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1787شمارةغزل،شمسدیوان،مولوي

فزونهلااوّزگردد،توعشقآمدآخرگر
آخِرُونَ السّابِقُونکَخداتوقیعتبنوشت

اوهایإِنَّا فَتَحْنَازِاوغرایِطُشدهزرین
آبگونجانِحبرازاوصورهتایکردهسر

زدهتکیهدینختتبر،آمدهدگربارآدم
ونافُّالصّحنُنَسرهایآمدهشکرسجدهدر

؟عاشقانصفّپیشدرجهاندرباشدکهستمرُ
خوندریایدرروزهرخوشرانندمیشبدیز

رفَورّکَزانخونحبردرسربربیدهصددوسوهر
ونعُراجِیهِلَاِاانَزرکَشِچونخندانورقصان

برجهد،سنگینکوهِبرفتدعاشقسایهگر
آزموننک؟ریمنکتوزندقهادَّصَچرخهنُ

اوچاقاچاقِتوبشنو،اواشراقِزدکوهبر
زبونموسیشدکهجاآن؟دوَبُکهمسکینکوهخود

نردبانکمینهباشدآمسانموسیپیشخود
؟دوندنیایِکوجانکو؟ریسمانکو؟آمسانکو
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جاندریایاوزیردر،دانکاهمشتیتوراتن
درونازآفتابیصد،ایذرهبیرونزچهگر

حقاستپختهراتودیگ،طبقزرینوخورشیدی
کنونتوشدستیطالب،قبَسَدربودیمطلوب

افراشتهبرگامسال،کاشتهشتیکِپاراو
سونفُخواندمیخویشبر،برداشتهزمینازسر

اوطاسوکاسشادای،اوکاسازگشتمستجان
سرنگونگردونطشتِشداشسجدههبرکهطاسی

ارموفردوسرشکای،کرمازتربیزمشسای
نونرغَاَگشتمعشقدر،زدیمناندرچنگتا
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.کنممیاز دیوان شمس موالنا شروع1787با سالم و احوالپرسی برنامه گنج حضور امروز را با غزل شماره 

1787شمارةغزل،شمسدیوان،مولوي

فزوناولهازگردد،توعشقآمدآخرگر

آخرُونَ السابِقُونکَخداتوقیعتتبنوش

هاي اولیه یعنی قبل از تو ولی از عشق،یعنی بعد از همه آمده،می گوید که گرچه که عشق تو اي انسان آخر آمده

.که انسان بعد از همه آمده و پیشتازتر از همه هست: و فرمان تو را خدا اینطوري نوشته که. افزونتر خواهد شد

بعد ،بعد نبات آمده،چون اول جماد آمده،ت که گرچه که ما انسانها آخرین مخلوق هستیمو معنیش این اس

بعد ذهن انسان هم یک جایی است که انسان آنجا معطل ،حیوان آمده و هوشیاري همینطور تکامل پیدا کرده

و از همه راه آمدهاین که ولی عشق تو یعنی وحدت تو با خدا این که هوشیاري . شده و مدتی حالت جسمی داشته

. این حالت در انسان از همه چیز جلوتر است،االن دوباره هوشیارنه از جنس او بشود،اول از جنس خدا بوده

اگر ) آیدمیاز کلمه گردد(توانیم هر چه سریعتر میو،یعنی ما بیشتر از همه موجودات شبیه خدا هستیم جنساً

. ه بشویمروي خودمان کار کنیم به بینهایت او زند

خواهیم آن را توصیف کنیم به زبان ذهن از جنس بینهایت و ابدیت است میبارها هم گفتیم که خدا آنطور که

توانیم به این لحظه میاز جمله ما از جنس این لحظه هستیماو وبدین معنی که در این لحظه عمق بینهایت دارد و

بهترین حالت ،و از جنس او باشیم به این لحاظ بهترین هستیمزنده ابدي آگاه بشویم و همیشه از او آگاه باشیم

.موجود را داریم

مگر او اول خلق نشده؟. موجودي که اول خلق نشده این کار را بکندآن یعنی ما نباید فکر کنیم که حاال چرا 

ي که به فرم آمده آید که هر چیزمیبه نظریعنی. کندمیبینید که صحبت عشق رامیو. گوید اینطوري نیستمی

،کندمیخواهد با خدا یا زندگی حس وحدت کند یامی.خواهد به زندگی زنده بشودمی،ستو البته از بین رفتنی ا

.ولی مال ما یک جور دیگر است

در من ذهنی . پس این عشق از اول بوده حاال بصورتهاي کمتر در جماد در نبات در حیوان و حتی در من ذهنی

شود این عشق میولی عشقی که در انسانی که هوشیارانه از من ذهنی آزاد. خره عشق استانسان هم باال

هفته گذشته صحبت کردیم که .گوید عاشقنمی،عشق:گویدمیفرماییدمیهمینطور که مالحظه. بینهایت است
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. قابل فهم است،کنیم و بارها همین جا براي فهمیدن گفتیم من ذهنیمیاین هویتی که در ذهن ما احساس

به این معنی که هوشیاري با . یک جهل معنوي است،فقط یک ناهوشیاري است،حقیقتاً منی در آنجا وجود ندارد

از حرکت فکرهایمان هویتدر واقع ،ما بعنوان هوشیاري یا امتداد او،چیزهاي این جهانی هم هویت شده

.دیک من وجود داراین هویت معنیش این نیست که ،گیریممی

من این ،عقیده من این است،نظر من این است: گوییممی،بریممیو دوباره توضیح بدهیم که ما کلمه من را به کار

،فکر است،گویدمیو هر چه هم،بریم ولی من یک فکر استمیدرست است که کلمه من را بکار. گویممیطوري

.یعنی ما هوشیاري هستیم. اصلی ما نیستو مناست اي از هویت ذهنی جنبه،گوییم منمیو وقتی

ما از جنس امتداد خدا هستیم ) دوباره تکرار کنم این را براي کسانی که تازه به این برنامه پیوستند(پس به عنوان 

از جنس او ،آفرینش استهیعنی مقدم ب،بودن مقدم بر شدن استواز جنس بودن هستیم،هوشیاري هستیم

رسیم به اینجا درست میو وقتی،نیستی هستیم که از نوع چیزهاي فرم این جهانیفرمبیاز جنس،هستیم

.ولی هنوز آن بینهایت خدا را داریم،است که توي تن هستیم

ذهن ما بصورت فکر ظاهرگویند این اسم در میگفتیم وقتی پدر و مادرمان بوسیلۀ تارهاي صوتی شان اسم ما را

و بعداً کلمه من ،پدر و مادرمان منظورشان ما هستیم،شویم این فکر ما هستیممیو پس از مدتی متوجه. شودمی

گفتند که با خودمان مساوي کرده بودیم من هم در واقع میشویم که اسم ما را کهمیبعد متوجه. گیریممیرا یاد

. من هم یک فکر است،برابر با همین فکر است

و ،شودمیاسم ما هم بصورت فکر ظاهر،شود در ذهن مامیر ظاهرآنهم به صورت فک،گویم منمیپس وقتی

.گیردمیدهیم در اینجا بینهایت کاهش و یک تعیین صورتمیآوریم مساوي فکر قرارمیوقتی ما آن بینهایت را

تعیین یعنی توصیف بینهایت بوسیلۀ فکر یعنی این که بگوییم این بینهایت مساوي یک فکر محدود است این 

. این توصیف بینهایت است و درست نیست. عیین استت

شویم که بعضی چیزها به یک صورتی متعلق به ما میمتوجه،و پس از این که این اسم را مساوي من قرار دادیم

. مال من هم یک فکر است،گیریممیبعد آن موقع کلمه مال من را یاد،هستند

یواش یواش چیزها را من مال »مالِ من«،»من«،»اسم من«. وندشمیقاطی،شوندمیپس سه تا فکر باهم یکی

این چیز .کنممیجمعها وکنم به این چیزمییک جوري آن فکر اولیه را و من را یا اسم را مربوط. کنممیخودم

با این کار من دارم بینهایت را به محدودیت . اسمش تعیین است،شود اسمش من ذهنی استمیفکري که تشکیل
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افتد و پس از یک مدتی مرا میاتفاقی داردچهدانستند میاگر پدر و مادر آگاه باالي سر من بودند،کنممیبدیلت

.کردند که این بافت ذهنی تو نیستیمیآگاه

توانم به چیزها می،از جنس بینهایت هستم و آنطرفی هستمو من که هوشیاري هستم ،بعد در این بافت ذهنی

و این . گویم مال من استمیهویت بدهم به این چیزهایی که،یعنی هویتم را تفویض کنم،همدبخاصیت وجود 

و این هویت ذهنی که ،چیزهاي فیزیکی از آن جنس هستند،باورها از آن جنس هستند: چیزها را بارها گفتیم

گوید مال من میاصطالحاًیکی از آن چیزها را که با آن هم هویت شده ،شودمیبزرگ،کندمیدارد توسعه پیدا

گیرند میاویا از،کندمیمثالً بچه اسباب بازیش را گم،شودمیوقتی جداش چسبانده است و فکر آنها را به خود

.کند به گریه کردنمیروعششکند مییا

دیدي که من ججدیدي باشود با چیزمیشود و دیگر دارد آشنامیگفتیم این بخاطر این است که هویتش کوچک

درست ،عیین یافته یا توصیف شده بوسیلۀ فکرتحاال این من .است و آن من اولیه را رها کردهاینکند میفکر

توي جیب راکند در این جهان جدایی را یاد بگیریم و غذا را دهن خود بگذاریم و پول میاست که به ما کمک

. شناسایی کنیم که ما این نیستیممایدولی یک بافت ذهنی است که با،اینهاوخودمان بگذاریم

. شودمیبودیم خود بخود ظاهرآن دوباره آن چیزي که ما،به محض این که شناسایی کنیم که این توهم است

و یک ، یعنی با شناسایی این که این تعیین و توصیف ما و خدا بصورت جسم غلط بوده و توهم بوده و اشتباه بوده

فقط کافی است ،شودمیآن چیزي که ما هستیم خود به خود ظاهر،ادگیري جدایی بودهبراي یچیز موقتی بوده 

آدمهایی مثل . نا آگاهی انسانها استافتدمییقوعلت این که این کار به تع. که شناسایی کنیم این موضوع را

.ن نیستیماین توهم را که ما ایوکنند به ما که شناسایی کنیم این بافت ذهنی رامیموالنا کمک

مال من ،چون مال من را یاد گرفته،کندمیهر چی که پیدا،کندمیپس به تدریج که این بافت ذهنی توسعه پیدا

چسباند به میفکر راو. دهدمیحس هویتآنگیرد بهمیکند و آن چیز رامیآن را استفادههم یک فکر است 

و یواش یواش باورهاي اجتماعی و شخصی و مذهبی ،شودمیگشود بزرمیدوباره این دارد بزرگ،این فکر بزرگ

گرده به چیزهاي شخصی خودش میبر، ودانمنمیچسباند به این و ملیت رامیکند به فکر ومیاینها را تبدیل

و.کندمیجزو این،کندمیبه فکر تبدیل، همۀ اینها راخوشگلم یا زشتم،مثل این که از جنس مرد هستم یا زنم

این که هر لحظه این چیزهایی که به آنهابراي ،یک باشنده خطرناکی است،البته این بافت ذهنی که ما نیستیم

ممکن است یا بشکنند یا ،اینها گذرا هستند،یم به خودماندچسبانگرفتیم وگوییم اینها مال من هستند و می
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بنابراین بافت ذهنی دائماً. ت باطل در بیایندفکرها ممکن اس،بروند مثل آدمها که ممکن است بروند، بیفتند

گیرند؛ مامیآنها مورد تهدید قرار،چسبیدهآنها هر چی که این به. کنیم این هستیممیفکرماو. ترسدمی

.ترسیممی

یک جنبه از این بافت ذهنی،گویید منمیهر موقع شما. ما نیستیمی حقیقتاًلبینید که این هویت بدمیحاال پس

کند میبافتی است که وقتی فکر شروعاست یکپس این بافت ذهنی یک سیستم . کند نه شمامیدارد صحبت

و البته قسمتهایی از این .کنیممیحس هویت،شویممیکنیم که ما داریم بزرگ و کوچکمیما حس،به تغییر

ن رنجشها هم هنوز توي این بافت ذهنی رنجیدیم آ،و ما ناراحت شدیمکَنده شده که مطابق میل ما نبوده قبالً

چرا؟ براي این ،گوید یا من ناقصم یا قربانیمی،سی بپرسند که خودت را توصیف کنبارها هم گفتیم که از ک.مانده

افتاد چون افتاده میو این اتفاقات نباید. شودمیافتاد چون با اتفاقات هم هم هویتمیکه این اتفاقات نباید

هاي بچه،کردممیهمسر بهتري پیدا! خریدممیخانه بزرگیاافتادهمیبایدیا این اتفاقات ! ات شدمقربانی اتفاق

.حاال این بافت ناقص است! شدند و اینها چون پیش نیامدهمیمن باید بهتر

ما گلها اصالًکنیم به ما ظلم شده یا این کهمیاین بافت شبیه یک گلیم است که بعضی گلهایش افتاده و ما حس

کند این بافت ذهنی است وضعش خراب است و میهر کسی که فکر. را بدست نیاوردیم در نتیجه ناقص هستیم

فکر،ترسیدمی،خشمگین هستید،کنیدمیاگر شما االن غصه دارید حس نقص. وریندطاکثر مردم جهان این

کنید بافت میپس شما فکر،مده مردنی نیستاین بینهایت و ابدیت که از آنور آچون،کنید که مردنی هستیدمی

این ساخته و پرداخته ناشیانه هوشیاري است در . کافی است که بشناسید که این همه توهمی است. ذهنی هستید

،کردیمنمیو اگر ما ستیزه،تواند بشناسد که این توهم است و خودش را بکشد عقبمیاول و االن هوشیاري

به ماهم شناساند و توهمی بودن این بافت را میخودش را به مای یواش یواش زندگ،کردیمنمیمقاومت

،اینجا هم یک عشق ناقصی داریم که عشق من ذهنی به خداست،این بافت هستیمماخوب وقتی. شناساندمی

به . مشویم که ما این توهم ذهنی نیستیمیولی حاال ما االن متوجه.که این عشق نیست،خداي تقلبی و جسمی

دوباره برگردد روي خودش هوشیارانه قائم ،محض اینکه شناسایی کنیم و آن هوشیاري اولیه که بینهایت بود

هیچ عشقی تا حاال همچو چیزي نبوده همچو .شودمیعشق ما از عشقهاي اول افزون،بشود بینهایت بشویم

:گویدمیشود براي همینمیعشقی نبوده؛ چرا؟ براي این که در ما زندگی به بینهایت خودش زنده
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فزوناولهازگردد،توعشقآمدآخرگر

عشق ما ،عشق ما بهتر از عشق حیوان است،عشق ما بهتر از عشق نبات است،عشق ما بهتر از عشق جماد است

اي بر،عشق ما بهتر از هر چیزي است که در عالم وجود دارد تا بحال بوجود آمده. بهتر از عشق من ذهنی است

ما بهترین و عمیقترین ،ما که بعداً آمدیم،که آخرون یعنی ما،توقیع یعنی فرمان،این که خدا یک فرمان نوشته

.عشق هستیم

. شما وجود دارید؟ نه. در این بینهایت دوباره هویت وجود دارد؟ نهو حاال اگر ما به بینهایت او االن زنده بشویم

گوید مثالً نمی.گوید شمانمیگوید عشقمیبراي همین،ه این موضوعتوجه کنید ب.بازهم زندگی خودش است

گوید می،با دویی سر و کار داریمما باالخره دانید که میولی مرتب!عمیقترین خواهید بود،بروید آنجااگر شما 

دي و باید به تو آخر از همه آم:یعنی فرمان شما بوسیلۀ خدا نوشته شده و فرمان هم این است که،توقعیت خدا

تو از جنس من :گفتهاو و این قضیه سابقون با توجه به اینکه روز اول زندگی به ما .بینهایت من زنده بشوي

در واقع در این لحظه مرتب داریم از جنس خودمان. از جنس او هستیمدانیم که میو ما. هستی؟ و ما گفتیم بلی

کنیم در بیتهاي بعدي خواهیم دید که چگونه مین داریم صحبتاال.شویم هوشیارانهمیاز جنس اویا،شویممی

. ما هوشیارانه از شر این توهم آزاد بشویم و دوباره آن بینهایت اولیه بشویمکند که میآن به ما کمک

...القیامهیومالسابِقُوناآلخرونَنحن: حدیث

...آخرتدرپیشینیانوهستیمدنیادرپسینیانما

یعنی در السابِقُون آخرونَکه: در ضمن این حدیث است، کردنداز این حدیثکهاي استجور ترجمهاینهم یک 

و همانطور که بارها گفتیم و .فعالً باید بایستد،ولی قیامت سنگ امکان ندارد،تواند قیامت ما بشودمیاین لحظه

برکت وشویم هر چیزي که در جهان هست و آنیمکند وقتی ما هوشیارانه به او زندهمیامروز هم موالنا تاکید

.آنرسیم بهمیحاال االن. براي شناسایی خودش،شود احتیاج داردمیانرژي که از ما ساطع

:بخوانیم،اجازه بدهید این دو بیت را که قبالً هم خواندیم از فردوسی

مردمآفرینشاندرگفتار،فردوسی

اندبپرودهمیانجیچندینبهاندآوردهبرگیتیازدوتورا

،که از پیش خدا آمده از آن جهان آمدهداریم گوید که ما انسان یک هوشیاري میگوید؛مییعنی همان معنی را

هوشیاري و مواد شیمیایی ،اندولی همانطور که ما را ساخته،آمدهجهاناین یکسري مواد شیمیایی هستیم که از
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حداقل ما دیگر هم بوده هاي حاال اگر میانجی،میانجی همین که االن گفتم،میانجی زیاد بوده،دهبه هم قاطی ش

یعنی . که جماد است و نبات است و حیوان هست و هوشیاري آمده و ذهن است،شناسیممیاین سه چهار تا را

. میانجی ذهن را هم شما دست کم نگیرید

و خفیف بوجود بیاورد و در این هم هویت یک هم هویت شدگی ولو خالصههوشیاري وارد ذهن بشود وحتماً باید

رویم به ذهن و به مییعنی وقتی ما به صورت هوشیاري،افتدمیشدگی با ذهن و چیزهاي این جهانی یک اتفاقی

امروز ،گیردمیمثل اینکه در آنجا در خواب یک جور دوباره یک قسمتی از پخت و پز ما آنجا صورت،خواب ذهن

،پختهها هم میانجی،هم،یعنی خدا حلواي ما را پخته یا دیگ ما را پخته. دیگ ترا پخته است حق: گویدمیموالنا

،شودمیزیاد نگهداري خرابدیگر اگر ،شودمیولی وقتی غذا پختهدرست است؟،من ذهنی هم پختهتوي 

،این من ذهنی دائمی نیست:که به ما بگویند کهتوي ذهن با پدر و مادر عشقی زندگی همین پنج شش سال اول 

.دیگر هفتاد سال نباید من ذهنی داشته باشی.کافی است

مداربازيبهراخویشتنتوییشمارپسینفطرتنخستین

یعنی هر،تویی،اولین هوشیاري که از خدا جدا شده و آخرین شمار یعنی آخرین مخلوقاولین فطرت یعنی 

