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اجازه . از دیوان شمس موالنا شروع می کنم3024با سالم و احوالپرسی برنامه گنج حضور امروز را با غزل شماره 

شکر خدا را بجا بیاوریم و رضایت ،عبور می کنیم670بدهید قبل از شروع بررسی غزل با توجه به اینکه از برنامه 

همین طور من سپاسگزاري کنم از شما بینندگان . د اعالم کنیمو خشنودي خودمان را در این لحظه با صداي بلن

و همانطور سپاسگزاري کنم از همۀ همکاران خودم که زحمت می .که برنامه گنج حضور را حمایت مالی می کنید

به کشَند و در تهیه این برنامه به من کمک می کنند و یا اینکه خیلی کارها را انجام می دهند تا این پیغام را ما

.گوش شما برسانیم

3024شمارةغزلغزلیات،شمس،دیوانمولوي،

ايبیگانهزهستسماعاینبستگیِ

لیِزايویرانهچوحلقهگشتجغدارچ

ما و اینکه زندگی یک ةسماع یعنی اینکه بسته بودن و نیامدن شادي اصیل زندگی به زندگی روزمراینبستگیِ

بخاطر :می گوید. موالنا دلیلش را به ما می گوید چرا انجام نمی شود،آن انجام نمی شودرقص دل انگیزي است و

. وجود یک بیگانه است در ما، آن بیگانه همان من ذهنی است

بیان زندگی از ما بصورت پس به این ترتیب است سماع که می دانید به معنی گوش دادن یا شنیدن به عبارتی 

ارقص سماع موالنا را می دانید یعنی چی، که آن هم به همین معنی است که موالنا ب.شادي و آرامش و خالقیت

از . یک دست از عرش می گیرد یعنی از باال می گیرد از جهان غیب، با یک دست در زمین دنیاي فرم می فشاند

. عرش می ستاند بر فرش می فشاند

ورزي و گرفتن پیغامهاي زندگی و آوردن به این پس سماع بطور کلی یعنی جشن و شادي و حال خوب و خرَد 

و بستگی این سماع یعنی بسته بودن آن، بند آمدن آن، چرا انجام نمی شود؟ . جهان و بیان آنها

اي که بند آمده است به خاطر بیگانه،این سماع بسته شده است:پس اگر بیت را اول معنی ادبی بکنیم می گوید

لی به معنی بدیمنی و بدشگونی هست و از یک تمثیلی که ما داریم استفاده می کند، و ارچلی یا ارج. در ما هست

اي بنشیند آن خانه جغد در هر خانه:می دانید در فرهنگ ما نه که درست باشد ولی بصورت تمثیلی می گویند

قه می تواند و حل.می گوید از بدشگونی جغد هست، جغد همین من ذهنی است حلقه ویران شدهویران می شود، 

می ،به معنی محفل باشد، این محفل، محفل بزرگ انسانی است که تمام انسانهاي روي کره زمین را در بر می گیرد
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تواند محفل یک کشور باشد، می تواند محفل یک شهر باشد، می تواند محفل خانواده شما باشد، می تواند محفل 

؟ر یا سماع و بیان خرد شادي ایزدي بی نصیب استشخصی شما باشد، محفل شخصی شما چرا از جشن و سرو

می گوید از بد یمنی جغد است که خانه یا حلقه یا محفل انسانی .می خواهیم بررسی کنیم، دلیلش را پیدا کنیم

. بصورت ویرانه در آمده

اي د فایدهاگر نبینی،بیت چهار قسمت دارد، و انتظار این است که شما هر چهار قسمتش را در خودتان ببینید

و معموالً اشکال عمده را یا راجع به شخص شماهمانطور که می دانید موالنا راجع به انسان صحبت می کند.ندارد

پس ما نورافکن را االن روي خودمان .پیشنهاد می کندراه حلی یک بعد ،توضیح می دهداول مسئله انسان را 

.خودمان نگاه می کنیم به صورت حضور ناظربگذاریم در حالی که با دیگران کاري نداریم و به

ممکن است در شخص شما بصورت ترس ؟می خواهیم ببینیم که بستگی این سماع در خود ما عالیمش چی هست

بصورت احساس خبط باشد، بصورت احساس نقص باشد، احساس کافی باشد، بصورت نگرانی از آینده باشد،

و می .نه خودم کافی هستمچیزهایی که دارم بس است، نهبراي منکه من کافی نیستم بس نیست ،نبودن باشد

. تواند بصورت حسادت باشد، می تواند بصورت توقعات زیاد از دیگران باشد، از وضعیتها باشد

اما همانطور که می دانید ما از جنس .این سماع بسته نمی شد،بودیم،اگر ما بصورت آن چیزي که هستیم

ابدیت به معنی این که همیشه زنده . خداییت هستیم، و خدا از جنس بینهایت و ابدیت استهوشیاري هستیم یا 

بصورت هوشیاري چسبیدیم به اي از او هستیم، اُفتادیم به فُرم و موقتاً ذرهیا یکاست و ما امتداد او هستیم 

.مفهوم چیزهاي این جهانی

اي ت را دارد که بچسبد به چیزها در ذهن و یک باشندهو بارها هم این را گفتیم هوشیاري این توانایی و خاصی

پس تمام مصیبتهاي . اسم این را گذاشتیم من ذهنی، و این همان بیگانه است،درست کند که از فکر ساخته شده

. اي است که در ما زندگی می کندما، گرفتاریهاي ما و این که ما با اصلمان بیگانه شدیم به خاطر بیگانه

چرا که ما از جنس خدا هستیم و االن محدود شدیم و چون ،ما بینهایت هستیم و ابدیت هستیماما در اصل

، حس جدایی و برایتانآن عالیم ظاهر می شود که االن توضیح دادم،محدود شدیم و محدودیت را حفظ می کنیم

باشیم و اندازه ما مثل خدا این ذره یعنی خداییت که ماولی قرار بوده که . ترس از عالئم بستگی این سماع هست

، پس از یک مدت کوتاهی پس از هم هویت شدن و از جنس بینهایت و ابدیت است یعنی زنده هست همیشه
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با ذهن در تویش من گیو این هم هویت شد. تجربۀ جدایی دوباره برگردد اصلش بشود، و این به تأخیر افتاده

.ايهست ز بیگانه:براي همین می گوید. هست

این یکتا . باید بیاییم بیرون و یکتا و بینهایت بشویم،نید در اصل ما بینهایت هستیم می رویم محدود می شویمببی

خدا هست و بیگانه نیست، حاال اگر بجاي این یکتایی و بینهایت یک چیز محدودي ،و بینهایت خودمان هستیم

. نمی آیدکه تویش حس هویت است بنام من ذهنی این با قانون خدا درست در 

یعنی وصل است این خرد زندگی از شما بیان ،بینهایتی باشید هوشیارانه که سماع تویش هستبایدیعنی شما

موالنا .، شادي زندگی بیان می شود، دائماً جشن و سرور و زندگی و زنده بودن است حاال این بسته شدهمی شود

اي از بودن شما ساطع می شود به خاطر بیگانهمی گوید بستگی این جشن و سرور حقیقی و شادي حقیقی که

.است که در شما زندگی می کند این بیگانه همان من ذهنی هست

یادآوري کنم من ذهنی یک ناهوشیاري است یک به اصطالح غفلت یا اسمش را بگذارید هم هویت شدگی، جهل 

منی وجود ندارد آن . حقیقتاً من نیستولی بعلت این که تویش حس وجود، وجود دارد به آن می گوییم من،.است

شما دیدید که ما فکر می کنیم از حرکت فکر هویت . من استیکتو، یک موقعی فکر نکنید که من ذهنی حقیقتاً

.حاصل می شود

فکري می کنیم کوچک می شویم، یک . ، بزرگ می شویمما فکر می کنیم یک دفعه احساس بزرگی می کنیممثالً

. تأیید است ما بزرگ می شویمکه می زند ما کوچک می شویم، یک دفعه یک حرفی می زند دفعه یکی یک حرفی

در . این بیگانه دارد این کار را می کند. این غلط است،اینها هویت گرفتن یا حس وجود گرفتن از فکر کردن است

ت را که من ذهنی است و حاال اشکال کار این است که اگر ما این محدودی.اصل ما وجود داریم بصورت بینهایت

. تویش حس هویت است ادامه بدهیم سماع بسته خواهد شد

حاال یک چیز دیگري هم موالنا می گوید؛ می گوید این بستگی سماع و این که خرد زندگی از ما بیان نمی شود و 

بدي بیان می یک انرژي به جایش یک سمی،شادي زندگی از ما بیان نمی شود و هزار جور برکت بیان نمی شود

یادآوري کنم در آمریکا و خیلی کشورها جغد خوش شگون . و این مثل جغد استشود که این بدشگون است

تمثیل است، حاال تمثیل را حاال قبول کنید فرض . است، شما یک موقعی فکر نکنید که واقعاً جغد بدشگون است

ی همین من ذهنی است، بستن این سماع و و حاال می آییم به جغد اصلی، جغد اصل.می کنیم که درست است
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. بد شگون معنیش این است که هر لحظه ممکن است اتفاق بد بیفتد. داشتن این جغد ذهنی در ما بد شگون است

یا هر اتفاق بد مثالً مثل مریضی بدن ما ،پس اتفاقات بدي که براي ما می افتد. شما جلویش را نمی توانید بگیرید

مان را بهم می ریزیم، خیلی از مشکالتی که براي در اثر توقعات رابطه،ودمان ضرر می زنیمما ضرر می کنیم به خ

یعنی شما نمی توانید بگویید که به هیچ کس مربوط نیست، .بخاطر بدشگونی من ذهنی است،مردم پیش می آید

نخواهد شد، خوشحال من من ذهنی را نگه می دارم با خصوصیاتی که دارد ولی کارم را می کنم، کارت جور 

.نمی توانی زندگی خوبی داشته باشیبکنینخواهی شد خوشبخت نمی توانی، به هر کاري

،، گرفته می شوي دائماً، دنبال شادي می گردي در جهان بیرونت به هم می ریزد، بدنت مریض می شوداروابط

این محفل شما چه بصورت فردي چه پیدا نمی کنی، حس به ثمر رسیدگی نخواهی کرد، حاال بعدیش این است که

.بصورت خانوادگی ویران خواهد شد

محدودیت ،یاد می گیریم که این من ذهنی ما نیستیم، خوب موقت بوده، بد شگون استپس چی یاد می گیریم؟

ا نمی شم. ما یکتا هستیم، دو تا نمی توانیم باشیم.است، ما بینهایتیم، محدودیت در این بینهایت جور در نمی آید

یک چیزي هم آن تو داشته باشید بنام من ذهنی و حس وجود، و این حس وجود ،توانید یک یکتایی داشته باشید

منعکس می کند و چون وجود می خواهد داشته باشد و ما هم فکر اي دیگربیگانهیک در ذهن همیشه یک غیري، 

. تصویر ذهنی استه آنهمیک خداي تقلبی هم منعکس می کند کآن هستیماشتباهاً می کنیم 

. فرق بگذارید،تویش حس وجود هستحاال شما بین تصویر ذهنی که تویش حس وجود نیست و تصویر ذهنی که

من که ،این تصویر مجازي است،تصویر ذهنی یک چیز مجازي است، االن شما تصویر مرا در تلویزیون می بینید

ذهن براي ما هم تصویر ذهنی که تویش من نیست ابزار است، . ستآنجا نیستم که، ولی این مفید است این ابزار ا

چیزها را در آن به هم مربوط می کنیم و چه به می کند از این، بصورت یک من، یک تصویر ذهنی کهما استفاده

بکنیم؟ این چیز به من اضافه بشود چی می شود؟ این را یاد بگیرم می خواهیمچی مربوط است؟ و آینده چه کار

. حتماً باید حس وجود باشد! ی می شود؟ حاال لزومی ندارد توي این من باشدچ

علتش این است که خدا، زندگی نمی . ت جور نخواهد شدکار. بلی حس وجود در ذهن و در من بدشگون است

مدت کوتاهی محدودیت را تجربه کردي برگردي رايپذیرد که شما این محدودیت باشید، می خواهد اگر رفتی ب

نمی توانیم بشویم، فقط دانستن ذهنی این چیزها کافی ،بینهایت بشوي، حاال ما می خواهیم بینهایت بشویم
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نیست، باید تبدیل بشویم، ولی چرا تبدیل نمی شویم؟ براي این که شما این من ذهنی را با مخلفاتش گرفتی و می 

. نمی شود این! بروي به فضاي یکتایییعنی با کل این می خواهی! خواهی که حفظش کنی و تبدیل هم بشوي

آن چیزها را که گرفتی و با آنها هم هویت شدي، چسبیدي به آنها باید رها کنی، رها کردن چیزها این نیست که 

نه، متوجه بشوید با اینها ،کار نکنید،شما بیندازید دور، مثالً پولتان را بیاندازید دور، اتومبیلتان را بیاندازید دور

مثالً متوجه بشوید که وقتی فکر می کنید از حرکت فکر من حاصل می شود، حس هویت می . هستیدهم هویت

امروز خواهیم دید که چه کار بکنید .کنید، کوچک و بزرگ می شود، اگر اینطوري می شود شما هم هویت شدید

.شما

انستن همه این چیزها باهم به شما پس از این بیت من ابیاتی را که در گذشته خواندم می خوانم به این علت که د

ما تا حاال نتوانستیم خودمان را متقاعد . کمک می کند که شما خودتان را متقاعد کنید که شما من ذهنی نیستید

می گویم . کنیم یا اگر شما به حضور زنده نیستید نتوانستید خودتان را متقاعد کنید که شما من ذهنی نیستید

.دانستن کافی نیست! ه می دانمشما ممکن است بگویید من ک

به اندازة کافی نمی دانید که من ذهنی دارید، اگر حقیقتاً می دانستید که من ذهنی دارید و من ذهنی نیستید و 

رها می کردید من ذهنی را، بیدار می شدید از خواب ذهن و بیدار می ماندید، دوباره به خواب ذهن ،نمی ترسیدید

: می خوانم من، می گویداالن هم هویت نمی شدید، و حاال آنها را نمی رفتید یعنی با چیزها

625مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت 

طبله ها را ریخت اندر آبِ جوعقل هر عطّار کاگه شد ازو

حس در همین سماع وقتی،همین آبی است که از ما بیان می شود،زندگی استجوي در اینجا آبِ جو همان آب 

فروش خوارباریاهاي زیادي داریم، عطار حاال به معناي عطر فروشما طبله. عطار هم ما هستیم. یکتایی می کنیم

می گوید هوشیاري هر عطار، .، چیزهاي گرد و ما هم طبله داریم چیزها را گذاشتیم هم هویت شدیمطبله دارد

ده بشود، تمام این طبله ها را می ریزد به آب جو، حاال هوشیاري شما اگر از او آگاه باشد یعنی یک خُرده بهش زن

:پس از این می گویدکه



Program # 670گنج حضور670برنامه شماره 

8: صفحه

اَحدکُفواًلَهحقّاًیکُنلَمابدتابرنیاییجوکزینرو

حقیقتاً که . یعنی برو به یکتایی برس، برو تبدیل شود که از این جو، از این فضاي یکتایی تا ابد بیرون نخواهی آمد

.ي شبیه خدا در این جهان نیستهیچ چیز

براستی که این جوي، یعنی جوي فنا و بذل موجودیت خود نظیر و مانندي ندارد، اي سالک عاشق برو که تا 

. ابد از این جوي بیرون نخواهی آمد

اما این یعنی چی؟ ببینید درك این موضوع خیلی مهم است که ما از جنس . اش استاین هم ترجمه ادبی

ولی ،هستیم، هوشیاري از جنس خداست، جنس خدا و جنس اصلی ما گفتیم از جنس بینهایت استهوشیاري 

.مثل اش در این جهان نیست

مربوط به سوره توحید است، مسلمانان هر روز چندین بار این موضوع را اَحدکُفواًلَهحقّاًیکُنلَمتو البته قسم

ره توحید که خدا یکتاست پس ما یکتا هستیم، یعنی هر خاصیتی خدا اوالً می گویند که در سو. تکرار می کنند

ما می . خدا بی نیاز است ما هم بی نیاز هستیم، حاال خدا زاده نمی شود ما هم زاده نمی شویم. دارد ما هم داریم

ضعیت این و،پس صحبت سر این است درك این را بکنیم که این فُرم. چیه؟ این فُرم ماست) تن(گوییم پس این 

.این چیزي که هر لحظه اتفاق می افتد ما نیستیم

حاال این را بیاورید روي خودتان، لزومی . حاال خدا نه می زاد و نه زاده می شود و نه مثل او در این جهان هست

نظیرش در این جهان نیست، نه زاده،اصل ما که ذره هست و باید بینهایت بشود. خدا این را بدانیمموردندارد در 

حاال ما یک چیزي درست کردیم بنام من . یعنی شما نمی توانید مثل خودتان را درست کنید. می شود نه می زاد

. ذهنی، فکر می کنیم این ما هستیم، اصالً مثل ما را در این جهان نمی شود درست کرد

ی زندگی درست می کند، اي هم که یا ما می زائیم یا درست می کنیم، آنهم ما فرمش را، فرمش را هم حتآن بچه

نمی سوزد و آسیبی بهش نمی رسد از ،حاال ما باعث می شویم فُرمش درست بشود، ولی اصلش که نمی میرد

در این ،ن چیزي که ما هستیم، جنس اصلی ما هستآاش این است که خالصه. جنس خداست از آنور می آید

االن، ما خودمان را کاهش دادیم به جسم که من ذهنی حاال شما به اشتباه پی ببرید . جهان با چیزي شبیه نیست

حاال خودمان را که با دیگران مقایسه می کنیم چون دیگران را هم کاهش دادیم به جسم، یک تصویر . جسم است

.ذهنی براي خودمان ساختیم یکی براي دیگران، این دو تا را باهم مقایسه می کنیم کوچک و بزرگ می شود
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مقایسه می کنیم یعنی با هم هویت شدگیها، شما می دانید وقتی پولمان کم می شود غمگین خودمان را با پول 

که می شویم، پولمان زیاد می شود ما خوشحال می شویم، حاال اصل ما چه ربطی به پول دارد اصالً؟ براي اصل ما 

. مهم نیست که پول زیاد می شود یا کم می شود

اش در این جهان نیست و زاده نمی شود و نمی زاد، چطوري نیاز ندارد و شبیهآن بینهایتی که باید یکتا بشود و 

پس شبیه خودش را درست کرده و این غلط ! االن یک چیزي درست کرده بنام من ذهنی می گوید من این هستم

کرها، آن من ذهنی که کوچک و بزرگ می شود با دردها و ف. از اینجا شما بفهمید که من ذهنی شما نیستید. است

. آن شما نیستید

پس شما کی هستید؟ شما آن یکتا هستید بینهایت و بی نیاز و آن کسی که شبیه شما در این جهان نیست پس 

با پول نباید تکان بخورد، شما چرا باید خودتان را با پول مقایسه کنید؟ یا با خانه مقایسه کنید؟ می گوییم نمی 

حاال ما بیدار می شویم به این که این بافت ذهنی که ! که همان ارزيخوب بر هر چه که می لرزي می دان. کنم

. ما متقاعد نشدیم. من نیستم، داریم خودمان را متقاعد می کنیم،تویش حس من هست

هاي قرآن مثل همین متقاعد کننده باشد، که می گوید نظیر شما در این جهان اي آیهشاید مثالً براي یک عده

س که پس چرا من این قدر کوچک و بزرگ می شوم؟ چرا نظیر خودم را درست کردم؟ بارها یک دفعه بپر. نیست

عین . عین همان را درست کردن است،گفتیم این هم، هم هویت شدگی به معنی عین خودم را درست کردن است

دن غلط پس هم هویت ش. عینش را که نمی شود درست کرد، پس این غلط است. کدام را؟ عین همان یکتایی را

. است

مااینکه ی درست کردیم با فکرها، حاال ما می فهمیم ذهنیعنی ما که آمدیم به این جهان به عنوان هوشیاري من

پس من می . پس این بافت ذهنی است. براي این که عین خودمان این نیست، این عین خود ما نیست،نیستیم

. خواهم بیدار بشوم

بیگانه در کجا؟ شما بصورت ذره می آیید، بعد از این . فت ذهنی محدود بیگانه استحاال موالنا می گوید که این با

حاال بینهایت نشدیم به یک چیز ذهنی . این بینهایت اصل شماست،بیرون بینهایت می شوید، بلیپریدذهن می 

باورها بافت ذهنی شامل هم هویت شدگی با دردها و چیزهاست و با این چسبیدیم و این چیز ذهنی یعنی 

