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2575مولوي، دیوان شمس، غزل شماره 

بینی و زادن نیهر حلظه یکی صورت، می
جز دیده فزودن نی، جز چشم گشودن نی

از نعمتِ روحانی، در جملسِ پنهانی
چندانکه خوری می خور، دستوریِ دادن نی

لطفش، می آب شود در کفآن میوه که از
و آن میوه نورش را، بر کف بنهادن نی

این بوی که از زلفِ آن ترکِ خَطا آمد
در مُشکِ تَتاری نی، در عَنرب و الدن نی

کوبد تقدیرش، در هاونِ تن جان رامی
وین سُرمه عشقِ او اندر خورِ هاوَن نی

ها ساید؟دیدی تو چنین سرمه، کو هاون
آجنا که تو و من نیتا بازرود آجنا،

آجنا روش و دین نی، جز باغِ نوآیین نی
جز گُلبُن و نسرین نی، جز الله و سوسن نی

ها راها را، بشنو اَرِنیبگذار تَنی
لَن نیها را، پس طعنه گهِچون سوخت منی

تن را تو مرب سویِ مشس احلقِ تربیزی
کز غلبه جان آجنا، جای سرِ سوزن نی
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.از دیوان شمس موالنا شروع می کنم2575احوالپرسی برنامه گنج حضور امروز را با غزل شماره با سالم و 

2575مولوي، دیوان شمس، غزل شمارة 

هر حلظه یکی صورت، می بینی و زادن نی

جز دیده فزودن نی، جز چشم گشودن نی 

باید . دن یا زائیده شدن را نمی بینیهر لحظه و این لحظه یک تصویر ذهنی می بینی ولی زا: موالنا می گوید که

بدانی که منظور از آمدن به این جهان و هر کاري که صورت می دهی، افزودن یا وسعت بخشیدن به دید حضور 

و اشاره می کند به این حقیقت مسلّم که براي من ذهنی . و همینطور منظور گشودن چشم حضور است. است

ایم به و وقتی که آمده. یم، ما امتداد زندگی هستیم و بی فُرم هستیمآشکار نیست، که اینکه ما هوشیاري هست

این جهان و هم هویت شدیم با اقالم ذهنی، این اقالم را در مرکزمان قرار داده ایم، و از دید آنها جهان را می 

کنیم به صورت بینیم، و هر لحظه عقل آنها را پیدا می کنیم، و هر لحظه می خواهیم یکی از این اقالم را بلند 

. خودمان

هر لحظه یکی صورت می بینی و زادن نی، دارد یک فرایندي را به ما توضیح می دهد و آن : یعنی اینکه می گوید

هوشیاري در این لحظه زاده می شود به یک فُرم و این فُرم همان هم هویت شدگی در مرکز ماست، یا : این است

صورت است، یک ،ن بلند می شویم، و این موجودي که بلند می شودو ما بصورت آ. یکی از هم هویت شدگیهاست

بعد هوشیاري از توي آن دوباره زاده می شود، بالفاصله دوباره زاده می شود به یک فُرم دیگر، و . من ذهنی است

نظور و اگر شما این موضوع را بدانید که این کار در هر لحظه صورت می گیرد، به این م. بصورت آن بلند می شود

این فرایند هم پی می برید که ما بصورت هوشیاري زاده می شویم توي یک هم هویت شدگی که فُرم است، در 

در . خدا بی فُرم است، خدا هوشیاري است، ما هم او هستیم، ما امتداد او هستیم. مقایسه با بی فُرمی هوشیاري

رم نمی مانیم، بالفاصله از این فُرم زاده می شویم و این لحظه زاده می شویم به یک فُرم، بلند می شویم ولی تو فُ

.وارد یک فُرم دیگر می شویم

می گوید هر لحظه بلند می شوي بصورت یک من ذهنی یک تصویر ذهنی و از توي آن بعد تو زاده می شوي، این 

ها دیگر نروي به یک چرا زاده می شوي؟ به این امید که در یکی از این زاده شدن. زاده شدن را ولی تو نمی بینی

ولی شما می توانید بگویید فُرم . فُرم دیگر به یک صندوق دیگر در داستان جوحی این را با صندوق بیان کردیم
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فکري، یعنی ما االن در این لحظه زاده می شویم توي یک فکر و بصورت یک فکر بلند می شویم و این فکري که 

ولی از توي آن هم زاده می . می گوییم ما این هستیم. ا می بینیمبلند می شود یک تصویر ذهنی است و ما این ر

در این فاصله یک عدم هست، وقتی زاده شدیم، دوباره می رویم توي یک فُرم فکري دیگر، بعد زاده می . شویم

.شویم، دوباره می رویم به یک فُرم دیگر، هر لحظه پی در پی این صورت می گیرد

ی بینیم و نمی خواهیم بدانیم، این از فکر درآمدنها به فکر فرو رفتنها دوباره در وقتی زاده شدن خودمان را نم

و این کار سبب . آمدنها و به فکر فرو رفتنها تُند تُند صورت می گیرد، به طوري که فاصلۀ بین دو فکر را می بندد

تونومی دارد، خودش می شود که یک من ذهنی درست بشود که این من ذهنی خودکار است، یعنی یک نیمچه اُ

و ما را فریب داده که آن . خودش را می گرداند، و خود خدمت است یعنی همه اش به خودش خدمت می کند

حاال ما این اختیار . تصویر ذهنی ما هستیم، در حالی که ما آن نیستیم، ما همان هستیم که زاده می شویم توي این

. را داریم که زاده نشویم دوباره توي فکر

شما می دانید که درست : می گوید که. اوالً مصرع دوم را خوب معنی کنید براي خودتاناي این کار شما بایدبر

است که زاده می شوي وارد فکر دیگر می شوي و یک من ذهنی درست می کنی که تند تند می گردد و تغییر می 

ازید، و درد ایجاد می کنی، بصورتی که هر کند و تو را فریب می دهد و شما به کارهاي مختلف با من ذهنی می پرد

. فکري که بلند می شوي، آن یک هم هویت شدگی است، در مرکز است

ن دید را و آن آیعنی منشأ آن فکر یک هم هویت شدگی در مرکزت است، با عقل آن با دید آن می بینی بله؟ پس 

آن پول است، ما هم هویت با آنیم، ما با فکر پول مثالً اگر. بعالوه می خواهی آن را زیاد کنی.چشم را قبول ندارد

بلند می شویم بعنوان یک منی که متکّی به پول است، در مرکزش پول است، و منشأ فکرش است و می خواهد آن 

حاال هر هم هویت شدگی که آنجا هست بعد بصورت فکر بلند می شود و این . را زیاد کند و دید آن را هم دارد

.می آید، یک من ذهنی درست می کند، و شما فکر می کنید من ذهنی هستیدفکرها پشت سر هم

. و این من ذهنی ما را تسخیر کرده، بارها گفتیم که هیجان قالبش ترس است، و دردهاي دیگر هم جزوش هست

شتر بله؟ دید مادي دارد، عینک هم هویت شدگی ها را دارد، و عقلش این است که اینها را زیاد کند، هر چه بی

تو می دانی اصالً که تمام کار این است : می گوید. نیستدید خدایی،ولی این دید هوشیاري یا دید زندگی. بهتر

که تو این دیدت را یعنی چشمت را بصیرتت را، دید حضور را افزایش بدهی، یعنی این کارها صورت می گیرد و ما 
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تا باالخره بفهمیم ما فکر نیستیم، ما تصویر ذهنی زاده می شویم توي یک فکر، از این فکر زاده می شویم، 

.و یکدفعه در این زادنها به بینهایت او زنده بشویم، به بینهایت خدا و به ابدیت او. نیستیم

و این زاده شدن از این فکر به آن فکر که مسلسل، پشت سر هم صورت می گیرد، گفتم خود گردان است و خود 

ودش است این من ذهنی، این کار نمی تواند تا آخر ادامه پیدا کند، ما یکجایی فقط یعنی به فکر خ. خدمت است

یکی اینکه این زاده شدن مرتّب با درد همراه است، و ما را در محدودیت نگه . باید متوجه بعضی از حقایق بشویم

این کار را نداریم این و علّت اینکه ما به این کار تن در داده ایم، و درك. می دارد، ما از جنس بینهایت هستیم

بنابراین از بیرون . است که ما زندگی را در این فُرمهاي فکري می بینیم، که مربوط به یک چیزي در بیرون است

از موضوع این فکرها ما هویت می خواهیم یعنی، یک چیزِ ذهنی است می گوییم به ما بگو ما . زندگی می خواهیم

به خدا برسان مثالً و به من حسِ امنیت بده به من حسِ خدائیت بده، در کی هستیم، من را خوشبخت کن، من را 

.حالی که همۀ اینها فُرم هستند

و باید درك این حقیقت را داشته باشیم که زندگی در چیزهاي بیرونی نیست، و این کاري که ما می کنیم عبث 

ولی این . یم، و هر لحظه زاده نشویم به یک فکرمثالً ما می توانیم هم هویت شدگی ها را از مرکزمان در بیاور. است

چیزهایی که قبالً در مرکز ما بودند، یکی اش پول بود، پول را هم زیاد بکنیم به اندازه اي که مرکز عدم، مرکز 

. حضور می خواهد، منتها با دید حضور ببینیم

چشم خدائیت ،شم حضورت را باز کنیتو می دانی که اصالً آمدي به این جهان حضور را باز کنی، چ: می گوید که

را باز کنی و مرتّب این کار صورت می گیرد، که این دید حضور را افزایش بدهی، و تو از این موضوع بی اطّالع 

بیت مهمی است، سبب می شود که شما سرعت زائیده شدن به یک فکر و از توي آن در آمدن، یعنی . هستی

یده می شویم، سرعت این کار را کم کنی، به این علّت زائیده می شویم توي یک فکر و دوباره از توي آن فکر زائ

که بشینی فکر کنی بگویی که این همه من قضاوت می کنم راجع به دیگران، راجع به وضعیتها، این همه که فکر 

.می کنم باید وضعیتها تغیر کند، من به زندگی برسم، این غلط است

بنابراین سرعت رفتن به این فکرها . واهم این غلط استاین همه که از همین هم هویت شدگی ها من زندگی می خ

ایم، این فکر ما و بارها گفتیم چون ما متوجه این قضیه نبوده. و سرعت فکر ما کمتر می شود. کمتر می شود

. اینرسی دارد، مقدار حرکت دارد، درست مثلِ اتومبیلی است که با سرعت صد کیلومتر می رود، و این ذهن ماست

رعت صد کیلومتر ما زاده می شویم به یک فکر، در می آییم دوباره زاده می شویم، به طوري که از یعنی با س
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. چرخش سریع این یک تصویر ذهنی تمام عیار که به نظر یک انسان می آید که من ذهنی است، درست می شود

رهایش هم واقعاً فکر و ما را فریب می دهد که من ذهنی ما هستیم، و خواسته هایش هم خواسته ماست، و فک

.ماست

من فکر می کنم، خوب کدام من فکر می کند؟ من ذهنی یا من اصلی؟ هر کسی : مثالً ما خیلی موقعها می گوییم

یک حالت ایسکزوفرنی دارد، یعنی دو شخصیتی است، یکی یک من اصلی دارد، یکی یک من فرعی یعنی من 

بعضی موقعها این می آید باال، بعضی موقعها این . ی می کنیمبیشتر اوقات ما با من ذهنیمان زندگ. ذهنی دارد

ضعیف می شود این می آید باال، ما می توانیم یک شخصیت داشته باشیم آن هم شخصیت من حضوریمان است، و 

این موقعی است که ما متوجه زائیده شدن به یک فُرم را ببینیم، ببینیم یک هم هویت شدگی ما را زیر سلطه در 

. و یا اصالً همۀ هم هویت شدگی ما را زیر سلطه در آوردهآورده 

وضعیت ما شبیه آدمی است با که با صد تا بچه رفته توي گردشگاه، و آنجا مثالً دستگاه هاي بازي است، هر کدام 

آن بیا برویم من عالقه دارم به آن بازي، آن یکی به آن بازي، آن یکی به . از بچه ها دامن این شخص را گرفتند

هر کدام از بچه ها موفق می . بازي، این شخص را همۀ این فکرها و بچه ها می کشند، و مجال به هم نمی دهند

پس ما در هر . شوند، می کشند به آن سو، هم هویت شدگیهاي ما هم به ما امان نمی دهند که اصالً فکر کنیم

و جهان را از چشم آنها می . ویس می دهیملحظه به یکی از این بچه ها که هم هویت شدگیهاي ما هست، سر

.غلط است، این کار را نباید بکنیم: بینیم، و آن را می خواهیم زیاد کنیم، و این کار می گوید

ولی اگر . فقط بفهمیم منظور از تو از آمدن به این جهان، افزایش چشم حضور است، و باز کردن چشم حضور است

حظه مقاومت کنی، و قضاوت کنی، چون هر کدام از این هم هویت شدگیها یک حضور را ببندي و شما بیایی این ل

هر کدام که بلند می شود بقیه چیزها را رد . هر کدام با خودش یک مقاومت هم می آورد. قضاوت ذهنی هم هست

اند، منی که می کند از جمله خدا را، خدا را انکار می کند، براي اینکه ما بلند می شویم بعنوان من، منی که می د

قضاوت می کند، منی که بر اساس چیز آفل است، براي اینکه آن سرچشمه که در مرکز ماست، چیز آفل است، 

و بزرگانی مثل موالنا دیگر باز می کنند، روشن می کنند، ما باید . می بینید که کار ما غلط است. چیز گذرا است

.ردو در مورد این بیت دوباره صحبت خواهیم ک. درك کنیم

: بیت بعدي می گوید
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چندانکه خوری می خور، دستوریِ دادن نیاز نعمتِ روحانی، در جملسِ پنهانی 

از یک تو اگر در این لحظه متوجه بشوي که اگر از فکر زاده شدي: می گوید که. دستوري یعنی اجازه و رخصت

فکر، این وسط خأل هست، تو و خدا هستید، و زنده بشوي به او، یکدفعه نعمت روحانی از آنور بصورت شادي و 

براي این کار . انداینها نعمتهاي روحانی. حس امنیت و لطافت و عشق، حس یکی شدن با خدا، حس آرامش می آید

. حداقل ما باید تسلیم باشیم

متوجه شدید، که دیگر زائیده شدن به یک فُرم فایده ندارد، من به غلط فکر می یعنی اگر شما این موضوع را 

کردم زندگی در چیزهاي بیرونی است، چیزهاي بیرونی هم من گذاشتم مرکزم، در اینصورت این باید سبب کند 

بترسیم، شدن فکرها بشود و اینطوري نباشد که من ذهنی ما را اسیر خودش کند، سلطه داشته باشد، همیشه ما 

در نتیجه در این لحظه امکان تسلیم وجود . همیشه ما یک مقدار درد ثابت حمل کنیم، همیشه حس نقص بکنیم

.دارد

چون شما می دانید اتّفاق زندگی ندارد، می . تسلیم یعنی پذیرش اتّفاق این لحظه که ما از آن زندگی می خواستیم

وقتی فضا را باز کردي از آن فضاي باز شده . ببینم چی می شودگویید بهتر است که فضاگشایی کنم براي اتّفاق، 

که در واقع . و آن فضاي باز شده غیر از مجلس این جهان است که ذهن نشان می دهد. نعمت روحانی می آید

مجلس هم هویت شدگیها هم، شما فرض کن با صد تا چیز هم هویت شدي، وقتی . مجلس هم هویت شدگیها است

ه این پولم است، این بچه ام است، این عقلم است، این مقامم است، این هم دوستانم است با همه تجسم می کنی ک

اینها هم هویت هستم و وسایل خانه ام است، بدنم است، جنسیتم است، اینها یک سفره اي است ذهن نشان می 

. این مجلس بیرونی است، مجلس ظاهري، مجلس سطحی است. دهد

کنی، اصالً خود شنیدن این چیزها ممکن است که سرعت فکر را کم کند، که بپرم از یک فکر وقتی فضا را باز می 

خوب آنی که با ده . فرض کن یک اتومبیلی با سرعت صد کیلومتر برود، یکی با سرعت ده کیلومتر. به یک فکري

ما با . شتاب نکندکیلومتر می رود خوب به آدم یک فرصتی زیادي می دهد که، یک تأملی بکند، عجله نکند، 

حاال شما . عجله می رویم به وضعیتهاي مختلف ذهنی بلکه مسائلمان را حل کنیم، بلکه آرامش پیدا کنیم

مجلس پنهانی . فهمیدید که نعمت روحانی که یکی اش آرامش است، توي بیرون نیست، در مجلس پنهانی است
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ا در درون شما در مرکز شما دارد باز می شود، هم با فضاگشایی درست می شود، با فضاگشایی یا تسلیم یک فض

.بله؟ در آنجاها نعمت روحانی هست. در واقع مهمانی خدا است،بله؟ آن مجلس پنهانی است

حاال نعمت مادي می خوردیم، فکر می کردیم خوب پولم دارد زیاد می شود به به دارم خوشحال می شوم، ما تا

. ش متوجه می شویم که این نعمت هاي بیرونی آن خوشحالی را به ما نمی دهداین بود نعمت بیرونی، و یواش یوا

در ابتداي زندگی ما از زیاد شدن هم هویت شدگیهایمان خوشحال می . پایین هم موالنا توضیح می دهد این را

بچه ما خوشگل تر خوشگل است، یا : بچه ما مردم می گویند:مثالً ما با بچه مان هم هویتیم، ابتدا می گوییم. شویم

زیبا هم هست و اینها، ما . از بچه هاي مردم است، نمرات خوبی می گیرد، و خیلی بچه خوبی است چون بچه ماست

.خودمان هم خیلی زرنگ هستیم

و همه هم می گویند و دانش ما هم خیلی زیاد است و هیکل خود ما هم خوشگل است و صورت ما هم خوشگل 

و با چیزهاي دیگر مثالً . ی مردم می گویند آدم را می برد باال، یک خورده و خوشحال می کندهمۀ اینها وقت. است

با همسرمان هم هویت هستیم، همسرمان را مردم تعریف می کنند، مثالً مرد زرنگی است ماشاءاهللا یا خانم شما 

. چه با سلیقه و آشپزیشان خوب است، از این حرفها ما خوشمان می آید

ک جایی از زندگی دیگر وقتی بچه هایمان بزرگ شدند و رفتند، دیگر هزار بار گفتیم این چیزها را با ولی در ی

خودمان، مثل آن لطیفه هایی می ماند که اولش آدم می خندد یک بار می شنود، ولی وقتی ده بار بیست بار می 

پولمان زیاد شده و : دمان می آوریمشنوي دیگر آن اثرش را از دست می دهد، می بینیم که این چیزها را که یا

.نمی دانم تحصیالت ما زیاد است، هیچ اتّفاقی نمی افتد، هیچ خوشحال نمی شویم

در نتیجه نعمتهاي بیرونی تا یک جایی که من ذهنی به اصطالح میدان دار است، و ما به اشتباه فکر می کنیم 

نقص و حس پریشانی، حس درد، حس ترس، ولی حس. زندگی بیرون است، یک خورده ما را تسکین می دهد

ایم، حس اینکه شادي از آنور نمی آید، حس امنیت از آنور نمی آید، یعنی حس عدم آرامش که از خدا جدا شده

.نعمت روحانی نمی آید خالصه، ما را راحت نمی گذارد

، متوجه زاده شدن شدي، و حاال تو وقتی متوجه شدي که از فکر زاده می شوي به فکر دیگر نرفتی: می گوید که

هر لحظه یکی صورت می بینی و زادن نی، اگر این لحظه صورت را ندیدي، خدا را دیدي، به او زنده شدي، امکان 

دارد دیگر، چرا ندارد؟ فقط صورت را نباید ببینی، وقتی صورت می بینی من ذهنی را می بینی، دیگر خدا را نمی 

هنی را نبینی، به او زنده بشوي، یک لحظه، یکدفعه می بینی نعمت روحانی بینی، یک لحظه خدا را ببینی من ذ
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و تو شخصاً هر چقدر می خواهی می خور، شراب بخور، همان . مجلس پنهانی خودش را به شما نشان داد. آمد

به کس نیروي مست کننده را بگیر که از آنور می آید، مثل شادي زندگی، آرامش زندگی اما اجازه نداري این را

دیگري بدهی، دستوري دادن نی، دستوري است بخشیدن نداري، اجازه بخشیدن به یکی را یعنی ما نمی توانیم 

اعماق وجودمان یک چیزي را بیاوریم و بگوییم تو من ذهنی ات را حفظ کن و با من ذهنی ات بگیر از من، نمی 

. شود همچون چیزي

که به حضور نمی رسند و من ذهنی دارند و درد دارند، مرتّب تقاضا و این بیت مهم است به این دلیل که مردمی 

بله کسی که به ،آقا تو که دستت می رسد به خدا یک چیزي از آنجا بگیر، بده به ما دیگر،می کنند مثالً تو دعا کن

نی بدهد به زندگی ارتعاش می کند، درونی ترین قسمت شما را به ارتعاش در می آورد، ولی چیزِ ملموسی نمی توا

. شما، چون شما دنبال چیز ملموس می گردید، چیزي که ببینی

یعنی این بیت باید به شما . غزل اصالً مربوط به همین است، مربوط به همین است و خیلی چیزهاي دیگر البته

ز مردم نمی آن چیزي که شما الزم دارید ا. بگوید که شما از کسی نباید چیزي بخواهید، فقط از خدا باید بخواهید

که آن برکات زندگی که اسمش نعمت . بنابراین این توقعات شما را از مردم و جهان صفر می کند. توانید بگیرید

.روحانی است، من نمی توانم از مردم بگیرم، و من تا حاال طلبکار بودم از مردم، این غلط بوده

ک چیز دادنی و گرفتنی است، اگر آنطوري باشد چرا طلبکار بودم؟ براي اینکه فکر می کردم این نعمت روحانی ی

ات خوب است، یک چیزي از آنجا بگیر یا مثل اینکه شما با خدا رابطه،ما از هیچکس نمی خواهیم که به ما دعا کن

درست است؟ . به ما بده دیگر، تو که با خدا همنشینی می کنی

سی متوجه می شود که نباید دوباره به فکر زائیده اي که فضاي درون را باز می کند، هر کپس هر کسی به اندازه

بشود، از فکر که زائیده شد همانطور زائیده شده بصورت هوشیاري بماند، و پرهیز کند از اینکه به هم هویت 

و هر موقع دید قَبضی آمد، . اش نگه داردشدگیها برود، و اگر رفت دوباره برگردد و این برگشتن را توي هوشیاري

می دزدد،این چیزها یادش می افتد، می فهمد اش راحس نقص کرد، یک چیزي آمد از بیرون توجهدلش گرفت،

.برگردد و زائیده نشود به فُرم. که کار غلط می کند و دارد دور می شود و باید برگردد

. ندگی می کنداینطوري نیست که ما بگوییم من اگر منم زائیده نمی شوم، نه این من ذهنی است، اینها را همان ز

شما حداکثر کارتان یعنی چه جوري می توانید بیشترین کمک را به خودتان بکنید؟ بگذارید نیروي زندگی بیشتر 

تسلیم بشوید، بگویید من نمی توانم و من تسلیم می شوم و هر لحظه فضا را باز می کنم، و این دانستن و . بیاید
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یید که وضعیت این لحظه که به من زندگی نمی تواند بدهد، من چرا؟ شما می گو. اطّالعات به شما کمک می کند

چرا امید بستم به وضعیتها؟ و موالنا می گوید که در مقابل وضعیت این لحظه شما مقاومت نکنید، و فضا را باز 

.کنید، تا از نعمت روحانی برخوردار بشوید

و هر . چشم گشودن نعمت روحانی استنعمت روحانی دید زندگی هم هست، همان دید زندگی، دیده فزودن و

کسی به اندازه اي که فکرش را یواشتر می کند، تأمل می کند، در این لحظه به صورت حضور می ماند، حضور ناظر 

می شود، از آن نعمت روحانی می تواند بخورد، یعنی آن نعمت به چهار بعدش می ریزد و به کس دیگر نمی تواند 

:را تعریف می کند می گویدبله؟ االن آن نعمت . بدهد

و آن میوه نورش را، بر کف بنهادن نیآن میوه که از لطفش، مِی آب شود در کَف

آن میوه که نعمت روحانی که از لطف آن در کَف، کَف هم هویت شدگی ها است، چطور دریا داریم کَف : می گوید

، می بیرونی بود دیگر، تأیید توجه بیرونی، اعتبار میی که آن دارد. داریم، کَف ما هم همین مثل کَف صابون است

پس از میوة حضور است، از این دیده حضور را گشودن . بیرونی، آنها آب زندگی می شوند، آب حیات می شوند

است، بیشتر در این لحظه ماندن است، فاصلۀ بین دو تا فکر را حس کردن است، به آن زنده شدن است که آن 

و تمام انرژیهایی که ما از بیرون می . آن میوه لطیف است براي اینکه لطفش از آنور می آید. میوه به دست می آید

دردها بخشوده می . و انرژیهاي دردها هم تبدیل می شود. خواستیم قطع می شود و تبدیل به آب زندگی می شود

ود، تبدیل به همین فضا می شوند، دردها حل می شوند، انرژي توي آنها آزاد می شود تبدیل به آب حیات می ش

.شود

می گوید آن میوة نوري که نمی توانی توي کَف دست بگذاري، نمی توانی ببینی، و آن میوه نورش را در کف 

بنهادن نی، یکی نباید بگوید که من ذهنی دارم من می خواهم همه چیز را ببینم با این پنج تا حسم با فکرم، بگذار 

اشکال ما هم همین است، اشکال ما همین است که . همچون چیزي نیست. ببینماین حضور را کف دستت، من 