یعنی این لحظه شما بعنوان هوشیاري اگر به آنچیزي که ذهنتان نشان! خودت را به بازي مشغول مکن.انسانی

بازي یعنی .تو مشغول بازي هستی،ستیزه داري،دعوا داريدهی و مشغول آن هستیمیدهد واکنش نشانمی

به بینهایت زنده بشود و بتواند از آن اینکه هوشیاري بجاي این که این لحظه توجهش را روي خودش نگه دارد و 

یعنی خورشیدي . خورشیدي و زرین طبق،تو آفتاب زرین طبق هستی:داریمهم غزلدر.جهان برکت را بیاورد

یعنی ما،آوريمییعنی این خالصه چیزهاي خیلی خوبی پر برکتی از آنور،هستی که طبق تو طالیی است

. ماگر به خودمان زنده بشوی،آوریممی

کند و دچار دردمیکند و ذهن تغییرمیهر کسی که به ذهن نگاه،ولی ما خودمان را مشغول کردیم به بازي

به ،کندمیخودش را با ذهنش بزرگ،گرددمیدنبال خودشدر ذهنو،شودمیدچار بزرگی و کوچکی،شودمی

،این چیزها احتیاج دارد و بدنبال این چیزهاستبه،و از من بگویید،توصیف کنید،گوید مرا تعریف کنیدمیمردم

براي این که ما بهترین . گوید قدغن استمیاین بازي براي ما فردوسی. کندمیدارد خودش را مشغول بازي

.خواهد به بینهایت خودش در ما زنده بشودمیخلقت خدا هستیم و او
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اوهايإِنَّا فَتَحنَازِاوطُغرايِشدهزرین

آبگونجانِبحرازاوصورتهايهکردسر

فرمان این است که فرمان چی بود؟.الزم االجرا شده،او یعنی اجرایی شدهطُغرايِزرین شده،طغرا یعنی فرمان

یا اگر ما ذهن را وشودمیدر انسان او به خودش زندهو. بهترین مخلوق اوست،انسان آخرین مخلوق اوست

.تیمخیلی شبیه خدا هس،ساکت کنیم

امروز مفصل ما توضیح خواهیم داد ولی براي اینکه راإِنَّا فَتَحنَا.او آمدههايإِنَّا فَتَحنَاگوید از میمنتها اجرا شدنش

آوریم و این پیروزي آشکار که ما اگر مییعنی ما هر لحظه یک پیروزي آشکاري براي تو پدید،بیت را معنی کنیم

،شویم در این لحظهمیاین است که به محض اینکه تسلیم،توانیم ببینیممیمبکشیم عقب ناظر ذهنمان باشی

.کندمیاو ما را پیروز،کنیممییعنی اتفاق این لحظه را بدون قید و شرط قبول

،م و با توهم مشغول بازي هستیمیشناخت اینکه ما توي توهم هست،پیروز به چی؟ پیروز به شناخت این من ذهنی

اگر سی سالتان ،توجه کنید این پیروزي است به این دلیل که شما تجربه دارید.شویم به توهممیوزو اینکه پیر

بینید در سی سال مقدار زیادي هم هویت شدگی با چیزها و با انسانها و با دردها در این سی سال ایجاد میاست

این ،گذردمیاختیار و معتاد گونه از سرتانبیو فکر بعد از فکرياي و توي این هم هویت شدگیها گیر افتادکرده

فکر را متوقف کنم؟ اینگویید من چگونهمی،دردناك هستندها فکرها توي شان هویت است بعضی

که این بافت ذهنی به شماهایی از شکنجه،نمی توانید خیلی از شما ممکن است به دکتر روانشناس رفته باشید

برند به قرص و مشروبات الکلی و میپناهها این چه جوري خالص بشوم؟ خیلیگویید که من از شر می،دهدمی

. توانند شناسایی کنند که این توهم استنمیو،هاي این بافت ذهنی را تحمل کنندتوانند شکنجهنمی،مواد مخدر

طغراي او : گویدیممنتهی.دادمیشان نشانایتوانستند اصلشان که بینهایت است خود بخود خودش را به میاگر

اینطور نیست که شما یک دفعه ،فقط یکبار نیستإِنَّا فَتَحنَاپس این ،اوهايإِنَّا فَتَحنَاپس ،شودمیفرمان او اجرا

ها که إِنَّا فَتَحنَادر نتیجه در اثر این . خوانیممین است االنآآیه قر. شودمیلحظه به لحظه دارد اجرا. پیروز بشوید

ما انسانها وقتی این توهم را . پس صورتهاي او صورت شماست،صورتهاي او. افتدمیلحظه اتفاقلحظه به 

یعنی همه بصورت حضور و هوشیاري از خود . کنیم صورتهاي مختلف او هستیممیکنیم و رهایشمیشناسایی

.ریزندمیشوند از توهم و توهم رامیجدا،آگاه
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یعنی خودش یعنی خود خدا بصورتهاي ما در . کنندمیدر فضاي یکتایی سردر نتیجه در بحر جان آبگون یعنی 

،هوشیاريبحربحر جان ،بحر یعنی دریا. شودمیزنده. کندمیسرش را بیرون،کندمیفضاي یکتایی هی سر

.شبیه آب!! نه آب ها،گوید آبگونمیبه این دلیل،داراي زندگی،خالص،شفاف،آبگون شبیه آب

این هم عرض کنم خدمتتان که وقتی ما . ها ما مطالعه کنیمإِنَّا فَتَحْنَازه بدهید یک کمی راجع به حاال اجا

حتماً باید اینها را توضیح ،فرمایشات حضرت رسول،های قرآن و حدیثرسیم به آیهمیخوانیممیموالنا را

مشا باید ،ا کسان دیگر کار نداریمحاال ما ب،شود که یکی اینها را بپرد و در خواندن موالنامنی.بدهیم

.مهه ابیات را خبوانید و هر بیتی را معنی کنید

یعنی بنویسید توي تخته ،همه را باید آدرس بدهید،آموزش آن اشتغال دارید همه را باید نشان بدهیدبه و همین طور اگر مثالً 

خواهد اینها را مییید دو بیت حذف کنید و بگویید من دلمشما مثالً بیاشودنمی.سیاه بگویید که این است و منظور این است

آدم باید هوشیار .بودعشقمنظورش مثالً. یا نه پنج بیت را نخوانید و پنج بیت را مثالً در یک جمله خالصه کنید. حذف کنم

. شودنمیاین طورينه. باشد

تا آنجا که مقدور ،کنیدنمیر امانتاینطوري هم خیانت د،رویش تاکید کنید،بیت به بیت باید بخوانید

فهمند که اینها را تو میاگر هم چیزي بگویی مردم،گویینمیکنی از خودت چیزيمیاست حقیقت را ارائه

اینها ،گفت این رانمیفهمند که تو غلط گفتی این بیتمیگویی و اگر هم غلط گفتی حداقلمیاز خودت

.درست است،یند امانتگومیاین را. خیلی کار خوبی است

1آیه ،)48(فتحسوره،کریمقرآن

لَک فَتْحا مبِینًاإِنَّا فَتَحنَا

. ایمرا مقدر کردهو آشکاري ما براي تو پیروزي نمایانی 

اگر هم در این زمینه بکار رفته . مربوط به پیروزي یک گروهی بر گروه دیگر در جنگ زمینی نیستآیه و البته این 

پیروزي پس این پیروزي نمایان و آشکار،دهممیاي که االن به شما نشاننه این نه آیه،لط بکار برده شدهحتماً غ

ما ،البته سابقه دارد.به توهمی است که انسان فکر کرده آن هست. به ناهوشیاري است،انسان به من ذهنی است

سر چی ،دمها کشتندآکردیم اخیراً که اینهمه دو تا جنگ جهانی،این همه جنگ کردیم اینها آدم کشتیم اینهمه

. االن هم همینطور است،بصورت توهم بوده،سر عدم شناسایی توهم! بوده؟ سر همین من ذهنی بوده

و این مذهب فرعی یک سري باورها ،سه چهارتا مذهب،توانیم پیروز بشویم به اینکه مثالً یک دین داریمنمیما

باورهایی یکسريآن یکی هم. داندمیآن یکی را کافر.بردمیو در توهم آن بسر،هگرفته با آنها هم هویت شد
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توصیفوانددادهکاهشراخودشان، فکرندباورها، شدههویتهمآنهابا،شبیه آن را ولی یک کمی متفاوت

و.استکافرویندگمی،استمتفاوتونداردراباورهااینکهيدیگرکسهروباورهااینۀ بوسیلاندکرده

شماشدههویتهمفکرهاياینکهکنیدشناساییشماکهکنیممیکمکشمابهماگویدمی.آنهاباجنگندمی

.راخودتهم،بشناسیمراهمشماکهکنیممیکمکشمابهما.هستیداینازعمیقترخیلیشما، نیستید

:گویدمیدوۀ آیدردهدمیتوضیحو؟درسته

2آیه،)48(فتحسورهریم،کقرآن

)2(قیمالیغْفرَ لَک اللَّه ما تَقَدم من ذَنبِک وما تَأَخَّرَ ویتم نعمتَه علَیک ویهدیک صرَاطًا مستَ

تمام کند و تو را به و نعمت خود را بر توبیامرزدتوبرايباشداینازپسآنچهوبودهاینازپیشآنچهراتوگناهخداتا

) 2.(صراط مستقیم راه نماید

بیامرزد یاد آوري کند این براي انسان توبرايباشداینازپسآنچهوبودهاینازپیشآنچهراتوگناهخداتا

و . کنند براي حضرت رسول است، این آیات مربوط به انسانهاستمیبرخی فکر. است یک نفر آدم خاصی نیست

. داندمیکاربردش را در مورد انسانموالنا هم

اینهاآیدمیمرتبکهبعدشهايآیهواسترسولحدیثکهآخرُونَ السابِقُونکهماخوانیممیکهغزلیاین 

،دهدمیتوضیحخودشداردونیستخاصانسانیکبهمربوط،هستانسانیهربهمربوط

ماکهستهاینگناهاولین، کهستهاینگناه؟چیهگناه، استاهگنکهراشدگیهاهویتهماینخدا:گویدمی

اینودادیمقرارفکرمساويراخودمانیعنی، فکریکبهمیکردتبدیل،بودیماوجنسازکهراخدابینهایتاین

صوتیتارهايبوسیلهکهچیزيرآخ، مادرمانوپدرصوتیتارهايبوسیله؟شدتولیدجوريچهدانیدمیفکرها

.بفهمیدرااینشما، هستفکرفقطنه؟هستیدشما؟هستزندگی؟هستخداآندر، شودمیتولیدانسانیک

کههمبعديهاي گناهحاال، فکریکبهدادیمکاهش،بودیمخودمانکهرابینهایتماکهبودهاینگناهاولینپس

کهنمایانیپیروزياین، مابهکندمیکمکرااینها.مکردیاضافههمرااینها، بله،هاستشدگیهویتهمهمین

متوجهیواشیواششمااآلن.نیستیمما اینهاکهفهمیممی.اندازیممیراآنها، شدگیهاهویتهمشناساییباما

شما، شماکینه.نیستیدشما، شمارنجشمثالً،نیستیدشماکهآنچهشناساییباکه،اآلنهمین،شویدمی

،هستیدخداامتدادکهراشماتواندنمی.نیستیدشماآنها، شدهایجادصوتیارهايتبوسیلهشماباورهاي.یدنیست

.استحجابتعیین.نیستیمماتعییناین.کندتعیین،کندتعریف،هستیدبینهایت
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کندمیپاكراآنهاتنیسايمسئله،شديهویتهمهرچی، کرديگناهچیهرحاالتاراتوگناهخداتا، خالصه

اینازپس؟چرا، کنینمیگناهدیگراینبعداز، شويمیزندهاوبینهایتبهکههماآلنو.کندمیپیروزراشما

شمالهیبوساو، کندمیفکرشماۀ بوسیلاو، هستیاوباموازيهستیتسلیمهمیشهچونکهاستبراینماقرار

و.آیندهدرکردنخواهدهمگناهیپس، شماذهنیمننه،بدانیدچیزيچهاشمگویدمیاآلناو، کندمیعمل

نهو، رساندنراشماحالتترینعمیقبهدیگریعنینعمتکردنتمام.کندمیتمامشمابرايراخودشنعمت

.کندمیرهنماییراماهمینطورهماًبعد،کندمیراهنماییمستقیمصراطبهرامااآلنتنها

مابهاو،دانیمنمیماکهمیگویمیاوبهلحظههروکنیمشناساییراتوهمماکندمیکمکاولبنابراینپس

ایناتفاق.بدانیدچیگویدمیاو، دانیمنمیگوییممیلحظهبهلحظه،دانیمنمیگوییممیهی، بدانیدچیگویدمی

اتفاقکهشودمیتکرارموضوعاینمرتبهیخواندخواهیمکهابیاتیدروغزلایندرکه، پذیریدمیرالحظه

.استضرراستآسیبذهنیمننظربهاینکهولوپذیریدمیرالحظهاین

فکريیک،آیدمیضررذهنیمناینبرشماصدفبر، گهربرنیضررآیدبرصدفهمیشهکهدانیدمیمهاینو

راماپس.شودنمیواردضرري، خداستجنسازکهشماگهرآنبه؟کرديوحشتچراحاالشماافتد،میدارد

شویم بعد از آن دیگر میتا برود ما خیلی عمیقتاکندمیبازراراستراهلحظههر،راستراهبهکندمیهدایت

.بکنیدکاريفکري بکنید، چهچهگویدمیمابهلحظهبهلحظه

3آیه ،)48(فتحسورهکریم،قرآن

نصیزِیزًاورًا عنَص اللَّه 3(پیروزمندانهکردنییاري، کندیاریتانخداو)3(رَك(

مقاومتشمالحظهایندراگر.هستیملحظهاینتويهمیشهما.بدهیداجازهلحظهایندرشمااینکهشرطبه

صفررامقاومتلحظهبهلحظهماشکه،افتدمیاتفاقموقعیهاإِنَّا فَتَحنَا.کندیاريگذارينمی،کنیستیزهکنی

شمابهرادانششاوبدانیدشمااگر.دانمنمیبگوییدوکنیدصفرراقضاوتصفرکنیدرامقاومتتنهانه،کنید

ایندربدهیداجازهاگر.کندیاريشمابهتواندنمیاو.نیستقبولاین،دانیدمیذهنبابدانیدشمااگر.دهدنمی

ایدنشدهپیروزشمااینکهعلت.شدخواهیدپیروزشمایعنی.استپیروزمندانهکردنییاريیک،کندیاريلحظه

.بیایداوکمکنشدیدتسلیملحظهایندراینکهبراي.دانممیگوییدمیاینکهبراي، ایدنشدهموفق

شمااآلنو.استنیبیروچیزهايبهمربوطمامقاومت، بازيبه.مداربازيبهراخودت:گفتفردوسیو

رهااآلن.مابراينبودهخوب، مناصلیفکرآنبهچسبیدهکهبیرونیچیزهايفکرهايکهکنیدمیشناسایی
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.شدیمسفت،کنیمنمیرهاما، هستیمتوهماینماکهدانشاین،کهاینشدهمحکماینقدر.راآنهاکنیمنمی

او.داریمفکريمرکزماحاال.مامرکزشودمی،فکريهرباشدیمویتههمکهچیزيهرباکهدوبارهکنمیادآوري

یادما.استبیرونبهمربوط،استتقلیدي،استمادهفکريمرکز، نیستمامرکزخدابینهایتیاخدایعنی

ایندآیمیآنورازکهنیستچیزيآن، ماستفکروماستعملمعیاروگذشتهدرگرفتیمیادکهچیزي.گرفتیم

.بلهاستخردآنکنیمعملراآنکهاستآنبرماصالحولحظه

13آیه ،)61(صفسورهکریم،قرآن

﴾13﴿وأُخْرَى تُحبونَها نَصرٌ منَ اللَّه وفَتْح قَرِیب وبشِّرِ الْمؤْمنینَ 

)13.(مومنان را نوید ده. تاسنزدیکپیروزيجانب خداوند وازیاري: و نعمتی دیگر که دوستش دارید

آندانیدمیتانهمهکهگویدمی.کردیممعنیبدماهمرواینسیزدهشآیهداریمسورة صفیکدوباره

جنگدرپیروزيولی.استنزدیکپیروزي، خداازیاريیعنی.دانیدمیرااینبله ، شنیدیدبارهاراقسمتش

: گویدمی.نیستزمینی

نزدیکپیروزيوخداوندازجانبیاريداريدوستشکهکردندترجمهها بعضییگردتجارتییادیگرنعمتیو

بدهیداجازه، لحظههررسدمیداردکهاویارياینکهشرطبهذهنیتانمناینبهشماشخصپیروزيیعنیاست

درکهاستکسیمومن،رانمومنا.بدهنویدرامومناناستنزدیکپیروزيوخداوندجانبازیاري.برسدشمابه

قضاوتازقبل.قضاوتازقبلشرطوقیدبدونلحظهایناتفاقپذیرشیعنیتسلیم.استتسلیملحظهاین

واستلحظهاینهمیشه،استلحظهاینهمهمیشهوهستکههستهمانطورلحظهکه ایندانید میشمایعنی

.کنیدمیبازرافضاحاال.پذیریدمیرااینشماوهستکههستطورهمینلحظهایناتفاق

،کنیدپیدانجاتغصهوغمازخستگیازحوصلگیبیاززندگییکنواختیازخواهیدمیشماباشدیادمان

فضااین،کنیدبازفضااطرافش،افتدمیاتفاقیهرلحظهایندربیاییدشما؟ بکنیدحسرازندگیتازگیاًمخصوص

.نیستقبلیحالتنیستقبلیآدم،آدماینیااتفاقاینشویدمیمتوجهعهیکدفست،هتازگی

براي،دیگراستآدمهماندیگردیدمبارهزارمنکهراآدماین،استهممثللحظاتۀ همگویدمیذهنیمن

فضاازکردنببالحظهبهلحظهشمارازندگیاگر،رودمیبیناززندگییکنواختی.نیستلحظهایندراینکه

بداگر؟کندمیعرضهچیببینید،تازهبهتازه،شودمیگشودهتازهشماجلويلحظهایندرزندگی. کنیدزندگی

نشانشمابهکهاستعلتاینبهاستبداگردیدخواهیماآلنو.کنبازرافضا،بپذیر،لحظهاینفرماست
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آنبهکهچیزيایندهدمینشانشمابهکهاستاینها إِنَّا فَتَحنَااینازقسمتی.بیندازيبایدرااینکهدهدمی

.شویدمیپیروزواندازیدمیوآیدنمیآنجاازشمازندگیکهکنیدمیشناساییشماوبیندازيبایدچسبیدي

&&&

کهبفهمیمخواهیممی.کنیمیمصحبتداریمها إِنَّا فَتَحنَابهراجعدوباره،بخوانمسریعهمغزلیکبدهیداجازه