اگر شما در . این چیز می فهمیم که ما نیستیم و این بیگانه است. مخصوصاً، باور و چیزهاي این جهانی و دردهاست
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. غیر و بیگانه یکی است. ذهنتان حس هویت می کنید موالنا می گوید این بیگانه و این غیر، این غیر هم هست

شما اگر بینهایت بشوید خوش ،خیلی خالصه. ن استسماع خوش شگو. اتفاقات بد خواهد افتاد. بدشگون است

چرا نمی شود کرد؟ براي اینکه . هیچ کاري نمی شود کرد.بدشگونید،شگونید، بسته بشوید محدود بشوید

به سوي هوشیاري درختی و حیوانی . سرنوشت ما این است که ما بسوي باال برویم، ما نمی توانیم به عقب برگردیم

این دفعه . وشیاري ذهنی هم تجربۀ من ذهنی هم موقت است، باید دوباره آن بینهایت بشویماز آنها گذشتیم و ه

این یک ؟درست است. و محدودیت را رها کنیدهوشیارانه، شما هم باید هوشیارانه بدانید که بینهایت هستید

. مطلب

این غیر قضاوت می کند، حاال شما ممکن است بپرسید که خیلی خوب حاال فهمیدم، بیگانه هست، غیر هست، 

اند، این ها همه ذهنی،بد و خوب می کند، با بدها می جنگد با خوبها رفیق می شود،یعنی چیزها را می بیند

این جهانی هم هویت يمن با چیزهاي آفل و گذرا،اند، بعد مقاومت دارد، در این من ذهنی که بیگانه هستتوهم

اي از اینهم فهمیدم که در هم هویت شدگیها گیر افتادم، پاره! خواهماز هم هویت شدگیها من زندگی می . شدم

این هم هویت شدگیها دردهاي من است، مثل رنجش و کینه اینجا ها گیر افتادم، چه کار باید بکنم؟ 

درست است؟. این هست که این انرژي این برکت از آنور بیاید از بیرون نیاید. ببینید یک چیز فقط کمک می کند

زهم چند تا مثال می خوانم که شما بدانید که انرژي که از بیرون می آید، از چیزها می آید از آدمها می آید به با

فقط آن حالت که شما در این لحظه مقاومت را صفر کنید و موازي بشوید با زندگی، بطوري که . شما کمک نمی کند

ي در این برکت یک چیزي هست یا نه چیزي هست که زندگی بتواند انرژیش را از شما عبور بدهد، توي این انرژ

ببینید می . به بینهایت دوباره،به یکتاییما االن توي این بیگانه گیر افتادیم،،از این بیگانه.شما را تبدیل می کند

:خوانم برایتان

4579بیتششم،دفترمثنوي،مولوي،

ايحفْنهاندرخرمنهزارانصدايفتنهرمیتی،اذْرمیتما

موالنا . شما تیر نمی اندازید خدا از طریق شما تیر می اندازد:آیه قرآن است می گویدکهمی گوید که، می دانید

این آیه را به این معنی می گیرد و االن آیه را به شما نشان می دهم بارها خواندیم این را، و از این آیه و توضیح آن 

یعنی جز اینکه شما در این لحظه مقاومت را صفر کنید در مقابل اتفاق این لحظه، . کندبسیار بسیار استفاده می
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بطوري که زندگی شما را در اختیار بگیرد و از طریق شما فکر کند و عمل کند و انرژیش را از شما عبور دهد هیچ 

. و این کار اسمش تسلیم است. راه دیگري ندارید

که شما تیر نمی اندازي خدا تیر می اندازد یا شما فکر نمی کنید رمیت اذْرمیتی یاذْارمیتماپس می گوید این 

و شما توجه کنید در این . یعنی سیستم شما را او بهم می ریزد. او فکر می کند، این فتنه است این آشوب است

از گندم صدهزاران خرمن وجود ، در این مشتیندمگمشتی از ؛حفنه یعنی مشتذره شما در این چیز کوچولو، 

یعنی در این چیز کوچولو که ما هستیم اسمش ذره است هزاران نوع خرد، هزاران نوع سماع، هزاران نوع . دارد

. جشن و سرور و شادي وجود دارد

17آیه،)8(انفالسورهکریم،قرآن

َ َرمَ …  ِكنَّ هللاَّ … یٰ َوَما َرَمْیَت إِْذ َرَمْیَت َولَٰ
…کردپرتابخدابلکهنکردي،پرتابتوکردي،پرتابتیرکهامیوهنگ…

فکر حتی عمل و برکات دیگري است که در حالتی که شما بلی این را بارها خواندیم و این تیر را موالنا به معنی

.بیت بعد خیلی جالب است که قبالً خواندیم.مقاومتتان در این لحظه صفر است از شما عبور می کند

دهانبگشایدذرهآنناگهاننهانذرهیکیدربیآفتا

نمی شود درستش کرد، نظیر ندارد و اشتباهاً یک چیز ذهنی را ،اي که گفتیم ما از آن ور آمدیمیعنی در این ذره

آفتاب هست براي این که . درست کرده و خودش می داند و آن را رها نمی کند، در همین ذره یک آفتاب است

بینهایت می شویم و دائماً ،ما هم بعنوان ذره از این ذهن بیاییم بیرون. دائماً می درخشد و نور می دهدآفتاب

. به این جهان می آوریمبرکات را 

می آورد؟ که االن یک بیت می آورم که می گوید تو کمان هستی ما رمیت إِذْ رمیتحال چرا این بیت را بعد از آن

حاال او . رها را می اندازدیعدم مقاومت در این لحظه باقی می مانی و او ت،یعنی بعنوان کمان. تتیراندازش خداس

اي که شما باشید دهان باز می کند، یک دفعه یک دفعه این ذره،شما هم ساکت و پذیرندهکه تیر می اندازد

. را همزمان بدانیدخوب خوانده بودیم می خواهم شما اینها. می شود یک خورشید. بینهایت می شود

محفل انسانی در روي کره . خرابی محفل ما بخاطر جغد است:چرا می خواهیم بدانیم؟ براي اینکه موالنا گفت که

مصرف زیادي قرصهاي مسکن است، اصالً دارو :از عالیم آن. زمین االن خراب شده، شوري ندارد، شاد نیست

انه روز شما فکر می کنید چند هزار لیتر مشروب الکلی مصرف می است، خروارها مواد مخدر در شبانه روز، در شب
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:می گوید. بینند اینها رابزرگان می. شود در جهان؟ چرا؟ براي این که این محفل از شادي خدا برخوردار نیست

اهد اي، سماع بسته نبود، اگر درون آدم شاد باشد دیگر مشروب الکلی را می خوبیگانهزهستسماعاینبستگیِ

حالم خوب است چرا من بروم . کار؟ آدم باید دیوانه باشد این کار را بکنده چه کار؟ مواد مخدر را می خواهد چ

فکر می کند این حدود نیم ساعت مرا از این عذاب ذهن نجات می دهد یا یک ! مشروب بخورم؟ مگر من نیازمندم

.حاال هر چیز خارجی می خواهد باشد.ساعت

. ا چیزهاي بیرونی که می خوریم یا به ذهنمان می خورانیم تلقین می کنیم محفل را روشن کنیمما نمی توانیم ب

چاره نداریم جز اینکه ما بدانیم که در این ذره ما که از جنس خداست یک آفتابی نهان است و این آفتاب بینهایت 

یم جلوي زایمانش را بگیریم براي این است می خواهد زاییده بشود و این دردها هم درد زایمان است و ما نمی توان

حاال شما دوا بخور قرص بخور . این را خدا می خواهد این طوري باشد. که قانون تکاملی هوشیاري یا زندگی است

:بلی حاال یک بیت دیگر می خوانم. نمی شود که این! که نزایی

615بیتاول،دفترمثنوي،مولوي،

رمیتاذْرمیتما: ایزدگفتبیتتفسیرِبازخوانقرآنزتو

تو تیر نمی اندازي من می : همین را می گوید، می گوید برو تفسیر این بیت را دوباره بخوان براي این که خدا گفته

.اندازم

خداستتیراندازشوکمانماماستزنهآنتیر،بپرّانیمگر

. حفظ ما همیشه کمان تیرانداز اوست.ما کمان و تیراندازش خداست:این مصرع دوم را شما حداقل حفظ کنید

من این جغد من ذهنی را دارم، شما تا ،فقط می خواهم به اطالع شما برسانم که شما می گویید من فهمیدم که

ته خوب و بد نکنید در نتیجه مقاومت نداش،آنجا که می توانید با اتفاق این لحظه آشتی کنید و قضاوت نکنید

هر اتفاقی می افتد شما اتفاق . یعنی خدا نمی تواند تیر بیاندازد. باشید، مقاومت می کنید او نمی تواند تیر بیاندازد

. را می پذیرید بدون قید و شرط در این لحظه مقاومت را به صفر می رسانید

، این مسئله شما را که در ؛ من از شما سئوال می کنممعنیش این نیست که شما اتفاق را نمی خواهید عوض کنید

جغد بدشگون یعنی من ذهنی فکرهایش بد یا این جغد بدشگون؟؟می خواهید خرد کل حل کند،این لحظه هست

هاي حسادت دارد، خشم دارد، ترس دارد، نگرانی دارد، اضطراب دارد، حس تنهایی دارد، فکرهایش انگیزه. است
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و شما .فکري از این در می آید که اتفاق این لحظه را درست کندحس نقص دارد، آخر شما اینها را جمع کنی چه

. بارها گفتیم این من ذهنی نتیجۀ کارهاي ما را تخریب می کند. االن بدشگونیش را می دانید چرا

من از شما چند بار خواهش کردم بروید قلم و کاغذ بردارید و بنویسید که من چه جوري نتیجۀ کارهایم را تخریب 

کی . کار می کنم، آنوقت خراب می کنم،کار می کنم،من چرا کار می کنم. ؟ خیلی چیزها متوجه می شویدمی کنم

.خراب می کند؟ همین بد شگون، جغد

آمدیدشما، خوبعالج جغد چیه؟ شما کمان و تیراندازش خداست، باید بگذاري رد بشود هیچ راه دیگري نیست،

وکندمیعملکندمیفکریعنیاندازدمیتیرشماطریقازاوویدرساندصفربهلحظهایندررامقاومت

خواندمقبالًرابیتایندوباره؟ افتدمیاتفاقیچهحاال. دهدمیعبوررابرکاتش

کندسویکراکاروینبردردراهاپردهشودتاباناورويازناگهانآفتابی

رويوقتیشماکهخواندخواهیمامروزضمندر. باشیدنداشتهدیگرانبهکاريشمادهیدمیادامهکههمینطور

یک، بدودخواهدمینفریککهاستاینشبیه، شندکمیپائینراشمادیگرانچطور،کنیدمیکارخودتان

، نیذههايمن، دیگران. بدويگذاریمنمیزمینبهچسبانیممیبگیریمتبتوانیماگرگویند،میآدمهاتعدادي

.خواندخواهیمهممثنويتوي،هستغزلتوي. هستنداینطوري

، بیرونذهنیهايمنیعنیکنندمیایجاداشکالآنهااینکهوجودبا، استخودتانرويتمرکزتانتمامشماولی

د،دهینمینشانواکنشپس.دهیدنمینشانواکنشآنهاکارهايبهشماپس، بگذارنداثرشمارويگذاریدنمی

ازدفعهیک.کنیدمیصبریواشیواشیواش. بیندازدتیراوتاداریدمینگهراکمان، همینکنیدنمیمقاومت

. شماستخودرويآفتابآفتاباینوشودمیتابانآفتابیاوروي

مندستدخالتبدونولرزشبدونومقاومتبدونهستیدکمانیشماکهلحظههر. دهدمیشمابهشناسایی

راشمامسائل. کندمیحلرابداتفاقاتوشمازندگیچالشهاي، فکرهااینوکندمیفکرشماازاو، شماذهنی

اجازهباشمامسائل. کنیدمیفکرجوريچهگفتم. شودنمیحلذهنیمنکردنفکرباشمامسائل. کندمیحل

. شودمیحل، شماطریقازکندفکراوبیندازدتیراوکهدادن

، بینیدمیراتانمسائل، بینیدمیکهشویدمیمتوجهشما. شودمیزیادنوررفتهرفته. شودمیزیادنورناگهان

اصالًکهشویدمیمتوجهاآلن. بیندازیدراتانرنجشآمدمیتانحیفقبالً، بینیدمیراهاشدگیهویتهم
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، بیندازمخواهممیمنبکندخواهدمیکاريهرحاالاو، کهاردندخانمیاآقاآنبهربطیمنرنجشاینانداختن

.کندمیکاردارداو، کردمپیدادانایییکوبینشیکمندرونازاینکهبراي

اندازیدمیراهاشدگیهویتهماینچیهرکهبینیدمیوقتی،آیدمیداردسماعکهبینیدمیوقتیشما

ادامهراکاراینخواهیدنمیشما، کنیدنمیتنهاییحس، شودمیکمتردیگرانبهتاناحتیاج،شویدمیشادتر

؟بدهیدادامهخواهیدنمیچرا؟ برسدنتیجهبهکهبدهید

میراهاپردهشماذهناز، بیرونجهانازمی دهدانجامشماازکندمیعبوروقتیزندگیخردکهشناساییاین

شما. خداستوشمابینکهرا،دردهايپرده، راپندارهايپرده؟ راچیهايدهپر. دردمیاوراهاپرده، درد

زیرراخودتانپاشویدروزیک. بگوییدکسیبهنیستالزم،استآسانخیلی؟ داریدمقاومتچقدرکهببینید

یاکنیددداشتیایا؟ کنیدمیاظهارنظرچه؟ گوییدمیچیشویدمیردکهمردمباببینیدبگذارید،بینذره

. داریدنگهخاطرتانهمین طوري

بیندازد،تیربتوانداواینکهبرايشما. شویدردراحتتوانیدنمیمردمکناراز، کنیدمیمقاومتکهدیدخواهید

. بیندازدتیردیگرتواندنمیاوشد،تمامکردیدگیر، کسیبهچیزي،بهکندگیرشماذهنیمننگذاریدبایدشما

آیدمیزندگی. استزندگیوشمابینهاپردهاینوماندمیهاپردهاینوبدهیدنشانواکنشیکاستفیکا

شدگیهویتهمهمینهاعایقاینو؟ اووهستشمابینعایقچقدرداردبستگیدهدعبورشماازراخردش

.خواندیمهمرااین؟ داریدمقاومتچقدر. شماستمقاومتمیزانهمینشماست،هاي

شمااگر. نبینیدشماانههوشیاراستممکنحاالتابدمیهماآلن. شودمیتاباناورويازآفتابیروزيیکپس

نمیوگرنهتابدمیداردآفتابایندهیدمیادامهراآنهابردنکاربهوراموالناابیاتاینبهکردنگوش

براي. باشنداشتهتوقعبگوییمکهتابدبرنمیذهنیمن. کندحملترابرنامهاینتواندنمیذهنیمن. توانستید

فهمد چرانمی.بدهکارندمنبههمه. بیشترآدمهاآنهابینواستبدهکارمنبهدنیا:گویدمیذهنیمناینکه

همابدوبارهبخوانماین هم؟ داریدتوقعچراشما؟ استبدهکارچیبراي؟استبدهکارشمابهکی؟ بدهکارند

:گویدمی، ببریمکاربهتوانیممیببینیم
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والسالمآ،فرودیابنشینپستمداممستايبامیبرکنار

بیجنسازدانیمنمیکههستیممابیگانه، هستايبیگانهیککهگفتیماآلن، غرورشرابمستايکهگویدمی

نیازيبیما.هستیماوجنسازاینکهبراي،هستیمنیازبینیمدانمیما، هستیمیکتاییجنسازوهستیمنهایت

.استزیادخیلیدنیاودیگرانازماانتظاراتوخودمانگداصفتیونیازمنديبهکردیمتبدیلراخودمان

هروکسهرازوکردیممحدودیتراخودمان، ببینیمراخودمانیکتاییونیازيبیاینکهجايبهمتاسفانهو

باهمسرمانباروابطذهنیمنعنوانبهايزمینههردر، داریمهویتوآرامشوخوشبختیوزندگیانتظارچیز

. یمهستبامکنار، مانمعنویتوماناجتماعیمقام، کارمان، مردمبانیماهابچه

واردرابرکاتش،بیندازدتیرشماازخداوبشویدکماندادیداجازهآمدیدشما، استبرنامۀ معنويبرنامهاینحاال

حضورمقداریکشما، کنداستفادهء سوموضوعاینازکهاستمنتظربیگانهاین،باشیدمطمئن، بکندشماوجود

مابگویید، بدهیدپزآنبراساسبیاییدشماناکردهخدايیا. کردممنکهبگویدخواهدمی،کردیدانباشته

اینبرايشما؟ کندمیشماذهنیمن؟ کنیدمیشما، بشویدنهایتبیبهدیلتبذهنیمنازاگرشما.رسیدیم

؟ مابدهیمپزبایدچرا؟گوییدمیچیپسبوخ. بودیدکهشدیدچیزيهمانشما؟ خواهیدمیکریدیت

ساطعماازکهچیزهاییهمینیعنیشویممیتابانماببینم،بشویمتابانخورشیدمثلوبشویمنهایتبیمااگر

بخواهیدکردیتاگر. ایناستغلط؟ خواهیممیماکردیتیچهآنهابراي؟ کندمیزندگییاکنیممیماشودمی

مندوباره؟ زندمیراحرفهااینداردکی، منازکنیدتشکراینکهخاطربهمنبهبدهیداعتباربگوییدشما

. بیفتیمبامکنارازماکهاستممکنو، ذهنی

مداممستايباممبرکناربگوییدشما.کنیدحفظکنممیخواهشراهابیتاینشما، کنیدحفظببینیدناموالبه

خودخواهی هستم، خود محوري هستم، ،مست شراب ناجور من ذهنی هستم، مست غرور هستم،خودمیعنی

برو آن بکش، بکش عقبکه می دانم کارها را من می کنم، می گوید برو عقب بشین،مست دانستن خودم هستم

. خیلی مهم است؟یا بیا پایین درست است. ته بام

دانبامکنارراخوشدمآنکامرانتوشديکهزمانیهر

دماین،خوشدمآنباشمواظبافتیمیداريشدمموفقهبهب،رسیدمثمربهمنکرديفکرکهايلحظههر

دریعنی،استشاديمااصلیذات،استشاديذاتشاصالًشمانهایتبیاین،ندکمیایجادذهنیمنراخوش
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.زندگیاصیلشادي،شودمیتجربهمادرشاديبصورتکندارتعاشسکوناین،استسکوناستآرامشواقع

.استشاديجنسازخدا،شاديا،ًدائماستساطعمانهایتبیاززندگیشادياین

،دهدمیتوضیحرااشبقیههماًبعدوشدهبستهعسماچراکهحاالتادادهودادخواهدتوضیحمابهموالناامروز

شدخواهدباعثاًمأتوچیزهاایندانستنوتکرارکنممیکیدأتدوباره. بخوانمدوبارهشمابرايرااینهامنفقط

توانیدمیهمخودتانفقطبشویدمتقاعدشماراگبنابراین.نیستیدذهنیمنکهکنیدمتقاعدراخودتانشماکه

فضايواردکنارگذاریدمیراچیزهااینشمابرودبینازترس.رودمیبینازترس،کنیدمتقاعدراخودتان

دیگرمنگوییدمیشما.دهیدمیاجازهشما،کندمتحولراشماخواستزندگیاگریعنی،شویدمییکتایی

دیگرانباراخودتانوترسیدنمی،ترسیدنمی،گوییدمیزندگیبهبکنخواهییمهرکاريشدمتسلیم

.گذارندنمیاثرشمارويدیگران،کنیدنمیمقایسه

بد،بیرونذهنیهايمنیعنیبرونیغیر، بتردرونیغیراستبدبرونیغیر: گویدمیداریمغزلدرامروز

هايمن،نداردمابرايايفایده،مااطرافهستکهبیروندرذهنینمهیچ. مابرايدارندضرراینهاهستند

شودمیآمدبرشودمیاینهاة عهدازحاالاما.پایینشندکمیرامافقط،کنندنمیمابهکمکیمااطرافذهنی

.استبدترنیدروغیرگویدمیولی،نکردبرقراررابطهایشانبا،کردخلوتجایییکشدقایمرفت،کردفرار

،اآلنرسیدخواهیم

توفاشنهکن،خُفیهگَنجشچوهمتوباشهراسانخوشزمانبر

.باشنظارتونگریستنحالدریعنیباشهراسان،باششیاروهبسیارتو،آیدمیخوشیکهوقتیکهگویدمی

میشماچطورکهگوییدمی.دهممیبتنسخودمبهراایندارممن:گویدمی،دهدمیدستخوشیوقتی

شمااگر.داردفرقزندگیخوشزمانباذهنیمنخوشزمان؟باشیدنداشتهخوشزمانوباشیدشادکهگویید 

از،نداریدقضاوتشماو،بگنجدچیزهمهبحرایندربحرایندرو.شویدمینهایتبی،شودمیبازدارددلتان

خوشیکهشویدمیمتوجهاآلنواستصفرتانمقاومتاًمخصوص،پذیریدنمیثیرأتذهنیمنبدهايوخوب

.بحالتانخوشا،آیدنمیگذراچیزهاي،آیدنمیآفلچیزهايازشما

دیدیداگراًمخصوص.باشمواظبیعنیباشهراسان،باشمواظبکردیدرسیدگیثمربهحسشماکههمینولی

بیندازدتیر،بیندازدتیراودادیداجازهوکردیدعمل،خواندیماآلنکهچیزهاییآناشماگر،شودمیبازدرونتان
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وآفتابآنراچیزهمهدهدمینشانوشمادرشودمیروشنداردوشدروشنناگهانآفتابیوبیندازدتیر