بوسیلۀ پنج تا حس و فکرهایمان دنبال خدا می گردیم در ذهنمان، تا صحبت زنده شدن به حضور می شود، ما راه 

این به درد نمی اینطوري که شما خدا را تعریف می کنید: غالباً ستیزه می کنیم، غالباً می گوییم. هاي ذهنی داریم

آنطوري که شما می گویید که به خدا می شود رسید، آنطوري .خورد، بگذار من تعریف کنم، ببین چجوري است

.راه خودش ذهنی است. شروع می کند راه خودش را می گوید. نیست، بگذار من درستش را بگویم
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کرده، شما می آیید از خانه تان بیرون باید توجه کنیم که درست مثل اینکه یک نفر شما را خانۀ خودش دعوت

می خواهید خانه او بروید، به محض اینکه از خانه خودتان می آیید بیرون، و با ذهن می خواهید بروید، تمام 

شما راه می افتید، پس از مدتها رفتن رفتن رفتن که اسم خیابان می بینید، . آدرسها و خیابانها غلطی می شود

قعاً می روید، زحمت می کشید، یکدفعه می بینید که دوباره نزدیک خانه تان هستید، این هم خیابان می بینید، وا

. آدرس غلط بوده، هم خیابانها عوض شدند

ما بصورت ذهنی حضور را تعریف می کنیم، با بافتهاي ذهنمان و راه هاي ذهنمان شروع می کنیم راه افتادن، پس 

براي اینکه این من ذهنی حسی از حضور ندارد، حسی از خدا ندارد، . هستیماز مدتها راه رفتن می بینیم همانجا 

.شناختی از او ندارد، شما با روشهاي او نمی توانید بروید

تعریف . به فکر در بیاور، تعریف کن. حاال چرا این را می گویم؟ براي اینکه من ذهنی می گوید بگذار کف ات ببینم

گویند شما بیایید مراحل از ذهن در آمدن یعنی از ذهن بیرون آمدن و وارد فضاي کن، مگر نمی بینی مردم می 

کار را می شود این . یعنی توي ذهنی یک، دو، سه، چهار، مثال هفت مرحله را بگویید. یکتایی شدن را به ما بگویید

اي اینکه این کار به بر. هرکس بگوید دروغ می گوید. هیچ کاري نمی شود کرد. اینها ذهن است. کرد؟ نمی شود

.یعنی با کن فیکون صورت می گیرد. وسیله خود خدا و خود زندگی صورت می گیرد

1344مولوي، دیوان شمس، غزل شماره 

ست، نه موقوف علل کارِ او کُنْ فَیکُون دمِ او جان دهدت رو ز نَفَخْت بپذیر

و در مورد اینکه . باش، و می شود: دم او بیاید، و او می گویدذهن دنبال علل بیرونی است و شما باید اجازه بدهید 

شما حاال که فهمیدیم ما زاده می شویم توي فکر و از یک فکر در می آییم، و عدم است، و دوباره می رویم توي 

فقط. فکر، دوباره زاده می شویم، فقط کن فیکون می تواند به ما کمک کند که در این لحظه از جنس عدم بشویم

هوشیار بودن و دانستن این موضوع، جلوي اصرار ما را از رفتن به هم هویت شدگی ها می گیرد و سبب پرهیز می 

تنها چیزي که شاید به ما کمک می کند، و ما هوشیارانه می توانیم اقدام بکنیم، با ذهنمان مقدار زیادي، . شود

ینکه با چه هم هویتیم، که هر لحظه هر کدام از پرهیز از رفتن به هم هویت شدگی ها و شناخت ا. پرهیز است

.اینها ما را تسخیر می کنند

باید از درون آدم وصل بشود، میوه اش . پس خدا، حضور اینها توي کف آدم نمی آید، نمی شود به کسی نشان داد

ت ها سبب بنابراین باز هم این بی. هم از درون، هرکسی براي خودش می خورد، به کس دیگر نمی تواند بدهد
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. بچه مان کار نمی کند، نکند. خواهد شد که ما روي خودمان کار کنیم، فقط، اگر همسرمان کار نمی کند، نکند

جا، یا همه مردم بیایند، یا در خانواده ما همسرم همه خانواده ها جمع بشوند یک : اینطوري نیست که بگوییم

.می شودبیاید، بچه هایم بیایند با هم کار کنیم، تنها که ن

تنها و فرداً است که آدم به خدا وصل می شود، و این میوه را می گیرد، و این . جمعاً نمی شود. تنها باید کار کرد

و او هم به تو نمی . نمی توانی بدهی: هرکس از درون خودش به کسی دیگر موالنا گفت. نعمت روحانی را می گیرد

حضور برسد، از درون با اشخاص دیگر حس یکی بودن می میوه برسد، به میوهالبته هرکسی به این . تواند بدهد

یعنی دو نفر آدمی که به حضور زنده هستند، اگر حافظ و موالنا با هم مالقات می کردند، اینها دیگر به گفتگو . کند

. گفتگوي ظاهر مثل غبار است. از اول از جنس بودن اند، همدیگر را می شناسند. و اینها اصالً احتیاج نداشتند

تَتاری نی، در عَنرب و الدن نیدر مُشکِ این بوی که از زلفِ آن تُرکِ خطا آمد

بو ظریفترین حس هاست که فرم ندارد، براي همین این انرژي را، این برکت را که از طرف خدا می آید، به بو 

انید که در اینجا با ط دسته دار و خطا می د. و در اینجا تُرك خطا منظور زندگی است و خداست. تشبیه می کند

شهري است در ترکستان که هم مشک خیز است و هم شاهدان و نوشته شده، با دو نقطه هم می نویسیم، نام

این بوي خوشی که از زلف خدا : می گوید. پس ترك خطا در اینجا زندگی است که زیباست.خوبرویان آنجا زیادند

وقتی این برکت می آید، وقتی تسلیم هستیم ما، فضا را باز می کنیم و پس پس. می آید، از طرف زندگی می آید

تاتار از زاییده شدن از فکر، دیگر نرفتیم توي فکري، و این برکات می آید، این برکات و این بوي خوش در مشک 

.نیست

م عنبر ماهی می گیرند، تاتار یا تتار معروف بوده، عنبر هم ماده خوشبوست که از شکهمانطور که می دانید مشک

و الدن هم درواقع عنبر عسلی است، یعنی ماده غلیظی که بسیار خوشبو بوده و به عنوان ماده خوشبو از آن 

می خواهد بگوید که این بو که از آنور می آید، وقتی ما به بودن زنده می شویم، و برکت بودن . استفاده می کردند

می ریزد به این بودن می ریزد به فکرهاي ما، و همینطور انرژي و خرد بودنمی ریزد به این چهار بعد ما، خالقیت

اعمال ما، هرچه که انجام می دهیم، بوي خوش و عشق و زیبایی که در این کار به مشام آدم می رسد، این بو از 

تاري است، تنمادش مشک یعنی بهترین چیزي که ذهن شما تعریف می کند، همین . هیچ چیز بیرونی نمی آید

.عنبر و الدن است
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بهترین چیز چیست؟ براي خیلی ها پول است، مقام است، علم است، خوشگلی است، جوانی است، بدن شان 

. است، یا بعضی چیزها مثل خوردن و سکس و اینها

زهاي بیرون این بویی که از آنور می آید، اصال با این چیزها قابل مقایسه نیست، این را نمی توانی از چی: می گوید

اگر این . این هم یک اشتباهی است که ما عمدتاً می کنیم و این برکات را از چیزهاي بیرونی می خواهیم. بگیري

طوري باشد یعنی درست بفهمیم این بیت را، رفتن به هم هویت شدگی ها و بلند شدن به صورت آنها و با عقل 

و همین طور . گاه کردن را ما متوقف می کنیم، یا کند می شودآنها به دنیا نگاه کردن، یا با چشم آنها به دنیا ن

یعنی وقتی به پولمان می رسیم، به بچه هایمان می رسیم، . چسبیدن به چیزهاي بیرونی یک خرده شل می شود

به مقاممان می رسیم، به علممان می رسیم، بدنمان می رسیم، می بینیم اینها تغییر می کنند، خیلی هراسان نمی 

.دستمان یا شل می شود یا باز می کنیم می افتد. دیگر نمی چسبیم. شویم

نمی خواهیم با آنها هم . معنی اش این نیست که اینها را ما نمی خواهیم، می خواهیم از مرکزمان بیرون کنیم

اگر .هرکسی هرچه در مرکزش دارد آن را می پرستد. هویت بشویم، براي اینکه از آنها آن برکات را می خواستیم

هرکسی باور را گذاشته، مثال . پول است، پول را می پرستد و آن را می خواهد زیاد کند و خدا را نمی پرستد

چیزهاي مادي را . اتفاقا پایین اشاره می کند به این موضوع. باورهاي دینی را گذاشته مرکزش، باور را می پرستد

کسی به پولمان . می دهیین سر چه شما واکنش نشانگذاشته مرکزش، آن را می پرستد و از کجا می فهمیم؟ بب

. حمله کند یا بگیرد، ندهد، ما عصبانی می شویم، می رنجیم

. سر چه چیزهایی خوابتان نمی برد؟ با آنها هم هویتید. شما ببینید سر چه چیزهایی می رنجید؟ با آنها هم هویتید

مرکزتان . ترسید هم هویت شدگی هایتان را از دست بدهیدبراي چه از آینده اینقدر نگرانید؟ به خاطر اینکه می 

. تهدید می کند شما را، اه پولم کم شد چی

چرا شما رنجیده اید؟ براي اینکه هم هویت شدگی هاي شما را از شما گرفته اند یا کم کرده اند یا به خطر انداخته 

شما می توانید این بیت را .آنجا آمده و می آیدپس می بینید مرکز ما چیزهاي آفل است و تمام دردهاي ما از . اند

،براي من مشک تاتار.در اینها نیست،بخوانید بگویید که آن بویی که از آنور می آید و من واقعا احتیاج دارم

و از مرکزم می خواهم . فهمیدم که زندگی در آن نیست،بویش خیلی خوشبو بود، گذشتم از آن.همین پول بود

.دربیایم
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وین سُرمه عشقِ او اندر خورِ هاوَن نیوبد تقدیرش، در هاونِ تن جان رامی ک

براي همه است، و آن این یک تقدیر، یک قضا و قدر،براي ما نوشتهمی گوید تقدیر خدا یعنی تقدیري که خدا

ها و بیداري از خواب است که منظور درونی همه انسانها زنده شدن به حضور است، یعنی شناخت هم هویت شدگی

حاال نمی کنیم این کار را، براي اینکه .یا یک جارو برداریم، مرکزمان را خالی کنیم، تمیز کنیم.آنها و بیدار ماندن

.عادت کرده ایم از یک فکر به یک فکر بپریم، و هر فکري ناشی از یک هم هویت شدگی است

ذهنی ماست، و من ذهنی یک ذره کوچک می شود، ما وحشت بنیان من،و تمام این هم هویت شدگیها و فکر آنها

یک کسی ،می کنیم، ما واکنش نشان می دهیم، مثال یک کسی به ما می گوید شما بی سوادي، آقا شما نمی فهمید

ولی اگر من ذهنی شدید داشتم، . زنگ بزند اینجا بگوید شما نمی فهمید، من ناراحت می شوم؟ نه، نمی شوم

.ی رفت ناراحت می شدمخیلی آبرویم م

جان ذهنی را می کوبد، یعنی تو اگر من ذهنی داشته باشی و هر لحظه بلند بشوي، ،تنولی تقدیر او در هاون

یعنی قضا اینطوري اتفاقات را براي شما خواهد گشود، که این جان ذهنی شما کوبیده بشود، . تقدیرت این است

چون هم هویت شدگیها چیزهاي آفلی .ان تهدید هم هویت شدگیهاچه جوري کوبیده می شود؟ با هم.درد بکشد

نگرانی و .خدا می کوبد. ترسیدن کوبیدن است.هستند، آنها از بین می روند، از بین رفتن آنها ما را می ترساند

تنگ نظري و آرزوي مرگ براي دیگران یا شکست براي دیگران .حسادت کوبیدن است.کوبیدن است،اضطراب

.لعنت فرستادن به دیگران کوبیده شدن ماست.این کوبیده شدن ماست

حاال یک کار درست این است که آدم بفهمد که بهتر است که خودش به موقع این هم هویت شدگیها را بشناسد و 

اینطوري که ما می رویم تن درست می کنیم، یعنی .، خدا نکوبداز شرشان راحت بشود، تا زندگی اینها را نکوبد

با توجه به بینش این من ذهنی که بینشش هم از آن هم هویت ،من درست می کنیم، و جان ما هم این تو هست

شما آدمی دیدید که هم هویت شدگی داشته باشد ولی .ترس است،شدگیها می آید، که اولین اتفاقی که می افتد

اینها آدمهایی هستند که هم هویت شده با چیزي .اصال آدمی دیدید که نترسد؟ نه، خیلی کم.ندیدید کهنترسد؟

.در این جهان نیستند، نمی ترسند

و می . پس همه ما تقریبا داریم کوبیده می شویم، تا یک حقیقت را بفهمیم، که اینها در مرکز ما نمی توانند باشند

این ،زنده می شویم به بینهایت او،ینکه یک فکر، یک فکر، وسطش او و ماا،گوید عشقش یعنی حس وحدت
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.من دیگري وجود ندارد،یعنی عمال حس کنی که من تو همان خدائیت است و خداست. عشق است، وحدت است

. این عشق است.من ذهنی متالشی بشود، بپاشد و شما دیگر زاییده نشوید به یک فکر دیگر

سرمه .من چرا آنطوري می دیدم؟آه اینطوري بوده. بینش می دهد،چشم آدم را باز می کندو سرمه دارد یعنی 

قدیمی ها فکر می کردند چشم را پر نور می کند، و ،که می کوبیدند می کشیدند به چشممی دانید ماده اي بوده

ونتر می شود، چشم ما باز می عشق بیاید یعنی ما به او زنده بشویم، همینطور که در بیت اول گفته، دیده ما افز

اینطوري .عینکهاي ما عوض می شوند، عینک هم هویت شدگی نمی شونددیگر،یعنی چشم حضور ما. شود

با کدام عینک با کدام دید می . بگوییم فرض کنید مرکز ما جارو بشود و هم هویت شدگی نماند، ما که نمی میریم

.دید خدا دید زندگی، دید عشق؟بینیم

اینطوري .می کنیم می بینیم اینها از جنس ما هستند، منافع ما مشترك استعشق چیه؟ وقتی به مردم نگاهدید 

.استنیست که من جدا، او جدا و من هر کاري دلم می خواهد، هر ظلمی به او بکنم، براي اینکه او هم از جنس من

یسته این هاون نیست، پس بنابراین می اما می گوید این سرمه عشق او شا. حس یکی بودن ما عمال می کنیم

اصالً من .بینید که این چیزي که درست کردیم، اآلن در آن زندگی می کنیم هاون زندگی است، هاون خداست

که از دست دادن هم هویت ،ما در اتفاقات بد.دارد ما را می کوبد، اتفاقات بد می افتد. خداستذهنی هاون

.زجر می کشیم،شدگیهاست

تمام این هیجانات ما مثل نگرانی، اضطراب، خشم، ترس، حسادت، حس گناه، حس خطا، حس اشتباه، حس گفتم

و وقتی اینها در . اینها دردهاي من ذهنی است،اینها، حس نقص،حیف من،تاسف، اینکه من به زندگی نرسیدم

یجاب می کند، براي اینکه در بیت چرا می کوبد؟ براي اینکه تقدیر ما ا. یک نفر هست، یعنی خدا دارد می کوبدش

ما با دید ذهن که می رویم، فکر می کنیم که آمدیم ،ما آمدیم در این جهان دیده حضور مان را باز کنیم: اول گفته

با چندتا چیز هم هویت بشویم، اینها را زیاد کنیم، آمدیم پولمان را زیاد کنیم، یک چندتا بچه داشته باشیم، 

انه بزرگ بخریم و با این هم هویت شدگیها بازي کنیم، و اینها را به مردم نشان بدهیم، پز همسر داشته باشیم، خ

بدهیم و اینها را مبناي مقایسه قرار بدهیم، حس کنیم برتریم، این برتري به ما یک برکتی می دهد، خوشحالی می 

.ستتقدیر ما این نی. اینها همه دید غلط من ذهنی است. اینها همه غلط است. دهد

قبل از کوبیده شدن و ،کوبیده خواهیم شد،تقدیر ما این است که هر چی زودتر بفهمیم که اگر بمانیم توي ذهن

فضاي . فضا را باز کنیم. دلمان را خالی کنیم. ما مرکز را خالی کنیم،مریض شدن و دیگر دردکشیدن زیاد و اینها
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یک فکر است شما : ده است امروز موالنا به ما یاد داد، گفتاین هم سا. به او زنده بشویم. درون را بینهایت کنیم

می بینید ،براي اینکه آن فکر همیشه نمی ماند که،حاال از آن زاییده می شوید حتماً،زاییده شدید، بلند شدید

جا قبل از اینکه یکی دیگر بیاید، آنجا عدم بوده، آن.توي ذهن یک فکر می آید، فورا می رود یکی دیگر می آید

و اصالً نمی . زاییده شدن این وسط را نمی بینی،تو از بس فکر را وصل کردي به فکر دیگر: می گوید که.خدا بوده

چرا زاییده نمی شوي از این سیستم بسته؟ .بینی که باید زاییده بشوي

می بیند، من هر لحظه خدا نگاه می کند.اینجا طعنه گاه است: خدا طعنه می زند، می گوید: اتفاقاً پایین می گوید

اسمش طعنه گه .طعنه می زند،خودم را به تو نشان می دهم، چطور تو من را نمی شناسی، خودت را نمی شناسی

چرا؟ ما فاصله بین دو فکر را زنده نمی کنیم، که . یعنی هرگز مرا نخواهی دید،لن است، همین مخفف لن ترانی

من . من ذهنی درست می کنیم،ز یک فکر می پریم به یک فکر دیگرا،روزن با خدا مالقات کنیم در این لحظه

. ذهنی یک تصویر ذهنی است

حاال می .ولی این کارنمی کند. خودم هم این هستم،حاال می گوییم خدا را بصورت تصویر ذهنی به من نشان بده

این.نیستهاونشایستهاین،هانکشیذهنیتمنسرمه عشق را بیاور به چشمانت بکش، ولی به چشمان : گوید

بهوذهنبهبیاوريتوانینمیراعشقتوگویدمیگوید؟میچیکنیمیتوجه.توستکوبیدنبرايذهنیمن

تقدیر،کندرستراتابینش.نیستعشقجاياینهاواستدردازپر،کردیمپهناینجاماکهبساطیاین

.بفهمراخودت

زودترهرچه،باشیاینجاتوانینمی،بیرونبپريذهنازبایدتو:گویدمیکهالهیتکاملقانونالهیقانون،قضا

منشماشودمیرآخ.اینجابیاوريراعشقخواهیمیتازه.شدخواهیکوبیده؟شوينمیمتوجهرااینتو،بهتر

دركماپس.دارممینگهرامنممناما،منبهبدهراعشقخدایا.منبهبدهراعشقبگویی،داریدنگهراذهنی

.آیدنمیدرجورماذهنیمنباهمراه،اوبهشدنزنده،اوعشقکهکنیممی

اینبهبیاوريرااوباوحدتو،اینجاد دربیاوریهمراخداتازه،داریدنگهرابساطشذهنیمنشماشودنمی

باشدنیکیوراعشقوراحضورخواهدمیذهنیمنچون،بگذاريذهنیمنایناقالمازیکیعنوانبهبساط

،استزیادپولم:گفتهمیحاالتابنشاندبیاوردیعنی.بدهدپزکنداضافهخودشبه،بدانداقالمشازیکیراخدا

.شودنمیچیزينهمچو.آوردمبدستهمراعشق:حاال بگویداستبزرگترامخانه

&&&پایان قسمت اول &&&
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رود آجنا، آجنا که تو و من نیبازتاها ساید؟چنین سرمه، کو هاونتودیدی

اگرگویدمی.کندمتالشی،بسابدارذهنیمنهاوناینبیایدکه.کهندیدیمتو؟دیديايسرمهنوهمچحاالتا

،سرمهاینتو او بودي،کهبشوياولیهيهوشیارجنساز،بشويیکیاوباتسلیملحظهآندروبشويتسلیمتو

.سابدمیهمهاوناینو،کندمیبازراحضورتچشمکهاستسرمهاین،لحظهایندرزندگیباشدنیکیاین

حضور،شویممیخداجنساز،شویمنمیزادهفکرتوي،شویممیعدمجنسازوقتیلحظهایندراینکهبراي

.بینیممیرامانذهنهستیمناظر

.کردیمبازرافضاچون،گرفتقرارمادراینحاال،سابیدمیحاالتارامااین، ترسیممیآندرماکهبینیممی

هاوناینکهشویممیمتوجهما.گرفتمیانرژيماازهاون،کنیممیشناساییراهاون.سابیممیراآنماحاال

راماجوريچه.شناختیمراهاونماحاال،کوبیدهراما،گرفتهداشتیمانرژيهرچیحاالتا،گذاشتهکالهماسر

دیدحاال.شدیممیکوبیده،رفتیممیشدگیهاهویتهمدیدباما.شدگیهاهویتهمدیدباداده؟میفریب

.دیدیمنمیحاالتاولی.کردیمپیدادیگري

اینوقتی.کنیممیشحسلحظهیک،بینیممیبشویمتسلیماگربلهساید؟هاهاونکو،سرمهچنینتودیدي

بازراماچشمآمدهسرمه،شویممیزندهاوابدیتبه،لحظهیکاوبینهایتبهفضاگشایی،تسلیماثردرلحظه

،کنیمحفظراحضورایناگرکهشویممیمتوجه،بینیممیراذهنیمنما،راماحضورچشم،کردهروشن،کرده

کنیمشناساییتوانیممیرااینما،نباشیمتوآنماوباشدمابردرذهنیمن،هاونایندائما،کنیمبازرافضااگر

دردهایمانبهانرژيیعنی،نترسیم،نشویمخشمگین،ندهیمآنبهانرژي،کنیمرهاراشدگیهاهویتهمو

.افتندمی،شوندمیشناختهمادردهاياین،ندهیم

ببخشیمبایدراهمه.هستنداضافیهمهکردیمانباشتهماکهرنجشهاییکهشویممیمتوجهدیداینباحاال

دیگرانبهاینکه،نداردفایدهحسادتشویممیمتوجه.نداردفایدهکینهشویممیمتوجه.بیندازیمبایدراهمه

کهراايسرمهاآلندیدیمپس.نداردفایدهایناستدیگرانبهحواسماناینکه،نداردفایدهاینزنیممیضرر

یکبهشدیمزاده،اینجاآمدیمبودیمخداپیشما.یکتاییفضايبه؟کجابهبروددوبارهتا،سابدمیراهاون

دوباره،کردیممتالشی،کردیمشناساییراذهنیمنحاال،کردیمدرستذهنیمن،فکرآنبهفکرایناز،فکر

.نهداریم؟توومن.نهایتبیاست؟چقدرماناندازه.بشویمیکیاوبایکتاییفضايبهرویممیانههوشیارداریم
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بودنیمجنسازماهمههکاینبراي.نیستتوومنیکتاییفضايدر.شودمیمتالشیداردذهنیمناینکهبراي

.ماستمنظورتریندرونیواولیناینو

نهایتبییعنی،کنیمبازراحضورچشماینکهبودهاینبرايیاکهبودهایناینجابهماآمدنگفتموالناامروزو

،بیایدعشق.نمانیمتوومنیا،نمانیممنوتودیگریعنی،بمانیمبیداروبشویمبیدارذهنخوابازیعنی.بشویم

بیشتردانهیکنهایتبیاینو،بشویمزندهاونهایتبیبهلحظهایندریعنی،بشویمزندهبودنبهماهمه

یکیحساینازو،کنیممیبودنیکیحس،گفتنبه،باشیمداشتهاحتیاجزبانبهاینکهبدونماهمهو،نیست

.داردبرکتعملوفکراینوشودمیدرستماعمل، شودمیدرستمافکربودن

نی، جز الله و سوسن نیگُلبُن و نسرینجزدین نی، جز باغ نوآیین نیوروشآجنا

. دیننهداردوجودروشنهیکتاییفضايدر.نداریممنباشیمنداشتهشدگیهویتهمماوقتیگویدمی

کهروشهاییباوشوندمیهویتهمآنهابا،مرکزشانگذارندمیراباورهاآدمهاکهاستدینآنمنظورش

باورهايهمومذهبییادینیروشهايباهم،مرکزشانگذارندمیراآنها،دینداريبرايکردنداختراعخودشان

باوریکیا،مرکزتانبگذاریدراپولشماکندنمیفرقی.نیستخداقبولمورداینو.شوندمیهویتهمدینی

.شدههویتهمدینیعنیاستمصنوعیدینکهگویدمیرادینآن.بگذاریدرامذهبی

هرلحظه،شدیمیکیاوبایکتاییفضايبهرفتیمماوقتیپس،نینوآیینباغجز،نیدینوروشآنجاگویدمی

قبلیة افتادجاروشهاينه.کنعملچهوکنفکرچهلحظهاینگویدمیاو.شودمیصادراوازماعملومافکر

خاصباورهاياینکسیهر،شدههویتهمآنباوداردراروشاینکسیهرگوییممیو،هویتیمهمآنباماکه

دینداراینها،کندحفظخواهدمیراآنهاوجنگدمیآنهابرايواستمرکزشوشدههویتهمآنباکهداردرا

.نیستاینطورينه.هستنددینبیبقیه،هستند

تمامازباشیکردهخالیرامرکزت،باشیکردهبازرامرکزت،رادرونفضايتوکههستاینواقعیدینداري

همباورهايیعنیمذهبیتفاوتهايبراساساگر،نباشدتوومن،دردهاتماماز،آنهاباشدگیهویتوباورها

دین.کهنیستدین؟استدیناین،کنیممیجداییواختالفاحساسما،شدههویتهمروشهايوشدههویت

هرکهبطوري.کندمیزندگیباغییکدرکسیهرکه،اوبینهایتبه،بشوندزندهبودنبههمهکهاستآن

همینطوروباشدگلبوته،باشدگلدرختتواندمی،باشدگلریشهتواندمیگلبن،استگلدرختیکیاکسی
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اللههستیماللهیاو.شدیمبازیابشویمبازآییممیماهستیمریشهیاگویدمی.همینطورهمنسرینوسرخگل

