
  گنج حضور ٧٧٦ برنامه شماره

  
Program # 776  

 

  ١صفحه: 
  



  گنج حضور ٧٧٦ برنامه شماره

  
Program # 776  

 

  ٢صفحه: 

ماره  ل  س،  وان  وی، د  ۹۶و

یاال وت  و و   و    خا                                                را 
َ
ت و ِش ود  دار     از  د

د یا ر  وی   و  و                                                                     از   د  ّ ق  تا  ی و ی   د و صا

ه او و  ی  ون  ود  ه  حا؟                                 آن   وس   ِ
، ِش د آن    ی یا

یی د ور  د   َدث با
َ
ه  ماشا!                                                              دان گاه  َدث آن

َ
ه  

َ
ب

َ
   

 
َ
د  نا  ه  ه  زآن در دل  ا                                           َدث ا ی ا ود او چا ی و  َد

َ
ت از    ر

ی ه دا س  قد ت 
ّ

ذ ی،  َد
َ
و  ی'                                                     عا بارک و  وی  ی  َد

َ
  رو از 

ی ھا د داروی  ح آ ت  با                                          زان د ت ز  کا ِس ه دا ت ن   و د

ت ف و   ی  و و  ون  ت  ضا                               از 
َ
د  م داد  او را 

َ َ
  یای 

ی عده و   خام  ه ز  ی  ی                                                وا خ  یا باشو و روت   و 

ت ور م  ه آن  د  و م  یا                                      ن  ت  و ه  ی دار  عده    ن 



  گنج حضور ٧٧٦ برنامه شماره

  
Program # 776  

 

  ٣صفحه: 

رد ن کاری  چ ش ود،  ر  قاضا                                             سگ  ت تک و گام  و ش     آ

ک؟ دح  رد  ه  ک  ت و   وا؟                          و د وی ح د  ه آ ی چاالک  و   و 

ق قا صاو  ف  ن  ا                                       مای از ا
َ

ن
ْ َ أَس َع

َ
ک

ْ
 َو ال

َ
َوة

ْ َ ْ
َم ا

َ َ
ْن 

َ
  یا 

ی) ی  ت  ما  راب و  ه  ما    ( ای آن

  
   



  گنج حضور ٧٧٦ برنامه شماره

  
Program # 776  

 

  ٤صفحه: 

  كنم:از ديوان شمس موالنا شروع مي ٩٣شماره  با سالم و احوالپرسي برنامه گنج حضور امروز را با غزل

 ٩٦مولوي، ديوان شمس، غزل شماره 

  لب را تو به هر بوسه و هر لوت مياال

  تا از لب دلدار شود مست و ِشكَرخا

فرم بي خدا يا خدائيت هستند از جنس هوشياري هستند، پس موالنا امروز خطاب به همه انسانها كه از جنس امتداد

تو از جنس خدائيت  :گويد كهپس مي .تو به هر غذا و به هر بوسه اي خودت را آلوده مكن :يد كهگومي ،هستند

كه به خودش  ،تواني اين لحظه از جنس خدائيت بشوياين قدر هوشياري تكامل پيدا كرده در تو كه مي هستي و

تواني تماس پيدا كني بعنوان يبنابراين م ،از جنس بينهايت باشي ،يعني روي بينهايت ايزدي بايستي ،آگاه شده

  .هوشياري با خدا

بوسه يعني تماس پيدا كردن و لوت يعني غذا، پس تو اگر آمدي به اين جهان با اقالم ذهني بصورت فكر هم هويت 

فهمي كه تو از جنس هوشياري هستي و هم هويت شدگي و من ذهني درست كردي حاال به اندازه كافي مي شدي

پس هر بوسه  .يا مرتب آنها با آنها تماس پيدا كني ،اي مركز تو چيزي نيست كه تو بايد بخوريهاي مركز تو و درده

در اينجا منظور غذاي معنوي  .كنيمتجسم ميمان و هر لوت، لوت يعني غذا، هر چيزي كه ما بعنوان غذا در ذهن

را از آن مان فضا باز كنيم و غذايدر اين لحظه ما بايد در اطراف اتفاق اين لحظه  پس منظورش اين است كه .هست

  .و به جهان براي غذا و تماس معنوي نگاه نكنيم ،فضاي گشوده شده بگيريم

اگر بعنوان خدا  .غذاي معنوي هست، توجه كنيد كه اينجا غذاي جسمي مطرح نيست كه ما بايد بخوريم زنده بمانيم

 ،يعني االن در اين لحظه درد نكشيم ،درد نخوريمبرسد كه غذاي هم هويت شدگي مخصوصاً غذاي مان اين قدر عقل

عشقي كه از  ،آيدبركتي كه از آنور مي ،آيدحتماً غذايي كه از آنور مي ،و فضا را در اطراف اتفاق اين لحظه باز كنيم

 و براي خوشي هاي بيرون و گرفتن تأييد و توجه و ديده شدن به .خوريممي آيدآيد شادي كه از آنور ميآنور مي

تواني معشوق عرفاني مي ،از لب دلدار ،تو از لب خدا :گويد كهاگر اين شرط را برقرار كنيم مي .كنيمجهان نگاه نمي

پس پيغام اين هست كه به هر چيزي كه ذهن نشان  .مست بشوي و شكر خاينده بشوي يعني شيريني آن را بگيري

ن ديگر مست كننده و شادي بخش نيست آن ديگر از اگر به ذهن آمده باشد آ است، دهد كه اين غذاي معنويمي

  .گويد اين معنوي است تو توجه نكنآيد و ذهن ميو غذاي معنوي كه از جهان مي ،آيدآيد از جهان ميآنور نمي
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براي اين است كه ابياتي در آن است كه با توجه به  ،كنمين غزل قبالً خوانده شده علت اينكه دوباره تكرار ميا

و كاربردش را در  ،توانيم خيلي عميق تر به اين غزل نگاه كنيمكرده ايم ما مي كه در مثالً دو سال و نيمپيشرفتي 

يكي بيت سوم است كه در  ،دو تا بيت است در اين غزل كه امروز من روي آنها تأكيد خواهم كرد. خودمان ببينيم

 .كندالنا به سر و صداي نشيمنگاه خر تشبيه ميواقع صحبت هاي من ذهني را يعني فكرها و بيانات من ذهني را مو

 ؛براي اينكه اين بيانات مخرب هستند ،تواند از بيانات من ذهني بكندو اين ديگر باالترين تحقيري است كه موالنا مي

   . چه مال خودمان باشد، چه مال ديگران.آوردو من ذهني اينها را به عنوان سازنده به حساب ما مي

بوسيله  گويد مواظب باشبيتي است كه مي ،روي آن تأكيد خواهيم كردبسيار مهم است و مطلب ديگر كه 

  :ديگر بلعيده نشوي، بلهذهني هايمن

 ٩٦مولوي، ديوان شمس، غزل شماره 

  خواهي كه ز معده و لب هر خام گريزي

  باش چو درياپرگوهر و روتلخ همي

يعني هوشياري  ،شويتو بايد در حاليكه مرتب به خدا زنده مي ،عندخام تو را نبلذهني هايمنخواهي كه معده اگر مي

  .اطرافت اين ها را به هدر بدهندذهني هايمناين را پنهان كني و نگذاري  ،كنيرا از هم هويت شدگي ها آزاد مي

يشاوندانمان حتي خو مان،ايم به اين راه معنوي خودمان را از آسيب دوستانتوانيم وقتي آغاز كردهچجوري ما مي

موالنا امروز ابياتي را كه خيلي ها را هم قبالً خوانده ايم بيان خواهد  ،نگه داريممان بچه هاي مان،همسرمان نزديكان

  كرد. بله.

 ٩٦مولوي، ديوان شمس، غزل شماره 

  تا عشق مجرّد شود و صافي و يكتا            تا از لب تو بوي لب غير نيايد

مثل  ،دهد كه اين ها را ما الزم داريم و توي اين ها زندگي هستي بيرون را كه ذهن نشان ميپس ما اگر اين غذاها

و بجاي آن بركات  ،تأييد و توجه احتياج به قدر شناسي، احتياج به ديده شدن، احتياج به مهم بودن را نخوريم

  .يعني نور بخوريم ،ايزدي بخوريم

   ١١٩٨ بيت پنجم، دفتر مثنوي، مولوي،

  ناسزاست را او مر حيواني قوت               خداست نور بشر صليا قوت
آيد و قوت يا غذاي اصلي ما هوشياري است كه از آنور مي ،ماند بعنوان يك سيستم بستهمن ذهني مثل حيوان مي

واني كه در اين حال ما بايد در حال تسليم باشيم فضاگشايي كرده باشيم اما قوت حيواني غذاي حي .دَمِ ايزدي است
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و تعريف غير اين است كه هر چيزي به ذهن  ،پس تا از لب هوشياري ما بوي غير .آيد براي ما ناسزا استاز بيرون مي

  . يعني غير از خداست ،تان بتواند در بيايد اين غير است

ت بگيريم غذا تواند باشد، و اگر باشد و ما از آن هويخواهد بگويد كه در مركز ما غير از خدا چيز ديگري نميمي

 ،بوي لب غير نيايدمان تا اگر از لب ،آيد آنجاكند خدا نميبخوريم زندگي بخواهيم در اينصورت خدا به ما توجه نمي

شود كه ما با او يكتا بشويم اين تو يك چيزهاي نمي .شودبا زندگي يكتا ميمان يعني وحدتمان در اينصورت ما عشق

و يكتا باشد  ،ا، جدا از چيزهاي بيروني و صاف باشد يعني چيزي توي آن نباشدمجرد يعني تنه. بيروني هم باشد

و چيزي در درون اين  ،يعني ما و او يك فضاي بينهايت گشوده شده باشيم و خودمان را از او نشناسيم .يكتا باشد

  . پرستيم نباشدو ما آن را هم مي ،يكتايي بعنوان اينكه او هم هست

  :گويدخوانم ميچند تا بيت مي و در مورد اين غير يك

 ٣٤٢مولوي، ديوان شمس، غزل شماره 

 مشين با خود، نشين با هر كه خواهي

 ز نَْفس خود ببر، اغيار اينست

گويد: با من ذهني ات ننشين، يعني اگر ما هوشياري هستيم، هوشياري بكش عقب بعنوان هوشياري ناظر زنده مي

قوام به او نده، نيازهاي او را غذاهاي  مراوده نداشته باش، ،نشست و برخاست نكنبشو به بينهايت خدا، و با من ذهني 

اين  .دنتواند به تو آسيب بزنخواهي مصاحبت كن نميبا هر كسي مي ،او را برآورده نكن، اگر با نفس خودت ننشيني

دردهاي شان به ما لطمه  توانند با من ذهني شان ونشان اين است كه تا زمانيكه ما من ذهني داريم ديگران مي

   .جدا شو و با آن هم هويت نشو گويد كه از من ذهني ات بِبُر يعنيبزنند، و بعد مي

غير . گذارندبراي اينكه غير در ما همين من ذهني خودمان است غيرهاي ديگر هم از همين طريق روي ما اثر مي

  گوييم يعني غير از خدا و در جاي ديگر خوانده ايم وقتي مي

 ٣١٠٧مولوي، مثنوي، دفتر دوم، بيت 

  آنكه در انديشه نايد، آن خداست      هرچه انديشي، پذيراي فناست

و آن چيزي كه  ،اين چيز حتماً فناپذير است ،بنابراين هر چيزي كه به فكر ما بيايد ما بتوانيم درباره آن فكر كنيم

توانيم پس آن چيزي كه درباره اش نمي. فقط آن خداست توانيم درباره آن بينديشيمآيد و ما نميدر انديشه ما نمي

چون هر چيزي كه مورد آن  .توانيم آنجا را درست كنيمپس با انديشه نمي ،بينديشيم آن بايد دل ما را پر كند
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يعني هر تعريفي كه در . حتماً جسم است و فناپذير است، و خدا فناپذير نيست ما هم فناپذير نيستيم ،انديشيممي

خدا ، كنيم در مورد ما هم صادق است مثالً خدا از جنس بينهايت است ما هم از جنس بينهايت هستيمرد خدا ميمو

و ابديت در مورد ما يعني آگاهي از اين لحظه ابدي يعني بيدار  .از جنس ابديت است ما هم از جنس ابديت هستيم

بدي، و اين لحظه هميشه اين لحظه است، و ديگر شدن از خواب فكر و بيدار ماندن و آگاه ماندن از اين لحظه ا

پس ما بايد از انديشه خارج بشويم از انديشه خارج بشويم  .آيدو اين لحظه به انديشه نمي .گذشته و آينده نيست

  گويد:مي. يعني از گذشته و آينده خارج بشويم

 ٣١٠٨مولوي، مثنوي، دفتر دوم، بيت 

  بر دِر اين خانه گستاخي ز چيست

  دانند كاندر خانه كيست؟ميگر ه

  يعني از آن دربياييم  ،براي اينكه ذهن واقعًا خانه خدا نيست ولي در آن است ،بر در اين خانه خدا كه االن هستيم

ما بايد از اينجا پاشويم برويم آنور بعنوان  ،فضاي يكتايي همسايه من ذهني است يا ذهن است .آن تو هستيم

به اين توجه نكن از اين غذا نگير، بند ناف جهان را ببر تا يك غذاي ديگري به تو  گوييمكه داريم مي ،هوشياري

كنم، اينها براي چي كنم، مقاومت ميقضاوت مي ،دانم، غمگينمبر در اين لحظه گستاخي يعني اينكه من مي بدهم.

دانيم و به ذهن  اين را مياگر حقيقتاً  .دانيم در خانه كي هست، در خانه كي هست؟ در خانه خدا هستاگر مي ؟است

پس چرا اين قدر گستاخ هستيم؟ پس معني غير را  .دانيمدانيم يعني نميدانيم، هر چه را كه به ذهن مينمي

  . فهميديم

كه عمدتًا از مقاومت است  ،انديشدخواهد بگويد كه هر چيزي كه اين من ذهني ميحاال پس از اين مقدمه موالنا مي

قضا يعني او در اين لحظه . دانم در مقابل دانستن خداست و قضا استو اين مقاومت و من مي ،نمدااز اينكه من مي

كند و ديگر با قضاوت خدا كاري گويم من ذهني من قضاوت ميو اگر من مي ،كنيمكند و ما قضاوت نميقضاوت مي

  ندارم اين گستاخي نيست؟ پس چي هست؟

با من ذهني  ،داندو او بهتر از شما مي ،و زندگي عقل كل است ،كندقضاوت ميدانيد در اين لحظه زندگي اگر شما مي

براي چي حاال  ،يك فلسفه منطق خار و ذليل و مستهان داريد ،دانيدتان شما فقط چيزهاي هر چه بيشتر بهتر را مي

براي  ،است خورد يعني گستاخهر كسي غم مي، توجه كنيد عمالً گستاخي يعني غم خوردن گستاخ هستيم ما؟

  دانم. گويد ميمي ،كندفضاگشايي نمي ،اينكه به قضا توجه ندارد
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  :رسيم به اين بيتپس از آن مي

 ٩٦مولوي، ديوان شمس، غزل شماره 

  آن لب كه بود كون خري بوسه گه او

  كي يابد آن لب، ِشكرِ بوس مسيحا؟

بعبارت ديگر خدا  .ا به خودش كه خداستيعني قائم شدن ذات م ،مسيحا نماد آگاهي هوشياري از هوشياري است

بعد اگر ما اجازه بدهيم و گستاخ نباشيم و قضاوت نكنيم و مقاومت  ،كندآيد بصورت ما من ذهني درست ميمي

شود و بينهايت كشد عقب و روي خودش قائم مييواش يواش مي ،دانم و هر لحظه تسليم باشيمنكنيم و نگوييم مي

  گذاريم.ستيم، نميچون ما مزاحم ه. شودمي

مثًال بگوييم با خدا، با  ،بنابراين شكر بوسه مسيحا يعني شيريني بوس اينكه ما بعنوان هوشياري تماس پيدا كنيم 

گويد كه آن مي. نه با ذهن به عين، تبديل .كه من ذهني نيستيم، بگوييم اصلمان، يا يكدفعه ببينيم ما كي هستيم

كند فكر من ذهني را؟ خيلي تحقير است چرا اين قدر تحقير مي ،ه خر استگالبي كه بوسه گاهش همين نشيمن

يا مثالً دنبال جفتش  ،چون عرعر خر يا مثًال دنبال علف است ،گويد مثل عرعر خربراي اينكه حتي نمي .ديگر اين

همينطور گفتار من  ،است يا مثالً يك منظوري دارد از اين كار، ولي آنجاي خر هيچ حساب و كتابي در گفتارش ندارد

  .نه تنها سازنده نيست بلكه مخرب هم هست ،ذهني

هيچكس نيست كه شك كند به فكرهاي من ذهني . دانيمو ما بيانات خودمان را فكرهاي خودمان را وحي منزل مي

آيا واقعًا خدا منظورش اين بوده؟  ،سازمخودش، هيچكس نيست كه شك كند بگويد اين همه كه درد من مي

د اين قدر ذليل كند؟ يا اشكال من دارم اگر اشكال دارم پس چيست؟ موالنا وده كه من را خلق كناين ب منظورش

  . گويد مواظب باش فكرهاي تو از سر و صداي آن جاي خر هم بد تر استمي

ديم، آن مطابق هر چيزي كه خورده و هر گازي كه دارد، ما هم هر چيزي كه خورديم از بيرون، چي خورديم؟ درد خور