رااینهاگوییدنمیالبته،ها،رسممیدارمحضوربهمنمردمآيبگوییدمردمبهنیایید.اندازیدمیراآنهاشما

راآنها،باشیمداشتهکارمادیگراشخاصبااصالً.افتیممیبگوییم.دیگرنیفتیمبامازکهگیریممییادما

.نهکنیمنصیحت،راهاینبهبکشیمبخواهیم

نشویمردذهنیمنازکهزمانیتاما،استکردهمخفیراگنجشخداچطور.کنیمپنهانباصطالحاوگنجمثل

در،جاستهمین؟ امکاناتشۀ همباکجاستیکتاییفضاي؟کجاستخداگنج.دهدنمینشانمابهراگنجش

شويمیزندهدارياگرهمتو.کنیممینگاهذهنچشمبااینکهبراي؟ بینیمنمیماچراپساستلحظههمین

.کنفاشنه،نگوکنمخفی

هالمکْمنآندرروترسانترسالبناگهوالبرنیایدتا

اندازدمیتیراوشدیدکمانکردیدصفررامقاومتشماگفتیمهستیادتان.نخوردلطمهخداباشمادوستیبهتا

بیگانهنفریکچون،نیفتیبامکنارازباشمواظب،شودمیروشنآفتابیناگهاناندازدمیتیر،اندازدمیتیر

توجه،کنندمیییدأتهی،کنندمیتحریکهممردم.کندمیتماشاداردماذهنیمنمانفس.نمردهآنجاهنوز

اشکالو،استباملباینهاۀ هم، شمابهبدهنداستادلقب،راشمابیاورندباالخواهندمیهی،شمابهدهندمی

بربالیعنی، بالناگهوالبرنیایدتا:گویدمیداردآشکارراهااین.خوریممیصدمه،بیفتیماگرکهاستاینکار

میداريچیکار،شویدمیبازدارید،شویدمیگستردهداریدحالیکهدریاخودتانبایاخداباشمادوستی

.جلوبروطورهمین؟گویی

توانیمنمی،کنیمهدایتتوانیممیناصالً،کنیمهدایترادیگراننداریموظیفهما.نفریمیکدرختمثلما

اینذهنیمنبزرگهايتوهمازیکیکهبداند،داردراتوهماینکسیهر.استتوهماین،کنیمعوضرادیگران

میکارخودتانرويخوانیدمیراابیاتاینشما.کنیمعوضبایدیا،کنیمعوضتوانیممیرادیگرانماکهاست

.شویدنمییاشویدمیعوضشمادارمچکارنم.شویدمیعوضکنید

مختلفبامهايلبازماازبرخیمطمئنممن.کناحتیاط،بروترسانترس،باشآگاهرويمیکهفضاایندر

کهشدجوريچه.افتادمرابطهباملبازامگرفتهطالقمثالًباملبازمنکهبگوییدکنیدملأتشما.ایمافتاده

می:گفتممیهمسرمپیشمنپس،نبودممتواضعمنپس؟کردمچیکارمیبامتويمناصالً،بودماکج؟افتادم
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ودانستممیعاقلراخودم،دانستممینادانوسوادبیرااوذهنمتوي.استمنباحق:گفتممیهمیشه،دانم

جداهمسرمازشدمجداامبچهتادواز.فتگردردمافتادناینازحاال.افتادمباالخره، باالرفتمنردبانایناز

مهخوامیدیگریکیبااآلنیانرومدوبارهگرفتمیاد؟گرفتمیادچیزي.کشیدمهمرادردهایشحاال،شدم

این ابیات را می توانیم حفظ کنیم بدردمان می .بیفتمخواهممیدوباره،هستمبامهمیندوباره،کنمازدواج

:توجه کنیدبلی این هم . خورد

گشودهاعقدهآنعدمگشایشاندربندبندبودگرهعودپايِبهتاسر

می گوید عود که می سوزد و بوي خوش می دهد و عدم این کار را می کند، ما هم مثل عود هستیم گره گره بوي 

همین طور که عود .گیردتا فنا نشویم تا نسوزیم، سوختن با شناسایی و درد هوشیارانه صورت می . خوشی داریم

وزد و بوي خوش می دهد ما هم با شناسایی این که او تیر می اندازد و درد هوشیارانه که باید این بیفتد، این سمی 

یادتان هست گفت که ما . هاي رنجش داریمهاي هم هویت شدگی داریم، گرهما گره. هاي ما باز می شودگره

باید این .گره نمی تواند در زندگی باشد.گره را نگه می داریم. کنیمجادوگرانی هستیم گره می زنیم فوت می

؟درست است. ریسمان عبور زندگی از ما خرد از ما دائمی باشد که می خواهد شد

سعودودولتازگُریزانبودنحسینیستیوفقرازگریزدمیکهجانهر

. جغد، که بد یمن است جغد من ذهنی که بد یمن استسعود یعنی خوشبختی، خجستگی، خوش یمنی در مقابل

فقر . می گوید هر کسی که از این فقر و نیستی، فقر یعنی وقتی شما می گویید من چی هستم هیچی پیدا نکنید

هر کسی که هم . نداري هم هویت شدگی است،نداري ذهنی است. در اینجا به معنی بی پولی نیست، نداري نیست

براي حس هویت در ذهن پیدا نکرده عالجی می اندازد که فقیر بشود و نیست بشود، هر کسی هویت شدگیها را ن

.کمان باش بدون مقاومت، بگذار او تیر بیندازدعالجش را امروز موالنا توضیح دارد می دهد، 

ید از فقر و کجا می گریزي؟ یعنی در واقع دار. اگر شما از این کار می گریزید؟ چه جوري می گریزید؟ با مقاومت

خالصه می شود در این . نیستی این لحظه می گریزید به زمانی که زمان روانشناختی که تویش حس وجود هست

که شما دائماً در زمان گذشته و آینده هستید بجاي این لحظه ابدي و هوشیار بودن به آن، هر کسی این کار را می 

بگریزد؟ چی یاد می گیریم از نیک بختی و خوش یمنی سعودآدم نحس آیا باید از . کند باید بداند که نحس است

باید این یکتاي ناظر بشویم، یکتاي بینهایت . این بیت؟ شما از این که هم هویت شدگیهایتان را بیاندازید نترسید
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زنده به ابدیت و بینهایت خدا در این لحظه نحس نیست، پر از نیکبختی و خوش یمنی است ولی در عین حال فقر 

. این آسمان در درون باز می شود. از درون باز می شوید. شما اگر یکتا بشوید این یکتا عدم است. نیستی استو 

پر عشق چون قوي شد غم نردبان نماندره آسمان درون است پر عشق را بجنبان

شدگی را، پر عشق را سمان از درون باز می شود؛ هر دفعه که شما یک چیزي را می اندازید یک هم هویت آاین 

اصالً پر عشق را جنباندن یعنی لحظه به لحظه از جنس خودمان شدن، و . از جنس او دارید می شوید. می جنبانید

.شناسایی این که ما این بافت ذهنی نیستیم

یکی حرفی می زند واکنش نشان می دهید نشانگر این است که این فکري که از ذهنتان گذشت ،هر لحظه که شما

چه کار داري او چه می گوید؟ شما دارید کشف می کنید یک ،یجاد هویت می کند، در شما دارد صورت می گیردا

.چیزي را در خودتان، که شما فقر و نیستی هستید، عدم بینهایت هستید

این که ما می . اي با واکنش دارید؟ واکنش، قضاوت، بد و خوب کردن و مقاومت مال من ذهنی استچه رابطه

نمی دانم باز شدن آسمان درون یعنی فقر و . این می دانم ذهن دانایی زندگی نیست،می دانم بصورت ذهن:وییمگ

می . و حس بینهایت و فضاگشایی اینها باهم هستندنیستی، نیک بختی، خوش شگونی، و عبور خرد زندگی از ما، 

و بد و خوب کردن و جنگیدن بصورت خوب بلند شدن بعنوان من، و همیشه در لب بام بودن، قضاوت کردن،دانم

.که من خوبم و تو بدي با بدي و مقاومت و ستیزة درونی اینها مال من ذهنی است

اي ستیزة درونی یعنی در درون مسئله داشتن با چیزها و آدمها، هر کسی در درون یک چیزي دارد یک مسئله

ست؟ این این چرا اینطوري است؟ آن آنطوري ا: گویدیک چیزي می . دارد نمی تواند از کنارشان راحت رد بشود

. فقر و نیستی اینطوري نیست. آدم ستیزة درونی دارد

ما می خواهیم بیان کنیم اینجا که، یعنی موالنا می خواهد که وقتی شما یکتاي بینهایت بشوید، یکتاي بینهایت 

ی توانید مثل خودتان را درست کنید، چه بی نیاز بشوید و بدانید که نظیر شما در این جهان نیست و شما نم

خودش را می تواند درست کند، نظیرش در این جهان جوري می شود؟ این که یک نفر این فریب را خورده که مثل

یکی می گوید من، من غیر را .هست، یکتا نیست، محدودیت است؛ محدودیت بالفاصله دویی ایجاد می کند

ذهنمحال است که ما من داشته باشیم یعنی حس هویت در. کندخدا هم منعکس مییکمنعکس می کند

زمانیکهتاشما،بشناسیمراخودمانیابشناسیمراخدایا،بشویمتبدیلخدابهونگهداریمرااینوباشیمداشته
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ییدبگو،اینجابشینیدشماکهنیستاینخودشناسی،بشناسیدراخودتانتوانیدنمیهستماینمنگوییدمی

وعیبتاهزار،استحسود،نگرانست،ترسوست،استخشمگینمنذهنیمن،شناسممیراذهنیممن،منکه

خود،بشناسیرااصلیتخودکهاستاینشناسیخود،نیستشناسیخودنه؟شناسیتخوداینها،داردایراد

.شناختیراخودتیشناختراآن،شناختیراآنبشناسیراخودتاگر.یکیستخدابااصلیت

همعالجیشوممیعصبانیمنزنندمیمردمراحرفاینحاالدانممیمنها،ذهنیبافتاینشناساییولی

مقاومتبیکمانو.نیستماینمنبگوییبشناسیراذهنیبافتاینکهاستاینعالجت،داريعالج،ندارم

.داردشمابرايراهیچهزندگیکهببینیوباشی

افتدمیحاالکهاتفاقیاینکهداندنمیماذهن،بینیدمیشماکهاتفاقاتگلیمدربگویمهمرااینضمندرو

یعنیکنیممیبررسیجامعوقتیحقیقتاً،لحظهایناتفاقکهبدانیدتوانیدنمیشما،مادانیمنمیبد،یاخوبست

افتاداتفاقاین،بودبدخیلیاینکردمضرردالرهزارپنجمنگوییممیما،ماچشمبانه،بینیممیخداچشمبا

.آیدمیبدنظربهاالن،خوبیااستبدایندانیدنمی،یکیازشدمجدامن

میکندهگلاینحاال،گلهااینهستاتفاقتاهزارانکهشمااتفاقاتگلیمدر،ستاذهنیمنقضاوتاینولی

صفرمقاومتمپس.کنمنمیقضاوتبراینبنا،استبدیاستاخوباینواقعا،انمدنمیمنبگوییدشما،شود

.بماندمقاومتبیکمانبگذارید.است

دانیدمیکجااز،دانیمنمیواقعا.دانممیگوییدنمی،دانمنمیگوییدمیشما،افتدمیاتفاقلحظهایندرپس

پیشبداستنباطاین،نکنیمعوضراهایمانوضعیتیا،کنیمعوضراهایمانوضعیتبایدماگویمنمی؟شما

.بشوددرستاندازدمیاوکهتیريآنبا،زندگیخردبابایداستناجورنظرمبهکهلحظهاینوضعیتولی،نیاید

هماگر،ایندستندهیدکندمیبدتررابدوضعیت،استشگونبدذهنیمناندازدمیذهنیمنکهتیريبانه

.بشویدقویترتابدهیدگوشموالنامثلبزرگانیحرفبهحداقل،داریدنگهمقاومتبیراکمانتوانیدنمی

رکود ازرستنیوآمدفزایشدرنیفناخویشتنازنشدتاتیرهخاكآن

ما،هرچییامیوهیاگلرشدرد،شودنمیانرژيبهتبدیلموقعهیچ،نداردبردستخاکیتشازخاكاین،خوب

،یکتاییفضاي؟کجاستخدازمین،شدیمکاشتهخدازمیندرهستیمايدانهداریمهمامروزماکهدانیممیهم

میرادانهشما.بشودشکافتهدانه،بدهیداجازهبایدشما.شدیمکاشتهدانهبصورتیکتاییفضايتويماهمه
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،زمینزیر،زمینتويباشمهمین،کنمحفظراگیمه دانخواهممیبگویدونشودشکافتهایناگر،زمینکارید

هر.مقاومتبیکمانجوري؟چه؟کی،خدا،زندگی؟راشمادانهشکافدمیکی،کهباالآیدنمیدرختخوب

.کنیدآشتیلحظهایناتفاقباافتدمییادتانموقع

جنسازماجنس،هستیمجنسیچهازماکه،گرفتیمیادماوداده،درسمابهمهمیبسیاربسیارچیزیکموالنا

میصورتماجنسبوسیلهاینهاشنیدندیدنمثل،گیردمیصورتمادرکهکارکردهاییآنوستازندگی

.بگیردصورتدیدنعملکهشودمیسببزندگییعنی،گیرد

تواندنمیذهنکهچیز،نههستمچیزيه نآنسجنازمن؟هستمجنسیچهازمنکهگوییدمیشماپس

آن،نیستیدشدهدیدهچیزشماپس،بیندمیآنبوسیلهچشم،کندمیفکرآنبوسیلهذهنولی،بشناسد

آنهستیدچیزيه نآنشمابلکه،نیستیدشدهشنیدهچیزشما،هستیدآنبینیدمیآنبوسیلهکهچیزي

کههستندکارهاییاینهاکردن،فکر،دیدن،شنیدن.گیردمیصورتاشمبوسیلهشنیدنکههستیدجنسی

.گرفتنمیصورتاینهانبودزندگی،نبودشمااصلیجنساگر.گیردمیصورتشماجنسبوسیله

میکی.هستماینمنبگوییدکنیدقضاوتیاببینیدچیزينبایدشما،نیستیدشماهانتیجهاینهیچکدامپس

یاباورهایا،چیزهابهمربوطفکرهاي،شوندمیشمادروجودحسسببآنهاکهوقتی؟هستماینمنگویید

:کهدهدمیتوضیحموالناوبیاورددرحرکتبهزندگینیرويبایدراشما،آورندمیدرحرکتبهراشما،دردها

او روان کرده ست بی بخل و فُتورنورتوچشمِۀچشمزکهمچنان

میهمیشهشمایعنی،سستیبدونودریغبدون،کردهرواننورتوچشمهایناززندگییعنیاوکهنطورهمی

:گویدمیگیردمیصورتشماجنسبوسیلهدیدنکهبگیریدیادراهمین،هستمشکلاگربیتحاال،بینید

روي پوشی کرد در ایجاد، دوست مایه دارد، نه ز پوستآنهپیزنه

نورآنبلکهگیردنمیصورتدیگرچیزهايیاوپوستیاوپیهبوسیلهدیدناینگویدمی،خدایعنیدوست

بدوناوو.روپوشند؟اندچیاینهاگوشوچشموهستیدشما،شیاريوههمیننور،بیندمیداردکههست

بوسیلهاینها،دیدنوشنیدنلمث،حسمانتاپنجکنیممیفکرماکهچیزيهریعنی.کندنمیعملروپوش

: گویدمیهمگوشدوبارهو؟درست،داردوجودوسطآنهمابزاریکولی،گیردمیصورتشماجنس
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کاذبشوکالمصدقِمدرِكجاذبشبادگوش،خَاليِدر

اوبوسیلههمشنیدنگویدمی،یدگومیراشنیدنهمین،کنممیآوريیادفقطدوبارهامخواندهقبالرااینها

میانجاممنبوسیلهشنیدنکههمانممن؟هستمکیمنگوییدمیشماپس،شماخودیعنیاو.گیردمیصورت

بینهایتیدر،بگذاردتاثیرمنروينبایدشنوممیکهراچیزي،شودمیانجاممنبوسیلهاگرشنیدنپس،شود

موقعآن،کردنمفکرسبب،دیدنموشنیدنسببمنچطور.دهدمیانجامایتنهبیآنراهاکارهستممنکه

یکمنکردنقضاوتودیدنوشنیدنبوسیلهموقعآنبعد؟شودمیاین؟شودمیمسلطمنرويبیایدهافکر

،هستماینمنبگویمنیستحیفاینکنممیدرستمن

فکرها؟استمسلطمنرويشدهشنیدهموقعآنبعد،گیردمیصورتشنیدنآنبوسیلهکههستمجنسیمن

مسلطبایدمنرويفکروقتآن،شدنمیایجادفکرنبودممن،کنممیایجادمنرافکرهامسلطند؟منرو

،داردوجودجاذببادبودندمعتقدقدیماگوشدر،گوشخاليدر:گویدمی،شناسمنمیراخودممنپسباشد؟

درستاینکهدركوگیردمیصورتشنیدنخالصهیعنی،هستکالمبودندروغیاوالمکدرستیکنندهدرك

.هستغلطیا

خوان قصهصوتوحرفپذیردکواستخوان؟خُردآناندراستبادچهآن

میاینجاوپذیردمیخوانقصهازراصوتوحرفگوشکوچکاستخواندرکهستاباديچهآنگویدمی

:گوید

کس نیستیزدانغیرعالَمدودربسواستروپوشباد،واستخوان

شماجنسبوسیلهوروپوشنداینهاهستکههرچیحاالوجاذببادوگوشاستخواننمادنمیوچشمپیهپس

وجوددیگريکسخداازغیرگویدمی،کندنمیعملیزدانازغیرشمادروگیردمیصورتدیدنوشنیدن

.استمهمخیلیاینستهآنشنوندههموستهآنگویندههم:کهبگویدخواهدمیاالنوندارد

کردنفکر،شنیدنشماجنسبوسیلهکهبدانیدکههماین؟هستیدکیشماکهبدانیدخواهیدمیاالنشماپس

اینکهو.نیستیدهاشدهشنیدهوهاشدهیدهدوفکرهاآنشمابنابراین،گیردمیصورتحسهابقیهودیدنو

میگوشداردکهاوستحالتدودرشنویدمیشماوزندمیحرفآنبعدوشنودمیویکیزندمیحرفیکی

توانیدمیشما،بشویدنسجآنرویدنمیچراشماپس،دهدمیگوشداردکهشماستاصلیجنسیعنی.دهد
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،نداردترسهستیدشماکهجنسیآن،بیندازدتیرشماازاوبدهیداجازهباید.دبشویجنسآنبرویدشیارانهوه

مخصوصاًتوانیدمیشما،ستاذهنیمنمالنیازهااینداریماالنماکهنیازهاییاینپس.استنیازبی،یکتاست

طلبکاریدوخواهیدمیمردمازکهچیزهاییبقیهوقدردانیوتوجهوتاییدبهاحتیاجمثلروانشناختینیازهاي

کارنبایدذهنیمنیعنی.کندکارنبایددیگريچیزیزدانازغیرانسانهادر:کهبگوییدو،دوربگذاریدراهمه

.کند

بشویدبینهایتبایدبشویدیزدانجنسازشمااگرولی.استبیگانهواضافیذهنیمنکهشویدمیمتوجهحاال

اینکهعلتبه،برداریددستمقایسهازونیستجهانایندرشمامثلکهکنیددركعمیقادبای،بشویدیکتاباید

