به خودش، یک لحظه زنده بشوي بقیه عمر از عقل من مییعنی شما را زنده. دهدمیشما نشان

یکی شدن با زندگی است، بالفاصله درِ سخن را درِ زندگی ساقیِّ عمرعشق است، ساقیِّ عمر. شويمیذهنی سیر
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کشید عقب ناظر ذهنتانمیوقتی. بارها شما این را تجربه کردیدو . کندمیدر شادي را، در خرد را به شما بازرا

چیز بد شما آن بینید، شکر کنیدمیاي که ذهنتان را دیدید ولو اینکه در ذهنتان چیزهاي بدشوید هر لحظهمی

صورت کافی است که همین طور ب. توانید بیاندازیدمیتوانید ویران کنیدمیچیز بد را شما ساختیدآن نیستید،

دم به دم لحظه به لحظه ساقی عمر اگر با او موازي بشوید اگر با او . کنید کافی است اینمیدارید نگاهآن ناظر به

بقیه عمرتان از عقل من ذهنی سیر. دهدمیعقل خودش را، ستاندمییکی بشوید عقل من ذهنی شما را

. شویدمی

کردم؟ من میگویید واقعاً من این فکرها رامیکنیدمیپیشتان نگاهخیلی از شما بینندگان االن وقتی به پنج سال 

شدم؟ میبرد؟ آخر چرا براي همچون تصوراتی من خشمگیننمیمن چرا شب خوابمکردم؟میچرا این فکرها را

کردم؟ آخر کی از منمیخواستم دیگران را عوض کنم؟ من چرا به دیگران نصیحتمیچی بودند اینها؟ من چرا

چرا من عاشق تغییر دیگران هستم؟ دیگر . خواسته نصیحت کنم؟ من در حدي نیستم که به دیگران نصیحت کنم

خواست دیگران را عوض کند تا میعقل استبیدانستمیعقل من ذهنی من براي اینکه نامطمئن بود. نیستم

دیگر االن من حس امنیتم از . نمحس امنیت بکمنکنند زیاد بشوند بلکهمیتعداد آدمهایی که مثل من فکر

خواهم نصیحت کنم، هر نمیخواهم عوض کنم به کسی همنمیآید، من عمق پیدا کردم، من کسی رامیزندگی

.کنممیمن هم زندگی خودم را. کسی هر جوري خواست زندگی کند

جمالآن اي کم از زن شو فداي****اصلِ صد یوسف جمال ذُوالْجالل

اي کم از زن، در اینجا توهین به زن : گویدمییوسف را مثال زد و به ما. خداستصد یوسف جمالاصلِمی گوید 

اي از تاریخ ما یعنی تاریخ انسان در یک دوره. شوندنمیهم راضیها نشود، زن من بارها توضیح دادم این را بعضی

خواستند که انسان به نمیواست نیروهاخنمیرفتند به لحاظ رسیدن به حضور، و شیطانمیخانمها واقعاً پیش

دهد میزاید خالق است، بنا به طبیعتش مهرمیزن بچه. حضور برسد و زن در پیش بود و در پیش هم هست

. اش، پس خیلی نزدیک به زندگی نزدیک به عشق استدهد به بچهمیعشق

زیر سلطه مرد و ظلم مرد بوده، مورد و شیطان آمد مرد را مسلط کرد به زن، به نفع بشریت نبود و زن مدتها

حتی در این اواخر همین دوران سلطه مسیحیت اگر زنی . رسدنمیکردند زن به حضورمیمالمت مرد بوده و فکر

من پس باید ببینیم آیا . کردندمیگرفتند اعدامشمیبه عنوان جادوگرکند میکردند که گلی را بومیرا پیدا
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شما . زنندمیرسند و جلومیه کرده در این قضیه، امروزه خانمها پیشروند، دارندشیطان مداخلذهنی بزرگ

پس بعضی موقعها که موالنا مثال. کنندمیدهند، دارند کوششمیببینید که چقدر خانمها به گنج حضور گوش

اشته شده و به غلط و عقب نگه ددر خانه بودهکه زنی که دربست. زندمیزند شاید از عرف زمان بعنوان مثلمی

گیرد میشود در دوران یائسگی زیر درد قرارمیدانم یائسهمیفکر کردند چون زن حاال عادت ماهیانه دارد و چه

یائسگی بهترین دوره زنان نزدیک به حضور هستند اگر در حالیکه دوران! تواند اصالً به حضور برسدنمیو اینها

. کنندمیکنند و خانمها از این موضوع استفادهمینویسند و تحقیقمیور کهاین ط. هوشیارانه درد را تحمل کنند

. رسندمیبینیم خانمها بیشتر به حضورمیامروزه

کرده مرد میآقا موالنا فکر،پس بنابراین این جور صحبتها نباید مورد رنجش خانمها باشد یا اعتراض اقایان باشد

ولی ما. ، هر دو نظر است یکی زن شده یکی مرد شدهر اشکال مرد و زن شدهپس از نظر آید صو؟ نه، زن بهترهاز

. دانیم که مردها خانمها را عقب نگه داشتند آنهم تقصیر آنها نبودهمی

بیکار ننشسته که . خوانیممیاالن اگر انسانها به حضور برسند شیطان همین طور نشسته؟ امروز داریم همین را

گذارم رد شدي میین است که نگذارم به حضور برسی، اگر از چالشهایی که من جلویتگوید کار من امیشیطان

رفتی از دست من، ولی اگر ضعیف باشی و من ذهنی داشته باشی؛ درد داشته باشی تو چنگ من باشی رهایت

نم کارم هم کمیزنم که تو نرسی، وظیفه من این است من براي خدا کارمیهر کلکی هم الزم باشد من. کنمنمی

. کنم این کار را، بهتر است به من دل نبندي و به حرفهاي من گوش ندهیمیانحراف توست، هر جور که بتوانم

. گفت کارش این است که مقرر شده که ما را بسوي عذاب راهنمایی کند به حرفش گوش نده. امروز هم خواندیم

شود فریاد رسکو ز گفت و گو ****عشق، برَّد بحث را اي جان و بس

گوید؟ براي اینکه من میبرد، ما در جدال و بحث هستیم که کی درستمیمی گوید عشق فقط بحث ذهنی را

اگر حق با من باشد و این باورهاي من در مرکزم این وحی منزل است حقیقت است . گوید حق با من استمیذهنی

توانم بسنجم، ولی در مقایسه با تونمیراآن و دروغمال تو غلط است، چون با باور من هم هویت شدم من راستی

گویند، میذهنی که با باور هم هویتند اینطوريهاي تمام من. توانم بسنجم، مال تو کفر است مال من دین استمی

چه باور دینی باشد چه باور سیاسی باشد چه اجتماعی باشد چه شخصی باشد، اینها درست است مال من، مال تو 

. کنممیبقاي من هم به این است و من نزاع و جدال و بحث و جدل. ستغلط ا
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برد، شما میفقط عشق،عشق، برَّد بحث را اي جان و بس.می گوید که بحث و جدل همین وسواس ذهن است

که فقط . سطحی فایده نداردهاي فهمی که این بحث و جدلمیبا او یکی بشوي آنموقع. باید به عشق زنده شوید

. رسدمیاو هست که از گفتگو فریاد رس است به فریاد ما

زهره نبود که کند او ماجرا***** نُطق راآن حیرتی آید ز عشق

کند که نمیو جرأت. دهد، نطق همین نطق من ذهنی استمینطق دستآن می گوید از عشق یک حیرتی به

آید وارد ذهنتانمیبرکتی که از زندگیآن ندگیشود اگر شما موازي بشوید با زمیماجرا بکندو پس معلوم

کند شروع به حرف شیطان گوش دادن و بحث و جدل کردن، ماجرا نمیدارد و جرأتمیرا به حیرت واآن شودمی

این . افتدمیزندگی و کار خرد زندگی و عشق زندگی به حیرتهاي حیرت حالتی است که انسان از شگفتی. کردن

!کندمیافتید که چه جوري زندگی این کارها رامیجهان بیرون بزرگ است شما به حیرتقدر تغییراتش در

شما مرتب اگر تسلیم شوید، تسلیم را تمرین کنید و بگذارید این انرژي وارد چهاربعد شما بشود، یک دفعه

شود پول بیشتري درمیتان بهترشود، بیزینسمیروابطتان بهتر. شودمیبینید که بدنتان دارد سالمترمی

شوید جان بیشتري پیدامیجاندار. شودمیشود، احساساتتان لطیفمیآورید، و فکرهایتان دارد سازندهمی

پرسم همین من در نمیاش هماین چه جوري. شودمیکنم این کار چه جوري انجاممیآقا من دارم تماشا.کنیدمی

نطق میل من ذهنی به منم منم زدن از طریق . شودمید و قطعشومیگوید نطق بدین ترتیب کممی!.حیرتم

. فکرها و باورهایش است

گوهري از لُنجِ او بیرون فتد*****که بترسد، گر جوابی وا دهد

کنید چهار میبیرون بیفتد، یعنی شما تماشایعنی لبلُنجِترسد اگر جوابی بدهد گوهري از دهان او،میمی گوید

و شما ولو اینکه یک مقدار من ذهنی . شودمیین لحظه مقاومتتان صفر است و برکت زندگی ردبعدتان را در ا

ترسید که اگر میدانید که مقدار زیادي من دارید هنوز حل نشده ولی تماشاگر این موضوع هستیدمیدارید هنوز

هن من اگر من قضاوت کنم شود رد نشود، یک خردي آمده به ذمیجواب بدهید یک بسته از انرژي که دارد رد