هستيم و هم هويت مان رنجش خورديم، كينه خورديم، توقع خورديم، هم هويت با پول هستيم و هم هويت با جسم

خوب از مخلوط اين دردها و هم هويت شدگي چه بادي  .با هزار تا چيز هستيم هم هويت با دردهاي ديگر هستيم

  .آيد بيرونكه از آنجاي خر ميهمان سر و صدايي  آيد بيرون؟آيد بيرون چه سر و صدايي ميمي

اگر  .و حاال اين صحبت موالنا االن بايد با دانشي كه ما از موالنا ياد گرفتيم چند تا قضيه هندسي را ياد شما بياورد

  :كنمچند تايش را من سريع يادآوري مي .نياورد معني اش اين است كه شما به اندازه كافي آن ها را نخوانديد
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كند و بخاطر آن خواهيم ثابت كنيم كه االن اين فكري كه من ذهني من و شما ميابت كنيم؟ ميخواهيم چي را ثمي

آيد، تحقير آميز هستند، از زندگي نمي ،اين فكرها بي ارزش هستند ،خوردو غم و غصه مي ،كشداين قدر درد مي

شود از چيزهاي بيروني كه به ذهن ميكنيم آيد كه ما فكر مياز فلسفه غلط ما مي ،آيداز فكر كردن محدود ما مي

   .در حالتي كه ما خود زندگي هستيم. آيند زندگي گرفتمي

هويت  ،خواهيمرفتيم از چيزهاي بيروني زندگي مي ،به خدا زنده بشويم ،ما بجاي اينكه به خود زندگي زنده بشويم

اينها به ما احساس امنيت  ،خواهيمميخواهيم و احساس امنيت خوشبختي مي را گم كرديم،مان خواهيم، هويتمي

بعدها خواهيم ديد كه موفقيت ، خواهيمآيند، موفقيت ميبركات از آنور مي .دهندو خوشبختي و چيزهاي ديگر نمي

كنيم در اين لحظه وصليم اگر ما بوس مي ،در اين لحظه اگر ما در اين لحظه هستيم بعنوان هوشياري .لحظه اي است

ما در اين لحظه خوشبخت  .شويمريزد به فكر و ما، ما داريم موفق ميندگي و شادي زندگي ميبه زندگي و خرد ز

و  .خوشبختي و موفقيت لحظه اي است، نه اينكه مستلزم داشتن اين است و آن است، اينطوري نيست .شويممي

   .ايمحاال ببينيم بايد به ياد اين بيت افتاده باشيد كه شما اخيرًا چندين دفعه خوانده 

 ٥٥٠مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بيت 

  تندنفسِ زنده سوي مرگي مي              كندچون ز زنده مرده بيرون مي

بنابراين زندگي  ،ما امتداد خودش هستيم :موالنا با توجه به آيه هاي قرآن كه چندين بار توضيح داديم به ما گفته كه

هر چيزي كه با فكر آن هم هويت شديد، با ت شدگي ها شديد، زنده هستيم اصل ما، االن جذب هم هوي ،هستيم

درست است؟ ولي وقتي هم هويت شده ايم يك من ذهني بوجود آورده ايم كه مرده است، بنابراين خدا مرتب 

يعني من ذهني را  .مرده را بيرون كنداين  ،اين مردگي را ،خواهد از اين زنده ما كه امتداد خودش هم هستمي

   .خواهد من ذهني را جدا كند از ما كه زندگي هستيمافتد بوسيله قضا مي، پس هر اتفاقي االن ميبيرون كند

آن موقع نفس فعال و زنده يعني من ذهني فعال كه فكرهايش را اينجا موالنا به ، كندچون ز زنده مرده بيرون مي

آن بيت شما را به ياد اين بيت انداخته باشد  .دانيمكند و ما اين را نميتخريب مياش ههم ،نشيمنگاه خر تشبيه كرد

  كه جزو قضاياي هندسه معنوي است. 

و حاال اين فايده اش چي هست؟ فايده اش اين است كه اگر ما در اينجا با هم ثابت كنيم كه واقعًا اين من ذهني 

شايد برداريم، ان مو فكرهاي شبيه صداي آنجاي خر است، شايد دست از نفس ،فكرهايش مخرب است ،مخرب است

قبول كنيم كه بابا من نبايد خودم را جدي بگيرم، نبايد فكرهايم را جدي بگيرم، حتي نه تنها فكرهاي خودم را 
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حاال يكي خشمگين  .فكرهاي همسرم را هم و بچه ام را هم دوستم را هم و ديگران را هم جدي نگيرم ،جدي نگيرم

من يادم نرفته كه من آسيب ديده ام، اين حرف را چرا زدي به  ه،ده سال پيش يك حرفي زد ،شده يك حرفي زده

اين نفس زنده من چرا آن را جدي گرفته و غم و غصه كرده؟  ،من؟ اين چه حرفي است؟پس من چون نفس زنده دارم

   .ول كن من را ،كه به من بگويد بابا دست از سر من بردار ،خواهد حول مرگ بتند، تخريب كندبراي اينكه مي

گويد بابا سر و صداي من شبيه آنجاي خر است ول كن من را برو به ين من ذهني ما هر لحظه به زبان بي زباني ميا

اين  .زندآيد به تو ضرر ميخواهي؟ مگر نمي بيني كه هر چيزي از من ميدانايي ايزدي، وصل شو آخر از من چه مي

دارد بدن ما را،  .گويد به ضرر ماستهني ما هر چه ميآيد كه من ذپس دوباره يادمان مي .بيت را يادآوري كرد

و با آن هم هويت  ،كند، ما نبايد حرف هايش را جدي بگيريمكارهاي ما را در بيرون حتي امور مادي ما را تخريب مي

ه دانايي گويد بتا امروز غزل مي ،شما بايد رها كنيد برود ،خواهد برودميرد ميبينيم اين دارد ميو وقتي مي .بشويم

  .درست است؟ اين بيت را خوانديم. ايزدي وصل بشويم

شويم كه اين فكرهاي من ذهني كه موالنا تشبيه كرده به سر و صداي آنجاي خر حتي در مقابل االن ما متوجه مي

 ،يعني ما اين قدر ناآگاه شديم در ذهن كه در اين لحظه قضا. آيد، يعني قضاوت خدا در اين لحظهقضا هم در مي

گوييم اين چه كند، ميما در مقابل آن مقاومت مي ،آوردخرد كل يك اتفاقي را براي ما بوجود مي ،يعني خرد ايزدي

اين  .شويمتسليم نمي ،كنيمكنيم و ستيزه داريم و فضا را باز نميكنيم و مقاومت مياتفاقي است؟ ما قضاوت مي

و شما بجاي  ،گذارداالن يك چيزي را جلوي شما مي ،كنددرست است؟ كه ذهن خدا كه تمام كائنات را اداره مي

  كنيد. اينكه فضا را باز كنيد و صبر و شكر كنيد اعتراض مي

خوب قضا دنبال چيست؟ تدبير خدا در اين لحظه دنبال چيست؟ دنبال اين است كه جان من ذهني را بگيرد. همين 

يك يا چند تايش را قضا  ،ن با صد تا چيز هم هويت شديمتند، پس ما كه االاالن گفتيم كه من ذهني حول مرگ مي

خواهد بگيرد، شما آن قانون قضا را و تدبير قضا را قبول داريد؟ يا من قضا و قدر يعني خدا مي ،خواهد بگيردمي

ظلم يعني چي؟ اين چرا بايد اين قدر به من . توانم رها كنماين را من چسبيدم به آن و نمي :گويد كهذهني شما مي

دارم  ،، يا اين چيز را از دست ندهمورمآبشود و خدا كجاست؟ يا من انتظار دارم اين را به دست بياورم به دست نمي

  آورد. دهم، پس اين دو بيت را هم يادمان مياز دست مي
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 ١٢٥٩مولوي، مثنوي، دفتر اول، بيت 

  كندهم قضا جانت دهد، درمان             گر قضا صد بار، قصد جان كند

كنيم يك چيزي را از ما و ما فكر مي ،كندآوريم كه قضا قصد هم هويت شدگي ها را ميو ما به ياد خودمان مي

را بدهد و دردهاي مان جان اصلي ،تا به ما جان ايزدي بدهد ،ولي آخر سر ما بايد تسليم قانون قضا بشويم ،گيردمي

   :ارها خوانديمما را درمان كند و همينطور اين بيت كه بارها و ب

 ١٢٦٠مولوي، مثنوي، دفتر اول، بيت 

  زند  بر فراز چرخ، خرگاهت                          اين قضا صد بار اگر راهت زند

گيرد آن يكي را هم، براي آن يكي را هم مي ،تواني برويگويد اين راه را نميگيرد مياگر قضا االن جلوي ما را مي

بعد آن موقع  ،دهيمني جلوي ما گذاشته به ضرر ماست، و ما به حرف آن جاي خر گوش مياينكه آن راه ها را من ذه

شما ديگر بياييد قبول كنيد كه اين فكرهاي ما  :گويدولي مي .آييمآييم، يعني تدبير خدا در ميجلوي قضا در مي

خواهد اين او مي .كنيماومت نميدر مقابل قضا مقمان بي اثر است كارايي ندارد، پس بنابراين با فكرهاي من ذهني

چادر بزرگي را باز كند االن كه ما  .هم هويت شدگي هاي را بگيرد و اين فضا را باز كند به اندازه بينهايت خدا كند

  .كنيمتوي محدوديت ذهن داريم زندگي مي

شويم كه هر چه جه نميخوب اين دو تا را هم گفتيم پس يادمان آورد اينكه ما جلوي قضا ايستاديم و همينطور متو

  .شود اينها مخرب هستنديعني از من ذهني ما صادر مي ،گويدكه فكرهاي هم هويت شده ما مي

 ١٦٣٦مولوي، مثنوي، دفتر دوم، بيت 

  گذشت از سوي مكتب آن زمانمي                      فلسفيِّ منطقِيّ ُمستَهان

اين فلسفي منطقي مستهان بوده و آن عبارت از اين بود كه  ،يدي شما گرفتولي چيزي كه اخيراً ما گفتيم و همه 

گويد كه انسانهايي كه يا موالنا مي .خواندهمين االن يك هوشياري كه از جنس خداست در شما يك آوازي مي

صل هوشياري هايي كه رفته اند به جهان برگشته اند در اين لحظه به بينهايت خدا زنده شده اند، به دانايي ايزدي و

كنند كه اي انسانها، كه آب حيات شما زير فكرهايتان پنهان شده، اين را كي دائمًا اين سؤال را مطرح مي ،هستند

   .كندشود؟ يا من با تدبير قضا؟ اين سؤال را ميآورد؟ آيا فكرهايي كه از آنجاي خر صادر ميبيرون مي

كند دائمًا اين سؤال را مطرح مي ،خود شما هستيدپس در جان شما در نهاني ترين قسمت شما يك باشنده اي كه 

آيا شما با فكر كردن هاي پي در پي اين آب را بيرون خواهيد  ،كه من كه زندگي هستم زير فكرها پنهان شده ام
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شود، آن كسي كه حاال اين فلسفي منطقي مستهان، دوباره مستهان تر مي آورد يا خدا با تدبير قضا و كُن فَيكون؟

  كنيم به آنجاي خر. بيه ميوقتي تش

كند كه چيزها زندگي دارند، بنابراين فلسفه اش هر هوشياري كه آمده به اين جهان چسبيده به چيزها و فكر مي

با آنها هم، هم هويت شده  وچه بيشتر بهتر از اين چيزها است، براساس اين فلسفه يك سري فكر بافته پشت سر 

منطقي مستهان خار و ذليل كه حرف هايش شبيه آن جاي خر است، و  اين هم منطق آن است پس اين فلسفي

يم فترگهويت شده ما سيستم فكري ما كه آن را سفت اصالً فكرهاي هم  ،مكتب جامد دارد، ما هم مكتب جامد داريم

   .هم فلسفه اش هم منطقش خار و ذليل است .اين يك مكتب است، مكتب شخصي خود ماست، كه غلط است

آب حيات ما زير فكرهاي ماست و ما دچار اين : اين از مكتب خودش شنيد اين را يعني سؤال اين استپس بنابر

هر چه تند تند فكر كنيم در  . وبيماري شده ايم كه از يك فكري بپريم به يك فكر ديگر تا زندگي به دست بياوريم

رسي، گويد كه اين كار را بكن به زندگي ميولي اين آنجاي خر به ما مي .شويمبيشتر گم ميمان حقيقت در فكرهاي

  ا تدبير خدا را؟يحاال ما بايد حرف كه را باور كنيم؟ سر و صداي آنجاي خر را 

گويد مي ،آيدگويد نه، اوًال كه از شنيدن اين خوشش نمياما فلسفي منطقي مستهان كه سيستم بسته اي است مي

گيرم، از فروش خودم و پز دادن گيرم، از جسمم ميم، از پولم ميگيريعني چي؟ من همين آبي كه از بيرون مي :كه

گوييم نه مگر اينها آب حيات نيستند؟ مي ،گيرماز اين تأييد و توجهي كه از مردم مي ،گيرمخودم به مردم مي

 يعني اين من ذهني نه تنها حرف هايش بي ارزش و .آيدپس بدش مي .براي همين است كه بيچاره شدي ،نيستند

  آيد، بنابراين كني بدش ميكني و مسائل را خودت ايجاد ميبي اثر است. به او هم بگويي تو غلط فكر مي

 ١٦٣٧مولوي، مثنوي، دفتر دوم، بيت 

 گفت: آريم آب را ما با كُلَند                 چون كه بشنيد آيت او از ناپسند

  .توانيم آب را بيرون بياوريمي ما ميذهنده مثل الگوهاي پس گفت كه ما با همين فكر كردن ها و ابزارهاي ساخته ش

 ١٦٣٨مولوي، مثنوي، دفتر دوم، بيت 

 آب را آريم از پستي َزَبر                                               ما به زخمِ بيل و تيزيِّ تبر

اينكه اين آدم حتي عذرخواهي هم خواهيم بشويم، براي و يك چنين آدمي هم ما نمي .دانيد غلط استبله؟ كه مي

كنيم خودش را به يكي هوشياري ايزدي است كه وقتي فضا را باز مي :كننديعني در ما دو تا قلم كار مي .بلد نيست

 كندقوام پيدا مي ،بنديمكنيم و فضا را ميكنيم، ستيزه ميدهد، يكي من ذهني كه وقتي مقاومت ميما نشان مي
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 يكي همه چيز را بلد است كه بلد نيست، ،يكي عذرخواهي بلد است .شويم اوما مي هدخودش به ما نشان مي د

  :بنابراين به ما گفت

 ١٦٤٢مولوي، مثنوي، دفتر دوم، بيت 

 نور رفته از كَرَم، ظاهر شدي                         گر بناليدي و مُستَغِفر شدي

  بله

 ١٦٤٣مولوي، مثنوي، دفتر دوم، بيت 

 ار هم در دست نيستليك ِاستِغف

 ذوِق توبه ُنقِل هر سرمست نيست

توانيم و اين اختيار را از خودمان گرفته ايم كه ما مي ،كنيمپس تا زمانيكه به حرف هاي من ذهني خودمان گوش مي

ن شويم و اجازه بدهيم كُن فَكان يعني خدا با قانون قضا و كُبتسليم  ،عذرخواهي كنيم، و برگرديم فضا را باز كنيم

اين است كه ما در اينجا با هم روشن  ،شويم كه اولين شايد قدمما را از من ذهني آزاد كند. و امروز متوجه مي ،فَكان

اين فكرها مؤثر نيستند بلكه مخرب  ،به ضرر من است ،شودكنيم حقيقتًا اين فكرهايي كه از من ذهني من صادر مي

و اگر قرار باشد كه مسائل من حل . آينداين ها از آنور نمي ،ستنداصًال سازنده نيستند، تكرار مكررات ه ،هستند

من ذهني ام شدم و  بينمبشود بايد فضا را باز كنم يك خرد ناب و مشكل گشا از آنوري بيايد، و من هر لحظه كه مي

  كنم بايد عذرخواهي كنم، بله؟دارم مقاومت مي

اين  .شايد شما فوراً به يادش افتاديد ،اندازدشده به يادمان ميبله يك قلم ديگر هم از آن چيزي كه آن بيت خوانده 

و اين تعريف دورانديشي يا تأمل  .است كه حضرت رسول گفته است كه به خودتان يعني من ذهني تان شك كنيد

بلكه خرد ورزي يعني فكر و عمل  ،خرد ورزي نه تسليم شدن به انديشه هاي من ذهني .يعني خردورزي است .است

پس ببينيد چهار تا مورد ما پيدا  .بريزدمان يعني در حال وصل بتواند خرد زندگي به فكر و عمل، ن با خرد كلكرد

  گويد: مي. نشيمنگاه خر استسر و صداي كند اين بيت را كه فكرهاي من ذهني شبيه كرديم كه تقويت مي

 ٢٦٧مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بيت 

 تا ُگريزّي و، شوي از بَد، بَري                          يَبد بَر  آن باشد كه ظَنِّ  حَْزم

تأمل اين است كه ظن بد به خودت ببري، يعني هر كدام از ما بايد به خودمان و فكرهايمان شك  وپس دور انديشي 

گي بيايد تواند از طرف زنديعني بگوييم كه فكر ديگري بهتر از اين فكر من هم وجود دارد، اوالً اين فكر مي ،كنيم

بعداً خواهيم خواند مثالً بهتر است كه به يك عارفي مثل موالنا وصل  ،توانم به زندگي وصل بشوماگر هم من نمي
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من كه تا حاال هر چه فكر كردم به ضررم بوده، آخر چرا روابط من با همسرم درست  .گويدببينيم او چه مي ،بشوم

كند، شود؟ كار من در بيرون گشايش پيدا نميهايم درست نمي شود؟ با دوستشود؟ با بچه هايم درست نمينمي

به من ذهني ات  ،جوابش اين است كه سؤظن پيدا كن به خودت ؟شود، من چه اشكالي دارمدرد و غم من بيشتر مي

  .كندن فكري نميوولي من ذهني هيچ موقع همچ .خورندكه اين فكرهايت به درد نمي

  اب صحبتسعدي، گلستان، باب هشتم در آد

  زمين عقل منعدم گردد بسيطاگر ز  
  به خود گمان نبرد هيچكس كه نادانم

پس بنابراين دورانديشي  .كند كه نادان استگويد عقل را بردارند هيچكس به خودش شك نمياگر از روي زمين مي

   .و دور باشي از دردسر از اين من ذهني، و اشكاالت او ،است كه به خودت ظن بد ببري، تا فرار كني از اين بدياين 

 ٢٦٨مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بيت 

 گفته ست آن رسول» حَزْم سُؤ الظن « 

  دان اي فَضولهر قََدم را دام مي

گيريد يا هم من ذهني يكي ديگر را جدي هر موقع شما خودتان، خودتان را جدي مي ،اين هم يادمان باشد 

شما به من ذهني تان شك  :كه پيغمبر بوده و به او وحي شده گفته كه اين بيت يادتان بيايد كه يك كسي ،گيريدمي

پري به يعني اي من ذهني كه مرتب از اين فكر مي ،اي زياده گو ،و هر قدم را اي حراف .كنيد، و اين خردورزي است

   .فهميافتي تويش نميتو مي .آن فكر، هر كدام از فكرها يك دام است، تله است

افتيم به يك صندوق هم هويت شده ديگر مي ،آييمور است وقتي ما از يك صندوق بيرون ميحقيقتاً هم همينط

اگر اين  ؟بايد به اين جور فكرها شك كنيم كه اين ها درست هستند يا نه ،بنديمفاصله بين دو تا صندوق را مي

   .شويماست، و ما اين را متوجه نميدر دراز مدت به ضرر م ،فكرها در حالت هايي در بيرون به نفع ما باشد بلحاظ مادي

  اين ابيات را قبالً خوانده ايم. بدگماني به من ذهني خود حزم يا دور انديشي است اين حديث است.