.داردزبانتادههمسوسن،زندمیحرفداردعشقیعنیعشقیعنیالله،داردداغ

یکمناینکهجايبه.زیباخیلی.شدیمبازیا،شدنبازحالدرهستیمگلیا،سوسنوهستیمعشقیایعنی

هر،نیستاینطوريکسیهراستایندینبگویمراخاصیروشهايومرکزمبگذارمراخاصیباورهايتعداد

، نیستمنجنسازاینکهبرايکنممیاذیتیاکشممیرااوگیرممیمننشدههویتهمباورهااینباکسی

می،هستندنگرانخودشانهاآدماین،کندنمیوحدتیایجادگونههیچ،کندمیجداییایجادخودشاینتازه

یکآوردنیعنیآیینینوباو،نیستندآییننوباغودانندمیهمخودشان،هستنددردازپر،دارندکینه،ترسند

هویتهمنگهداريدردارندتعصب،کنندمیحفظراکهنگیاینکهبراي،مخالفندیکتاییفضايازاالننوچیز

.گیردمیصورتماتبدیلازپسکه،استمهمیخیلیبیتکهکنیدمیتوجه،هاشدگی

ازو،شویممیبلندفکریکدرشویممیزادهکهشویممیمتوجه،بشویمآرامکمییککردیمحسماوقتی

پرهیزباشیمداشتهشدگیهویتهمبهرفتناشتهاياگردوباره،استخال،استعدمشویممیزادهفکراین

علمرافکریکبشویمزادهدوبارهنرویم،فکریکازشدیمزادهوقتیاگر،دیگرفکریکبهرویممی،نکنیم

.یکتاییفضايبهرفتیماینجا،کنیمبلند،کنیم

اینکهبراي.دهیممیدستازمادارد،وجودوحدتوعشقبهرسیدن،خدابهشدنزندهفرصتلحظههریعنی

انددادهیادمابهاینکهبراي،دیگرشدههویتهمباوربهبرویم،شدههویتهمباوراینازکهداریمعالقهاینقدر

خداستکهرافاصلهاینو،دیگرشدههویتهمباوربهبرويشدههویتهمباوراینازکهاستایندینکه

.استغلطاینو.استدیناین،کنیستیزهخداباو،ببندي

جز گُلبُن و نسرین نی، جز الله و سوسن نیآجنا روش و دین نی، جز باغِ نوآیین نی

لَن نیها را، پس طعنه گهِچون سوخت منیها رارا، بشنو اَرِنیها بگذار تَنی

اولشود؟میمربوطذهنیمنبههاچی،شودمیمربوطذهنیمنبهکههرچیزي،تناوصافیعنیهاتنی

داشتهتعلقتواندمیکهچیزيهر،پولمثلفیزیکیچیزهاي،شویممیهویتهمباورهاباما،باورهاهمین

،دردها.نیستندخداجزویعنی،هستندتنیهااین،ببینیمنافکرموحستاپنجباتوانیممیماو،باشد

تنبیرون،فیزیکیچیزهايفکريشکلوباورهاودردهاازاستفادهباذهنیمن. هستندتنیهااین،هیجانات
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چیمرکزتاندردیدخواهیدمرکزتانبهبرویدشما.هویتیمهمهااینباماباشیدکردهدقتاگر.کندمیدرست

کههستباورهاسريیک،هستحسادت،هسترنجش،هستکینه،هستدردهاآدمازخیلیمرکزدر،هست

هویتهم،هستهمهمرکزدرتقریباًپول،پولمثلمهمفیزیکیچیزهايو،هااینهستمهمخیلیبرایش

.کنرهاراهااینگویدمی،هستندتنیهااین،آنباهستند

،کنیرهاراتناوصاف،کنیرهاراهاتنیاگرگویدمی.بدهنشانمنبهراخودتیعنیارنی، ها رابشنو اَرِنی

موالنادهدمیتعمیمو.استموسیمال،دادخواهمنشاناالناستقرآنآیهکهارنی.شنويمیراارنیصداي

در،بدهنشانمنبهراخودتگفتهخدابهموسی،خواندخواهیماآلنودانیدمیکهطورهمانوانسانبهراهمه

اگر.بینیمیرامنآنازبعد،کنممیرامتالشیذهنت،منکهگفتهاوبههماوو،ببیندذهنباخواستمیواقع

.ببینیتوانینمیببینیذهنتبابخواهی

میجوريچهراهامنی،سوختراهامنیوقتیگویدمیو.استمربوطکامالموضوعاینبهغزلمانامروزکه

اینو،کنیدقبولمسئولیت،کنیدشناساییراهاشدگیهویتهم،ناظرحضورباشمایکییکیوقتیسوزاند؟

همآنهاباکهباورهایی،باورها،کنممیخارجمرکزمازرااین،کنممیرهارااینمنکهباشیدداشتهراانتخاب

.استمندیدعینکباوراینکهبینیمی،هویتیم

هاشدگیهویتهمبقیهوبزنیمکنارعینکاین.ماستدیدعینکماستمرکزدرهویتیمهمآنباکهچیزيهر

یکییکییعنیسوزاندراهامنیوقتیگویدمی.آیدمیخداعینک،آیدمیعشقعینک،بزنیمکناررا

هرخداو،زندمیموسیبهخداکه،نیستلنگاهطعنهجهانایندیگرپس،انداختیدراهااینکردشناسایی

بهراخودتیعنی،بدهنشانمنبهراخودت:گفتهبوده،اینکردهموسیکهکاري.زندمیماتکتکبهلحظه

.ببینمذهنموحستاپنجاینبامنکهبدهنشانصورتیکبهیاآدمیکصورت

:گفتهدادهتوضیحمابهغزلدررااینو.بینیدمیداریدکهصورتیبهدیدنخواهیهرگزمراتو:گفتههمخدا

نمی،ببیندراخداخواهدمیاستذهنیمنکهفکراینشویممیبلندفکر،یکدرشویممیزادهمالحظهاین

در،بنديمیکههمرافکرتادواینوسط،ببینیتوانینمیببینیطورياینگویدمیاوبهخدا.ببیندتواند

بهدادمرافرصتاینمنلحظههر،ببینیتوانیمیرامنکنیبازاگر،بستیتوکههستجاییفکردواینوسط

. توبهزنممیطعنهمنکنی؟نمیکنی،حسش،هستفکردوتابینوهستممنکهراخودتجنسیتکهتو
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یاوکنیحفظرافاصلهایناینکهبدونهمبعدلحظه،ببینیصورتصورت،بهراخدابخواهیلحظهاینشمااگر

میبازکهببنديرافاصلهدوبارهو،ببینیفکرصورتبهراخدادوبارهبخواهیودیگرفکربهبپري،کنیاستفاده

دیگرفکریکبپريوببنديهماین،کنیوحدتحسوببینیخودتوخودشصورتبهراخداتوانیمیوشود

توحسابیآدمخوبکهگفتیدنمیبودیدخداجايشمااگرشمانظربه،بدهیادامهعمرآخرتاراکارهمینو

زندهفرصتکهزنیمنمیطعنهخودمانبهخودماناالنزدید؟نمیطعنه،بنديمیاینقدررافکرهافاصلهچرا

.کنیماستفادهفرصتاینازنتوانستیمماودهدمیرخلحظههراوبهشدن

بهمربوطفکراینکهحالیدر،استمربوطزندگیبهفکراینکردیممیفکرکهفکريیکبهپریدیمهرلحظه

بیرونیچیزدرفهمیدیماالنوخواهیممیزندگیمابیرونیچیزازکهنبودهحالیمانماوبودهبیرونیچیزیک

اشارهآیهکدامبهاما.نیستزندگیهاایندراستجسمدرد،استجسمیکباور،استجسمیکپول.نبوده

. استاینطورياشترجمهبله،143آیهاعرافسورهکهراآیهاینمابارچندینحاالتاکهکندمی

اتفاقموسیبرايکهچیزيآنکنیمصحبتآیهاینبهکندمیوصلموالناکهرابیتاینواقعااینکهازقبلاما

دانیدمی،دانیدمیهمشماویماخواندهموسیقصهدرکهطورهمینو.افتدمیاتفاقمابرايلحظههرافتاده

حالتتاچنداینو.بودکردهگیر،سختسرمايدرتاریکشبیکدربودحاملهکههمسرشباشارمهباموسی

آوردهوجودبهدردکافیاندازهبهذهنیمناینکهبراياستسختسرماي.استگونهنماد،داردوجودهممادر

لحظههرکه گفت،گفتیماالنهمین،حضوریامسیحبههستیمحاملهمااینکهبرايهستحاملهماخانم.است

. بینیدنمیزادنبینیدمیتصویریک

ازاینکهامیدبهزائونممیراتومن،ذهنرحمبهرويمیتودوباره،زائونممیراتومنلحظههرگویدمیخدا

آنازماکههستزاییدننامکالحظههروحضوربهماهستیمحاملهپس.بشويزندهمنبه،بشويمطلعمن

نمیجرقهچخماقشسنگازو،استذهنتاریکیواستتاریک،استشب،استسردپسو.کنیمنمیاستفاده

.دادمتوضیحامروز،پرید

میمانیهابچهیادبه.شدیممیخوشحالافتادمییادمانشدگیهایمانهویتهموقتیماحالبهتایعنی

هیچبهدیگر پزاینبینیممی،دادیممیپزمادریاپدرعنوانبهرسیدندجاییبهرفتندکردیمبزرگکهافتادیم

چیکهولیشدهپولدارهمخیلی،شدهدکتررفتهپسرمانبینیممیکنیممینگاه.انگیزدبرنمیمادرچیزي

نگاههمسرمانبهبعد،خوشیهیچ،پردنمیزندگیجرقه،پردنمیجرقهیعنی،شویمنمیخوشحالمثال؟بشود
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چیزيدیگرمابهاینهاازکدامهیچبینیممی،کنیممینگاهماناداريمقامبه،کنیممینگاهپولمانبه،کنیممی

همخانه،کردیمهمازدواجکهماگوییممی،آیدمیپیشمابرايحالتاینزندگیاواسطمعموال.دهندنمی

هممهمان،دادیمهمراپزهایمان،شدبزرگهمهایمانبچه،رفتیمهممسافرت،شدزیادهمپولمان،خریدیم

کنیمچیکار؟حاالبشودچیکه،هستیمناخوشیازپروشدیمبدبختحاال،کردیمکارمانهمه،کردیمدعوت

.کندنمیشادراماهیچی؟حاال

سراغبهرویممیوقتی،خداسراغبهپسبرویمبابااي.افتیممیخدایادبهموسیمثلحالتایندریکدفعه

ذهنیتصویرهستیمذهنیتصویرخواهیممیکه،بدهنشانمابهراخودتگوییممی،داریمذهنیمنچونخدا

موقعهر.ببینیرامنذهنبانخواهیدیگر ولی،برگشتیخوبحاالخوبخیلی،کهگویدمیاوخوب.ببینیم

تسلیماتفاقا.داردوجودلحظههرامکاناینو.دیدخواهیرامن،ندیديذهندیدبا،شدمتالشیذهنتاین

،دهدمینشانمابهکندمیبازرافکردوفاصلهیعنی،کندمیزندهاوبهانههوشیارلحظههرراماکهاستکاري

.بشوبینهایتاآلنهمین،فکریکبهنشوزاده،دیگرفکرتوينروکهگویدمیمابه

درحداقل،کنیمکمراذهناتومبیلاینسرعتتوانیمنمیوبرویمدیگرفکریکبهدوبارهداریماشتهااگرماو

،استغلطیکاراینفکرازبعدفکرازبعدفکرکهما.کنیممیداریمغلطکارماکهداریممینگهیمانهوشیار

کسیبا،کنمنمیقضاوت،تامل،یواشیواش.باشیمداشتهآرامشکهاستبهتر.رساندنخواهدجاییبهرامااین

میموقعهر.کنممیصفررامقاومتم،کنممیمقاومتکهآیدمییادمموقعهر،کنمنمیمقاومت،ندارمکار

،صفرمقاومت،گشاییفضاودانمنمیایناثردرنتیجهدر،دانمنمیمنکهآیدمییادمیکدفعه،دانمنمیگویم

بهخیلیموالناکهراآیهاینعرضم به حضورتان که پس.کندمیکمکمنبهفضاآنازاوخرد،شودمیبازفضا

:گویدمی. ماستعملیزندگیبهاعمالقابلعیناکهبینیممی،گفتههمغزلدروکردهتاکیدما

143، آیه )7(قرآن کریم، سوره اعراف

ا َجاَء ُموَسٰى لِِمیَقاتَِنا َوَكلََّمُه َربُُّه َقاَل َربِّ أَِرنِي أَْنظُْر إِلَْیَك ۚ َقاَل لَْن  كِِن اْنظُْر إِلَى اْلَجبَِل َفإِِن اْسَتَقرَّ َولَمَّ تََرانِي َولَٰ

ا أََفاقَ  ا تََجلَّٰى َربُُّه لِْلَجبَِل َجَعلَُه َدًكّا َوَخرَّ ُموَسٰى َصِعًقا ۚ َفلَمَّ َقاَل ُسْبَحانََك تُْبُت إِلَْیَك َوأَنَا َمَكانَُه َفَسْوَف تََرانِي ۚ َفلَمَّ

أَوَُّل اْلُمْؤِمنِینَ 

. اى پروردگار من، بنماى، تا در تو نظر کنم: ن موسى به میعادگاه ما آمد و پروردگارش با او سخن گفت، گفتچو
چون پروردگارش . به آن کوه بنگر، اگر بر جاى خود قرار یافت، تو نیز مرا خواهى دید. هرگز مرا نخواهى دید: گفت

تو منزهى، به تو بازگشتم و من : چون به هوش آمد گفت. بر کوه تجلى کرد، کوه را خرد کرد و موسى بیهوش بیفتاد
.نخستین مؤمنانم
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پروردگار.گفتسخناوباپروردگارش،لحظهایندرو،ذهن،جاهمینکجاست؟میعادگاه.هستیمما؟کیهموسی

ماپروردگار من،اى : گفت،بندیممیماکهفکرتادوفاصلهدر،بگویدسخنمابهخواهدمیلحظهایندرهمما

صورتبهصورتی؟چهبه،بدهنشانمنبهراخودتیعنی،بنمايمنبهراخودت،زنیممیراحرفهمینهم

.کنمنظرتودرتا،تصویر

ذهنیتصویرچون،ذهنیتصویربصورتببینمراتوخواهممیمن،بدهنشانمنبهراخودتخدایاگویدمی

مراحسیچشمبا،دیدنخواهیرامنهرگزکنینگاهذهندیدبااگرگفت.دیدنخواهیمراهرگز:گفت.هستم

ایناگر،یافتقرارخودجايبراگر،شدگیهاهویتهمکوه،ذهنکوهکوه؟کدامبه،بنگرکوهآنبه.دیدنخواهی

نشانمابهراخودشلحظهیکیعنی،کوهاینبهکندتجلیاووبشویمزندهاوبهمااینکهمحضبهچون،ماند

توانیممیماشناساییبا،کردهاشغالرامامرکزواستشدگیهویتهمازپراینکهببینیمراکوهاینماد،بده

:گوییممیکههمین،تواندمیزندگییا،کنیممتالشیرااین

حقگفتهمابه،بشودماذهناینواردکاملتسلیماثردراودملحظهیک، بپذیرنفختزرودهدتجاناودم

خواندیمرااینهاهستیادتان،فکانکنازشودمیتساکماجهنماینوالمکانازماجهنماینبهنهدمیقدم

،آن رابیندازیمکارازماحداقلیا،بشودمتالشیبایدماذهنکوهکهبینیمی.شودمیوبشوگویدمیاویعنی

قرارخودجايدرکهدانیممیماخوب.ببینیمراتوانیمیذهنباهمتوداشتقرارخودجايبراگرگویدمی

تصویرکهما،برودبینازبایدتوهمایندید،بیایداودید،بیایداوعینیتباشدقراراگراینکهبراي،داشتنخواهد

.کهنیستیمذهنی

یکیداریممنتادوما.نیستیمذهنیتصویرماکه،کنیمدركعمیقا،بیاوریمیادبهتوانیممیماهماآلنهمین

زماندرذهنیتصویر.ذهنیتصویرهمیکی.خداستخود،خداستامتداد،استزندگیامتدادکهماناصلیمن

ذاتبهقائممنآنماکنیممیدركلحظهایندرماو،استذاتبهقائملحظهایناصلیمن،کندمیکار

جهاناینواستآفلجهاناینو.نیستیمآنماو.استجهاناینبهمتکیذهنیمناینو،هستیمخودمان

شدگیهاهویتهمیعنی،بشودمتالشیبایدهمماذهن،شدمتالشی،موسیذهنپس.باشدمامرکزتواندنمی

درسته؟.بریزند

هوشازیعنیبیفتادبیهوشموسی. چون پروردگارش بر کوه تجلى کرد، کوه را خرد کرد و موسى بیهوش بیفتاد

میمتوجههمماشدمتوجهیکدفعهآمدحضورهوشبهچون به هوش آمدورفتبینازذهندیدرفتذهن
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،شدگیهویتهمهرازمنزهیعنیتو منزهى،پاکیتو،نیستیمتوهمجنسازما،هستیمخداجنسازماشویم

کهزمانیتا.بفهمیمراخودمانپاکیکهموقعیفهمیم؟میراخداپاکیکیما.پاکممنکهفهمیدمخودمیعنی

،یماوابستهفکرهابه،ذهنکوه،هستیمکوهبااليدرو،استشدگیهویتهمازپرمامرکزکهزمانیتایماآلوده

.آمدنخواهددرجوراینهاببینیمراخداخواهیممیفکرهابا

منو،نباشدتوومنآنجاکهرویممیآنجاگفت.بازگشتمتوبهببینید،بازگشتمتوبهمنزهممنیعنیمنزهیتو

مرکزشازراشدگیهاهویتهم،کندمتالشیراذهنشکهکسی،مومنگویندمیراآدماینومومنانمنخستین

.شدهمسلمانوآوردهایمان.استواقعیمومنآدماین،کندجاروباورهامخصوصا

:گویدمیبخوانمهمرابیتدواینبدهیداجازهبله

897مولوي، مثنوي، دفتر چهارم، بیت 

خواجه نیست: کز درونش خواجه گویدزنی ستپس مثالِ تو چو آن حلقه

خانهتويمنکهگویدمیدرونازخواجه،خانهصاحبوزنیممیرادرکههستیمدرزنحلقهشبیهماگویدمی

گویدمیخداولی،استزدنراخداخانهدراینشویممیبلندوکنیممیبلندرافکریکلحظههرما.نیستم

؟هستچیشامعنی،نیستمخانهخداگویدمیوقتیولی.نیستمخانهمن

،فکرهمبعدلحظهفکربصورتبشویمبلنداینکهجايبهما.زنیممیدربدماهستخانهکهاستاینشامعنی

درکهاینطوري،بگیریادرازدندرکهگویدمیشمابهخدا،هستیتوتومنممنودانیممیمنبگوییمهمبعد

بامن، نبرکاربهراذهنیمنیعنی،کنسکوت،نکوبرادر،دررويبگذاررادستتهمینطوريتو،زنندنمی

.نزنحلقه راتاذهنیمنباببینی،رامننخواهیذهنیمنبانخواه،تاذهنی

خواجه نیست: کز درونش خواجه گویدزنی ستپس مثالِ تو چو آن حلقه

مایعنی.ماستاصلانکاراست،زندگیانکارِخداست،انکارِاینوذهنیمنعنوانبهشویممیبلندمالحظههر

فاصلهشویم،میفکرآییممی،کنیمانکاررافکرصورتبهشدنبلندو،بشویمفکردوبینوسطاینکهجايبه

توانینمینکهایبراينیستم،خانه.نیستمخانه:گویدمیهمخدا.استغلطاین،کنیممیانکاررافکردوتابین

،کهمااصالماست،اقرارواقعدرما،انکارهمینیعنی،نیستمخانهمنگویدمیآنوقتیولی. بشويزندهمنبه
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هستیم؟چهپس،نباشیمخداجنسازنباشیمزندگیجنسازماهستیم،زندگیجنسازمادیگر،گفتیمقبال

. نباشیماوجنسازکهشودمیمگر

پس،هستشرطموضوعازماهوشیاريما،آگاهیولی،شودمیبلندفکرصورتبهاالنمادرهستاوپس

صاحبزنیمیرادرتو: کهگویدمیموالنا،زندمیمثالو.هستاقرارعینانکاراین،کندمیانکارداردکهاوست

و،نیستمخانهگویدمیکهتوآنهستکیپسهستخانهکهاستمشخص،خوبنیستم،خانهگویدمیخانه

پس ز حلقه بر ندارد هیچ دستزن زین نیست، دریابد که هستحلقه

بیایمخواهممیکنبازرادرگوییممیزنیم،میلحظهاینراخدادرداریممایعنی،زندمیحلقهاینکهکسی

ازتوفهمیممیما،خوب،نیستمتوجنسازمناینکهمثلدرست. نیستم:گویدمیبیایم،خواهممیمنبامنتها

تواندمیوکنیمیانکارداريکههستیتوپسهستیم؟کیماپسنیستیم،توجنسازمانیستی،ماجنس

.سکوتبا. بشویمزندهتوبهفوراًتوانیممیما،فوراًبشوداقراربهتبدیل

مایعنیزند،میرایاريدرآیدمییاريکهگفتدیگريقصهیکدر،زنممیکهرادرلحظهایندرپسمن،اگر

جاياینجابروگفتهستم،ذهنیمنیعنی،هستممنگوییممیکیستی؟:گویدمیزنیم،میراخدادرآییممی

دفعهاینبعدزنیم،میرادردوبارهگردیمبرمیکشیممیزحمتوافتیممیدردبهرویممیماو،نیستمندوتا

موقعآنندارد،وجودمنیهستی،توهماین،زندمیدرکهاینگویدمیهستی؟کیتو،گویدمیخداگوید،می

. زنیممیدربدماپس. شودمیبازدر

فکرتادوبینشویم،میفکرتادوفاصلهاالنکردیم،میانکارزدیم،میدرمنباشدیممیبلندحالبهتا

نمیجستجوزندگیبیرونازکنیم،نمیقضاوتکنیم،میسکوتتوانیممیچقدرهرکنیم،میسکوتشویم،می

قرارماعینکهستند،مامرکزدرکهراآفلچیزهايشویم،نمیهویتهممادیگر آفلچیزهايباکنیم،

جذبراماکاملتوجهبیرونازچیزيگذاریمنمیوکنیم،میبیرونشانوکنیممیشناساییرااینهاگیرند،می

صحبتکههمموقعهرو. زنیممیدرسترادردیگر االنماکهبینیممیموقعآنوشویممیمتوجهکرداگرکند،

. آیدمیچهزندگیطرفازببینیمبشویمتسلیمبایدودانیمنمیگوییممیماشدداناییودانستن

آنجاازجدیديفکرلحظههر،بیاوريبایدآنجاازجدیديفکریکلحظههریعنی،هستیآییننوباغتوگفت

فکرهرپشتتونهایتبیاینوتوبودنِاینو،بشودعملتواردبیاوريجدیديخردلحظههروبیاوريباید

رادرولی.داریمنمیبردستزدندرازمایعنی. بشودطورياینبایدماست،سرنوشتاینو،باشدبایدوعمل
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بیاکهداددستورمابهمامرکزازکهچیزيهر.کردخواهیمانکارراذهنیمناینازپسزد،خواهیمدرست

بهوزندگیبهخواهممیمنبیرون،بروبیاتونه،گوییممی،کنزیادتررامنوبکنمناساسبررافکرت

. بشودبازبایدنهایتبیتامنمرکزکهبطوري،بشومزندهاونهایتبی

کز غلبه جان آجنا، جای سرِ سوزن نیتربیزیتن را تو مرب سویِ مشس احلقِ 

راماازحالتیآنتبریزيشمسالبته.نبرخداسويبهیعنی،تبریزيشمسسويبهراذهنیمناینتوگویدمی

پیاشتباهشبهموسیکهدیدیمموسیقصهدرکههمانطورو.شویممیزندهاونهایتبیبهکهدهدمینشان

یکبهبشویمزائیدهیعنیبشویم،بلندفکریکصورتبهشودنمی،کهبریممیپیاشتباهاینبهاالنهممابرد،

شدننهایتبیسويبهدیداینباببینیم،راخدادیداینبایاخدا،سويبهببریمرااینوبشویمبلندفکر،

بلندذهنیمنصورتبهیعنی،ببریمشبینازایمشدهبلندآنصورتبهکهراهمانبخواهیمدیداینبابرویم،

بزنیمراخدادربرویمذهنیمنبایا،شودنمیچیزينوهمچببریم،بینازراذهنیمنآنبابخواهیموشویم

یکجايِجانغلبهازآنجادرنکهایبراي،شودنمیچیزينوهمچبرسم،خواهممیوحدتبهتوباکنبازبگوییم

. نداردوجودمنسوزنسر

کز غلبه جان آجنا، جای سرِ سوزن نیتن را تو مرب سویِ مشس احلقِ تربیزی

مامرکزدرکهاستدرست. اوبهشدهزندههوشیاري،صورتبههستیممایعنی،جان. هستجاناشهمهیعنی

اینطوريعملدرخوب.مامرکزدرباشدنبایدندارد،وجودمنیتذرهیکجايولیداردوجودفضانهایتبی

ایندرمثنويازابیاتیهمامروز. یواشیواشبرویم،الایدهسويبهمانذهنیمنوسیلهبهنبایدما.البتهنیست