. زندمیاالن یک تمثیل جالبی. افتد پایینمیبروم به من این خرد از دهن من

تا نباید کز دهان افتد گُهر*****لب ببندد سخت او از خیر و شر

.شودمیخیر و شر مال من ذهنی است، یعنی حرفهاي ذهن خاموش. شود از خیر و شرمیمی گوید خاموش
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ذهن دیگر به من درست کردن . یعنی از ذهن من بیفتد. آید از دهن من بیفتدمیه گوهري که از آنورمبادا ک

.در حیرت است. مشغول نیست

چون نَبی بر خوانَدي بر ما فُصول*****یارِ رسولآن همچنانکه گفت

: ین را گفتهخواند فصول خرد را امیگوید یار حضرت رسول گفت که وقتی رسول نبیمیهمانطور که

خواستی از ما حضور و صد وقار*****آن رسولِ مجتَبی وقت نثار

کرد از شنوندگان حضور کاملمیکرد وقتی صحبتمیگوید حضرت رسول وقتی نثارمییعنی برگزیده،مجتَبی

داشته باشید و باید به این حرفها باشد و باید سکون داشته باشی، باید سکون و سکوت تان خواست همه توجهمی

. زند که جالب استمیحاال یک تمثیلی. به این صحبتها توجه کنید

کز فَواتَش جان تو لرزان شود*****آنچنانکه بر سرت مرغی بود

مده نشسته بر سرت و جانت لرزان است که اگر تکان بخوري ممکن آدرست مثل اینکه شما ایستادید یک مرغی 

کند این حضور را به نشستن مرغ به سر انسان و مرغ کی سر میاوالً تشبیهاین تمثیل جالب است. است بپرد

نشیند؟ شما بروید بیرون حتماً باید مثل مجسمه بایستی و مرغ فکر کند شما انسان نیستید و االمیانسان

تی گوید این مرغ هماست مرغ خوشبخمیکه بیاید روي سر شما بنشیند و این. آید روي سر شما بشیندنمی

نشیند که او مثل مجسمه بشود سکونش و میسر کسیپس مرغ حضور، مرغ هما. است، این مرغ حضور است

. حرف نزند، یعنی ذهنش نپرد ذهنش صفر بشود خیلی زیاد یا صفر شده باشد

تا نگیرد مرغِ خوبِ تو هوا*****پس نیاري هیچ جنبیدن ز جا

این لحظه زنده شدن به زندگی در این لحظه سکون شما الزم توانی هیچ حرکت بکنی، پس حضور در نمیپس

توانی از جا بجنبی تا نکند که این مرغ خوب من، که حضور شماست نمیپس. است که این حالت را حفظ کنید

.بپرد برود هوا

هماآن تا نباید که بِپرَّد*****دم نیاري زد، ببندي سرفه را

بپرد، از سر منهما آن کهو مبادا دهی، میآید سرفه را قورتمیسرفهآید مرغ سرت نشسته،میسرفه هم

ذهنتان کنیدمیناظر ذهنتان با یک عمقی ذهنتان را نگاهبصورتیعنی چی؟ یعنی این لحظه شما،مشخص است
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کند ولی یک عمقی در شما هست این عمق این میآنگذرد، یک فکرهاییمیبینید چه فکرهاي منفیمیرا

رود به ذهنت، میگذرد ومیضور این بینش که سبب شده که شما در این لحظه موازي بشوید با زندگی از شماح

، شما باید بشناسید گفتم وقتی شما شناختید کی نیستید موضوع تمام نشده، شما باید دردهایتان را شفا بدهید

دم نیاري زدباید همین کار را بکنید. ناسیددردهایتان را یکی یکی بیاندازید باید هم هویت شدگیهایتان را بش

کنی تا مگر این مرغ هماي خوشبختی از نمیوقتی مرغ سرت نشسته سرفه بیاید سرفهتوانی بزنی،نمییعنی دم

. سر شما نپرد

بر لب انگشتی نهی، یعنی خَمش****ور کَست شیرین بگوید یا تُرُش

پرد، خاموش باش من جوابمیگویی حرف نزن که مرغمیرُش بگوید شمایا به شما تُاگر کسی از شما تعریف کند

. ترسی مرغ بپردمیتوانم بدهم، چوننمی

بر نهد سردیگ و پر جوشت کند****مرغ است، خاموشت کندآن حیرت

و از افتد میخاموش کردن یعنی ذهن از حرکت. کندمیو تو را خاموشمرغی است که بر سرت نشستهآن حیرت

حیرت اینکه هیچ . کنی، و موازي با زندگی هستینمیگیري، فکرهاي من دارنمیحرکت فکرها تو دیگرهویت

دانی که این حرف نزدن شما، عدم شکایت شما، عدم اعتراض شما، و میکنی که دیر شد زود شد،نمیقضاوت

کند، میکند، تن شما را دارد درستمیآفریند، زندگی بیرونی شما را درستمیتماشاگر بودن شما دارد معجزه

گویید میکند شمامیآورد و اگر کسی به شما اعتراضمیکند خرد به این جهانمیکارهاي شما را دارد درست

دهی حرف نزن میکنی نه به کسی بگویی به به چه آدم خوبی هستی جوابش رامیحرف نزن، نه با کسی ستیزه

. دانید که در حرف زدن نیستمی.ما راکند شمیخاموش. مرغ میپرد

تواند شما را تحریک نمیگذاري یعنی از بیرون کسی دیگرمیسر دیگ را. جوشاندمیگذارد تامیسر دیگ را

دهید، دیگران همنمیوقتی شما تماشاگر ذهنتان هستید و خودتان را خاموش کردید واکنش نشان. کند

کند، شما را با حرارت همان میسر دیگ شما گذاشته شده و دارد چه کارتوانند شما را تحریک کنند پسنمی

جوشاند میهی مرتب شما را. جوشاند و این حرارت شناسایی هم هستمیآید داردمیعشق و انرژي که از آنور

رد، ترسد از سرش مرغ بپمیکسی که در این لحظه مانند مجسمه ایستاده و. شما هم حواستان به خودتان است

خواهد کسی نمیکند چیزي از کسینمیکند، شکایتنمیحرکت براساس من ذهنی. کندنمیسکون دارد حرکتی
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مرغ همین حیرت، حضور و ناظر بودن شماست، . تا مگر مرغ از سرش نپرد. دهدنمیهم تعریفش کند جوابش را

اجازه بدهید این هم تکرار .اندمه باهمخرد و برکت به چهار بعد شماست، اینها هآن خاموش بودن شماست، ورود

معنوي گذشته هاي صحبت کردیم، شناسایی ادیان و نوشتهمریددیو است امروز راجع بهاصل بديکنم مربوط به 

موقتی بوده، جا خوش اصل بديهست که در مرکز انسان است و این اصل بديیک : اندرا به شما گفتیم که گفته

اند این من ذهنی را به انسانها بشناسانند، وجود دارد، و ادیان کوشش کردهآن زکرده، امکان رها شدن ا

معنوي همینطور انسانهاي معنوي، همینطور من ذهنی را خواستند که ما که هوشیاري هستیم هاي نوشته

اصل ما نیستیم، ما از جنس خدا هستیم،اصل بدي. استاصل بدي، تمام صحبت ما هم در شناساندن بشناسانند

. توانیم بشناسیممیرابدي

آنکه بکشد گاو را، کاصلِ بدي ست*****رنج او موقوف چیست؟بیروزي

کرده، یک روز گاوي در را بازمیخواسته و دعامیرنجهفته گذشته داشتیم گفت یک کسی از خدا روزي بی

ست که یک روزي اگر شما معتقدید که گفتیم این معادل این ا. بیند یک گاو هستمیآید توي حیاطمیکندمی

آمده میخواهد بیاید و شما جلویش را گرفتید، و همیشهمیشادي و آرامش زندگی مجانی است و از فراوانی خدا

کرده که روزي را به من برسان، یک روزي گاوي را میاین آدم دعا. و ستیزه شما و مقاومت شما نگذاشته این بیاید

. این گاو من ذهنیش استبیند و میوسط حیاط

. بینیدمیرا که این گاو است، من ذهنی است، شمااصل بديکنید مییعنی یک روزي با این کوششهایی که شما

و همین طور که در هفته . کُشدمیکشد یعنی من ذهنیش رامیگیردمیاین شخص گاو را. خیلی مهم است

گفتیم ! د چرا گاو من را کشتی؟ این مال من بوده آمده حیاطگویمیشود ومیگذشته خواندیم صاحب گاو پیدا

گوید چرا گاو رامی.صاحب گاو نفس کل، نفس شیطان است، دیو است و همین طور عقل من ذهنی شماست

خدا و شادي او و آرامش رنجبیروزيرنج او موقوف چیست؟بیروزيگوید میکشی؟میمن ذهنی راکُشی؟می

.استمریداست، همین دیو وسوسه است؛ دیو اصل بديدارد؟ این که ما گاو ذهن را بکشیم که او بستگی به چی 

ز آنکه گاوِ نفس باشد نقشِ تن****چون کُشی تو گاو من؟: نفس گوید

. ؟ ولی شما شناختید که تو او نیستی!کشی من که تو هستممیمن را: گویدمینفس ما من ذهنی ما
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، گاو ز آنکه گاوِ نفس باشد نقشِ تنیستم من امتداد خدا هستم، من هوشیاري هستم، گویید من تو نمیشما