  .بخوانم بله اين بيت را هم

 ٢٦٩مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بيت 

 هر قَدَم دامي است، كم ران اُوستاخ     روِي صحرا هست هموار و فراخ

يعني از اين فكر  .و تو با ذهن در اين جهان گستاخانه ندو، مواظب باش ،نابراين هر قدم يك دام استگويد بمي

من هر فكري بخواهم  ،اين صحراي صاف است ،مرتب به آن فكر مرتب نپر كه هيچ تله اي نيست، هيچ چيزي نيست
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ولي هر قدمش دام است  ،آيدموار ميظاهرًا صاف و فراخ و ه .كنم، هر فكر هم هويت شده اي، نه اينطور نيستمي

  .اوستاخ يعني گستاخ كه االن معني كرديم گستاخ را كه يعني چي، بله. اي گستاخ

 ٩٦مولوي، ديوان شمس، غزل شماره 

  دانكه حََدث باشد جز نور قديميمي

  بر َمزَبله پر َحدَث آنگاه تماشا!

اسمش حدث است، حدث  ،اختيم به نام من ذهنييك چيزي را س ،گويد كه ما آمديم در اين جهان يك حادثمي

و اين نوري نيست  ،يكي حادث آن چيزي كه جديداً ساختيم ما، كه من ذهني را جديداً ساختيم .دو تا معني دارد

امتداد خدا آمديم يك چيزي ساختيم به نام من  ،يعني ما بعنوان هوشياري ايزدي آمديم .كه از خدا جدا شده باشد

و اين چيز ساخته شده  .كه هر دو جديد است ،ذهني يك هوشياري دارد به نام هوشياري جسميذهني و اين من 

و منظور اين است كه پس از يك مدتي سر و كار  .تازه ساخته شده، غير از آن نور قديمي است كه ما آن هستيم

 ،روي نور قديمي قائم بشويم ما برگرديم دوباره بصورت نور قديمي امتداد خدا ،داشتن با اين چيز تازه ساخته شده

   .شود بينهايتكه اگر نور قديمي روي خودش قائم بشود مي

يعني چيز تازه ساخته شده و هم هويت شديم با چيزها و هم هويت  .آنموقع ما اين حدث را بعنوان خودمان گرفتيم

ما توقع پيدا كرديم از  ،هستچون در فلسفه هر چه بيشتر بهتر و در چيزها زندگي  ،شدن با چيزها درد ايجاد كرد

گفتيم بنابراين مي .پدرمان، مادرمان از همه مردم بطور كلي از جامعه، از سازمان ها از دولت از همه ما توقع داريم

اصًال با هر چيزي كه هم هويت بشوي بعدش درد خواهد داشت،  .و درد ايجاد شد ،كه به ما زندگي بدهيد ندادند

گويد مي .حدث دومي يعني كثافت، مدفوع، يعني درد. سطل خاكروبه، شد يك زباله داني بنابراين اين ذهن ما شد

  آخر اين عقل است؟  ،كنيآن موقع تو نشستي اين را تماشا مي ،اين سطل خاكروبه يعني ذهنت

ما براي چي االن درحاليكه ما بينهايت خدا هستيم، ما بايد توي بهشت او باشيم،  ي پُرَحدَث آن گاه تماشا!بر َمزَْبله

ي چيزهاي بد هست، هر ماند، كه تويش همهكنيم كه مثل يك سطل خاكروبه ميرا تماشا ميمان نشستيم ذهن

خواهم هر چيزي كه از آنجاي خر خورده انداختيم آن تو، معذرت ميچيزي كه در گذشته مصرف كرديم به درد نمي

توانيم در اين لحظه به او زنده بشويم و در حاليكه مي ،كنيمآمده بيرون آنجا ريختيم االن هم داريم تماشا مي

  در گلزار او باشيم، آخر اين چه جايي است كه ما به تماشاي آن نشستيم؟  دربهشت او باشيم،
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ي كنيم؟ آيا هر كسي راجع به مَزبَلهرسيم راجع به چه چيزي صحبت ميآخر شما ببينيد كه ما مردم وقتي به هم مي

و  ،خواهد آنها را به كسي بدهدكند؟ نميكند؟ راجع به دردهاي خودش صحبت نميصحبت نمي پر حدث خودش

  .نس درد هستيم و درد را زياد كنيمآنها را اشاعه بدهد؟ از ج

 ٩٦مولوي، ديوان شمس، غزل شماره 

  آنگه كه فنا شد َحدَث اندر دل پاليز

  رست از َحدَثي و شود او چاشني افزا

دادند، برند به جاليز ميمي ،آوردند بيروندانيد كه خوب اين كثافاتي را كه از توالت ميند كه ميزتمثيل اين را مي

بعد آن موقع اين كثافات وقتي فنا  .كاشتندبه خربزه زار، آنجا هندوانه بود يا خيار بود يا چيزهايي كه مردم مي

ما كه االن آمديم هم هويت شديم اين دردها را پس  .شد مزه ميوه هامي ،داديعني آن حالتش را دست مي ،شدمي

فهميم آيد، ميتازه مزه زندگي مي ،اگر در آغوش خدا فنا بشويم ،ايجاد كرديم و هم هويت شدگي ها را ايجاد كرديم

چون هر دو به يك  ،ما از حدثي، حدثي در اينجا يعني هم حادث بودن هم پر از كثافت بودن .مزه زندگي چي هست

گويد من من ذهني هستم و در مي ،هر كسي كه من ذهني تازه ساخته شده هست .ما حادث نيستيم .معني است

بنابراين كثافات يعني دردها و حادث  .يعني كثافات هم كرده ،ذهن بايد زندگي كنم آنجا را پر از حدث هم كرده

  .خالصه .يعني تازه ساخته شده با هم هستند

ما را از اين  ما هم بايد هوشياري ،شودشود و مزه ميوه مير جاليزار فاني ميپس ما فهميديم همانطور كه حدث د 

بايد  ،و در درسهاي گذشته موالنا گفته كه بايد بميريد نسبت به من ذهني .هم هويت شدگي ها بكشيم بيرون

مان ي كه در ذهنمنيت هاي ،هوشياري را از توي هم هويت شدگي ها بكشيد بيرون، بله فنا شويد نسبت به آن گره ها

شويم و گيريم براساس آنها بلند ميما آنها را مي ،هر هم هويت شدگي يك من كوچك است . براي اين كهداريم

  .كه حرف زدن ما را هم ديديد كه به چه چيزي تشبيه كرد ،زنيمبراساس آن هم هويت شدگي هم حرف مي

 ٩٦مولوي، ديوان شمس، غزل شماره 

  ديس چه دانيتا تو َحدَثي، لّذت تق

  'رو از حَدَثي سوي تبارك و تعالي

در اينصورت لذت پاك بودن را از كجا خواهي دانست؟  ،در نتيجه پر از خاكروبه هستي ،اگر تو چيز تازه ساز هستي

رنجيم، هي مرتب هي مرتب مي ،كنيمخوريم و عادت كرديم و درد پخش مياگر ما آغشته درد هستيم و درد مي
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كنيم، احساس شويم، هي مرتب احساس گناه ميترسيم، هي مرتب نگران ميهي مرتب مي ،شويمخشمگين مي

خواهيم انتقام بگيريم، كينه داريم هميشه از اينها كنيم، توقع داريم، ميكنيم، احساس حسادت ميجدايي مي

  .نتقديس يعني پاكي پاك ماند.دانيخوريم، تا تو حدثي خوب معلوم است لذت پاكي را نميمي

كه چجوري است اگر بروي؟ هم  ،گويد از اين سطل خاكروبه بودن و سطل را تماشا كردن بيا برو سوي خداحاال مي

آيد به زندگي تو، هم خجسته است خدا اگر پايش را بگذارد مركز تو هم خجسته است، مباركي و خجستگي مي

خواهي خدا  را نميتو چ. دانيم چجوري استعالي در ارتباط با حقارت من ذهني كه حرف هايش را مي ،عالي است

خواهي خدا پايش را بگذارد با تسليم به مركز تو اين دردهاي تو خاموش گويد؟ چرا نميمي ،از طريق تو حرف بزند

  . بشود

  ١٣٨١ بيت اول، دفتر مثنوي، مولوي،

  فكان ُكن از شود ساكن او گه آن            المكان از نهد وي بر قدم حق

شود، از شود، ساكن ميرد به مركز ما، و دردهاي ما آن لحظه ساكت مياگذني خدا پايش را از فضاي يكتايي مييع 

خواهيم اصًال كالً مي .شودگويد بشو و ميكُن فَكان يعني او مي .شودگويد خاموش شو و خاموش مياينكه او مي

توانيد خجسته نمي ،خورندني با اين فكرهايي كه به درد نميشما فضا را باز نك ، تابگوييم كه تا آن ُكن فَكان نيايد

اين باشد كه هر چه بيشتر بهتر، من از چيزها مان شود كه تا آخر عمر ما فلسفهنمي .توانيد عالي باشيدباشيد، نمي

ه موالنا به اين يعني چي؟ با اين همه اطالعاتي ك .گذارم خدا قدمش را به مركز من بگذاردخواهم، و نميزندگي مي

  دهد.ما مي

  ٩٦مولوي، ديوان شمس، غزل شماره 

  زان دست مسيح آمد داروي جهاني

   كو دست نگه داشت ز هر كاسه سِكبا

پس آشي كه اين جهان براي ما پخته  .گويند سَكبا، سكبا آش سركه است و سركه نماد تلخي استها ميبعضي

دانيد چرا دست مسيح شفابخش بود؟ گويد ميمي .ما بخوريمدهد مي ،اي است پر از درد و هم هويت شدگيكاسه

يا مصطفي  ،زندتوانست دوا كند؟ مسيح چه كسي است؟ مسيح يا موسي االن پايين موسي را مثال ميجهاني را مي

   .خدائيت ماست كه روي خودش قائم بشود و بينهايت بشود ،اين ها لقب اصل ماست
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صافي و يكتا بشود  ويت شدگي ها را پاك كند و هيچ چيزي نماند و عشقاگر كسي توانست از مركزش همه هم ه

 ،شود شماشود بودا، ميمي ،شود مصطفي، كه لقب حضرت رسول بودهمي ،شود موسيشود مسيح، مياين آدم مي

در اينكه مسيح از هر كاسه اي كه  براي .شود موالنا، اين ها همه يك هوشياري هستند، يعني هوشياري خداييمي

   .خورمگفت نمي ،درون ذهن آدمها پخته بودند دست نگه داشت

كند اين را بخور كنند، يا من ذهني شما به شما تعارف ميتوانيد غذاهايي كه مردم به شما تعارف ميآيا شما هم مي

من غذا از  .خواهممن غذاي تو را نمي ،خواهمبگوييد آقا نمي .يك قاشق بخور خيلي خوشمزه است ،پر از درد است

و مثال  .توانيم بگوييماين را كه مي .خواهم در مرحله اول شفابخش دردهاي خودم باشممي. موييخواهم بگآنور مي

  زندديگر مي

  ٩٦مولوي، ديوان شمس، غزل شماره 

  از نعمت فرعون چو موسي كف و لب شست

   درياي َكرَم داد مر او را يد َبيضا

گويد خوب است و اين نعمت ها، نعمت هاي هم هويت ي، چيزي كه من ذهني مياز نعمت فرعون يعني نعمت من ذهن

به من ذهني  ما هم بعنوان هوشياري .خورممن نعمت هاي تو را نمي :چون موسي به فرعون گفت .شدگي هستند

ف يعني بنابراين كَ  .خواهيمگوييم ما غذاهاي شما را نميمن ذهني همه مردم ميبه خودمان و به من ذهني بزرگ 

  .زنممن حرف هاي تو را نمي .و هم لبش را حرف نزد ،همين دستش را شست و عمل نكرد

زند شبيه حرفهاي آنجاي خر است، بنابراين براساس آن فكرها و ما امروز هم فهميديم حرف هايي كه من ذهني مي

خدا به او َيد بَيضا را داد،  درياي بخششدرياي يكتايي، كنيم، مثل موسي. بعد چي شد؟ بعد حرف ها عمل هم نمي

درخشيد، يعني آورد ميروي قلبش مي يعنيگذاشت به جيبش دستش را مي ،يَد بَيضا اين بود كه از معجزات موسي

   .ريخت به عملش، دست عالمت عمل استدلش انرژي هاي غيبي اش فرو مي

مان بريزد دردهاي بريزد، انرژي مسموممان عملبربزد؟ يا فكرهاي مخرب ما به مان شود دل ما، قلب ما به عملآيا مي

كنيد؟ كنيد؟ او را خشمگين ميدهيد؟ چجوري عمل ميرسيد شما به او چي ميبه عمل ما، شما به يكي مي

كنيد، كنيد به خدا، او را به صبر تشويق مييا نه او را وصل مي اندازيد؟به جدايي مي؟ كنيدترسانيد؟ نااميد ميمي

  .كنيدمن ذهني تشويق ميبه مردن به 
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شويم به در اين لحظه زنده مي ،توانيم پيدا كنيمپس َيد بَيضا عبارات از اين است كه اگر ما پيدا كنيم كه ما هم مي

بايد در اين  مان،ريزد به فكر و عملو از آنور خرد زندگي مي ،شودشويم اين بوسه برقرار مياين لحظه، وصل مي

يا نه از جنس بينهايت او باشيم، حاال بينهايت او نشويم عمق پيدا كنيم، تا زمانيكه ، ه باشيملحظه از اين لحظه آگا

 اينجاما به  ،كنيمپريم به آن فكر و در چيزهاي بيروني يعني موضوعات فكري جستجوي زندگي مياز اين فكر مي

است و عشق زندگي به فكر و مان ملكه معادل ريختن خرد زندگي به فكر و عهم نخواهيم رسيد، پس َيد بَيضا را 

است و به چهار بعدمان مان تمام بركات زندگي به فكر و عمل ،استمان است و شادي زندگي به فكر و عملمان عمل

را از نعمت فرعون كه از مان گويد، مانند موسي لب و كَفچطوري؟ مصرع اول مي .توانيم تجربه كنيماست ما هم مي

  .مآيد بشوييبيرون مي

  

  

ت اول *** یان   ***  
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  ٩٦مولوي، ديوان شمس، غزل شماره 

  خواهي كه ز معده و لب هر خام گريزي

   باش چو درياپرگوهر و روتلخ همي

ولي در مقدمه آن بگوييم كه هر كسي كه  .و راجع به اين بيت ما بعداً صحبت خواهيم كرد .اين بيت خيلي مهم است

به من ذهني، اوًال كه من ذهني خودش مزاحم نسبت خواهد بميرد يعني مي ،كند روي خودش كار كردنشروع مي

خواهد من ذهني همسرش باشد، بچه اش باشد، دوستش باشد هر كسي اطرافش، ميذهني هايمنثانياً  .خواهد شد