. خواندخواهیمزمینه

:گفتکهفتدابیجاامیدوارمخوانم،میاولبیتهمینبیانبرايمثنويازابیاتی،خوب

بینی و زادن نیحلظه یکی صورت، میهر 

جز دیده فزودن نی، جز چشم گشودن نی

شماآوردنازمنظورکهبدانیبایدو،بینینمیراذهنازشدنزادهولی،بینیمیصورتتولحظهاینگفتمیکه

اینانسانها،همهاصلیمنظورکهدانیممیماو. همینفقط،کنیبازراحضوردیدهکهکهاست اینجهاناینبه
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کسیهر،شودمیجاريمختلفدادنهايانجامبهکسیهردرنهایتبیاینبودن،اینحضور،اینمنتهاست،ا

بایدبرکتاینوبودنایندید،ایندادنها،انجامهمهبهولی،بدهدانجامبایدراکاريیککسیهردارد،شغلی

:گویدمی: خواندیمرااینهاجوهیداستاندرششمدفتردر،بله. بشودجاري

4510مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت 

هست صندوقِ صور میدانِ اوذوقِ آزادي ندیده جانِ او

اینجا،بهرودمیبنددمیهست،عدمهستفاصلهفکر،یکبهیاصندوقیکبهشودمیزادهلحظهاینکهکسی

،بشودزندهآنبهکند،حسراصندوقتادوفاصلهاینکهبدوندیگرفکریکبهپردمیفکرایناز،بنددمیرا

بهپردمیفکرایناز،استصورصندوقهاياومیدان.هستنداینطوريتقریباهمه،ندیدهآزاديذوقکهگویدمی

.فکریکیعنیصندوقهرصندوق،آنبهصندوقاینازفکر،آن

آزادواقعایا؟هستیداینطوريببینیدشمااالن،شدهمحدودخیلیمامیدانپس،هست صندوقِ صور میدانِ او

صندوقیکازاگر. بگنجدچیزهمهبحرایندربحرایندر،هستیدآزادکردیدبازرافضادرونتاندراگر؟ هستید

. کنیدکارخودتانرويباید،ندیدیدهنوزراآزاديذوقپرید،میصندوقبه

از قفس اندر قفس دارد گذردایماً محبوسِ عقلش در صور

همهرکه،آیدمیشدگیهاهویتهمعقلازهمذهنیمنعقلست،اذهنیمنعقلغلبهزیرآدماینبنابراین

هرشدگیها،هویتهمکردنزیادشدهجهانایندرماکارکن،زیادرامنببینمندیدباگویدمیشدگیهویت

باصورتهادر. اینهستغلط،شودمیخرابحالمانوشویممیدپرس،کاراینازشدیمناتوانهمموقع

قفسآنازدیگر،قفسیکبهرودمیقفسیکازبنابراینکند،میعملذهنیمنعقلباجسمی،هوشیاري

. کنیدکارخودتانروبایدهستیداینطورياگر،دیگرقفسبهرودمی

رود از جا به جاها میدر قفسمنفَذَش نه از قفس سوي عال

گفتیمنکهایبرايدرسته؟. خداسويبهیکتایی،فضايسويبهقفساز،نداردسوراخیهیچنفوذي،راهبنابراین

،فکریکبهپردمیفکریکازکیلومترصدسرعتباذهناتومبیلدارد،حرکتمقداریعنی،داردممنْتُمذهن

اگرشما. کنیدبازرامنفذفکرکردنآرامبابایداالنشما. بنددمیرامنفذبنابراین،بنددمیرافکردوتافاصله

یکیازیباییحسیکیکدفعه،کیلومتردوبهکیلومتر،پنجبهکیلومتر،دهبهبیاوریدراذهنتاناتومبیلِسرعت
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نرفتیددیگرفکر،یکازشدیدزائیدهشمایعنی،فکر،شدمنفصلبینیدمییکدفعه،خوانیدمیراموالناازبیتی

. هستفکردوتافاصلهسوراخ،شدپیداسوراخ،شدپیدامنفذوآنبهشدیدزندهو،دیگرفکریکبه

دیگرفکربهفکریکازماپریدنازرافکرقفس،خودمانکند؟میدرستکیراقفس، سويقفسازنَهمنفذش

تصمیماز،آدمگفتمکههمانطور،جابهجاازرودمیهاقفساز:پس. هستیمتوآنماوشودمیدرستقفس

ازپسبه،رودمیذهنبابیرونآیدمیمهمانی،خداخانهبهبرودهستجاییازیعنی،خودشخانهازگیردمی

یکازرود،میجاییبهجاییازذهنشدربراینکه،نرفتهجاهیچهست،درشدمِدرستکهدبینمیرفتنمدتها

،ستاچهوحدتاینکهاز،کندمیدرستذهنیتصویریک. رودمیشدگیهویتهمیکبهشدگیهویتهم

رافکردوتافاصلهبایداالنگفتشمابهوبودهذهنیتصویردنبالسرآخرکهفهمدمیرود،میرود،میرود،می

. کنیدحس

این سخن با جِنّ و انس آمد ز هودر نُبی انْ استَطَعتُم فَانْفُذُوا

:کنیدتوجهآیهاینبهگویدمیقرآندر.قرآنیعنیبینُ

خداوند این سخن را به جنّ و انسان .آسمان و زمین در گذریددر قرآن آمده است که اگر می توانید از کرانه هاي

..گفته است

خداگویدمیقرآندرپس. استهوشیاريچیزهمهبگیرید،انسانازغیردیگريهوشیاريهرتوانیدمیراجن

واستذهنآسمانِآسمان،االنما،مورددر،حاال.بگذریدزمینوآسمانمرزهايازتوانیدمیاگرکهاستگفته

باید،بگذریدذهنآسمانوجسمیهوشیاريمرزازتوانیدمیاگر:گویدمیخدا. استذهنزمینِهممازمین

بهبلکه،کنیمفکرتندتندبایدکهکنیمفکراشهمهماوببندیدرامنفذاگرولی. گویدمیانسانبه.بگذرید

این.برسیمزندگیبهبلکه،بپریمدیگرچیزبهاست،بیرونیچیزِبهمربوطکهفکريچیزیکازبرسیم،زندگی

چهوضعیتگوید،میچهاخبارشود،میچهوضعیتبعدلحظهببینیمنداریم،دوستما،هستفعالکهوضعیت

ذهنیموجوداتوضعیتها،کهداریمانتظاروضعیتهاازاشهمهماخوب،وضعیت،شودمیچهوضعیتشود،می

. هستند

هم،آسمانشدگیهاست،هویتهمزمینپس،بگذریدآسمانهابهذهنووضعیتهااینهايکرانهازگویدمی

عمقشاینکه،شودمیبازمامرکزدروقتی،داردوجوددیگريآسمانیکآنمقابلدر،حاال. ستاذهنآسمانِ

چیزتواندمیزندگیشود،میشدگیهویتهمازخالیشود،میصافدباشذهنکهمازمینو،استنهایتبی
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خالیذهنمنکهایبراينویسدمیذهنمرويزندگیرامنفکرلحظهاینلحظه،ایندرخالقرویش،بنویسد

تحملچقدرداریم،ماکهتحملیفضاي،تحملفضايآنوشدگیهاستهویتهمزمینشبودپراگرولی. است

. دهیممینشانواکنشپریممیبعد،کنیممیتحملذرهیکماکهدیدیداست،محدودذهنفضايداریم؟

. نهایتبیبهبروید؟کجافراتر،برویدفراترمرزهااینازگفتهقراندرخدا: گویدمی

: استآنآیهاینبله،

33، آیه )55(قرآن کریم، سوره الرحمن

لَا تَنْفُذُونَ إِلَّا بِسلْطَانٍۚ◌ یا معشَرَ الْجِنِّ والْإِنْسِ إِنِ استَطَعتُم أَنْ تَنْفُذُوا منْ أَقْطَارِ السّماوات والْأَرضِ فَانْفُذُوا 

نمی توانید اگر می توانید از کرانه ها و نواحی آسمان ها و زمین بیرون روید، پس بیرون روید؛ ! اي گروه جن و انس

.بیرون روید مگر با نوعی توانایی و قدرت

ازهستی،ذهنیمندچارکهکسیاي: استایناششدهسادهیعنی. دهممیمنکهقدرتیوتوانایییعنی

پس،توانیمنمیکهتوانید؟نمی،ببینیمبیانوبیربیا،بیرونآنآسمانوذهنیمنمحدودیت

عللموقوفنهستفیکونکناوکاربپذیرنَفَختزرودهدتجاناودم

راذهنمحدودیتاینبتوانممنکهشودمیسبببیرونیعلتچهگوییممیهستیم،عللموقوفماذهندر

بکنید،گویدمیقرانآیه،ببینیمبکنیدگویدمی. بشومیکیاوباوکنمنهایتبیرامرکزمبروموبشکنم

. باتسلیمکنم؟کمکتوانممیجوريچهمنکنم،کمکشمابهمنتوانیدنمیکنیداعترافپستوانید؟نمی

نشانراخودممنلحظههر،یابیددرهستممنکهرافکردوبینفاصله. زندگیتانبهبگذارمقدممنبگذارید

ذهنمانباهمما. ببیندذهنشباخواستمیموسیگفتبینید؟نمیچرابینید،نمیکهشماشما،بهدهممی

،ببینیمخواهیممی

جز به سلطان و به وحیِ آسمانمنفَذ نیست از گردونتان: گفت

ازماسرعتیچهباکهبینیدمی،بنددمیراذهنآسمانبراینکهگردون،اینازنیستسوراخگفته،خدا،کهگفته

مگرگویدمی. بنددمیرامنفذداندنمیهمکسهیچوبندیممیرامنفذپس،تندتند،فکرآنبهپریممیفکراین

کهکنیددركاینکهمگرکنید،کندرافکرسرعتاینمگربگیرید،یادراتسلیمشمامگرکنم،کمکشمابهمن

کهکنیددركمگر. نیستشدگیهاهویتهمایندرمنخالقیتمن،علمزندگی،شاديخواهیدمیکهچیزيآن
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بایدشما. بنددمیراسوراخورامنفذاینندارد،فایدهاین. پریدمیماديمرکزیکبهماديمرکزیکازلحظههر

. شدهخالیذرهیککهمرکزيما،مرکزبهاووحیوخداکمکبایعنی،بشنویدرامنوحیوکنیدبازراسوراخ

. گیردمیوبیندمیراآسمانوحیذرهیکهمانشودمیبازفضاشویممیتسلیممااینکهمحضبه

او سمایی نیست، صندوقی بودگر ز صندوقی به صندوقی رود

بینهایتاومرکزکهاستکسیآسمانی. استصندوقینیست،آسمانیدیگراوبروددیگرصندوقاگر انسان از صندوقی به 

راصندوقفقطصندوقی،رود،میدیگرصندوقبهصندوقیکازکهاستکسیآنصندوقیکرده،بازرادرونفضايشده،

باورهاآن.داندمیدیندارراخودشواستهویتهمآنهابامرکزشگذاشتهراباورهاکههستکسیصندوقی.شناسدمی

ولیباشند،بیرونیرفتاريالگوهايتوانندمیباشند،انسانمرکزدرتوانندنمیولی،هستندخوبیخیلیباورهايهم

منبگوییدکنیدسوالشما.کندالقاشمابهزندگیبخواهد،راجدیدروشاستممکنداري،آییننوباغ:گفتایشان

،قبالًخواندیمبارهارابیتاینآسمان،یعنیسماهستم؟سمایییاهستمصندوقی

در نیابد کو به صندوق اندر استفُرجه صندوق نو نو مسکر است

یکبهشويمیزاییدهتو: بودگفته.بودگفتهراهمینغزلاولبیتدرهمموالنا،استنونوشرابصندوق،دوبینفاصله

رافاصلهبیرون،آییمیآنازبینی،میراآنتويشويمیزاییدهکهصورتیآنبینی،میراصورتبینی،میرافرمفرم،

فکر،تادوبینفاصلهگویدمیاالن.بینیمیراهمانکنیمیبلندرافرمآنفرم،یکبهشويمیزادهدوبارهبینی،نمی

اینازببندد،رافاصلهاینوبپردصندوقآنبهصندوقاینازکهکسیهرآید،میلحظهاینآنورازکهاستنونوییشراب

رهاراخودتانذهنمحدودیتاینازتوانیدمیاگرگفته.شمابستیدرامنفذکهگفتهخداهمینبرايگیرد،نمیچیزي

.زندگیتانبهبیایممن،بشویدتسلیمنکنید،معطلزیادتوانید،نمیبینیدمیواقعاتوانید،نمیکنید،

اطالق و رهاچو قاضی جوید همهاگر نشد غرّه بدین صندوق

یکبصورتصندوق،یکبصورتشویممیبلندماکهلحظههرکهاینبراينباشد،صندوقهااینبهمغروریافریفتهاگر

باشد،ماخوشگلیباشد،مابدنمربوط بهاستممکنفرماینهستیم،فرماینفریفتهکنیم،میافتخارفکراینبهفکر،

آید،نمیزندگیاینازبدانیماگرشویمنمیاینفریفتهنشویم،اینفریفتهاگرباشد،ماعلمیاباشد،مادنیاییاینقدرت

بهباشدجهانمردقدرتمندترینکهاینولو،آمدنخواهدبدستشدهبلندفرمایناززندگیبرکاتآننیست،زندگیاین

.گردیممیرهاییدنبالقاضیآنمثلنشویم،صندوقهااینمغروراگردنیایی،لحاظ

بهفرستادو،بودلوندوخوشگلکهداشتخانمیجوحیکهبودایناشخالصهجوحیوجوحیقصه،استیادتانقصه

جوحیکهبودطرحاینوشوهرشازکردشکایتومحکمهرفتزناینو.بفریبدراقاضیوبرودکهمحکمهوقاضیسوي
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بعد،استشلوغمحکمهکهگفتواینهاواستخوشگلخیلیزناینکهدیدقاضیوشوهرشازکردشکایتوبودریخته

فریفتهقاضیو،آنجابیااستخالیشبماخانه،نهکهاوبهگفتزنو بکنم،رسیدگیشکایتتبهمنبیااداريساعتاز

وبزنددر،بیایدبیرونازجوحیبالفاصلهنشیند،میرودمیقاضیوقتیکهبودبراینقرارو.اوخانهرفتوشدجوحیزن

ازجوريیکوطنابباببنددراصندوقوبشودقایمصندوقتويبرودقاصیکه،جوحیبودکردهآمادهراصندوقی

.بکندآزادراقاضیو،بگیردپولقاضیاطرافیان

شرحوگفتیموخواندیممفصلراقصهاینافتیم،میصندوقتويماکنیممیقضاوتماوقتیکهاستاینازمنظورقاضی

اتاقآندیگراینها،وتوآیدمیوزندمیدربیرونازجوحینشیند،میکههمینوجوحیخانهرودمیقاضیو،دادیم

وآوردمیطنابیکوآیدمیجوحیو،بودکهنهصندوقآنوبودصندوقفقطوداشتدریکهمنهاخوداشتدریک

صندوق،توافتدمیوقتیقاضیگویدمیهمینبرايو.گذاردمیحمالیکپشتوبازاربردمیفردا،بنددمیراصندوق

بهکندمیشروعقاضی،آنمثل،استصندوقتوبداندکسی،هرگویدمیاالنو.ترسیدنولرزیدنبهکندمیشروع

وکنم؟میرهاراخودموبیرونآیممیهاصندوقوذهنیمنازکیمنکهاینذهنی،منترسنهلرزیدن،وترسیدن

هراسفغان و بیکو نباشد بیآنکه داند این نشانش آن شناس

واقعاشمااگریعنیبود،نخواهدهراسوفغانبدونکهاستاینشاهنشان،استصندوقدرکهبداندواقعاکسیاگرببینید

آرزویمتنهاخدایاگفتتو،آنرفتوقتیقاضیکه.باشیدقاضیمثلبایدهستید،جوحیصندوقدرکهبدانیدوبفهمید

ازقاضیوحمالپشتگذاردمیراصندوقجوحیدانید،میکهطورهمینو.بیرونبیایمصندوقتويازمنکهاستاین

اینازشدهکهقیمتیهربهراصندوقاینبیاید،بگومنمعاونبهبروهستم،قاضیمن:کهگویدمیحمالبهصندوقتوي

میجوحیوجوحیبازندمیچونهآیدمیقاضیمعاونو،کندمیصداراقاضیمعاونرودمیحمالبعدبخرد،جوحی

.خواهممیاینبرايزیاديقیمتمن:کهگوید

رزیدانیاگرکن،نگاهکنمبازخواهیمیگویدمیندارد،زیاديارزش،استشکستهصندوقاینگویدمیقاضیمعاونو

صندوقهايکهدهدمینشاننکن،بازشولیخرممیبده،تخفیفردهخُیکخرممیخرم،مینه،:گویدمیمعاونشنخر،

میو،خردمیراصندوققاضی،معاونباالخرهوبدهیمنشانراآنتويمردمبهنیستیمحاضرماکههستندبدنقدریاما

.کندمیآزادراقاضیوخانهبرد

فرستیمیرالوندتوخوشگلزنتوکنی،میتونیستدرستیکاراینکهدانیمیکهگویدمیجوحیبهقاضیمعاونو

گویدمیکنی،میزندگیترتیباینبهوآوريمیدرپولوزنیمیکلکوخانهآوردمیوزندمیگولراقاضیومحکمه

قضاوتماموقعهر،استقاضیکنندهشروعپسبود،قاضیکنندهشروعولیکنم،نمیدرستیکارمن،استدرستببین

.کندنگاهخودشبهبایدهرکسینیست،دیگرکسنیست،خدا،هستیمماکنندهشروعکنیم،می



# Programگنج حضور724برنامه شماره 724

32: صفحه

جانْش شاد؟کی برآید یک دمی ازهمچو قاضی باشد او در ارتعاد

وبستیمرامنفذهستیم،ذهنهستیم، تويقفستويکهبفهمیمشماومنیعنی،استقفستوبفهمدکسیاگرگویدمی

میآییم،میدرفکراینازکیبودخواهیمفکراینتوهیمشه.بودخواهیملرزشدرهمیشهدید،نخواهیمراشاديروي

فعالیتحالدردائمانفر،یکبدانداگرگویدمی.آنجادرآمدخواهدپیشزیاديدردسرهايونیستاقامتجايآنجادانیم

؟استشدگیهاهویتهمهايخوشیدنبالآنجادراوکیبیرون،بیایدصندوقاینازکهباشدلرزشو

وچاییوکیکبیاوریم،شمابراي،داریدمیلچاییآقاگفتندمیآمدندمیقاضی،بودصندوقتوکهحالتآندرمثال

تويازشهر،وسطببرنداالن،استخطردرآبرویمبده،نجاتصندوقتويازرامنبیاکارت،دنبالبروخوبوپپسی

توماکهحالیدرنداشت،چاییوغذابهمیلپس؟منبهگویندمیچیهستم،صندوقتويمنببینندمردمصندوق،

اگرانشاهللاوبخوانیمموالناشودمیوقتکیگوییممیواستخوبهمحالمانورویممیراهراستراستذهن،صندوق

.شودنمیاینطوريآمد،خواهیمبیرونهمصندوقهااینتويازباشدفرصت

&&&پایان قسمت دوم &&& 
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:گویدمیبخوانم،برایتانچهاردفترمثنويازهمبیتچنداول،بیتبیاندربدهیداجازهبله

3218مولوي، مثنوي، دفتر چهارم، بیت 

زودتر، واهللاُ اَعلَم بِالصّوابخودي خود را بیابجهد کن، در بی

بصورتماکهفکرتادوبینفاصلهکردیم،تعریفامروزرابیخوديکنی،پیدابیخوديدرراخودتکن،کوششگویدمی

،زودتر. خود خداییتت را،خود اصلیت را،در اینجا خودت را می توانی پیدا کنی. شویم بیخودي استبلند می آنها

و با ذهن قضاوت نکن که . نه هفتاد سالگی،پانزده سالگی،هشت سالگی،ده سالگی،زودتر یعنی هر چه زودتر

؟واقعاً توضیح بده ببینیم که وسط دو تا فکر چطوري می شود

منی است، نمی شود فکر را که خال است، که بیخودي است، بیخودي یعنی بی ذهنی است، بیوسط بین دو تا 

تو بدان که در آن ناحیه خدا دارد حکومت می کند و دانش او و انتخاب او و هر چه او می . تعریف کرد با من، با فکر

بگذار کار را بسپار . ناتر استیعنی خداوند به درستی آن فضا نگران نباش دا. یعنی درست است. گوید صواب است

. به ایشان

خود را هر چه سریعتر خدا چنان بکوش که به مرتبه بی خویشی رسی، و در مرتبه بی خویشی، منِ حقیقیدر راه

.و خدا به راستی و درستی داناتر است. بیابی

. فقط به آن زنده بشو. نکنتوصیف . یعنی در روي فاصله بین دو تا فکر که خال است و تو هستی و خدا، بحث نکن

. سکوت را توجیه نکن،سکوت کن

هر زمان چون خر در آب و گل میفتهر زمانی، هین مشو با خویش جفت

هر لحظه مثل خر در هم هویت ؟درست است. نگو این من هستم. یعنی هر لحظه با من ذهنیت جفت نشو

فکر می آییم بیرون و زاده می شویم و متوجه فاصله بین دو تا فکر وقتی ما از یک. فتادر آب و گل نی،هاشدگی

.میافتهامثل خر در آب و گل یعنی هم هویت شدگی:نیستیم و دوباره می رویم به یک فکر دیگر، می گوید

که نبیند شیب و باال کورواراز قُصورِ چشم باشد آن عثار

لغزش ما در ذهن . عثار یعنی لغزش. از قصور چشم باشد آن عثار. ناقص بودن دید من ذهنی،یدقصور یعنی نقص د

عینک هم ،که چشم ذهن و عقل آن.از بد دیدن چشم ذهن است،که نمی توانیم خودمان را و خدا را پیدا بکنیم
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کور . ودي زمین را تشخیص بدهدبلندي و گ،ها نمی تواند شیب باال را یعنی سرباالیی و سراشیبی راهویت شدگی

. وابسته به قانون جذب است،دیدش وابسته به دید ذهن است. نمی تواند ببیند،است

یک کسی که در مرکزش مثالً پول هست و با دید آن می بیند، تمام فکر و ذکرش اینست که آن را زیاد کند و تمام 

بنابراین نمی داند چی به ضررش . ه آن را زیاد بکندک،چیزها را طوري سازمان می دهد که حول محور آن بچرخد

. اش را نمی فهمد چه هستاندازه. بقیه چیزها را نمی تواند سر جاي خودش بگذارد،هست و چی به نفعش است

. اش نمی رسدبه بچه،به بدنش نمی رسد،د که بدنش یادش رفتهیمثالً کسی که فقط با این هم هویت است، می بین

توجه کنید دیدش و . فقط این بزرگترین هم هویت شدگی است. به چیزهاي دیگر نمی رسد،ی رسدبه همسرش نم

بله لغزش . چیزها را چنان سازمان می دهد و اداره می کند که آن چیز زیاد بشود و این دید غلط می دهد به آدم

. پیدا می کند

کندروشن میزآنکه بویش چشم،بوي پیراهانِ یوسف کن سنَد

همین طور که بوي پیراهن . می گوید بوي پیراهن یوسف را سند کن. می گوید که باز هم می بینید به بو رسید

این را . لطیف و ظریف از آنور بیایدعشقی تسلیم بشو، بگذار یک انرژي :می گوید. یوسف چشم یعقوب را باز کرد

یک خردي در موقع تسلیم وارد ذهن ما می ،کرها وجود داردیک آرامشی در زیر این ف. نه دید ذهن را،سند کن

. شود و به ما کمک می کند

این دید ذهن ،که بوي آن چشم حضور تو را روشن می کند،متکی به آن چیزي که از آنور می آید باش:می گوید

:می گوید که. یه قرآن استبله این هم آ. ایم دیگرگفت براي این آمده. را ضعیف می کند و آن دید را زیاد می کند

96، آیه )12(قرآن کریم، سوره یوسف

إِنّی أَعلَم منَ اللَّه ما لَا تَعلَمونَقَالَ أَلَم أَقُلْ لَکُمۖ◌ وجهِه فَارتَدّ بصیرًا ٰ◌ فَلَمّا أَنْ جاء الْبشیرُ أَلْقَاه علَى

آیا : یعقوب گفت. رخساره یعقوب افکند و ناگهان بینایی او بازآمدوقتی که آن مژده ور بیامد، پیراهن یوسف را بر

نگفتم شما را که من چیزي از خدا دانم که شما ندانید؟

هر کسی که بداند در اثر تسلیم از آنور یک انرژي لطیفی می آید، یک خردي می آید، او به نتیجه می رسد با آن 

متکی به خردي است، عشقی است، لطافتی است، آرامشی . ستبنابراین متکی به چیزهاي عقلی بیرونی نی. بو