! میريمینفس همان نقش تن است، یعنی چی بکشم تو خودت

نفسِ خونی خواجه گشت و پیشوا*****نواعقل مانده بیةزادخواجه

شما . که ما را کَشته پیشواي ما شدهما هستیم هوشیاري ماست، اصل ماست بینوا شده اما نفسیعقلةزادخواجه

فعالً در مرکز اصل بدي. را شما بدانید کجاستاصل بدياین سه چهار بیت را خواندم تا . این موضوع هم شناختید

چیزي که به ما آن و. موقت در ما بودهاصل بديما نیستیم، ما بد نیستیم، این اصل بديخیلی انسانهاست، ولی 

اصل عمل کنند آن خواهیم تعداد زیادي بهمیرا عمل کردند وآن همها رست است و خیلیگفتند و نوشتند و د

کنید بلکه کشفنمییعنی شما خوبی را زیبایی را درست. را بِکَنَند بیاندازند دور و خوبی را در ما پیدا کنندبدي

شما نگویید این . باید درست کنیدچیزي را ن. حضور را که در شما از قبل هستآن خوبی و زیبایی وآن کنیدمی

.جلویش را گرفتهاصل بديدر شما هست، این آن را درست کنم؟آن را بکنم بیاندازم دور چطورياصل بدي

******

، ابیاتی از جاهاي دیگري از مثنوي و در میان این ابیاتدفتر پنجم دوباره برایتان بخوانماجازه بدهید چند بیت از

و همین طور که. گر شما لطف کنید توجه کنید ممکن است که خیلی کمک کننده باشدخواهیم خواند که ا

کنم که قطعاتی را از جاهاي مختلف براي شما انتخاب میهاي مثنوي طوالنی هستند و من سعیدانید این قصهمی

.گنجدنمیکل یک قصه را خواندن در قالب یک برنامه. کنم که به مطلب مورد نظر کمک کند

گوید انسان من ذهنی که زیر نفوذ وسوسه هست، تحریکات بیرونی است و میل دارد که مورد تحریک قرار می

بگیرد و وسوسه بشود و فکر بعد از فکر در سرش بجهد، با این فکرها هم هویت بشود، من ذهنی را مرتب درست 

آید که هر کسی که بندة میبه نظر. شمگوید که من باید بندة این دیو بامیکند و تعمیرش کند و نگهداریش کند،

گیرد، همه در زیر سلطه او هستند، آیا این میاست که تصمیمآن برد، باالخرهمیشیطان است کار را از پیش

درد و هم هویت شدگی است و پس هر انسانی که زیر نفوذ. گوید درست نیستمیبینش درست است؟ موالنا

.کن است اینطوري بگویدممآن کندمیحس جدایی و حس نقص
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2934مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بیت 

چونکه غالب اوست در هر انجمن*****باید شدناین دیو میةبند

برند، میایم اینها کار را پیشگویند ما مهممینازندمیبینم کسانی که من دارند و پول دارند و به پولشانمیمن

.شنوندمیحرف اینها رادر هر مجلسی اینها برنده هستند،

جا ذُوالـْمنَنآن پس چه دستم گیرد****تا مبادا کین کشد شیطان ز من

و همینطور ها صاحب نعمتها یعنی صاحب نیکوییذُوالـْمنَنها پس یعنی صاحب منن، منن یعنی منّتذُوالـْمنَن

گوید مبادا شیطان از من کین بکشد با می.اوهايما زیر منّت او هستیم منّت بخشش و نیکویی.اسم خداوند است

.تواند بکندنمیمن در بیفتد باید من بندة او بشوم، آنجایی که شیطان فرمانده است خدا کاري

از که کارِ من دگر نیکو شود؟******آنکه او خواهد، مراد او شود

د؟ آیا این درست است؟ نه درست شومیشود و دیگر کار من چه جوري درستمیآنخواهدمیهر چه شیطان

:گویدمیتیتر بعدي همین را. نیست

2937مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بیت 

مثَل شیطان بر درِ رحمان:تیتر

حاکم آمد در مکان و المکان****** حاش لـِلَّه اَیش شاء اهللاُ کانْ

حاکمِ ) فرمیبیدر جهان فرم و( مکان و ال مکاناو در ). شودمییا(هر چه خدا بخواهد واقع شده . پناه بر خدا

.مدعی استبیتعیین کننده

شود، و او یعنی خد در مکان در جهان فرم مییعنی خدا بخواهد همانشاء اهللاُ کانْیعنی هر چه، هر چیزي،اَیش

خیلی هر چهاَیشمه حاال این را خواندیم این کل. در جهان اتفاقات و المکان فضاي یکتایی حاکم بالمنازع است

و نگرانی شودمیآنخواهد در این لحظهمیخواهد بگوید هر چه که خدامیجالب است و شاید پر از معانی است

یعنی در این لحظه اتفاقی که او. شودمیآنخواهدمیچرا نگرانیم؟ در حالی که هر چه او. ما بیهوده است

آید؟ از همان دید که آیا شیطان به من مییهوده هست، از کجاپس اضطراب و ترس شما ب. افتدمیخواهدمی

زندمیگوید شیطان مثل سگ درِ خداست و ترکمن را مثالمیزند موالنامیکند؟ امروز مثالنمیکند یامیکمک

شیطان است خوابیده دم در و آن گوید که ترکمن یک چادر بزرگی دارد که رمز خداست یک سگی داردمی
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یعنی ما ! کنند به شرط اینکه بچه ترکمن باشندمیکشند اذیتشمیکنند دمش رامیترکمن با سگ بازيهايبچه

کنیم خوار مامیتواند با ما کاري بکند و ما با دمش بازينمیاگر بچه خدا باشیم از جنس حضور باشیم شیطان

کند، کما اینکه سگی که بر در میا حملهولی بمحض اینکه غریبه بشویم از جنس ذهن بشویم شیطان به مشودمی

. زندمیاین را تمثیل. کندمیترکمن خوابیده اگر غریبه بیاید مثل شیر حمله

دهد که حاال که خدا هر میهر چه به شما که از جنس حضور و هوشیاري هستید این پیغام رابه معناياَیشاما 

من چرا یک تماشاگر نباشم؟ چرا بترسم؟ بگذار ببینیم که شود پس من چرا نگران باشم؟ میآنچی را بخواهد

کند که این لحظه میکند به پذیرش اتفاق این لحظه و متقاعدمیام و شما را تشویقشود؟ و من تسلیممیچی

و . افتد همیشه در جهت خوبی است به شرط این که شما هم مقاومت نکنیدمیبهترین لحظه شماست و اتفاقی که

شیطان شوید از میبه محض اینکه بلند. آیدنمیکنید به اتفاق این لحظه این فرمول درست درمیمتاگر مقاو

شود، کار سخترنمیکنید این کارمیکنید مقاومتمیکنید و ستیزهمیکنید و هر چه من درستمیپیروي

. آیدمیشود و حوادث بدتري بوجودمی

هر چی یا پروا را ببینیم که به معنیاَیشاما براي اینکه این کلمه . اشیدشرط این کار این است که شما تسلیم ب

اي است که البته زیاد مجلسی نیست یکیش در یک قصه. بردمیندارم چی بشود، در جاهاي مختلف موالنا به کار

نده باشد از و اینکه این کسی که به عشق زندگی و خدا زاَیشولی بسیار پر معنی است براي فهمیدن این کلمه 

شود، و توکل کامل دارد و به هیچ وجه زیر نفوذ من ذهنی و وسوسه قرارمیترسد، تسلیمنمیاتفاق این لحظه

کند، و چنان نمیگیرد، ستیزهنمیماند، و چالشهاي زندگی او را به زیر سلطهمیگیرد و همین طور موازينمی

. او را از عشق به زندگی وا بدارند، متوقف کنندتوانندنمیعشق زندگی را به دل دارد که چالشها

یک کنیز بسیار رویی دارد و پهلوانی را انتخابشنود که حاکم موصلمیو قصه به این ترتیب است که خلیفه مصر

افتد میپهلوان راه. کند که با یک لشکري برود موصل را بگیرد و پادشاه آنجا را مجبور کند که کنیزك را بدهدمی

دهد و غایله ختممیآورد به حاکم موصل که کنیز رامیکند و اینقدر فشارمیلشکرش موصل را محاصرهبا 

شناسد و میل دارد نمیشود که دیگر دست از پامیبیند اینقدر عاشقشمی، ولی این پهلوان وقتی کنیز راشودمی

همین عاشق و عالقه پهلوان در این تمثیلهاو این. و وسط راه تمام ذکر و فکرش این است. با او عشق بازي کند

کند هنوز عشق بازي نکرده میدر خلوتی که با این کنیزك. مند به زنده شدن به زندگی است، البته با این تمثیل
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رود میکشد و لختمیشود و این شخص که پهلوان بوده شمشیر رامیسر و صدایی در بیرون بین لشکر بلند

گردد به میکشد برمیکشد و همین که شیر رامیپریده و وحشی بوده شیر رامییست گزبیرون، و شیري که ب

شود کسی که این همه میخلوتگاه هنوز نشان مردانگیش کامالً در کار بوده کنیزك از این کار متعجبآن چادر به

شود و پهلوان از میتمامراه رفته و جنگ کرده و شیر را کشته چطور هنوز آمادة عشق بازي است و این موضوع

. گیرد که موضوع را به خلیفه نگویدمیکنیزك قول

ترسخواهد با کنیز همبمیگیرد وقتیمیآید پیش خلیفه، خلیفه بسیار زیر سلطه شهوت قرارمیوقتی کنیز