.باشیمتسلیماگر،دهدمینشانمابهراآشکاريپیروزيلحظهایندراو

2227شمارةغزلشمس،دیوانمولوي، 

گوبازرافزاجانهاي قصهگوبازرامااسرارمطربا

،بشودزندهمادربایدکهماستيهوشیارقسمتآنمطرب،هستشیرینهمبسیارهستسادهبسیارغزلاین

.هستآنبهمربوطهمغزل،کنبیانیعنی،دیدخواهیماآلن،بازگو،کنبیاندوبارهرااینداریمريسما

حقاستپختهراتوطبق، دیگزرینوخورشیدي

کنونتوشدستیسبق، طالبدربوديمطلوب

بوديمطلوبزندگیاولروز، بوديتومطلوبشدآغازشآفرینوقتیزندگیاول،زرینطبقباوخورشیدي

رسیدهفراانههوشیارتوخواستنروزبخواهیخودتبایدبشويطالببایدتواآلنوخواستهمیراتوخدایعنی

.رااینهابگوییمبایدداریمجانة افزایندهاي قصهایزديکنپخششاديبعنوانماپس.است

بازگورادلگشاحدیثتواوازامروزایمبربستهدهانما

خاموشراذهنتانتوانیدنمیاگربکنیمبایدیاایم کردهخاموشرامانذهنیعنیایم بستهرادهانماناآلنما

کمینهآسمانموسیپیشکه:گویدمیداریمغزلدر.شودمیفضاایجادسببتسلیم.شویدتسلیمبایدکنید

داریماستنردباناین،کردنبزرگراآسمانوآسمانکردنبازپس.استنردبانکمترینیعنیاستنردبان

راحتیبهراکاراینموسیگویدمی،شودمیبازفضاپذیريمیدوبارهشودمیبازفضاپذیريمی،باالرویممی

.دهیمبانجامتوانیممیهممایعنی،دادمیانجام

اوپستهنوزیعنی،هستیماوزبونهنوزکنیمبازبایداینقدررافضااین،کنیممیبازراضافاینکهوجودبا

رادلگشاحدیثتا.بکندطبقزرینخورشیدرامااوتادانیمنمیما،حقیرمایعنی،هستیمخداپست،هستیم

هستیدساکتکافیة اندازبهببینید.دبربندیرادهان،نکنیدعجلهشمانگفتهتا،ماطریقازگفتنبهکندشروع

بیشترپس.هستیدسابقونجنسازبیشترهستیدسکوتجنسازبیشترچقدرهر؟هستیدسکوتجنساز
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.بلهکهگفتیمما؟هستیدمنجنسازشماکهپرسیدهماازگویدمیکهموقعهمان.هستیدزندگیاولروزشبیه

.رسدمینتیجهبهبلهآنبشودخاموشماذهناگر

بازگورالقاخوشآنوعدهرخمبررخبنهگوشمگرانمن

.نزدیکخیلیبیاتو،ستهفعالذهنماینکهبرايگفتیمبارها؟هستگرانچرا،هستگرانگوشممنگویدمی

جداذهنازبایدیعنی،نبچسبارخمبهرارخت.بشویمخودمانباید،خودمانبهبشویمنزدیکاینکهبرايیعنی

اینهایش وعده.بگودوبارهمابهرادیدارخوش،رالقاخوشآنهاي وعده.برودبینازگوشیگراناین،بشوي

خواهمجهانبهتوۀ بوسیلراشادیمکهاستاینمابهخداة وعد. کردخواهمبیانتوازراخودممنکهاست

:نوشتهگفتفرماندر.استدادهوعده،هستیجهاندرمنبرکتوشاديپخشمامورتو.فشاند

.فرستادممناولازکههستیهمان،هستیسبقروزشبیههمهازبیشتر،هستیمنشبیههمهازبیشتروهستیآخرینتو،السابقونآخرون

بازگوراماجراآنبازگوالستدرراجانرفتماجرایی

جهاناینبهفرستادمیراامتدادشوقتییا،خدابعنواناوويهوشیاربعنوانمابینیعنی،دگویمیداردببینید

چیماجراببینمبگومابه.استشدهگوییتگفیک،شدهبحثییک،افتادهاتفاقماجرایی، یکزندگیاولروزدر

.بلهگفتیمماوهستیمنتوگفتهخدایعنی،هستمتومنوهستیمنتواستگفتهکهبودهاینماجرا؟بوده

.شودمیصادرچهتوازببینباشاوانههوشیارحاال.باشاوانههوشیار.پسدیگرباشبوخ

بازگورامصطفیجانسرّبرگشاإِنَّا فَتَحنَامخزن

د یعنی هر انسانی کنمیوقتی هوشیاري شناسایی.هم این جنس هوشیاري،مصطفی هم لقب حضرت رسول است

کارإِنَّا فَتَحنَادهد میو اجازهشودمیکه بافته و با شناسایی آزاد،کند که از جنس توهم نیستمیشناسایی

.نه تنها این سرّ جان حضرت رسول بوده سرّ ما هم هست. ري دارددر اینصورت این هوشیاري یک س،کندمی

ایم، مربوط به یعنی ما به تو پیروزي آشکار دادهإِنَّا فَتَحنَابینید که میاز کُن، پسرا بإِنَّا فَتَحنَاگوید که انبار می

مربوط به بیداري انسان از . جنگهاي این جهانی نیست، اصالً ربطی به این کارها ندارد. جنگهاي زمینی نیست

. خواب فکر است و دوباره هوشیار شدن به هوشیاري است

اگر .کنیممیتوانی وارد بشوي، ما تو را پیروزمیایم وهگشودکه ما در فضاي یکتایی راراتَحنَاإِنَّا فَمی گوید انبار 

یکمکچهحاال شما.انبار را باز کنمگر به ما قول ندادي آن . گویدمیگوید به شما، زندگیمیاجازه بدهی، خدا
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خواهید شناسایی کنید که با یک بافت توهمی سر و میخواهید اتفاق این لحظه را بپذیرید؟ شمامیشما؟کنیدمی

هاي ناله،شما بیهوده استهاي خواهید قبول کنید و شناسایی کنید که تمام غصهمی؟اید و االن داریدکار داشته

گوید، میگوید، قران اینطوريمیموالنا اینطوري. خواسته به شما کمک کندمیشما بیهوده است، از آن اول خدا

نگذاشتید خدا به شما ،ستیزه کردید،و شما مقاومت کردید. گویندمیبزرگان اینطوري،گویدمیاینطوريحدیث

زنید او از طریق شما حرفمیو حرفدانممیگوییدمیدانی که چونمیتو.گذارينمیاالن هم شاید. کمک کند

.زندمیشما حرفاگر تو حرف نزنی و ساکت باشی او یعنی زندگی از طریق . زندنمی

بازگورامصطفیجانسرّبرگشاإِنَّا فَتَحنَامخزن

. گفتم مصطفی نور برگزیده است نوري است که از خواب هوشیاري ذهن بیدار شده، بیدار مانده و بینهایت شده

مالیو. م حرف زدهدر حضرت رسول ه. خواهد حرف بزندمیاین یک سرّي دارد که در شما بوسیله شما

از من اي جنبهگوییم ما یکمیدانیم که وقتینمی!خواهیم حرف بزنیممیگوییم مامیما. گذاریم حرف بزندنمی

. یک جهل معنوي است. فقط یک ناهوشیاري است،تویش نیستهمذهنی است که اصالً منی

بازگورادعانآدعاگو،ايعاشقاندعايآمدمستجاب

گوید مستجابمیشود که جدا شده باشد از ذهن، دعاي عاشقانمیبینید که فقط آن دعایی مستجابمیپس

بوسیلۀ این هوشیاري که دوباره برگشته بینهایت ،نه بوسیلۀ من ذهنیکدام دعا را؟! آن دعا راشود، اي دعا گومی

.شما دخالتی در آن دعا ندارید. کندمیخود زندگی. کندمیخداحاال آن دعا را خود . شده، بگذار آن دعا کند

.افتد بپذیر، این به صرف توست به نفع توستمیگوییم که این لحظه هر اتفاقیمیبراي همین

خورد به میواقعاً هم ضرر دارد،گوید بد استمیذهن شما،بد استاینآورد، اگرمیاین را خرد زندگی بوجود

در این بافت توهمی یک فکري چسبیده که دهد میزندگی دارد نشان. یدشدبا یک چیزي هم هویتحتماً ،شما

این را بیاندازي یک . بیاندازحداقل این یکی رااین فکر را بیانداز، هنوز آن بافته آنجا هست ولی،به این بافت

.دهدمیشاندیگر به شما ندهد یکی مینشاندیگر به شماشوي، یکی میخرده هوشیارتر

بازگوراها جانصالحآنماستجانصالحالدینصالحچون

صالح الدین ما این بینهایت است که گوید میبینهایت بوده،، پس از جنس دانید که یار موالنا بودهمیالدینصالح

بعد فیزیکی ما، بعد . آن هستصالح چهار بعد ما در . کندمیهر چی که او عمل. کندمیو هر چی که آن فکر
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جان ما دوباره شروع کند صالح زنده کن، بگذار تو بیا آن را .احساسی ما، در آن استفکري ما، بعد جانی ما، بعد

خوانیم و برگردیم به غزلمان، میإِنَّا فَتَحنَایک مطلبی دیگر هم راجع به .حرف زدنبه 

4499مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بیت 

مؤمن، خوبی استلیک در اشکستان مومنان مغلوبی استچون نش

موازي با زندگی است، درست است که . می گوید نشان مؤمن، اصالً مؤمن کسی است که در این لحظه تسلیم است

نیم توانیم شناسایی کمیما هنوز بافت ذهنی داریم بافت ذهنی ما مرکز ماست و ما عینکهاي فکرها را داریم، ولی

ایم که حداقل این را یاد گرفته.آن چیزي که هستیم گفتم خود بخود بیدار بشودتا . آن چیزي را که آن نیستیم

ولی شما،پذیرمنمیگوید من این رامیمغلوب یعنی همین پذیرش، مغلوب یعنی این که ذهن. مغلوب بشویم

. اي این وارد نیستهدانید که این ذهن یک بافت ذهنی است و توهم است و گفتهمی

مغلوبی نه اینکه شکست خوردن، یعنی خم شدن، یعنی پذیرفتن، اما در .پذیریدمیشما بعنوان هوشیاري ناظر

افتد و شما این رامییعنی وقتی یک اتفاق. مومن وجود داردنیکی است صالح ،این پذیرفتن در این شکست

از این فضا راه حل و خرد در.دهدمیگوید بوي خوبیمیرداین فضا االن دا.کنیدمیپذیرید، فضا ایجادمی

معنی .گیريمیجلو خرد زندگی را. آیدمیدهی از آنجا بوي بد درمیبندي واکنش نشانمیوقتی. آیدمی

مسئله تو حل نشود، ،پذیرفتن این نیست که شما عمل نکنی، یا زندگی از طریق تو عمل نکند و فکر خالق نکند

.رفت نکنید، و شما اوضاع و احوال بد را بپذیریدشما پیش

برد میاول ذهن شما را. در این لحظه، در این لحظه، همیشه این لحظه هست. همه صحبتها سر این لحظه هست

شما این . گوید پس این را من بپذیرم تا آخر سر اینطوري باشم؟ نهمیدهد، تعمیم یعنیمیبعد تعمیم،به زمان

پذیري، این کار سبب باز شدن فضا در درونتمیبگیري وضعیت زندگی شما این است این رالحظه یک عکس

: گویدمیخود موالنا دارد. آید بیرونمیاز این فضا خرد،شودمیشود یا باز شدن فضا اطراف این وضعیتمی

کنیپرریحانوحِفَازمیعالَبشکنیرارينبعوشکمتوگر

پذیرید فضا را بازمیحاال وقتی شما. گیردمیمشک و عنبر را بشکنی بوي خوش همه جا راتوگوید اگرمی

چالش زندگی. آیدمیرها کرده، چالش زندگیهشناخترا کسی که توهم ،کنید، یا یک انسان به حضور رسیدهمی

شود از این فضا بوي مین جاآوقتی در این بحر . در این بحر در این بحر همه چیز بگنجد. کندمیآید فضا را بازمی
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کند میدرست است؟ اما شما اگر این توهم باشید، توهم ستیزه. کندمیفورانشادي، راه حل،خوش، برکت

.دهدمیواکنش نشان

سربهتاگرددگندپرها خانهخرسرگینناگهانشکستیور

این بافت ذهنی را ،یعنی کسی که این توهم را. گیردمیبوي گند همه جا را،بزنیگوید فضله خر را بهممیناگهان

یعنی انسان ناله بکند، ،شروع کند به واکنش نشان دادن و بهم بزند،که پر از درد هم شده و مرکزش قرار داده

تیم اتفاق این لحظه راما گف.شکایت بکند، بگوید به من ظلم شد، اینطور شد، آنطور شد، این لحظه مقاومت کند

بنابراین . زنیمیدرد است بهمجنس از پذیریم، اتفاق این لحظه را نپذیري، نپذیري داري این مرکزت را کهمی

شود، سم ترسمیسم خشم. شودمیبی برکتی و سم من ذهنی. شودمیپر از بوي بد،خانه وجود تو یا اطراف تو

کند، میکند، جانت را خرابمیکند، فکرت را خرابمیبدنت را خراب.کندمیتمام وجودت را خراب. شودمی

اي راحاال یک نکته. شود، اینها بوهاي بدندمیشود، اضطرابمیترس،شودمیاحساساتت از جنس خشم

:گویدمی

دهلزدإِنَّا فَتَحنَادولتبه ذُلّحدیبِیهواگشتوقت

حدیبِیه .به جنبه سیاسی یا تاریخی آن توجهی نداردهیچ زند، و منظورش فقط این تمثیل است، میلیک مثا

حضرت رسول و مسلمانان رفته بودند تا . قراردادي بود که بین حضرت رسول و دوستانش و اهل مکه بسته شد

خالصه مذاکره . توانید بیاییدمینو اهل مکه گفتند. خواستند بروند حج، یا حج عمرهمیبیست کیلومتري مکه و

ولی . توانید بروید ببینیدمیمفاد آن قرارداد توي اینترنت و اینها هستحاال. قرار شد قرارداد ببندندو کردند 

. و برگردنددر آن قرارداد رسول و مسلمانان موافقت کردند که آن سال نروند خانه خدا،صحبت در اینجاست

بگذار برویم حاال و واکنش نشان ندادند نگفتند آقا ما تا بیست کیلومتري رسیدیموقتی قبول کردند برگردند 

.شود یک سال باید صبر کنیدنمیتوانیم برویم؟ گفتند نه امسالنمییعنی چی که

گفتند باشد،زند براي ما خالصه حاال معنی بیت این است که موقعی که برگشتندمیموالنا به نظر من تمثیل این را

شروع إِنَّا فَتَحنَاآن موقع نیک بختی ،وقتی کوچک شدن را قبول کردند)ذُل یعنی حقارت(رویم دیگر، به ذُلینم

کند در این لحظه به شرطی این که حقارتی را یا بگیرید کوچک میبراي شما کارإِنَّا فَتَحنَاپس .  زدندهلکرد به

توانم این را نمیگویدمیخواري را که من ذهنی) ار شدن؛ خواريذُل یعنی خو(شدنی را که به اینجا ذُل گفته 
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لَک گوید میکهإِنَّا فَتَحنَاپس . کند به کار کردنمیشروعإِنَّا فَتَحنَاشما بپذیرید وقتی پذیرفتید دولت ،قبول کنم

یعنی . مقدر هم خیلی جالب استیعنی ما براي تو پیروزي آشکاري لحظه به لحظه مقدر کردیم؛ کلمهفَتْحا مبِینًا

که مااین شویم؟ براي نمیحاال ما چرا پیروز. در تقدیر توست که شما لحظه به لحظه موفق بشوي و پیروز بشوي

حج، مکه . آوردمیخواهم بروم به فضاي یکتایی، یادمان باشد این تمثیل است موالنامیهمین االنگوییممی

. لحظه بعد بیا! گوید برو سال دیگر بیامی.گویم که االن باید بروممیمن. تمثیل مرکز انسان است

قانون مزرعه را ! دهم، صبر کنمیکنم، داوري مرا قبول کن، من تشخیصمیروي تو کاردارم گوید من میخدا

ي را بگذار من ناجوریها و فکرهاي غلطی را که به خودت چسباندي، یک بافت ذهنی خیلی بد،رعایت کن، بپذیر

توصیف کنی میهایت نگاه نکن وقتی صحبتبه ادعاتو تو کینه داري، رنجش داري، فهمی، نمیدرست کردي، تو

گوید به شما، بگذار میاینها را زندگی.کنی از خودت و آن گلها همه توهمی استمیگلیم، گلیمی که تو توصیف

دانم، همین االن باید بروم میزة کافی عبادت کردممن رسیدم من به اندا.گویی نهمیمن به تو نشان بدهم، تو

شروع کرد به دهل إِنَّا فَتَحنَانیکبختی و دولت ،می گوید نه آنها وقتی خواري را قبول کردند. مکه را زیارت کنم

. برایشان کار کرد،زدن

نی خانه خدا را یعنی دل را توانمیتو خواري این را که:گوید کهمیحاال سئوال این است که این لحظه زندگی

شما باید گردي روي خودت کار کنی؟میکنی؟ برمیتوانی به بینهایت او تبدیل بشوي قبولنمیزیارت کنی،

کنم، او بگذار هر موقع خواست وقتش میپذیرم، من داوري خدا را هم قبولمیمن،کنممیمن صبر،بگویی بلی

درست است که او ،کنیممیداریم از اینها شناسایی!!! گویید هامیشما.شودنمیبا عجله من کار درست.است

روم می،شوممیام، هی دارم هر لحظه به لحظه پیروزگفته من پیروزي آشکاري را براي هر لحظه تو مقدر کرده

. جلو، ولی هنوز کم است

خودم و من خودم عجین کردم، خیلی چرا؟ براي این که خیلی به خودم ظلم کردم من، خیلی فکرها را با آن نام

بدلی را به هاي دردها را با من خودم و اسم خودم عجین کردم، خیلی افتخارات دروغ و مصنوعی، خیلی از حیثیت

بینم االن وقتش میگوید من اینها رامیزندگی. کنممیخبر ندارم و مرتب هم از آنها دفاع،خودم آویزان کردم

این دولت براي تو کارگردید ومیدیگر، لحظه دیگر، لحظه دیگر، سال دیگر بیا، شما برلحظه ،برگرد برونیست

به صدا » همانا ما فتح کردیم«گشتند، طبل اقبال و سعادت میوقتی که پیامبر و مسلمانان با سرشکستگی از حدیبیِه باز. کندمی

بلی این چند بیت هم جالب است اجازه .ح دادماین هم ترجمه همان بیت است ولی من مفصل برایتان توضی.درآمد
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بنویسید و ،کندمیکنم آن ابیاتی که روي شما کارمیاز هفته قبل است از شما خواهش. همین جا بخوانم،بدهید

کند آن یکی یک میاثرخوانی یک ذره میهی تکراربشوند، بیت رامرتب تکرار کنید، این ابیات باید تواماً باهم

کنید که این فکر میشما دارید خودتان را متقاعد. آیدمیبینید که شناسایی پیشمیرا باهم و یکدفعهذره، همه 

گوید میدر ضمن بیت قبل به ما. خواهم بیاندازم، شما باید متقاعد بشوید تصمیم بگیریدمیرا که به من چسبیده

ا، یا عجله کنید، از خدا، خدایا تو را خدا زودتر شمبرايکه شما نیایید از آدمی مثل من هی بخواهید که دعا کند 

. ها برایتان کار کندإِنَّا فَتَحنَاشما تسلیم بشوید تا . شما تسلیم بشوید. آخر چقدر من باید عبادت کنم