هيچ دردمند ذهني هايمن .هستندذهني هايمنپس هر خام  .شناسد باشد، آنها هم مزاحم خواهند شدرا كه مي

  .من ذهني هم نيست كه درد نداشته باشد

كه  ،خام اطرافت تو را نبلعندذهني هايمن بطوري كه معدهذهني هايمنخواهي آزاد باشي از گويد كه اگر ميمي 

يعني مرتب از هم هويت  ،شويددر اينصورت آرام بايد روي خودت كار كني، وقتي شما پر گوهر مي ،خواهند بلعيد

ولي همانطور كه دريا پر گوهر است و  ،پر گوهر باش .كني، به كسي نگوكني، آزاد ميرا آزاد مي شدگي ها خودت

 ينرو پيش همه جار بزن ،بايد عبوس باشد تظاهر ،رويش پر از موج است كه مردم نروند اين گوهرها را بردارند

چند تا هم هويت شدگي را  چون اول كار كه انسان يك ،آي مردم من گوهرها را جمع كردم توي دلم ييبگو

خواهد دوباره ديگران را به راه راست هدايت و هنوز عمقي پيدا نكرده مرتب مي ،كندشناسد و خودش را آزاد ميمي

  :كند هميشه آن بيت يادمان بيايد

   ٣١٩٦ بيت پنجم، دفتر مثنوي، مولوي،

  كنيمي اليخ و بدخُو را خويش                َسني و َحبر را غير مَر تاكُني

يعني اينطوري بگوييم در  .بلعندفاش كنم خودم را در ابتدا مردم من را ميمن اين بيت يادمان بيايد كه اگر ، بله

ذهني هايمنبلعد، بلعد شما را، دشمن تان هم باشد ميمن ذهني اگر رفيق تان باشد، دوستتان باشد مي ،مقدمه

چقدر دانشمند هستي به به، ماشااهللا، ما را گيج  ،يف از ما استاد هستيو تعر كنند به مجاملهدوست ما يا شروع مي

كنند و دشمني هم كه حسودي ميمان گذارند ما كارمان را بكنيم، دشمننمي ،آورندكنند و من ذهني ما را باال ميمي

يعني شما اگر  .ردو هيچ من ذهني نيست كه بخواهد روي خودش كار كند و مورد مالمت اطرافش قرار نگي .كنندمي

اگر همسرتان بيايد با شما اين برنامه را نگاه  ،بخواهيد بعنوان يك همسر در خانه خودتان روي خودتان كار كنيد
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به به، چقدر خوب است و در اين راه صميمي باشد و از ته  ،خواهم موالنا نگاه كنمگويد من هم با شما ميكند و مي

اين چي  .انتقاد خواهد كرد .ال زياد همسر شما جلوي شما خواهد ايستاداحتم .دل بگويد خيلي شانس آورديد

   .هست؟ موالنا چي هست؟ يعني چي حضور؟ اين حرف ها چي هست؟ مالمت

شود كه يك نفر مورد مالمت قرار نگيرد و بهترين كار اين است كه در گوهر و رو تلخ و بعداً خواهيم خواند كه نمي

وي من برايتان خواهم خواند تا انشاهللا شما بتوانيد از اين بيت خيلي چيزها براي خودتان ياد بعداً ابياتي از مثن .باشد

كسي را دعوت نكنيد به گنج حضور  .پرسيد به كسي نگوييدشود، از من مياگر ديديد حالتان دارد خوب مي .بگيريد

  .كنند من هاي ذهنيحمله مي .گوش بدهد، شايد شما را منصرف كند

دهم كه تعداد كشم توي اين راه احتمال اين را هم ميرتيب ببينيد حتي من االن كه اين همه زحمت ميبه اين ت

ي به محض يعن .باال بروند خيلي كم است ،خواهند ما را بكشند پايينآدمهايي كه بتوانند از اين حالت كه مردم مي

اين برداشت  .گذارند برويد وسالمايين نميكشند پرده به زندگي زنده بشويد مردم شما را مياينكه شما يك خُ

يا دوستانتان هستند  ،و اين مردم همه در اطراف خودتان هستيد ،و شما بايد مواظب خودتان باشيد ،درست است

وقتي از يك  .پس شما بايد يواش يواش همه چيز را پنهان كنيد .يا خويشاوندانتان هستند يا دشمنان تان هستند

آن موقع شايد بتوانيد آشكار كنيد همچون  ،توانند شما را پايين بكشندد خدا گذشتيد كه نميجايي انشاهللا به مد

  گويد: براي همين موالنا مي دانم،يا معلم موالنا بشويد چه مي ،دانمچيزي مي

 ٩٦مولوي، ديوان شمس، غزل شماره 

  خواهي كه ز معده و لب هر خام گريزي

  باش چو درياپرگوهر و روتلخ همي

  گويد:ما اجازه بدهيد يك چند بيت همين جا از مثنوي بخوانم، ميا

 ٢٥١مولوي، مثنوي، دفتر دوم، بيت 

  از سالم َعلّيِك شان كم جو امان                         آدمي خوارند اغلب مردمان

يعني هوشياري  ،خوارندبيشتر مردمان آدمي  :گويد كهبلعند، اينجا ميبلعند خامان شما را ميهمين كه آنجا گفت مي

كنيد گويند، اخبار گوش مينشينيد از دردهايشان ميشما پيش اغلب آدم ها كه مي .گذارندبلعند، نميرا مي

كنيد، شما اگر بخواهيد به خودتان كمك كنيد در انتخاب برنامه تلويزيوني بايد بسيار همينطور، تلويزيون نگاه مي

نه اينكه  ،نه حاال گنج حضور، مطالعه كنيد ببينيد ،كنماين برنامه را گوش مي بگوييد من فقط ،انتخابي عمل كنيد
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توانم خام ميذهني هايمنهيچكس نبايد بگويد كه من از نفوذ  .شويدتوانيد، بلعيده مينه نمي ،كنمهمه را گوش مي

كنم، هر برنامه اي هيچ آسيبي به گوييد من هر فيلمي را تماشا ميدر امان باشم، اين ايده اشتباه است، اگر شما مي

بلعند، پس اغلب مردمان آدم خوارند يعني هوشياري را مي .كندتان دارد صحبت ميذهنيرسد، مسلمًا من من نمي

بلكه انتظار  ،امان را بايد از خدا بجوييد، از مردم امان نخواه .بنابراين از سالم و عليك يا دوستي شان شما امان نجو

  .كه به شما لطمه بزنندداشته باشيد 

ولي اينكه شما  .بلكه دوست پيدا كنيد ،كنم شما دوستانتان را بگذاريد كنار، به هيچ وجهتوجه كنيد من تبليغ نمي

نخواهند داد چه بسا در اين راه بله، به شما لطمه  آنها ،خواهيديك چيزي مي ،خواهيداز دوستي هاي مردم امان مي

   .خواهند زد

 ٢٥٢، دفتر دوم، بيت مولوي، مثنوي

   كم پذير از ديو مردم َدمَدمه                             همه هاي دل است ديوخانة 

كنند، مكر و فريب و اينها افسون مي .من ذهني داشته باشند خانه شيطان است هايعني مركز همه آدمها اگر اين

بصورت  نه غير مستقيم تورصدردش ب ،شته باشد، شما با يك من ذهني نشست و برخاست كنيد و آن درد دادارند

بينيد سنگين پس از يك مدتي مي ،نشينيدآيد به مركز شما، شما با يك آدم دردمند كه ميحرف با ارتعاش مي

افسون ، ديو مردم دمدمه كم پذير از .ن آمد به شما، و دمدمه هاي ديو فقط بصورت حرف نيستادرد ايش ،شديد

   .آيد به مركز شماطريق حركت، از طريق ارتعاش به درد مي از ،آنها از طريق حرف

 ٢٥٣مولوي، مثنوي، دفتر دوم، بيت 

  هم چو آن خر در سَر آيد در نبرد               از َدمِ ديو آنكه او ال َحول َخورد

او به خر  ،سيسپارد به يك كدانيد ديگر خوانديم اينجا، يك كسي خر خود را مياين مربوط به داستاني است كه مي

خواهد مي .افتادآيد روي زمين و ميشود اين خر ميفردا صبح كه سوارش مي ،كندش نميمواظبتدهد، جو نمي

دانيد يعني گويد هر كسي كه اجازه بدهد من ذهني اش الحول بگويد، الحول را هم كه ميبگويد كه مثل آن خر، مي

خوانيم گويد، يا وقتي اين اصطالح را ما ميه اين را من ذهني ما ميبايد ببينيد ك، نيست نيرويي غير از نيروي خدا

يعني هيچ نيرويي نيست غير از نيروي خدا ، ال حول و ال قوة اال باهللا: گوييماينكه مي شويم؟واقعًا به خدا زنده مي

افتد؟ اتفاقي در ما نمي گوييم و هيچيا نه اين را فقط به زبان مي ،شويمآيا در اين لحظه از جنس او مي ،در جهان

گويد هر مي .گويدمن ذهني مي ،گويدافتد شيطان دارد مياگر هيچ اتفاقي نمي .همان من ذهني هستيم كه هستيم
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در اينصورت در چالش هاي زندگي  ،كسي الحول را اجازه بدهد شيطان در درونش بگويد يعني من ذهني اش بگويد

نيرو و قدرتي نيست مگر مي افتد.  آيد زمينبشود با كله مثل آن خر مي خواهد از هم هويت شدگي ها جداكه مي

  الحول مخفف ال حول و ال قوة اال باهللا، خدا را

 ٢٥٤مولوي، مثنوي، دفتر دوم، بيت 

  رو تعظيم و ريووز عدِوّ دوست               ديو  هر كه در دنيا خوَرد َتلبيسِ

و دشمن دوست رو، دشمن دوست رو همان من ذهني است  ،را بخوردگويد هر كسي در اين دنيا فريب شيطان مي

خويشاوند . دوست ما، چه دشمن شما باشد به شما لطمه خواهد زد ،خواهد دوست شما باشدچه مي ،كه خام است

رو دوست اش دوست است ولي مركزش دشمن است. اگر از اين دشمنما اگر من ذهني دارد و پر از درد است، قيافه

حيلت رها كن عاشقا، هر كسي  م ببيند، تعظيم ببيند و حيله ببيند، حيله يعني فكر بر اساس من ذهني.احترا

هشياري است. اگر بر اساس من ذهني فكر كند، امروز ديديم كه به كجاي خر تشبيه كرد اين فكرها را. اين همان 

  ها را بخورد،ريو است. بله، هر كسي اين فريب

 ٢٥٥م، بيت مولوي، مثنوي، دفتر دو

  در سر آيد همچو آن خر از خُباط                     صِراط  در رِه اسالم و بر پولِ

ها را ديدن و اصل خود را يا خداييت هويت شدگيدر راه مسلمان شدن يعني تسليم شدن و فضا را باز كردن و هم

قدار زيادي كار كردن، چرا كه پل صراط خود را هشيارانه از آنجا بيرون كشيدن و بهش زنده شدن و در اين مسير م

سازد. پل صراط يك پل نازكي است كه از همين جا تا بهشت كشيده شده و خيلي بايد مواظب باشيم براي اينكه برا 

  افتد جهنم، روي جهنم كشيده شده. يعني چه؟لغزد ميپاي آدم مي

بينيم، ز جنس خدا هستيم. با خردي ايزدي ميشويم. اين لحظه اكنيم تسليم ميآييم فضا را باز مييعني ما مي

بينيم با اين كنيم، ميبينيم در ذهنمان چه خبر است، به صورت حضور ناظر و خاموش ذهنمان را نگاه ميمي

گويد ما واكنش بينيم. ولي بالفاصله يك كسي يك چيزي ميهويتيم، رنجيديم، اينها را ميهويتيم، با آن همهم

  دوباره توي ذهن كه جهنم است.  ،افتيم از روي اين پل به نازكي نخاره ميدوب ،دهيمنشان مي

پس بنابراين در راه مسلمان شدن و از روي پل صراط گذشتن، چون هر كسي كه از روي اين پل صراط نگذرد و به 

 .نگذشته و از پل صراط ،بهشت فضاي يكتايي يعني فضاي گشوده شده بينهايت در مركز نرسد، هنوز مسلمان نشده

نما گوش بدهد، در باال داشتيم، در اين صورت در اين راه مسلمان شدن و ولي اگر كسي به حرف دشمنان دوست
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هويت شده ذهني مثل آن خر با كله اساس همگذشتن از پل صراط مثل آن خر از آشفتگي ذهني و فكرهاي بي

  تان را بگيريد. ا تصميمهاي موالنخواهد آمد زمين. مشخص است. شما بر اساس اين نصيحت

 ٢٥٦مولوي، مثنوي، دفتر دوم، بيت 

  دام بين، ايمن مرو تو بر زمين                          هين  هاي يارِ بد َمنيوشعشوه

هاي خام شما را كنيم؟ راجع به اينكه من ذهنيراجع به چي داريم صحبت مي .بله، عشوه يعني فريب، فريبهاي دوست بد

خواهد برد. منيوشيد، آگاه باشيد  ههاي دوست بد شما را فريب خواهد داد، بيراه. نگوييد، فاش نكنيد. فريبخواهند بلعيد

رويد، آسوده خاطر راه نرو. يعني شما از اين فكر و در روي زمين يا بر روي زمين وقتي راه مي .بين. تله را ببيننشنويد. دام مي

اين فكر ساده يا هستم، با آنها  هويت شدهپرم االن، همبيني اين فكري من توش ميپري به آن فكر بايد مواظب باشي كه بمي

اي هست، بر زمين يعني فرم. فرم هم يعني ذهن شماست. ايمن مرو تو بر زمين، يعني هي پشت سر هم فكر نكن كه مساله

  گويد. ينها را موالنا ميگويم اايمن نباش، تله است. من نمي .پرم به آن فكر هيجنيست، من از اين فكر مي

گويد با كنيم؟ حاال مقدمتاً راجع به اينكه چطوري معده آدمهاي خام شما را نبلعند. پس وقتي ميراجع به چي صحبت مي

مي ها سر و كار داريم، مواظب باش اين فرمها شما را جذب نكنند، ايمن مرو. و در اين راه اگر تو به حرف دوستانت گوش فرم

كند. ولي اگر دوستان من ذهني به بيراهه خواهي رفت. مگر دوست تو موالنا باشد. دوست تو موالنا باشد فرق مي دهي، حتماً

كنم، من و اگر شما فاش كنيد كه من دارم به اين برنامه گوش مي .داريد، بايد مواظب باشيد. شما را به بيراهه خواهد كشاند

شيمان كنند و نگذارند كه به اين برنامه گوش بكنيد، خيلي خيلي باالست. و شما كنم، امكان اينكه شما را پدارم پيشرفت مي

تواند بگيرد. اگر اين ادعا را داريد، روم و كسي جلوي مرا نميكنم، دنبال موالنا مينبايد بگوييد كه من به اين برنامه گوش مي

  ز طريق ارتعاش است.هايشان ازند. براي اينكه ياران بد عشوهتان حرف ميحتماً من ذهني

 ٢٥٧مولوي، مثنوي، دفتر دوم، بيت 

   آدما، ابليس را در مار بين                                  صد هزار ابليِس ال َحول آر بين

گويند. يعني انسانهاي هاي ذهني انسانها را ببين كه اينها مرتب الحول ميصد هزار يعني خيلي خيلي زياد، شيطان يعني من

هيچ نيرويي نيست غير از نيروي خدا، در عين حال نماينده ابليس يعني از جنس من ذهني هستند.  :گوينددي به زبان ميزيا

كنيم. آدما يعني اي هشياري ايزدي تو ابليس، و ما هم باور مي ،نيست نيرويي غير از نيروي خدا :گويديعني من ذهني مي

  ببين. هاي ذهني شيطان را در من ذهني ببين و من

به سوي خدا بروي. شما خواهد كني بدان كه او نماينده ابليس است و او هم با ترفند خودش نمييعني به هر من ذهني نگاه مي

كند. يك چيزي جلوي آدم البته اين را بگوييم كه اين ابليس گفتيم كه كارمند خداست اين هم. اين هم مثل وزنه عمل مي

ب او را بخوريم. بهترين كار اينست كه ما تسليم بشويم با كن فكان و نيروي ايزدي كار كنيم. ولي منتها ما نبايد فري ،گذاردمي
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خواهد ما را از راه به در ببرد، ولي اين ابليس هم در كار خودش است كه نگذارد تا ما هي قوي بشويم، هي قوي بشويم. او مي

  به وجود خواهد آورد. كنيم. ولي او اشكاالت خودش راما هم به حرف او گوش نمي

هويت شدگي در جهان كساني را هويت شدگي يعني نيروي هممن تقريباً مطمئنم كه اگر شما روي خودتان كار كنيد، اين هم

بينيد يك كسي را كه سالها شما روي خودتان كار نكنيد. اين فكر توهمي است. يك دفعه مي ،به سراغ شما خواهد فرستاد

زني؟ كنم، بابا اين حرفها چيه ميكنم و روي خودم كار ميكني؟ بله من موالنا گوش ميگويد چكار مييو او م ،نديديد ديديد

گوييد آقا اين از كجا پيداش شد؟ چطوري من اين را ديدم؟ يا سالها نديدم، چطور شد يك دفعه حرف او را شنيديد شما. مي

و براي همين موالنا اين حرف  .هزار تا حرف ديگر و از جوانب مختلفو  ؟اين حرف پيش آمد، چرا اين حرف را ايشان بايد بزند

هاي ذهني مرتب خواهند خواست كه شما را منحرف كند. بايد ي انسانهاي خام منزند. يعني اين طوري بگوييم معدهرا مي

   مواظب باشيد.