. بله از نعمت روحانی:صبحت آن میوه کرد و گفت که:گفت. امروز هم در غزل داشتیم. است که از آنور می آید
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چندانکه خوري می خور، دستوريِ دادن نیاز نعمت روحانی، در مجلسِ پنهانی

کرده چشمِ انبیا را دوربینآن نورِ جبینصورت پنهان و 

وقتی در اثر تسلیم، فضاگشایی، فضاي درون باز می شود و باز می شود . صورت پنهان زنده شدن به آن بودن است

ودن قائم به ب. و به جاي من ذهنی یک بودن می نشیند،و باز می شود، پس از یک مدتی من ذهنی از بین می رود

که ،صورت پنهان ما بودن ماست. صورت ظاهر ما من ذهنی است. ذات خودش است و صورت پنهان ماست

پیشانی نورمی گوید چشم انبیا را این صورت پنهان و . و نوري که از آن بینهایت ساطع می شود.بینهایت است

. دوربین کرده

دوربین کسی است که می داند که این . دن انسان استبو،دوربین کسی است که می داند که نهایت انسان

وضعیت این . ایم و می خواهیم به خودمان اضافه کنیم، اینها نیستندچیزهایی که ما به عنوان هدف قرار داده

لحظه نیست که به ما کمک می کند، بلکه آن بودنی است که وقتی از ذهن خارج شدیم، که منفذي فعالً نداریم، 

دوربین کسی است که می داند که ما آمدیم به این جهان و منظور درونی همه . ما کمک خواهد کردست که بهاآن

. این دوربینی است. انسانها زنده شدن به اوست، زنده شدن به بینهایت اوست

آمدیم به این جهان . ب آمدیم که خانه بزرگتر بخریم و با آن همه هویت بشویموست که خانزدیک بینی هم این

ما بترسیم و دردهاي دیگر ایجاد ،و ما را زیر سلطه بگیرند،م هویت بشویم با چیزها و آنها در ذهن ما حرف بزننده

. ها منظور زندگی را از آوردن ما می داننددوربین. کما اینکه با زبان حال این حالت ما را دارد بیان می کند. کنیم

از یک آدمی که من ذهنی .ي جسمی دارند، نمی دانندهوشیاره فقط ها، آنهایی کها یا با من ذهنی بیننزدیک بین

ب شما منظورتان از زندگی چه هست؟ منظورم این است که پولم ودارد و در مرکزش هم هویت شدگی دارد، خ

هایم را خوب بزرگ کنم به جایی برسانم، منظورم در رفاه باشم، خوب زندگی کنم، مسافرت کنم، بچه،زیاد بشود

اینها هم . اینها کارهایی است که باید انجام دهیم،اینها نقشهاي ما هستند،اینها منظور نیستند. این است دیگر

. ینیم همیشه اینطوري خواهیم دیدولی با این دید بب. ایمجاي خودش را دارد ولی ما براي این نیامده

هین مشو قانع به نورِ مستَعارنورِ آن رخسار، برهاند ز نار

نور آن بودن، زنده شدن به او، صورت پنهانی ما، صورت بودن ما، ما را از دردها یعنی آتش . دارد همین را می گوید

می گوید نور آن . کامالً روشن است. ي جسمی، به عقل من ذهنی قانع نشوارهوشیتو به نور عاریتی . می رهاند
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این نور غیر اصیل . ما نباید قانع بشویم به نور عاریتی من ذهنی. بودن ماست که ما را از این دردها نجات می دهد

باید می شاید هفت هشت سال. ها می آید این موقتی است در ماي جسمی که از هم هویت شدگیهوشیار. است

ما من ذهنی را . ها باشدعقل ما عقل هم هویت شدگی،ي جسمی باشدهوشیاري ما هوشیارهمیشه نمی شود . شد

مرو گنده نگه داریم و از آن حفاظت کنیم و نگذاریم کوچک شود و هر جا می رسیم خودمان را با دیگران سرو

بهتر بود یا برتر بود ما ضد او شویم و آرزوي مرگ براي او مقایسه کنیم و از آنها برتر در بیاییم و اگر کسی از ما 

.ي عاریتی من ذهنی استهوشیاراین وضعیت دید با . چون از ما بهتر است،بکنیم

جسم و عقل و روح را گَرگین کندبین کندچشم را این نور، حالی

در این . بین شدیمکما اینکه ما وضعیت. ن می کندي عاریتی من ذهنی چشم انسان را وضعیت بیهوشیاراین نور 

هیچ موقع با . گفت فکر است و وسطش زندگی است. لحظه به جاي این لحظه که زندگی است، که به ما گفت دیگر

االن می گوید وضعیت این لحظه چه . ها آگاهیمهمیشه از وضعیت. بین بودیمفقط وضعیت. زندگی ما یکی نبودیم

ست، این حالت بین است، حالی بین است، وضعیت بین است، لحظه بعد وضعیت چه اضعیت چه هست، لحظه بعد و

. ي ما، روح ما را ناقص می کندهوشیارو هم جسم ما را، هم عقل ما را، هم . بله. است

ي ما موقعی است که ما ازهوشیاریعنی بهترین جسم ما، بهترین عقل ما، بهترین . گَر، معیوب. گرگین یعنی کچل

زنده می شویم و دیگر من ذهنی نمی ،این من ذهنی جدا می شویم و به بودن زندگی که قائم به ذات خودش است

.ي جسمی در ذهن عاریتی و موقتی بودههوشیارو متوجه می شویم که ،سازیم

گر ضیا خواهی دو دست از وي بدارصورتش نورست و در تحقیق، نار

در واقع . ي که به ما کمک می کندهوشیار. یا نور است، نور نه که نور بیرون،ي استهوشیارظاهراً به نظر می آید 

االن مثالً ما نمی ،ولی وقتی که بقایش تضمین شده. من ذهنی آمده که بشر از بین نرود. من ذهنی ابزار بقا است

که گفتیم خودخدمت است مانکه با من ذهنی،تهدید می کندیا خطري ما را ،ترسیم حیوانات بیایند ما را بخورند

حس جدایی می . ش را با دیگران حفظ می کندادائماً، به فکر خودش است فقط، فقط خودش را می بیند، فاصله

ما . ي است ولی به درد خدا، به درد شناخت خود اصلی، به درد زندگی نمی خوردهوشیاري، هوشیاراینجور . کند

رابطه انسانی برقرار . مان یا با دیگران رابطه برقرار کنیمي جدایی من ذهنی با همسرمان، بچههوشیارنیم با نمی توا

. کنیم
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و اگر نور . د آتش است، درد استیولی به اصلش نگاه کن،صورتش نور است. صورتش نور است و در تحقیق نار

اش ما ها همهاین صحبت. رهایش کن. دست برداري جسمیهوشیارحضور می خواهی دو دستت را باز کن و از این 

با . ي من ذهنی و من ذهنی برداریمهوشیارو دست از این ،را متقاعد می کند که ما وضعیت خودمان را بشناسیم

در مورد اینکه گفتیم این لحظه زاده می شویم به یک فکر و این فکر، فکر هم . ها نبینیمدید هم هویت شدگی

اگر هم هویت شدگی در مرکز شما باشد، در این صورت این :موالنا می گوید.در مرکز ماستهویت شدگی است و

. مثل شراب و حشیش عمل می کند و شما را بیهوش می کند

3612مولوي، مثنوي، دفتر چهارم، بیت 

هوشست وعاقل زوست دنگةپرددانکه هر شهوت چو خَمرست و چو بنگ

و طبق قانون ،ما از جنس آن می شویم و شهوت آن چیز را پیدا می کنیم،مرکز ما باشدبدان که هر چیزي که در 

و این کشیده شدن به سوي چیزهاي .و حرص آن را پیدا می کنیم،جذب کشیده می شویم به سوي آن چیز

پرده هوش،و این جور کشیده شدن به سوي این هم هویت شدگی. بیرونی مثل شراب و حشیش عمل می کند

. ي ایزديهوشیار،يهوشیارهوش یعنی . است

و عاقل کسی که من ذهنی دارد و با عقل من . یعنی ما به هوش ایزدي دست پیدا نمی کنیم و آن در پرده می شود

ببینید شما هم هویت . دنگ یعنی احمق، بیهوش، گنگ. بیهوش شده،از او احمق شده،ذهنی عمل می کند

. حشیش آن را کشیدید. شراب مست کننده بد آن را خوردید؟واب آن هستیددر خ؟شدگی در مرکزتان دارید

. این مثل مواد مخدر عمل می کند

هر چه شهوانیست بندد چشم و گوشخَمر، تنها نیست سرمستیِّ هوش

هر . نه،شراب تنها این نیست که ما بیاییم مثالً ویسکی بخوریم و هوشمان، هوش من ذهنی را کم کند:می گوید

ما شهوت کشیده شدن به سوي آن را . چیزي که با آن هم هویت شویم و آن مرکز ما باشد، آن شهوانی می شود

هوش . مان راچشم و گوش من ذهنی را نه، چشم و گوش هوش. پیدا می کنیم و این چشم و گوش ما را می بندد

هویت می شود، شهوت چیزهاي پس خداییت وقتی هم. یعنی همان خداییت است. ي استهوشیاردر اینجا 

خودش منبع شراب . در حالیکه خودش منبع همه چیز است. خودش یادش می رودو بیرونی را پیدا می کند

. حاال می خواهد از آن چیز بیرونی شراب بگیرد. ایزدي است
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مست بود او از تکبر وز جحودآن بِلیس از خَمر خوردن دور بود
باوري . اش از یک مرکز هم هویت شده می آمدبلکه مستی. آن ابلیس یعنی شیطان شراب نمی خوردمی گوید

. با خدا به ستیزه پرداخته بود. می گفت من می دانم. با آن هم هویت بود. داشت که فکر می کرد از آدم بهتر است

ما هم . آدم نبوده و هر چه بودهالبته شما ممکن است بگویید که این شیطان عجب آدم بی عقلی بوده یا حاال

جحود . هر لحظه بلند می شویم می گوییم می دانم و با این می دانم هم هویت هستیم. می کنیماو را درست کار

وقتی :گفت. داشت همین را می گفت. هر لحظه قضاوت می کنیم،هر لحظه مقاومت می کنیم. یعنی انکار، ستیزه

. بصورت آن بلند می شوي تو،ا، زاده می شوي یعنی این را بلند می کنیتوي فکري تو زاده می شوي این ر

ند و می خواهد به خودش ئوند در یک فکري و بعد از آنجا می زائومی گوید خدا امیدوار است که وقتی تو را می زا

زنده کند و تو دوباره زاییده می شوي اتوماتیک به فکر دیگر، داري منفذ را می بندي، خدا امیدوار می شود که اگر 

چرا این کار را می کنی؟ . تو نمی شوي،شويباز یک فکر زاده شدي، به او زنده 

یعنی هر لحظه ما .استو همراه با مقاومت،نکار استها یک تکبر است و با زبان حال او هر کدام از این بلند شدن

فرصت است ما در حالتی که. و نمی گذاریم انرژي زنده زندگی وارد وجود ما بشود،بلند می شویم و می گوییم من

.به او زنده شویم و وارد وجود ما بشود هر برکتی است از آنور

اید آنچه مس و آهنی ستزر نممست آن باشد که آن بیند که نیست
. بله ما هم مستیم. و مس و آهن به نظرش طال بیاید،می گوید مست کسی است که چیزي را ببیند که وجود ندارد

آن موقع آن چیزي . توهم است،براي اینکه چیزي را می بینیم، چه را می بینیم؟ من ذهنی را که وجود نداردچرا؟ 

توهم را . که در این لحظه می توانیم به بینهایت او زنده شویم، آن را نمی بینیمخداییت ما،که وجود دارد، اصل ما

است در حالتی که مس و آهن ،دانش او هم طال می آید. بعد آن موقع آن توهم به نظر ما طال می آید. می بینیم

ن را هم بخوانم ای،بله. درد چیزهاست،حرص چیزهاست،یعنی عقل چیزهاست،یعنی مفرق است یعنی توهم است

:می گوید. برایتان

2184مولوي، مثنوي، دفتر چهارم، بیت 

ورنه خفاشی بمانی بی فروزاندك اندك خوي کن با نورِ روز

،تا آنجا که مقدور است فضاگشایی کنیملحظه به لحظه شویمبب حاال که اینها را فهمیدیم، بیاییم تسلیم وخ

روشنایی ،ولی بگذاریم نور روز،درست است که تا حاال ندیدیم. اندك اندك با نور حضور عادت کنیم،یواش یواش
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براي . من ذهنی از نور حضور بیزار است. نوروگرنه خفاشی خواهیم ماند بدون . یواش یواش نفوذ کند در ما،حضور

، این است گفت که از آن آیه معروف گرفتیمیکی از نتایجی. اینکه اگر نور حضور بیاید دیگر من ذهنی وجود ندارد

یعنی یا باید ما خفاش . کوه بر جاي نمی ماند. اگر این کوه برجاي ماند در اینصورت با ذهنت مرا خواهی دیدکه

یعنی . یا اگر نور خدا بیاید خفاشی ما باید از بین برود. شویم و بگوییم نور خدا را نمی خواهیمببرویم پنهان ،باشیم

ست که من ذهنی متالشی بشود، ااین،و آن چیزي که با تکامل زندگی جور در می آید. هنی باید از بین برودمن ذ

.من ذهنی برود زندگی بیاید

دشمنِ هر جا، چراغِ مقبِلی ستعاشقِ هر جا شکال و مشکلی ست

اصالً دیدش و عقلش، . می تراشدمن ذهنی مشکل. می گوید این من ذهنی عاشق هر جا اشکال و مشکل است

. دشمن است،مثل موالنا،آن موقع با هر چراغ خوشبختی هم که روشنی می اندازدو . اش مساله می آفریندستیزه

چرا؟ . این من ذهنی دشمن آن است،و بخواهد روشن کند چیزها را،هر جا که یک انسانی به حضور رسیده باشد

. زاستاین دید مساله. نارمی گوید تو این دید را بگذار ک

و شروع می کند به حل مسائلی که خودش ،می گوید من ذهنی مساله می آفریند. توجه کنید چه می گوید موالنا

کسی نیست . ببینید من این مسائل را می توانم حل کنم:می گوید. موقع حل مسائل خودنمایی می کند. آفریده

ها یا در جنگ خیلی. من ذهنی جنگ راه می اندازد،بپرسد که مسائل را چرا درست کردي تو؟ این مساله نبود که

معالجه می کند و ، می برد بیمارستان،یا زخمی می شوند، آنها را من ذهنی زحمت می کشد،کشته می شوند

بعد می آید با . یک موقعی به آنها می رسد و می گوید ببین چه کارهاي خوبی می کنم، سازدبیمارستان می

ب آقا چرا جنگ کردي؟ وخ. بعد پز می دهد که بله صلح کردیم، جنگ جنگ. ترفندهاي زیاد ایجاد صلح می کند

.در خانواده هم همینطور

چرا . ببین آقا من این مسائل را درست کردم. آشتیبعد راه پیدا می کند براي. قهر می کند. جنگ راه می اندازد

ذات بد این من ذهنی . ي؟ انسان را می گوید مشغول می کند به این مسائل تا ذات بدش را نهان کنددمساله آفری

. که اگر کسی من ذهنی را نگه دارد مسائل زیادي خواهد داشت،این مطابق تقدیر الهی است. مساله آفرین است

. بله،ما نباید برویم آنجا که من مساله درست می کنم و مسائلم را حل می کنمو . ي خواهد داشتمشکالت زیاد

می گوید چرا نور می . من ذهنی دشمنش است. روشنی می اندازد و ما می بینیم،چراغ مقبل مثل موالناست

خودم که ،ر خودم ببینمچون اگ. خودم هم نمی خواهم ببینم. اندازي؟ مردم می بینند من مساله درست می کنم
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چون تو داري . من هم نمی خواهم ببینم. باید با نور توي مقبل ببینم. من همیشه توجیه می کنم. نمی توانم ببینم

نه خود شخص تو می . من که نمی آفرینم. اگر مساله هم می آفرینیم ما، دیگران می آفرینند. مرا کوچک می کنی

. آفرینی

تر نماید حاصلشتا که افزونلشظلمت اشکال زان جوید د

در این . و مسائل را براي همین دوست داردرا می گوید تاریکی اشکالها . همین را دارد توضیح می دهد،ببینید

مسائل را . تاریکی اشکالها وقتی آنها را حل می کند، حاصلش، دانشش خیلی بزرگتر از دیگران بنظر می آید

حاال شما باید ببینید چه مسائلی .و می گوید که ببینید من این مسائل را دارم حل می کنم،بوجود می آورد

.ایددرست می کنید؟ چه اشکالهایی را می آفرینید و چه اشکالهایی آفریده

داشته باشد و این توقعات نهیچ من ذهنی نیست که از آدمهاي دیگر توقع . از اول توقع دارد،مثالً کسی توقع دارد

االن هنر به خرج می دهد و می گوید . و مقدار زیادي رنجش انباشته کرده.هر توقعی بیجاست،اش بیجاستهمه

همین موضوع را . ايب اول ببین که این رنجش را تو می آفرینی و آفریدهوخ. ها را حل کنممی خواهم این رنجش

هایت را سریع بشناسی و کند که رنجشاگر از یک آدم خوش اقبالی مثل موالنا یاد بگیري به تو کمک می

. چون می فهمی که مسئولش خود تو بودي و تو اشتباه کردي. ندازيابی

همین که تایید مردم را جلب کند کافی . دهد و برتر از دیگران جلوه کندبمن ذهنی می خواهد خودش را نشان 

توجه ،تایید پوشالی مردم. مردم کار می کندمن ذهنی با اعتبار پوشالی . می کندبراي اینکه با مردم کار . است

هیچ من ذهنی . دیگراین هم موقعی است که مساله بیافرینیم و مسائلمان بنشینیم حل کنیم،پوشالی مردم

. نیست مخصوصاً از آن دردمندهایش که مساله نیافریند

. خانواده مساله آفریده. بگویید شما بیایید ببینیم چقدر مساله دارید،شما یک خانواده بروید تحقیق کنید

در این رابطه درد . یک مقدار زیادي توقع وجود دارد. خواهید دید مقدار زیادي رنجش وجود دارد بین زن و شوهر

م و هنر به حاال می خواهیم برویم پیش روانشناس اینها را حل کنی. در این رابطه کینه وجود دارد. ریخته شده

منظور موالنا و بنده هم از خواندن این. منظور من این نیست که ما نیاییم مسائلمان را حل کنیم. دهیممی خرج 

:ببینهمین را می گوید االن. ست که ما این نهاد دردآفرین من ذهنی را ببینیما
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کندوز نهاد زشت خود غافل تا تو را مشغولِ آن مشکل کند

اند آنها را آدمهایی که آسیب دیده. ها راباید بسازیم خراب شدگی. در جنگ آفرینی اینقدر مشکالت پیش می آید

ولی هیچ کس ،البته آنها هم الزم است. ما نگه داریم و مواظبشان باشیم و اینقدر کارهاي انسانی بنظر می آید

چی شروع کردیم ما؟ این کار بد را چرا شروع کردیم؟ بنظرش نمی رسد که این جنگ را کی شروع کرد؟ آخر براي

و ما از ،این مساله را آفریدهکهاین مساله را چرا آفریدیم ما؟ چه چیزي در ما باعث شد؟ این نهاد زشت من بوده

. براي اینکه مشغول مسائل هستیم،این نهاد زشت من ذهنی غافل هستیم

من می خواهم ببینم این مساله آفرین و . وییم خیلی خوب مسائل استبگکنار،یک جایی باید مسائل را بگذاریم 

چطوري و چرا این کارها را می کند؟ من .این نهاد زشت که در مرکز من است، همین مرکز هم هویت شده است

چون یکی حل . چرا اینقدر مساله می آفرینم؟ وگرنه که مساله بیافرینی و حل کنی که مسائل تمام نمی شودکه

. چون با من ذهنی می خواهی حل کنی. پنج تا از آن تو در می آید،شودمی 

نه مساله آفرینی که افتخار . مساله می آفرینم،که من مساله دارم،ما حتی به مساله آفرینی هم افتخار می کنیم

نور می االندایشان دارن. چراغ مقبل بودن افتخار است که آن چراغ مقبل هم مثل موالنا افتخار نمی کند. نیست

که روشن می کند زندگی شخصی شما را و ،ایدشما چقدر چیز همین امروز از موالنا شنیده. اندازند به زندگی ما

. فتیداشما لج نی. اجتماعی شما را

نه اینکه دشمن . اگر موالنا آمد نهاد زشت همه ما را به ما نشان داد، ما باید نهاد مرکز زشت خودمان را عوض کنیم

که عرضم به حضورتان . بله اصالً رسیدیم به آنجا. که االن راجع به این موضوع صحبت خواهیم کرد،شویمبموالنا 

که موالنا خیلی صحبت می کند و حقیقتا سنگ تمام می مردم سرزمین سبا . که در دفتر سوم قصه اهل سبا هست

گذارد در معرفی من ذهنی به ما و شناسایی آن و اینکه ما انسانها که همین انسانهاي فعلی من ذهنی که جزو 

و کسانی که پیام از آنور ءو چقدر هم پیغمبران و اولیا،ایممردم سرزمین سبا هستیم، چقدر مساله درست کرده

را به ما نشان آن و مساله آفرینی ،مثل موالنا و حافظ و بزرگان ما که من ذهنی را به ما نشان بدهنداندآورده

. شان کردیم و جفا کردیم به آنهاخیلی مواقع هم تنبیه. بدهند، ما قبول نکردیم و با آنها ستیزه کردیم

. درك این موضوع خیلی مهم است. ویممگر اینکه زیر درد بر،یعنی ما به عنوان من ذهنی نصیحت پذیر نیستیم

این تن ما را . براي اینکه زیر دردها و مسائل من ذهنی رفتن و طول دادن در واقع چهار بعد ما را فاسد می کند

چند تا بیت می خوانم تقریباً اینها تک بیتی هستند، راجع به مشخصات مردم سبا که کامالً صدق . خراب می کند
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بعد یک قسمتی را برایتان خواهم ،البته بسیار مختصر. که من ذهنی دارند،ین دور و زمانمی کند در مورد مردم ا

. خواند که در مقابل نصیحت بزرگان این مردم چه می گویند و چگونه با آنها برخورد می کنند

356مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بیت 

شرّت گریستقَبضِ آن مظلوم کز عجب این قَبض چیست؟: گویداو همی

این می گوید که دلم چرا گرفته؟ می گوید این قبض، . منقبض می شود،دل انسان من ذهنی می گیرد:می گوید که

پس در مرکز ما . از شر دردهاي تو گریست. دل گرفتگی بخاطر آن مظلوم است که از دست دردهاي تو گریست

که در مورد دیگران انجام ،یت پخش دردهاي ماستو این دل گرفتگی از خاص،مردم سبا دل گرفتگی وجود دارد

.خیلی به هم مربوط نیستند. اینها تک بیتی هستند. می دهیم و در مورد خودمان هم انجام می دهیم

361مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بیت 

خاري در چمنتا نروید زشتچونکه بیخ بد بود، زودش بزن

شود، این را زودي ه بد، یک بیخ بد، یک قبض، یک خشم، یک ترس، در مرکزت ایجاد میمی گوید وقتی یک ریش

. تا در چمن تو یک خار زشتی نروید،یعنی شناسایی کنی و پاك کنی از دلت. ندازي دوراباید بزنی و در بیاوري بی

کرد، فکر نخواهید پس شما هیچ موقع بر اساس یکی از دردهاي من ذهنی بادام نخواهید کاشت، عمل نخواهید

کرد، فکر و عمل بر اساس یک درد در مرکزتان می خواهد خشم باشد یا ترس باشد این خار زشتی خواهد رویاند 

. و به زودي خواهید دید

روید ز بنز آنکه سرها جمله میآن قَبض کنةقَبض دیدي، چار

براي اینکه این مثل . قبض یعنی دل گرفتگی. ض را بکناگر قبض در مرکزت دیدي که می بینی، تو چاره آن قب

. بله. از این یک خارهاي بدي خواهد رویید. مثل بن گیاه. بن است،ریشه است

چون بر آید میوه، با اصحاب دهبسط دیدي، بسط خود را آب ده

فضاگشایی کردي، در اینصورت ببین چه چیزي دلت را باز کرد، فضا را در مرکزت ،اگر دیدي مرکزت باز شد

. و شما می دانید یکی از کارهایی که می کنیم این بسط بیاید تسلیم است. بیشترش کن،دوباره آب بده،گشود

ي می هوشیارتسلیم پذیرش اتفاق این لحظه است بدون قید و شرط قبل از رفتن به ذهن که ما را از جنس همان 

انه به هوشیاربسط دیدي :می گوید. انه ما این کار را می کنیمهوشیار. انههوشیارکند که از اول جنس آن بودیم، 
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یعنی از این ارتعاش زندگی به . اش را دیدي، میوه دادیم، میوه را به دوستانت هم بدهوقتی میوه. این بسط آب بده

ها، این روشنگريازها،ها، از این حمایتاز این عشق، از این لطافت. نه،رانه اینکه برو عوض کن آنها. آنها هم بده

. مثل موالنا به دوستانت هم بده

بله مردم اهل سبا مثل ما که با بزرگانمان اینطوري برخورد کردیم، می گفتند که بزرگان وقتی می خواستند به

:گفتند. شان خدمت کنند مقاومت کردندای

367دفتر سوم، بیت مولوي، مثنوي،

من نخواهم چشم، زودم کور کنلطف کن، این نیکوي را دور کن

. چشم من ذهنی را ببندید. می خواهید چشم حضور ما را باز کنید. گفتند که شما نمی خواهید به ما نیکی کنید