1122بیتسوم،دفترمثنوي،مولوي،

فَرَجتاپنهانستراهیحرَجازحجقوم،اینروندمیشکستهپا

شکنید، میپاي من ذهنی را،اید روي خودتان کار کنید و نورافکن روي خودتان استنی شما که تصمیم گرفتهیع

خواهد ستیزه کند میگویدمیوقتی نهگوید نه،میپذیرید، من ذهنیمیاتفاق این لحظه را،مرتب این لحظه

پس پاي من ذهنی را. کنیدنمیگوشبه حرف او. کنیدمیایستید و عکسش را عملمیجلویش،مقاومت کند

.شکنیدمی

شود منظور این نیست که پا شویم، برویم عربستان و مکه و میروید حج، وقتی صحبت حجمیشما قوم دارید

. یعنی این دل را باز کنی بینهایت بشود. حج یعنی زیارت خانه خدا که دل شماستاینها، نه اینها سمبلیک است، 

.بروید به این حج اصلی، آن حج هم سمبل این حج استپس باید پا شکسته 

نباید من توضیح بدهم، آن جایی که برخی ،شناسیدمیشماو از این توهم از این حرج از این تنگنا، تنگنا را دیگر

به اصطالح غصه خبطهاي گذشته را دارد، نگرانی ،کنید که استرس دارد، اضطراب داردمیاز شما االن زندگی

شنویم میراانداریم یکی موفق بشود، وقتی موفقیت دیگرنمیحسادت دارد، تنگ نظري دارد، که ما روادارد،

. تنگ است اینها حرَج من ذهنی است،کندمیشویم، و حس نقصمیناراحت

مادرتان پس وقتی شما بار اول اسم خودتان را شنیدید از پدر ودهد که اینجا موقت بوده، میخود این تنگنا نشان

اي کاش پدر و مادرتان به شما.ابتداي حرج بوده،و یک فکري در ذهنتان ظاهر شد،که با تارهاي صوتی ایجاد شد

این تو کم است،شوید، خیلی وسعتشمیکه شما دارید وارد!! این تنگناست ها!! گفتند این حرج است هامی

از این من یعنی همین خانه خدا ،کتایی تا بینهایت شدن دل مااما تا فرج تا ی.نگفتند،دانستندنمی!!نیستی ها

شما نیایید با . خوانممیحاال این را دوباره. شناسدنمییک راه پنهان است که من ذهنی،ذهنی تا فضاي یکتایی
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آمده فکر اولی را ساخته و خودش را کوچک: اشکال بشر این استمن ذهنی بروید به حج یا به فضاي یکتایی،

کرده، از بینهایت کاهش داده و شروع کرده به توصیف خودش بوسیلۀ فکر، من ذهنی را ساخته، من ذهنی با فکر 

یک خداي ،سوي خدا برودبخواهد میوقتیآدمهایی مثل موالنا، شنود ازمیو حاال که این حرفها را که،کار دارد

خواهد همین طور بصورت من ذهنی برود بسوي میگذاردمیذهنی هم ساخته، حاال با روشهایی که ذهن جلو او

.شودنمینکنداین کار را خواهد میخداي ذهنی با روشهاي ذهنی، هر چه همیک 

ا و اصل شما را خدتواند نمیمعنی دار به چی؟ به فکرهاي شما؟ فکر!گویند اینها معنی دار نیست کهمیهی

ویض کردید این بینهایت را به این و شما هوشیاري بودي که گوییم؟ شما آنموقع تفمیپس چی داریم. بشناسد

و هویت بدهی به چیزها، حاال این چیزها به صورت فکر شدهتوانستی سرمایه گذاري کنی خودت را در چیزها، 

.شما، شما بشناس

ایی که بازفضا باز کنی، فضولی این قدرت را داري تسلیم بشوي، این قدرت را داري با پذیرش اتفاق این لحظه 

شود موقع انقباض و میاین چیزي که بسته. از جنس خدا هم هست. شود از جنس توست، از جنس اصلت استمی

شوي میترسی تو نیستی، هر موقع نگرانیمیهر موقع عصبانی هستی تو نیستی، هر موقع. مقاومت تو نیستی

کنی آن میاست که تو فکرفکري این بافت دهی جنبه از میاضطراب داري تو نیستی، هر موقع واکنش نشان

بارها گفتیم آن چیزي که شما . رسدمیرسد به این بافتنمیرسد به شمامیهستی، هر موقع آسیبی به شما

.هستید بینهایت و ابدیت خدا آسیب پذیر نیست

شما،کندمیهن انتخابراه را ذاگرشناسد،نمیاین من ذهنیگوییم که یک راهی وجود دارد که میحاال داریم

این است که شما و یا راه پنهان إِنَّا فَتَحنَاحاال همان . باید دانش ذهنی را یکجا رها کنید. نخواهید رسید. رسیدنمی

شما حاال ،گویند اینطوري استمیعارفان دارند؟بوسیلۀ ذهنتان مطمئن نیستید که این درست یا غلط است

: گوید کهمیمامتحان کن، در غزل هم داری

برجهدسنگین،کوهبرفتدعاشقسایهگر

آزموننکمنکري؟توزندصدقهاچرخنُه

افتد کوه میوقتی سایه عاشق بر کوه. کندمییعنی هر چی در جهان هست نُه تا چرخ نُه تا آسمان تصدیق

شود، تو منکري؟ اینک میتالشیشود ممیذهن شناسایی،افتدمیشود، سایه شما هم بر کوه ذهنمیمتالشی
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ببینم ،پذیرممییک بار امتحان کن، تو بگو من اتفاق این لحظه را.تو منکر هستی؟ اینک بیا آزمایش کن. آزمون

خواهم میگویید که تمام راه رامیولی شما. بردمیزندگی ما را چه جوري،شناسدنمیاین راه پنهان که ذهن من

چسبیدند آقا ها بعضی.تواند استدالل کند، استدالل غلط استنمیهیچ کس. استدالل کنبه من. با ذهنم ببینم

. گویدمیهر کس بگوید که من هفت مرحله ذهنی دارم شما را به حضور برسانم بدانید که دروغ! نشان بده راه را

به اندازة .را بدانید شماشناسد، تا فرج این نمی، یعنی ذهنست پنهاناز حرج راهی.ما نداریم همچون چیزي

بیشتر از این تغییرات باید در شما صورت . الزم نیستدیگربیشتر از این ،دهیممیکافی داریم با ذهن توضیح

. شما باید اجازه بدهید زندگی صورت بدهدولی بگیرد، 

کرد؟پاكزانراسینهببایدکشمردبهبیاموزيعلمیچراپس

کنی، میباورهایت را تحمیل!کنید، نهمیرا با فکرها با علمها و با دانشهاي کتابی هم هویتچرا شما انسانها

.را باید از سینه هایشان بشوییمها که بعداً این،کنیدمیمذهبی فردي را به بچه هایتان تحمیلباورهاي اجتماعی 

چسبد میشود ومیمان، بزرگهن بچهکه درست کردیم در ذ،چسبد به آن منمیحاال این دانشها بصورت فکر

. بعداً اینها را ما باید زحمت بکشیم بشوییم، آخر مگر بیکاریم،رودمیحاال یادش

مرد، این علمی که با آن هم هویتیم این دانشی که مرکزمان شده، اینبهبیاموزيعلمیچراپس: گویدمیموالنا

.هاي اوإِنَّا فَتَحنَااي شده از ن زندگی این است این ذرهمی گوید فرما. گذارد از آنور دانش بیایدنمی

کنید واقعاً ظلم به نمیاین که شما تکرار. شودنمیکنم، چندین بار تکرار کنید با یکبارمیبخوانید این غزلها را خواهشخوب 

توانید یک برنامه را گوشنمیکنم،میاجراايدو جنبه دارد این قانون جبران، شما اگر، من یک برنامه هفته. کنیدمیخودتان

. کشیدنمیکنید بیتهاي اینطوري را، پس زحمت کافینمیاگر یادداشت. دهیدنمیپس قانون جبران را انجام، بدهید

هایمان خودمان هم بصورت بچه مقدار زیادي دانش ذهنی یاد گرفتیم که آنها را بصورت فکر ما آمدیم به بچه 

کنید میشویید اینها را، یواش یواش شناساییمیبینید که شمامیکر اولیه، حاال یواش یواشچسباندیم به آن ف

کنیم مینباید در پدري و مادري دقت کنیم؟ که بچه هایمان را با چی هم هویتدانیم میما که االن این چیزها را

ت بشوند؟چرا اینقدر اصرار داریم که باورهاي ما را قبول کنند و با آنها هم هوی

کنیم موقت است به میکه یاد بدهیم که این چیزي که ما داریم درست؟به فضاي وحدتکنیمنمیچرا آماده

خرد ،و زندگی از طریق شما خودش را بیان کند، برکت خودش را بیاوردزودي شما باید موازي باشی با زندگی 

بادا این ذهنت را پر از هم هویت شدگی و حس خودش را بیاورد و تو انسانی هستی که باید خالق فکر کنی، م
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براي پیدا .تواند فکر کند، مبادا از فکرهایت هویت بگیرينمیدیگر،افتدمیچون این ذهن از کار،وجود بکنی

.فهمندمیهاکردن خودت به ذهنت مراجع مکن، تو از جنس بینهایتی، اینها را بچه

لتان است و مقدار زیادي فکر به اسمتان چسبیده و این شده مرکز سا50سالتان است 60به هر حال اگر شما 

.چاره نداریم. اینها را بشویید، بشویید برود،شما، یواش یواش به صورت حضور ناظر بیایید به خودتان نگاه کنید

وقت واگشتن، تو پیشآهنگ باشپس مجو پیشی، ازین سر، لنگ باش

ت، ما دنبال این هستیم که مردم دست بزنند به به بگویند ما ببینیم از دیگران جلو پس مسابقه نگذار با من ذهنی

و همینطور این سابقون السابقونرها کن این قضیه را، اصالً به پهلو دستی نگاه نکن، این قضیه ! افتادیم یا نه

خواهید میخودتانشما نورافکن را گذاشتید روي . پیشی گرفتن معنوي یعنی بیشتر از جنس خودت شدن است

از جنس آن هوشیاري اولیه، بنابراین از این طرف باید لنگ باشی، مسابقههر چه بیشتر از جنس خودتان بشوید،

.گذاري با کسینمی

مردم بیشتر !! ببینم من مهمترم یا تو؟ تو پولت بیشتر است یا من؟ ارزشت را بیا جمع کنیم ببینیم کی مهمتر است

کنند یا من را؟ تو بیشتر دوست داري یا من؟ بیا میارند یا به من؟ مردم بیشتر تو را دعوتگذمیبه تو احترام

گوید مجو می.اینها مسابقه از این طرف است از این سر است!! تا داري10تا دوست دارم تو 50من !! بشماریم

. پیشی، ازین سر، لنگ باش

اندازند اگر میتیر: یلی نزدیک زمین باش، بارها موالنا گفتهشوید خواهید افتاد، خمیهر چی توي ذهن شما بزرگ

خورد پا شوي نمیاندازند به تومیدرازکش باش، باید دراز بکشی هی تیر. خوردنمینزدیک زمین باشی به تو

. خوردمیبایستی به تو

گردیم همه داریم بسوي میرگردیم یا نه؟ همه بمیوقت واگشتن یعنی، همه برکنی،نمیشما به پهلو دستی نگاه

گویی منمیکنید، و هر لحظهمیرسد آسیبها را قبولمیهاتوي غزل هم هست و آسیب. گردیممیخدا بر

. خواهم از جنس تو بشوممی

کنی، میدوي فقط به سرعت خودت نگاهمیکنیم، انگار تو دارينمیپس معنی بیت این است که به هیچ کس نگاه

برم که میبکارو بدنمتو عضالت دستم و پایم،مام انرژي خودم را در حالی که موازي با زندگی هستمیا من تآکه 

،شودمیبه پهلو دستی ارتباطم قطعنگاه کنموم یک نگاهی کنم به پهلو دستی؛ همین کهرداکثر سرعت بح

انسانها با مسابقۀ ذهنی . شوممیتهیشود می، بعضی موقعها هم صفرآیدمیافتم توي ذهن، انرژي پایینمی
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تهی از انرژي. کنید دائماً تهی هستیدمیشما اگر خودتان را دارید با چند نفر مقایسه. کنندمیخودشان را تهی

: بلی این هم که هفته قبل خواندم دوباره بخوانم بسیار بسیار مهم است. شیرین معنوي، نکن این کار را

'علَّمتَناتودستبگیردتا'نالَعلْمال: گويمالیک،چون

تا دانشی را که او در این لحظه در ! دانمنمیمن،یعنی در این لحظه تو بگو به خدا به زندگی مرا دانشی نیست

دست تو را بگیرد، دست تو را کند نمیگذارد در حالی که دانش ذهنی تو به صفر رسیده دخالتمیاختیار تو

قضیه حدیبیه که گفت وقتی . خوردمیبسیار مهم است این بیت و همراه بیتهاي دیگر بدرد شمابسیار. بگیرد

. دانمنمیگوییمیپذیرید که هنوز دلت باز نشده ولی در عین حالمیپذیرفتند وقتی شما این لحظه

ار دارید؟ شما خودت را اگر بگویی چرا؟ چرا نرسیدم؟ چرا این خانم این آقا رسیده من نرسیدم؟ شما با او چه ک

مثل یک درخت سیب جدا بدان، در زمین خدا کاشته شده؛ حداکثر کوشش را بکن ارتباط را با در حالی که 

دهی، یعنی در این لحظه حاضري، با او پیوسته باشی، به او وصل میتمرکزت را این لحظه در کاري هست که انجام

دوا داري؟ سر : هفته گذشته داشتیم گفت.براي خودت بکنو حداکثر کوشش خودت را. باشی، مثل آن دونده

. خودت بگذار با دیگران کار نداشته باش

.بگیردراتودست»آموختیمابهآنکهجز«تا»نیستدانشیراما«: بگوفرشتگانمانند

:است بخوانمإِنَّا فَتَحنَااین هم دوباره راجع به. اینهم ترجمه اش است

166دفتر ششم، بیت مولوي، مثنوي،

برگشود إِنَّا فَتَحنَااز کَف ناگشاده مانده بودهاي قفل

هنوز هم مانده، هنوز هم قفل ها، دلها پر از کینه است، ما کینه ،ناگشوده واقعاً دلهاي بسته انسانها بودهاي قفل

یعنیإِنَّا فَتَحنَاولی با دست .ناگشوده استاینها همه قفلهاي ،قومی داریم، کینه ملی داریم، کینه مذهبی داریم

خواهم شناسایی کردم، ولو از جمع به من رسیده، از یکی رسیده، خودم نمیاین کینه رااین لحظه شما بگویید من 

اینها قفلهاي ،کنممیدانستم، رنجشها را کوبیدم، رنجشهاي کهنه حملنمی،درست کردم، خودم رنجیدم

این قفلهاي من ،کندمیهاي او، این که هر لحظه پیروزي را نصیب منإِنَّا فَتَحنَااین لحظه از ولی.ناگشوده است

ما با دیگران کاري نداریم، شما به قفلهاي خودتان نگاه کنید، حاال قفلها در جمع هست، ولی . گشوده خواهد شد

لهاي ناگشاده هست و این نویدها که موالناو بدانید که قف.خواهم خدا برایم باز کندمیکه من قفلهاي خودم را
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نا امیدکندمیآورد ما را خُردمیمن ذهنی فشار. شویدمیدهد خیلی زیباست، خیلی مفید است، شما امیدوارمی

!نا امیدندها کند، خیلیمی

سانهایی که به یک علتی توانیم به انمیرا خواهیم داشت؟ ماها جمعهاي آیا این سئوال آیا ما توانایی زدودن کینه

شان را گرفته، جلو جلو خالقیتها این کینه،اند یاد بدهیم، آگاه کنیم به ضررشان استدچار کینه شده

را براي فقط من و شما که نگفته که؛ ها خواهد انها را پیروز کند، خدا که این آیهمیپیروزیشان را گرفته که خدا

ایرانیان نبوده که، فارسی زبانان نبوده که؛ براي فقط بیات را گفته براي موالنا هم که این ا. براي همه گفته

. بده خودت رانجاتدانی، بکار ببر، نمییک دانشی است یک آگاهی است، که تو بدان اگر. بشر گفته

ل در غزامروز،روي خودمان کار کنیم، و از طریق نجات خودمان،پس ما موظفیم خودمان را شخصاً نجات بدهیم

ترینتوانید کممیسمان راآیعنی شما هم .کندمینردبانرا کمینهگوید که این فضا باز موسی آسمانمیداریم

خورشید زرین طبق دست او هست،. ولی شرط این است که به خورشید زرین طبق تبدیل بشوید. نردبان بکنید

.دانممیکهشما نیایی . ن اوست با وجود اینکه پیغمبر استوگوید موسی زبمی

.ناگشوده باقی مانده بود که به اذن و مشیت الهی گشوده گشتهایی قفل: اش همین استبله یک ترجمه

زدهتکیهدینتختبرآمده،دگربارآدم

الصافُّوننَحنُسرهايآمدهشکرسجدهدر

بینهایتش تبدیل به بافت ،آمدهآدم یکبار . کند حضرت آدم، اولین آدم یا ما، دوباره آمدهنمیپس آدم حاال فرق

با فکر، بینهایت کوچک شده افتاده توي تنگنا، حاال بعد توصیف کردهودش خ،ذهنی شده، خودش را معیین کرده

کامالً بیدار مانده، هوشیاري روي خودش ،از این که مدتها در خواب ذهن بوده، یک دفعه از خواب ذهن بیدار شده

این به اصطالح تکیه ،و االن آمده این بینهایت که حس وحدت با خدا هم هستمنطبق شده االن بینهایت شده 

. زدن بر تخت دین است

اید؟ ؟ شما از خواب ذهن بیدار شدهشما چی. اید بر تخت دین تکیه بزندبیگوید آدم باید دوبارهمیپس فرمان خدا

با خداکنید؟مید؟ حس وحدت با زندگیاید؟ استقرار داریدوباره به هوشیاري بینهایت هوشیارانه زنده شده

اید این حس وحدت در حالی که بینهایت هستید و ساکن هستید و سکوت دارید، ذهن را خاموش کردهکنید؟می

پس دین آن نیست که یک سري باورها را بگیریم با آنها هم . ذهن در اختیار شما قرار گرفته، این دین واقعی است
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بشود مرکزمان این ناآگاهی ذهنی، اگر فکرها. م مرکزمان، پس فکرها بشود مرکزمانهویت بشویم آنها را بکنی

. دین حقیقی نیست. گویدمیشود مرکز ما، این دین نیستمیهویت ذهنی

بلی یک .استدین حقیقی این است که شما به بینهایت او دوباره هوشیارانه زنده بشوید و این دوباره آمدن آدم

ه خواب، از خواب بیدار شده بینهایت شده، حاال به این حالت دینداري حقیقی انسان همه احتیاج بار آمده رفته ب

که ان شاء اهللا خواهد شد و تعدادي ،، یعنی االن اگر انسان موفق بشودآمدهشکرسجدهدر:گویدمی.دارند

خله در کار هم نکنیم خالصه انسانها به فضاي وحدت برسند، و من ذهنی و شیطان بگذارد، جنگ نباشد، ما مدا