شود و میثرابیافتد، ومیکند مار است و تمام مردانگیش از کارمیآید و خلیفه فکرمیبشود یک صداي خش

شود و شمشیر رامیخلیفه عصبانی. اش را بگیردتوانسته جلوي خندهنمیکند به خنده، ومیکنیزك شروع

گوید که میجهت تو از بابت چی هست؟ باالخره کنیز راستش رابیکند که این خندةمیکشد و تهدید به مرگمی

البته خلیفه به . این مقایسه مرا به خنده واداشتپهلوان شیر را کشت وآن تو به خش مار یا موش ترسیدي

ن اپهلو. کند و از این حرفهامیآورد به بهانه اینکه خانمم مخالفتمیآید و کنیزك را به عقد پهلوان درمیخودش

:گویدمیکه عاشق کنیزك است و شما هم که عاشق خدا هستید این طوري

3865مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بیت 

زد ال اُبالی بِالْحمامنعره می*****عشقش دریده صد لگاممرکَبِ

اش این شد چنان عاشق و متمرکز و متوجه کنیزك بود یعنی من از مرگ هیچ باکی ندارم، ترجمهال اُبالی بِالْحمام

مردنزد که من ازمیاش در فکر او بود و بلند نعرهکه هیچ فکري نداشت و صدها افسار گسیخته بود همه

.خواهد مرا بکشد بیت بعدي همین اَیش استمیکنم حاال خلیفهمیمن این کار را. ترسمنمی

'عنْدي وجودي والتَّوي'استَوي******؟'الْهويأَیش اُبالی بِالْخَلیفَۀ فی

.در طریق عشق به چه سبب از خلیفه بترسم؟ در حالی که هستی و نیستی ام در نظرم یکسان است

ترسم، عاشق این کنیزك شدم براي این که مرگ و نمیترسم در عشق از خلیفهنمیمی گوید باك ندارم من،

خلیفه از جنس من ذهنی است با کوچکترین چالش با شما چی؟یشأَهمین کلمه.وجود پیش من یکی است

هستید که شیر را بکشید آیا شما اینقدر عاشق. کشدمیاین شخص شیر را. رودمیصداي خش عشقش از بین

گوید آخر من رنجشم را چگونه بیندازم؟ چه جوري مییکی. یک چالش بزرگ را بکشید، یا نه کوچکترین چالش
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شخص آن .پس تو عاشق خدا نیستی. توانم این سرمایه من است سی سال پیش از همسرم رنجیدمنمیببخشم؟

ترسم؟ یا یک صداي خش نمید بزنید که من از مرگ من ذهنیتوانید دامیشما. ترسمنمیزد من از مرگمیداد

کند از این راه یک دفعه میاندازد و پشیمانمیکنید مار است و ما را از عشق خدامیکه صداي موش است فکر

کنیم کار روي خودمان را، آرامش داریم تا زمانی که اتفاق بدي نیفتاده، همین که ذهنمان یک چیز بدي میمتوقف

.زنیممیرا دید، یک چالشی را دید جا

گویید در این لحظه، مهم نیست چی بشود،میافتد شمامیپس آنچه که یا هر چه که یا پروا ندارم چی اتفاق

.بمیرد براي من مهم نیست،کوچک بشود،بشودمن ذهنی بزرگیعنی . گوید هستی و نیستیم یکسان استمی

:گویدمییک جاي دیگر موالناشما چی؟. زندمیجاس یک دفعه فیکی با یک صداي آن 

3643مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت 

اَعظُم الشّاهد؟ الهاَيّ شَیء*****بس بود خورشید را، رویش گواه

کدام چیز بزرگترین گواه است؟ مسلماً خدا بزرگترین گواه . روي خورشید گواه وجود خورشید است

.است

یعنی شما باید از جنس خورشید بشوید از جنس کافی استدبراي خورشیآن خورشید و تابشمی گوید روي 

حضور بشوید و تابش این نور براي شما کافیست، بنابر این الزم نیست گواه دیگري داشته باشید، گواه دیگر جسم 

فقط چیز بهترین شاهد است؟ خواهید؟ یعنی کدام میشما آنها را شاهد. و وضعیت و اتفاقات و چالشها و اینهاست

خواهید او در شما به شما زنده بشود یا شما به او زنده میخواهید به حضور زنده بشوید شمامییعنی شما. خدا

گفت باکی میپهلوان بودآن پهلوان،آن افتد اصالً مورد نظر شما نیست، مثلمیبشوید، در این مسیر چه اتفاق

استقرآنو این مربوط به این آیه . شودمیباکی ندارم که چیندارم، 

19، آیه )6(کریم، سوره انعامقرآن

.…شَهِید بینی وبینَکُم ۖ◌ قُلِ اللَّه ۖ◌ قُلْ أَيّ شَیء أَکْبرُ شَهادةً 

....بگو گواهی چه چیز از همه مهم تر است؟ بگو خدا میان من و شما گواه است

باید . بین ما انسانها چیزها نیستند حضور ماست و بین ما و خدا همین حضور ماستپس بنابراین گواه شاهد ناظر

بود و اینکه هر چه أَیشاینها مربوط به . او به ما زنده بشود و این شاهد ناظر فهمنده و فکر کننده همه چیز اوست

.شود و نگرانی شما بیهوده استمیخواهدمیاو
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. به شما کمک کند که ترس را بیاندازیداگر درست اینها را بخوانید شاید

در نیفزاید سرِ یک تايِ مو******امرِ اوهیچ کس در ملک او بی

پس همه . تواند به خودش اضافه کندنمیمی گوید ملک ملک اوست و بدون امر او چیزي را به اندازه یک تار مو

نجا براي خودم یک فرماندهی راه انداختم من ذهنی من ایگویید حاال میگیرد، شمامیصورتکارها به امر او

شوید کار را مشکلترمیکنم، هر چه شما بلندمیام؟ منم دارم اینجا حکومتدارم، پس من اینجا چه کاره

کنید نکنید این کار را، تسلیم شوید، میافتد، شما اخالل در کار ایزديمیحوادث بدتري براي شما اتفاق. کنیدمی

افتد، تمام دردها و پیچیدگی ها، میکنید، رویدادهاي بدتر اتفاقمیشوید من، کار را مشکل ترمیبلندهر موقع 

شود کاري میخواهدمیاز اینجاست که شما اجازه ندادید که هر کاري اوها گم شدگیها و گیج شدگیها و مریضی

.شودنمیدیگر

سگ بر در، آن شیطانِ اوکمترین ******ملک، ملک اوست، فرمان آنِ او

ی شیطانهمان آنکمترین سگ بر درِکنیم، ملک مال او هست فرمان هم مال اوست و میراجع به خدا صحبت

شود ما بیشتر زیر نفوذ میمن ذهنی بزرگهر چی این . ، وقتی من ذهنی داریماست که ما را زیر نفوذ در آورده

.شودمیشود درست انجاممیخواهدمیآن حکم که هر چه اوشودمیکشیم، کوچکترمیرویم دردمیشیطان

یعنی هر اتفاقی در زندگی شما . افتدمیآید سر جاي خودشمیکه هر تکه برف که از آسمانها گویند بودیستمی

. افتدمیسر جاي خودش

شود به آن میخشکنویسدمییعنی مرکب قلم در این لحظه که زندگی شما راجف القَلَمیک اصطالحی است 

پس . اي که من ذهنی کمتر دارید حضور بیشتر داریدچقدر الیق هستید؟ به اندازه. چیزي که شما الیق هستید

چقدر من ذهنی . شود کیفیت زندگی شما بستگی به قلم آن داردمینویسد، االن قلم در این لحظه خشکمیدارد

چقدر مقاومت دارید در این . خواهد خوب بنویسدمیولی البته او. نویسدمیدارید؟ هر چقدر بزرگتر دارید بدتر

. پس شیطان سگ در او هست. کنید لیاقتتان کمتر استمیگذارید درست بنویسد، و هر چه مقاومتنمیلحظه؟

بر درش بنهاده باشد رو و سر*****تُرکَمان را گر سگی باشد به در

.سگ بر درش خوابیده و سرش را گذاشته زمین در چادرمی گوید ترکمن اگر سگی داشته باشد این
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باشد اندر دست طفالن خوارمند******کشندکودکانِ خانه دمّش می

روند و دمش راها میترکمن چادر دارد در چادرش سگ خوابیده و بچه. یعنی خوار و نرم خو، متواضعخوارمند

با کودکان ترکمن، ترکمن رمز خداست شما . گوید، نرم خوستنمیکنند سگ چیزيمیکشند اینور و آنورمی

و شیطان سرش را گذاشته خوابیده، شیطان ما و من ذهنی ما هم . هایش هستید، البته از جنس حضور باشیدبچه

.کندنمیهمینطور خوابیده در اختیار ماست، ولی غریبه بیاید مثل کودکان رفتار

چو شیرِ نر کندحمله بر وي هم***** *اي معبر کندباز اگر بیگانه

. بیگانه کیه؟ همین تن خاکی توبرد به آن بیگانه،میسگ حملهاي عبور کنداما اگر بیگانه

کز براي اوست غمناکی تو*****کیست بیگانه؟ تن خاکی تو

د به آن قسمت من ذهنی غمناکی تو براي این بیگانه است، اما اگر این بیگانه باشد یعنی شما من ذهنی درست کنی

این . کند به این علت است که شما من داریدمیپس شیطان اگر به شما حمله. کند؟ همین شیطانمیکی حمله