کسهمهوچیزهمهباتوانیممیراخودمانجسمبهدادیمکاهشراخودمانویمرداجسمیشیاريوهما

.استغلطاین،کنیممقایسه

میمقایسهیکیباراخودتاندیدیدموقعهرستاذهنیمنمهمابزارمقایسه،بیرونآییدمیمقایسهازشما

منشدیدبزرگیاشدیدکوچکدیدیدرایکیدیدیدموقعهرم؟کنمیراکاراینچرامن،شویدبیدارکنید

یکیدیدیدموقعهر.کندمیکارداردذهنیمنترسیدیددیدیدرایکیدیدیدموقعهر.کندمیکارداردذهنی

بینیدمیرایکیکهشمادیدیدموقعهر.کندمیکارداردذهنیمن،ببینرااینببینرامابابا،کیهایندیدیدرا

واکنشوکنیدمیباز،کنیدمیبازرافضاشماداریدوستامشکلیآدموتهسچالشیآدمیکاینکهوجودبا

.کندمیکارداردایزدکهنیدابددهیدنمینشان

ماکهبگیردصورتبایدعمالبلکهنیستبعیدتنهانه،نیستبعیديچیز،آنهادرآوردنعملبهوابیاتاین

موفقاستممکنانسان.بشویمموفق،بمانیمباقیهمثانیا،شدهبسته،کنیمبازراسماعمجلسایناوال،انسانها

آنهاهستاینمعنیش.کشیدندزحمتهمهاینآمدندموالنامثلداناییوبیناییآدمهاياینکهالبته.نشود

شدخواهدمتوجهانسانروزيیک.شناختخواهدراذهنیمنانسان،شدخواهدموفقانسانکهبودندامیدوار

.شناختخواهدرابیگانه،ايبیگانهزهستسماعاینبستگیکه

انسانخواهدمیخدا. زوديبکردخواهدتجربهبینهایتبصورتعمالرایکتاییشدخواهدیکتابزوديانسان

حاالکهذهنیمنانسانخواهدنمیواقعاخدا. بشوندنابودهمهبزرگجنگیکدرخواهدنمی،بشودموفق

چیبراي،کنداستفادهازشروزيیککهآوردهبوجودمخوفسالحهايهمهمهاین، هیچیکهبستهراسماع
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همهاینوسماعبودنبستهازاشهمهاینها،هستترسازاشهمهاینهاکندنمیبازراسماعچرا؟ کنداستفاده

بله.استذهنیمنجغدخاطربه،استبیگانهخاطربههستترسخاطربهسالحها

مثاب ايالرَّأسمنَاَلْاُذْنانزآنکهاحتجاببیاو،قایلاو،ستَمعُم

میداریدرابیگانهشماامروز.بشناسیدرابیگانهالبتهشماکهشرطیبه، گرفتهپاداشواجر،شمایعنیثابم

شمااگر.باشدبایداوهمگویندهوباشدبایداوشنونده،انساندر.انداختخواهیدبیرونزندگیتانازوشناسید

میوشگکهشما،او؟کندمیصحبتکیکنممیصحبتمنباشمبینهایتیکتايهممنبشویدبینهایتیکتاي

کیکنممیگوشمندوباره،او؟کندمیصحبتکیکنیدمیصحبتشمادوباره،او؟کندمیگوشکیکنید

.گذارندنمیهاپرده،گذاردنمیحجاباالنولی،او؟کندمیگوش

با؟چیباشدیمهویتهمماهمهاینکه،کندمیمشخصراشماجنس،بیتچندتاهمین،مهمندابیاتاین

راباورهاما،هستندماهايباور،ماگرفتارياصلیقسمت،هویتیمهمفکرهایمانباما،کردهفکروشنیدهوهدید

بازيآنهاباوبیاوردبوجودتواندمیراباورهاکهشمادرچیزيه نآن،نیستندمقدسباورها،دانیممیمقدس

.استمقدسآنهستآنجنسازوکند

گذاریدمیو.کندصحبتاوگذاریدنمیشماچرا،شمادرباشدکنندهصحبتتواتدمیاوگویدمیموالناو

شنوندهیعنی،اومستمع؟هستعقلیچهاینرآخ،کندصحبتشگونبدجغداینیعنیذهنیمنیعنیبیگانه

چهیعنی،گرفتهپاداشايهسترسازهمگوشاینکهبراي،پردهبدوناحتجاببی،اوگویندهیعنیاو،قایل،او

راایناگر.گیردمیصورتاوبوسیلهعملدوهر،کندمیفکرزندمیحرفکهسرتانچه،بدهیدگوشباشما

.استاشترجمههماینبله.شودمیشروعسماع،هستیگرفتهپاداشبیاوريدرعملبهوبفهمی

جزوامگوشدورسیده،پاداشيازیرا. تاسحقحضرت: گویدیمشنود،یمواسطهوحجابیبآنکه

.استسر

داد،یادمابهموالنارایمطالباولبیتازپس. بدهیمادامهرازیباغزلاینبدهیداجازهمان،غزلبهرسیدیمبله

تیریوقتواندازدیمتیراوکهباشیدیکمانصورتبهبرسانید،صفربهلحظهایندررامقاومتشماکهمخصوصاً

یمتابانآفتاب،یوقت.هستیدشماآفتاباینواقعدرکهشودیمتاباناورخِازیآفتاباندازد،یم،اندازدیم

یباین. شودیمنهایتیبشود،یمگستردهکهاستحضوریااستيایزدآفتابِایننورِاین. نترسیدشود
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کند،کارشمايرواوبدهیداجازهاگر. استپنهانشماة رذدرآفتاباینکه؛گفتهمبعد. استهمتاباننهایت،

.شودیمخورشیدهمانشود،یمنهایتیببیرون،ذهنازپردیمکندیمبازرادهانشباالخره

پیشرفتداریدبینیدیمشماواندازدیمتیرکند،یمکارشمايرواواگروببینیدباملبِراخودتاندائماًیول

بکنیديصبریببکنید،دخالتاگرکهاستاینهمباملبِیک.هستیدباملبهمبازکهباشیدمواظبکنید،یم

!شودیمقطع

کنید،قضاوت! کنیدینمقضاوتهستید،ناظرشماشود،یمدادهعبورشماازيانرژومقاومتیدیبشمالحظهاین

کهبدانیدشود،یمغمگینداردشماجانشد،قطعيژانردیدیدموقعهر!شودیمقطعافتید،یمباملباز

زودخواهندیم! شناسندینم،یذهنمنۀ عجلبهدهندیمدرتنبینندگانازیخیل! کنیدیمقضاوتدارید

اوهموقتش. اندازدیماندازد،یمتیراوباشید،کمانصفر،مقاومتبابایدشما!نداریممايچیزنوهمچ. برسند

.داندیم

.استوقتشیک،یککهداندیماوییعن. استاوداوربهترینگفتقرآنيهاآیهازییکازاستفادهباموالناو

حضور،بهماچرادانمینم! ایمرسیدهماکنیم،ادعاماکهاستباملبِیکهمایندوبارهاید؟آمادهقدرچهشما

باملبِهمهاینها. نیستدرستچیزهااین! بودیماولازیا! ایمدهرسییول،کنیمینمعملشایدوبایدکهچنان

بله؛. است

ايخانهکُندپستسیل،چوبِگُدازدچونراوقتکُندسردبرف،همچوبودآنکه

هویتهمچیزهاباودردهاباکهیکسهر. یچییعنیخ،یچییعنبرفدانیدیماالنشمااست؛سردیکسهر

جنسازکهرالحظهاینجان،اینآدم،این.استسرددرد. استسردایناست،دلشاست،مرکزشاینوشده

کنیدبازرالحظهاینخواهیدیمشمالحظه،اینییعنوقت؛کُندسرد.کندیموضعیتبهتبدیلاستیزندگ

مقاومتیاهستیدیخاليفضافضادارید،اشملحظهایندر. استگرمشمااصلشماست،اصلگرم. بکنیدگرم

؟ییککدام. استهمشمامرکزیشدگهویتهماالن،کههستیدیشدگهویتهمیککنید؟یم

یمراوضعیتیابینیدیموضعیتبینید،یمجسمتانیجسميهوشیارباشمارالحظهاینبگویید؛منبه

درراوضعیتودگرمیکنید،یمبازرافضانه،یا.سردیدپس! افتید؟یماتفاقداریدترسیدیمشمابینید،

لحظهاینشما! نکنیدزمانبهتبدیلرالحظهاینشما.شودیمبرخوردارشمابرکتازوضعیتگیرید،یمآغوش
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بهاگرشما؛کنیدیمگرمرالحظهاینکند،یمعبورشماازیزندگيشاداگر.استگرمبهش،بشویدزندهرا

اگر،یدگرملحظه،ایناتفاقمقابلدرلحظهایندراستصفرشمامقاومتاگر!آیندهوگذشتهبهروید،ینمزمان

اتفاقکنارازکنیدینممقاومتاگرشوید،یماتفاقیقربانشماکنیدیممقاومتاگرسردید،کنیدیممقاومت

یممنگوید؛یمکهداناستیذهنبافتیکشماکزمراگر.شویدیمردیذهنيهامنکنارازشوید،یمرد

.کنیدیمسردراوقت. سردید! دانم

شُدید،منجمدشما؛ییعنبشوندآزادیشدگهویتهماینوبیفتداوآفتاببیاندازد،تیراوبدهیداجازهاگراما

یمآزادشود،یمآزادهایشدگهویتهماینازيانرژمرتبشود؟یمآبيجورچه. بشودآببدهیداجازه

یمراخانهبشود،آببرفکهطورهمان.بردیمشویدیمراذهنخانهورایذهنمناینشود،یمآزادشود،

اینکهبرعالوهاندازد،یمتیراویوقتوبشویدآببشوید،ذوباگرشماپس.استذهنخانهخانه،اینجادربرد؛

.راشمادهدیمشفاداردافتد،یمشمايدردهايروهمیزندگبخششفايرژانکند،یمعبورشماازخرد

تیراندازشوشویدیمکمانورسانیدیمصفربهرامقاومتشمایوقت،افتدیمهمشماتَنِاینيرویحت

يبرایر؟تگویدیمچراواستتیرکندیمعبورشماازکهيچیزهر!کهنیستتیرواقعاًکهتیراینخداست؛

تواندیمتیر.تانیجسمتناینيروباشدبخششفايانرژتواندیمتیر!گذاردیماثريچیزيرواینکه

همیدردهایچهبااید،هویتهمیچیزهایچهباشماکهبدهدنشانتان،یشدگهویتهميروباشدیشناسای

.ایدهویت

! بابايا: بگویید. باشدشمامسئلهحلراهتواندیمکند،حلراشمايرويجلوچالشلحظه،اینتواندیمتیر

کهيدیگرکسیايمشترمقابلدرباشدشماخوباخالقتواندیمتیر؟!دانستمینممنچطورراچیزایناین،

هدایتبدهد،یراهنمایشمابهتواندیمتیرباشد،شماتشخیصتواندیمتیر.استیعصبانگوید،یمکُلفت

.بیاندازدراهسیلخواهدیموشفاستتیرِاست،یشناسایتیرِ. بدهدعبورپیچدرپیچيهاراهازراشما،بدهد

بردهسیلراخانهنبودید،شما،یذهنبافتاینکهفهمیدیمرسد،یميحدبهتانیشناسایشماکهیموقع

.شویدیمیکتاشمابیفتند،هایگشدهویتهمییعنبشود،ویرانذهنۀخان.دیگرماندینمخانهاست،
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ايدندانهکندنِ،یستغیرسببازبتَردرونیغیرِست،بدبرونیغیرِ

شانیهایشدگهویتهمازواندهویتهمبیرونجهانباکهیآنهای. هستندمااطرافیذهنيهامن،یبرونغیرِ

منحافظ،وموالنازباندرغیرضمندر.هستندیبیرونيهاغیراینها. دارندبیرونبهروخواهند،یمیزندگ

شویمیممحدودیوقتنهایت،یبوهستیمیکتاخودماناصلعنوانبهما. استسادههمیخیلواستیذهن

.استیذهنبافتاست،یذهنمناینیول! غیریمهمخدابهنسبت! یمرغینهایت،یباینبهنسبت

یمآسیبشمابههمیشهییعنبدند،یبیرونیذهنيهامنکنید،کارخودتانيرودخواهییماولشکهشما

رااینخواهندیماطرافیذهنيهامنودودیمداردییکاینکهمثلدرست،گفتم؛یذهنيهامناین.رسانند

اطرافیذهنيهامنکنید،کارخودتانيروخواهیدیمبرسید،حضوربهخواهیدیمشما. نگذارندوبگیرند

!گذاشتنخواهندشما

اثرآنهااز،باشدخودتانيروشماتمرکزندارید،واواکنشبهراآنهاباشید،بلدراراهشباشید،دانابایدشما

منییعن،یدرونغیرِاما.هستندمضراینهاکهدانیدیمیول. نشویدتحریکرا،شماکنندیمتحریک. نپذیرید

راخوردهکرموپوسیدهدندانِایناینکهکه،گویدیم! استبدترهمهازاو است،همدلتانکهشمادرونیذهن

گوشدیگرمغز،يهاالعملدستوروبدنکُلحرفبهپوسیده،دندانِایناینکهخاطربهکنند؟یمچراکنند،یم

!خوردینمدردبهعالوه،بهوکندینم

، بودجویدنيبرادنداناینخُوبمانده،یسیاه،شدهسیاهآنفقطریخته،گردیوپوسیدهداریمدندانیک

جود،ینمدیگراست،هویتوافتادهیخوردگکرمتویشچونبوده،مشکالتِجویدنيبراماذهنطورهمین

راچالشش،چالبهرسیمیم. کندینمتولیدحلراهکند،ینمتولیددرسترافکرهاییعن،جودینمرافکرها

.استبیگانهذهن،ایندهدینمگوشکُلحرفبهاینکهيبراکنیم،حلتوانیمینم

یمدردکهاستاینکارشفقطودهدینمانجامراکارکردشآندیگرپوسیده،دندانِکهطورهمانگویدیم

ینمکهراهاچالشهم،رایذهننماینحاال.دیگرکَنندیمرااین! خورد؟یمدردچهبهدنداناینخُوبکند،

دهد،یماضطرابکند،یمنگرانراماکند،ایجاددردمايبراکهاستاینکارشفقطکند،حلوبِجودتواند

اتفاق.بیندیماتفاقوبینیدیمجسماست،یزندگکهرايابدلحظهاینکهاستاینکارشودهدیماسترس

! خورد؟یممندردچهبهاینآخر. استیزندگتویشکهآیندهاتفاقاتبهرسیدنيراب،کندیمپلهرالحظهاین
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بههمیذهنمناینشود،یمکندهبودنشغیرسببِبهپوسیدهدندانِکهطورنیهماست،یزندگلحظهاین

منبهیعالجیکیدباآمدید،براطرافتانیذهنيهامنعهدهازاگرشماپس.بشودبایدکندهبودنشغیرسببِ

ازحاصليدردهاۀبقیوحسادتاینوخشماینوترسوینگراناینشماست؛مرکزکهبکنیدتاندرونیذهن

.استشُگونبددلیلاینبهاالن،کنیمیمفکرآنجاازماییعنماست،مرکز،یپوسیدگ،یخوردگکرماین

بهماحلِراهوکنیمیمفکرغلطما،کنیمیمفکریعوضیلونیستزیبااصطالحاین،یچالشهرمقابلدرییعن

تیرِ. خوردیمچالشبهاويتیرهابیاندازد،تیراودادیمیماجازهاگر.کندیمبدترکند،حلراچالشاینکهيجا

.بودنرمشبود،لبخندتیرِبود،یفضاگشایتیرِبود،نرمشتیرِبود،خرد

غیر،. استیذهنمنهمینغیر،. ببینیدراغیریمعنشماگذارمیماینجارابیتاینفقطاست،حافظاینبله

حضوربهمنکهکندادعااینکهولوکند،یمیزندگذهندرونکردهبازعمالًراییکتایيفضاکهستایکس

:گویدیم. امرسیده

476شمارهغزلغزلیات،حافظ،

انستندغیرکهچناننوشتم،حروفاینمن

دانیتوکهبخوانچنانکرامت،رويِزهمتو

توونفهمیدندیذهنيهامنکهيطوربهجهان،اینبهآوردمراخرداینونوشتمرااشعاراینگوید،یماینبله

آندرباشدمفیدتوانستیمبیتاینالبتهو.یبدانخودتکهبخوانطورآن،یبزرگويجوانمرديروازهم

هاآدمازراخودشانتوقعاتکهیکسان!بزنندهمآسیبتوانندیمدردناكیذهنيهامناینکهبهتوجهبان،زما

.انددادهقرارخودشانمرکزراخودشانيدردهاکهیکسانشمارند،یماصلجهانو

ینمیذهنيهامنازیخیل! تابندینمبرنویسد،یمحافظمثلياستادیکوآیدیمآنورازکهیهایحرف

مفیدهمبیتاینبله. بشویدتبدیلخواهیدیمکنید،یمگوشبرنامهاینبهکهشمایول! بشوندعوضخواهند

:گویدیماست،

2415شمارهغزلغزلیات،شمس،دیوان،يمولو
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يرووخویشسرِيگیر،يشوخَشْمیناگرغیربا

تیآشوايِگاهآنشود،خشمینچونتوباسر

خُوب،یبرَنجیبخواهآنهاازییعن،يبشوخشمینیبیرونیذهنيهامنبااگرگوید؛یم! استیمهمبیتاین

یمداردکهشماستيمرکزیذهنمناینکهبدانهمرااینیول،يبشودورآنهاازيبرويشوپایتوانیم

تایول. کنیمبازهمرافضاتوانیمیمیولکنیمحفظراخودمانبایدیبیرونیذهنيهامنازماکهگرچه!رنجد

!زنندیملطمهکنیم،حفظبتوانیمراخودمانبایدکنیمبازتوانیمینمرافضاکهیزمان

جنسعنوانبهاگرشماهست،همخدابایآشتخود،بایآشت،خودتباشمایآشتهمبازکهگویدیمیول

،يبشوخشمینخودتباخودتاگر.کردیدیآشتهمخدابابشوید،آگاهيهوشیاراز،يهوشیارییعنخودتان

یآشتخودتبایخواهیميجورچهگاهآنشماست،مرکزیذهنمنکند،یمادارهراشماداردیذهنمنییعن

چههر.ماستدروندرنهایتیبيفضاکردنبازکهاستخودمانبامایآشت،یآشتبزرگترینییعن؟یکن

. پذیریدیمهمراخودتانیذهنمناشکاالتیحتشماکهدیدخواهیدشماشود،یمبازفضااینربیشت

یمبازداردفضااینپسرا،دیگرانخودتان،کنیدینممالمتدارید،پذیرشخودتانيبراکهدیدیدموقعهر

. کنیدیمیآشتداریدخودتانبایاخداباداریدشماوشود

م،یاصلخودآن باشم،خودممنکهاستایناشیمعنهمخودبایآشت. استییکخودبایآشتباخدابایآشت

هوشیارانهبگیرید،تصمیمشما. هستیدخودتانبیاندازید،رابیگانهاینشمااصالً.بشومجدابیگانهاینازییعن

منناظرونیستممنیذهنمنباشم،داشتهیذهنمنخواهمینممنکهکنیدانتخابرااینوبدهیدتشخیص

یمباشدهمناجورایناگرنیستید،ایندانیدیمکنیدیمنگاهوهستیدتانیذهنمنناظر.باشیدتانیذهن

. نیستیداینشمادانید

نیستم،پولممننیستم،امرنجشمننیستم،تومن: گوییدیمکنیدیمالرااینمختلفيهاقسمتیواشیواش

تواندنمیفرزندم. کنمنمیکنترلرااوونچسبیدمبهشولیدارم،دوستعشقبارافرزندم، نیستمفرزندمنم

،می بینمنهایتبیهمرافرزندمنهایتبیاینوخدااینطریقازوباشدمندلتواندمیخدااماباشد،مندل

یاوخشمدارمیعنیبشومخشمگینخودمباچون.نیستمخشمگینخودمبا. کنممیبرخورداوباعشقباپس

.باشیدنداشتهدیگر اشکالکهبخوانیدراابیاتاینقدراین. می دهمقرارمرکزمدارمراذهنیمن
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ايدانههرخوبیِزمیندرکندحبسراباغکندزرد، غیرخزانستباد

راباغ، وزدمیپاییزيسردباد، همین طورهمبیرونیذهنیيهامنازالبته، مادرونیذهنیمنازیعنیغیراز