.کنندمیسجده شکرباشندگان دیگرتمام

اند، ایم، فرشتگان صف بستهالصافُّون یعنی ما صف بستهنَحنُ، الصافُّوننَحنُسرهايآمدهشکرسجدهدر

در نباتات در جمادات، یا بصورت فرشته، به هر صورتی که . همه هوشیاریها که به صورت دیگر هستندیعنی حاال

چرا؟ . آورند به این حالت انسانمیسر تعظیم فرود:گویدمیآنها،در جهان هستی هستند

حقاستپختهراتودیگطبق،زرینوخورشیدي

کنونتوشدستیطالبسبق،دربوديمطلوب

یک چیزي کاشته االن محصولش را برداشته، و زندگیگوید پارسال کشتی کاشتی، یعنی خدا روز اولمیهمبعد

اینها خیلی چیز جالبی . خواندمیاین انسان انسان نیست، بلند شده و براي خودش مثل یک آنتن دارد فسون

این خورشید چی. شویدمیخورشید همکنید میبه عبارت دیگر شما که این فضاي بینهایت را درونتان باز. است

. تابدمیتاباند؟ که خودش چندبار گفته که هزار جور چیزمی

صد هزاران ترجمان خیزد ز دل غیر نطق و غیر ایما و سجل

.شودمیبه غیر از حرف زدن و ایماء و اشاره و نوشتن صد هزار جور نوع انرژي از دل انسان بینهایت شده منتشر

گوید می»در سجده شکر آمده«آنها احتیاج دارند به این، ،ن موجودات دیگر آنها هم از جنس هوشیاري هستندای

. حاال این را کی به عقب انداخته؟ خود انسان. خدا را شکر که همچون اتفاقی افتاد

هر . گویندمیهمین رابزرگان دیگر، همههاي ن و گفتهآهاي قرکنند، و آیهمیعرفایی مثل موالنا دارند بیدار

، علمبزرگی آمده چه عرفان باشد چه دانشمندي باشد که یک خرده حالت عرفانی پیدا کرده، از طریق فیزیک

یعنی توهم نوري، توهم نوري دیدید "optical illusions"گویدمیتوهمذهن ما همین این گوید میمثل انیشتین
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زنی این توي هوا تشکیل شده ولی آنجا میروي دستمیشودمییک جایی یک چیزي دیدهیک دفعه مثالً

.که ما را بیدار کنند. من ذهنی مثل آن استنیست

مان را تحقیق کنیم، برویم ما کههم آمدند دیدند نه مردم بیدار شو نیستند، آدمهایی مثل انیشتین گفت ما برویم علمها بعضی

. توانیم مردم را بیدار کنیمنمی

این همه بیت دیوان شمس گفته بعد رفته شش جلد مثنوي هم نوشته، یک ماموریت بزرگی از انسانها مثل موالنا آمدهولی برخی 

. داشته، یک آدم متعهدي بوده، امید داشته، یک کسی به او گفته که اینها را بگو، گفته گذاشته رفته

ذار حاال فرمولهاي فیزیک و ریاضی خودمان را در بیآوریم دانیم چیه جریان بگمیگفتند آقا ما همها هم نه، بعضیها بعضی

.بدهیم این خصوصی تر بهتر است

&&&

.آیه قرآن استنَحنُ الصافُّونگوید میهمین هم که

165، آیه )37(قرآن کریم، سوره صافات

وإِنَّا لَنَحنُ الصّافُّونَ

هر آینه ما صف زدگانیم

من یک مطلبی را خالصه برایتان » آدم دگر بار آمده«: هید در مورد این که گفتبلی اجازه بدگویند، میفرشتگان

. شودمیقران شروعهاي بخوانم که باز هم با آیه

6-4، آیه )95(قرآن کریم، سوره التین 

)4(لَقَد خَلَقْنَا الْإِنْسانَ فی أَحسنِ تَقْوِیم 

.زش آفریدیمکه ما انسان را در نیکوترین نظم و اعتدال و ار

اند و به که از دو جهان تو را آفریدهیعنی انسان وقتی آفریده شده یک هوشیاري است که فردوسی هم گفت 

یعنی اینطوري که ما آفریده شدیم بلحاظ هوشیاري بلحاظ جسمی خیلی کاملیم، حرف . اندچندین میانجی بپروده

ولی چی شد؟. نداریم

اففَلَ سأَس نَاهددر ّینَ ثُم5(ل(

.پست ترینِ پستان بازگرداندیم] مرحله[به ] به سبب گناهکاري[آن گاه او را 

از بس اصرار کردیم ما در این توهم، مرتب زندگی پیغام فرستاده به ما، بزرگان را فرستاده و حاال این روزها آنقدر

ن را که در واقع جهنم استدر نتیجه هم هویت شدگی در ذه. فرستاده که دانش منتشر شده، توجه نکردیم
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.و حالت پست تر از حیوان است، ما اصرار ورزیدیم رفتیم به پست ترین حالت

فکرها را جذب کرد، مثل آهن ربا، . اش و اسمش یک بافت ذهنی ایجاد کردکنید که انسان آمد اطراف منمیتوجه

ه، برادر منه، است، آن مال من است، این پدر مناین اسمها چسبید به او از طریق فکري به نام مال من، این مال من 

این بعداً اتومبیل منه، خانه منه، مقام منه، پول من هست همه اینها را بصورت فکر چسبانده، مادر منه، خواهر منه،

و هوشیاري جسمی این لحظه . بعد هوشیاري جسمی پیدا کرد، این رفت شد مرکزش، و ما هوشیاري جسمی داریم

. بیندمیمرا بصورت جس

بیند، و این نمیپسندد براي اینکه زندگی رانمیبیند، اتفاق این لحظه رامیدر نتیجه در این لحظه اتفاق لحظه را

کند، که تا آن اتفاق به میدر نتیجه همیشه در زمان زندگیکند براي رسیدن به اتفاق دیگري در آینده، میرا پله

و اینکه اتفاق این لحظه برود به اتفاق دیگر این هم کار نکرده، یواش یواش .ردیدشما این کار را ک.او زندگی بدهد

ايرسیم براي این که یک عدهنمیبه آنها برسیم، زندگی به ما بدهدما بایدما متوجه شدیم که اتفاقاتی که

.در نتیجه زندگی را مانع دیدیم. گذارند، مانع هستندنمی

گذارند، نمیکنند با آن، واقعاًمیاقاتی که ما باید به آنها برسیم یک عده دشمنیپس از یک مدتی دیدیم نه اتف

آید، در نتیجه بصورت جسم دیدن این لحظه میاین طرز دید از اینجا. اي اطراف ما دشمن ما هستنداصالً یک عده

. پس جهنم همین است! کند، جهنممیکه زندگی است و پله کردن آن و مانع دیدن و دشمن دیدن ایجاد جهنم

!!بهشت بود ها. پس ان را برگرداندیم به همین جهنم

)6(إِلَّا الَّذینَ آمنُوا وعملُوا الصّالحات فَلَهم أَجرٌ غَیرُ ممنُونٍ 

.منت و همیشگی استبیمگر آنان که ایمان آورده و کارهاي شایسته انجام داده اند، پس آنان را پاداشی

که مثل شما بیدار شدند از خواب ذهن و آمدند عمقی پیدا کردند در این لحظه، ذهن را تعطیل کردند و آنهایی

ساکن شدند و به بینهایت یا حاال به عمق زیادي زنده شدند و اجازه دادند زندگی در این لحظه بوسیله آنها فکر 

اینها همان برکت آن این لحظه تسلیم بودند در،مدند به این لحظهآکند و عمل کند، و عمل بیدار انجام دادند، 

. گیرندمیسبب زندگی رابیگیرند، شاديمیگیرند، برکت زندگی رامیگیرند، پاداشمیطرف را

شود که فضا باز شود، میپذیرش سبب. کنیدمیدر نتیجه چی شد؟ بلی شما حاال این لحظه از پذیرش شروع

شما اگر ستیزه کنید با اتفاق . داردمیربانی بودن و چسبیدن به اتفاق بازپذیرش اتفاق این لحظه شما را از ق

پري یا از کنارش ردمیکند آنجا، اگر بپذیري از اتفاقمیشود، گیرمیشوید، توجه شما جذبمیقربانی آن
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یک دفعه.شودمیشود، پذیرش پذیرش در نتیجه زندگی تازهمی، فضا باز...شود،میشوي، با پذیرفتن فضا بازمی

آیند، آدمها آن آدمهاي قبلی نیستند، اتفاقات تازه به تازه، شما یک دفعه آدمها میبینید اتفاقات تازه به تازهمی

،آیدمیسبببیذره بیشتر بشود شادياز این فضا یکگوییدمییک دفعه. شویدمیبینید و زنده داریدمیرا

یعنی فضا را باز کنید، فضا فضا . شویدمیگوید تبدیل به آفتابمیغزلآید، همین طوري جلو برویدمیخرد

، نردبانخود پیش موسی آسمان باشد کمینه: گویدمیگوید خورشیدي و زرین طبق، بلیمینیست، غزل

چرا؟ لحظه به لحظه با پذیرش اتفاق . کنیدمییعنی آسمان کمترین نردبان است، شما هم آسمان را االن نردبان

یعنی . رود؟ بسوي خدامینردبان به کجا دارد.دیگرکنید این آسمان را نردبان کردن استمیین لحظه فضا را بازا

هر دفعه که. رودمیولی بینهایت بشوي توجه کنید که هوشاري جسمی از بین. بینهایت بشوي دیگر شدي او

. شودمیپذیري یک درجه از جسم بودن کاستهمی

زمختی شما، سفتی شما، مقاومت .شودمیشود از درجه جسمیت شما کممیفضا یک خرده بازهر لحظه که این

باز شده که نقدر اییک دفعه فضا . آید که نوك به نوك با هیچ چیزي نیستیدمیشود، دیگر یک موقعیمیشما کم

. بینیدمین رادر این بحر در این بحر همه چیز بگنجد، یک کمی فضا بیشتر باز بشود شما دردهایتا

کنی، بازمیبینید که از کی رنجش دارید کینه کی را دارید بدلیل اینکه فضا بسته است، بازنمیاالناگر شما

ریزد به فکرتان و عملتان و هر کسی که میسبببیشادي.آیدمیبینی شاديمیکنی فضا را، بعد یک دفعهمی

پس از یک . کندمیکند خورشید یا زرین طبق، خورشید طلوعمیانپس از یک مدتی فور. کنیدمیبا آن برخورد

اي تنگ نظرند االن یک عده.رودمیکنید آن حرَج، آن تنگنا، آن تنگ نظري از بینمیمدتی وقتی فضا را باز

آید وقتی فضا گسترده بشود خوشحالمیاینجاشان درد. شوندمیشنوند یکی موفق شده ناراحتمیهمین که

بینهایت که یعنی فراوانی خدا یعنی از هر چیزي از پول و ساختمان و . شوي چون به بینهایت خدا زنده شديمی

. کنید فراوان استمیهر چیزي که شما فکرش را

خواهیم براي دیگران، در نمیچرا ما نداریم؟ یعنی بعضی از ما نداریم، براي اینکه خسیس هستیم، براي اینکه

براي این که من ذهنی منقبض شده داریم و این من ذهنی منقبض شده . خواهیمنمیان همنتیجه براي خودم

کنیم نهمیخواهیم نه براي دیگران، نه خودمان زندگیمینه براي خودمان. مجهز به بینهایت و فراوانی خدا نیست

بدهید راجع به این آدم خالصه اجازه. آیدمیاین از من ذهنی منقبض شده.گذاریم دیگران زندگی کنندمی

. صحبت کنیم که دوباره آمده، ببینید این چند بیت را قبالً خواندم ولی جایش اینجاست که دوباره بخوانیم
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962مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بیت 

آمدهچو آدم باز معزولهمآدم حسن و ملَک ساجد شده

است، فراوانی خداست، بینهایت خداست، که ملک به او سجده کرده، حاال آدم حسن آدمی که از زیبایی خد

و . دوباره آمده معزول شده، یعنی عزل شده، پس آدم همان موقع که آمد بینهایت را تبدیل به فکر کرد معزول شد

یعنی چی؟ معزول شد . گذاشتیم ابناي بشر بیش از حد در ذهن بمانند معزول بشوندنمیشدیممیما باید هوشیار

حاال چی شد؟ حاال دیگر فرشتگان به . یعنی از آن جایگاه شرف افتاد، بزرگی افتاد، بینهایت از بین رفت شد فکر

یعنی ما االن رفتیم توي من ذهنی، ما که نومید شدیم، فرشتگان هم نومید شدند، هر چی که . کنندنمیاو تعظیم

:گفتهدر جهان هست آنها هم منتظرند، فردوسی

تویی خویشتن را به بازي مدارخستین فطرت پسین شمارن

وپولومقام،هستیرفتنینیستیاینجابیشترهفتادسالشسصتکهکنتوجههستیاینجاکاريیکبرايتو

دیگروقتندچ،شدیمظاهراینجاکجاازنیستمعلومما.بکنفکريیک،ببريتوانینمیخودتباراچیزهااین

اینکهبرايشودمیمعزولانسانیهریعنیآدمحضرتمثلبوخبله؟ماداشتیمچیکاراینجاشویممیناپدید

.ذهنرودمی

جرمت این که افزون زیستی: گفتآوه، بعد هستی نیستی؟: گفت

بودمشدهزندهتوبینهایتبهمناینکهازبعد،وايآه،دریغ،بیداددادايکه:گفت،گوییممیمایعنی،گفتهآدم

؟شدمتوهمرفتم؟شدمنیستدوباره،بودواقعیهستیاین،جهاناینبهآمدمتوبینهایتبصورتمن

،زیستیحدازبیش،زیستیذهنایندرخیلیکهاستاینجرمت:گفتزندگییعنی؟گفتکییعنیگفت

.اینبودموقت

و از جوقِ خوشانکه برو زین خُلدکشاند مو کشانیجبرئیلش م

بهشت،لحظهاینبهشت،بهشتاینازکهشدکمیگرفتهرامویمان،هستیمآدمفرزندانکهراما،جبرئیل

خوشانجوقازبرو.دردخوابذهنخوابتويرفتیاینکهبراي،بیرونبروخداابدیتبهشت،خدابینهایت

:دهدمیتوضیحبیشتراآلنوهستمتوبینهایتمن،هستمتوکهمن.شادمانانوسرخوشانگروهیعنی
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ستو اینت داوريآن دادست: گفتچیست؟بعد از عزّ، این اذالل: گفت

؟چیهبرايیرقحتوپستیوبدبختیاین،گوییممیخدابهداریمما،داديمنبهکهبزرگیازآنبعد:گفت،بله

امتحانتویعنی.استمنقضاوتهماینوبودمنبخششوکرمآن:گفت؟مابهویدگمیچی؟زندگیگفتهچی

،بودمنکرمآن،بلهدادمتوبهمن،ذهنخوابازبشويبیداربرگرديرانههوشیابودقرارتو،دهینمیپسرا

.استمنداوريهماین،نالیمیدردتوي،شديبختبد،شديحقیربینیمیکههماین.بودمنبخشش

عبادتخیلیما،باباایمرسیدهماکهگوییممیلحظهایندررااوقضاوتیعنینداریمقبولراخداداوريماو

باید،ذهنخوابازبشويبیداربایدنیستقبولآنها!کننگاهراماگلیمگلهاي.ایمکردهانبارهمهاینماایم کرده

.باشدتواندنمیشدگیهویتهمتودلدر.کنیخالیرادلت

چون کنون میرانی ام تو از جِنان؟کردي به جانجبرئیال سجده می

رااین،بشوداینطورينگذاریم،کنیدمیتوجه؟رانیمیبهشتازمرااآلن؟نکرديسجدهمگرمنبهاولتو

رانههوشیا،بشويبیداربایدذهنخوابازشمادوبارهیعنی،چییعنیآمدهدگربارآدمبدانیدشماکهخواندم

.استخودتغفلت،کنینمیراکارایناگر.برگردي

چو برگ از نخل در فصل خزانهمپرد ز من در امتحانمیحلّه

لباس،بودمپوشیدهرااولباساول،کنممیپیداکاهشدارممنبعبارتی،حضورایننرملباسهاياینیعنیحلّه

سههاي بچهماببینیدشوممیهویتهمبیشتردارممندنیابهبرندمیدارندمرابتدریج،رااوحضورحریرونرم

ومکنیمیهویتهمرااینهامابیشترهرچیباالروندمیدارندکهماشااهللالیدهنههشتهفتششپنجچهار

ماهاي بچهافتدمیجوريچهخزانفصلدرخرماازدرختبرگمثل،شودمیطورهمینرویممیجلوکههمین

.شوندمیپژمردهآنجوري

رامازندگیلحظهبهلحظهکندمیامتحانراماوکندپیروزماراخواهدمیهاإِنَّا فَتَحنَابازندگیهمهرلحظه

رفوزهما؟ نهیاپذیریممیشویممیتسلیمکنیمقبولرااوکمکخواهیممیشدیمداربیماکهکندمیامتحان

:غزلماناینبهرسیدیمبله.دیگردانیدمیرااینهادیگر،نشویدشماامیدوارم،شویممی
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رستم که باشد در جهان در پیشِ صفّ عاشقان؟

رانند خوش هر روز در دریاي خونز میشَبدی

اینهاچییعنیفهمیدیمکههستندینکساعاشقانگویدمیو.اینجادراستبیرونیپهلوانیکسمبلرستم

هستندعاشقانصفاینهاوشدهزندهبینهایتبهدیگر،زدهتکیهدینتختبرآمدهباردگرآدم،شدندبیدار

بگیرحاالسمبلشکههانجدرقويذهنیمنهیچولی،هستندمردگانآنها،هستندذهنتويکههمآنهایی

بزرگترینیعنیجهاندرباشدکهرستمزندمیتمثیل،شاهنامهدر!!!هانیستمعنیاینبهالبتهرستم،رستم

؟چرابایستدعاشقانصفجلويتواندنمیباشدداشتهمناگرکههمجهانپهلوان

وهاإِنَّا فَتَحنَاآنباکنندمیشناسایییعنی، خوندریايدرهرروزخوشرانندمیاسب، اینهااینکهبراي

سوارشما.شودمیریختهذهنیمنخونیعنیخوندریاي،افتدمیشانمنهی،افتدمیشانمنوپذیرندمی

.اندازیدمیراآنهاورااجزایشوراتانمنکنیدمیشناساییلحظهبهلحظهوهستیدحضوراسب

زندگیذهنیمنخونباشدیادمان.ریزندمیراذهنیمنخونمرتب؟چراانداختهاندراهخوندریايعاشقانو

،ذهنباکردیمتوصیفراخودمان،کردیمتعیینراخودمانوکردیمپیداکاهش،شدیمکوچکوقتیما،شماست

موالنازدیلتمثکهگفتهستیادتان.مختلفجاهايدرشدهگذاريسرمایهبینهایتآن،رفتبینازبینهایت

،هستندشماشدگیهايهویتهمها ستارهاینکههستیدشبشبیههمشما،درخشندمیهاستارهشبگفت

ینکساعاشقانپس،شماحضورخورشیدکندنمیطلوعخورشیددرخشندمیهاستارهاینوهستشبتاولی

راماموالنا،موالنامثل،کنندمیبیداررادیگرانهمکنندمیکارخودشانرويدارندخودشانهمکههستند

. چند تا از شما را تا حاال بیدار کرده؟ خیلی. بله؟نهیاکندمیبیدار

گویید که من ترا ستاره کردم، من میشناسیدمیاي را کهشما خون این ستارگان را ریختید یعنی هر ستاره