. گفتندمردم سرزمین سبا . مربوط نیستبه شما. بگذار من ذهنی داشته باشم. زودي مرا کور کن. نمی خواهیم

370مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بیت 

آن بیابان است خوش، کانجا دد استشهرها نزدیک همدیگر، بد است

شوند از طریق بمی گوید اینکه شهرها نزدیک هم باشند، انسانها یکی باشند به وسیله زندگی و خدا باهم یکی 

ست که همه به بودن در درون تبدیل ایعنی ما اگر به منظور زندگی که براي همه این. این بد استبودن بشوند،

. شوند ما نمی خواهیم آن بد است

مردم سبا . آن بیابان است خوش یعنی بیابان ذهن خوب است که آنجا حیوانات وحشی است که آدم را می درند

که هر لحظه آدم را ،در مرکزش حیوانات درنده بگذاردکه آدم. پس هم هویت شدگی خوب است. می گفتند

. موالنا می گوید ما هم اینطوري هستیم. بدرند

372مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بیت 

ال بِضیقٍ ال بعیشٍ رغَداًبِحالٍ اَبداً'فَهو ال یرْضی

نه وقتی که حالش خوب است و نه وقتی که . راضی نیستو این بیت عربی می گوید که من ذهنی هیچ موقع

زندگی سخت عادت می کند و نه به بنابراین، انسان طبعاً به حالی ثابت خرسند نمی شود، نه به. حالش بد است

شروع می کند . می بینید که من ذهنی وقتی سختی می آید، می گوید خدایا وضع ما را درست کن.زندگی مرفّه
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وقتی وضعش مرفه می شود شروع می کند به طغیان، این چیه؟ مثل سرزمین اهل سبا . و شکایتناله و زاري

. بیابان بهتر از آبادي است. ما چشم نمی خواهیم ما را کور کن:گفتند

375مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بیت 

در خَلَد وز زخمِ او تو کی جهی؟خارِ سه سویست، هر چون کش نهی

زمین بیندازي یکی از خارهایش رو به ،یکجور خارهایی هست. وید این من ذهنی مثل خار سه سو استمی گ

و . ش باالستایعنی هر جور بگذاري یکی. رد نمی کند،یعنی پایت را بگذاري رویش حتماً فرو می رود. باالست

. اماید و من هم بچگی دیدهحتماً شما از این خارها دیده

این من ذهنی را هر جور بگذاري، مرفه باشد، ثروتمند باشد، فقیر باشد، . ر چون کش نهیخار سه سویست ه

در خلد وز زخم . خانمان باشد، عالم باشد، دانشمند باشد، هر جور باشد، حتماً خارش به پاي تو فرو خواهد رفتبی

خارش به تن او یعنی دردش ست و ه ااین خار سه سوی،هر کسی در مرکزش من ذهنی داشته باشد. او تو کی جهی

ست که ما به حرفهاي بزرگان اپس تنها عالج ما این. از شرش نمی شود رهید. به چهار بعد او وارد خواهد شد

مرکز ما را پاك کند ،و بگذاریم زندگی آن را متالشی بکند،شویم و عالج من ذهنی را بکنیمبگوش بدهیم، روشن 

. کون صورت می گیرد اینو بارها گفتیم با دم او و با کن فی

دست اندر یارِ نیکوکار زنآتشِ ترك هوا در خار زن
که مرکز ما ،هاي ماهم هویت شدگیهد وای خوترك هوا یعنی ترك آن چیزي که مرکز هم هویت شدگی م

. پس می خواهد،ت که آن چیز را زیاد کندسافکر ما مربوط به این. هستند، دید ما و فکر ما را بوجود می آورند

و آگاه باش که به وسیله یک حضور ناظر ،می گوید این خار سه سویه را تو می توانی بسوزانی. هوا یعنی خواستن

،و من این خواهش را و این خواستن را ترك می کنم.را می خواهد و من نمی خواهمکه این هم هویت شدگی این

. این اختیار را داریم ولو سخت باشد، همراه با صبر باشدو ما . متوقف می کنم

یار نیکوکار می تواند از طریق . یار نیکوکار می تواند بزرگی مثل موالنا باشد. بنابراین دست اندر یار نیکوکار زنو 

االن انکار می کنم که ،هاي هم هویت شدگی را نمی خواهمگویید من خواستهمی . تسلیم همان خود زندگی باشد

ام را خاموش می کنم و فاصله بین دو تا فکر را می گیرم و من االن این خواسته، بلند شدم به عنوان این خواسته

من ترکش می ،و هر موقع هوا آمد، خواسته ذهن آمد،و دست به یار نیکوکار زندگی می زنم،به آن زنده می شوم

. نممن باید بدانم دارم خار سه سویه را می سوزاو. کنم
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382مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بیت 

تا نبیند چشم، کُحلِ چشم راشود وقت قضاچشم، بسته می

می گوید وقتی می رویم به ذهن و چیزهاي ذهنی را می گیریم و با آنها هم هویت می شویم، دچار این قضاي الهی 

امروز به ما گفت که من هر لحظه به . یند و دارد نگاه می کندخدا می ب. این حالت ما را زندگی می بیند. می شویم

پس این . اگر نشوي این موضوع را نبینی، من طعنه می زنم. به من زنده شوي،ترك هوا کنی،تو فرصت می دهم

. تو نمی بینی و فرم را می بینی،چطور من به این آشکاریم. جهان می تواند طعنه گاه خدا باشد

همان بینش زندگی است که با . سرمه چشم همین انرژي است که موقع تسلیم از آنور می آیدیا کُحل چشم 

سرمه چشم را که از عشق می آید و ،و چشم ذهن،پس چشم موقع قضا بسته می شود. تسلیم عاید ما می شود

. بله. نمی بیند،تسلیم می آید

ز استغاثَت دور کردآن غبارت مکرِ آن فارِس چو انگیزید گَرد

که در اینجا خداست، زندگی است، وقتی گرد بلند کرد، آن غبار جلوي کمک ،می گوید که مکر آن سوارکار

وقتی دیگر چیزهاي این جهانی هیچی به ما نمی دهند و ما ماولی یکجایی گفتم. خواستن ما را از زندگی گرفت

استغاثت در اینجا یا استغاثه به . یم از زندگی کمک بخواهیمکه ما می توانخواهیم شدوس می شویم، متوجه یما

.فارس هم سوار. معنی کمک خواستن است

ورنه بر تو کوبد آن مکرِ سوارسوي فارِس رو، مرو سوي غبار

،دنکسوار وقتی با اسب می تازد گرد و خاك بلند می . می گوید که یک سوار همان زندگی است، فارس یعنی سوار

و منظور از این گرد و خاك، گرد و خاك این فکرهاست که هر لحظه بلند می شود، فارس خود زندگی است، خود 

و دوباره تو می روي ،می گوید او می آید فکر را بلند می کند، فاصله را باز می کند، فاصله بسته می شود. خداست

اگر این کار را . تو بسوي سوار برو، بسوي غبار نرو. ببینیو غبار فکرها نمی گذارد تو ،به یک فکر و انکار می کنی

دید غلط ذهن ما یک ،نکنی، این مکر سوار، مکر سوار یعنی مکر زندگی، یعنی زندگی در مقابل فکرهاي غلط ما

. چون ما محاصره قضا هستیم،فکري می کند که حتماً آن فکر ما را خنثی می کند

ما نمی توانیم ،ي می رویم توي ذهن، زندگی ما را محاصره کردههوشیاربه عنوان ما به عبارت دیگر از وقتی که 

ش بسوي غبارهاي اهاگر هم. انه خرد او را، بینش او را وارد زندگی بکنیمهوشیارو باید بتوانیم ،زیاد تکان بخوریم
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ما حواسمان به . یستاینکه سوار یعنی زندگی متوجه هست که ما حواسمان ن،فکر برویم، می گوید مکر سوار

. منظور اصلی زندگی ما نیست

از نهاد زشتمان که مرکز هم . مو مشغول به حل مسایل هستیمش اشکال و مساله می آفرینیاهامروز به ما گفت هم

می گوید مکر سوار ما را خواهد . شویمبهویت شدگی است، خبر نداري و من ذهنی نمی خواهد بگذارد ما آگاه 

هر لحظه فضاگشایی ،اگر ما پشت سر هم. این لحظه شما باید بسوي او بروي، از طریق تسلیم برويیعنی . کوبید

.شویمباي خواهد آمد که ما به فاصله دو تا فکر زنده کنیم، یک لحظه

یعنی این حالت پریدن از این فکر به آن . فکرش کند می شود،لحظه به لحظه،اگر کسی حقیقتاً فضاگشایی کند

و امکان دیدن سوار در بین . سرعت صد کیلومتر می آید می شود ده کیلومتر، پنج کیلومتراز،می شودفکر کند

سانسان آرامش زیر فکرهایش را ح. بکندسکه انسان جنس اصلی خودش را ح. گرد و خاك فکرها وجود دارد

. برکات زندگی نبودندانسان به این درك برسد که این چیزهایی که من از بیرون می خواستم آنها. بکند

دید گرد گرگ، چون زاري نکرد؟آن را که این گرگش بِخَورد: گفت حق

اینها ،می گوید خدا گفته که کسی را که این گرگ قضا می خورد، توجه کنید این مسائل من ذهنی هم که می آید

نی که ما در مرکزمان هم هویت شدگی یعنی تا زما. تولید می شوددرهم به وسیله قضا تولید می شود، قضا و ق

اتفاقاً قصه هم که االن داریم می خوانیم مربوط به این . داریم، ما در معرض اتفاقات بسیار بد قرار خواهیم گرفت

.این فال بد است. که مردم سبا می گویند که شما چرا این حرف را می زنی.موضوع است

اتفاقات ،ار درد می شود و اتفاقات بد می شود و قضا محاصره کردهآدم من ذهنی داشته باشد، دچ:شما می گویید

شما اگر نگویید اینطوري . چرا این حرف را می زنی؟ اینها اتفاقات بد است. بد پیش می آورد و دچار درد می شود

ما نمی توانیم من ذهنی . ي استهوشیارو در نهاد تکامل . می شود و این در نهاد من ذهنی استنه . نه. نمی شود

می به هر حال . اینها را شنیدن فال بد زدن نیست. اگر ادامه بدهیم چهار بعد ما فاسد خواهد شد. را ادامه بدهیم

.خدا گفته ما که گرگ را می بینیم و چرا زاري نمی کنیم؟ حاال گرگ خدا به صورت من ذهنی ظاهر شدهگوید 

با چنین دانش چرا کرد او چرا؟دانست گرد گرگ را؟او نمی

با دانشی که ما داریم چرا ما اینکار . می گوید ما گرد گرگ قضا را که به صورت من ذهنی ظاهر شده، نمی شناسیم

گر یعنی طعنه طعنه. در غزل هم داشتیم خدا تعجب می کند. را کردیم، چرا؟ این را که می پرسد؟ خدا می پرسد
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تو چطور مرا نمی بینی؟ و به یک زبان دیگر می گوید ،که من هر لحظه خودم را به تو نشان می دهم،می زند به ما

شوي، من ترا می می با هر چه هم هویت ،با این دانشی که من ترا می درم. هر لحظه ترا به صورت گرگ می درم

با چنین . یم فاصله دو تا فکر را ببینمن می گو. درم، چطور تو نمی بینی این را؟ من می گویم با من هم هویت بشو

تو چرا این کارها را . اگر بگویی نمی دانم،از من می توانی این دانش را بگیري،دانشی که دانشت اندازه من است

می کنی؟ 

392مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بیت 

زدندخاك غم در چشمِ چوپان میچند چوپانْشان بخواند و نامدند

. این مردم اهل سبا را چقدر خواندند. چوپان در اینجا بزرگی مثل موالناست. ی گوید چقدر چوپان اینها را خواندم

ما چرا نخواندیم؟ چرا گوش نکردیم؟ االن چرا گوش نمی کنیم؟ تازه باعث . موالنا چند سال پیش این حرفها را زده

.دگونه بزرگان هستندچوپان در این گفتگوي نما. آزار و اذیت چوپان هم شدند

چون تَبع گردیم هر یک سروریم؟تریمکه برو، ما از تو خود چوپان

. بیشتر از فردوسی می دانم. من بیشتر از موالنا می دانم. تر از تو هستیمما چوپان. ما می گوییم برو دنبال کارت

مثالً مرد گوش نمی کند ،ها من متوجه می شومخانوادهامروزه بعضی . من چطوري تابع تو باشم؟ من خودم سرورم

ولی خودش را رئیس می داند، خودش را سرور . شعر موالناست،برنامه که مال من نیست. به برنامه، عارش می آید

مقدار زیادي . من خودم سرورم. ترممن چوپان:می گوید. می داند، خودش را دانا می داند، نمی خواهد خم بشود

. گرفتاري ایجاد می کند. ستیزه حمل می کند. قضاوت حمل می کند. حمل می کندهم درد

هیزمِ ناریم و آنِ عار نیگرگیم و آنِ یار نیۀطعم

حاال واقعاً از خودمان بپرسیم می خواهیم این همه . ولی طعمه آن یار نمی شویم،می گوید ما طعمه گرگ می شویم

ما می خواهیم در آتش بسوزیم به چرا؟؟و مال یار اصلی، مال خدا نباشیم،شویم و درد بکشیم در ذهنبدریده 

ید به موالنا گوش من عارم می آ. می گوییم من می دانم. صورت هیزم، اما عارمان می آید خودمان را کوچک کنیم

ب وخ. من کوچک نمی شوم، او اشتباه می کند،هایم را باید عوض کنمچون می گوید که بعضی از خصوصیت،بدهم

با ،آگاهانه،انههوشیارهر کسی نفهمد من ذهنی دارد، من ذهنی را می شود . کوچک نمی شوي، خرد می شوي

. ها را از مرکز پاك کردد هم هویت شدگیدرایت و با استفاده از سخن بزرگان کوچک کرد، می شو
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د به حرف وکسی که عارش بش. یش باشدهوشیارمسئول کیفیت . هر کسی باید مسئول پاك کردن مرکزش باشد

ولی بسوزد، دائماً درد بکشد و این درد را به دیگران بدهد، این کار ،بزرگان گوش بدهد و خودش را عوض کند

نگویید باید این . شما روي خودتان کار کنید،ب خود دانیدووري است یک نفر، خشما اگر دیدید اینط. غلطی است

ما . خودش چوپان است،سرور استخوب این شخص نمی خواهد خودش را بشکند،.شخص هم بیاید کار کند

.مسئول خودمان هستیم

بانگ شومی بر دمن شان کرد زاغحمیتی بد جاهلیت در دماغ

می گوید که این جاهل بودن . به معنی در اینجا تعصب است، غیرت است و منفی است. حمیت همین حمیت است

بنابراین انسان همه . این تاریکی من ذهنی، این عقل هم هویت شدگی یک تعصبی ایجاد می کند در مغز انسان

ها، با همسرش، با دوستانش، با با بچهروابطش . در خانواده روابطش را خراب می کند. چیزش را خراب می کند

. بدنش را خراب می کند،چهار بعدش را خراب می کند. در کار هم همینطور. اش، با همهخانواده

آثار خانه و منازل . مثل پس از زلزله مردم می روند و خرابی می ماند. هاي مانده از یک جاي آباددمن یعنی نشانه

اش این زاغ من ذهنی دارد اند به وسیله من ذهنی و در خرابهشان را ویران کردهیعنی مردم زندگی. ویران شده

هنوز که . بعضی جاها به جاي زاغ می توانیم جغد بگذاریم. این حالت بیشتر مردم این زمان است. آواز می خواند

خانواده را به یک . ویدها را شما می توانید از موالنا بشنهنوز است من ذهنی دنبال خرابی است، ولی این صحبت

ما می . ما می توانیم روابطمان را عوض کنیم. خانواده می تواند روي خودش کار کند. مرکز تحقیق تبدیل کنید

. کم کنیم. توانیم این حالت تعصب من ذهنی را کم کنیم

. سلیم را یاد بگیریماندك اندك می توانیم ت. تاامروز هم داشتیم گفت اندك اندك بگذار نور روز بیاید به زندگی

اندك اندك . بگوییم نمی دانم،اندك اندك می توانیم یاد بگیریم. اندك اندك می توانیم خودمان را کوچک کنیم

دارم خودم ایجاد من اندك اندك می توانیم قبول کنیم که همه دردهایی که . می توانیم مسئولیت قبول کنیم

هاي زندگی من دارد آواز می اندك اندك ممکن است چشمهایم باز شود ببینیم من ذهنی ما در خرابه. کردم

هنوز دارد تاسف می . هنوز دارد می گوید حیف من. هنوز دارد مالمت می کند. هنوز دارد توجیه می کند. خواند

. گذشته اینطور بوده. خورد بر گذشته

و .ر لحظه انسان می تواند فرداً و حتی جمعاً به خرد زندگی دست پیدا بکند و خالقیت بکند و بسازددر حالی که ه

آن هم مالمت است، ،منتها در ذهنش فقط یک ابزار دارد. در اثر تاسف و تنبلی می خواهد خرابی را ادامه بدهد
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فقط بلد است در . خرد زندگی را بسته. نعمت روحانی را بسته. ش را بستهاخالقیت فعلی. مخصوصاً مالمت گذشته

. هاي زندگی خودش بانگ شوم زاغ من ذهنی را بخواند و فکر کند که دارد زندگی می کندخرابه

اینها توصیفات مردم سبا بودند که برگشتیم یک حکایتی در مورد اینکه اینها به بزرگانی که . اینها چه بودند

چطور برخورد کردند خواهیم خواند که انشاهللا از آن قصه هم یاد خواهیم آمدند به ایشان کمک کنند چه گفتند و 

. گرفت

&&&قسمت سوم پایان&&& 
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دیدیدشماوکردمبیانبیتچنددرراصبامردمرفتارهايازهایینشانهیکخوانیم،میداریمراصبااهلمردمقصهپس

خواهیمنمیرافراوانیورافراخیماواستبهترباشیمکورطورهمینبشود،بازحضورمانچشمخواهیمنمیما:گفتندکه

نمیخمولیدردها،توبسوزیمحاضریمما،استبهترمابرايماعاروماتعصباتگفتندو.خواهیممیرامحدودیتو

منشناساییوانسانمورددرراشماهايبینشوتریمچوپانشماازوسروریمخودمانما:کهگفتندبزرگانبهو.شویم

ترفشردهقسمتییکدرراآنهاصحبتهايدنبالهونداریمقبولراکندمیایجاددردشدههویتهممرکزکهاینوذهنی

: خوانیممی

2948مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بیت 

السالممکرر کردن قوم، اعتراض ترجیه بر انبیا علیهم

نحسِ مایید و ضدید و مرتَدیدخودیدار شما سعد : قوم گفتند

و.هستیددینبیو،هستیدماضدو،هستیدشوممابراياماهستید،خجستهخودتانبرايشمااگر:کهگفتندمردمپس

کهاینآید،میمامرکزازونداردبزرگانبهربطیگیرد،میسرچشمهذهنیمنمرکزينهادازکهخاصیتتاسهاین

درهستید،ماضدشماگفتند.استشدههویتهممرکزیکازافتاد،خواهدمابرايبداتفاقاتکهاینشومی،ونحسی

گوییدمیشماکهچراهستید،دینبیشماکهگفتندو.گویندمیرابشریتصالحونیستندماضدبزرگانکهحالی

وبشویمهویتهمآنهاباومرکزماندربگذاریمرامحدودباورهايبایدکهگوییممیمامرکزمان،بگذاریمراخدابینهایت

.هستیددینبیشماپس،بگذاریدرابینهایتگوییدمیشماکهحاالبنامیم،دینراآن

در غم افکندید ما را و عناهاجانِ ما، فارغ بد از اندیشه

ماشده،هویتهممرکزوداریدذهنیمن:گفتیدوآمدیدشماکهوقتیازولیبود،غفارهااندیشهازماجاناین:کهگفتند

باشدداشتهماديمرکزکسیهروبودهماديمرکزیکباهویتهماولازبشرنه،؟استدرستاینغم،ودردبهافتادیم

انسانهابینکهمدتهاستها،دشمنیوهاقبیلهبرهاقبیلهحملهوهاستیزهوجنگهااین.کردخواهدایجادغصهوغم

اینکهحالیدرنیست،بزرگانحرفبهمربوطاینداریم،ماسالههزارساله،هزارسهساله،هزاردوکینهکهایندارد،ادامه

.بزرگانگردناندازندمیدارندقوم

شد ز فالِ زشتتان صد افتراقذوقِ جمعیت که بود و اتفاق

ذوقبینهایت،مرکزیعنیخدا،بهشدنزندهذوقشودمیکهراجمعیتذوقببینیدشدیم،میجمعهمدورما:گویدمی

میدرستگروهوشدیممیجمعهمدورذوقمابین:گویدمیآید،میآنورازشاديآید،میآنورازذوقدیگر،داردآن

وهمبهریختیدشمارااینهاباهم،داشتیمدوستیوکردیممیتوطئهوکردیممیغیبتوکردیممیصحبتهمباوکردیم
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خواهممی.استذهنیمناساسشدگی،هویتهموجداییکهحالیدر.شدجداییبهتبدیلاینهاوزدیدزشتفال

.انداختندبزرگانوءاولیاوانبیاگردنبهانسانهاچطورببینید

اندیش گشتیم از شمامرغِ مرگطوطی نُقلِ شکَر بودیم ما

پیش از اندیشد،میمرگکهجغديجغد،شدیمشماازوخوردیممیشیریننقلشاههمکهبودیمطوطیماگویدمی

وجود شوم شما، به پرندگانی مرگ اندیش اکنون به سببآنکه شما ظهور کنید ما طوطیان شیرین کالم بودیم، اما 

درد،استاندیشویرانی،استاندیشمرگذاتهبهذهنیمناصال.نیستدرستنه؟استدرستاین.تبدیل شده ایم

وجوداندیشمرگمرکزیکشمامرکزدرگفتهمابهکسیکهنیستاینبخاطرذهنیمناندیشیمرگپس،استاندیش

وکردنحلمسئلهوکردندرستمسالهوکردنخرابوویرانیبهدائمایعنی،استجالبیاصطالحهماندیشمرگدارد،

.اندیشدمیاینهاوکردنتلفوقت

کنندمیشروعآفلچیزهاياینشویم،میهویتهمآفلچیزهايباما وقتیدانیدمیشمادوباره؟استاندیشمرگچرا

مرگپسترسد،میپسما،مرکزمیردمیدائمامرگ،اندیشیدنبهکندمیشروعمامرکزو،رفتنبینازبهبیروندر

بزرگانبخاطراینپس.ترسدمیحتمامرکزش،درگذاشتهراآفلچیزهايکههمکسیهر،استترسمساوياندیش

.بودهمرکزماندرآفلچیزهايگذاشتندرمااشتباهبخاطرنبوده،

مستَنکَري ستةهر کجا آوازگستري ستغمۀکجا افسانهر 

.در هر جا که ماجراي غم انگیزي است، و در هر جا که نغمه شومی بر می خیزد

اهلمردمقوم،شماست،تقصیرهمهاینهاکهبگویدخواهدمی.گسترندهغمیعنیگسترغمناپسند،وزشتیعنیمستنکر

.آنبهرسیممیاالنکشیم،میراشماما،بزنیدحرفزیاداگرواستپیغمبرانتقصیر:گویندمیصبا

هر کجا مسخی، نَکالی مأخذي ستهر کجا اندر جهان، فالِ بدي ست

در هر و ناهنجاري رخ می دهد، و در هر جاي این جهان که فال بدي زده می شود، و در هر جا که تغییرات زشت

.جا که عذاب و وبالی در کار است

فالبزرگانیا،زنندمیبدفالچونانبیاکهکردندمیفکرمردماینچون.شودمیزدهبدفالجهان،درجاهر:گویدمی

بداتفاقباشید،داشتهچیزهاباشدههویتهممرکزاگرکهگویدمیموالناشمابهاالن.افتدمیبداتفاقاتزنند،میبد

فال:گویدمیموالناکهاینبخاطراینحاالو،داشتخواهدراخودشدردهايشدگی،هویتهمهرافتاد،خواهدشمابراي

.استحقیقتییکبخاطریازندمیبد
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تبدیلهوشیارياگرکهگویدمیخالصهبد،کارعقوبتوعذابیعنینکالوشکلتغییریعنیمسخکجا،هر:گویدمیو

راکاراینجزايوبینیممیعقوبتماواستزندگییافتهتغییرواقعدرکهاستجسمییکذهنیمنوذهنیمنبهشده

.شماستتقصیر،بینیممی

کهجاهردروشودمیزدهبديفالکهجهانازجاییهردرگویدمیپسبگوید،خواهدمیراهمینبعديبیتاالن

گردنبیندازندخواهندمیمردماین،استکاردروبالیوعذابکهجاهردرودهدمیرخناهنجاريوزشتتغییرات

.بزرگان

انگیزي، شما را مشتَهاستدر غمدر مثالِ قصه و فالِ شماست

وجود دارد و شما عالقه همه این زشتی ها و گرفتاري ها و ناگواري ها در اَمثالِ حکایات و سخنان و تعابیر شما 

.زیادي دارید که مطالب ناراحت کننده و تشویش آور بر زبان خود برانید

دادهنشانرغبتیاشودکردهمیلبدانآنچهیعنیمشتها.گویندمیبزرگانبهمردمرااینهاگویند؟میهاکیرااینها

عالقهشماواقعاو.شماستهايقصهومثالهادربدفالهايهمهوعقوبتهاهمهها،زشتیهمهها،اینهمهگویدمیو.شود