پژمردهآیا، استتانروابط، استفکرهایتان، استبدنتانشماباغ. بکنیدخودتانباغبهنگاهییک. کندمیزرد

، آیدیمسردانرژياینجاازواستیخ، ایناستبرفگفتوهست،دلتاندربیگانه، ذهنیمن، غیراگر؟ اندشده

.آیدمیکنندهمسمومانرژي

میوقتی، کنیممیساطعبدانرژيشویممیخشمگینوقتی، کنیممیساطعبدانرژيشویممیحسودماوقتی

، رازندة زندگیانرژيشمایا.ماکنیممیپخشانرژي، آنتنیکمثلهمیشه. کنیممیساطعبدانرژيترسیم

کنید،یمپخشراآرامشوراشاديانرژي

دلزخیزدترجمانصدهزارانسجلوایماغیرونطقغیر

چینهاآدانیممینما. داردمانهایتبیدلبیانهزارجور، سجل،نوشتنواشارهوایماوزدنحرفازغیر

کنیدمیعساطکههرچیباشدشمادل، ذهنیمن، غیراگرولی،کندبیانماازرااینهاداردالزمزندگی، هستند

اگر. کندمیمریضرابدناین، شماستمرکزکهغیرخزانیباد،شمابدناینرويدارداثر،کندمیزردراباغ

میکهانرژيآنها؟ کنیدمیحملخودتانبارااینها، داریدرنجش؟داریدکینه؟داریددردآیاببینید،دیمریض

.کندمیمریضکندیمخرابشماتناینبهتابانند

فضايدرکهراايدانههرشکوفاییوخوبیوزیبایی، ماازچهشودمیساطعبیرونازچه، غیرخزانیباداینو

جهاناینبهآوردمیخدابگوییمحاالکههستیمايدانهما. کندمیحبسرادانۀ انسانیعنیشدهکاشتهیکتایی

هماین،کنیممیایجادمااطرافششدگیهویتهممقداریکموقعآنبعد،یکتاییفضايدرکاردمیراما

. بوخبشکافدبگذار، بیایددانهاین،بشکافدخداخواهیمنمیراشدگیهویت

دانۀ یک بیاییدشماداردفایدهچه؟ زمیندرشدهحبسدانۀ منخوبیکهبگوییدکنیدسئوالخودتانازشما

حفظراماگیهدانمنبگویدخواهدمیدانهایناینکهبراي. باالنیایدبکارید،هستهرچییارابادامرادرختی

ودهدمیدستازرااشگیدانه،شودمیهمسایهخاكباوآیدمیآبوقتیدانهاینمعموالًبوخ. کنممی

ناظرکهکردیمقیداینجابارهامهراقانوناینباشدیادتاناگر؟شویمنمیچراما. شدندرختبهکندمیشروع

بادأمنشعنوانبهماکه،بفهمیمبایدهمما،گویدمیموالناکهاستحقایقیاینها. کندمیتعیینرامنظورجنس
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شما. گذاریممیاثرآنهارويماهستیمهایمانبچهناظرهستیمآدمهاناظروقتی. رویممیراهجامعهدرخزانی

. گذاريمیبداثر، بکنیشدگیهویتهمجنسازراآنهاخواهیمیباشدشدگییتهوهمدلتاناگر

خودمانترسوکنترلزیرراآنهامااینکهبرايشوندمیشکوفاهایمانبچه. گذاریممیبداثرهایمانبچهرويما

همراخودمانهايدانههمسرتادوعنوانبهما. مادروپدرعنوانبهشوندبشکوفاگذاریمنمیوداریممینگه

در.شودبشکوفاهماودانهمباداکهتابانیممیراخودمانانرژيهم،خودمانذهنیمنباکنیممیحبسشخصاً

.استکاشتهیکتاییفضايدرخدارادانۀ خودمانیارادانۀ اوکهحالی

. استیکتاییفضايخدارضا. خداسترضاحاال. استآمدهمافرهنگازکهاستاصطالحییکتاییفضاياسم

دارمآیا، نشدمشکوفاکهفهمیدماآلن، شدمکاشتهکهبودمايدانهیککهمنکه،استکنندهبیدارابیاتاین

میدرختیآنمنآیا؟ باالبیایدشودشکوفاشودببازامدانهبزرگانهايراهنماییخواندنباکنممیکوشش

.کنیمنگاهخودمانبه؟ زمیندرشدهحبسمنهايزیبایینهیا؟ استداشتهظرندرزندگیکهشوم

خارچودرآیدپايگل،چوخنددتوپیش

ايشانهچونسردوآنازدارنگهریش

مردمتاُئیدازما. رودمیفروپایتبهخارمثلحالعیندر. خنددمیگلمثلتوبهذهنیمناینگویدمی

. آیدمیخوشمانشانتحسینازآیدمیخوشمانشانتوجهازآیدمیخوشمانالبته؟ نهیاآیدمیخوشمان

شما،هستیدموفقشما،هستیدثروتمند،هستیدعاقل،هستیدپروفسورهستیدداناشماگویندمیمابهاینکه

سیمثلشمادگوینمیسالهشصتآدمبه. آیدمیخوشمانما، هستیدقوي،هستیدجوانهستیدخوشگل

. خنددمیگلمثل،آیدمیخوشش، شودمیباورشآییدمینظربههاساله

برايپاکهطوريبه،رودمیفروماپايبهخارمثلحالعیندرهستیباملبگفت،هاموقعهمانمثلولی

میهویتهمآنهابادنبای،آمدمیخوشماننبایدذهنیمنگلمثلهايخندهآنکهنیستحالیمان. استرفتن

.داشتیممیتوجهوئیدتاانتظارنباید،شدیم

ببینیدشما. گیردمیراماحرکتجلوخارمثلذهنیمنیعنی،رودمیفروماپايدرخارمثلانتظاراتهمان

میدرددائماًذهنیمناینوکندمیدرددائماً،کندمیکهحرکترودمیکهراه، برودفروآدمپايبهخاراگر

کهجسمیيهوشیاراینگفتمیواشیواش. دارددردزنیممیدستهرچیبهما. گیردمیراماحرکتجلووکند
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توشدیگر کهاتفاقبرايکندمیپلهیادیگرياتفاقسمتبهبردمیرااتفاق،بیندمیرااتفاقلحظهایندر

اینطوريهمهتقریباًکه.شویممیزندگیمنتظرماوآیندهبهزداندامیرازندگییعنی، مانظربههستزندگی

زندگیجنسازماگفتیمکهرازندگییواشیواش. استغلطکهبشودشروعکههستندزندگیمنتظرکههستند

توشوشودشکوفاتواندمیوهستیدشماکهچیزيآنخواهیدنمیشماببینید. کندمیمانعبهتبدیلهستیم،

.بکنیدمسئلهومانعبهتبدیل، هستسماعوهستخنده

رازندگیداریدشما. شوندمیزیاددارندموانعومسائلکهدیدیدزندگیتانازايبرههیکدرکهکنیدنگاهشما

رایزندگشمالحظهبهلحظهاینکهبرايرفت،نخواهدبینازموانعاین، کنیدمیموانعبهتبدیلراخودتانیعنی

. کنیمحرکتماگذاردنمی. ماستپايدرخاراینها. خودتاندررااینهاببینید.کنیدمیموانعیکبهتبدیل

دشمنرابرشانودورآدمهايهاخیلی. بینیممیدشمن، مادشمنشوندمیموانعهمانمدتییکازپس

اینجايبهرالحظهایناتفاقهنوزشمااگر. استذهنیمندیداست،غلطدید. بینندمی،دانندمیخودشان

داریدجهنمتويشما، هستیددشمنوموانعازپرولیدانید،میرازندگیآیندهدرهنوزوبینیدمیلحظه

. کنیدمیزندگی

قدیمدرریش. ماستزندگیواقعدرریشاینجادر. نگهدارشانهمثلسردواینازراریششماگویدمیاآلن

زندگیتشما، کندمیبدوخوبکهذهندوییاینکهگویدمی. کردندمیشانهراریشاینوبودهمرديالمتع

گوییمیچرانگیرایرادشما، ايشانهچونسردوآنازدارنگهریش، استاصطالحاین. ندهایندسترا

. بدهندذهنیمندوییدستنبایدراشانزندگیخانموآقاچهمنظور.ریش

؟ کنیدمیبدوخوبکنیدمیقضاوتاینجادررسیدمیچیزيهرکسیهربهکهاستاینزندگیتانشماآیا

تويوکنیدمیقضاوتمی بینید رااین، کسییکبهرسیدمیذهنیمنبعنوانشما؟ کنیدمیدشمنودوست

خواهیمیشما. ندارمکاريآنبامنیامندشمنیاباشدمندوستتواندمیاین، رااینگذاریدمیطبق

هرکهذهنیمندستبدهیمرامانزندگینبایدما. استغیراین؟ ذهنیمناین، ایندستبدهیرازندگیت

ایناتفاق، آیندهبهاندازدمیرازندگی، دیگرشودمیهمین، کندشانهاشدوییبااینرامانانسانیتداریم،چی

. داندمیآیندهدراینکهبراي،شدنخواهدخبردارلحظهاینازموقعهیچ، گیردمیلحظهاینجايبهرالحظه

.هستنددشمنیاهستندمسئلهیاهستند،مانعیاهمهآنجادرکهشودمیجهنمیواردیواشیواش
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هرکهشدیدمیوجهمتیواشیواشبیندازد،تیراوگذاشتیدمیشمااگر،رفتیدمیجلوپذیرشباشمااگرولی

آدمها. دهیدمیبهشرازندگیشاديرسیدمیکسیهربه، آیدمیشاديکنید،میفکريهرکنیدمیکاري

شودمیتجربهنقداًزندگیاندازدمیتیراوکهلحظهاین، شودمیخوبداردتانروابط، شمااطرافآیندمی

تیراینحاال، هستهدفهایتانآنبهگوشۀ چشمتانالبته.گذاریدنمیآیندهبه، لحظهایننقدنقد، شمابوسیله

.رامسائلجودمیاستسالمدنداناین. دهدمیهمخالقیتشمابهداردآیدمیخردوآیدمیکه خرد

ولی. کنیدحلتوانیدنمیرااینهاشماآمدخواهدپیشبیرونچالشهایییکحتماگفتداشتیمهفتۀ گذشته

درکندمیحلراچالشهاازخیلیزندگیخالقیتبهمجهزومنبدونذهن. جودمیخوبراغذاوبخدندان

آیدمیخرداینکجاازکهگیریدمییادشماشودمیردکهخردتیروخردتیر، شوندمیردتیرهااینحالیکه

همینعالوهبهخرد،اینبهیدکنمیعادتونیستمنازنیست،ذهنازنیست،بیروناز؟ آیدمیحلراه

خردهمباز، پذیريمیکههمین. بپذیر، کنیحلتوانینمیکهراچالشهاییکهگویدمیشمابهروشنایی

. آوردمیذوقشادي، آوردمیشاديپذیرش. کنیدمیشروعپذیرشبا، آیدمیبیشتري

مانند؟میتوشوکنندمیتولیددردناکیذهنینمکهشوندمیهمآدمهاییشوند؟میموالنامثلآدمهاییچرا

فکرهاي، ماستبدنبعدچهار.کندمیپژمردهراشمابعدچهارخزانبادگفت. شودمیمریضبعدشانچهارهر

بعدماهیجانهايمااحساسهاي، ماستذهنیبعدمافکرهاي، ماستفیزیکیبعداستبعدیکمابدن، ماست

. ماستهیجانی

میطرفآنازکهاستلطیفیاحساساتیاهیجانیاباشدترسباشدخشماآلنشماهیجانخواهیدمیشما

کهکسیهربهخواهیدمیشما، باشدداشتندوستاحساس، باشدفضادارياحساس،باشدعشقاحساس؟ آید

من. دارمدوستشمن، ندارددوستمرااینکهولودارم،دوستراایناینکهمثلمنباباايکهبگوییدرسیدمی

اینکهولوبزنمتوانمنمیآدماینبهضرر، بدکاراصالًمن. آیدمیکجاازدانمنمیدارمآدماینبهايعالقهیک

پژمردهماآنجا. شماستبودنزنده. شماستجانبعديبعدآید،میورآنازآیدمیکجااز، گویدمیناسزادارد

میحرکتداریدجان، کندمینوسانتندتندیکیاین، استکندخیلینوسانش، یخ، برفدل، برفگفت. ایم

آنازهستید،جانازپرداریدجان، استخوبحالتان. داریدحالواستسریعفکرتان، کنیدمیورزشکنید،
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رازندگیتگویدمیالحا. شودمیپژمردهآیدمیورایناز. شودمیزندهآدم، ترجمانجورهزارآنآیدمیور

.ندهشانهمثلسردوایندستتو

. استدوییآیندهوگذشته. کندمیکاردوییبااینکهباشیدشناختهراذهنیمندوییشماکهامیدوارممن

ذهنیمنیک، کنممیمنعکسکهدیگرغیریکیکیمنمیکیاینکه. استدویی، خدایکیمنمیکیاینکه

درستذهنیمنیکهمهمسرمازمرکزم،شودمیذهنیمن، خودمبرايکنممیدرستهنیذمن، من. دیگر

. نیستمارتباطدراوبازندگیعنوانبهمن. هستندارتباطدرهمباذهنیهايمنایندیگرآنازبعدکنممی

اینکهبراي، اوستگویندهنییع. اومستمعواوقایلکهاستاینانسانشأندرکهگفتشمابهموالناامروزولی

.اوهمشنوندهو، خودتاندررااوبینهایتکنیبازبایدشمابشوداو

منبزند،حرفییکذهنیمن. بشنودذهنیمنبگویدماذهنیمن، کنیمدرستذهنیمنماکهنیستشایسته

کنیممقاومتکنیم،خوبوبدبعد.بدهیمنشاناوبهواکنشذهنیمنعنوانبهمابعد. بدهدنشانواکنشذهنی

وهستندمندوستاینهاذهناًگوییممیکهکنیمپیدادوستسريیک. هستیمندشمنبديتوبگوییمو

، ماستباحقگوییممیوستیزیممیدشمنانآنباگروهما. هستندمادشمنانهمآنها، داریمهمذهنیدشمن

.شانهچونسردودستدادیمراانریشمماپس؟ استزندگیچهاینآخر

اینجا، مثنويدرالبتهداریمالزمهمبعداً. به شمابگویمراکوتاهیداستانیکاینتوضیحدربدهیداجازهبله

کنیشوهربرويباید، استکردنتشوهروقتکهگفتبهشودادمیشوهررادخترشپدريیک.بدهمتوضیح

و تمثیل خیلی گویا، دوباره انسان هست و می توانیم این طوري فرض .حامله نشوياز این شوهر باش مواظبولی

کنیم که پدر خداست، دخترش ما هستیم، گفته وقتش است که شما را بفرستم به عنوان هوشیاري به جهان، ولی 

. مواظب باش که این شوهر جهان تو را حامله نکند

.نگذار نسلش که این من ذهنی است در تو بکاردقت قاطی نشو،ولی هیچ وبکنی،شما باهاش می توانی مراوده 

اش را اش می ماند براي تو، آره داستان را همهبعد می گوید این خیلی فرار است و شوهر می گذارد می رود و بچه

یر نمی خوانم براي این که مجلسی نیست، دو سه بیت می خوانم ولی معنیش این است که ما نباید با جهان که درگ

، جهان خالصه ما را حامله کند، ما فضاي یکتایی هستیم، به محض این که بیگانه را در شکم ما بکارد ما می شویم

.حامله می شویم، این تمثیل، تمثیل گویاست، که البته براي بیت آخرش می خوانم که بعداً هم کار داریم با آن
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3716بیت ،پنجمدفتر،مثنوي،ولويم

شوهرتازنشويحاملهتانگهدارراخودهکراختردپدرکردنوصیت

زهره خَدي، مه رخی، سیمین برياي بوده ست او را دختريخواجه

اي بوده دختري داشت که ما همان دختر هستیم، صورتش مثل زهره بود ماه رخ بود و به به می گوید خواجه

ما، بر بود، خالصه خیلی خوشگل بود، مثل اصل سیمین 

اوکُفوِکَفائَتاندرنبودشُوشُوبهرادختردادبالغگشت

، توجه می کنید عین همین بالیی است دختر بالغ شد و او را به شوهر داد اما شوهر در برابري کَفائَت مانند او نبود

ما هم که از . شوهر برابر او نبودشود خانه بماند، ولی این که سر ما آمده، بعد می گوید دختر باید شوهر کند نمی 

، خوب باید با جهان درگیر می شدیم دست و پنجه نرم می کردیم، ولی به هر حال به دخترش وصیت آنور آمدیم

. می کند که یا حاال نصیحت می کند می گوید که مواظب باش از این مرد حامله نشوي

ظب باش از این جهان حامله نشوي، حامله نشوي ، به ما هم خدا هر لحظه می گوید مواو هی هر روز می گفت

بعد از یک مدتی می بیند . اش را نمی خوانمیعنی هم هویت نشوي، تخم جهان را نگیري خالصه بکاري، حاال همه

مواظب خودت باش و اینها، گفت آخر پدر من چه جوري که شکم دخترش آمده باال و می گوید مگر نگفته بودم که

به هر حال با شوهرت می خوابی وقتی دیدي که چشمهایش بی حال شما که :می گوید،ارهمواظب خودم باشم؟ 

اش را نمی و همین چند بیت را می خوانم برایتان بقیهاز آن جدا کنی، خودت را وقتش است باید آنشد بدان که

خوانم،

بودانزالَشوقتکآنکنفهمشودکَالپیسهچونچشمشگفت

ی چشمهایش حالی به حالی می شود، خمار می شود، به دخترش می گوید بدان که آنموقعش است که گفت وقت

: و اینها، دختر می گوید کهخودت را بِکشی

منکورِچشمِدواینگشته استکورشدنکالپیسهچشمشتاگفت

بلی نشان می .چشم کور من، کور شدهبشود قبل از این که او بشود این می گوید تا چشم او کالپیسه بشود، خمار

: دهد که ما به عنوان هوشیاري نباید کور بشویم و در بیت غزل داشتیم گفت که
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چشمهایش حالی به حالی می شود یا من ذهنی حالی به ، اگر جهان خارچودرآیدپايگل،چوخنددتویشپ

:موالنا نتیجه می گیرد . مشخص است دیگر.حالی می شود شما به عنوان هوشیاري حالی به حالی نباید بشوید

کارزاروخشموقتوحرصوقتپایدارحقیريعقلیهرنیست

پس بنابراین در این لحظه شما اگر مقاومت را به صفر برسانید، اگر قضاوت نکنید با اتفاق این لحظه ستیزه نکنی، 

باشی که اسمش را گذاشته عقل حقیر، در اینعقل زندگی را پیدا می کنی، ولی اگر عقل من ذهنی را داشته

و افتادن از لب بام در کارزار، کی؟ وقتی که حرص می آید و خشم می آید، حرص و خشم . استقامت پایدار نیست

هم هویت شدگیها را شناختن و به انداختن هم هویت شدگیها است، شما اگر شروع کنید این کار زار، کارزار

زاري است که می خواهی شناسایی کنی درد هوشیارانه بکشی اینها را بیاندازي، هر کسی انداختن آنها یعنی کار

. نمی تواند پایدار بماند

وقتی یک چیزي در بیرون ما را می کشد و ما فکر می کنیم زندگی در همین است و غیر از این : می گویدموالنا

چیزي که باید گیرتان می آمده و زندگی بدهد نیست و این حرص است، و یا خشمگین می شوي براي این که این

ذهن به این مشغول است می گوید که من ،در این لحظه بپرسیاالن بیشتر زندگی ما. نیامده، گیر آن یکی آمده

چرا فالن موقع خشمگین هستم براي اینکه این اتفاق باید می افتاد نیافتاده یا این اتفاقی که نمی خواستم افتاده، 

.افتاده؟ به من صدمه خوردهاین اتفاق

و این هم به کار امروز ما مربوط می شود » بر صدف آید ضرر نی بر گُهر«این بینش هم قبالً موالنا به ما داده که 

که شما به عنوان گوهر خدایی یا خداییت آسیب نمی خوري، پس اگر ذهن شما می گوید فالن موقع فالن اتفاق 

به فالن چیز نرسم اگر یز را بدست نیاوردم و به زندگی نرسیدم چرا فالنی برد؟ و یا افتاد من آسیب دیدم یا فالن چ

. چی می شود؟ اینها عقل حقیر است

. دنباله این بیت را خواهیم گرفت االن اجازه بدهید ما غزلمان را تمام کنیم

ايمردانهلشکرِبسیشکستهگشتايترسندهصفدربدآنکهسببِاز

حاال صف جنگ ما صف مبارزه با نفس ما یا من ذهنی است . گوید به سبب این که در این صف، در صف جنگمی 