ردم، من آن بینهایت را یک قسمتش را گذاشتم این تو، قسمتی از وجودم را وجود آن را در تو سرمایه گذاري ک

.کنیمیات را که خودتی دوباره جمعدوباره سرمایه. گیريمی،حاال بده من

ها این هم گفتم یک ذره فضا باز بشود و شما حس بودن به خاطر این فضاداري بکنید، دوباره خودتان از این ستاره

براي یک آدمی که فضاي درونش به . کنیدمیرا از جاهاي مختلف جذبمثل آهنربا هوشیاریها . شویدمیجمع

براي . شودمیبیند دارد بزرگمیبخشد چونمیبیندمیتا. اندازه کافی باز شده بخشش رنجش خیلی آسان است
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براي » بخشم نمی!نه« گوییم آقا فالنی را ببخش؛ میآدمی که هنوز منقبض است کوچک است، تنگ نظر است

رنجش خودت گیر افتادي، چند تا ستاره روشن رنجش دارید شما؟ » . خواسته نکندمی.شودمیپر رو« ی؟ چ

تان یا از برادرتان، یا از پدرتان یا از تان یا از بچهتان، ممکن است از شوهرتان یا از خانمکهنه؟ از نزدیکترین آدم

شان، شناسایی کنید بده من، قسمتی از بینهایت من در بکشید از توی. را ببینیدها آن ستاره. مادرتان دارید

.شویدمیکنید دوباره بینهایتمیدر توست،توست، توست همه را جمع.. .توست، قسمتی از

هر سو دو صد ببریده سر در بحر خون زان کَرّ و فَر

رقصان و خندان چون شکَر زِ انّا الَیه راجِعون

کنیم االن در تماشاگران گنج حضور است،مییت افتاده است، به هر چی نگاهکنی، سر منّمیپس هر طرف نگاه

گویم اینطوري، میشوند بگویند من، مننمیشوند، بلندنمیبینی متواضع شدند، سر منّیتشان افتاده، تحریکمی

بروی . متام شد! توانی بشویمنیگویم زن اینمیکنممیشوهر را من تعین«: گفت کهمیقبالً پدر.دیدیم دیگر خیلی زیاد

من . نه، هر چه مشا بروید مطالعه کنید، خوب فکر کنید مسئولیت بعهده بگیرید« : گویدمیاالن» از ارث حمروم شدی

مادر هم همین را.اش افتادهمن. »خواهم، بیا باهم مشورت بکنیم شناسایی کنیم میخمالفتی ندارم، من صالح تو را

.»زمنمنیکنم، دیگر حرفمنیبشوی من شیرم را حاللتزن این « : گویدمی

از آن جالل و شکوه چون . بینید شمامیاز اینها خیلی زیاد بودند و هستند هم، ولی االن سرهاي منیت افتاده زیاد

این که اند، فهمیدند که فضاداري و فراوانی و اند، خدا را دیدهفضا باز شده، جالل و شکوه زندگی و تواضع را دیده

دانند، من باید گوش بدهم، من باید حرف بشنوم، من نباید میدانم، شاید پسر من یا دختر من بهترنمیمن

.دیگر انعطاف پذیر شدیم. باورهایم را تحمیل کنم، اینها دیگر از آن سرهاي افتاده اتوماتیک در ما برقرار شده

بینیم این میخواهم با این ازدواج کنم،میگوید منمی، حاال دختر مادر این بحر در این بحر همه چیز بگنجد

پذیرم ولی خوب این چیزها را شما بروید مطالعه میگوییدمیخواهیم پول ندارد، خوب شمامیآنطوري که ما

آنها را»شود اصالً حرف نزن، اگر جور دیگر باشد خانه من دیگر نیانمی«: گفتمیقبالً.کنید، باهم صحبت کنیم

گوییم میرسد به ما، ما بالفاصلهمیاز چی؟ از این که آسیب. شدیمشکَر مثلرقصان و خندان گوییم ما، االن نمی

.رسد، این آسیب رسیده ما چیزي را بیندازیم و از جنس خدا بشویمنمیبه ما آسیب
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هارا براي مردهنّا الَیه راجِعوناآید در موالنا، که اینمیاین بارها ببینید داردزِ انّا الَیه راجِعون

. خوانندنمیبلی اولش را: گوید کهمیاشبراي اینکه آیه.خوانندمیهاخوانند براي زندهنمی

156، آیه )2(قرآن کریم، سوره بقره

الَّذینَ إِذَا أَصابتْهم مصیبۀٌ قَالُوا إِنَّا للَّه وإِنَّا إِلَیه راجِعونَ

.ما از خداییم و به سوي او بازمی گردیم: ی که هر گاه مصیبتی بدانان رسد گویندکسان

آورد، میکند و یک اتفاقی براي شما پیشمیها کارإِنَّا فَتَحنَایعنی زنده ها، وقتی زندگی در این لحظه از طریق آن 

گویید که من باید میشما. سیدگوید که به من ضرر رسید، مصیبت رمیکه ذهن شما دوست ندارد و به ذهن شما

را خدا به من نشان داد زندگی به من نشان داد، بیندازم، من از جنس خداها اگر یکی از این ستاره. تو را بیاندازم

. شوممی

آخرُونَ آدم دگربار آمده و فرمان : گویدمیآیدمیايبراي از جنس خدا شدن که گفت ببین اینها در چه زمینه

که زندگی به شما خدا به . آوردمیهاي او؛ و االن این آیه راإِنَّا فَتَحنَاگوید این فرمان اجرایی شده از می،ونالسابِقُ

اندازید در حالی که میشما صدمه خواهد زد تا هم هویت شدگیهاي شما را به شما نشان بدهد، و شما آنها را

براي این که از جنس خداییم و در این . سوي او برگردیمنمردید و هیچ کس هم نمرده توي این تن، هوشیارانه ب

و قبل از مردن به بینهایت او زنده. میرید نسبت به من ذهنی و بسوي او برمی گردیدمیجهان قبل از مردن

شوید که ابتدا آمده بودید، بینهایت بودید، در اثر تعیین میکنید، همان هوشیاريمیشوید و این فضا را بازمی

به بینهایت او زنده ایجاد شد و شما افتادید پشت حجاب، حاال تعیین از بین رفت براي این که هوشیارانه حجاب

.گویدمیاین را.شدید

افتد خوشحالید، این می، پس سر منیت تانرقصان و خندان چون شکَر. کنیدمیو شما این کار را رقصان و خندان

و خودتان هم. کنید خوشحالیدمیاندازید، به مردم کمکمییتان رابخشید، کینه هامیکه رنجشهایتان را

بینید مردم موفقمیوقتی.داریدمیخواهید از جنس بینهایت بشوید روامیدانید از جنس بینهایت هستید ومی

رقصند، عروسیشان است، شوهر خوبی کردند، خانم خوبی گرفتند، مدرك میزنندمیشوند، خوشحالند،می

. خواهید بینهایت خدا بشویدمیچرا؟. شویدمیفتند، موفق شدند خوشحالگر

شوید، میشوید باید هی بزرگ بشوید، با کوچک کردن من ذهنی شما بزرگمیاگر غمگین بشوید دارید کوچک

ت کند جهان کمیابی اسمیاین فکر. به حرف من ذهنی گوش ندهید، این حرَج است این تنگناست، تنگ نظر است
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شما هم از جنس بینهایت هستید، این درست نیست که ما .ایمیکی موفق بشود مال من را برده، من بد به نظر می

دهد، ناراحت میقانون جبران را انجام ندهیم تنبلی کنیم برویم بخوابیم، کسی هم که قانون جبران را انجام

کنی به خودت و به نمیتو که کار. تو هم برو کار کنخوب . بشویم که چرا آن رفته کار کرده موفق شده، ما نکردیم

. چرا؟ براي این که این انرژي باید به یک کانالی برود. کنیمیخدا خیانت

کنی به کسی که کارمیکنید، بعد هم حسادتمیکنید، سستیمیآید باید به یک جایی برود دیگر، شما تنبلیمیآب از آنور

گذاري، اگر این کار را بکنی مردم هم به تو کمکمیاین چوب الي چرخ خودت! داگونگی نیستشود، این خمیکند موفقمی

آنها که فراوانی اندیش هستند کمک کننده هستند آنها ببین پیشرفت. رسندنمیآنهایی که تنگ نظرند به جایی. کنندنمی

.کنندمی

این که. گیريمیکنی، کار یادمیدهند پیشرفتمیار بهتري به توکارت موفق شود، حداقل کشما کارمند هستی برو کمک کن صاحب

کنم، چرا حق مرا خوردند؟ اینها از کمیابی نمیکنند؟ چرا منمیکنید، دزدند و فالنند و چرا پیشرفتمینشینید هی غیبتمی

! کنینمیتو هم پیشرفت. آیدمیتان

.بلی اینها را خواندیم. ر جوانی قبول کنمن تجربه شخصی هم دارم در این راه، حرف مرا اگ

گر سایه عاشق فتد بر کوه سنگین، برجهد

زند تو منکري؟ نک آزموننُه چرخ صدّقها

این در واقع تصور دویی ماست بلحاظ . پس اگر سایه عاشق، گفتیم عاشق و معشوق و عشق هر سه یکی است

ما وقتی به بینهایت خدا . ود دارد و عشق وجود داردکنیم که عاشق وجود دارد و معشوق وجمیذهنی که فکر

. در من ذهنی هم من وجود نداردآنجا هم من وجود ندارد. رودمیشویم، هویت از بینمیتبدیل

تا . کند که حاال آن داستان را چندین بار خواندیممیپس عاشق از جنس خداست، دارد به داستان موسی اشاره

گوید بالفاصله وقتی شما به می.شودمیاگر به کوه ذهنتان بیفتد کوه ذهن متالشیسایه عاشق و سایه شما هم

.گویندمیکند این را، آفرینمیشوید هر چه که در نُه چرخ است تصدیقمیبینهایت او زنده

ار باید نکولی براي حل این ا. شناسدنمیبلی، من ذهنی منکر است براي اینکهزند تو منکري؟نُه چرخ صدّقها

اي نداریم جز این که آزمایش بکنیم، حاال ما که در انکار و منکري بیا آزمایش کن، چاره. امتحان کنی، نک آزمون

بگذارید سایه عاشق به روي شما بیفتد، در این . از آن راه که شما به جایی نرسیدید. کشیممیتنگنا داریم درد

. کند بیفتدمیرا به خدا دعوتمورد بگذارید سایه موالنا و آموزش او که شما
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براي این که . چه عاشق بیفتد چه خدا بیفتد هر دو یکی است. شما بیایید موازي بشوید سایه زندگی به شما بیفتد

ممکن است سخت باشد این .شوید اوست که در شما به بینهایت زنده شدهمیوقتی شما به بینهایت خدا زنده

.توانی باز کنیمیبا پذیرش اتفاق این لحظه و تسلیم شما آسمان راکهگویدمیکار، ولی موالنا دارد

اواو، بشنو تو چاقاچاقِبر کوه زد اشراقِ

خود کوه مسکین که بود؟ آن جا که شد موسی زبون

گوید، آنجا که کوه متالشی شد و موسی بیهوش شد، و در واقع به هوش آمد، به هوش میهمین داستان موسی را

دانید که خالصه، خیلی میموسیگوید تابش او، اشراق او یعنی خدا زد به کوه، چون موسی گفت،می.گی آمدزند

توانست نمیپرید، آتشنمیرفت، از سنگ چخماق جرقهمیاشخالصه، شب سرد بود، خانمش حامله بود، با گله

اي در زندگی ما، جرقه زندگی و گی جرقهشاید اینها سمبلیک به این معنی است که در نیمه راه زند.درست کند

جهد، و ما حامله هستیم به حضورمان، و خیلی وقتش گذشته و زندگی ما سرد شده، پر از غصه هست نمیشادي

نگرانی از آینده، تاسف گذشته، استرسها، دعواها، کینه ها، رنجشها اینها زندگی را سرد کرده، یک دفعه موسی 

فت بروم آتش بیاورم، رفت آنجا دید درخت آتش گرفته، درخت به صدا در آمد که من دید باالي کوه آتشی است گ

یک دفعه کوه . خواست موسی خدا را ببیندمییعنی ذهناً! گفت خودت را به من نشان بده. خداي عالمیان هستم

.متالشی شد که مرا با ذهن نخواهی دید، بلکه باید به من تبدیل بشوي

.شویم از آنمیه متالشی شد باز هم سمبل متالشی شدن این ذهن ماست که خودمان آزادو کوه متالشی شد، کو

.شودمیزند به کوه و کوه متالشیمیگوید اشراق زندگی، اشراق خدامی

زند به من ذهنی ما، چاقاچاق یعنی صداي شکستن یکی و فرو می، حاال سمبلیک اشراق اواوبشنو تو چاقاچاقِ

ریزد؟ شما االن صداي من ذهنیتان رامیشنوي که اینجا تق تق تق تق دارد فرومی، توریختن یک چیزي

افتد و این ساختمانی که شما به هزار مصیبت با میشنوید یکی یکی داردمیشنوید، هم هویت شدگیها رامی

. ریزدمیترس با کنترل نگه داشته بودید دارد فرو

نباید ! این کجا رفت؟ آن چرا، نرو آجنا« را کنترل کند هایش دانم بچهنمیوهرش رالرزد تا شمییک خانمی که دائماً

نظم پارکش االن بهم ریخته و .خواهد نظم پارك را برقرار کند نه نظم جنگل رامی»!نباید این کار را بکنی! بروی

. کندمیدارد ادارههیچ هم نگران نیست، چاقاچاق ریختن نظم پارك، االن نظم بزرگ زندگی زندگیش را
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زبونیههوشیارجنسازکهموسیخودیعنی. ن او هستویه؟ جایی که خود موسی زبککوه مسکین : می گوید

فضااینشماهنوزیعنی،طبقزرینخورشیدبهبشودتبدیلبایدموسی؟چرا.خداستاشراق یعنیاستزندگی

.هستیمموازيوتسلیمماهمیشه.شدیدموفقدیگرشماکهکنیدفکرشمانبایدموقعهیچ،کنیدمیبازرا

،کردیمماگوییدنمیکهاستاینهاإِنَّا فَتَحنَاهمینجوهر،کردیمماگوییمنمیواستصفرمانذهنیمنهمیشه

راکسی،هندیادکسیبه،لحظهایندرتوبهبدهددانشاوتا، بلکهدانمنمیمنبگوآقا که،خواندیمچیزهمهاین

.همامروزخواندیمرااینها،بشوییمرااشسینهبایداًبعدکه،نکنهویتهمچیزيبا

نردبانخود پیش موسی آسمان باشد کمینه

کو آسمان؟ کو ریسمان؟ کو جان و کو دنیايِ دون؟

رالحظهاینتفاقابتوانیدشمااگر،توانیممیهمما،کندپلهراآسمانتوانستمیبراحتیموسیگویدمی

هیکندمیبازراآسمان،کندمیبازراآسمانکندمیبازراآسمانلحظهایناتفاقپذیرشگفتیمامروز،بپذیرید

توضیحبعدوبودنردبانکمینهآسمانگویدمی،بودکارایناستادموسیگویدمی،استهمینطورلحظهبهلحظه

فکرهاياینریسمان.هستهمفضاداريبینهایت،مابینهایتاینییعنکو آسمان؟ کو ریسمان؟ . دهدمی

.موسیاژدهايمقابلدرجادوگرانمارهايمثل،استزندگیة پوسید

.استمفرغذهنیآسمانیاذهندرریسمان.استحقیقیشودمیبازشمادلوقتی،استحقیقیآسمان

نشانمابهذهنرادوندنیاي؟دوندنیايکو،ستازندهفضاداري،ستازندهجان؟جانکو:گویدمیهمخودش

،ریسمانباآسمان؟کجاریسمان؟کجاآسمان؟کجاخدابینهایت؟کجادوندنیاي؟کجاجان؟کجاذهن.دهدمی

.خدابینهایتآسمان،ذهنیچیزهايریسمانپس

تن را تو مشتی کاه دان، در زیرِ او دریاي جان

ي، صد آفتابی از دروناگر چه ز بیرون ذره

بهچسبیدندآمدندمنمالفکربادیگرفکرهايوشدیمفکرآمدیماینکه،شدگیهاهویتهماینکهگویدمی

کهیکتاییدریاي،دریاستزیرش؟چیهزیرش،استکاهمشتمثلاین،رادیگرفکرهاياینکردجذبواین

بیروندرکهگرچه، جاندریاياوزیردر،دانکاهمشتیتوارشدگیهاهویتهمراتن،هستیداوجنسازشما

ایننیستچیزيبینیمیفکریک،بینیمیتنیککنینگاهوقتییعنی،ايذره
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فزونمعالمازعشقرويزذرهنیمازکمترمصورتبه

. فزونمعالمازمادرونشودمیبازفضااینوقتی

ربایمدرهکَخرمنناگهبهدرآیمهکَزیرآهستهکاهچو

وقتییواشیواششما.دریاستزیر،باالستاینکاه،دانکاهمشتیتوراتن.گویدمیرامسئلههمینبه

،آییدمیکاهزیرآبمثلپذیریدمی

ربایمدرکهخرمنناگهبهدرآیمکهزیرآهستهآبچو

سرایمصدخرابمنطوفانچوقطرهقطرهمنناودانازچکم

توانممیتنهانهکهمندرشودمیزیاداینقدرچکانممیرايهوشیارآباینلحظهبهلحظه،قطرهقطرهمنپس

.کنمخرابتوانممیراذهنیهاي خانهبلکه،کنمشناسایییعنی،ببرمسیلمثلوکنمویرانراذهنیۀ خاناین

بتابیتوانیمیآفتابصدتاة اندازبهیعنیدرونازآفتابیصدیعنی،آفتابازکندمیشروعکهتاینجاسدربله

همخودتانوکنیبازکنیبازرافضاهیبایدشماکنیممیبازرافضااینماکهدرستهکهبینیدمی.دروناز

همینهمپایینبیتهايوتابیدنبهکندوعشربایدآفتاباین.نه،کردمبازخیلیآنجارسیدمکهنکنیدقضاوت

:گویدمیرا

خورشیدي و زرین طبق، دیگ تو را پخته است حق

مطلوب بودي در سبق، طالب شدستی تو کنون

بهکنیشروعوخورشیداوستدست،کندطلوعبایدخورشیدبلکه،هستیبینهایتآسمانتنهانهتوبله

؟پختهکیراشماحلوايراشماغذاياینو.تابانیمیخوبچیزهايوورشیديخ،دلزخیزدترجمانصدهزاران

پختهاآلنیعنی،السابقونآخرونگفتهمبعد،پزدمیداردموقعآناز،امبپروردهمیانجیچندینبهگفت.خدا

.استشدنشبینهایتموقعشدهپختهخالصهانسانغذاي.شدي

بوديايمیوه،بوديشدهطلبیعنیمطلوب،باشیاینطوريتوخواستمیخدااولروز،سبقدربوديمطلوب

دارداآلنمحصولشهستدرختیکموقعآناز.استکاشتهاینبرايرادرختاین.راتوخواستمیخداکه

؟آمدیمچیبرايکهبشویمهوشیاروبشویمبیدارمااگر،شودمیچیده
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خدابینهایتطالبشما،باشیطالبشباید.بگیريبیاییشماراحقایندبایولی، کنونتوشدستیطالب