  ٩٦مولوي، ديوان شمس، غزل شماره 

  هين چشم فروبند كه آن چشم غيورست

  تهي دار كه لوتيست مهياهين معده 

ها، براي اينكه هويت شدگيهاي بيروني، نينداز روي همگويد به صورت هشياري شما چشم دلت را نينداز روي فرمبه ما مي

كند، راه هويت شدگي نگاه كنيم او ديگر به ما نگاه نميچشم خدا غيرتمند است. غيرتمند است يعني اينكه اگر ما به هم

هويت شدگي گويد آگاه باش، هين، آگاه باش، معده هشياريت را تهي دار. يعني اين همه همغيور است. بعد مي دهد، بسيارنمي

هويت بشوم. براي اينكه خدا براي ما يك غذاي حسابي آماده را ديگر جمع نكن. اين را بخورم، آن را بخورم، با اين هم هم

  كرده كه نور خودش است. 

يي است آماده شده. يعني انسان آماده است از آن غذاي هشياري، نور، بركت ايزدي، عشق، شادي هين معده تهي دار كه غذا

هويت شدگي ما با م كه اين همايم. باز هم يادآوري كناصيل، هزار تا بركت ديگر از آن بخورد. آن آماده شده و ما هم آماده

 ،كنيم كه خودمان را متقاعد كنيمو اين همه كوشش مي دهدهايي كه موالنا به ما ميچيزها خيلي شل است. همين آگاهي

مان را از اين غذاهاي ناسالم مثل تاييد گرفتن، مثل توجه گرفتن، مثل خودنمايي، خود ممكن است كه واقعاً خيلي زود ما چشم

كار يك شيره مسمومي را هاي خود را به مردم نشان دادن و براي آنها پز دادن و از اين هويت شدگيرا به مزايده گذاشتن، هم

  كشيدن، توقع داشتن يا منطق هر چه بيشتر را كنار بگذاريم. 

  ولي اين بيت خيلي مهم است. 
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كنيد؟ د. چطوري مييكنكند؟ شما براي اينكه توجه به يك چيز بيروني ميشما يك سوال كنيد. چرا خدا به شما توجه نمي

پريد به يك فكر شديد. وقتي از يك فكري ميگذشت كه به او زنده ميان خدا ميتگذرد. اگر از ذهنتان ميهمين االن از ذهن

گويد. مواظب باش كه همين االن دارد اتفاق تان به يك چيز بيروني است، دارد آن را ميدلتان، چشم هشياري ديگر، شما چشم

و وقتي  ،ه به كسي چپ نگاه نكنندها چقدر حواسشان به شوهرشان است كمثل چشم خانم .افتد. و آن چشم غيورستمي

  گويم بشوند. تمثيل است. بله.شوند. من نميكنند، ناراحت ميآنها مي

  ٩٦مولوي، ديوان شمس، غزل شماره 

  سگ سير شود، هيچ شكاري بنگيرد

   كز آتش جوعست تك و گام تقاضا

اگر سگ قرار باشد شكار بگيرد  :گويد كهميزند و تمثيل مي .تقاضا يعني قدم برداشتن به سوي خواستن تك يعني حمله، گام

براي ما، بايد گرسنه نگه داريم. اگر سگ را سير كني كه اين قدر بخورد كه نتواند تكان بخورد، بعد هم يك خرگوش به او نشان 

ه ما احتياجي توانم تكان بخورم، سير هم هستم، حاال ككني من كه اصالً نميگويد شوخي ميبدهي، بگويي بدو او را بگير. مي

  گويد من ذهني ما هم اين طوري است. مي نداريم كه.

گوييم كه اين هويت كرديم با هزار تا چيز و از آن هزار تا چيز هم غذاي سير بهش داديم. بعد ميمن ذهني را ما آورديم هم

كند به سوي . يعني حركت نميچيزي كه در مركز ماست اين به سوي خدا برود. خوب اين نه گام تقاضا دارد و نه حمله دارد

خواهد بگيرد. از بس كه سير است از شكارهايي كه از خدا برود و تقاضايي هم ندارد كه به آن سمت برود. شكار معنوي نمي

آيد. پس ما بايد از غذاهاي بيروني پرهيز كنيم، پرهيز كنيم، پرهيز كنيم، پرهيز كنيم تا باالخره رغبت ها ميهويت شدگيهم

  به سوي غذاي معنوي برويم. كنيم

  ٩٦مولوي، ديوان شمس، غزل شماره 

  كو دست و لب پاك كه گيرد قدح پاك؟

  كو صوفي چاالك كه آيد سوي حلوا؟

كو آدمي  .فكر نكند و عمل نكند هويت شدگيها نباشد، بر اساس همهويت شدگيگويد كه دست و لب پاك كه آلوده به هممي

ها حرف نزند و عمل هم نكند، كو؟ كه چكار كند؟ شراب پاك خدايي هويت شدگيزياد كردن هم كه بر اساس انگيزه دردها و

  اگر دست و لب پاك داشته باشيد.  .توانيد بگيريدآيد بگيرد. اگر شما باشيد ميرا كه از آنور مي
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گيريم ها ميهويت شدگيز همبراي اينكه هر چي كه ما ا ،كو صوفي زرنگ، باهوش، خردمند كه به جاي اينكه سوي زهر برود

آيد، زهر است، سم است، درد است، آن را بگذارد بيايد به سوي حلواي شادي اصيل، عشقي كه از وحدت ما با خدا به دست مي

گويد صوفي آيد. ميبركاتي است كه از آنور مياين اين لطافت، اين زيبايي، اين آرامش، اين هزار تا بركت. حلوا پس سمبل همه 

د، صوفي شما هستيد، كسي كه در اين راه هست، آيا شما چاالك هستيد، زرنگ هستيد، صوفي چاالك من ذهني زرنگ باي

گويد كه اين و ديد غلطش مي ،گذارد من ذهنيدهد. هزار تا قانون زندگي را زير پا مينيست كه قانون جبران را انجام نمي

  خوب است. 

شويم با چيزها هويت مييزدي آمديم به اين جهان، ابتدا ديد خدايي داريم، مرتب همتوجه كنيد اينكه ما به صورت هشياري ا

يعني  شود.شود و غلط ميشود، هي غلط ميشود عينك هشياري ما و ديد ما غلط ميشويم، آن ميهويت ميو با هر چيزي هم

كنيم، اما اين من ذهني يك جوري ط ميكنيم، عمل غلاغلب ديدهاي ما غلط است، بر اساس اين ديد غلط ما فكر غلط مي

ش همين اگذارد يكيگويد بهترين است. و اين قوانين زندگي را كه زير پا ميهست كه ديدش را و فكرش را و عملش را مي

گويد اين زرنگي است. پس بنابراين من ذهني زرنگ صوفي چاالك نيست. صوفي چاالك، چاالك در قانون جبران است. مي

  ك در فضاگشايي، چاالك به مردن به من ذهني. سادگي، چاال

  ٣٨٣٨ بيت ششم، دفتر مثنوي، مولوي،

  گر حيله اي خداي، با نگيرد در                 دگر فرهنگي هيچ ُمردن غيرِ

شود به من ميرد، زنده ميدارد. مردن به من ذهني. هر كسي به من ذهني مينپس غير مردن هيچ فرهنگ دگري روي خدا اثر 

 كنند زرنگ هستند وآيد به سوي حلوا. اين آدم واقعاً زرنگ است. بقيه آدمها كه من ذهني دارند و فكر ميصليش، دارد ميا

  گويد نه، زرنگي اين است. گذارند، آنها زرنگ نيستند، گرچه من ذهني ميقوانين زندگي را زير پا مي

خواهد ما را واقعاً تكان بدهد كند. مييد را به آنجاي خر تشبيه ميفقط من صحبتم اين است كه چرا موالنا فكر حاصل از اين د

ببينيم روابطمان با خودمان  توانيم به وضعيت خودمان هم يك نگاهي بكنيم.كه تو اين قدر خودت را دانشمند ندان. و ما مي

رس هستيم، زير درد هستيم، مان خراب است، با مردم خراب است، ما زير استخراب است، با همسرمان خراب است، با بچه

خواهيم قبول كنيم كه ديد ما غلط است. و آن موقعي كه ما اجسام را از خوب اينها از اين ديدهاي غلط ما آمده. ما كي مي

ها را يكي يكي بايد برداريم ديد ما درست بشود. مان كرديم، آن موقع غلط شده. حاال اين عينكهويت شدگي عينكطريق هم

  دهند. بله،ما ياد ميبزرگان به 
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  ٩٦مولوي، ديوان شمس، غزل شماره 

  بنماي از اين حرف تصاوير حقايق

  يا مَنْ َقَسمَ الَْقْهوَةَ َو اْلكَأَس عََلْينَا

  ( اي آنكه بر ما شراب و پيمانه قسمت مي كني)

گذرد، تو آنها را تبديل كه در ذهن مردم ميزديم. اينها را به ذهن گفتيم. اي خدا شما بيا از اين حرفها گويد تا حاال حرف ميمي

كن به عين. تصاوير حقايق را بهشان نشان بده. تصاوير حقايق عبارت از اينست كه شما به بينهايت او زنده بشويد. اين 

هن گويد ما تا حدودي صحبت كرديم، به ذو بايد او اين كار را بكند. مي .هاي من ذهني را از جلوي چشم دلت برداريعينك

ين تصوير ذهني و به اين دانش ذهني و به تجسم فكري بسنده كنند. تو كه تقسيم كننده شراب همگفتيم. ولي مبادا مردم به 

و كاسه شراب هستي، چكار كن؟ از اين حروف آنها را تبديل كن به بينهايت خودت، زنده كن به خودت. اينها بفهمند كه زنده 

شود خواهيم. آقا وحدت عبارت از اين است كه آدم با خدا يكي ميوحدت ذهني نمي ؟شدن به تو يعني چي. وحدت يعني چي

  اين در ذهن است. و آن اسمش عشق است. 

خوريم، اي كه ما ميشما بايد اين من ذهني را رها كني و بيايي بيرون، به او زنده شوي. يا من َقسَمَ القهوه، قهوه يعني قهوه

كني. توجه كنيد در هم كه ظرف است. پس بنابراين اي آنچه بر ما شراب و پيمانه قسمت ميقديم به معني شراب بوده، كاس 

كنيم، به تناسب باز كنيم، باز مياين مورد پيمانه شراب همين فضاي گشوده شده است. هر چقدر اين فضاي درون را ما باز مي

  و كاسه شراب او هست.  دهد. پس بنابراين تقسيم كننده شرابشدن خدا شراب بيشتري به ما مي

كنم، اين كار دهد موالنا كه تقسيم كننده شراب من ذهني شما نيست. شما نبايد بگويي كه من اين كار را ميدوباره هشدار مي

  آورد. بله،كنم، پس خدا بايد شراب بيشتري به ما بدهد. اين تقسيم كننده شراب و كاسه چند تا بيت كليدي را ياد ما ميرا مي

   ٢٤٦٦ بيت اول، دفتر مثنوي، ي،مولو

   المَكان و مكان اندر دويممي             َفكان ُكنْ  حكمِ چوگانهاي پيشِ 

آورد، در دست كن فكان شود و اين فضاي باز شده چه انعكاسي در بيرون به وجود مييعني مكان و المكان ما چقدر فضا باز مي

و در اين لحظه من ذهني فكر نكند، او به وسيله ما تير  ،را به مركز ما بگذارد است، يعني ما بايد فضا را باز كنيم، او قدمش

بيندازد، يعني فكر كند كه فضاي درون ما باز بشود، دردهاي ما شفا پيدا بكند و انعكاس اين فضاي بيرون، فضاي باز شده در 

  ه حرف بسنده نكنيد. تصحيح و پيشرفت كارهاي شما باشد. اين بيت يعني تبديل. يعني شما ب ،بيرون

كنم، اميدوارم كند، دوباره چند بيت مثنوي را تكرار ميخدا قسام است و قانون قضا اين لحظه كار مي كهاما راجع به قسام بودن 

اين چند بيت را شما حفظ كنيد كه دوباره مربوط به صبر و شكر و عذرخواهي است. شما در اين چند وقت يك كليدي پيدا 
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كند كه قسام او لحظه در حالت صبر يا شكر يا بايد عذرخواهي باشيد. و االن در اين چند بيت دوباره تكرار ميكرديد كه هر 

  :گويداش را ديديد به كجا كرده. ميو اعتراض شما و شكايت شما در رديف همان فكرهاي من ذهني است كه تشبيه .است

 ٢٣٥٧مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بيت 

 ا در خير و شرشُكر گويم دوست ر

   زآنكه هست اندر قضا از َبد بََتر

كند، بندي ميگويد هر چيزي را كه ذهن به خير و شر تقسيماميدوارم اين ابيات را شما حفظ كنيد و به آن مراجعه كنيد. مي

ذهن من چه آيد. مهم نيست كه دانم اين از قضا مي كند. براي اينكه من ميچه خير بگويد و چه شر براي من فرقي نمي

 كنم. براي اينكه من ميخواهد بگويد كه اين خير نيست، شر است و مقاومت كند. من مقاومت نميگويد. چون ذهن من ميمي

  دانم اگر مقاومت كنم، از بد هم بدتر خواهد آمد. درست است؟

كند چه اتفاقي در اين عيين مياش خيلي زياد است. اولش كه قضا تدهد. واقعاً حوصلهزندگي يا خدا به ما خيلي فرصت مي

افتد و ما بايد ياد بگيريم فضا را باز كنيم، بيايد به وسيله فضاي گشوده شده. از اين طرف من ذهني شما قضاوت بيلحظه 

هويت شدم. حاال من بخواند. من با اين چيز همبهتر كند كه اين اتفاق آن چيزي نيست كه با فلسفه و منطق هر چه بيشتر مي

  تدبير كي درست است؟ شما يا قضا؟ خوب خواهد به آن بچسبيد. خواهد از شما بگيرد، شما ميا قضا مياين ر

تان است؟ شما مطمئن هستيد كه اين كار را بگيريد دانيد؟ شما مطمئن هستيد كه اين را نگه داريد به نفعشما همه چيز را مي

تان هست؟ شما از كجا مطمئن هستيد؟ شما مطمئن هستيد به نفعتان است؟ شما مطمئن هستيد كه اينجا را بخريد به نفع

خواهيم بكنيم خواهيد شكايت كنيد؟ هزار تا كار ما ميتان است، اگر نشد شما مياگر شما با اين آدم ازدواج كنيد حتماً به نفع

  شود، بايد شكر كنيم. نمي

 ٢٣٥٧مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بيت 

 ر و شرشُكر گويم دوست را در خي

 زآنكه هست اندر قضا از َبد بََتر

 ٢٣٥٨مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بيت 

 گله آمد كفر اوست،  چونكه قَسّام

  صبر بايد، ِصبر مِفتاُح الِصّله
كنيد كه تقسيم كننده او هست و واقعاً باالخره با اين همه صحبت شما باور مي .تو تقسيم كننده هستي :باال بيت داشتيم گفت

اگر شما در اين لحظه راضي هستيد، فضاگشا هستيد، شكرگزار هستيد، آره،  ؟گذريمكنيم و ميطوري صحبت مي يا همين
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چون تقسيم كننده او هست، پس شكايت و گله در اين لحظه كفر است. بايد شكر كنيم و قضاوت و گله و شكايت  .وگرنه نه

  كليد عطاياي ايزدي است. صبر ه خر است. صبر بايد. براي اينكه نكنيم. گله و شكايت هم باز هم شبيه همان حرفهاي نشيمنگا

 ٢٣٥٩مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بيت 

 غيرِ حق جمله عدواند، اوست دوست

  نكوست؟ َكي  با عدو از دوست شَْكَوت

تاً دشمن نيست، آيد حقيقمان ميخواهد بگويد كه هر چيزي كه به ذهنكند. ميتوجه كنيد دوباره عدو را، دشمن را تعريف مي

گويد غير از خدا همه دشمن هستند. فقط دوست او هست. يعني در مركز شما غير از شود دشمن. ميبه مركزت بگذاري مي

هويت شود دشمن تو. نگذار اين را. همتواند باشد. اگر بگذاري، بهترين آدم روي زمين هم باشد، او ميخدا چيز ديگري نمي

 ،گذاريم مركزمانكنيم راجع به خدا. يعني دشمن را ميكنيم و شكايت ميبا دشمن ما درد دل مينشو با كسي. بعد آن موقع 

هويت شدگي چرا اين هم ،كنيمكنيم و بر اساس اينكه هر چه بيشتر بهتر اجرا نشده، ما گله و شكايت ميبر اساس آن فكر مي

  كنند.ها مياين كار را فقط خواب آلوده را از من گرفتي يا اين را زيادتر نكردي؟ اين كار درست نيست.