خواهیم بیگانه میخواستی از او پیروي نکنی، ولی مامی.همه درد داده، گفت وظیفه شیطان درد دادن به شماست

در من داري هم اینقدر ما زیر نفوذ شیطان عمل کردیم و آن را حاکم به حاال . خواهیم من داشته باشیممیبشویم،

توانیم موفق شویم همه جا نمیهنوز سه بیت را که اول خواندم شیطان به ما کمک نکند که ما. دانیممیخودمان

.و این غلط است.حرف آن است

ون خار شدبا ولی گُل، با عدو چ*******که اَشداء علَی الْکُفّار شد

.و با دشمن مانند خاراند با دوست همچون گُل. زیرا آنان بر کافران سخت گیرند

این آیه معنیش این نیست که ما . است که سخت بگیرید به کفار و مهربان باشید با خودتانقرآنمی گوید این آیه 

را ندارد با اینها هم هویت نیست یک مشت باورها را بگذاریم دلمان بگوییم این حقیقت است و هر کی این باورها

دهد که شما چیزي را که از بیرون میدهد، معنی این رانمینه این معنی را. دین ندارد و بگیریم آنها را بکشیم

خواهند بکشند با خودشان میاینها شما را. اگر از جنس حضور هستید باید بسیار مقاوم باشیدکشدمیشما را

اند با آنها مهربان هستید با زندگی رید اما با آنها که حضور دارند به زندگی زنده شدهشما سخت گی. یکی بکنند

ها نیستند در اینجا غریبه به با غریبه. کنند باهم مهربان هستندمیهاي ترکمن باهم بازيبچه. مهربان هستید

.ذهنیهاي معناي من
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.و با دشمن مانند خاراندبا دوست همچون گُل. زیرا آنان بر کافران سخت گیرند

. کنند با عدو مثل خار هستندمیگوید با ولی گل یعنی با ولی خدا مثل گل رفتارمیمصرع دوم

29، آیه )48(کریم، سوره فتحقرآن

… منَهیب اءمحلَى الْکُفَّارِ رع ّاءدأَش….

.…بر کافران سرسخت و در میان خودشان با یکدیگر مهربانند…

حضور نیستنداین است که انسانهایی که به حضور رسیدند باهم مهربانند ولی کسانی که از جنساش یمعن

شوند نمیشان، کشیدهایپیشروند نمیکنندمییعنی مقاومت،توانند شما را از حضور در بیاورند سرسختندمی

توانید میشما. گیرندمیسخت. روندنمیدچیزي آنها را از بیرون بکش. کنندنمیبه سوي آنها، با آنها بحث و جدل

کشد به خودش نروید؟ ولی آسان بگیرید به کسی که یا میسخت بگیرید به عادتهاي بد و چیزي که از بیرون

.بگیرید این را. آید مقاومت را صفر بکنیدمیچیزي که از جنس زندگی است اگر از طرف زندگی

آن چنان وافی شده ست و پاسبان****ز آبِ تُتْماجی که دادش تُرکَمان

خواهد بگوید می.آیدمیکردند و در اینجا مواد غذایی است که از بیرونمیکه با آرد درستش آنوعیتُتْماج

کنیم و با دروغ و دغل بزكمیغذاي شیطان آبروي ماست، آبروي مصنوعی ماست، ما که من ذهنی درست

و. واقعاً باسوادم، من زیبا هستم، من تمام مشخصات خوب را دارممن : دهیممیکنیم و به مردم نشانمی

گوید این آبروي مصنوعی غذاي شیطان است، اگر انسانها میترسیم که این آبرویی که درست کردیم این برود،می

پس تمام کارهایی که براي درست کردن حیثیت بدلی و آبروي . ماندمیآبروي مصنوعی نداشتند شیطان گرسنه

.دهیم اینها غذاي شیطان استمین ذهنی انجامم

دهد، البد نمیدهد؟ استیک و گوشت کهمیترکمن به سگش چی،ز آبِ تُتْماجی که دادش تُرکَمان:گویدمی

انداختند پیش سگ، میته سفرهیک خرده نان خوردندمیرا خودشانغذا وقتی همین سفره را در قدیم مثالً

وافی یعنی . دادندمینه آب تتماج.و غذاهاي عالی بخورندند که خیلی محترم باشندمثل سگهاي امروز نبود

کند، ترکمن رمز خداست و سگش میوفادار، او وفادار شده است شده اصالً پاسبان، دارد راجع به ترکمن صحبت

هستید، سگ ترکمن هستیم، در مورد شما هم ترکمن شما هاي هم شیطان است ما هم بچه هایش هستیم، بچه

پایین. خواهیم بگوییم که سگ شما باید در اختیار شما باشد به شما حمله نکندمیشما من ذهنیتان است و
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زندمیچون پایین مثال. گوید خاك بر سر آن ترکمنی که از دست سگش عاجز شده و خاك بر سر آن مهمانمی

سد که از چادر بیاید بیرون، پس این ترکمن، ترمیو ترکمن از سگشگوید که یک مهمانی از بیرون آمده می

شود ما من ذهنی داشته باشیم فکر کنیم به خدا زنده شدیم، و از سگ خودمان می.ترکمن من ذهنی است

مهمان هم از بیرون آمده . توانم جلویش را بگیرمنمیترسممیگوید من از سگممیبترسیم، ترکمن از داخل چادر

این چه ترکمنی است؟ . خواهم بیایم تو، آقا ما هم از دست این سگمان عاجز شدیممیآقا جلو سگت را بگیر من

اندر او صد فکرَت و حیلَت تَنَد***پس سگ شیطان که حق هستش کند

پس شیطان که در اینجا به سگ تشبیه شده خداوند این را بوجود آورده، نه این که یکی خدا هست یکی هم 

خودش را درست کرده و در او هزار فکرت و حیلت تنیده، یعنی شیطان پر از حیله و شیطان، نه، خدا این سگ 

. فکرهاي باطل است

تا برَد او آبِ رويِ نیک و بد*****آبِ روها را غذاي او کند

پس یک شیطان هست آبروهاي مصنوعی . کند، ترکمن، خدامیمی گوید آبروهاي مصنوعی را غذاي شیطان

تأیید مردم را بگیریم توجه مردم را بگیریم، با یک ،شیمکُمیکنیم خودمان رامیهمه کوششما این. غذاي آن

کنیم تا میزنیم، زرنگیمیگوییم هر جور کلکمیدهیم، دروغمیمن ذهنی دروغین خودمان را یک جوري نشان

کنند دارند به میاین کار رایگوید اینها غذاي شیطان است، مردم وقتمی،مردم ما را تایید کنند توجه بدهند

.میردمیدهند، اگر شما این کار را نکنید شیطان از گرسنگیمیشیطان غذا

یعنی . ، نیک و بد یعنی ذهن، آبروي انسانهاي ذهنی را ببردتا برَد او آبِ رويِ نیک و بد، آبِ روها را غذاي او کند

براي چه این کار را. کنیدمی، و شما دوباره آبرو درستخوردمیبردمیکنید آنمیهی شما مرتب آبرو درست

خورد، آبروي خوب این است که انسان به نمیکند؟ براي این که شما بدانید این آبروي مصنوعی من ذهنی بدردمی

. زنده شودزندگی

که سگ شیطان از آن یابد طعام***** آبِ تُتْماج ست آبِ رويِ عام

محتواست گوشت در آن نیست، هیچی نیست فقط آرد است، یعنی چی؟ یعنی بیآردش آپس بنابراین آب این

پس . خوردمیگیرد این غذاي درستی نیست و سگ شیطان از آن غذامیاین چیزهایی که من ذهنی ما از بیرون

هم سگ ما غذایش این است پس ما از جنس هوشیاري هستیم یک سگ داریم، این سگ ما غذایش همین آبروي 
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دهد؟ اگر توش من نباشد آره، میببینیم این سگ ما به حرف ما گوش. مصنوعی است، شیطان بزرگ هم همینطور

ما را پیش مردم رسوا. بردنمیکند که ما خوابمانمیهر شب فکرهایی. گیردمیاگر من باشد هر شب ما را گاز

پس مرتب این آبرو را. آیدمیآید یا نه؟ بلی درمیو دروغهاي ما در. رودمیآید آبروي مامیکند، دروغ ما درمی

مصنوعی کند که ما بفهمیم این آبروي میاینها را شیطان. کنیممیخورد ما ابروي جدید درستمیبرد شیطانمی

. خورد و بیندازیم این را دور حقیقتاً یک ابروي درست حضور درست کنیمنمیبدرد

چون نباشد حکم را قربان؟ بگو*** ***بر درِ خرگاه قدرت جانِ او

شود و میمی گوید جان شیطان، حاال که فهمیدیم همه چیز در اختیار ترکمن است و خداست و هر چه او باشد او

حاال که اینطور شد ما من . همه ما بر درِ چادر بزرگ قدرت هستیم، جان من ذهنی و جان شیطان چرا قربان نباشد

شوید؟ چرا هنوز به عنوان من نمیچرا شما االن در این لحظه تسلیم. نیم؟ باید بکنیمچرا قربان نکرامان ذهنی

شوید؟میذهنی بلند

چون سگ باسط ذراعی بِالْوصید***** مریدگلّه گلّه از مرید و از 

م کسی که تسلیم و مرید هرا خواندیم دیدیم آن من سرکشمرید، امروز مریدهم مرید هم گلّه گلّهمی گوید 

یعنی دست از آرنج تا ذراعیکه دستهایش را گذاشته زمین، باسط گسترنده گشاینده و است همه مانند سگی