کنیدمیگوشبرنامهاینبهکهاستدرستشمابشوید؟بیدارذهنخوابازکههستیداینطالباصالً؟هستی

یتموفق.شماستموفقیتاینفرعیۀ نتیجدردهاشدنتمامولی.بشودتمامدردهایمخواهممیکهگوییدمی

هستیدشمایعنی،کارکردنبهکندشروعشمادرطبقزرینخورشیدوکنیبازرافضاکهاستاینشمااصلی

موفقیتاینطالببایداآلنوشديدرستاآلنکنددرستراتوخواستهمیزندگیاولازو.طبقزرینخورشید

.توباشی

یکگویدمیاینبهمیردمیداردهمگرسنگیازهی،بگیرددرونمیولیداردپولدالرمیلیاردیکنفریکانگار

راراهاوولی.نیستیمبلدراکدش،ماهستیمآنطوري.بخرمچیزيیکبرومبدهدالریکهمتو،بدهمنبهدالر

هپرسیدماازکهموقعیهمانزندگیاولروزیعنیسبق،کردیمصحبتکافیة اندازبهدهدمینشانمابهگفت

.بلهگفتیمما؟هستیمخداجنساز؟هستیماوجنسازماکهشده

شته، امسال برگ افراشتهکشتی کااو پار

خواند فُسونمیسر از زمین برداشته، بر خویش

زمینازراسرشودادهمیوهامسال،زندگیاولروزهمینیعنیپارسال،کاشتهکشتییکپارسالاویعنی

ازوبرداریمبودنجسمزمین،برداریمشدگیهاهویتهمزمینازراسرمانتوانیممیامیعنی.استبرداشته

.بشویماوجنس

بهشماطریقازاوکندمیشروع،شداوبینهایتجنساز،زدتکیهدینتختبرآمدآدمانههوشیاروقتیو

خویشبر،فهمیمنمیمایعنیذهنابفهمیدنمیشمااصالًکهزندمیحرفهاییاویعنی،خواندنفسونخودش

فسونداردخودشومایعنیشدهبلندکشتایناآلن،کاشتهکشتیخدازندگییعنیاوپس،فسونخواندمی

بله،انسانموضوعبه،موضوعبهنیستمربوطخیلیاینهاگوییممیذهنباماکهچیزهاییاینپس. خواندمی

د کاس و طاسِ اوجان مست گشت از کاسِ او، اي شا

اش شد طشت گردون سرنگونطاسی که بهر سجده

مادرونفضايوشدیمیکتایعنی،دینتختبهزدیمتکیهآدممثلبرگشتیمماکهحالتایندردیگر:گویدمی

.شرابجامیعنیکاس،اوکاسازشدمستهمماجان،شدبینهایت
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شرابیوشیرینیهمانکاس،اوطاس وکاسشاداي:گویدمیکندمیسیرابلحظههرراماوجودسبببیشادي

منظورطشتیعنیطاس ،شدیمهمطبقزرینخورشیدوآیدمیفضااینازسبببیکهاستشاديکهاست

این.باشدبیرونآسماناینازبزرگترتواندمیو.بشودتواندمیبینهایتمادرونآسمانیعنی،استآسمان

.ماستدرونآسمانازتقلیديیکیرونبآسمان

امروزبلکهاستبزرگاینقدرمادرونآسمان،مادرونطاس یعنیاشسجدهبهرکهسیطاکهاستهمینبراي

خورشیدباشدیادمان.نیستاومقابلدرچیزيخورشیدهایشباآسماناین،استطبقزرینخورشیدگفت

منبعخورشید،داردوجودخورشید،داردوجودبیرونآسماناگرهکشودمیمعلومپس،ماستحیاتمنبع

اینبهدیگريغذاهايخورشیداین.شویممیخورشیدیک،داریمدرونآسمانیکهمما.ماستجسمیحیات

وکردهبکارشروعوشدهآغازمنبعیهمچوکهکنندمیشکرة سجدفرشتگانتمام:گفتکهدهدمیجهان

بینهایتوجودیکهبابیرونآسمانیعنی،شدهسرنگونشدهاینطورياشسجدهبرايبیرونآسماناینگویدمی

خودشدارد،رامطالباینکردهتجربهموالنا.گویدمیموالنارااینها،مادرونآسمانمقابلدراستمحدود، است

شمادرونآسماناینکهبدهیدگوشريطوهمینکنیدتجربهتوانیدنمیشمااگر،نکردهتقلیدکسیازگویدمی

.شودمیبینهایتوشودمیباز،شودمیباز

اي شمسِ تبریز از کرم، اي رشک فردوس و ارم

ن گشتم اَرغَنوتا چنگ اندر من زدي، در عشق 

رااو،شویممیبینهایتوقتی،کردنکارمادرکندمیشروعزندگیدموباداینوقتیواستباديسازارغنون

همینتبریزشمسولی،بودهموالنایارتبریزشمس،بخششازتبریزشمسايگویدمی.کشدمیوصالبهدارد

دوباره،استشدهبینهایتدوباره،هستفکريفرمهايازشدهآزاديهوشیارهمین،هستزدهتکیهدینبهآدم

کشیديدنیاازمرازديچنگیعنیمنبهيزدچنگکهموقعیمنبهکرديلطفتوگویدمی.استشدهخالص

. هستیارمباغوبهشتحسادتموردتو،داريدرونتدرکهشاديباتووبیرون

دروندرکهفضاییاینپس.استبهشتکههمفردوس،استبیرونیزیبايباغهرسمبل،بودهشدادباغارمباغ

جوررهزااینوآرامشاینوشادياین،بیروندنیاازکشدمیرامازندمیچنگزندگیوقتیشودمیبازما

اینو.بیاوردبوجودراايپدیدههمچوتواندنمیبیرونیچیزهیچیعنی.استارموفردوسرشک،برکت
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موردایندربزندچنگتبریزيشمسدهیداجازهشمایعنیچنگۀ بوسیلماکهاستفرمان،ماستسرنوشت

.داردکهکرمیروياز.بکندعشقسازراشماعشقدستدرعشقدروبیرونبیاوردراشمابزندچنگموالنا

یکیهمهاینها،شدهزندهخدابینهایتبهکهبگوییدانسانیچهبگوییدخداچهبگوییدتبریزيشمسچهپس

یواش،پذیرشلحظهبهلحظههستیدزندگیباموازياگرحاالدهیداجازهشماکهاستایناشخالصه.است

،کندمیکارزندگیدمباکهبکندسازيبهتبدیلراشماوشدگیهاهویتهمازوزمانازکندجمعراشمایواش

.بکندبیانشماطریقازرارشس،کندبیانراخودشتواندمیزندگی

&&&&&

کردیمشروعباللبعدازکههستهاللۀقصازکهبخوانمبرایتانمثنويبیتچندقسمتایندربدهیداجازه

:گفتمیکهشدشروعهاللۀ قصباللطوالنیۀ قصبعداز.نکردیمتمامهنوزولی

1112مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت 

خوي بد را بیش کرده بد کُششاز بِالل او بیش بود اندر روش

جالبهبیتاین،بودانداختهبیشترراشدگیهاهویتهمیارابدخوياینکهبرايبودجلوتراوباللازبنابراین

روي از گوهريسوي سنگی میتريرو که هر دم پسنه چو تو پس

اینبالفاصلهبیتاینحاال،رويمیسنگیسويبهگوهريازورويمیعقبعقبهردمکهتومثلنهگویدمیو

بسويشویدمیداریداصلیتانجنسازبیشترشمازندگیازلحظهایندرکهوردآمیپیشمابرايراسئوال

؟خودتانکردنمحدودیاتنگنایاحرجسمتبهرویدمیهمبازیا؟رویدمیزندگیبینهایت

تعریففکرۀ بوسیلودادیمکاهشراخودمانآمدیموخدابینهایت،بودیماولازکهگوهريهمانیعنیگوهري

جهاناینچیزهايبهمربوطکهرافکرهاازخیلیمنمالفکرطریقازتوانستیمجوريچهکهگفتیمردیمک

کهگرچه.هستهویتتوشکهبدهیمتشکیلذهنیبافتیکو.کنیمجذبخودمانبهآهنربامثل،بودند

؟کنیدمیبزرگترراذهنیمنبیشترشما،ذهنیمنگوییممیآنفهمبراياوقاتبیشترولی.نیستمنگفتیم

؟کنیدمیقهرهمسرتانبا؟شویدمیخشمگینهمباز؟رنجیدمیهمباز؟آوریدمیبوجوددردهمبازبیشتریعنی

؟رویدمیسنگیبسويیعنی؟کنیدمیمقاومت؟کنیدمیمگوبگوآنواینبا

راها کینهکنید،میشناساییرارنجشهاروید،میگوهريسويبهبرگشتیدشناختیدرابودن، سنگنهیا

؟ یکیکدام.شویدمیسبکواندازیدمیرااینهاوکنیدمیشناساییراشدگیهاهویتهمکنید،میشناسایی



Program # 673گنج حضور673برنامه شماره 

43: صفحه

خودتانازراسئوالکهاستمهمو.بدهیدتوانیدمیدرستیومنصفانهجوابخودتانبهکههستیدخودتانفقط

بله، بخوانماستماندهکهآنجاییازبعدشبخوانمخواهممیکهاستبیتهاییاینها.بدهیدجوابوبپرسید

روندمیعقبعقبهمبعضیروند،میپیشآرامآرام، اندراماسبانبعضی:کهگفتکردصحبتمقداريخالصه

:سرکشندو

1126مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت 

رو، نه حرونی را گرونه سپسرو            اسپانِ رامِ پیشحبّذا

ایناتفاقلحظهچند؟ هستیدراملحظهچندسرکشید؟لحظهچندروزدرشماکهآیدمیپیشسئوالهمباز

رامشماکهلحظاتیتعداداگر، بپرسید؟ کنیدمیمقاومت، نهکنیدمیستیزهنهلحظهچند؟پذیریدمیرالحظه

دانممی،رویدمیدانمنمیبسويشما.شودمیکوچکترذهنیمنداردپس،دهستیرامهمیشهاگریاهستید

بودنسرکشوشودمیبازدرونتانفضاروزبهروز،شویدمیداریدترتسلیموگیردمیرادستتانداردزندگی

:کهگفتبرایتانخواندیمکهقسمتشآخریندر، بله.بکنیدارزیابیراخودتانبازهم،شودمیکمترهم

1130مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت 

در پایگه انداختندخَربطانتاختندشهسواران در سباقت

بزرگمرغابی، مرغابییعنیبط،بزرگیعنیخر، اندهویتهمچیزهااززیاديتعدادباکههستندینکساخربطان

.اندشدههویتهم،همدردهاباجملهاز،ارنددخیلیشدگیهویتهمکهکسانییعنی

راآنجاکندندمیراکفشهاکهجاییمثالً. هستمجلسپستقسمتپایگه، پایگهدرخربطاناینآدمهااین

هستندها خیلی.ماندندذهنیمندرودهدمینشانمابهرادنیاکهاستذهنیمنظوروپایگاهیاپایگهگفتندمی

.کنندحرکتآنجاازخواهندنمیو،راشانگلیماندکردهپهنذهنردفعالًکه

پذیرشبالحظهبهلحظهکههستندآنهاییشهسواران، شهسواراناما، اندانداختهراخودشانپایگهدرخربطان

یشیپیعنیسباقت، اندبودهسبقدرکهکنندمیاولیههوشیاريهمینجنسازراخودشانلحظهایناتفاق

اینطور. بدهیممسابقهکهنیستاینمعنیش،کردمصحبتهمقبالًکههمینطورگرفتنپیشیایناما،گرفتن

نگاهاوبهاصالًشما،نه، اوبرگیریدمیپیشیوشویدمیردپهلوشاستنشستهاینجاکهکسیشمانیست

جلوتر،استتاختناینوشویدمیولیهاهوشیاريجنسازآیاکههستیدخودتانکاربهشاههمکنیدنمی



Program # 673گنج حضور673برنامه شماره 

44: صفحه

شماخربطانکنیدنگاهخربطانبهاگر.کنیدنمینگاهکسیبهگفتیم.بشویدزندهبینهایتبهتا؟ کجابهرویدمی

گویدمی،کندمیقضاوتکندمیغیبتکندمیصحبتشمابهراجعکسیاگر. دارندمینگهوپایینکشندمیرا

اینتمرکزشتنهاکهدوندهآنمثلداریدفقط،دهیدنمیاثرترتیبهیچشما،نیسترستدشماکارایننه

درهمشما؟بکنمجلوبهراپرشمبیشترینکهکنممیاستفادهعضالتمتمامازلحظهایندرآیاکهاستلحظه

وهستیدشهسوارشما.کنیدنمینگاههمکسیبهوکنیدمیجلوپذیرشطریقازراپرشبیشترینلحظهاین

.نگذارندوبگیرندراشماخواهندمیکهشمازندگیدرهستندکسانیاگر

دومی،زدحرفاولیاینهاکهگفتهندوچهارآنداستاندرکههمینطورگویدمیموالناکهدیدبعداًخواهیمکه

ازلحظهایندرزندگیبهبودنشلوصیعنیشدباطلنمازش. شدباطلنمازش، کندتصحیحرااوکهدیدنیازي

برداشتهدهیدمیانجامکهکاريرويازتمرکزتانشمادیگرکسبهبرودحواستانشمااگرگفتیم. رفتبین

پس،دهدمیانجامجوريچهاوکه، اوذهنیتصویربهذهندردهیدمیراحواستان، ذهنبهرویدمیوشودمی

بدهیدانجامنبایدراارکاین.شویدمیقطعدیگرشما

:گویدمی،شودمیشروعششمدفتر1131بیتازکهزندمیمثلیکموالناآنازپس، بله

1131مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت 

در دهی آمد، دري را باز دیدرسیدآنچنانکه کاروانی می

برگشتکاروانبهتمثیلاینواستبازدريیکدیددهدر. شددهواردورسیدمیداشتکاروانیکههمینطوري

دهیواردخداسويبههوشیاريبصورت،گرددبرمیکهانسان، انسانمورددرمخصوصاً، خوردمیچیزهمه

بشرپس،استلحظهاینرِداستبازکهريدتنها. استبازلحظهاینردذهندر. استذهناسمشکهشودمی

بالفاصلهذهنایندر. شودمیذهنوارد، کندمیالقاراچیزيهمچینیکبیت،گرددمیبرخداسويبهداردکه

وآیندهوگذشتهازشدنجوروجمعبرايیعنی . بینیدمیرالحظهاین،بکنیدتماشاراذهنبتوانیدشمااگر

.بپذیریدگفتیمرالحظهایناتفاقهکافی. استآسان، صندوقهاستفاصلۀ بینکه، رددیدنولحظهاینبهآمدن

تا بیندازیم اینجا چند روزاندرین برد العجوز: آن یکی گفت

وبیستازاستممکنکهاستروزهفتاصطالحاًواقعدرکهپیرزنسرمايیاسختسرمايیعنیبرد العجوز

. ذهنسختسرمايهمینیعنیبرد العجوزولی،هفتهیکتابشودشروعاسفندششموبیستیاپنجم
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، گیریممیگرمادلمانازماکه،ماستدلکهذهنارتعاشفرکانس؟چرا،سختسرمايایندرگفتآنهاازیکی

باالستارتعاشفرکانس،ایزديشادي، دردهاسختسرمايودهدمیسرمامابهدائماًو!استیخاستپایین

چونکنیمپهنرامانبساطاینجاپیرزنسرمايایندرکهگفتآنهاازیکی. استسرديفضاذهن، استگرم

پهناینجابریممیخودمانباکهچیزهاییآنباصطالحاینجا، توبرویمگفتند، استبازدریکدهتويدیدند

.بمانیموکنیم

نوانگهانی اندر آ تو اندروبانگ آمد نه، بینداز از برون

شماکهشدمشخصپس، توبیاموقعآن،بیندازبیرون،کنیپهنتوانینمیاینجانهآمدبانگخانهتويازپس

فکرها را چسباندید به خودتان، فکرها ارائه چیزهاي بیرونی است سريیککردیدمعینراخودتانکهاولهمان

عنوان هوشیاري چسبیده و شما با آنها هم بهگوییم مال من است، که بصورت فکر به شما چسبیده، میکه

خواهی بروي از در این لحظه توي فضاي یکتایی پیش میخواهید با آنها بروید تو، یعنی شما با آنهامیایدهویت

.خدا، چون توي ذهن در باز است دیگر

کنی در میعد ستیزهشود، خوب لحظه بمیگفتیم به محض اینکه تسلیم بشوي اتفاق این لحظه را بپذیري در باز

کشد شما را میشوي، منتها ذهنمیکشی عقب ناظر ذهنتمیشود، به محض اینکه تسلیم بشويمیبسته

شویم، ولی میپذیریم از آن رهامیدوباره براي این که ما در چیزهاي مختلف هم هویت شدیم، این لحظه این را

.خواهیم برویم تومینهاآکشد به جهان، حاال با میهزارتا چیز است ما را

صدا آمد که نه نه نه، آن را بینداز و بعد بیا تو، وقتی انداختی بیا تو،  

ستدر میا با آن که این مجلس سنیهم برون افکن هر آنچ افکندنی ست

ه چیز، هر چی افکندنی است؟ هم. گوید هر چی افکندنی است بیفکن در بیرونمیسنی یعنی عالیقدر بلند مرتبه،

تمام باورها، تمام فکرها، ،تواند بیآیدمیهر چیزي که به فکر. چیزي که فکرش به شما چسبیده افکندنی است

تمام چیزهایی که بصورت فکر به ما ارائه شده، هم هویت شدگی با بدنمان، با جنسیت مان، با مذهب مان با 

.آید افکندنی استیمباورهاي دیگرمان، با سیاست با هر چیزي که به فکرتان

. خواهید پیش من بیآییدمیدر میا با آن، ان را با خودت نیار، این مجلس عالیقدر است این مجلس خداست، شما

.     توانید بشویدنمیرسید شما، واردنمیشوید که چرا به فضاي یکتاییمیحاال شما متوجه
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امیرِ مؤمنیةدو بنسایِسروشنیبد هالل، استاددل، جان

شود که استاد دلش باز شده بود، جانش روشن شده بود، و سایس بود، میپس معلومگوید استاد دل بود، میهالل

فهمیم که مییعنی صاحبش یک شخص مومنی بود، ولی بعد. و بندة یک امیر مومن بود. تربیت کننده اسب بود

حبّذا:  خواست، گفتمیالً هم راجع به اسب خواندیمپس تربیت کننده اسب که قب.مومن بودنش ذهنی بوده

.   تازند ولی سرکش نیستندمیانسانهایی که مثل اسب. اسپان، کدام اسبان؟ که سرکش نیستند

لیک سلطانِ سالطین بنده نامسایِسی کردي در آخُر آن غالم

گوید انسانهایی را میهان است، در این جهانکرد در آخُر، آخُر این جمییعنی اسبان را تربیتکرد، میسایسی

داد که چه جوري هم میرساند، به آنها یادمیکرد، انسانها را به حضورمیخواستند به حضور برسند تربیتمیکه