گيرد و ما آن خداييت را، عشق را، آن هشياري را در هويت نشويم، در اين صورت در مركز ما خدا قرار مياگر با آدمها ما هم 

گذاريم در مي كنيم، نه تصوير آن رابينيم. حاال ديگر با آن خداييت، با آن زندگي ارتباط برقرار ميمركز انسانهاي ديگر مي

دث يا حادث، چيزي كه ما ساختيم به يك چيز ديگري كه ما ساختيم، از خدا درست مركز ما. پس بنابراين شكايت كردن از حَ

نيست. يعني چيزي ساختيم گذاشتيم مركزمان، از آن، با آن چيز، راجع به چيزي كه دوباره اضافه كرده به مركزمان شكايت 

  كنيم. مي

يم در مركزمان، مثالً يك من ذهني هم من از شما منعكس كردم، آن هم مركز من منعكس كرده. حاال اين يك من ذهني دار

اين يعني چي؟ اين چه فايده دارد؟ شما به جاي اينكه  ركند به آن چيز ساخته شده. آخچيز ساخته شده شكايت خدا را مي

شود، از اين شكايت و گله، از چيز به چيزي، بنجا تا كارت درست همه اين را جارو كنيد بريزيد دور، آن اصل كاري را بگذاري آ

  در مورد خدا چه فايده دارد؟ اينها را بايد ما بفهميم. بله. 

 ٢٣٦٠مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بيت 

  قرين دارد غمي نعمت   زآنكه هر                  تا دهد دوغم، نخواهم َانگبين

گويد كه اگر اين چيز را به دست دهد، يعني من ذهني من به من ميه او به من دوغ ميگويد كه تا زماني كتوجه كنيد مي

ن عسل است، انگبين است، ولي ايكشيدم، گذاشتم مركزم، از آن شيره ميكشيدم، آن را مياي كه از آن ميآوردم، شيرهمي

گيرم، اين دوغ است. پس مينن از بيرون انرژي م مي شود و مهويت شدگي كرود بيرون و اين هماالن كه اين از مركز من مي

آيد، توجه، تاييد. اگر پولم زياد شود، مردم هم تعريف كنند، اين انگبين عسل براي من ذهني اينست كه از بيرون فراوان مي
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بته. شما گويد الاست. اگر پولم كم بشود، مردم تعريف نكنند، عوضش مركزم به خدا باز بشود، اين دوغ است. من ذهني مي

  كنيد؟باور مي

آيد بيرون، گوش ندهيد و آن را تحقير كنيد و بگوييد خوانيم كه شما به سروصداهايي كه از آنجاي خر مياينها را داريم مي 

گيرم. نه اگر كسي من ذهني دارد يك موقعي خشمگين شد، يك گيرم، نه خودم را جدي ميكه من ديگر نه فكرم را جدي مي

   :گويم اين يك چيزي بود كه از حادث پريد بيرون. بله. اجازه بدهيد در ارتباط با اين كهگيرم. ميا جدي ميچيزي گفت آن ر

  ٩٦مولوي، ديوان شمس، غزل شماره 

  آن لب كه بود كون خري بوسه گه او

  كي يابد آن لب، ِشكرِ بوس مسيحا؟

حول محور  ارزش هستند وهويت شده ما بيكه فكرهاي هم چند بيت بخوانم دوباره از جاهاي ديگر مثنوي. انشاهللا ثابت بشود

مان و با عملهستيم هويت با ديدمان، با فكرمان تند. اين قضاي زندگي است. ما چون همخرابكاري و تخريب و مرگ مي

كنيم. ا مقايسه ميمان مورد تاييد ديگران باشد. مخواهيم حرفمان، فكرمان و عملتوانيم اين را بفهميم. ما ميهستيم، ما نمي

كنيم. ما از زندگي قطع شديم و هر لحظه خودمان را با ديگران، با گيرد، ما احساس كوچكي ميوقتي مورد تاييد قرار نمي

خواهيم برتر از آنها دربياييم. اين برتر و بهتر از ديگران درآمدن سنجيم. ميحرفهاي آنها، با عمل آنها، با نتيجه عمل آنها مي

  و غلط است. ما نبايد خودمان را با ديگران مقايسه كنيم اصالً. ما مثل يك درخت هستيم.  .هني استكار من ذ

اي كه تسليم كند، هر لحظه قلم خدا زندگي ما را ترسيم مي كند. به اندازهقَسّام اوست، اين جفَّ الَقلم هر لحظه كار مي

شود، انعكاسش در بيرون، انعكاس شود، آسمان باز ميكه فضا باز مي ايكنيم. به اندازهشويم، فضا را در درونمان باز ميمي

سازد. پس شما يك درخت هستيد، درختي هستيد تنها، مجرد امروز خردش، عشق و شاديش در بيرون بهشت بيرون ما را مي

و با ديگران مقايسه  كنيد، هم در بيرون. اين كار مال شماستكنيد، هم در درون بهشت درست ميشما فضا را باز مي .گفت

  گويد:با ديگران مقايسه كنيد. در مثنوي دفتر سوم مي شود. شما نبايد خودتان رانمي

 ٢٢٣٨مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بيت 

 بوسه گاهي يافتي، ما را ببَر                          اي چو خَْربنده حريفِ كونِ خر

خواهيم ببينيم كه از دهن من كند، يعني ما ميه مياد و آنجاي خر را نگرواي كسي كه مثل خركچي كه پشت سر خر راه مي

آيد بيرون كه بر اساس خشم است، بر اساس ترس است، بر اساس نگراني است، بر اساس دردهاي من مان چه درميذهني

پيدا كردي بوس بكني، ما را هم  گويد جاي خوبي راو مي .آيد بيرونكنيم از اينجا چه ميذهني است كه دائماً به آنجا نگاه مي

كنند كه دنبالشان بروند. اي كنند و ديگران را مجبور ميدانند اشتباه ميگويد كه نميببر بوس بكنيم. اين را به كساني مي
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 گذاري ما دنبال عارفي مثل موالناخواهي مردم را دنبالت بكشي، چرا نميبراي خودت سازنده نيستي، براي چه ميتو كسي كه 

  برويم. چرا ما فرهنگ خودمان را كشف نكنيم. 

 ٢٢٣٩مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بيت 

 چون ندادت بندگيِّ دوست دست

  ميلِ شاهي از كجااَت خاسته ست؟

تو تا حاال نتوانستي تسليم بشوي. تسليم واقعي نشدي. اين فضا را در درونت باز نكردي. به بينهايت او تبديل نشدي. بنابراين 

ميل تو به اينكه شاه بشوي، شاه بشوي يعني از جنس خدا كه دا را تا حاال موفق نشدي انجام بدهي. پس بنابراين بندگي خ

  كني. كني. گفت مثل خركچي آنجا را نگاه مي؟ از جايي كه نگاه ميبيرون بشوي، از كجاي تو آمده

 ٢٢٤٠مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بيت 

  اي در گردنِ جانت زهيبسته                        در هوايِ آنكه گويندت: زهي

كني، يعني نه خود جسمي يعني براي اينكه به تو آفرين بگويند، ماشاهللا بگويند، تو آمدي خودت را با يك طنابي داري خفه مي

ار بگيرم؟ تواند بكشد. چرا، همه حواس آنجاي خر به اينست كه چطوري مورد تاييد مردم قرجان تو نفس نمي را، تتو، جان

گويند، آيا مرا تاييد چون به مقايسه است. تمام فكرهايش، تمام حرفهايش به اينست كه مردم االن پشت سر من چه مي

گذارند، من از ديگران برتر هستم يا نه؟ هي آفرين، كنند، روي من ارزش ميشوم، به من احترام ميكنند، من ديده ميمي

بگيريم، تاييد و توجه. زهي يعني آفرين، دومي يعني طناب، به خاطر اينكه به تو آفرين خواهيم آفرين، آفرين از مردم مي

  خورد كه به تو بگويند آفرين. گيري. آخر اين به چه دردت ميبگويند گردن هشياريت را بستي، از آنور هيچ دمي نمي

 ٢٢٤١مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بيت 

 وقف كن دل بر خداوندانِ دل                                     روبها، اين ُدمِّ حيلت را ِبِهل

گري است و روباه به دمش كه نماد حيله ،گر است نامد. براي اينكه روباه حيلهكند روباه ميمن ذهني را كه آنطوري فكر مي

خواهند كه وقتي روباه را مي گر است. بر عكس سر است. بعد روباه، موالنا توضيح دادهنازد. دم مثل شبيه آنجاي خر حيلهمي

نشيند و رود مي كند، ميدهد. ولي وقتي نجات پيدا ميكند، در واقع پايش است كه او را نجات ميشكار كنند، روباه فرار مي

كنند. گوشتش كه خوردني نيست كه. ما را گويد كه اين دمم بود كه مرا نجات داد. اتفاقاً روباه را به خاطر دمش شكار ميمي

گر ماست. ولي كنند به خاطر دم حيلهكنند. مردم ما را اذيت ميگر يعني من ذهني ما شكار ميهم به خاطر دم ما، دم حيله

گوييم كه زرنگي ما بود كه ما را نجات داد. زرنگي ما نشينيم ميدهد. بعد ميپاي ما كه زندگي باشد، خدا باشد، ما را نجات مي

  كند. ك مينيست. هميشه زندگي به ما كم
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دار تو نيا بگو كه هاي من ذهني يا فكرهاي منگري، با اين انديشهگويد كه اين دم حيلت را رها كن و با اين حيلهاالن به ما مي

شده باشد.  پاكها هويت شدگيمن دل هم دارم. چون دل انسان موقعي دل است كه به بينهايت باز شده باشد. بايد از هم

شود كه يك نفر مركزش پر از هويت شدگي باشد كه دل نيست. نميهني مرده باشد، وگرنه دل كه پر از هممن ذ بهانسان بايد 

گويد تو دل را ديگر به خداوندان و ادعا كند كه من به خدا زنده هستم. آهاي مردم دنبال من بياييد. مي ،هويت شدگي باشدهم

  دل مثل موالنا بسپار. نگو من هم دل دارم. بله؟

تر فهميده بشود يا نه؟ تواند عميقخوانيم كه بفهميم آيا آن بيتي كه راجع به تشبيه فكرهاي من ذهني به آن ميها را مياين

هويت شدم و روشها و الگوهاي هم آنها گويد كه من فكر كردم كه اين باورهايي كه بابله، اين چند تا را هم بخوانم. موالنا مي

  ، گذاشتم مركزم، اينها همان نظام دين است. اين نظام دين نيست كه.هويت شدمهم آنها عملي كه با

 ١٧٥٢مولوي، ديوان شمس، غزل شماره 

  ُپشك را عنبرِ ثمين گفتم                                     گفتم   كوِن خر را نظامِ دين

هويت شدم در همبا آنها  خر است، ينجاآيد بيرون كه شبيه سروصداي آبنابراين اين حرفهايي كه از دهان من ذهني من مي

فنا شدن  است حالي كه اينها حدث بودند، اينها ساخته شده بودند. هيچ چيز مصنوعي در اين جهان كه دچار از بين رفتن

 گويد يكتواند دين باشد. پس باورپرستي دين نيست. ميتواند در مركزمان باشد. بنابراين نميتواند خدا باشد، نمياست نمي

هويت شدم و فكر كردم كه اين همبا آنها  چيزهايي را كه در واقع از جنس فكر بود، از جنس باور بود و الگوهاي عمل بود، من

هويت شدگي با باورها و الگوهاي عمل درد پيش آمد كه اين هم همين و از اين كار، از هم .نظام، نظام دين است و اشتباه كردم

گويند پِشك يا پُشك. فكر كردم اين همين عطرهاي گران ها ميل پشكل حيوانات. بعضيپشك بود. پشك همين به هر حا

اي سيصد چهارصد دالري قيمت است. عنبر ثمين است. ثمين گران قيمت، عنبر ماده خوشبو. فكر كردم اين عطرهايي كه دانه

  ها است. دردها. يعني اشتباه كردم. ما هم اشتباه كرديم. است، از همين

  ١٧٥٢ي، ديوان شمس، غزل شماره مولو

  بس چمن ناِم هر چمين گفتم                              اندر اين آخُِر جهان ز گزاف

فكر كردم هشياري جسمي  سبز است كه گفتم، خر راخر را چمن  ،هويت شدگي، پيشابروي در همدر اين آخُر جهان از زياده

هشياري ايزدي حضور دست برداشتم. من فكر كردم كه همين هشياري جسمي همان هشياري آبادان كننده است. ديگر از 

  توام با درد همين هشياري حضور است. نيست اين طور. آخُر جهان. 

خورد، گيرد. هشياري توجه كند به جهان از آُخر جهان ميهويت شدگي ميآخُر جهان يعني جايي كه انسان در آنجا هم

  خورد. بله،كند به اينور، از زندگي مي هشياري اگر بيدار بشود و توجه
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  ٣٤صفحه: 

  ١٧٥٢مولوي، ديوان شمس، غزل شماره 

 ناِم اعلي بر اسفلين گفتم                                          بستم   طوق بر گردِن كپي

م در ذهن پر از دردم كنگذاري ميگويد طوق طال را يعني زندگيم را به گردن ميمون بستم. يعني من زندگيم را دارم سرمايهمي

زينگي من ذهني هم كه تكرار و مكررات است، كامالً براي ما روشن است وو اين ب .جاي خر باشدآن كه حرفهايش مثل همان 

شويد و بتوانيد پيغام غيبي بياوريد، بشويد و بينهايت بتان را به جاي اينكه االن بهش زنده خواهيد انرژي زندهاالن. شما مي

و اين طاليي باشد  گيريدهويت شده بگذاري كنيد در فكرهايتان و دردهايتان، تبديل به فكر و درد همرا سرمايه بياوريد اين

  كند.دور گردن يك ميمون. من ذهني از آنجا ميمون است كه تقليد مي

از من يك بوزينه درست  و اين ،گذاشتم در مركزمگرفتم، اينها را پس بنابراين آمدم از مردم تقليد كردم، يكسري باورها را 

و  دخواهبراي اينكه طوق طال مي .دارمو آن را عزيز مي ،كنم زندگي مثل طالي خودم را در اين بوزينهگذاري ميكرد و سرمايه

ترين چيز كه امروز ديگر گفت آنجاي خر، من گفتم اين چيز اعال است، بهترين است، حرفهاي من بهترين هستند. به پايين

  گيرند. اينها بيدار كننده است. و كينه و انتقام جويي سرچشمه مي چون از خشم

كنيم و از بله اجازه بدهيد دوباره در اين زمينه از مثنوي بخوانم برايتان. اينها را قبالً خوانديم. در اين زمينه وقتي تكرار مي

هويت شود، از روي يك همبه شما وارد مياحتمال دارد كه پنج شش تا نيرو كه  .كنيمچند قضيه هندسه معنوي استفاده مي

هويت شدگي خورد. فكر كردن بر اساس همشدگي يك دفعه بپريد باال. بگوييد آقا من فهميدم ديگر. اين من ذهني به درد نمي

دتان، كنيد. يعني شما با خواندن اين ابيات بايد خومي خورد. به زبان ساده صحبت خورد. ايجاد درد به درد نميبه درد نمي

د، شما روها را بگذاريد بهويت شدگيتان را بگذاريد برود، همخودتان را متقاعد كنيد كه اگر شما تبديل بشويد، من ذهني

شان را قطع كنند، واقعاً ضرر نخواهيد كرد، نترسيد. حتي اگر در اين راه يك سري دوستان خام كه من ذهني دارند، دوستي

   د.يكن ضررشما نترسيد كه 

برم، به جادوگران، به ساحران كه بُبر، كه كرد دست و پايتان را ميه الضير بر گردون رسيد. يعني فرعون هي تهديد مينعر

گويد نعره بُبر يعني ضرر نخواهيم كرد. هر كسي كه دوستش را جان از، تن از جان كندن پريد يا بريد. يادم رفته. خالصه مي

ماني، نه من هرچه كه از دست گويد تنها ميگويد يا فرعون مي. از آنور من ذهني ميبرد، خوب ببر، من ضرر نخواهم كردمي

هويت شده كه در مركز من است، از هويت شده، هر باور همهويت شده، هر فكر همدهم ضرر نخواهم كرد. هر الگوي هممي

  گيرد، من ضرر نخواهم كرد. دهم جايش را خدا ميدست مي
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  ٣٥صفحه: 

 ٢٣٥٣تر ششم، بيت مولوي، مثنوي، دف

 

 تو فگنده تيِر فكرت را بعيد               آنچه حّق ست اَقَْرب از حبُل اْلَوريد

 
گويد خدا آن چيزي كه حق است، از جنس خداست، اين نزديكتر از رگ گردن به من است. يعني خود من است. بعد آن مي

خواهيم خدا را پيدا كنيم و خودمان را م. وقتي از طريق فكر مياندازيموقع براي شناسايي اين ما تير فكرت را بسيار دور مي

  اندازيم. درست است؟ كنيم به فكرهاي خيلي پيچيده كردن و دور ميكشف كنيم، شروع مي

كند، يا فلسفي يا دانم رياضي، اينها را خدا را براي ما پيدا نميهاي خيلي علمي، نميپس دورانديشي و پرداختن به انديشه

رسيم. اينكه ما خيلي فكر را دور بيندازيم، ي، نه. فقط كافي است به اينجا برسيم كه از تند تند فكر كردن ما به جايي نميمنطق

رساند به اين لحظه. يعني از طريق يعني فكرهاي خيلي عميق بكنيم، علمي فكر كنيم، به رياضيات دربياوريم، اينها ما را نمي

  نخواهيم رسيد. بله. ذهن و فكرهاي ذهني ما به آنجا

كه  است. امّا تا حاال كار تو اين بوده است نزديك تر است او همان حضرت حق آن كسي كه از رگ گردن انسان بدو