رید هم از سرکش یعنی آستانه در خانه یا غار یا چادر، صیدنوك دستان، ویعنی همه حاال بگوییم انسانها هم از م

ه بر درِ بارگاه قدرت ولی این بیت قابل توضیح است براي اینکه همه مثل سگی که دستهایش را گذاشته خوابید

است قبالً زیادخواندیم و این طوري است قرآنیات آ، مربوط به یکی از خوانم منمیخوب بفهمید چند بیت دیگر

: گویدمیمربوط به انسانهایی است که در غار رفتند بنام اصحاب کهف و یک سگ داشتند و  راجع به آنها

18، آیه )18(کریم، سوره کهفقرآن

 قُودر مهقَاظًا وأَی مهبستَحالِ ۚ◌ وّمالش ذَاتینِ ومالْی ذَات مهّبنُقَلو ◌ۖ یدصبِالْو هیاعرطٌ ذاسب مهکَلْبو ۚ◌ تلَوِ اطَّلَع

 منْهم ئْتللَما ورَارف منْهم تلَّیلَو هِملَیاعبعر

. گرداندیممیپنداشتی که آنان بیدارند در حالی که خفتگان اند، و ما آنان را به سمت راست و چپمیو تو

گریختی و از میرفتی قهراًمیاگر به سراغ آنان. و سگشان بر آستانه غار دو دست خویش گسترده بود

.ترسیديمیآنان سخت
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که خفته بودند از احوال دنیا، و زنده بودند به زندگی، دارد از انسانهایی یعنی آنها بیدار به ذهن نبودند در حالی 

اند و در نتیجه بیدار به زندگی هستند و نسبت به دنیا خفتهزند که در این لحظه زنده شدند به زندگی میمثال

ان بر آستانه غار و سگش. کندمیآن تعیینیعنی حرکت و فکر آنها را. چرخاندمیزندگی آنها را به راست و چپ

، معنیش این است که شما االن به بینهایت خدا و سگشان یعنی من ذهنیشان. دو دست خویش گسترده بود

بیند که میکند به شما ومیگذارد و همینطوري نگاهمیزنده بشوید سگ شما که من ذهنی شماست دستهایش را

.آییدمیبگیرد و از زیر نفوذ شیطان هم درتواند گاز نمیدیگر شما را. خواهید بگوییدمیشما چی

کردي اینها چه جور آدمهایی هستند، اینها میچرا؟ براي اینکه فکرگریختیمیرفتی قهراًمیاگر به سراغ آنان

پس شما اگر رسیدید به جایی که به بینهایت خدا زنده شدید و .ترسیديمیو از آنان سختچرا مثل ما نیستند، 

چرا؟ براي . گرداند شما نباید بترسیدمییش را گذاشت خوابید، و خدا شما را از چپ و راستسگ شما دستها

دانید میترسید ونمیترسید، از شیطان همنمیشما االن دیگر از من ذهنی. خواهیم به آنجا برسیممیاینکه ما

ه بینهایت او زنده بشوید سگ شما کند، اگر زنده بکند ببه خودش باید زندهاش خدا شما را طبق قانون تکاملی

کند، دیگرنمیگیرد، حملهنمیگیرد، مهمان را گازنمیدهد، شما را گازمیکند به حرف شما گوشنمیدیگر عوعو

گذارد شما راحت بخوابید، هم میشود، شبنمیرنجد، دیگر از مردم تقاضا ندارد انتظار ندارد، خشمگین دیگرنمی

.و هم سگخوابیدمیشما راحت

آورد که دیروز چه شده یک میکند به یاد شمامیگذارید به بالین سگ شروعمیاین طوري نیست که شما سر

ترسیده براي اینکه آنها زنده میشود؟ سختمیپولم تمام شد چیشود؟ حاالمیماه پیش چی شده، فردا چی

شان ما اگر آدمها را ببینیم که اگر من ذهنی. کردندمینکردند، با من ذهنی کارنمیبودند به زندگی مثل ما غیبت

دهد؟ چرا ما نمیکند؟ چرا خودش را نشاننمیکند؟ چرا هیاهونمیچرا غیبت! زنده نیست شاید از ایشان بترسیم

کند؟ تسلیم است، نرم خو است، نمییم باید دو برابرش را او بگوید چرا خودش را مقایسهیگومییک چیزي

! ترسیم دیگرمیاست، موازي با زندگی است، با اتفاق این لحظه آشتی است، فضادار است ازشپذیرنده

. خوابدمیخواهد بگوید انسان بخواهد وقتیمیکند بفهمیممیهم مربوط به توضیح همین آیه است و کمکاین

ک خواب دیگر است و آن زنده ی. اطالع هستیمبیخوابیم ما از بیرونمیگوید شب کهمیزندمیخواب را مثال

که همین کور شدن به . شویممیاطالعبیشدن به حضورهست، آنموقع از احوال دنیا و تاثیراتش روي خودمان
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یک دفعه این من ذهنی نشنود بگوید که پس ما باید برویم بخوابیم و هیچ کاري . جهان و زنده شدن به زندگیست

نویسد و عمل شما را تعیینمیهست که زندگی فکر شما را در این لحظهنه، این احوال مربوط به این . نکنیم

. این نسخه بیکاري نیست نسخه کار در این جهان است. کند و شما ممکن است روزي بیست ساعت کار کنیدمی

389مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت 

فارغان از حکم و گفتار و قصص*****رهند ارواح هر شب زین قفسمی

ها بیرون و گفتار و قصههاي رهند و از حکممیاز این قفس از این من ذهنیها روحخوابندمیب که آدمهاش

شود نخوابند، وقتینمیرود تا سوخت بگیرد، همه باید بخوابندمیخوابند روحشانمیوقتی انسانها. رهندمی

.ایی بگیرندروند سوخت خودشان را از فضاي یکتمیگوید ارواحمیخوابندمی

خبر سلطانیانشب ز دولت بی*******خبر زندانیانشب ز زندان بی

رود یادشمیخوابد وقتی خوابمیخبرند و پادشاه هم کهبیخوابند دیگر از زندانمیمی گوید زندانیان که شب

ممکن است ببیند رود که تخت دارد و پادشاه ممکن است یک دفعه ببیند که در یک خرابه است و زندانی هممی

. شوند که این تخت دارد آن یکی توي زندان استمیکه توي زندان نیست وقتی بیدار شد هر دو متوجه

نی خیالِ این فالن و آن فالن******نی غم و اندیشه سود و زیان

به کجا؟ به این رسد میرود، داردمیخوابند غم و اندیشه شان که مربوط به سود و زیان است از بینمیپس وقتی

یک خواب دیگري هست که بیداریم ولی زنده . شویممیخبربیخوابیم و از این جهانمیکه همین طور که ما شب

تواند ما نمیبینیم ولی جهانمیما جهان راولی نه مثل آن یکی،خبریمبیبه حضوریم دوباره نسبت به این جهان

. ددهمیرا بکشد، که االن دارد خودش توضیح

هم رقُود زین مرَم: گفت ایزد*******خواب همحالِ عارف این بود بی

گوید حال عارف بدون خواب هم همینطور است یعنی بدون این که می.گوید که االن خواندیممیهمین آیه را

که آنها : همان آیه: خدا گفته. خبر استبیآنهاي آن و کششهاي خواب برود از اوضاع این جهان و جاذبه

رفتید به اینها نگاهمیپس آنها خفتگان هستند گفت شما:اش این استترجمههم رقُود زین مرَمخوابیده بودند، 

اند به بینهایت اند، یعنی از احوال این دنیا خفتهدیدید سگشان آرام خوابیده و خودشان هم خفتهمیکردیدمی

وقتی در این . پس یک جور خفتگی است که عین بیداري است. بترسیاند، و گفت ممکن بود از آنهاخدا زنده
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تواند ما را نمیشویم بیرونمیبه او زندهوقتی. شویممیکند به او زندهمیجهان چشممان باز است و ذهنمان کار

مان ایم، سگمان هم دستهایش را گذاشته زمین در آستانه ترکبکشد، بیرونیان ممکن است فکر کنند ما خفته

. کندمیو کاري با ما ندارد اطاعتخوابیده 

چون قلم در پنجه تَقلیبِ رب******خفته از احوال دنیا روز و شب

یا مثل قلم در دست خدا. گوید این شخص از احوال دنیا روز و شب خفته و مانند قلم در پنجۀ خداستمیپس

اش به این فکر هستید که چه جوري خرد بخوابید یعنی همهشما اگر از احوال دنیا بخوابید، احوال دنیا . چرخدمی

تان شوید خودتان بنویسید، پس شما مننمیرا و شادي و برکت را از آن جهان بیاورید و شما با من ذهنی بلند

نویسد در میشما را گرفتهصفر است، مقاومتتان صفر است، زندگی مثل اینکه قلمتان صفر است، عقل من ذهنی

.کندمینویسد چه کار کنید عمل شما را تعیینمیاذهن شم

افتد راضی هستید و تماشاگر آن هستید هیچگونه قضاوتی ندارید، کم میو شما هم از اتفاقی که در این لحظه

نویسد و شما هم رضایتمیاو دارد. افتد فقط پذیراي اتفاق این لحظه هستیدمیاست زیاد است چه اتفاقی

من ذهنی بیاید باال از دست او خارج. چرا؟ چون در دست او هستید. کنید و حالتان خوب استمیدهید و شکرمی