اما در حالی که نامش بنده بود سلطان سالطین بود، یعنی شاه بود در این جهان، . هویت شدگی هایشان را بیندازند

کنیم، میچیز آزاد بود، پس عارف بزرگی بوده، همین هاللی که از او صحبتاز همه 

نظرکه نبودش جز بِلیسانهخبرآن امیر از حال بنده بی

نظر ابلیسانه یعنی نظر ذهنی، . کرد از حال هالل خبر نداشت، و نظرش ابلیسانه بودمیامیري که هالل برایش کار

دید، پس یادمان باشد نظر ابلیسی یا  نگاه ابلیسی یا شیطانی همین نگاه میرا جسمهوشیاري جسمی، هالل 

تو به آدم سجده کن، چون در آدم من به بینهایت خودم : کما اینکه خدا به شیطان گفته.هوشیاري جسمی است

جز اینکه من از آتشم .  بینیمنمیتواند ببیند گفته که ما در آدم چیز جالبیمیزنده شدم، ایشان فقط چون جسم

. توانم سجده کنمنمیمن. اش از من پایین تر استآن از گل، پس آن پایه

و هر چه خدا به او گفته که نه تو متوجه نیستی، من هستم در او، این موضوع را درك نکرده، و از اینجا نتیجه

پس بنابراین. ه خدا زنده بشودتواند بمیگیرد که هوشیاري جسمی درك این موضوع را ندارد که انسانمی

یعنی خدا. نه آنها را بیاندازید: گویدمیخواهند با بار و بنه بروند به خانه،میبرد العجوزبینید که آدمها در می

خواهی بیایی تو هوشیاري جسمی را بیانداز، یعنی تمام آن چیزهایی را که چسبیدي به آنها میگوید اگرمی

. اندازیمنمیو ما. کنی آنها هستی بیاندازمیفکربصورت هوشیاري و 

بینید؟ یا یک جسم؟ میشما خودتان را هوشیاري بینهایت.کنیم به خودمانمیپس بنابراین ما با نظر ابلیسی نگاه

ترسید پس میبینید، اگرمیکنید، خودتان را جسممیاگر هنوز با چشم هم هویت شدگی که در دلتان هست نگاه



Program # 673گنج حضور673برنامه شماره 

47: صفحه

اید و آن چیزي که از آن هویتدانید با چیزهاي آفل هم هویت شدهنمیچرا؟ براي اینکه. کنیدمیانه نطربلیس

گیرید یک توهم است، و براساس توهم یا هم هویت شدن با چیزهاي گذرا درست شده، این را اگر کسیمی

هري آید ضرر نی بر گُهر، و شما گُولی بدانید که شما آسیب پذیر نیستید، بر صدف.ترسد دیگرمیداند پسنمی

.ترسیدنمی، همیشه زنده هستید، بینهایت هستید، ابدیت هستید دیگرهستید که از جنس او هستید

روي بسوي گوهري میروي یا بسوي سنگی، یواش یواشمیحاال یواش یواش که گفت موالنا بسوي گوهري

کم خواهد شد کم خواهد شد کم خواهد شد یک روزيترس. خواهید فهمید آهسته آهسته که ما میرا نیستیم

ترسیم که نمیاز این. ترسیمنمیترسید، این نترسیدن معنیش این است که ما به اصطالح از ذهننمیبینیدمی

چیزي از بین برود و حس عدم امنیت بکنیم، یا در صدد باشیم که حس امنیت را از چیزهاي آدمها بگیریم، هر چه 

کنم، اگر همسرم یک روز مهربان باشد حس امنیت بیشتريمیداشته باشم حس امنیت بیشتريبیشتر دوست 

پس ببینید که .با همسرتان هم هویتید. پس شما من ذهنی دارید. کنممیکنم بداخالق بشود حس نا امنیمی

. نظرتان چه جوري است بلیسانه است یا از جنس هوشیاري است

دید و اصل پنج نهپنج و شش میج نهدید و در وي گنآب و گل می

دیگران یک تصویر از بینیم دیگران را؟ میدید، ما چه جوريمییعنی همین هویت ذهنی رادیدآب و گل میپس 

یک تصویر ذهنی از خودمان.ردیم؟ بر اساس تصویر ذهنی خودمانچه جوري درست ک.ذهنی درست کردیم

یک من ذهنی یک تصویر ذهنی براي دیگران. شود مرکز مامیست کردیم، آنسازیم، همان بافتی که درمی

بینیم که آن تصویر ذهنی شامل تنش است نظرات ما راجع به آن است، چه جوري آن فکرمیسازیم، آن رامی

.کند و همه این چیزها را جمع کردیم، کردیم یک دانه تصویر ذهنیمی

پس صاحب یا امیر هالل، در این جهان هم اگر . دیدنمیبینهایت خدا را در اودید و گنج حضور را یا میآب و گل

بیند میکند به ما؟ همین خودش رامیچه جوري نگاه. ما زیر سلطه من ذهنی هستیم من ذهنی صاحب ماست

ه من من ذهنی بزرگ هم که این عالم را گرفته یعنی هم. کنندمینگاهها االن با چشم من ذهنی خیلی. دیگر

شود، یک هم هویت شدگی این جهان دارد با میشود یک من ذهنی بزرگ، یک انرژيمیرا جمع کنها ذهنی

داند و میبیند؟ آن ما را جسممیآن ما را چه جوري. کندمیدردها و چیزها که انرژي است و در این جهان زندگی

ن شما بخواهید از بند این من ذهنی بزرگ، فرعون اال. کند ما نوکرش هستیممیفکر. داندمیما را بندة خودش

روي؟میگوید تو بندة من هستی کجا داريمیگذارد؟میبزرگ برهید
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:پس. توانید خودتان را آزاد کنیدمیولی یواش یواش شما

دید و اصل پنج نهپنج و شش میدید و در وي گنج نهآب و گل می

اصل پنج چی بود؟یادمان باشد اصل پنج. دید، اصل پنج نهمیعنی فرم رادید یمیپنج حس و شش جهت را

آخر این پیه و پوست نیست . شود؟ جنس شما، اصل شمامیدیدن به وسیلۀ چی انجام: گذشته گفتیمهاي هفته

ما شود، یعنی اصلمیفکرهاي ما در ما بوسیلۀ هوشیاري درست. شویدمیبیند بلکه شما سبب دیده شدنمیکه

؟ یعنی ما به عنوان هوشیاري در خودمان بوسیلۀ حاال چه جور شده این فکرها به ما سلطه دارد. سازدمیفکرها را

بعد فکرها روي ما سلطه دارند، این درست است؟ نه درست نیست ولی این . کنیممیخودمان فکرها را خلق

حاال شما چی؟ شما نتیجۀ پنج . دیدمیحسها را. یددنمیبنابراین امیر هم اصل پنج حس را. شناسایی را نداشتیم

بینید یا نه؟ اصل پنج که شما هستید هوشیاري است، زمینه زیر فکرهاست آن هممیتا حس و فکرتان را

.بینید باید بتوانید ببینیدنمیاگر آن را. بینیدمی

هر پیمبر این چنین بد در جهانپیدا و نور دین نهانرنگ طین

دانید چیه؟ همین هوشیاري بینهایتی است که شما هستید، میگل پیدا و نور دین، نور دین را شمامی گوید رنگ 

یعنی تمام پیامبران گوید هر پیامبر این چنین بود در جهان،میبه خودش هوشیار شده این نور دین است نهان،

بلیسانه به او نگاه کردند گفتند شما هم . د ندیدندنهایت آنها را که از جنس هوشیاري بوبیکه آمدند مردم حضور

اگر مردید شما زن دارید، دو دست . کنیدمیخورید، تولید مثلمیکند؟ شما هم آدمید غذامیمثل ما چه فرقی

پس جسم را دیدند چون هوشیاري جسمی داشتند ولی آن حضور را . شما مثل ما هستید. دارید دو پا دارید

.نندیدند، مثل شیطا

بازي، پر فَنیبر مناره شاه آن مناره دید و در وي مرغ نی

اما روي مناره یک شاه بازي نشسته که . گوید مناره یا مناره را دید و روي آن یک مرغ نشسته آن را ندیدمییکی

بر مناره، مناره که می گوید یکی نگاه کرد.زندمیدارد تمثیل. پر از فن است پر از صنعت است پر از هنر است

.جسم آدم است، مرغ االن خواهیم دید دانش و طاعتش است

لیک موي اندر دهانِ مرغ نیدید مرغی پرزنیو آن دوم می

. دیدنمیدید ولی در دهان مرغ یک مو بود آن رامیگوید مرغمیدومی
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هم ز مرغ و هم ز مو آگه بودو آن که او ینْظُر بِنُورِ اهللا بود

نگرد یعنی با نور میمی گوید کسی که با نور خدا، نگرد هم از پرنده آگاه است و هم از مومیکسی که با نور خدا

نگرد، اگر کسی رفته باشد به جهان برگشته باشد و آن بینهایت اولیه را پیدا کرده باشد آن دیگر با میحضور

هر کسی که با نور خدا ببیند او هم از مرغ آگه است . بیندمیبنابراین با نور خدا. بیندنمیهوشیاري جسمی ذهن

یکی : گوید سه تا چیز استمیپس.منظور از مرغ و مو، موعالمت وصل است. و هم از مویی که در منقارش است

اي بینند، یک عدهمیناره رااي فقط مخواهد بگوید که یک عدهمیمناره است، یکی مرغ و یکی مو در دهانش،

.بینند در این جهان، حاالمییعنی مو را. بینندمیاي هر سه رابینند، یک عدهمیمرغ را

تا نبینی مو، بنگشاید گرهآخر چشم سوي موي نه: گفت

نکه این ارتباط ما با خدا گوید مو؟ براي ایمیشود باالخره تو بیا مو را ببین، به مو توجه کن، چرامیبه انسان گفته

گفت این لحظه یک .باید شما از گذشته و آینده جمع بشوید بیایید به این لحظه. در این لحظه خیلی ظریف است

تواند وارد بشود، براي اینکه نمیخواهد با آن وارد بشودمیاش را با خودش دارد،کسی که هنوز بار و بنهدر است،

تواند جمع بشود بیاید به این، اگر قرار باشد که در زمان نمیدر گذشته و آینده استبار و بنه ما در زمان است،

.زمان روانشناختی یعنی چی؟ یعنی میل شدید ما به اینکه زندگی خوب در آینده است. روانشناختی آینده باشید

ریف زمان روانشناختیکند هنوز بهترین جاي زندگی یا زندگی در آینده است این یک تعمیاین که انسان فکر

شما باید به این نتیجه برسید که آن هم نه به زور با ذهن، . آینده زمان است. داردمیاست که ما را در زمان نگه

.فقط تعریف که زندگی فقط در این لحظه هست

چیزهاي یکی گفت که برویم تو. این تمثیل خیلی مهم بود، گفت به یک دهی رسیدند آنجا دري بود، در باز بود

گفتیم همه چیز افکندنی .آنهایی که افکندنی است بیرون بیاندازنه نه نه: از تو صدا آمد! خودمان را ببریم تو

.باید هوشیاري بشویم برویم، همه چیز را باید بیندازیم. است، باید لخت بشویم برویم تو، هیچی نماند

این تن !! گویند آمیايگوید یک عدهمین خواهیم دید،داردگوید تو باالخره مو را ببین، وصل را ببین، االمیدارد

. خوریممیآوریممیخوریم، پول درمیآوریممیخوریم پول درمیاست و

باید دانش داشته باشیم و از خدا اطاعت . گوید نه تن نیست دانش علمی و مذهبی و طاعت هم هستمییکی هم

مو نباشد. گوید باید طاعت را داشته باشیم مو را هم داشته باشیممییکی هم. کنیم ولی هنوز در ذهن باشیم
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و هی بروي تو و بیایی . مو وصل شدن ماست به خدا، یعنی آن دري که باز است آن در نباید بسته بشود. شودنمی

. م به چیزيرفتم تو دوباره حواسم پرت شد آمدم بیرون، یعنی چسبید! آیی بفهمی که اي بابامیبیرون، اگر بیرون

گوییم که شما دیگر فهمیدید نباید درد درست کنید و دردهاي گذشته را انداختید و همه رنجشها میبراي همین

.درد جدید نباید ایجاد کنید براي خودتان و به دیگران. باید دیگر نرنجید. را انداختیدها و کینه

دیگر از این . شودنمیتو بازگرهبا خدا برقرار نشودتا این ارتباط ،تا نبینی مو، آخر چشم سوي موي نه: گفت

خواهید بیفکنید یا نه؟ میراها شما چی؟ شما افکندنی. شودنمیصریح تر

وآن دگر گل دید پر علم و عملدو وحلآن یکی گل دید نَقشین

خوریم غذاهاي میدنیم و فقطبیند و یک نقش کشیده شده در گل، همین که گفتم ما فقط بمییکی آمده گل

خوابیم، میخوریممیگوید نه، گل هستیم درست است کهمییکی دیگر.میریممیخوشمزه بخوریم بعدش هم

هم دانش داشته باشیم هم عبادت کنیم، هم عمل . بینیممییعنی حاال. ولی علم و عمل هم باید داشته باشیم

!کنیم، ولی مو نه

گیر و، یا دو مرغخواه سیصد مرغت همچو مرغتن مناره، علم و طاع

گویند که ما باید دانش مذهبی میايمی گوید تن مثل مناره است و علم و طاعت یعنی عبادت مثل مرغ، یک عده

حاال. همه آن آداب را بجا بیاوریم ولی از موخبري نیستداشته باشیم و عبادت هم بکنیم و ثواب درست بکنیم 

درست است؟. اش یکجورندهمهگیر یا دو مرغدر نظر بسیصد مرغخواهید میدگویمی

خواهد کم باشد یا میتوانید معنی کنید که، گفت که مرغ مثل علم و طاعت است، حاال علم و طاعت شمامییا

کند علم و مینکند، وقتی مو نیست، وقتی ارتباط با خدا نیست، وقتی هنوز در زمانی، فرقنمیزیاد باشد، فرق

طاعت شما، علم و طاعت یعنی دانش خدایی ولی هم هویت شده و اجراي آداب و رسوم عبادت و این چیزها و 

.گوید این چنین دیدهایی وجود داردمی.اینها را جمع کردن، تن هم که مربوط به فیزیک ماست

نبیند پیش و پسغیر مرغی میبین است او و بسمرغمرد اوسط

در همه جا مرغ. بیند در پس و پیش خودشمیمی گوید مرد متوسط، میانه، فقط مرغ بین است و فقط مرغ

. بیند یعنی دنبال دانش و طاعت استمی
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که بدان پاینده باشد جانِ مرغموي آن نوري است پنهان، آنِ مرغ

است، آن هوشیاري پنهان است، که تمام وجود می گوید منظور من از مو این بود که آن پنهان است، آن نور پنهان 

یعنی مال مرغ است آن، اصل مرغ است، که جان مرغ بدان پاینده شده، پاینده یعنی . مرغ به آن وابسته است

.همیشگی، جاودانه شده

کنیم، اگر ما توي ذهن بمانیم، فقط آنجا یک سري کارها بکنیم،میشود که همین صحبتی که داریممیپس معلوم

ها که امروز صحبت کردیم کمک زندگی به ما در این إِنَّا فَتَحنَااین خوب نیست، ما باید اجازه بدهیم این به اصطالح 

.لحظه، ما را به آن هوشیاري به آن نور که اسمش را گذاشت مو، زنده بکند

که بدان پاینده باشد جانِ مرغموي آن نوري است پنهان، آنِ مرغ

ه این موي و به این نور پاینده نشوید صرفاً یک سري طاعت و دانش که انباشته کردیم این به شما اگر شما ب

یعنی ما باید این ارتباط را از . و امروز هم گفت که به مو هست که گره تان باز خواهد شد. پایندگی نخواهد داد

از طریق اطالعات و دانش کتابی یک سري طریق تسلیم برقرار کنیم، این ارتباط نباشد ما اینجا زندانی بشویم و

.خوردمیکنیم اینها به ذاته ثواب دارد و خوب است و بدرد مامیکارها را بکنیم که فکر

آورد میباالخره او شما را از اینجا در. کندمیگوید این وصل بودن شما و خرد آن است که به شما کمکمیموالنا

که مثل است این گفت ، گفت دیگردیدید که چی گفته.کندمیدر شما برقرارو این نور پاینده را که خودش است

.تاختند و آنهایی که خربط بودند آنها را در پایگه گذاشتند و توجه نکردندالسابِقُونابِقُونس

خواهید صحبت کنید از زمان جمعمییعنی شما همه حواستان به خودتان است که خودتان را اگر از طریق زمان

تا در درون باز . اید جمع کنیدخواهید هم هویت شدگی بگویید مرتب ببینید کجاها پراکنده شدهمیاگر. کنید

خدا دو جنس !! گوییم که هامی.بشوید و به این نور پاینده، نور پاینده یعنی نور جاودانه این همان ابدیت خداست

و چون به ابدیت خدا . ایندگی همین ابدیت خداستدارد دو خاصیت دارد یکی بینهایت است یکی ابدیت، این پ

.ترسیممیزنده نیستیم

هیچ عاریت نباشد کارِ اومرغ کان موي است در منقارِ او

دارد یعنی وصل است کارش عاریتی نیست، یادمان باشد آن چیزي که ساختیم ما، مرغی که آن مو را در منقار

جهان به عاریه گرفتیم، قرض گرفتیم، یعنی وجود جزئی ما و ذهنی ما، ما که به عنوان االن به عنوان من ذهنی از 
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چرا عاریتی . شویم پاینده و مستقر بشویم اگر چیزي از جهان بگیریم این عاریتی استمیهوشیاري روي زندگی

. است؟ موقع مردن باید رها کنیم

کارش عاریتی . مو را در منقار دارد کارش عاریتی نیستآن، مرغی کهمرغ کان موي است در منقارِ او: می گوید

آید و همیشه هم در این میفکر. آیدمیآید، دستور العملمیدهد که دائماً از آنور خردمینیست این معنی را

.لحظه مستقر است، چون این لحظه لحظه جاودانه است، چون پاینده شده

مد نه وامآو نه مستَعارپیش اعلم او از جان او جوشد مدام

پاك بشود براي چی بیاموزیم به ها که باید از سینهعلمهایی : یادتان هست که گفت. آیدنمیعلم او دیگر از بیرون

خواهیم به یک جایی برسیم که وقتی به بینهایت او زنده شدیم، علم ما دانش ما، هر لحظه از اومیانسانها، پس ما

اید باال، و از بیرون تقلیدي میجوشد مدام لحظه به لحظهمیآیدمیو از ریشه خودمانآید از جان خودمان می

. کنیمنمیپرسیم چه کار باید بکنیم؟ تقلیدنمینیست از کسی

کنید مینه علمش را، نه تقلید. کنیدنمیآید نه وام، یعنی شما چیزي را از این جهان عاریهمیو پیش او نه عاریتی

.خواهیمنمینه وجود جزیی را، من ذهنی را، من ذهنی را هم قرضچیزي را و

اش از آنوربه بینهایت او زنده هستی و علم شما و فکر شما و عمل شما و خرد شما و شادي شما و عشق شما همه

.خواهید شمانمیهیچ وامی از این جهان. آیدنمیآید دائماً و هیچ مستعاري پیش شمامی

. که این قصه کوتاه مفید افتاده باشدشاء اهللاخوب ان
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