  دور دست پرتاب كني. تيرِ انديشه ات را به مسافت هاي

  :گويدبله اين آيه قرآن هم بخوانم. مي

 ١٦، آيه ) ٥٠(قرآن كريم، سوره ق

  وَنَحْنُ َأقَْربُ إِلَْيهِ مِْن حَبْلِ اْلَورِيدِۖ  ا الْإِنَْسانَ وََنْعلَُم َما ُتَوْسوِسُ ِبِه نَفُْسهُوَلََقدْ َخلَقْنَ 

  او آگاه هستيم، زيرا از رگ گردنش به او نزديك تريم. ما آدمي را آفريده ايم و از وسوسه هاي نفس 

 
نود و نه ي خود او هستيم، هشياريش هستيم. نزديكتريم، يعنخوب از اول گفتيم ما امتداد خدا هستيم. از رگ گردن به او 

خواهيد او براي شما بدن ما خالي است. پس در اصل ما خود او هستيم، امتدادش هستيم در فرم. حاال شما مي مميز نه درصد

ت و يك هويت شدگي اسفكر كند يا اين يك چيز كوچك مصنوعي محدود به عنوان من ذهني كه االن پر از درد و هم

  خواهيد براي شما فكر كند. هاي ديگري دارد، ميانگيزه

هاي من ذهني او كه از يك ايم و از وسوسهدر واقع خودمان را به عنوان او فرستاده .ايم،گويد از زبان خدا، ما او را آفريدهمي

و هستيم. حاال اگر شما تسليم بشويد، كند، آگاه هستيم. براي اينكه خود اپرد به يك فكر ديگر و جستجوي زندگي ميفكر مي

فضا را باز كنيد، بگذاريد او فكر كند، كار شما درست خواهد شد، يا نه بياييد من ذهني درست كنيد، من ذهني فكرهاي خيلي 

  اين. فلسفه ببافد. خوب بكند. بگوييم آقا اين ديگر خيلي علمي است، فرمول نوشته
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 ٢٣٥٤مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بيت 

   صيد نزديك و تو دور انداخته                       اي كمان و تيرها بر ساخته

گيريم، به جاي اينكه بفهميم خود زندگي گويد. تيرها، تيرهاي فكري، كمان الگوهاي فكري است. ما زندگي را ميبه انسان مي

  هستيم و در تالطم نباشيم، نخروشيم،

  ٤١١ بيت سوم، دفتر مثنوي، مولوي،

  خروش كم خامش، است، نزديك بحص

  مَكوش تو، تو، پيِ  كوشمهمي من

يعني با ذهن مكوش. ما آمديم كمان درست كرديم و تير درست كرديم و صيد خودمانيم. صيد، امتداد خداست، صيد نزديك 

  و تو دور انداخته. 

  

  

ت دوم *** یان   ***  

   



  گنج حضور ٧٧٦ برنامه شماره

  
Program # 776  

 

  ٣٧صفحه: 

 ٢٣٥٥مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بيت 

  وز چنين گنج است او مهجورتر                       تر، او دورترهركه دور انداز

شود. خدا در اين گويد اين كار را بكنم، آن كار را بكنم تا به خدا برسم، او دورتر مياندازد، ميهر كسي تير فكرش را دور مي

شويد، ذهن آرام شما به او زنده ميتان از تالطم بيفتد، از كوشش براي كشف خدا بيفتد، لحظه خود شماست. اگر من ذهني

كنيد، نه خدا را، نه به او زنده اش اينست كه شما بدانيد با تند تند فكر كردن شما نه خودتان را كشف ميشود. خالصهمي

  خواهيد شد.  رهويت شده ذهني، از او دورتشويد. هر چقدر استاد بشويد در فكرهاي هممي

مان در اين لحظه يا زنده شدن به او در اين حضور عبارت از زنده شدن ما به او يا اصلوز چنين گنجست او مهجورتر، گنج 

كنيم، لحظه كه بينهايت اوست يا آگاه از اين لحظه ابدي كه اين دو تا يكي است، اين گنج است. هر چقدر تند تند فكر مي

اين لحظه  ؟رسم رسم، كي مي كنيم، كي ميبت ميپوشانيم. هر چقدر دوراندازيم، هي راجع به آينده صحاينجا را بيشتر مي

شويد بهتر است يا تند؟ خوب بپوشانيم. شما آرامتر از فضاي بين دو تا فكر رد را كه در واقع فاصله بين دو فكر است بيشتر مي

   ستيد و خدا.اش زندگي است، گنج حضور است، شما همعلوم است آرام. آرام، آرام، آرام، دو تا فكر از هم جدا شد. فاصله

 ٢٣٥٦مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بيت 

 فلسفي خود را از انديشه بُكشت

   گو: بِدَو، كوراست سوِي گنج، پشت

هويت شده با چيزها به صورت فكر و منطقي آورد. فلسفي همان فلسفي منطقي مستهان است كه همحاال اسم فلسفي را مي

گويد از بس انديشه برد كه من بتوانم از فكرها و چيزها زندگي بگيرم. ميميتر بههم دارد كه چه فكرهايي مرا به هر چه بيشتر 

دوي، براي اينكه پشتت به گنج است. يعني هر چه بيشتر به آينده مي ،ميرد. به او بگو بدوكرد، فكر كرد، بيچاره دارد مي

شود، هر چه بيشتر به زمان برود بلحظه دور شود آدم از اين پشتت به اين لحظه است، پشتت به گنج اين لحظه است. آخر مي

  يا به ذهن برود، فكر كند كه در اين لحظه به خدا زنده خواهد شد. 

 ٢٣٥٧مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بيت 

  شوداز مرادِ دل جداتر مي                        دودگو: ِبَدو، چندانكه افزون مي

شوي. اين كلمه ر دلت كه زنده شدن به اوست، به بينهايت اوست، جداتر ميدوي از منظوبه او بگو بدو. هر چه بيشتر مي

هايش هويت شدگيفلسفي را من آوردم اينجا كه شما بدانيد كه اين همان فلسفي منطقي مستهان است. كسي كه از هم

  است كه به چي تشبيه كرده.  تانگيرد و امروز يادهايش را ميگيرد، انگيزهفكرش را مي

  



  گنج حضور ٧٧٦ برنامه شماره

  
Program # 776  

 

  ٣٨صفحه: 

  
 ٢٣٥٨ي، مثنوي، دفتر ششم، بيت مولو

  قرارجاهَدوا عَّنا نگفت اي بي                         جاَهُدوا فينا بگفت آن شهريار

جاهدوا فينا يعني كار كنيد، كوشش كنيد در من، في يعني در، يعني نا، يعني در من، يعني فضا را باز كنيد در اين لحظه در 

قرار يعني اي ي خارج از من كار نكنيد، يعني در ذهن كار نكنيد. آن شهريار يعني خدا، اي بيو جاهدوا َعنّا يعن .من كار كنيد

گويد. جاهَدوا فينا بگفت آن شهريار، يعني آن شاه، خدا، گفت در قرار هستي. آيه قرآن است ميتو من ذهني كه هميشه بي

ن قرار بگيريد به صورت هشياري، با كن فكان من كار كنيد، من كار كنيد. در اين لحظه تسليم بشويد، فضا را باز كنيد، توي م

  قرار خواهيد شد. كه آن موقع بي ،با قانون قضا كار كنيد، نبنديد و خارج از من در ذهن كار كنيد

  اند در راه او، در اينجا هم، دهم، نوشتههاي قرآن االن نشان ميبينيد كه در آيهالبته اين را مي

هرگز نفرمود در طريق  قرآن كريم فرمود: در راهِ ما مجاهده كنند. و ال، حضرت شاه وجود درزيرا اي پريشاْن ح
  دور شدن از ما بكوشند.

گويد در دهد كه در ما. در ما واقعاً درست است. خدا ميدر راه ما مجاهده كنيد هم درست است. وليكن شايد اين معني را نمي

  شويم جاهدوا عَنّا. پريم در ذهن، ميدر آن، در فضاي گشوده شده. فضا را ببنديم مي رويممن كار كنيد. فضا را باز كنيم مي

شوي، اگر در من كار كني، هرگز نفرمود در طريق دور شدن از ما بكوشند. يعني اگر در ذهن بخواهي كار كني، از من دور مي

  اش است. اين هم آيهشوي. خيلي مهم است اين. شوي. هر روز به من تبديل ميبه من نزديك مي

 ٦٩ آيه )٢٩(قرآن كريم، سوره عنكبوت

  الْمُْحِسنِينَ لََمعَ  الَلّهَ َوإِنَّ  ۚ◌ وَاَلّذِيَن َجاهَدُوا فِينَا لَنَْهدِيَنَُّهمْ سُُبلَنَا 

  كنيم، و خدا با نيكوكاران است.هدايتشان مى هاى خويشكسانى را كه در راه ما مجاهدت كنند، به راه

شوند كنند، تسليم ميكنند، توجه كنيد در راه ما هم درست است، يعني در ما مجاهدت ميدر راه ما مجاهدت مي كساني را كه

كنيم. راه او هم واضح است. قانون تدبير زندگي شان ميكنند، به راههاي خويش هدايتكنند در من كار ميو فضا را باز مي

  يعني قضاست و كن فكان است و دم اوست، 

  ١٣٤٤ شماره غزل شمس، ديوان مولوي،

  بپذير نََفخْتُ  ز رو دهدت جان او دمِ

   علل موقوفِ نه ست، فَيَُكون ُكنْ  او كارِ 

كنند، روند تو او. يعني خدا كار مي كنند، ميو خدا با نيكوكاران است. نيكوكاران كساني هستند كه در اين لحظه فضا را باز مي

شان كارشان ريزد به فكر و عملشان. به اين دليل كه خرد زندگي، خرد كل ميكر و عملريزد به فدر آن موقع خرد زندگي مي
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كند، از همان فضاي گشوده شده خرد شود. پس نيكوكار كسي است كه حتماً از فضاي گشوده شده فكر و عمل مينيك مي

  كند.ريزد به فكر و عمل، عمل را نيك ميزندگي مي

شود. يعني اگر با من ذهني ما فكر كنيم، عمل كنيم، اين عمل زد به عمل، اين عمل نيك نمياگر انرژي مسموم من ذهني بري

گويد عمل من نيك است، در حالتي كه ممكن است مركزش پر از نيك نخواهد شد. البته مردم قبول ندارند. هر كسي مي

فضاي تسليم شده در حالي كه ما در آن تواند نيك باشد. عملي نيك است كه از هويت شدگي باشد، آن آدم عملش نميهم

مان. اين عمل نيك است و به درد نخواهيد انجاميد. بقيه اعمال ريزد به فكر و عملكنيم و بركات او ميهستيم، فكر و عمل مي

  كه از من ذهني بربخيزد حتماً به درد خواهد انجاميد و باعث رستگاري ما يا خالصي از من ذهني نخواهد بود. بله.

  گويد خوانم، ببينيم كار چي هست و چه موقع موثر هست. ميد بيت از دفتر سوم ميچن

 ٤٦٠٨مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بيت 

 كار آن كارست اي مشتاق مست

     كاندر آن كار، ار رسد مرگت خوشست

د بدهد. اگر من ذهني تواناي كسي كه پر از اشتياقي و مست هستي، مشتاق مست هر دو معني را ميكه يعني كاري كار است 

يا در اين لحظه ما تا حدودي فهميديم چه هست و مشتاق رسيدن  ،كه مشتاق چيزهاي بيروني است و مست كبر و غرور است

  آيد، ايم و از آن فضاي هشياري دم ايزدي ميبه خدا هستيم و فضا را باز كرده

   ١٣٤٤ شماره غزل شمس، ديوان مولوي،

  بپذير خْتُ نَفَ  ز رو دهدت جان او دمِ

  علل موقوفِ نه ست، َفيَُكون ُكنْ  او كارِ 

شود، قضاي الهي را مقاومت گويد بشو و ميكند و به او ميآيد، كن فكان كار ميانساني كه فضا را گشوده و دم ايزدي از آنور مي

هايش ار است. مجاهدت، كوششكند، كارش ككند، فضا را باز كرده و موقوف علتهاي ذهني بيروني نيست، اين آدم كار مينمي

  كنيم كه حالت دومش درست است. رسد. پس مشتاق مست فرض ميدر اوست، به نتيجه مي

گويد كه پس در آن كار اگر به من يعني شما اشتياق زنده شدن به خدا داريد و مست او هستيد، از آن فضاي باز شده، مي

ها هويت شدگيشود و فضاي مركز ما گشوده شده و ما داريم هموارد ميذهني بميرد، پس كار دوباره كاري است كه دم ايزدي 

گويند كار. باال داشتيم جاهدوا فينا، در من كار كنيد. در شويم به من ذهني. اين را ميميريم و كوچكتر ميشناسيم و ميرا مي

  شود. او كار كنيد اينطوري مي
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 ٤٦٠٩مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بيت 

     آنك آيد خوش ترا مرگ اندر آن              ايمان اي جوانشد نشان صدق 

شما ببينيد كه  ،صادق هستيممان ما در ايمانميريم اين نشان اين است كه كنيم كه واقعاً به من ذهني مياگر كاري مي

ز نسبت به من روز به رو ،در او كوشش مي كنيد به من ذهني مي ميريد ،واقعاً جاهدو فيناست يعني در او مي ميريد

اگر فقط  .اين نشان اين است كه شما از ته دل با صداقت كار مي كنيد و واقعاً ايمان داريد ؟ذهني كوچكتر مي شويد

 .نه ،به ذهن برگزار مي كنيد و هيچ كوچك نمي شويد نسبت به من ذهني

 ٤٦١٠مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بيت 

  كامل، رو بجو اكمال دين نيست           گر نشد ايمان تو اي جان چنين

و مرتب يك باوري را زنده مي كني با  ،اگر ايمان تو از مردن به من ذهني نمي آيد و از گشودن فضاي درون نمي آيد

نه ايمان تو كامل نيست برو  ،يك الگوي هم هويت شده عمل مي كني انرژي بد من ذهني مي ريزد به فكر و عملت

  ،نه ايمانت كامل است !ل استنه دينت كام ،ايمانت را كامل كن

 ٤٦١٠مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بيت 

     نيست كامل، رو بجو اكمال دين           گر نشد ايمان تو اي جان چنين

بگذار كن فيكون و دم ايزدي به تو كمك  ،يعني برگرد فضا را باز كن در آن كار كن ،واضح است اكمال دين يعني چي

   .فضا را باز كن ،تسليم شو ،از بيرون كمك نگير ،مي گيري يري پس از بيرون كمكاگر از او كمك نمي گ .بكند

 ٤٦١١مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بيت 

 دوستهر كه اندر كار تو شد مرگ

    بر دل تو، بي كراهت دوست اوست

ه من دوست كسي است كه كمك مي كند به شما كه شما ب ،مي گويد كه اآلن مي فهميم كه دوست و دشمن كيست

  .ذهنيتان بميريد

  ٣٨٣٨ بيت ششم، دفتر مثنوي، مولوي،

  گر حيله اي خداي، با نگيرد در                 دگر فرهنگي هيچ ُمردن غيرِ

   ،بله
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   ٣٨٣٧ بيت ششم، دفتر مثنوي، مولوي،

  رسد ها غنيمت مُردن، پسِ كز                      بُوَد اين َموْتٍ قَْبلَ ُموُتوا  سِرِّ 

پس از مردن است كه ما به بخشش هاي ايزدي مثل عشق مثل يكي  هاز قبل از اينكه بميريد بميريد اين است كر

پس هر كسي در كار تو كمك بكند كه شما مرگ نسبت  .مثل شادي ايزدي و هزار بركت ديگر مي رسيم ،شدن با او

ه تو نشان مي دهد كه مردن به ذهني در حالي كه ب ،آن آدم دوست توست ،به من ذهني را دوست داشته باشيد

به ما فهمانده  .به شما كي اين كار را مي كند اآلن؟ موالنا دارد مي كند .ترسناك نيست هولناك نيست ،زشت نيست

آن طور كه  ،هولناك نيست ،ترسناك نيست ،شده بوسيله موالنا فهمانده شده كه مردن به من ذهني زشت نيست

  .زنده مي شوم ،هد كه من دارم مي ميرم واقعاً نمي ميرمعينكهاي من ذهني نشان مي د

اينكه من بفهمم من با باورهايم هم هويتم  .اينكه يك قسمتي از هم هويت شدگيهاي من بيفتد من ضرر نمي كنم

 .نماگر بفهمم و اين باورها را بگذارم كنار و به جاي آن باورها خدا را بگذارم ضرر نمي ك ،آنها را به جاي دين گرفتم

هر كسي كه به من  .اين بد نيست و هر كسي كه اين را به من نشان بدهد اين دوست من است ،اين زشت نيست

اينها همه كساني هستند كه من ذهني دارند  ؟اينها كي ها هستند ،نشان بدهد كه مردن به من ذهني خطرناك است

كار اصلي مردن به من  ،خواهند من كار نكنممي  .اينها دشمن من هستند .مي خواهند اين من ذهني را حفظ كنند

   .ذهني است بله

دوباره ابياتي از مثنوي مي خوانم در مورد اينكه فلسفي منطقي مستهان كه فكرهايش شبيه سر و صداي نشيمن 

 اگر داريم اينها را شناسايي كنيم و ،چي كار مي كند؟ و ما در خودمان بازبيني كنيم اين خاصيتها را ،گاه خر است