درناگواریهاوگرفتاریهاوهازشتیاینهمهشد،ایننتیجهپسنیست،درست،نه؟استدرستایندارید،انگیزيغمبه

ناراحتمطالبکهداریدزیاديعالقهشماو،گویندمیبزرگانبهمردمدارد،وجودشماتعابیروسخنانوحکایاتامثال

.نه؟استدرستاینبرانید،خودزبانبرآورتشویشوکننده

مابهداردایشان:کهگوییممیشویم،نمیبشویمبایدخودماناشکاالتمتوجهیکدفعهخوانیممیراموالنامااگریعنی

مناینشگونیبدوبداتفاقاتاینتمامهست،افسانههمهاینهاافتاد،اتفاقاینزد،بدفالخواندمرااینوگیردمیایراد

خیلیمااالصولعلیهست،هوشیاريتکاملبهمربوطاینوبشناسیمراذهنیمنبایدماوهستحقیقتییکذهنی،

ماچهاربعدهرذهن،دربشویممعطلحدازبیشاگردهد،مینشانتجربهو،باشیمتوانیمنمیباشیم،نبایدذهندرزیاد

.پوسدمی

کهاینبرايشویم،میخرافاتیماوپوسدمیوشودمیخالقغیرمافکرهايدانمنمیشود،میمریضمابدنیعنی

احساسمثلزندگی،لطیفاحساساتبجاي.شودمیخرافهبشویمهویتهمباوريهربامرکزمان،درگذاریممیراباورها

هزارهايکینهانسانهابینیممیاینکهکماکینه،رنجش،مثلمرکزمان،گذاریممیرادردهاماگشایی،فضاولطافتوعشق

کهاتفاقییکبینیمیدفعهیک.کنندمیمنتقلنسلبهنسلو،دارندهمبهنسبتجمعیبصورتساله،هزاردوساله،

بلهکنند،جدیدتراهاکینهکنند،جدیدترادردهااینخواهندمیگیرند،میعزاراروزشاالن افتاده،پیشسالچهارصد

.انداختبزرگانگردنبهنبایدرااینهاکنند،میکارهاایناز

هست،یاسینسورهازکهکندمیاشارههمآیهدوتابهاینجابله
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19و 18، آیه )36(قرآن کریم، سوره یس

 ّرْنَا بِکُمقَالُوا إِنَّا تَطَی ◌ۖ یمأَل ذَابنَّا عم ّنَّکُمسملَیو نَّکُمموا لَنَرْجتَنْتَه نْ لَم18(لَئ(
اى سخت اگر بس نکنید سنگسارتان خواهیم کرد و شما را از ما شکنجه. ایمما شما را به فال بد گرفته: گفتند

.خواهد رسید
مسئولخودمانماکهبگوییدو،بشناسانیدخودمانبهراماادزیاگرگفتند.گفتندپیغمبرانبهمردمهمینگفتند؟هاکی

کنید،اصرارزیاداگرهستید،شمایاخداستماگرفتاریهايمسئولیا،نداریمقبولماهستیم،خودمانگرفتاریهاي

:کهگویدمیهمنوزدهمیبله.نکنیدراکارهاایندیگرکهدهیممیعذابراشماچنانو.کنیممیسنگسارتان

 کُمعم رُکُمقَالُوا طَائ ◌ۚ ّرْتُمنْ ذُکرِفُونَ ۚ◌ أَئسم مقَو لْ أَنْتُم19(ب(
) پر هوا و هوس( گویید؟ نه، مردمى گزافکار آیا اگر اندرزتان دهند چنین مى. شومى شما، با خود شماست: گفتند

.هستید
شماکهآیدمیشدههویتهممرکزیکازشماشومیببینید: گفتندبهشانهمپیغمبرانپس، پیغمبرانگفتند؟هاکی

میرويزیادهبسیارکار،ایندروبورزیدحرصبشوید،کشیدهبیروندراینهابسويوکنیدزیادرااینهادارید،اصراردائما

ببینیمحاالگفتند،آنهاهمرااینما،نهآوردمیپیششمابرايراگرفتاریهااینکهستاهوسوهواپرمرکزاینو،کنید

شود،میچی

2955مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بیت 

باز جوابِ انبیا علیهم السالم

از میانِ جانتان دارد مددفالِ زشت و بد: انبیا گفتند
هممرکزازاینهاافتد،میدروندریاافتدمیاتفاقشمابرايبیروندربدوزشتکارهايکهاینگفتندپیغمبرانپس

.کنیممیآشناحقایقباراشماداریمفقطمانیستیم،مقصرماگیرد،میسرچشمهشماجانمیانازشده،هویت

اژدها در قصد تو از سوي سرگر تو جایی خفته باشی با خطر
درستهممثالشوسرناحیهازباشدتوسويبهحملهقصددراژدهاوباشیخفتهجاییتواگرگویدمی.زندمیمثالدارد

بله.خوردمیراجوانانمغزکهضحاكمثلدارد،رامامغزقصدذهنیمنخفتیم،ذهندرست،ا

که بِجِه زود، ار نه، اژدرهات خَوردمهربانی مر تو را آگاه کرد

ذهندرماستکارعین.خوردخواهدراتواژدهاگرنهوشوبلنداینجااززودکهبکند،آگاهراتودلسوزومهربانیآدممگر

من ازشوبلندخورد،خواهدضحاكرامغزتخورد،خواهداژدهارامغزتکنند،میبیدارراماسالگیپانزدهسالکیدهدر

:حاالبیرون،بجهی فرار کن،ذهن
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فالِ چه؟ بر جِه، ببین در روشنیزنی؟فالِ بد چون می: تو بگویی

ست؟اچیفالخورد،میراتوسردارداژدهازنی؟میبدفالمناسبتیچهبهزنی،میبدفالچراکهستااینتوجواب

اگر.خوردمیراتوسردارداژدهایییککهببینحضورروشناییدروشوتسلیمکن،بازرافضاشو،تسلیمیعنیشوبلند

میهاکیرااینها؟ستافالاینخورده،راتنتخورده،رامغزتسال،چهلبهبرسینکنیراکاراینسالگیپانزدهده

.بزرگانپیغمبران،گویند؟

سرابرم سوي رهانم، میمیاز میانِ فالِ بد من خود تو را

برممی،کنممیآزاددهم،مینجاتدارمافتاد،خواهدتوبرايحتمابداتفاقاتکهاینیعنیبد،فالمیانازراتودارممن

خانوادهتمامکنیم،میپخشتلویزیوندررابرنامهایناالن؟زنیمیبدفالگوییمیمنبهتویکتایی،فضايخانه،سوي

ازپسباشید،مواظبشماست،مغزهايخوردنقصددراژدهایییککنیممیآگاهداریمیا،زنیممیبدفالشنوند،میها

هپروتبهباشید،داشتهراآنهاعقلوبدهیدادامهشدههویتهمباورهايبهاگر،شدخواهیدخرافاتیتانهمهمدتییک

.اینستاراستکهببینذهن،ازبپربیرونبرجهگویدمیست،اکردنآگاهنههست؟بدفالاینرفت،خواهید

کو بدید آنچه ندید اهلِ جهانست از نهانچون نَبی آگه کننده

اینکهاینبرايکنند،میآگاهراشمادیگردنیايازونهانازوهستندنبیمانندهستند،پیغمبرانمانندبزرگانگویدمی

بینند،میراجهانیاینسطحیچیزهايفقطهستند،ذهنباشدههویتهمکهجهاناهلاند،شدهزندهبودنبهبزرگان

وسازدمیذهنیمنآیدمیاولکهاینذهنی،منوانسانکارروشبینند،میراماديعلتهايبینند،میراهاوضعیت

.کهدانندنمیراآنقوانینتماموکندمیعملچجوريبیند،میچجوريست،اچیذهنیمن

اسمشاینوداندمیخودشرااینانسانوستاتوهمیاینکهشودمیساختهچیزيانساندروندرکهانددیدهبزرگان

آزاداینازبایدکسیهرزودترچههروکردهمحاصرهرااینقضاکند،متالشیرااینخواهدمیزندگیوستاذهنیمن

اهلونیستبدفالنهست؟ابدفالاینبخورد،نگذارگویندمیبزرگاناگرخورد،میراسرتاژدهاایننشوداگربشود،

ماسرورتریم،خودمانماچوپانتریم،خودمانماگویندمیگردندمیبرجهاناهلولیبینند،نمیراچیزهااینجهان

.کنیممیصحبتچیزهااینبهراجعداریموداناتریمخودمان

سرورم،مننهگوییدمیگویید؟میچیموالناازشنویدمیراحرفهااینشماگویید،میچیشماببینیمخواهیممیحاال

میهستیم،بلدبدانیم،راچیزهاایننیستالزمماکهگویندمیبرخی.بلدمخودممندانم،میخودممنچوپانترم،من

گوشبزرگانمانحرفبهبایددانیم،میگوییممیودانیمنمیماکهستااینمااشکالودانیمنمیما.دانندنمینهدانیم،

.موالناستهمینبهترینشوبزرگترینشنوشتند،چیانسانمورددراینهاکهببینیموبدهیم
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که چنین رنجی بر آرد شور و شرغوره مخَور: گر طبیبی گویدت

یاستاشدگیهویتهمیاهستانرژيسنبلبازهمورهغمخور،ورهغبگویدتوبهطبیبیاگرگویدمیزند،میدیگرمثال

ورهغآورد،خواهدبوجودتوبرايراگرفتاريیاغوغایاشروشورودرداینکه.آیدمیشدگیهویتهمازکهستاانرژي

.نخور

کنیناصح را مؤَثَّم میپس توزنی؟فالِ بد چون می: تو بگویی

کاراینمتخصصدارد،ضرربرایتورهغگویدمیداردخوبزنی؟میبدفالچراتوگوییمیپزشکآنبهموقعآنتو

اوبشويگرفتار،بخوريغوره،ندهیگوشاوحرفبهحاال؟دانیمیگناهکارکنی؟میمتهمراکنندهنصیحتتوپسستا

.استمقصر

آنچنان کاري مکن اندر پسیچکامروز هیچ: منَجِّم گویدتور 

امروزکهبگویدتوبهمنجماگر:گویدمیزندمیدیگريمثالحاال.هستسامانوآمادگییعنیبسیجهمینیعنیپسیچ

بهموالناالبته.نکنراکاراینولیهستیآمادهکهاستدرست،بکنیراکاراینتوکهدهدنمینشانهاستارهوضعیت

.زندمیمثالداردفقط،نیستمعتقدستارگانوسیلۀبهماسرنوشتتعیینبهاصطالح

خريیک دوباره راست آید، میصد ره ار بینی دروغِ اختري

دردروغاشهمه،بکنیا،نکنراکاراین،باشدگفتهتوبهوباشدکردهنگاههاستارهبهبارصدمنجمایناگرگویدمی

.نکنماستبهترگوییمیکنینمیراکارآن،کنیمیگوشحرفشبهتو،بیایدراستباردوفقطبیاید

صحتش چون ماند از تو در غالف؟این نجومِ ما نشد هرگز خالف

ایندرخدانهایتبیبهماچرا،هستیممنجمهمماگفتندپیغمبرانیاگویدمیداردموالنا،هستیممنجمهمما:گویدمی

بعدشچهار؟چیههیجان؟چیهاحساس؟چیهفکر؟چیهذهن،کندمیکارجوريچهانسانکهبینیممیما،ایمزندهلحظه

پس.نیستغلط،نیستخالفهرگزمانجومپس.کنیممینگاههمباالاز،دانیممیراذهنقوانینو؟چیهتسلیمو؟چیه

؟کنینمیتأییدتوراآنبودنراست،راآنبودندرستچطور

کنند آگاه و ما خود از عیانمیآن طبیب و آن منَجِّم از گُمان

عینیزندگیخودازما،کنیممیکاربودنازماکهحالتیدر،کنندمیکارذهنبا،دارندذهنیهايگمانمنجموطبیب

.کنینمیگوشماحرفبهوکنیمیگوشمنجموطبیبحرفبهچطور،آوریممیورآنازپیغامما،زنیممیحرفداریم
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آرد به سوي منکرانحمله میبینیم و آتش از کَراندود می

حملهدارندذهنمحدودیتازیعنیمحدودیتازرادردهاو،راهاشدگیهویتهمدود،راذهندودبینیممیماگویدمی

وهاشدگیهویتهمیعنی،دودگرفتاريوندیدنوجهلکهبینیممیاگرخوب.هستندمنکرکهکسانیبسويکنندمی

هویتهموکنندهقضاوت،کنندهمقاومت،کنندهستیزههايانسانبهذهنمحدودیتازشدگیهویتهمدردهايآتش

.نوشتمیباید؟نوشتمینباید رااینهانبایدموالنا؟بگوییمنباید،کنندمیحملهآفلچیزهايباشونده

زمانازمانفرهنگدرچقدرما،استحالزبانبهنکردنتوجهاینواقعاًکنیممیتوجهاگر.کنیمنمیتوجهچراماپس

آنها.ایمنکردهتوجهپس؟چقدرمردمبهایمدادهیادوایمفهمیدهوایمکردهعملوایمکردهتوجهچیزهااینبهموالنا

.استکافیبیتهمیندانهگفت

آرد به سوي منکرانحمله میبینیم و آتش از کَراندود می

اتّفاقمقابلدررافضااگر،ستیزیممیلحظهایناتّفاقبالحظهایندرما.هستیممنکرانماهمین؟اندکسانیچهمنکران

میوشدیممیتسلیملحظهدرایناگر.نبودیممنکر،کردیمنمیستیزهو،افتادمیمادراتّفاق،کردیممیبازلحظهاین

همماوقتی.نبودیمکنندگانانکارجزوما،کندمتحولراما،بشودمابعدچهارواردزندگیبرکت،زندگیخردگذاشتیم

فراموشزندگیخردپس،گیردمیسرچشمهآنجاازمانعملوفکرمانلحظههرومرکزمانگذاشتیمراهاشدگیهویت

پس.بینیمنمیراخداپس،بینیمنمیرافکردوبینفاصلۀ،بینیممیذهنیتصویریکشویممیبلندلحظهایناگر.شده

.هستیممنکر

فال؟که زیانِ ماست، قالِ شومخمش کن زین مقال: گوییتو همی

برايبداتفاقاتگوییمیداريتو،زنیمیحرفشومفالبارةدرتواینکهبراي،کنخاموشراگفتگواینکهگوییمیتو

.شمانزنیراهاحرفایناستبهتر،ماستزیانبهبدوشومفالاینو،افتادخواهدمن

رويفالِ بد با توست هر جا میاي که نُصحِ ناصحان را نشنوي
شمابرايبداتفاقاتآوردنبوجودقوةیعنیبدفالرويمیکهجاهر،شنوينمیراکنندگاننصیحتنصیحتکهکسیاي

بهبروندکنندکوچشهرشانازاگرکنندمیفکرکهآنهاییبنابراین.بريمیخودتبارويمیجاهر،شماستمرکزدر

.شودنمیدرست،شودمیدرستشاناحوال،دیگرمملکتیکبهبروندکنندکوچشانمملکتاز،دیگرشهر

باشدبالدرخویشبدخويدستزخويبدرودفلکبربالدستزاگر

ماوکندمتالشیزندگیبگذاریموبشناسیمرامانذهنیمنمگر،بریممیخودمانبارابدفالاینبرویمهممریخکرةما

شما،دیگرافتادنخواهدبداتفاقات،رودمیبینازهمبدفال،شدیمزندهاونهایتبیبهوقتی.بشویمزندهاونهایتبیبه
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دیگرانتقصیر،نیستجامعهتقصیر،نیستهمسرمتقصیر،استمنبابدفالبگوییدشما.کنیدقبولموالناازشنویدمی

دردناكذهنیمناینباکنمنمیآبادانراجامعۀمن،پردازممیدارمجامعهبهخرابکاريدرراخودمسهممن،نیست

خرابازپسجغد،شوممرغ:کهگفتتا،پردازدمیراخودشخرابکاريسهمکسیهرو.بفهمیممابایدرااین.خودم

،بله.خواندمیگذشتهبهافسوس،خواندمیمالمتآوازآنجادرماهايخانهکردن

او ز بامی بیندش، آگه کندرودافعیی بر پشت تو بر می

شديهویتهمچیزهاییباتویعنی،رودمیباالافعیتوپشتاز،رودمیباالداردتوپشتازماریک،افعییکگویدمی

،کندمینگاهبلندجايازیعنی،بیندمیبامازبزرگآن،شخصآنو،سرتبهبرسدباالرودمیداردیواشیواشایندرد

.زدخواهدورسیدخواهدگردنتبهاالنولیباالرودمیداردمارکهکندمیآگاهراتودارد

خوش باش خود رفت آن سخن: اوگوید خاموش، غمگینم مکن: گوییش

کهاستذهنیمندردماراینوباشمواظبشباالرودمیپشتتازداردماریکبینممیدارممن:گویدمیشخصاین

چندازپسدردش،هویتیمهمهمسرمانباکنیممیازدواجمامثالً.آمدخواهدبوجود،بشودهویتهمچیزيهربابزودي

در،ماستمرکزدرآن،هویتیمهممانبچۀبا.شدخواهدشدیدخیلیکهسالوماهچند،آمدخواهدبوجودحتّیروز

مواظبگویدمیبزرگییک،بینمنمیمنکهاستمنپشتاز،آمدخواهدبوجودافعیاینیعنیدردامبچهبامنرابطۀ

.بکنینبایدراکاراینباش

اوبودنبابودنتبشويزندهبودنبهباید،کنیبرقراررابطهعشقبا،کنیبرخوردعشقبابایدهمسرتواتبچهباتو

ذهنیتصویرازقسمتیشدهاینمرکزمدرامگذاشتهرااوذهنیتصویرنه:گوییممیماشنویمنمیما.کندبرقراررابطه

منراهمسراینیابچهاین،کردهتصاحبراامبچهوهمسرمکوچولويذهنیتصویرآنمنبزرگذهنیتصویراین، من

غمگین،باشخاموشگوییمیتو،اینشودنمی.بدهمدستازترسممیوکنممیکنترلشمن،هستممالکشمن،دارم

یادتاصالً،باشخوشخوبخیلی:گویدمیهماو.نیستیبلد،مرتدياینکهمثلتو،نزنمنبهراهاحرفاین.نباشمه

دیگر،رفتزدخواهدمارزدمکهحرفیآنیعنی،خوش باش خود رفت آن سخن.زدمحرفیهمچونیکمنکهبرود

.گویمنمیدیگر،شدفراموش

تلخ گردد جمله شادي جستنتچون زند افعی دهان بر گردنت

آن.گرفتگازراگردنترفتباالافعی:گویدمیتمثیلدر،راماهمهاینزدهکهزدراتووآمدباالذهنیمندردوقتی

هویتهمآنباراآنبگیريجستیمیبیرونازچیزيیکتو؟چیهجستنشادي.شودمیتلختوجستنشاديموقع
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بزندآنبشودافعیوقتیشدخواهدتلخیکدفعهکرديمیشاديجستجوي.بدهدشاديتوبهآنمرکزتبگذاري،بشوي

؟ گوییمیچیتوحاال،راتو

چون بندریدي گریبان در فغان؟همین بود اي فالن؟: پس بدو گویی

وآهبلند،بِدريراپیراهنتنیامديتوچطور،بودذرهیکهمیننصیحتت:کهگوییمیبزرگوارآنبهگرديبرمیتوحاال

بگویدبلند،کنددعوامابابیایدکسییککهدارمدوستما.باالآیدمیداردمارآي،کنیدادوجیغ،بیندازيراهفغان

. باالآیدمیماپشتازافعیکهبشویممتوجهتابزندکتکراماباشدالزمهماگر،کندجدلوبحث

یواشچراگویندمی،دهندنمیگوشکهآنهایی.شنودمیباشدداشتهگوشکسیاگر،دیگرگویدمیموالنایکبارنه

راهقالودادبایدیعنیچون بندریدي گریبان در فغان؟اینجادر؟نگفتیبلندچرا؟گفتیباردوگفتییکبارچرا؟گفتی

گفتییواش،باالآیدمیافعیگفتیاینکه.باالآیدمیداردافعیکهفهمیدممیمنکرديمیپارهراپیراهنتیختاندامی

.نگرفتمجديمن

تا مرا آن جِد، نمودي و بديزديیا ز باالیم تو سنگی می

کارایننفهمیدممن.استبداستجديکار فهمیدممیمنکه،رامنزديمیکرديمیپرتسنگییکباالآنازیا

وآنهادردهايوهاشدگیهویتهم،استسالتبیستکهکسیاي.استخطرناك،استبد،استجدي،نه.استجدي

،باشیداشتهتعهد،بچسبیبایدو؟گویندمیجوريچه،کردخواهدتباهراتوزندگی،استبد،استجديآنهاهايضرر

کهاینستجهاناینبهآمدنازمامنظوراولینکهگوشتبابشنويراپیغاماینباشیکارایندنبالکنیتکراربخوانیباید

رااینها،بشناسیمراماندردهاي،بشناسیمرامانهايشدگیهویتهمبایدکاراینيبراو،بشویمزندهخدابهیعنیاوبه

وابزارهاچهخداببینید،اندآوردههمپیغامماهوارهطریقازو،اندزدههمشمادرتکنولوژياینبااالنکهحاال.بیندازیم

اینفهمیدممیمنتا،انداختیمیسنگبایدباالازکهبگوییدنبایدشماحاال،شماخانۀآمدهوآوردهبوجودتسهیالتیچه

.استجديخطر

اينیک شادم کرده: تو بگوییايآزردهز آنکه می: او بگوید

ببینید،استهمینطورهمحقیقتاً.کردينمیقبول،رنجیديمیگفتممیمناینکهبراي:گویدمیکنندهنصیحتآن

،امشنیدهرامردمنظرات،شماخدمتدرهاسالهمهاینوبرنامهتا724ازپسدارمکوچکیتجربۀیکمنباالخره

خودشانرويبروند،بشوندمتعهد،بشوندجذبیکدفعهو،بدهندگوشموالنایابرنامهاینبهمردمهمۀکهنیستاینطور

اجازهشانذهنکهبکنندجبرانییکاولکهستااینجبرانقانون،بدهندانجامراجبرانقانون.کنندنمی،نه.کنندکار

،بدهندگوشکافیاندازةبهراايبرنامههربگذارندراالزموقتهمیکی،شانجاندربنشیندبرود،بشودرداینهابدهد
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آمدهبوجودامکاناینکهحاال،بنشیندخانواده،بگذارندوقتکنندتأملکنندتکرار،کنندتکرار،کنندتکرار،کنندتکرار

،نبود،نبودپیشسالبیست،کهنبود،آمدهبوجودامکاناین،بدهندگوشهابرنامهاینبه،کردیماجراءبرنامهتا724ما

.دانستراقدرشبایدهستکهاالن

هاحرفاینکهکنیدثابتشمابایداول.باشددرستاصالًاینهاکهدانممیچهماآقاگویندمیياعدهیکموقعآنو

همهاین،کشیديدردهمهاینتازندگیطولدرشما،استدرستهاحرفاینکنمثابتبیایممنذهناً.استدرست

بوجودتو،نیاوردهبوجوددیگریکیواقعاًراهاگرفتارياینکنینمیسوالشما،کشیمیهماالن،کشیديگرفتاري

چهیعنی،ندارمسهمیمنگوییمیاشهمه؟بودهچهگرفتارياینایجاددرمنسهمکهبپرسیخواهینمیاصالً،آوردي

.فوراًکنیمیخرابکهذهنیمنبا،شمادستبدهندکننددرستراشمازندگیبیایندکهداريانتظارشما.ندارمسهمی

درستبایدتو.داناترم،سرورترم،ترمچوپانمن،دانممیگوییمیوقتی،هستیفرماندهتووقتیکننددرستجوريچه

شماکرديخرابکه شما،کرداو،کرديتوگویندمی،استمالمتبهمجهزکهکسی،بگیريبعهدهمسئولیتباید،کنی

.کنیددرستبیایید

هزینهیعنی،کرديشادمخوب،کرديخوشحالمخوبکهگوییمیهمتو،رنجیديمیاینکهبرايگویدمیناصحآنبله

ونگرفتیکشتیمنباونکرديقالودادونکرديپارهرااتیقهو،نینداختیسنگکهنکرديدرستیکار،نگذاشتیاي

کهکسیآنزندمیطعنهباصطالح،دارد،باالآیدمیداردمارگفتیمیکرديمیدعواآمديمیبایدو.نکرديدعوامنبا

موالناخوب،مازنیممیهاحرفایناز،منبهگفتیبدچرا،منبهگفتیناقصچقدر،کرديناتمامیخدمتچه،دیدهضرر

.شمابهبگویدبهتراینازیعنیگویدمیبد

زین خُشک بندتا رهانم من تو رامن کردم جوانمردي به پند: گفت

نمیتوولی.کنمآزادراتوذهنیمنمحکمبنداینازخواستممیدادمپندتوبهکردمجوانمرديمنکهگفتناصحآن

.شنوي

و طغیان ساختیایذاۀمایاز لَئیمی، حقِّ آن نشناختی

کنیشکر،کنیتشکّربیاییاینکهعوض.نشناختیرامنپند،رامننصیحتاینقدر،ذهنیمنبعنوانپستیکهبساز

مینگاهخودمانبهما.کرديطغیانو،کرديبزرگاناذیتمایۀرااینپستیازهمباز،دادهخدانعمتیهمچونکهراخدا

کهکسیهرنیستقدرشناسکهکسیهرو،استلئیمذهنیمنو،نیستبدگویی،نیستانتقادهیچکداماینها،کنیم

میدستازوبداندراچیزيقدرخواهدنمی،کندکارخودشرويخواهدنمی،بدهدانجامخواهدنمیراجبرانقانون