. بلی بیدار شویم به احوال این جهان. شویممی

فعل، پندارد به جنبش از قَلَم******آنکه او پنجه نبیند در رقَم

بیند بنابراین نمیبیند، پنجه رامیرامی گوید آن کسی که من ذهنی دارد اگر به این شخص نگاه کند فقط قلم

گوید، بلکه با من ذهنی صفر و مقاومت صفر نمیاین شعرها را موالنا با من ذهنی. نویسدمیکند قلم داردمیفکر

اش اگر کسی فقط موالنا را بگیرد با من ذهنی. نویسدمییکی دیگر هم. گویدمینویسد و اومیزندگی روي ذهنش

کند نمینه آن فکر. گویدمیکند شعرمیگوید این هم آدم است، این هم فکرمیمن ذهنی موالنا راببیند یعنی 

:رسیدیم دوباره به مثنوي دفتر پنجم.گویدمیشعر را یکی دیگر. گویدمیشعر

ذره ذره اَمرْجو بر جسته رگ*****بر درِ کَهف اُلُوهیّت چو سگ

یعنی آدمهاي سرکش و آدمهاي تسلیم بر در غار خداوند مانند سگ مریدرید چه از چه از میعنی همۀ آن دستها

شما ممکن است فکر کنید که کسی که من ذهنی دارد هم .ذره ذره امرجو هستند و برجسته رگ مشتاق هستند

ذهنی روند چه آنهایی که من ذهنی دارند چه آنهایی که منمیخط با قانون زندگی نیست، همه در آن جهت
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حاال . روند و مقصود هم زنده شدن به زندگی به حضور وقتی که در تن هستندمیندارند، همه در جهت مقصود

خواهد میدهدمیافتد، اتفاقات بهش دردمیکشد اتفاقات جور دیگرمیداشته باشد دردمنخواهدمییکی 

ن ذهنی دارد چه کسی که من ذهنی ندارد همه بیدارش کند، و همه مشتاقند، ذره ذره امرجو، یعنی چه کسی که م

کند؟ درد او را بیدارمیدرد چه کار. کسی که من ذهنی دارد مشتاق درد استشوند بوسیلۀ او، منتها آنمیرانده

. خواهید این جوري باشدنمیو شماکندمی

. سد و شما از این دسته هستیدرمیزودتررودمیآن کسی که امرجو است منتها با تسلیم، آن با شادي و آرامش

برجسته رگ یعنی مشتاق، آن یکی مشتاق درد است که زیر نفوذ شیطان است . کنیدمیشما که روي خودتان کار

. این یکی تسلیم است و مقاومت را قصداً صفر کرده این آدم موفق تر است

پانهند این خلقچون درین ره می*******کن که تااي سگ دیو امتحان می

:گویدمیروند، امتحان کن، چه جوري؟ خودشمیکن که چگونه مردم راهمیتو امتحان: گویدمیبه شیطان

تا که باشد ماده اندر صدق و نَر*****نگرکن، میکن، منع میحمله می

سی مثل آن ، نگاه کن تا ببینی در این راه راستی چه کسی ماده است چه کسی نر است؟ چه ککنکن، منع حمله 

زند؟ چه میپهلوان است که صحبتش را کردیم؟ چه کسی مثل خلیفه است؟ چه کسی با یک چالش کوچک جا

گیرد و در این راه نمیهیچ چالشی جلویش را. کشد و دنبال هدفش استمیکسی چنان متعهد است که شیر را

. صادق است

تَرَفُّع تیزتَکگشته باشد از *****پس اَعوذ از بهر چه باشد؟ چو سگ

؟ پناهاَعوذُ بِاهللاِ منَ الشَّیطانِ الرَّجیم: گویندمیپس چه موقعگویندمیبراي چیه؟ این کهاَعوذُگویدمیپس

گویند اعوذ یعنی به خدا پناهمیپس چه موقع.برم به خدا از دست شیطانی که از درگاه الهی رانده شده استمی

کما ،هیچ فرقی نیستشیطاننی حمله بکند، یادمان باشد بین من ذهنی ما و من ذهموقعی که سگبرم؟ می

گوییم میو براي ماکند تا ما بدانیم این را، میاینها را باهم موالنا قاطی. اینکه بین حضور و خدا هیچ فرقی نیست

چه موقع ما. ما و شیطان خیلی فرق داریم، ما در جدایی هستیم در ذهن هستیم ولی این طوري درست است

پس اَعوذ از بهر گوید باال، میهمین را. برم به خدا، وقتی سگ شیطان در حمله چابک شده باشدمیگوییم پناهمی

یعنی بلند شدن، بلند تَرَفُّعهم خیلی کلمه جالبی است،تَرَفُّع، کلمه تَرَفُّعپناه برخدا، وقتی که سگ از چه باشد؟
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خوانم بلی در اینجا که میشرکت یزدان است، االن برایتانتَرَفُّع:گویدمیدیگرشدن به عنوان من، و در جاي 

.خوب بفهمیدرا تَرَفُّع

2763مولوي، مثنوي، دفتر چهارم، بیت 

عاقبت زین نردبان اُفتادنی است****** نردبان خَلق، این ما و منی است

گوید که میروند که هی من منمین ذهنی یک نفره باالاین را دیگر صدها بار خواندید شما، خلق یا از نردبان م

من آدم خوبیم، من آدم دانشمندیم، من پدر خوبیم، نقشهاي خودم را خوب اجرا کردم، نقشهاي مثبت، پس این 

بعضی . مارود باال، و یکی نردبان من است یکی هم نردبان میرود باال، خوب خوب خوب همه رامینردبان را

آید که من از میکند در من بزرگ، من جمع، به نظرمیتواند بجایی برسد و خودش را مستهلکمینموقعها من

دهد خدمتمیدهد غذامیرود چاییمیکند به همه مردم، در یک جمعیمیگوید خدمتمیمثال یکی. بین رفت

. شودمیجمعو جزء . هنوز آنجا هست! آیا من ذهنی از بین رفته؟ نه، فقط رقیق شده. کندمی

تواند تشکیل بشود کارهاي میکه از هزاران نفرمن ذهنی بزرگکند و میهم هویتمن ذهنی بزرگخودش را با 

تواند میمن ذهنی بزرگ. بسیار خطرناك است،مایا من ذهنی بزرگکند، منتها میهمین من ذهنی فردي را

گویند این میکنندمیگیرند زندانشمیها را یک من بکشدبرود آدمها را بکشد هیچ اتفاقی نیفتد، اگر از آن آدم

. رسدمیکند و من توي آن به نتیجهمیماخیلی از کارهاي خطرناك و غیرانسانی را . دیوانه است این جرم است

شود میکند که پوشیدهمیو در آنجا یک کارهاییمارود تو شکم میتواند به نتیجه برسدنمیمن وقتی فردي

جمعها کند ولی سرکشیمیکه گفت سرکش، سرکشی را هنوز حفظمریدرا، همان م جمع، همان شرارتبنا

. شوندمیسرکشی بزرگییک شوند و می

من که براساس همین جدایی و هم هویت شدگی تشکیل شده بسیار خطرناك شده، من ذهنی بزرگماامروز 

شوند، ولی جنگ میشوند آوارهمیخانمانبیمیرندمیفراندازد، در جنگ هزاران نمیجنگ راهذهنی بزرگ

غافل از اینکه آن شخص با من ذهنیش به جایی.دهندمیشوند، مدال به آنهامیکنندگان تحسین هم

مادر قالب مریدتواند انجام دهد بزرگترین شرارت را دیو میبزرگترین جنایات راماتوانست برسد در قالب نمی

نردبان خلق یا من است، اگر کسی پول زیادي داشته باشد تعدادي از : گویدمیبراي همین موالنا. هددمیانجام

شود و آن نمیشود ولی اگر دیدمیآدمها را زیر سلطه بگیرد فرداً به کارهاي من ذهنی بپردازد خوب راضی
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باالخره این . ین نردبان افتادنی استعاقبت ز. گویدمی، براي همین این رامارود تو شکم میامکانات را ندارد

. و هم براي منمانردبان باید بیفتد، هم براي 

کاستخوان او بتَر خواهد شکست******تر استهر که باالتر رود، ابله

. چون باالخره خواهد افتاد. هر کسی از نردبان ما یا من برود باال، هر چه بیشتر برود باالتر برود این ابله تر است

که تَرَفُّع، شرکت یزدان بود******این فُروع ست و اصولش آن بود

گیرد اینها فروع است، یعنی فرعش میشکند و دردشمیافتد و پایشمیمی گوید این چیزهایی که گفتم نردبان

ن، و این گوید ممیشودمیکند یعنی بلندمیتَرَفُّعاش این است که این شخص اش چیه؟ ریشهاست، اصلش ریشه

خدا هر چی بخواهد آن: ما امروز هم با این مطلب شروع کردیم، گفت. بلند شدن شریک قرار دادن به خداست

است، هر گونه هیجان منفی تَرَفُّعکنی؟ و یادمان باشد شما وقتی نگرانید، نگرانی میتو این وسط چه کار. شودمی

تواند خشمگین نمیاست یعنی تا یک منی بلند نشودرَفُّعتَمثل نگرانی مثل غصه، اضطراب، حسادت، خشم اینها

. بینید آنجا یک نفر بلند شده به عنوان من و شریک خداستمیهر جا خشم. بشود

شودمیکسی که بلند. آوردمیشریک خداست یعنی چی؟ گفت که در این ملک هر اتفاقی بیفتد او بوجود

. هم جمعی هم فردي. خیلی مضر است. خیلی بد است. بول نیستو این قابل ق. گوید من شریک تو هستممی