ما گروهی عمل می کنیم به . در شناخت من ذهنی و هم هویت شدگی ها و دردها و انداختن آنها، ما صف داریم

یک نفر می ترسد بر می گردد فرار بعد همین طور که در صف رزم جلو می روند یک دفعه . همدیگر نگاه می کنیم
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در حالی که اگر او نمی ترسید این لشکر رزمندگان مردانه . یک نفر ترسنده. می کند، بقیه هم به او نگاه می کنند

، در بغل دستی برگشتند ...ولی اثر گذاشت ترس او القاء کرد در بغل دستی در بغل دستی،. داشت پیش می رفت

. فرار کردند

استیم که هم هویت شدگیهایمان را بشناسیم و چه بسا برخی از ما مصمم می شویم این کار را آغاز ما هم می خو

اي که روي ما اثر می گذارد ولی بیشترین ترسنده. کنیم ولی یک ترسنده که در بیرون است روي ما اثر می گذارد

ید می کند؟ براي این که هم چرا ترس تول. که ترس تولید می شود،خودمان است که در مرکز ماستةترسند

هویت با چیزهاي آفل و گذراست و اینها دارند می گذرند، اصالً کل ترس ما به خاطر این است که ما یک بیگانه یا 

. من ذهنی داریم که این هم هویت شده با چیزهاي گذرا یعنی از بین رفتنی است

جوانی ما، جنسیت ما مردم یا خوشگلی ما،،دیگرکه پیر می شود باالخره پیر خواهد شد مثل پول، مثل بدن ما

هر . اینها هم هویت شدگی است و ترس ایجاد می کند. زن، مرد باید این طوري باشد زن باید آن طوري باشد

ترس ایجاد خواهد کرد و این این چیزي که تغییر می کند و از بین می رود شما بچسبید بهش بگذارید مرکزتان 

.بروید بسوي فضاي یکتاییترس نمی گذارد شما 

چه بسا لشکرهاي مردانه تصمیم گرفتند با نفس در بیفتند، بشناسند آن وسط چند نفر جا زدند بقیه هم نا امید 

ذاریم کنار، وقتی شما می بینید می ترسید به خودتان بیایید، بصورت ناظر به خودتان نگاه گحاال آنها را ب. شدند

گفت دیگر در آن داستان، گفت که قبل از اینکه چشمهاي من ببیند، اصالً . کنیدکنید، به چشمهاي من ذهنی نگاه

.من چشمهاي او را نمی بینم، چشمهاي کور من کور شده

تغییر حالت چشم، شما به ،و کالپیسه شدن در داستان بعدي که االن خواهم خواند ان شاء اهللا وقت بشود

ی شود چی نمی شود، این را از دست بدهی چی می شود می چشمهاي من ذهنی تان نگاه کنید نترسید، چی م

اصل من از جنس یکتایی است . هیچ چیز نمی شود خودم را که دارماز دست بدهم چی می شود؟ . ترساند شما را

شما که شادي . از جنس آسیب ناپذیري است، این چیزهایی که چسبیدم از بین برود هم من زنده می مانم

می آید چرا می ترسید یک چیزي را از دست بدهید که تانتان از درونآید، آرامشمیتاناصیلتان از درون

و بدان آن چیزهاي گذرا که بهش چسبیدید و شده مرکز شما ترس تولید می کند و آن نمی چسبیدید بهش،

.بیندازید زمین، بروید به فضاي یکتایی،گذارد شما اینها را رها کنید
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یک گروهی زمستان سرد می خورد : هیم خواند برایتان دفتر ششم می گوید کهدوباره قصه مثنوي داریم که خوا

. این ده ذهن است و گروه انسانها رسیدند به ذهن خیلی سرد بود. به این غزل ما، رسیدند به روستایی، دهی

ندازیم بمانیم، گفتند که با بار و بنه اینجا بی. در یکتایی در این لحظه هست، باز استاین در. دیدند دري باز است

. گفت افکندنیها را بیرون افکنید.بار و بنه را بیندازید خودتان بیآیید تواز درون صدا آمد که نه،

افکندنیها را بیفکنید می بینید که نمی ترسید که بروید به فضاي یکتایی، ولی .اگر رسیدیم امروز خواهیم خواند

آن درون خداست می گوید . یکتایی، آن شخص از درون گفتاگر بخواهید که با هم هویت شدگیها بروید فضاي 

.لخت بیا همه را بینداز که یکتا بشوي مثل من. خودت بیا تو،افکندنیها را بیانداز بیرون! نمی شود بیایی تو

اوکهدینوحقشمستبریزیی،خسروِ

ايپروانهشدهمنهاست،جمعهمهشمعِ

یک شاه تبریزي که . مین انسان است که تبریز نماد فضاي یکتایی استمی گوید یک شاه تبریزي، شاه تبریزي ه

یعنی دین . وقتی بینهایت و یکتا می شود و بی نیاز می شود و خودش را می شناسد این افتاب حق و دین است

ز ما دین حقیقی ما باورها نیستند که مرک! حقیقی ما وقتی یکتا می شویم و بینهایت می شویم تازه می فهمیم چیه

. باشند با آنها هم هویت بشویم

همه . این شمع همه جمع ها می شود،یک شاه تبریزي یعنی شما انسان که این وقتی به بینهایت تبدیل می شود

ولی در انسان . به هر حال خواسته یا نخواسته. توجه کنید که همه چیز دور خدا می گردد. چیز دور این می گردد

ها هست که شمع همه شمع بعد آن موقع بعضی نسخه. ه می شود، انسان یکتا می شوداو هوشیارانه به خودش زند

همه جمع ها از او . انسانی که به حضور رسیده و بینهایت شده شمع همۀ جمع هاست. هاست آنهم درست است

ین و این هم. ؟ خودش هم دور خودش می گرددرددگانرژي می گیرند، کمک می گیرند، ولی خودش دور چه می

شما وقتی بینهایت می شوید در واقع تبدیل به خدا شدید . زنده شدن به خدا یا به این لحظه در این لحظه هست

.بعالوه ال یعنی نه

ولی . اش می خواهد خودش بشودیعنی انسان به حضور رسیده و بینهایت شده دور خودش می چرخد یعنی همه

از این حالت بیرون، بلی آنها را چه کار او را کند آنها می کشند وقتی که خلق می کند با چیزهایی هم که خلق می 

. پس انسان شمس حق و دین است بعالوه نه، این معنی مسلمانی هم هست. می کند؟ به آنها می گوید نه
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ما به . انسان خداست بعالوه نه، در واقع وقتی ما جدا می شویم از ذهن از این بیگانه دارد نتیجه را به ما می گوید

ابی تبدیل می شویم که بینهایت است و دائماً نور می اندازد و همه چیز دور او می چرخد ولی خودش هم دور او آفت

نه به چیزي که ما را می . یعنی محصول نهایی ما این است که به او و بینهایت او زنده بشویم و بعالوه نه.می چرخد

.کشَد

اند؟ بلی می ها را می گفته خودش می دانست این ها چیزهاي خوبیآیا موالنا این غزل ها را می گفته، این داستان

دانسته، ولی هیچ موقع گفته این بهترین غزل است؟ هیچ کدام از این آفریده ها توانسته آن را بکشد از محور 

تأیید ! اصلیش بیرون، دور آن خداییت و خدا نگرده و برود در بیرون دور یک غزل بچرخد بگوید آقا عجب غزلی

.اینها را من درست کردم! بدهید، پول بدهید، تشکر کنید

این محور را رها ،توجه کنید که انسانی که االن حول محور من ذهنی می چرخد و هم هویت شدگیها می چرخد

چه جوري؟ . می کند یواش یواش، چون یواش یواش زنده می شود به بینهایت

ما پروانه وار حول محور خود خداییت ما که به آن زنده شدیم . ما کمان و تیراندازش خداست:امروز موالنا گفت

! دائماً می چرخیم و اگر یکی ما را خواست از پروانه بودنمان حول این شمس حق و دین بیاورد بیرون می گوییم نه

االن ،چرا؟ براي این که این محور پر از شادي است پر از سماع است. و این نه اینقدر طبیعی است که زحمتی ندارد

، ما حول بیگانه می چرخیم، ايبیگانهزهستسماعاینبستگیِ.االن سماع باز شد. بیت اول معنی می دهد

بتدریج که تشخیص می دهد بیدار می شود، .باید این را رها کند. انسان حول هم هویت شدگیهایش می چرخد

پس انسان به خدا . دور خودش می چرخدمی بینی خودش.این چیزها را رها می کند یواش یواش خودش می شود

می خواهد ما را نه همیشه نه هست به چیزي که . زنده می شود بنا به تعریف می شود انسان زنده به خدا بعالوه نه

. از حول این محور ببرد بیرون

&&&&&&&&

ولی اجازه بدهید خواندم و بعد از این یک قصه کوتاهی خواهم خواند برایتان این بیت را قبالً در بین ابیات غزل 

پدري یک گفت که . اي را که توضیح دادم برایتان دوباره بلحاظ مفید بودن نماد دوباره توضیح بدهمهمین قصه

بوده و چون زمان شوهر کردن دخترش رسیده بوده گفت که تو را شوهر می دهم ولی مواظب باش از این مرد 

ولی پس از مدتی که هر روز این نصیحت را . بر ما نیستبرا. براي این که این مرد از جنس ما نیست! حامله نشوي

دید که شکم دخترش آمده باال و او را مورد پرسش قرار داد که چرا حامله شدي؟ تکرار می کرد
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شباهتش به ما این است که ما به عنوان خداییت از پیش خدا می آییم، می گوید که موقع فرستادن تو به جهان 

که البته لحظه به لحظه ،ولی مواظب باش تو از جهان حامله نشوي،ه تو زنده بشوممادي است من می خواهم ب

تو از جنس من هستی، از ،زندگی این حرف را به ما می زند، گرچه تو با جهان خواهی بود، توي جهان خواهی بود

.جنس بینهایت هستی مواظب باش با چیزهاي گذرا هم هویت نشوي

اش می ماند براي تو، منظورش این است که دنیا رود نمی ماند، بنابراین بچهشوهر میاین در قصه هم می گوید که 

فرّار است نمی ماند ولی وقتی باهاش هم هویت می شوي براي تو می ماند و نمی توانی از این بچه که فعالً همین 

. ادي تو شدهبدشگونی این بیگانه سبب بند آمدن ش: که امروز گفت.محدودیت و بیگانه است ما درگیر هستیم

ولی همانطوري که دختر ایشان گوش نکرد و خوشش آمد از این شوهر فرّار و از او حامله شد و پدرش بهش گفت 

که چرا حامله شدي؟ خدا هم به ما می گوید چرا حامله شدي؟ چرا تو محدود شدي؟

تی چشمهایش خمار می شود، و موالنا به ما گفت که، دختر گفت من از کجا بفهمم که کی باید جدا بشوم؟ گفت وق

و گفت وقتی چشمهاي دنیا خمار می شود چشم کور من قبل از آن خمار شده و من نمی توانم خودم را جدا کنم

. بنابراین حامله شدم

گرچه که ما بینهایت هستیم و از جنس ،اي که کفو ما نیستاین بالیی است که سر ما آمده و ما االن با یک بچه

گذشته تمام شده ولی ،شوهر هم رفته، تقریباً هر انسانی با گذشته هم هویت است. ماندیمخدا هستیم فعالً

هاي مربوط به آن چیزهاي آفل که ما را خشمگین کرده هنوز با ما هست و موالنا این بیت را آخر سر آورد، رنجش

که بدنبالش ما می خواهیم این قصه کوتاه را بخوانیم، 

وقت حرص و وقت خشم و کارزارارنیست هر عقلی حقیري پاید

می رویم سر قصه، حاال که قبالً توضیح دادم بیت را و

3737مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بیت 
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وصف ضعیف دلی و سستی صوفیِ سایه پرورد مجاهده ناکرده، درد و داغ عشق ناچشیده، به سجده و 

مروز در زمانه صوفی اوست غرّه بوس عام و به حرمت نظر کردن و به انگشت نمودن ایشان که ادست

و با این وهم که من مجاهدم، . شده، و به وهم بیمار شده، همچون آن معلم که کودکان گفتند که رنجوري

در جهاد اکبر مستثناام، .مرا در این ره پهلوان می دانند، با غازیان به غزا رفته که به ظاهر نیز هنر بنمایم

ارد؟ خیال شیر دیده و دلیري ها کرده و مست این دلیري شده و روي به جهاد اصغر خود پیش من چه محل د

کَلَّا سوف تَعلَمونَ، ثُمّ کَلَّا سوف تَعلَمونَ:بیشه نهاده به قصد شیر، و شیر به زبان حال گفته که

اي از این قصهاگر از این تیتر و . پس صحبت ضعیف دل بودن است مثل آن دختر خانم یا مثل ما یک صوفی است

اند و اینطورند و آنطورند قصه که خواهیم خواند توجهتان برود به یک سري آدمها، به نظرتان بیاید که اینها صوفی

کار نمی کند، باید توجهتان روي خودتان برود، اگر توجهتان سوي کسی خاصی می رود باید به اینجا برسید که 

کنید یک درسی یاد بگیرید، که این صوفی یا معلم اخالق یا هرچی اگر بدون این که خودتان را یا ایشان را مالمت

. کما اینکه قصه همین را می گوید. خودش اینطوري است و عمل نمی کند، مالك عمل من نیست

یعنی دلش از . پس صوفی که در سایه پرورده شده حتی تاب آفتاب را هم ندارد، ضعیف دل هست و سست است

یل شده و این صوفی که ما باشیم مجاهده نکردیم، یعنی بصورت ناظر به هم هویت هم هویت شدگیها تشک

ولی ادعا داریم بیشتر اوقات هم . شدگیهایمان نگاه نکردیم، درد هوشیارانه نکشیدیم و چیزي را رها نکردیم

.ممکن است درس بدهیم

عمل می کند یا نمی ،ا را درس می دهداین را بگویم اینجا که شما کاري به این نداشته باشید که کسی که موالن

. شما به درس گوش می دهید به درس عمل می کنید و کسی که من ذهنی دارد مالك عمل شما نیست. کند

یعنی بخاطر عشق و یکی شدن با خدا چیزي را رها نکرده و داغ می گوید که این شخص داغ عشق ناچشیده

کنیم که البته گفتم به خودمان نگاه می کنیم، و حاال عالوه دردش را نچشیده، همین صوفی که داریم صحبت می

و اش را بزرگ کرده، بر آنها به تعظیم و دست بوس مردم عادت کرده و سجدة مردم و دست بوس مردم هم من

مردم به احترام به او می نگرند، این احترام مصنوعی مردم هم او را مغرور کرده و حتی به انگشت نشان می دهند 

اش رسیده و عجب آدم با سوادي است یا دیندار است یک آدم معنوي است و توصیف خودش بگوشگویندمی 

خالصه مردم . خوب البته اینجور آدمها که خود ما هم جزوش هستیم لب بام هستیم.اش بزرگ شدهمن ذهنی

ایش در این تصورات هگفتند که در زمانه اگر صوفی است فقط ایشان است و به اینهم مغرور شده و تو وهم
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چه گلهایی دارم، این گلها اصالً واقعاً آنجا نیست ولی تصویرش : اش و هم هویت شدگی هایش و تصاویر گلیمذهنی

یک معلمی بوده داستانی بوده که . مثل آن معلم! بلی بیمار شده. را خودش ساخته، مردم هم به او کمک کردند

.قبالً خواندیم

و از بس که تلقین کردند که مریض است اوبچه ها قرار گذاشته بودند و تلقین کردند بهبلی معلم آمد سر کالس و 

منظورش آن به اصطالح صوفی است یا . این معلم واقعاً قبول کرد که مریض است رفت خانه لحاف را کشید رویش

در قصه باید به خودمانمی گویم که.ایمبته ما هم به خیال مریض شدهکه ال. آن معلم است که به خیال مریض شد

:اشنگاه بکنیم و بقیه

با این وهم، وهم یعنی فکري که حقیقت ندارد و از طریق خیال پردازي من ذهنی ، و با این وهم که من مجاهدم

درست شده، فرق دارد به این که شما عمالً ناظر ذهنتان هستید، من ذهنی تان هستید و هر لحظه با مقاومت صفر 

د که زندگی تیر می اندازد و شناسایی به شما می دهد و شما درد هوشیارانه می کشید، و شناسایی کمانی می شوی

.هاي خودتان را به انجام می رسانید

اید، هیچ هم هویت شدگی ندارید، و ولی اگر این کار را نکنید و تو خیالتان فکر کنید که حقیقتاً شما آزاد شده

. م تحریک کنند شما را و ستایش کنند خوب شما وهم مجاهد بودن را داریدمخصوصاً هم مرد. هیچ دردي ندارید

:و این فکر کرده

مردم فکر می کنند من پهلوان هستم، اگر نبودم که تعظیم نمی کردند، احترام نمی ، مرا در این ره پهلوان می دانند

تعریف و توصیف نروید و اینها را کردند، این همه از من تعریف نمی کردند، پس این همه که می گوییم زیر بار

و با آنها هم هویت نشویدوگرنه کالً می جدي نگیرید و اینها را در گلیم زندگی خودتان جزو گل به حساب نیاورید، 

در جهاد اکبر مستثناام، .با غازیان به غزا رفته که به ظاهر نیز هنر بنمایم:افتید به خیاالت واهی، خالصه

پهلوان هستم من باید با غازیان و مردم می گویند بنابراین پس من چه محل دارد؟جهاد اصغر خود پیش 

هاي جنگجویان به جنگ بروم و حاال که ما در جهاد با نفس خودمان استثنایی و شاگرد اولیم، حاال جهاد با من

مست این دلیري خیال شیر دیده و دلیري ها کرده و: خالصه. ذهنی بیرون پیش ما اصالً مثل آب خوردن است

کَلَّا سوف تَعلَمونَ، ثُمّ کَلَّا سوف :شده و روي به بیشه نهاده به قصد شیر، و شیر به زبان حال گفته که

تَعلَمونَ
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شیر را زده زمین، و شجاعت ها در ذهنش بخرج داده و مست این خیال شیر را دیده در ذهنش : خالصه

. نهاده که شیر را بِکُشد و شیر هم به زبان حال گفته که نه اینطوري نیستشجاعتهاي ذهنی شده و رو به بیشه 

:پس این طوري نیست دو تا آیه قران هست

4و 3، آیه )102(قرآن کریم، سوره تکاثر

)٣(َكالَّ َسْوَف تَْعلَُموَن 
.، در آینده خواهید دانست]که شما می پندارید[نه چنین است 

)۴(لَُموَن ثُمَّ َكالَّ َسْوَف تَعْ 
.، در آینده خواهید دانست]که شما می پندارید[باز هم، نه چنین است 

. بعد می رویم قصه را می خوانیم. شان می دهمو این البته آیه اول این سوره هم هست که برایتان ن

)١(أَْلَھاُكُم التََّكاثُُر 
.انباشتگی و هم هویت شدن با آنها شما را به خود سرگرم کرد

که همانطور که در تکاثر یعنی زیاده خواهی و همین طور که می بینید موالنا در ابتدا به این آیه ها نظر دارد 

راجع به حرص و خشم و مبارزه با دنیا صحبت کرد و گفت چشمم کور می شود قبل از داستان دختر خانم دیدیم و 

. ما هم جدا شدن را نمی دانیم. و بنابر این نمی دانم که کی جدا بشوم. اینکه من از آنها جدا بشوم نمی بینم

هویت شدن با آنها و هر انباشتگی و هم اش می شودیعنی سرگرم کرد شما را زیاده طلبی، پس ترجمهأَْلَھاو این 

و در این لحظه ما سرگرم این هستیم که یک چیزي به خودمان اضافه .چه بیشتر بهتر، شما را سرگرم کرد

:کنیم بلکه به زندگی بیشتري برسیم و انقدر ادامه می دهیم که می گوید شما قبرها را دیدید یعنی مردید دیگر

)٢(َحتَّٰى ُزْرتُُم اْلَمَقابَِر 
جایی که گورها را دیدار کردیدتا 

یعنی اینقدر در این لحظه به زندگی توجه نکردید و اتفاق را دیدید، اتفاق را پله کردید براي رفتن به آینده، اینقدر 

چطور نمی بینید . ادامه دادید که در قبر ذهن که پر از مانع و دشمن و دوباره اتفاقات هم هویت شدگی بود مردید

پس حتماً اینطوري . اصالً اینطوري نیست: و آیه سومش را هم خواندم گفت که. ت استدرسکه مردید، 