.استپستیعنیاستلئیمآدماین،دهد
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بد کند با تو، چو نیکویی کنیاین بود خوي لَئیمانِ دنی
قانونماآیاببینیمبایدماحقیقتاًو.کنندمیبديتوبا،کنیخوبیآنهابااگرکهستااینپستهايآدمخويگویدمی

همکسیهر،کنیخوبیمقابلشدرباید،کندمیخوبیتوبهکهکسیهرگویدمیجبرانقانوندهیممیانجامراجبران

.بکنیرهاشرشازخودت،ندهینشانواکنشوکنیبازرافضاکناربِکشیباید،ذهنیمنبعنوانکندمیبديکه

که لَئیم ست و نسازد نیکویشکن منحنیشنفس را زین صبر می
کهگفتمابهامروزو.کندشکرتواندنمی،شناسدنمیقدردانی،استپست،استلئیمذهنیمنکهبگویدخواهدمیحاال

رامانجامعۀ،رامانخانوادة،راخودمانتوانیمنمیماو.نیستراضیهیچکدامدر،سختیدرنه،استخوشحالرفاهدرنه

سلطۀزیرحداقلّ،کنیمکنترلش،بشناسیمرامانذهنیمنباید.برهیمذهنیمنلئیمیوپستیاینازمگرکنیمدرست

کسیکهباشیمداشتهکتابیحسابیکو،نگذریمحدودوحدیکاز،باشیممعتقداصولیبهبیروندر،بیاوریمدرقانون

می،کندوصلخودشخردبهراماتواندمیکه،باشیمخداشکرگزاریواشیواشو،بکنیمراعوضشکندمیخوبیمابه

کنمیصبرزینرانفسگویدمیهمینبراي.بشودزندهخودشنهایتبیبهمادرتواندمی،کندبیانماازراخودشتواند

،بمیریمحاضریمما،شویمنمیخمماگفتندسبأاهلچون.کنصبرشدگیخمایندروشوخمیعنی،منحنیشخمیده

بهآدمدارداشکالیچه،شویدمیخمکندمیکارموالناوبرنامهاینبینیدمیاگرشما.نشویمخم،بسوزیمآتشتوي

؟نداردنفسکی،بندهشخص،کردهکمکمنبهابیاتاین.دانستمنمیهممن،دانستمنمیراچیزهااینمنبگویدخانواده

قدرواستپست،استلئیمذهنیمن،کندمیدرستذهنیمناول،کندمیدرستنفساولجهاناینبهآیدمیوقتی

شناسقدراستذهنیمنمرکزدرهمپستیوقدرشناسی، ویماافتادهروزاینبهناشناسیقدرازما.نیستبلدشناسی

میاالن،سازدنمیآنبهنیکوییواستلئیمنفساینگویدمی.استذهنیمنمرکزدرپستیوقدرناشناسی،نیست

.کریمآدمبرايساختهرابهشت،لئیمآدمبراي،نفسبرايساختهراجهنّمهمخداحتّیکهبگویدخواهد

،کندخمراتوهاسختینگذارکهگویدمیموالناخوب.شوندمیخمسختیدردارندذهنیمنهستندپستکههاییآدم

باانتخابباهمیکی.بشویممریضاستممکن،بشویمنابوداستممکن،کندخمراماهاسختیبگذاریمیا:داریمراهدو

درمانفسکهبدانومنحنیشانتخابباکنمیصبرزینرانفس.کنیممیخمراخودمانانتخابوشناساییبا،شناسایی

.بکندبدياستممکنحتّینیکوییمقابل

مر یکی را او عوض هفصد دهدبا کریمی، گر کنی احسان، سزد
اوبهباریکاینکهبراي،استشایستهکنیاحساناگراستزندهحضوربهکهکسیبابخشندهوکریمآدمباگویدمی

هم،کندمیتشکّر،کندمیشکرمرتّب،فهمدمی،استقدرشناس،توبهدهدمیعوض،زیادیعنیبارهفتصد،کنیاحسان

.خواهدمیبیشتربدهیچیهر،نهذهنیمن.استراضیشماازهم،استراضیخدااز
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اي گردد تو را بس با وفابندهبا لَئیمی چون کنی قهر و جفا
یکبدهیداجازه.شودمیشمابرايوفاییبابندة،بگیرياوبهسختیعنی،بکنیجفاوقهرپستآدمبااگرگویدمی

،بلهبخوانیمراآنهستهمکوتاهقسمت

ربّنا: دوزخ نداشانباز درکافران کارند در نعمت جفا
طغیان،کنندمیرويزیاده،کنندنمیشکر،کنندمیجفاذهنیهايمن،شودمینعمتوفور،شودمیزیادنعمتوقتی

کندمیوصلرااینبله.خدااي:شودمیبلندربناشانآنجادر،ذهنهايناراحتیبهسختیبهافتندمیوقتیو،کنندمی

:گویدمیآیهیکبهموالنا

107، آیه )23(قرآن کریم، سوره مؤمنون

ربّنَا أَخْرِجنَا منْها فَإِنْ عدنَا فَإِنَّا ظَالمونَ

و محکوم به هر گونه (پروردگارا، ما را از جهنم بیرون آر، که اگر دیگر بار عصیان تو کردیم همانا بسیار ستمکار 

.خواهیم بود) کیفر و عذاب سخت

آنهاتحولسببهاسختیایناگرولی،گویندمیاینطوريشوندمیذهنمشکالتگرفتارذهندروقتیذهنیهايمن

وفوربهوذهنجهنّمازبشوندآزادبیایندوقتیهمبازاینصورتدر،نباشدذهنیمنشدنمتالشیباصطالحسبب،نشود

:گویدمیهمینبرايبله.کردخواهندطغیانبارهدو،برسند

2983لوي، مثنوي، دفتر سوم، بیت مو

حکمت آفریدن دوزخ آن جهان و زندان این جهان تا معبد متکبران باشد که ائتیا طَوعاً اَو کَرهاً

تمامامروزبرنامۀدیگروبخوانیمهمبیتچندآنازبعدکهخوانممیبرایتاندوبارهاستقرآنآیهیکآخرقسمتاینو

:استاینآیهبشود

11، آیه )41(قرآن کریم، سوره فصلت

ها قَالَتَا أَتَینَا طَائعینَإِلَى السّماء وهی دخَانٌ فَقَالَ لَها وللْأَرضِ ائْتیا طَوعا أَو کَرْٰ◌ ثُمّ استَوى

فرمانبردار : گفتند. بیاییدیا ناخواه خواه: به آسمان و زمین گفت. چون خداوند به آسمان پرداخت و آن دودي بود

.آمدیم

بیآسمانیعنی،بیاوردبیرونرامانهایتبیخواهدآسمانمیخداذهنیمندودایناز،ستااینشامعنیانسانمورددر

باید،بیاورمبیرونآسمانتودودازخواهممی:کهگفتهمابهخدابنابراینپس.استذهنیمندوداینتويمانهایت

یکواستدودیکاالن،کرديایجادکهدودياینازخواهممیمنکه:گفتمابهیعنی،گفتزمینآسمانبهپس.بیاورم
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بهپس.کنمسادهراتوذهنیعنی،کنمسادهراتوزمینوبیاورمبیرونبزرگیآسمانیکخواهممی،کوچولوآسمان

بگذارید،بسازمآسمانخواهممیمنکهدانیدمی،بیاییدکنیدانتخاباولگفت،بیاییدناخواهیاخواهگفتزمینآسمان

راآسمانذهنیمناینازیعنیتوازخودمدمبا،شودمیوبشوبه،فکانکنبامابگذار،شوتسلیم،بسازمراآسمان

ذهنت،شودمیزایلذهنتازوجودحسو،رودمیهاشدگیهویتهمدیگربیرونکشیدمراآسمانوقتی،بیرونبِکشم

.زدیمزیرشاالنماولی،بکنگفتیم.بکنمانتخابتاکنقبولتو،بکنمخواهممیراکاراینمن،شودمیصاف

باتشخیصبا،انتخاببامابله،دلخوشیباکهایمگفتهماالبتهو،دلخوشیبایاگرفتاريوکتکوبزوریاکهگویدمیحاال

،کنممیانتخاب،کنممیشناساییمن،بکنمنوجودواردراخردتتو،شوممیتسلیممندهدمیجانتودمشناسایی

.فرمانبردارم،کندرستمندرتوراآسماناین،اندازممیرادردهایم،اندازممیراشدگیهویتهم،هستممسئولمن

.استآیهاینبامخالفتجدیدشدگیهویتهمهر،قضاوتیهر،مقاومتیهرپس

جهنّممجبور،راتوجهنّم.کنممیدرستجهنّمبرایتنباشیفرمانبرداراگر:کهگویدمیحاالتیترشتويگذاشتهموالناو

اولما،زوربایابیاییداطاعتبایایا،طوعاًیاکرهاًیا:گفتگویدمی.کندمیمجبورراتو،استذهنهايسختیهمین

،نخوریمکتک،نرویمزوربابگیریمتصمیمتوانیممی،برویمخواهیممیزوربااالنرفتیادماناطاعت،اطاعتباگفتیم

بله.نکشیمسختی

چون وفا بینند، خود جافی شوندکه لَئیمان در جفا صافی شوند

خیلیبیتاینخوب.شوندمیجفاکارخودشانببینندوفااگر، شوندمیصافیهاسختیدرنشنوحرفذهنیهايمن

شکراصالًمنآیا؟کنممیجفاببینملطفمنآیا؟هستمپست،هستملئیمواقعاًمنآیا:کهبگوییدبایدشما،استمهم

هايگرفتاريکهمسئولممنکهدارمقبولمن؟کنممیکارخودمرويمن؟کنممیرضایتحسلحظهایندرمن؟بلدم

کردهایجادمنذهنیمنراچیزهااینکهکنممیقبولمنآیا؟هستمامهوشیاريکیفیتمسئولوبشناسمراخودم

.هستملئیمواقعاًنکنمقبولرااینهااگر؟نهیانکردندایجاددیگران

سختیبایداینهاخوب.کنمنمیگوشهمکسیحرفبه،هستمداناهمخیلی،نکردممننهگویدمیکهاستکسیلئیم

بابگوییمیعنیقضاباماگفتیمبارها.کندنمیلطفاینهابههمخداو،گویدمیکنیلطفاینهابهاگر،بشوندخمتاببینند

کلکوشدهمحاصرهايمحوطهیکدر،نه، دارماختیارمندهدمینشانبهاینقدرکهذهنیمناین،شدیممحاصرهخدا

:گویدمیبخوانیمبله.کندمینگاهدارددائماً،زندمیفوراًرابدلشکهبزرگترينیرويیکچون،بزنیمتوانیمنمی

بند مرغِ بیگانه، فَخ استپايمسجد طاعاتشان پس دوزخ است
میستیزه،کنندمیانکارودارنددردمندذهنیمنکهکسانی؟کسانیچه.استجهنّمشانعباداتمسجدبنابراینپس

یعنیفخ،کهگویدمی.برندنمیبکارراشانانتخابقدرتونیستندمسئولوکنندمیمقاومت،کنندمیقضاوت،کنند
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بیانخوبموالناامروز.کندبیگانگیلحظهایناالناینجادرخدابابخواهدهوشیارياگر،استذهنیمنبیگانهمرغ،دام

کهاستکسیبیگانگیحس،نکنبیگانگیحسشديزائیدهفکراینازوقتی،شويمیزائیدهفکرِصندوق:گفته،کرده

.استبیگانهمرغاینپس،جهدمیدیگرفکریکبه،جهدمیدیگرفکریکبهدوباره،لحظهایندربیندنمیرازندگی

نهایتبیبهشدنزندهو،هستممناینلحظههرشوممیبلنداینکهکندمیاصرارکسیهر،مرغیعنیبیفتددامبهباید

میلحظهایندررازندگیکهاستکسیآشنامرغ،استبیگانهمرغچون.باشددامتويبایداین،کندمیانکارراخدا

مننه:گویدمیکه؟خوانیممیرااینهاچیبرايولی،هستیمبیگانهمرغمابیشترهاتعریفاینباکهکنیدتوجه.شناسد

هايسختی،باشددوزخمنعباداتمسجدخواهمنمیمن،باشمدامتويخواهمنمیمن،باشمبیگانهمرغخواهمنمی

.باشدذهن

کاندرو ذاکر شود حق را مقیمدزد و لَئیمۀهست زندان صومع

سختیبهافتندمیزندانوقتی،دیگرزندانکنندمی،استزندان؟کجاستهاپستودزدهاعبادتگاهیاصومعهگویدمی

تويکردندرامایعنی،موالنازندمیتمثیل.کنندنمیباشندبیرونولی،حقّذکربهمدامآنجادرکنندمیشروع،افتندمی

.بیرونبیاییمنداریمرااششایستگیاینکهبراي،ذهنزندان

کَش سقَرشد عبادتگاه گردنچون عبادت بود مقصود از بشر

بیبهو،بشویمزائیدهذهنیمناززودترچههرکهاستهمینماعبادت،بودهعبادتبشرخلقیابشرازمقصودگویدمی

مندیگراینکهبراي.استعبادتاونهایتبیواوبودنبهشدنزندهیعنی،لحظهایندراوبودن،بشویمزندهاونهایت

و،کندبیانراخودشتواندمیمانهایتبیایناززندگییاخدایعنیاو.کندبیانراخودشماازتواندمیاو.نداریمذهنی

میکشیکردنصورتایندر،داردمینگهراذهنیمنکندمیانکارکهکسیاما.بفرستدجهاناینبهبرکتتاهزاران

.دوزخ،جهنّمیعنیسقَر،استجهنمعبادتشمحل،کنممیانکارمن،دانممیمنکهگویدمیکند

رافضاآوردمیبوجودقضاکهلحظهایناتفاقمقابلدرما،شویممیتسلیمما،باشیمکشانگردنجزوخواهیمنمیماپس

راچیمن،آیدمیپیغامیچهشدهبازفضايایناز،داردمعنیچهاتفاقاینلحظهاینکهببینیمخواهیممی،کنیممیباز

.گویدمیمنبهلحظهاینو،کندمیتعیینزندگیرااین،بیندازمباید

لیک او مقصود این خدمت بده ستآدمی را هست در هر کار دست

زندگیطولدرهمکسیهرو،پردازندمیمختلفکارهايبهکدامهرولی،بشوندزندهبودنبهبایداولهاآدمگویدمی

ریزدمیرابرکتشبودناین،بنابراین،دهدمیانجامرامختلفیهايدادنانجامیعنی.کندمیکارهااقساموانواعخودش

جایییک،استپدرجایییک،زندمیدستکارتاهزاربهآدمییادستکارهردرهستراآدمی.هادادنانجامتمامبه
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مدتطولدر،کندمواظبتخودشازبایدجایییک،استمعلّمجایییک،استعمومخدمتگزارجایییک،استکارمند

بودهایناصلیمقصودولی؟استدرست.باشیمداشتهمختلفهايشغل،بکنیممختلفکارهاياستممکنمانزندگی

مقصود،ماعملوفکربهبریزدبودناینبرکتباید،بدهیمانجامراکاريچهکندنمیفرقهیچ،بشویمزندهبودنبهکه

:راآیهاینگویدمیبله.ریزندمیزندگیبرکاتکهاندکانالیکارها.اندفرعیکارهاآنیعنی.بودهاین

جز عبادت نیست مقصود از جهانما خَلَقْت الْجِنَّ و الْانْس، این بخوان

.و اصالً مقصود اصلی خلقت جهان، عبادت است. نیافریدم پري و آدمی را مگر براي عبادت: این آیه را بخوان که

یکیاستعبادتچیزتادو.استتسلیمبودنبهشدنزندهازقبلانسانعبادت،استبودنبهشدنزندهانسانعبادت

زندهاوبودنبهو،کردیمتمرینمالحظههررافضاگشاییدیگرخیلیوشدیمتسلیماینکهازبعد،لحظهبهلحظهتسلیم

راآیهاینگویدمیپس.نشوهویتهمجدیدچیزبادیگر،داریمنگهراذهنخوابازبیداريوشدنزندهاین،شدیم

اصلیمقصوداصالًوانسانازغیردیگريهوشیاريهریعنیهمپري، عبادتبرايمگرراآدمیوپرينیافریدیمکهبخوان

و.استخودشهمچیهمهو.بکندبیانآنهاازراخودشکهآفریدهزندگیراچیزيهریعنی.استعبادتجهانخلقت

:استاشآیههماین.نیستماذهنبوسیلۀفهمقابلچیزيچنیناینیک

56، آیه )51(ذاریاتقرآن کریم، سوره 

وما خَلَقْت الْجِنَّ والْإِنْس إِلَّا لیعبدونِ

.نیافریدیم پریان و انسیان را جز آنکه پرستشم کنند

شودگر تواَش بالش کنی، هم میگرچه مقصود از کتاب، آن فن بود

کنیبالشونخوانیراآنتواگرولی،استیادگیريودانشکردناضافهوخواندنفنّ،کتابنوشتنازمقصودکهچهگر

کههستیمماکهخدائیتیاین،ماحضورایناینکهبهزندمیتمثیلداردپس.کنیاستفادهآنازبالشبعنوانشودمیهم

هویتهمبصورتهمتوانیممی،مابخوانیمبایدراکتاباین،بودخواهدمامالزندگیدانایی،بیرونذهنازبیاییممااگر

این . ، این درست نیستو تکیه کنیم به دنیاهاشدگیهویتهمدرکنیمگذاريسرمایۀبدهیمیعنی،کنیمبالشهاشدگی

. پس این کار خنده دار است. شبیه این است که آدم کتاب بخرد و بالشش بکند

ذهن بیآییم بیرون، اگر در ذهن بمانیم کتاب زندگی را، خرد کائینات را پس باید از . چرا که ما آمدیم به دانایی او زنده بشویم

آوردیم بالش کردیم زیر سرمان گذاشتیم، و تکیه گاه کردیم می بینید که، ما در حالت هم هویت شدگی متکی به جهان 

ا گذاشتیم، دانایی این پس دانش زندگی را دانایی زندگی ر. به جهان یعنی متکی به هم هویت شدگی هایمان هستیم. هستیم

:و االن تمثیالت دیگر می زند. گویدچیزها را برداشتیم، دارد این را می
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علم بود و دانش و ارشاد و سودلیک ازو مقصود، این بالش نبود

در مورد زندگی هم همین . از کتاب مقصود بالش نبوده، بلکه این بوده که علم یاد بگیري و دانش و ارشاد و سود: گوید کهمی

. این که خدائیت خدا به ما داده منظورش این نبود که به آن متکی باشیم، منظورش این بود که به علم او آشنا بشویم. است

و براي مقصودي ما را آفریده، براي این نبوده که این . ما هم سود ببریم و او هم سود ببردو از این کار. او ما را هدایت کند

. دانش را بدهیم به ذهن و متکی به آن باشیم و دائماً هم بترسیم

برگزیدي بر ظفر ادبار راگر تو میخی ساختی شمشیر را

نند، اگر کسی شمشیر بران داشته باشد که بدرد جنگ می خورد، بیآید این را میخ یک شمیر را که میخ نمی ک: گوید کهمی

بکند و چیزها را از آن آویزان بکند، این آدم نمی خواهد در جنگ پیروز بشود، با چی می خواهد بجنگد؟ بنابراین می خواهد 

د یک میخ بکنیم و خودمان را ببندیم به این شمشیر تیز حضور را ما نبای: گوید کهیعنی می. شکست بخورد و بدبخت بشود

پس با کدام هوشیاري بجنگیم؟ با کدام هوشیاري شناسایی کنیم؟ با کدام . این میخ، آنموقع شکست خواهیم خورد

ادبار یعنی تیره بختی، . هوشیاري بتوانیم هم هویت شدگی ها را بیاندازیم؟ این ادبار است به خاطر قافیه ادبیر می خوانیم

.بدبختی

لیک هر یک آدمی را معبدي ستگرچه مقصود از بشر علم و هدي ست

ببینید می گوید مقصود از بشر، منظور از آفرینش بشر این بوده که اول خدا انسان را هدایت کند، از من ذهنی در بیاورد، 

می . شروع کنیم به آفرینش در این جهانو ما . باید تسلیم بشویم، بعدش هم دوباره هدایت بکند و علمش را به ما بدهد

اي بهشت اي جهنم است، معبد یک عدهگوید که معبد یک عدهگوید مقصود این بوده اما هر آدمی معبدي دارد، و االن می

اند، آنجا باید در سختی عبادت کنند، مجبورشان باید بکنیم، یعنی اي توي جهنم خودشان را محبوس کردهیک عده. است

اي هم با شناسایی حس مسئولیت میآیند بیرون و فضاي درون را باز می کنند، و در این معبد کند نه ما، یک عدهخدا می 

. یکتایی عبادت می کنند

تَهکریم اَکرَم ردم معبدتَهقَملَئیم اَس ردم معبد

ه اینست که او را عبادت شخص فرومایو سبب. اريسبب عبادت شخص بزرگوار، اینست که تو او را گرامی بد

.بیمار کنی

می گوید معبد یا سبب عبادت مرد کریم این است که گرامی بدارش، اما سبب عبادت مرد پست این است که مریضش کنی، 

او را، یعنی سبب این که یعنی بیمار کردن تو اَسقَمتَهیعنی گرامی داشتن تو او را و اَکرَمتَه:می گوید. سختی به او بدهی
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اما سبب عبادت مرد پست، مرد . ابزار عبادت مرد بخشنده یا کریم، هر کسی که به حضور زنده است این را گرامی بداري

. زندگی می کند! ما نمی کنیم. یعنی انسان پست، این است که سختی به او بدهی و بیمارش بداري

مر کریمان را بده تا بر دهندمر لَئیمان را بزن، تا سر نهند

نه اینکه ما بزنیم، ما حق نداریم مردم را بزنیم، موالنا نمی گوید مردم را بزنید، . می گوید انسانهاي  پست را بزن، سختی بده

این . کار کنیمباید ما روي خودمان. می خواهد بگوید که اگر شما لطف کنید به آنها، جواب لطف را لطف نمی دهند من ذهنی

هستیم؟  اگر کسی خودش را بخشیده، دردهاي ابیات دستورالعمل براي ما است که ما ببینیم آیا لئیم هستیم یا کریم 

آن . خودش را بخشیده، دردهاي دیگران را هم می بخشد، بخشنده است و بدون خساست می دهد، این آدم کریم است

. ی بخشد، هم هویت شدگی ها را نمی اندازد این لئیم استکسی که نمی بخشد، آن کسی که دردها را نم

یعنی من شخصاً . ما نمی خواهیم اینطوري باشد. به هر حال قضاي زندگی اینها را در سختی قرار خواهد داد تا تسلیم بشوند

و . ختی یا با زبان خوشگفته باید بیایی یا با س. نمی خواهم زیر سختی بروم تا سر بنهم، بهتر است با انتخاب خودم سر بنهم

. به کریمان ببخش تا میوه بدهند

دوزخ آنها را و اینها را مزیدالجرَم حق هر دو مسجد آفرید

هاي ذهنی سخت گیر جهنم آفریده، جهنم ذهن را آفریده، و براي بنابراین حق هر دو مسجد را آفریده، براي من

اي در جهنم ذهن زندگی می کنند، متاسفانه روزنی هم نیست بیآیند بیرون، مگر به بزرگانی همین است یک عده

ي هم مرکزشان را افزایش داده، فضاي درونش او یک عده. مثل موالنا گوش بدهند و مطالعه کنند و زحمت بکشند

اي فضاگشایی است، مسجد یک عده. را افزایش داده، هی در افزایش، افزایش و فضاگشایی شده محل عبادت آنها

. اي هم دوزخ ذهنشان استمسجد یک عده. فضاي گشوده شده مرکزشان است، یعنی فضاي یکتایی است

تا فرود آرند سر قومِ زحیرساخت موسی قدس در، بابِ صغیر

می گوید موسی در قدس باب صغیر را ساخت، باب صغیر یعنی دري که کوتاه بود و مردم براي این که وارد آن 

بنابر این قوم بیمار . ساختمان بشوند، مسجد بشوند، عبادتگاه بشوند یا معبد بشوند باید سرشان را خم می کردند

. این سر خم کردن نشان تسلیم است. به ایجاد درد بودند، تا آنها سرشان را خم کنندو آزار دهنده که مجهز 

دوزخ آن بابِ صغیر است و نیاززآنکه جباران بدند و سرفراز

هاي ذهنی بلند داشتند، بنابراین دوزخ یعنی جهنم همین باب صغیر است،براي اینکه آنها ستمگر بودند و من

. یعنی باب کوچک است و نیاز به جهنم هم همین است
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ولی ما االن می . احتیاج به جهنم ذهن و سختی هاي آن دارند تا بتوانند خم بشونداي از انسانها  پس بنابراین یک عده

ق این لحظه فضا پس از این ما هوشیارانه در مقابل اتفا. توانیم تصمیم بگیریم که با انتخاب خودمان هوشیارانه تسلیم بشویم

یا اتفاق این لحظه را بدون احتیاج به این دوزخ و اینکه مجبور بشوم که ما سرمان را خم کنیم یعنی . گشایی خواهیم کرد

تسلیم بشویم، ما خودمان هوشیارانه با انتخاب خودمان فضا را باز خواهیم کرد، یا اتفاق این لحظه را بدون قید و شرط 

.ر نشوند براي ما دوزخ درست کنند، سختی بیاورند، تا با سختی ما مجبور به تسلیم بشویمخواهیم پذیرفت، تا مجبو
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گنج حضور در تلگرامهاي هلینک متن کامل برنام
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