جویاغیی باشی به شرکت ملک******چون نَمردي و نگشتی زنده زو

. یاغی است،من:گویدمیشودمیشوي، هر کسی بلندمیبله اگر نمیري به من ذهنی و زنده به او نشوي تو یاغی

ی بعد از مدتی بلند شدن به عنوان من هم براي جمع مضر یعن. یاغی به کی است؟ یاغی به خدا و زندگی است

شود در جامعه عشقی بزرگمیاست هم براي فرد، حاال دیگر با این مطالعات انسانی که در خانواده عشقی بزرگ

در حالیکه شریک . شود، همین نه ده سال است، هر که از نه ده سال گذشته هنوز به حضور نرسیده یاغی استمی

هستید؟ جوملکشما چی؟ شما یاغی هستید و شریک خدا هستید و . ستجوملکگرددمیبال ملکخداست دن

. باالخره این نردبان خواهد افتاد. آیدمیتمام دردهایتان از اینجاو نمردید به من ذهنی، و به او زنده نشدید؟ 

. افتد کما اینکه براي شما افتاده باشدمینردبان

:فهمیم کهمیافتد، وقتی یکبار افتادیممیرود باال یک بارمیست، آدم دو سه پلهخیلی اطالعات ا
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رویم بعد میرویم، بعد پانزده پلهمیرویم باال، حاال سه پله رفته بودیم حاال هفت پلهمی، دوبارهافتدمیهان آدم

.شویممینرویم متوجهمیرویم، دیگر بازهممیافتیم باز هممیرویم هیمیسی پله

چون بدو زنده شدي، آن خود وِي است

وحدت محض است آن، شرکت کی است؟

یعنی هر کسی به من ذهنی بمیرد و به او زنده . می گوید اگر به او زنده بشوي این زنده شدن تو به او خود اوست

و این شرکت گردیم؛ این وحدت محض است میبشود او خودش است دیگر، این همان حضوري است که ما دنبالش

. یعنی شریک قرار دادن به خدا نیست. نیست

بانگ بر زن بر سگت، ره بر گشا******این اَعوذ آن است کاي تُرك خطا

ترك سرزمین اي هبرم و این سگ حمله کرده، معنیش این است کمیگوییم پناه بر خدا، خدا به تو پناهمییعنی

صحبت ترکمن هست که زیبارویان در آنجا بوده یعنی فضاي دانید جایی بوده در ترکستان، حاالمیخطا، خطا

کند به ما، میکند، سگ ترکمن حملهمیچادر خدا فضاي یکتایی است ما در درِ او هستیم و سگ حملهیکتایی، 

گوییم پناه می،کند به مامیولی من ذهنی که حمله. کند من ذهنی خودمان استمیحملهآن سگی که فعالً به ما

. گذارد ما بیاییمنمیخدا اي ترك خطا، به سگت یک بانگی بزن و راه را باز کن ایناي هدا، معنیش این است کبر خ

.خواهیم بیاییم در چادرمیما

حاجتی خواهم ز جود و جاه تو*******تا بیایم بر درِ خرگاه تو

تو حاجتی بخواهم از بخشش و خواهم بیایم در چادر تو و از میگذارد من بیایمنمیبه این سگ یک چیزي بگو،

. گذاردنمیسگ. خواهم به تو زنده بشوممیخواهم به بخشش و شکوه تو زنده بشوم منمییعنی من. شکوه تو

این اَعوذ و این فَغان ناجایز است***چونکه تُرك از سطوت سگ عاجز است

و این . بر خدا و این فغان ما ناجایز استمی گوید اگر ترك یعنی همان ترکمن از حمله سگ عاجز باشد و این پناه 

کی است؟ موقعی است که ما یک خداي مصنوعی درست کردیم، یک ترکمن مصنوعی درست کردیم، و از او

کنیم باید این با تسلیم باشد، در میکنیم وقتی پناه بر خدامیشوید که وقتی دعامیحاال شما متوجه. خواهیممی

ما موازي با زندگی هستید از جنس زندگی هستید و آنموقع هست که شما حقیقتاً اي که شتسلیم در آن لحظه
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گوید ترك اگر از حمله سگ عاجز می.سازیدنمیفهمید خدا چیه و یک خداي ذهنیمیشوید به او ومیزنده

. باشد این پناه بر خدا گفتن ما و فغان ما جایز نیست

ام اندر وطنسگ در ماندههم ز*****اَعوذ از سگ، که من: تُرك هم گوید

گردد االن به ما، یعنی مامیام، برپناه بر خدا از سگ من، من از سگ خودم در وطن مانده: گوید کهمیترك هم

در این مان ، پناه بر خدا از سگ من، من در وطن یعنی در سرزمین یکتایی همهاَعوذ از سگ من:گوییم کهمی

تایی این لحظه هستیم و پهلوان نیستیم که عشقش را به دل بگیریم و چالشها لحظه هستیم، همه ما در فضاي یک

توانم بیرون بیایم پس این چادر هم نمیما را منحرف نکند، اگر شما بگویید که من از حمله سگم عاجزم از چادر

.ذهنی است

آرم ز در بیرون شدنمن نمی*****یاري بر این در آمدنتو نمی

توانی بیایی من هم از تونمیتو از بیرونگیردمیرون است من اگر بیایم سگ مرا گازگوید که سگ بیمیترکمن

توانم از دست نمیتوانی قادر نیستی به این در بیایی، من هم از درنمییعنی تویارينمیتوانم بیایم بیرون، تونمی

. این شیطان بیرون بیایم

دو را بندد عنُقکه یکی سگ هر****خاك اکنون بر سر تُرك و قُنُق

یعنی مهمان، که یک سگ گردن هر دو را بسته، قُنُقمی گوید خاك بر سر همچون ترك و ترکمنی و مهمانش، 

:گویدمیشما خودتان را من ذهنی بدانید یک خداي ذهنی هم منعکس بکنید،آن ترکمن باشد آن خداي ذهنی

. ترسیدمید بروید درگاه او، هر دو شما از این سگخواهیمیهستیدقُنُقشما هم که ! ترسممیمن از این سگ

: گویدمیاست براي همینقُنُققُنُقکند پس نه ترکمن ترکمن است نه میپس این سگ شیطان االن حمله

دو را بندد عنُقکه یکی سگ هر****خاك اکنون بر سر تُرك و قُنُق

. گوییممیمشخص است چی

سگ چه باشد، شیرِ نر خون قی کند****حاش لـِلَّه، تُرك بانگی بر زند

گوییم؛ ترك اگر بانگ بزند، ترکمن واقعی یعنی خدا، اگر خدا واقعاً بانگ بزند سگ چیه شیر نر میپناه بر خدا چی

. کندمیخون قیهم
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ايشد، با سگی در ماندهها سال****اياي که خود را شیر یزدان خوانده

. بانگ بزند تا سگ شیطان و سگ خودمان از سر ما دست برداردپس معلوم شده که ما نگذاشتیم ترکمن اصلی

نامی، سالهاست میشیر خدااي شخصی که من ذهنی داري ولی در این من ذهنی خودت را :گویدمیبراي همین

.ین من ذهنیتکه یک سگی تو را اسیر کرده، بیچاره کرده، هم

چون شکارِ سگ شده ستی آشکار****چون کند این سگ براي تو شکار؟

گفتیم این سگ باید چه جوري باشد؟ ما اگر به زندگی زنده بشویم این سگ . کندمیاین سگ براي تو کی شکار

ین سگ ما از تو گوییم، حاال از ترس امیکند ببیند ما چیمیخوابد آنجا و به دهن ما نگاهمیگذاردمیدستش را

گوید که من چه جوري میزندمیمهمان زنگ. تواند بیایدنمیو از بیرون هم مهمانبیاییمبیرونتوانیم نمیخانه

دهد، نمیبه حرف من گوشخیلی وحشی است بیایم بیرون توانم نمیگوییم منمیبیایم جلوي سگت را بگیر، ما

.رسیمنمیتوانی بیایی، پس ما به همنمییاط، تو هم که از بیرون تو حیاطتوانم بیایم بیرون تو حنمیمن از خانه

سگ ما شکار براي ما نخواهد کرد، براي اینکه ما عمریست شکار این سگ چون کند این سگ براي تو شکار؟

آیا شما شکار من ذهنیتان هستید؟ اسیر من ذهنیتان هستید؟ اسیر دردهایتان هستید؟. هستیم

گفت که خدا قانونش این است که شما را از من ذهنی در بیاورد و : د این با آن فرمولی که موالنا گفتیادمان باش

گویید که هر چه او بخواهد میو شما. آورد که به شما کمک کندمیاتفاقات دست اوست، و چنان اتفاقاتی بوجود

کنید، میشما با اتفاق این لحظه آشتی. کندمیپس این مطلب شما را وادار به پذیرش اتفاق این لحظه. شودمیآن

. گیردمیکنید براي اینکه این لحظه ترکمان واقعی جلو سگ را داردمیرضایت کامل دارید، شکر

نشیند همینطور دستهایش رامیآید این سگمیشما هم قنق هستید، مهمان هستید، وقتی خدا پیش شما

داند که میکند سگمیسگ دارند به محض اینکه صاحبخانه در را بازگذارد کما اینکه دیدید که کسانی که می

پس همیشه این ترکمان باید با شما باشد تا این سگ . فهمدمیاست و نباید که عوعو کند یا حمله کنداین مهمان

.شما را بشناسد و با شما کاري نداشته باشد
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