:درست است و آیه پنجم می گوید. نیست

)۵(َكالَّ لَْو تَْعلَُموَن ِعْلَم اْلیَِقیِن 
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.نه چنین است، اگر به علم یقینی می دانستید

ا اگر از جنس اتفاق نشوید و اجازه بدهید او با علم یقین اشاره می کند به دانایی زندگی در این لحظه که شم

، از این خردي که از شما رد می ما کمان و تیراندازش خداستمقاومت صفر شما از شما تیر بیاندازد، گفتیم 

. می دانم من ذهنی استشود یک دانایی زندگی در شما بوجود می آید که غیر از 

دانایی خود این لحظه می دیدید می فهمیدید که این که شما این پس اگر به دانایی حضور در این لحظه یعنی با 

اید حتی مردگی خودتان را نمی بینید، اگر با لحظه اتفاق را می بینید و پله می کنید براي انباشتن بیشتر، و مرده

:ولی نمی بینید بطوري که بزودي. آن عینک می دیدید می فهمیدید

)۶(لََتَرُونَّ اْلَجِحیَم 
.ه جهنم را خواهید دیدالبت

من امیدوارم همه ما قبل از اینکه جهنم ذهن را ببینیم همان اندکی کم شدن سماع امروز و شادي زندگی به ما 

با خیال با فکر نمی . با خیال پردازي با خیاالتمان به جنگ من ذهنی برویم. هشدار بدهد که مثل آن صوفی نباشیم

البته سه بیت از این قصه .گوید که اینطوري نیست که شما می پندارید، حقیقت میشود به جنگ من ذهنی رفت

: را خوانده بودم ولی صالح دانستم با توجه به اهمیت قصه به همه ابیات بطور دقیق توجه کنیم

و وغاناگهان آمد قَطاریقرفت یک صوفی به لشکر در غزا

، ناگهان سر و صدا و همهمه میدان جنگ به جنگرفت به همراه لشکر ،پس یک صوفی با لشکر در توي لشکر

هم همینطور، وغا به معنی جنگ قَطاریقوغا یعنی هیاهو و داد و فریاد میدان جنگ و همینطور هم . گوشش رسید

همهمه میدان جنگ یک دفعه صوفی را گرفت، چطوري که ما را هم همین که . هم است، جنگ میدان جنگ

کنیم می بینیم که چقدر درد داریم از چی ها باید جدا بشویم و این شناسایی چقدر بصورت ناظر به ذهنمان نگاه 

همهمه این مبارزه ما را می گیرد،. مشکل است و درد کشیدن چقدر مشکل است

راندند تا صفّ مصاففارِسانماند صوفی با بنه و خیمه و ضعاف

نی ضعیفان، ناتوانان مثالً آنهایی که مریض بودند یا اگر صوفی ترسید بنابراین با اسباب و اثاثیه و با ضعاف یع

ممکن . خوب اینجاست که ما باید تصمیم بگیریم. اما سواران تا صف مصاف رفتند. خانمی آنجا بود در خیمه ماندند

تدریس می کند این چیزها را ولی خودش عمل نمی ،است شما کسی را بشناسید که استاد است یا صوفی است
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آن کسی که می خواهد هم . شما هم باید باز بمانید؟ می گوید نه، آنهایی که رزمندة واقعی بودند رفتندآیا . کند

.هویت شدگیها را شناسایی کند و مقاومت را صفر کند با خرد زندگی که این لحظه رد می شود ذهنش را بشناسد

.واهد آزاد بشودو بطور قطع و یقین می داند که ذهن جهنم است و جهنم درست کرده می خ

شما که .چه کار دارد که حاال یک کسی که اسمش صوفی است یا معلم یا هرچی هست آن کس عمل نمی کند

که شما می )فارس یعنی سوار(پس بنابراین فارسانی هستید سوارکارانی هستید . دیگر از موالنا یاد گرفتید

اتفاقاً موالنا می گوید که شما که حاال این . داریدخواهید رها بشوید از من ذهنی تان، شما با دیگران چه کار

شناسایی ها را کردید باید روي خودتان کار کنید و دیگران نتوانند بکشند شما را پایین، یکی هم استاد شماست، 

نه این غلط . نمی توانید بگویید که این آدم سی سال است موالنا می خواند ببین کجا رسیده که ما کجا برسیم

.است

ها و تعلیمات موالنا شما خودتان یا مخصوصاً دیگران را مالمت می کنید من ذهنی دارد اگر در خواندن این قصه

. این را عمل کنیدمگر نمی بینید درك نمی کنید که این چی می گوید؟ . شما با دیگران چه کار دارید. کار می کند

ن عمل می کنم یا نمی کنم، من این را می نویسم انجا شما با من هم حتی کاري ندارید، شما چه کار دارید که م

اگر خودتان را وابسته کنید به یکی شما پایین کشیده خواهید شد که بیت بعدي همین را می .شما می خوانید

.گوید، بسیار مهم است

در راندندسابِقُونَ السابِقُونخاك بر جا ماندندمثقَالنِ

.دند، در حالی که پیشتازان مقدم پیش تاختندزمین گیر شدگان بر جاي خود مان

مثقل کسی که زمین گیر است کسی که بدنیا چسبیده یعنی دنیا داران، کسانی که از طریق هم هویت شدگی 

شما خزندگان را در نظر بگیرید مثل مار، مار به زمین چسبیده و آن زمین چسبیدگی در ذات من . بدنیا چسبیدند

در عین حال که مار . بشودمار براي اینکه عقاب بشود باید تبدیل. ا با عقاب مقایسه کنیدحاال آن ر. ذهنی است

.»؟اند من چراحاال اینها را نگاه همه به زمین چسبیده«می خواهد عقاب بشود به مار دیگر نگاه کند نمی تواند، 

ه زمین چسبیده از پهلویش رد می شود یعنی پیشتازان یعنی کسی که من ذهنی را می بیند بسابِقُونَ السابِقُون

این پیشتازان باهم مسابقه ندارند، حافظ با موالنا . می رود و نمی گذارد آن زمین چسبیده او را به زمین بکشد

پیشتازي عبارت از این است که شما از پهلوي من ذهنی که . ندارندمسابقه ندارد، یا این دو با فردوسی مسابقه 
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ولی . شوي نگذاري آن شما را به زمین بکشد، تقلید نکنی از آن، آن روي شما اثر نگذاردبدنیا چسبیده رد می 

طبق آن قانون گفتیم که مالحظه کننده، نظارت کننده آن شخص مورد مالحظه را یا منظور را تحت اثر قرار می 

ند حرف می زنند؛ می من هاي ذهنی وقتی به شما نگاه می کن. دهد و جنس آن را تعیین می کند این درست است

ولی شما عاقلید از پهلویشان رد می شوید و اینها نمی توانند شما را زمین گیر . خواهند شما را زمین گیر کنند

.کنند

توقعاتشان بیجاست ما را عصبانی . کسانی که از ما انتظار دارند توقع دارند و نزدیک ما هستند روي ما اثر دارند

زمین . ن چسبیدن دیگر، تمام خاصیتهاي من ذهنی خاصیت زمین چسبیدن استمی کنند، عصبانیت یعنی زمی

یعنی ما نمی بینیم که خشمگین و . چسبیدن یعنی مثل آن دختر خانم می گوید من نمی فهمم چشمم کور است

. حسود و ترسو بودن ما را به من ذهنی می چسباند

و گفتیم هم . ن و نفهمیدن این که ما چسبیدیمبه زمین چسبیدن یعنی هنوز به آن هم هویت شدگی ها چسبید

نباید تجسم یک آدم به حضور رسیده را داشته باشیم، یا آدم به حضور رسیده ،امروز ما در ذهن رها نخواهیم شد

مثل،بنشینیمموالنامثل.برویمراهاومثلمثالًبیاوریمدررااَدایش.هستمآنطوريهممنشودمیاینطوري

.استدرآوردنادااینکنیمسماع موالنامثلیا،برویمراهموالنا

پس.کندمینهایتبی،کندمیخودشجنسازکندمیمتحولراشمازندگیوشویدبمتحولبایدشما

زمینبه،کندگیرزمینراآنهاتواندنمیکسیوپیشتازندپیشتازان،حقیقتاًپیشتازانیعنیالسابقونسابقون

ینکساآنیااستادتانگذاریدنمی.کنیدنمینگاههماستادتانبهشما.هستیدپیشتازانآنازشماو.بچسباند

منفیواکنشهاي،همانشدنگیرزمینوهمینشدنعصبانیچون،کنندعصبانیراشماروندمیمجلسیبهکه

.استشدنگیرزمین

وشدندردآنهاپهلويازسواراناینو،ماندندجابردندبوچسبیدهدنیابهکهآنهاییشدگانگیرزمینگویدمی

گوششما،بچسبیدراشماکنندمیتحریکودنیابهچسبیدندايعدهیکبینیدمیشمااینکهوجودبا.رفتند

میراشماکسیاگر.یکتاییفضايبه؟تازیدمیکجا.تازیدمیوشویدمیرداستادانهپهلویشانازودهیدنمی

خواندیمامروزهمینبراي.بشويردپهلویشازاستاديبابایدشما،برويگذارمنمیاینجابشینگویدمیگیرد

کهکسییککهاستایناشمعنیبودنباملببر.هستیباملببرشهیهمگفت،نگو،نکنفاش،کنقایمگفت
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وقتی.بیفتیمکندگیرزمینراماوبگذارداثرماروياستممکن،ماکنیممیمالقاتشیاکندمیزندگیمابا

بودبجامن.بگذارنداثرمارويتوانندمیمردم،رویمنمیجلوایزديخردباوانههوشیاروقتینیستیممتعهد

.خداستتیراندازشوکمانما: گفتکهندماخو

آنبعد،شویدمیخالقوقتی،شویدمیزندهبهشاًعین،کنیدمیحسلحظهایندرراشاديراخردوقتیشما

جمع،دیگرکنیدنمیگوشحرفهایشبهزندمیپاودستداردتوقعاتشدردهايتوينفریکبینیدمیموقع

راابیاتاین.کنیدنمیتقلیدهیچکسازشما.کنیمنمیتقلیدهمجمعازما.کندگیرزمینراشماخواهندمی

.بودبیتاینۀ ترجم.بله،دهدمینشانراراهموالنایعنی .کنیدپیداراراهشماکهخوانیممیهم

.زمین گیر شدگان بر جاي خود ماندند، در حالی که پیشتازان مقدم پیش تاختند

هستیدشماپیشتاز.افتادندجلوپیشتازان،پیشتازانیعنی،مقدمپیشتازانراسابقون،سابِقُونَ السابِقُوناین

مشمولیعنی.هستیدپیشتازشما،داردنگهوپایینبکشدراشماتواندنمیکسیاگر.استهمیناشنیمعکه

.استواقعهة سوربلهکههستیدقرآنۀ آیاین

11و 10، آیه هاي )56(قرآن کریم، سوره واقعه

ابُِقوَن  ابُِقوَن السَّ )١٠(َوالسَّ
.اندهآنها که سبقت جسته بودند و اینک پیش افتاد

ئَِك اْلُمَقرَُّبوَن  )١١(ُأولَٰ
اینان مقرّبانند

سبقتکهآنهایی.استسختخیلیاشترجمه،کنیترجمهجورهر،گفتیمکهاستهمیناشترجمهحاال

.پیشتازانندپیشتازان،افتادندپیشاینکوبودندجسته

.بگذاریمتوانیمنمیمسابقهمعنويراهدرکسیباما.بگذاریدمسابقهبایدکهکنیدفکرمباداگذریدمیشمااگر

آنهاوبشویدردتوانیدمیذهنیهايمنپهلويازاگرپس.استذهنمالمسابقه.استماديجهاندرمسابقه

تشویقراشما،نچسباندشدگیهاهویتهمبهراشما،آنهاچسبیدندنیابه،آنهاشدنگیرزمینوبمانندجايبر

دانندمیچیزيیکالبد،باشندعقلبیهمهکهشودنمیدارند؟مینگهچرااینها،دارمنگهراایناالح،نکند

.استهمینمامشکلواستتقلیداینها،استغلطاینها،اینها

اینها،بگذارداثرآنهارويشدگانگیرزمینگذاردنمیوشودمیردشدگانگیرزمینپهلويازکهکسیخالصه

.کندمیزندهنهاآدررانهایتشبیخدایعنی.شوندمینزدیکخدابهکههستند
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باز گشته با غنایم سودمندآمدندجنگ ها کرده مظَفَّر

نگاهصوفیبهآدمهااین:گویدمی،زندمیهمراخودشحرفهايضمندربردمیپیشراقصهموالناببینید

پس.نهگفتند؟برویمچراماخوب استترسیدهچادرتويبشینداین،تماسرئیسصوفیایننگفتند،نکردند

.کنیدنمینگاه،داندمیگویندمی،کنیدنمینگاهنماستانگشتکهکسیبهیامعلمتانبههمشما

مقداريوآمدندپیروزورفتندالسابقونسابقوناینپس.شویدمیپیروزوشناسیدمیراذهنتانخودتانشما

مقدارانداختندراشانذهنیمنخوب .آوردندورآناز،حافظمثلفردوسیمثلموالنامثل،آوردندغنایمزیادي

.بگیرهمشماکهبگویند،کنندتعارفصوفیبهخواهندمیحاال.آوردندخردزیادي

هیچ چیزاو برون انداخت، نَستَدارمغان دادند، کاي صوفی تو نیز

،دانممیگویدمیکهذهنیمنیکبهکنیمتعارفراآنهاخردوابیاتهمینراموالناارمغاناینکهمثلدرست

کیکهشدمعلومپس.نگرفتچیزهیچانداختبیرونراهمهولی،بگیرهمتوصوفیگفتند.گیردنمیچیزهیچ

رابزرگانارمغانآدماین،دهرسیحضوربهخیالشدر،نشناختهرانفسش،نکردهمجاهدهکهکسیآن.گیردمی

کهجواهراتیاینکهبینیدمیشما،خوانیممیراهاآیهاینماوقتیاآلن.گیردنمیهمرادینارمغان.گیردنمی

دفنخرافاتباشدگیهویتهموخرافاتبارزیراینکهوجودباآوردمیقرآنازموالناهاییموقعیکما

.درخشندمیزیرآنازماسالمثلولی،ماایمکرده

کهتاییچندهمینهمینو.باشدمفیدتواندمیقرآنازآوردهموالناکههاییآیهاینچقدرببینکننگاهشما

،دانشمندهايصوفیاینبهموالنامثلآدمهاییراکادوهااینکردندتقدیمخالصه،کنیددقتخوبشماخواندیم

.زدپس،گیرمنمیخواهمنمیهیچیکهگفت

من محروم ماندم از غَزا: گفتپس بگفتندش که خشمینی چرا؟

رعایتراجبرانقانونکهکسیکندمیاشارهببینیدموالنا.نکردمجنگمنگفت؟هستیعصبانیچراکهگفتند

کهاستنایاصلشجبرانقانون.کنیدرعایتراجبرانقانونشماگویممیمنچرا،استنکشیدهزحمت،نکرده

.شودنمینکردهکار،کنیدکارخودتانرويشما

پس.نکردمجنگمنکهگفت.افتدمیاتفاقیچهپاییندیدخواهیماآلنومدفونیمشدگیهاهویتهمزیرما

خودشروياستخودشروينورافکنحالیکهدرخودشخردبا،نکشیدهانههوشیاردرد،نکردهجنگکهکسی
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منخود،شدیممیخبرداراگرما، ماندیمخبربیماچطورهستراهنماییهمهاین.بگیردتواندینم،نکردهکار

راجهنمشماگفت،گفتامروزدردبابایدچراما.کشیدمنمیدردهمهاین،اولهمانبودمخبردارچیزهاایناز

نکردمجنگمنگفتخالصه.بهترربیشتچیهردرشدیدسرگرم،شدیدمشغولکردیدگیرکهببینیدندیده

!رااینفهمممیرفتیدشما.نیستمخوشحال

که میان غَزو، خنجرکَش نشدهیچ صوفی خَوش نشدزآن تَلَطُّف

آنولی،هستیدخوشحالشما،پایینبکشندتوانندنمیگیرشدگانزمینکهشمامثلکهجنگجویانآنلطفاز

گفت،نشدخوشحالهمصوفیاین.نشدندخوشحالاصالًموالنامثلسانهايانلطفازبودنکردهجنگکهصوفی

.نفسمبانکردممجاهدهیعنی.نبوددستمخنجر،نشدمخنجرکشجنگدرمن

آن یکی را بهر کشتن تو بگیرآوردیم اسیر: پس بگفتندش که

ذهنیمنهمیناسیرکهشدهدخوامشخصحاال.بکشبگیرتورااشیکیآوردیماسیرکهگفتندجنگجویانآن

رادستهایش.ماستاسیرماذهنیمن،شناختهاهمینبا،موالنامثلانددادهمابهبزرگانکهشناختیبا.ماست

اآلن.استبستهشماذهنیمندستهاي،باشیدهوشیاراگرشمادهدمیمابهموالناشناساییهمهاین.اندبسته

میکندمیمقاومت،فهمیدمیکندمیستیزه،فهمیدمیبالفاصلهکندمیسادتحشماذهنیمنببینیدشما

شدهبستهدستهایش.خواهمنمینهگوییدمیفهمیدمیاًفورفرزندتانازکنیدمیپیداتوقعدفعهیک.فهمید

ابزارمالمت،کنمتمالمنبایدمنباباشویدمیآگاهدفعهیکپردازیدمییکیمالمتبهتاکنیدمیمالمت.است

.استذهنیمن

نقصحسکهفهمیدمیشماکنیدمینقصحس.استبستهدستهایش؟کنمچیکارمنپسگویدمیذهنیمن

.کنمنمینقصحسمنپس.کردمنمینقصحس،داشتمزندگیدرریشهبودمزندگیجنسازمن،استایناز

.کنیدمیخنثیرانقصحساًفور، دهماستادبهدستايآمدهجانکامل.کاملممن

تنها،هستماوخوداصالًمنهستمیکتامن،هستمخدابامننیستمتنهامنگویدمیکندمیتنهاییحس

چوناستاوازغصهکهفهمیدمی،کندمیایجادغصهکندمیایجاددردوقتی.استشاديمنذات.مننیستم

اینکهفهمیدمیاًفورکنیدمیسفأتحسکنیدمیخبطحس.استشدهبستهدستهایش.استشاديماذات

.استشدهتماماتفاقاتآن،نداردوجودگذشتهامزندهلحظهاینبهکهمنبراياینکهبراي،استذهنیمناز
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نمی.ینبشدانینمینهگوییمیاًفوردانممیگویدمیشودمیبلندذهنیمن،نفسنامبهکسییکدفعهیک

؟بستندرادستشهاکی.استبستهدستش،استاینفهمیمیدهیمینشانمقاومتتا.نکناعتراضدانی

هیچ.کردممیزندگیبهتردانستممی.دانستمنمیمن.کهدانستیمنمیرااینهاما،موالناها،جنگجویان،غازیان

زندگیدیدیم،کردیمکشفرفتیمماخود.نگفتراچیزهااینهیچکسدانشگاهنه،دبیرستاننهمدرسهدرنه

؟داریماشکالیچهما پس،باشدنبایداینطورياصالًودردسرهمهاینونیستدارمعنی

کردهبدبخترامادانممیهمینامادانممی،دانممیدانممیدانممیگویدمیباالآیدمیهمآدمذهنیمن

مینشینممیدانممیگویممیتا،استذهنیمنهمیندانممیگویدمیکهیکساینفهمیممیحاال.است

دستهايپسمانهمه،دیگرهمینهمشما.نشینممیاًفوربدهمنشانراخودمشوممیبلندتا. دانمنمیگویم

.بکشراخودتنفسبردارتو،آوردیماسیرماگفتندغازیاناینپس.استبستهذهنیمن

قوياندکی خوش گشت صوفی، دلشويش تا تو هم غازيسر ببرّ

قويدلش،کندمیکارداردذهنشباصوفیهمباز.شدخوشحالخردهیک ،ببرراسرشببررااسیراینگفتند

ببینیمولی.نیستیاسیرتو،استاسیرنفست،توانیمیتوکهگویدمیمابهموالناکهطورهمین.دفعهیکشد

رابستهدستنفستوانیدمیشما.هستیمماصوفیحاال؟بکشدرابستهدستنفستواندمیصوفیاینآیا

.کنممیصحبتدارمهمخودمهمه، بهراجعداریم،هامانهمه؟استسلطمهنوزیا؟شیدبکُ

چونکه آن نبود تیمم کردنی ستکآب را گر در وضو صد روشنی ست

نرفتیخودتیعنی.بکنیتیممبایدنباشدآبوهستروشنیصدآندروگیردمیوضوآدمباشدآبگویدمی

،شبکُببررااسیرحاال.انددادهتوبهکههاییشناساییبابستندرانفستدستآمدندموالناهاحاال،بگیرياسیر

آنازآسانترخیلیکارکهبگویدخواهدمیو.بکنراکاراینحالهربهولیرسدنمیتو بهکردیتشۀ همحاال

.دانستیمنمیچیزيمااگرکهاستموقعی

در پس خَرگه که آرد او غَزابرد صوفی آن اسیر بسته را

بهیکتاییفضايایناگرراخرگههمبازشودمیخرگهاینحتی،خرگهپشتبردرابستهدستاسیراینصوفی

خرگهپشتکهبینیدمیولی.شبکُببررانفستتوگفتند.بودندفضاآندر،موالناها،غازیانآن،بیاوریدحساب

.شويجنگجوهمتوتا،رااسیراینبکشببرپشتآنگفتندهمقصهدرخالصه،بردمی
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دیر ماند آنجا فقیر؟: قوم گفتادیر ماند آن صوفی آنجا با اسیر

گفت،دانندمیفقیرخودشانمثلراوفیصکهجنگجویانیعنیقومآنوصوفیاینکردمعطلخیلیگویدمی

میطولاینقدرماۀ بستدستنفساینکشتناًواقع،کشدنمیطولاینقدررآخ؟شدچیکرددیرفقیراین

تو،استبستهاتذهنیمندستعطارهاهافردوسیهاحافظموالناها،قوم،ماازکندمیسئوالدارد؟کشد

،برسانصفربهرامقاومتتوگفتیمکهاین،کنیشناساییتوانینمیکهاستضعیفاتشناساییاینقدریعنی

شفارادردهایتکندآبراشمابرفاوگذارينمی؟استسختاینقدریعنیاین،خداستتیراندازشوکمانتو

بدهد

چیست؟را موجبِ تاخیر بِسملَشکافرِ بسته دو دست، او کُشتنی ست

بستیمرادستهایشراذهنیمنکافراینماگویدمیکه، گفتماآلنکهراهمینوگفتناهللابسمیعنیلسمبِ

چراشماپساستشتنیکَشماذهنیمن.استشتنیکَکهاو،بودندپیشتازرفتندکهآنهاییگویندمیغازیان

.پرسدمیموالنا؟چیستشماخیرأتموجبوشیدبکُرااوکه،لحظههربریدنمیراخدااسم

براي.استپوشاندهرازندگیروياینکهبراي؟استکافرچرا،اًواقعاستکافرکهذهنیمنکافرشمانفسکافر

توانیمنمی،یکتاییفضايبهبرویمتوانیمنمیهستیمذهنیمنهستیمذهنیمناینتويماکهزمانیتااینکه

.شویمنمیخورشید،شیمباداشتهدرستیدینتوانیمنمیشویمزندهاوبه

جايبهلحظهایندرچرا؟شویمنمیخداجنسازچرالحظههریعنی؟آوریمنمیراخدااسملحظههرچرا

لحظههرچرا،لحظهبهلحظه،لحظهبهلحظه؟شویمنمیخداستکهاتفاقزیرجنسازببینیمرااتفاقاینکه

بسمل.استبسملهمینصفرمقاومتچون؟رسانیمنمیصفربهرامقاومتلحظههرچرا؟شویمنمیتسلیم

.پرسدمیموالنا؟چیهماخیرأتموجب.خدانامیعنیالرحیمالرحمناهللابسمیعنی

دید کافر را به باالي وي اشدر پی اشآمد آن یک در تَفَحّص

ایننفسایندید،جستجویعنیتفحص؟استکردهخیرأتاینقدرچرااین؟استشدهچیببینمبرومگفتیکی

مانفسایناستبستهدستشکهکردیمماکههاییشناساییاینۀ هموجودبایعنی،صوفیرويافتاده،کافر

میهشدارموالناببینید،کنداذیتراماتواندمی،بترساندراماتواندمی،کندخشمگینراماتواندمیهنوز

:دهد
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چو شیري خفته باالي فقیرهمآن اسیرچو نر، باالي ماده وهم

ذهنیفقیر،نیستفقیردیگراین.فقیررويبودافتاده،شیرماننداسیرآن،افتدمیمادهروينرکههمینطور

هر.هستیمخداجنسازما،داریمماکهمقامیونأشبا،استآمیزتوهین،افتادیمماننفسزیرمایعنی.است

دنیاجنسازتوکه:گویدمیبه ما صدایییکنیرویییکلحظههردخترشوخواجهآنداستاندرهملحظه

منسويبهنیستیدنیاجنسازتوکهارجعینداياینبارهاموالنا،ایمخواندهبارهاو. برگردمنسويبهنیستی

. ماروي نفساستادهافتمادهباالينرمثلکهبینیممیاینجاحاال،نکنمعطل، نشوسرگرم، برگرد

از سر استیز صوفی را گلواوخاییددست ها بسته، همی 

ذهنیمن.جویدمیراصوفیگلويستیزهاثر.استبستهمانفسدستاًحقیقت،بودبستهدستهایشحالیکهدر

،درونیة ستیزعلتبههمآنوریزدمیراماخونهنوزوودجمیراماة خرخراگراآلن،استبستهشهایدستما

مسئلهبیرونیچیزهايباما،دروندراینکهیعنیستیزه، استدرونیستیزه؟کنیمتمامراستیزهماشودمیآیا

ستیزهشما،چیزيیاکسیباکنیدمینگاهرویدمیورآنوراینرویدمیراهوقتیداریدمسئلهشمااگر.داریم

وبجودراشماة خرخر،شماۀ بستدستذهنیمنیاشماۀ بستدستنفسکهشودمیسببستیزههمین،دارید

.ببردهوشازراشماوبیافتدشماروي

صوفی افتاده به زیر و رفته هوشخایید با دندان گلوشگَبر می

زیرشبهصوفیوجویدمیراگلویش،بودبستهدستهایشحالیکهدردندانبا،ذهنیمنیعنیکافریعنیگبر

منهنوزدادهمابهموالناکهاطالعاتیاینۀ همازپساگر.ماستوضعیتاین.بودرفتههوشازوبودافتاده

قصهآنآخریاراقصهایناولشعرکه.برویمهوشازماومارويبیافتدوبجودراماة خرخرتواندمیماذهنی

چیزهانو آهستیمذهنتماشاگروقتییعنیذهنیمنبامبارزهوحرصوخشمکه موقع گفتکهبودکهراقبلی

.استسختخیلیاین،شودبدزدیدهنگذاردتوجهش،نرودبایستداگرکسی،شندکمیراما

ما؟شدیمبیدارذهنخوابازیا،بخواباندراماتواندمیشدگیهاهویتهموذهنهنوزیعنیرفتیمهوشازما

بدانیدولی.بدهیدجوابهنخودتانبهبپرسیدخودتانازشما؟راذهنیمنهوشیایمداررازندگیهوشاآلن

گلويراشماة خرخرجودمیاگر،استبستهذهنیمندست،استدادهشمابهبرنامهاینکهاطالعاتیاینباکه

شودمی.ندارداشکالیییدگومیهمبازولی،بینیدمیراحرکاتشۀ همشمایعنی،جودمیبستهدست،راشما
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مالمالمت،استذهنیمنمالگوییایراد،استذهنیمنمالگرفتنایراد،استذهنیمنمالغیبتبدانیمما

ذهنیمنمالاضطراباستذهنیمنمالنگرانیمثل،چیزهاۀ بقیواستذهنیمنمالتوقع،استذهنیمن

،استذهنیمنمالدیگردردهايتمام،است

میبازرادهنمانوقتی؟توانیمنمیچرا؟نکنیمبدگوییتوانیمنمیمایعنی؟بیافتندماروياینهابگذاریمهمباز

میقطعهمانجاخوب شناسیمشمیماوهستبستهذهنیمندستچونبزنیمحرفیکیسرپشتکنیم

خشمگینوافتادهاینطورياتفاقاینچراکنیمقضاوتودانممیبگوییموشویمبلندخواهیممیوقتی،کنیم

ازونه چیز دیگر اینجادراستکافرمعنیبهگبرضمندر،نیفتدمارويگبراینتابنشینیمتوانیممی،بشویم

.نرویمهوش

ايحربهخسته کرده حلق او بیايبسته گبر، همچون گربهدست

حالیکهدرکردهزخمیرااوحلق،هستزخمیمعنیبهینجاادرخسته،گربهمثلذهنیمنکافراینگویدمی

خنجر.بوددندانهایشهمینفقط،استبستهپاهایشهم،استبستهدستهایشهم،نبوددستشسالحیهیچ

!داشتهمخنجر،استصوفیآقايدستهمحضورخنجردستهم

ریش او پر خون ز حلق آن فقیرنیم کشته ش کرده با دندان اسیر

همخودشریشهم،صوفیاینوفقیراینریشوکردهکشتهنیم،کردهجاننیمراصوفی،ذهنیمن،اسیراین

هنوز.استزندگیمعنیبهاینجادرخون.استما خونازپرماذهنریش.استخونازپراسیرریشاًمخصوص

می ماهنوز،بستهراسماع هنوز،باشیمشادلحظهایندرماگذاردنمیهنوزماذهنیمن،مکدمیرامازندگی

هنوزماۀ کیندرمارنجش، درمادرد، در ماخشمدرشودمیگذاريسرمایهوآیدمیورآنازانرژياریمگذ

. او شدهریشبهآلوده،ماستحیاتۀ مایکهخونییعنی ،استخونازپرذهنیمناسیرریش

خویش و پستچو آن صوفی شدي بیهمتچو تو کز دست نفسِ بسته دسهم

هستبستهدستشکهذهنیمنکهنفسیدستازکهتومثل،کردهمیصحبتچیبهراجعگویدمیاآلنموالنا

وذهنیمنبههوشدارايواصلیخودازهوشبیاینجادرخویشبی.پستوخویشبی،شديصوفیآنمثل

.استمشخص،حقیر،کوچک،پست
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صد هزاران کوه ها در پیشِ توکیشِ توعاجز ز تَلّیاي شده

اینقدرتویعنی،تودینیعنیتوکیش،کوچکۀ تپیعنیتل،کندمیگیرينتیجهموالنا،دیگرگویدمیمابهاآلن

راتوتوجهتمامیاوکندمیخشمگینراتوکوچکیچیزیکیعنی.شديعاجز،بگذريتلیکازکهنداريدین

.استتلایني آن،توشويمیکشیده.کندمیجذب

ازکهتو.داريیبزرگشدگیهايهویتهمکهبگویدخواهدمی.داریدپیشدرکوهتاهزارانکهدانیدمیشما

هویتهم؟بیندازيرابزرگشدگیهايهویتهمتوانیمیجوريچهبگذريتوانینمیکوچولوچیزاین

بافرزندباشدگیهویتهم،ماعادتهاي،ماايهستهباورهاي،ماسمجهمینابشدگیهویتهممثلشدگیهایی

رنجشیککهکسی.اندکوهاینها؟بیندازيرااتکینهجوريچهخواهیدمیشماکینهبا،قومیتباهمسر

ۀ کین،داریمنیدیۀ کینماگفتیمبارها؟بیندازدراسالهصدچندۀ کینخواهدمی،بیندازدتواندنمیراکوچولو

.داریمقومی

دانمنمی؟توبهکردندچیکارحاالهشدچیآقا.متنفریمگوییممیماآدمهاسريیکازبینیمیدفعهیک

؟دبیندازیتوانیمیشما،دارندهمهوباشدجمعیکینهیکاگر؟بکنیخواهیمیچیکار،گرفتمیاديطورهمین

بودنزندهحاالوتواعتقادوتوبینشیعنیتودینیعنی.کنیردتوانینمیراتپهیکداريپیشدرکوههزاران

.کنیردتوانیمیراکوچولوچیزاینکهبدهیتشخیصکهنیستاینقدرخدابهشما

کوه؟چو همهايچون روي بر عقبِهمردي از شکوهزین قَدر خَرپشته

ي شکوه یعنیمردترسازتوخرپشتهذره یک،تپهمثلکوچولونیستکوهمثلحاال،بزرگۀ شتپیعنیشتهپخر

ازخواهیمیجوريچه.ترساندمیراماکوچولوچیزهاياز ترسیممیچقدرماکهبینیمی،مرديترس

میفکرکنیممیپیشرفتذرهیک ،دیگرباملبرویممیهمینخطرناكهايگردنه؟بگذريخطرناكهايگردنه

.باملب،یدیمرسدیگرکنیم

تیراندازشوکمانماامروز؟شويبردآنهاازخواهیمیجوريچه.استبلند،گویدمیاستلغزندههاگردنهاین

،تیرهاآن.بیندازدتیربدهاجازه،صفردانممی،صفرقضاوتصفرمقاومتلحظهاین.استکلیدهمان،خداست

.مفیدندفقطآنها،اندشناساییتیرهاي
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دریغبیهم در آن ساعت، ز حمیتازیان کُشتند کافر را به تیغغ

راغازیان.داشتندکهغیرتیرويازمضایقهبدون، لحظهآندر،کشتندشمشیرباراکافرجنگجویانگویدمی

راهنماییلبتهاو.شبکُراا مذهنیمناینبخداراتوکه گفتیممیکردیممیپیداراموالنااینما،کنیمنمیپیدا

امروز می .بشویمراحتشرشازجوريیک راخودمانبستهدستنفسبتوانیمماکهکندمیکمکایشانهاي

باباید.استشدهآسانکارهامی کند شما می بینید، کاريهرکهچرا،استبستهدستشتاننفسدانید که

.کنیدانتخابشما،انتخابتواناییوشناسایینیرويباوآزادة اراد

حضوربینش،بینشآنباماکهدهدمیمابهبینشی،شودمیردماازایزديخرد،صفرمقاومتلحظهایندر

ورویممیجلولحظهبهلحظه،بینیممیراپایمانجلوي،نداریمقضاوتیهیچهستیمتسلیمحالیکهدر،است

میخواندمامروزراابیاتاین،دردمیرا هاپردهۀ همودشمیتابانآفتابی از روي کهدیدخواهیمروزيیک

.بشویدحفظکهبخوانیداینقدراینتوانید

خویشی و خوابتا به هوش آید ز بیبر رخ صوفی زدند آب و گالب

آبقصهدر.آیدمیورآنازدوبارهکهباشدانرژيآنتواندمیگالبوآب،زدندگالبوآبصوفیرويبرپس

غازیانآنحضورباذرهیک ،آمدهوشبه،شدبیداربودرفتهذهنخواببهاینکهاز.زدندگالبوشیرواشیدنپ

:کهپرسندمیاوازوآمدهوشبه

پس بپرسیدند چون بد ماجراچون به خویش آمد، بدید آن قوم را

؟شتینکُچراشدچیکهپرسیدندازشودیدسرشبااليراقومآنآمدخودشبهوقتی

هوش گشتی از چه چیز؟این چنین بیاهللا اهللا این چه حال است اي عزیز؟

انسانازدور،باشدشماازدور،افتادنبایدحالتاینبه،اًواقعرفتنبایدراحالتاینیعنیاهللاهللا،دندهبدخدا

؟کردهوشبیاینقدرراتوچیزچه؟استحالیچهاینعزیزاي،باشد

هوش افتادي و پست؟این چنین بیدستکُشت بستهاز اسیرِ نیم

؟شديپستوافتاديهوشبیاینطورجوريچه،بودبستههمدستهایشبودشتهکُنیمکهاسیرياز
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چشمدر من بنگرید آن شوخطُرفهچون قصد سرش کردم به خشم: گفت

میذهنیمنبادوبارهداردخشمیکیوقتیببینید.مداشتخشممنتهیکردمراسرشقصدوقتیکهگفت،بله

با عینک من ذهنی به من ذهنی تان وقتیشما،کردنگاهمندرعجیبیحالتیک.ببردراذهنیمنسرخواهد

شوخ چشم یعنی بی حیا، .نگاه می کنید، من ذهنی ردیف می کند همه هم هویت شدگی ها را و شما را می ترساند

یعنی خجالت نمی کشد که ما را به این روز انداخته و ردیف می کند هزار تا هم . نی بی حیا استواقعاً من ذه

:هویت شدگی را، به ما می گوید می خواهی اینها را از دست بدهی؟ و بیت بعدي همین را می گوید

چشم گردانید و شد هوشم ز تنچشم را وا کرد پهن او سوي من

نی همه هم هویت شدگیها را به من نشان داد و همین طوري گرداند چشمش را، چشم را پهن وا کرد سوي من یع

من دیدم اي من باید تایید مردم را از دست بدهم، توجه مردم را از دست بدهم، نمی دانم هم هویت شدگیم شولم 

رئیس می را از دست بدهم، من تمام اعتبارم در جهان براي این است که مردم فکر کنند که من می دانم، مرا

اند، پس من باید از اینها دست بردارم، این که من از دانند، از من راهنمایی می خواهند، به من فالن لقب را داده

.اینها دست بردارم خیالش سبب شد که من هوشم را از دست بدهم

چشم گردانید و شد هوشم ز تنچشم را وا کرد پهن او سوي من

نگاه کنید و من ذهنی تان آن تهدیدات را بکند چه کار می کنید؟ از هوش می روید؟ یا اگر شما به من ذهنی تان 

می گوید اگر دروغ نگویی اگر . می گویید، نه من وا می ایستم، نمی خواهم اینها را، خیلی ها نمی توانند بگذرند

خوب ! ه فالن مقام نمی رسیب. خیانت نکنی، اگر با چند نفر پشت سر یکی توطئه نکنی، این چیزها گیرت نمی آید

چشم را که پهن باز می کنی می توانی از فالن مقام بگذري؟ می توانی از آن پول بگذري؟ از آن اعتبار بگذري؟ 

در نتیجه صوفی ما بیهوش شده، موالنا می خواهد به ما بگوید که . نه آقا من نمی توانم: اینها را می بینی می گویی

نمی شویم؟  ما هم بیهوش می شویم؟ یا 

من ندانم گفت چون پر هول بودگردش چشمش مرا لشکر نمود

ها، ولی شما می دانید االن آن همین که چشمش را چرخاند من یک لشکر دیدم، لشکري از هم هویت شدگی

بعضی. چیزهاي بد هم به ما نشان می دهد. لشکر را ببینید من ذهنی شما بترساند شما می دانید که آنها نیستید

و یک دفعه نمی . موقعها ما پستی خودمان هم می بینیم، کوچکی خودمان را هم می بینیم، دردهایمان را می بینیم
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ما اگر خودمان را درست ببینیم، می بینیم ما نه اینقدر هم که درستکار می گفتیم هستیم . خواهیم ببینیم

خوب باشد نمی ترسیم، چرا . ی چیزها هستیمنیستیم، دروغ هم می گوییم، طمع کار هم هستیم، هم هویت با خیل

بنابراین از لشکر هم .  می گوییم من اینها نیستم، همین که شناسایی بکنم این کارها را نمی کنم و می افتند

. می گوید واقعاً نمی توانم بگویم چقدر ترسناك بود. من ذهنی چشمش را بچرخاند. هویت شدگیها نمی ترسم

. ترسیدم از حال رفتم

رفتم از خود، اوفتادم بر زمینصه کوته کن، کز آن چشم این چنینق

. می گوید حرف را کوتاه کنم از آن چشم پهن که مثل لشکر نمود من از خود رفتم و به زمین افتادم

هنوز به . من امیدوارم که هیچ کدام از ما از گردش من ذهنی و اسیر دست بسته با این شناسایی ها از هوش نرویم

و وش حضور این لحظه زنده باشیم، بصورت ناظر به ذهنمان نگاه کنیم، هر چقدر تهدید کرد ترساند نترسیم،  ه

من می خواهم به . من این حضور را می خواهم. بگوییم نه، هر چه را که تو تهدید می کنی از من بگیري من حاضرم

براي . یستم می خواهم به ان حضور زنده بشوممقصود اصلیم که از آمدن به این جهان هفتاد هشتاد سال بیشتر ن

. من مهم نیست این چیز من را از چه می ترسانی؟ نترسان؛ نمی ترسم

ولی البته یادمان باشد این صوفی یک مشخصاتی داشت که سایه پرورد بود، درد نکشیده بود، و به زور می 

که غازیان رفتند و او را گذاشتند چیزي یاد اش و اینخواست غازي بشود، مجاهده نکرده بود، و حتی آن تنبلی

.امیدوارم که این قصه مفید بوده باشد. هنوز در ترس جانش بود. نگرفته بود
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گنج حضور در تلگرامهاي هلینک متن کامل برنام
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