 :مي گويد .بيرون بريزيم

 ٣٢٨٣مولوي، مثنوي، دفتر اول، بيت 

  بود ديويدر همان دَم ُسخرة                             فلسفي، مر ديو را ُمنكِر شود

با چيزهاست و منطقش هر چي بيشتر بهتر و فكرهاي هم هويت  بر اساس هم هويت شدگيفلسفي كه فلسفه اش 

اين آدم مي  ،و الگوهاي هم هويت شده كه اينها چيزها را در من زياد مي كنند ،ي كندشده هست كه با آنها كار م

كدام من ذهني؟  ،مي گويد من من ذهني را قبول ندارم ،همين من ذهنيت ؟كدام ديو ،من ديو را قبول ندارم :گويد كه

   ؟كدام من ذهني اصالً ،من كه من ذهني ندارم
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ت كه يك ذره فرصت پيدا نمي كند كه فكرهايش را آرام كند يك ذره اين يعني اينقدر زير نفوذ من ذهنيش هس

ببيند كه در ذهنش  ،هشياري ايزدي خودش را به او نشان بدهد يا بصورت حضور ناظر خاموش به ذهنش نگاه كند

چه جوري هم هويت شده با  ؟چه جوري مي بيند ؟چه جوري فكر مي كند ؟ذهنش چي كاره است چي مي گذرد و

چه جوري مي پوشاند اين آب حيات را كه آن مقري مي گفت چه جوري در مي آوري از زير اين هم  ،هايشفكر

همان من ذهنيش دارد  ؟مي گويد در همان موقع كه منكر مي شوي مي گويي كدام من ذهني ؟هويت شدگيها

 .صحبت مي كند

 ٣٢٨٤مولوي، مثنوي، دفتر اول، بيت 

  بي جنون نَْبَود كبودي در َجبين                  گر نديدي ديو را، خود را ببين

خدا در مركزت  ،من ذهني در مركزت است ،چون من ذهني هستي ،تو ديوي ،مي گويد ديو را نديدي خودت را ببين

كه اين همه اينور و آنور خوردي تو  ،و اين كبوديها در پيشاني كه نشان همه اين غم و غصه ها و دردهاست .نيست

اين  ،اين همه حسادتها ،اين همه ترسها ،درد داريم يا نداريم؟ اين همه رنجشها ،ر مي گويد كور و كبوددر جاي ديگ

يعني خوردي زمين و پيشانيت  ،مي گويد كبودي در پيشاني ،همه آسيبهاي جسمي كه همه اينها را آورده موالنا

كه مي خواستي زيادش كني اينقدر از فرمها زمين هم كه گفتيم فرم است اينقدر خودت را زدي به فرمها . كبود شده

زمين نيفتد  ،اگر كسي غشي نباشد ،پس تو ديوانه اي ،زندگي خواستي به عنوان من ذهني كه همه جات زخم است

   .و دردهايت هم نشانه اش هست !پس تو ديوانه اي .كه يك جايش آسيب نمي بيند

 ٣٢٨٥مولوي، مثنوي، دفتر اول، بيت 

 ك و پيچاني استهر كه را در دل ش

 در جهان، او فلسفي پنهاني است

پيچاني يعني هم هويت  ،كدام من ذهني ندارد؟ چون من ذهني يقين ندارد كه .هر كسي در مركزش شك دارد

يقين  .براي اينكه يقين ندارد ،هر كسي در مركزش هم هويت شدگي دارد شك هم دارد ،و ترديد شدگي يا شك

زنده بشويم  ،در اين لحظه به خدا عيناً زنده بشويم ،عنوان هشياري از ذهن بياييم بيرون عبارت از اين است كه ما به

او يك فلسفي پنهاني  ،هر كسي هم هويت شدگي دارد و گذاشته مركزش ،از جنس زندگي بشويم نه از جنس ذهن

 .است توجه مي كنيد
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 ٣٢٨٦مولوي، مثنوي، دفتر اول، بيت 

 آن َرِگ َفْلسَف ُكند رويش سياه                         نمايد اعتقاد و گاه گاهمي

 ،كارهاي مذهبي مي كند تمام تكاليفش را انجام مي دهد ،مرتب مي گويد من خدا را قبول دارم ،اين آدم معتقد است

يعني يك كاري مي كند مثًال خيلي خشمگين  ،اما بعضي موقع ها اين رگ هم هويت شدگي رويش را سياه مي كند

همه كار مي  .يادش نمي رود ،كينه اش را نشان مي دهد ،خيلي انتقامجو مي شود ،خيلي حسود مي شود ،شودمي 

كارهاي بيرونيش براساس هم هويت  ،فقط مذهبي نيست قانوني مي كند ،كند همه كارهاي مثالً مذهبي را مي كند

ا اين رگ هم هويت شدگي بصورت اما بعضي موقع ه .شدگيهاي ذهني يكي پس از ديگري دقيق دقيق درست است

  .يك درد يا يك چيز عجيب و غريب مي زند باال و رويش را سياه مي كند

كوشش كرده  يليداند كه خ يتجربه دارد خودش م نهيزم نيكه در ا يهر كس يستين خداو مي گويد تو از جنس

 يم ،باال ديآ يدردها م نيا يگهگاهو  ،پر از درد است هنوز يول ،انجام داده ييالگوها كيكارها را مطابق  يليخ

رگ  يعني ني؟ ايچ يعني نهايا نديب يبد م يخوابها ،برد يشب خوابش نم ،شود يدردمند م ،شود يترسد تلخ م

   .يدار يشدگ تيرگ هم هو يعني يفلسف دار

 ٣٢٨٧مولوي، مثنوي، دفتر اول، بيت 

  مُنتهاست بيدر شما بس عاَلمِ          اَْلَحَذر اي مؤمنان كآن در شماست

در  هايشدگ تيفلسف هم هو يرگها نيا ،ديكن يخودتان كار م ايخودشان  يكه رو ينكسا يمنان امو يا يعني

هم  يتواند عالم ها يم ،باشد ييكتاي يتواند فضا يمنتها م يعالم ب نجايو در ا ديباش داريب ديمواظب باش ،شماست

 تيمواظب باش كه هر هم هو ديگو يم .ديايدرست تر درب ديشا ميريدوم بگ ياگر به معن .باشد اديز يشدگ تيهو

  ؟درسته .در تو هم هست ،ايكه در آدمها هست در دن يشدگ

 ٣٢٨٨مولوي، مثنوي، دفتر اول، بيت 

 جمله هفتاد و دو ملّت، در تو است

  وه كه روزي، آن بر آرَد از تو دست

عدد  كياست  يارينماِد بس هفتاد و دو ،شيتاد و دو كهف ،نيد هفتاد و دو ،كردند هفتاد و دو ملت يفكر م ميقد

 .كند يملت م حافظ هم صحبت هفتاد و دو ،اصطالح است بله كي ،تا ملت وجود داردنه واقعاً هفتاد و دو ،هست فقط
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 رونياز تو ب نهاياز ا يچند تا اي نهاياز ا يكيكه  ياز روز ياو .هم هست در تو ايدن يهايشدگ تيهمه هم هو يعني

  .كند يم رونيدستش را از تو ب ،ديايب

 ميو دردها را با هم تقس يشدگ تيهم هو يفضا نيا يجور كيما  ،يمواظب باش ديبا يليكه خ ديخواهد بگو يم

از هر  يول ،شعبه اش هم در من هست كيجهان هست  نيدرد در ا و يشدگ تيهم هو يفضا كي يعني ،ميكرد

   .است يارينماد بس نجايا و هفتاد و دو ديايو درد ب يشدگ تيتواند آنجا هم هو يم يگريد يجا

 ٣٢٨٩مولوي، مثنوي، دفتر اول، بيت 

  همچو برگ، از بيِم اين لرزان ُبوَد              هر كه او را برگِ اين ايمان بَُود

 تينهايود به بباشد كه به خدا زنده بش نيا يمنظورش در زندگ يعني ،داشته باشد يمانيتوشه ا يهر كس ديگو يم

آنور  نوريهمه مزاحم از ا نيو ا ،زنده بشود آمده كه به او ،آمده يچ يو بداند كه برا ،راه كار كرده باشد نيو در ا

 كي نكهيمثل برگ از ترس ا نيبنابرا ،رونيب اورديبو رگ فلسف از او دست  يشدگ تيممكن است بصورت هم هو

  ،بله .واضح است ،لرزان بود نيا ميبرگ از بهمچو .لرزديم ،اورديب رونياز او دست ب يشدگ تيهم هو

 ٣٢٩٠مولوي، مثنوي، دفتر اول، بيت 

  ايكه تو خود را نيِك مردم ديده            ايو ديو از آن خنديده   بر ِبليس 

 ويد هيچ سيابل ييگو يم يعني ،يخند ياز آن م يمن ذهن ريرا بگ ويحاال د ويو د طانيش يعني سيبر ابل ديگو يم

شود  يم .ينيب يآدمها م نيكه تو خودت را بهتر ،يكن يرا مسخره م ويو د طانيش نيا يبرا ه؟يحرفها چ نيا هيچ

خدا در مركزش نباشد  ارانهيهش ،پر از درد داشته باشد و آن مركز آدم باشد يمن ذهن ،داشته باشد يآدم من ذهن

من  ندهينما :كه ديگو يم .راحت است الشيهم خ طانيش ،ديگو يرا م نيآدمها بداند؟ دارد هم نيخودش را بهتر

  .كنم يبگو من دارم تو را كنترل م يخواه يم يهر چ يه، در مركز توست يبعنوان من ذهن

اآلن  .توانند ببلعند يشما را هم م ،خامذهني هايمنمعده  :را خواندم گفت كه تيهست كه ابتدا آن ب نيهم يبرا

اگر هفتاد  ،هم به هم بافتندذهني هايمن نيا :ديگو يم .دهد يم حيموالنا توض ،اوضاعاست  يكه چه جور ديببن يم

 يمانيكه توشه ا يهر كس ،كار باش نيباال گفت مواظب ا تيدر ب و .ملت در تو هم هست هفتاد و دو ،ملت هست دوو 

دشمن مزاحمش  ايدوست  لهيبوس طانيش نكهيسر بزند از ا ييجا كياز  يشدگ تيهم هو كي نكهيا مياز ب ،دارد

  .مواظب است ،ترسد يكار م نيبشود از ا
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اتفاق كه  نيا زيچ نيشخص ا نيا ،حواسش جمع است يعني ،كند يتواند زندگ ينم و سدتر يم نكهيلرزان است نه ا

كه  ديگو يشده م دهيشده تماماً بلع دهيكه كش يو آن موقع هر كس ،ببلعد تويشافتد نكند من را بكشد  ياآلن م

 تيهم هو ه؟يچ يهنمن ذ نديگو يها م يبعض :گفت كه گريابتدا گفت د نكهيا يبرا ؟ستيچ سيابل ؟ستيچ ويد

   .ميستين تيهم هو يزيما با چ ينطوريا ستين ؟هيچ يشدگ

 ٣٢٩١مولوي، مثنوي، دفتر اول، بيت 

  ينچند واَويْلي بر آيد ز اهلِ د                  چون ُكند جان، بازگونه پوستين

زنده بشود به  ،است مثل موالنا جانكي ،جهان نيبود با ا تيجان ما كه همه اش هم هو نيدفعه ا كي ديگو يم

 مانيكه اهل ا ييدفعه از انسانها كي ،حضور بپوشد نيبرگرداند پوست ،را نپوشد يمن ذهن نيپوست گريد ،يزندگ

ز اهل  ديبرآ يليچند واو ؟ميبشو مياهخو يهم مما  ميچطور ما نشد ؟ميچرا ما نشو ،شود يهستند افسوس بلند م

كه آن آدم  ديآ يدر ما بوجود نم ييحالت افسوس و حالت آرزو كيما  ،ميكن يما اآلن به موالنا نگاه م يعني .نيد

 ينم انيخرد از ما ب نيچرا ا ؟ميشو يچرا ما نم ،شده نهايرا گفته متوجه ا نهايتن كه ا يتوو ،بوده ياريچه جور هش

  .ميرا تلف كردمان و افسوس كه ما وقت يآرزومند يعني ليواو نيا يعني ؟شود

 ٣٢٩٢مولوي، مثنوي، دفتر اول، بيت 

 بر دكان، هر زرنما خندان شده ست

   زآنكه سنگِ امتحان، پنهان شده ست

ش در مركز يشدگ تيهزارتا هم هو يمن ذهن ،يمن ذهن يعني ،كه زرنماست يزر تقلب ،يدر دكان زرگر ديگو يم

كه  يتا موقع .كند يم سهيخدا زنده شده مقا تينهايخودش را با موالنا كه به ب نيو ا ،دارم مانيمن ا ديگو يدارد م

 ؟هيچ نيد ؟هيچ مانيا هيچ يبفهمند كه من ذهن ،دبه حضور زنده بشون يجور كيهمه  يعني ديايروز ب .ديايروز ب

دار جا زده آن چرا زده؟ من در كجا هستم خودم؟  نيد يه جاخودش را ب ،باورپرستپر از درد و  يآدم كي نكهياو

   ؟دارم اقعا اويكرده ام آ مانيو ا نيد يهمه ادعا نيمن چه كاره ام؟ ا

درست  نيآخر ا ،ميهست هم هيشب باً يهم موالنا ما تقر يكيمن  يكي مييگو يب موخ يعنيشب بوده  ،شب بوده و اي

 يم يروز كِ .ديايمگر روز ب ؟ديزن يحرف را م نيكند كه آقا شما چرا ا يكه سئوال نم يكس ،گريشب است د ؟است

 يتقلب يزرنما نيپس بنابرا .فرق هست يليموالنا خ و يتو من ذهن نيب يعني .آن آدم به حضور زنده بشود ؟ديآ
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سنگ  يول .ميكن يما فعالً امتحان نم .سنگ امتحان پنهان است نكهيا يخندان است كه من هم هستم چرا؟ برا

  ديگو يرا م نيبله هم .خودِ خدا امتحان خواهد كرد .ميما نگران باش ستيامتحان خواهد آمد الزم ن

 ٣٢٩٣مولوي، مثنوي، دفتر اول، بيت 

 باش اندر امتحاِن ما مُجير                                    از ما بر مگير   اي ستّار  پَرده

 يما را م يبهايع يعني .خداوند است يپوشاننده و از نامها اريبس يعنيستار  ،يخدا كه پوشاننده هست يا يعني

و به خدا زنده  ميدار مانيو ا نيدر مركزمان واقعاً د يشدگ تيهمه درد و هم هو نيكه با ا ميكن يما ادعا م .پوشاند

پوشاننده، پرده را از روي  گويد، اي خداوند، ولي نبايد اصرار كنيم. براي همين ميديگويهيچ چيز نميولي  هم او ميا

ميرد كه ما با او هم گيرد، يك كسي ميدارد؟ ها! يك هم هويت شدگي را از ما ميما برمَدار. چه جوري پرده را بر مي

شويم؛ رفوزه شديم. ما ادعا كرديم خدايا كه ما شويم، ما انتقام جو ميشويم، ما بيچاره ميهويت هستيم، ما تلخ مي

و اين دروغين بوده است، ببخشيد و در امتحان ما مالحظه كن، خوب البته اگر كسي واقعا اين حرف ايم به تو زنده

خودم هستم. مُجير يعني پناه  گويم ديو كو؟منِ ذهني هستم، ميرا بزند بايد به اشتباهش پي ببرد كه من، ديِو 

  دهنده، خدايا سخت امتحان نكن، رفوزه كه هستيم ما.

گويد، هر كسي ادعاي آيد، ميد كه ما نبايد ادعا داشته باشيم. بله، آن هم شعرهايش يادتان ميدهاين بيت نشان مي

گذارد مي ،خوانم، بعد شاه يعني خدا يك اطلسي را كه همين هوشياري استخياطي بكند، ديگر شعرش را نمي

وز كه بسيار گشاد باشد، يعني اگر كني اين اطلس را يك قَبا براي خودت بدگويد كه حاال كه تو ادعا ميمي ،جلويش

  ايم. بارها اين ابيات را خوانده ،كنيمكني فضا را باز كن، بعد ما آن موقع از تعجب دوتا شاخ پيدا ميادعا مي

شوم، اصال ما دهم و قبول هم ميگويد من، امتحان ميكند دارد ميپس شما مرتب ادعا نكنيد. اگر كسي ادعا مي

ايم، دين نهايت تو زندهبينيد كه ما چقدر بنده خوبي هستيم، به بيتحان چي هست، شما كه ميخدايا ام :گوييممي

كني، امتحان الزم نيست كه ديگر؛ اگر من هزار جور هم هويت شدگي دارم، و ايمان داريم، براي چي امتحان مي

  ان خواهد كرد. ايم؛ نه، امتحكنم، امتحان نكن، ما كه به تو زنده شدهدارم اين ادعا را مي

 ٣٢٩٤مولوي، مثنوي، دفتر اول، بيت 

 دارد، َذهَبانتظاِر روز مي                                  زند با زر به شبقلب، پهلو مي

شب، چون همه در شب هستند، كند با َزر خالص در گويد، َزر تقلبي، يعني انسان منِ ذهني، خودش را مقايسه ميمي

تواند تشخيص گويند كه ما طالي اصل هستيم، كسي كه نميشوند ميد، يك كساني بلند ميهمه توي ذهن هستن
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گويند صبر كنيد روز بيايد، بگذاريد مي ،ولي موالنا يا امثال او كه از جنس َذهَب، يعني طالي خالص هستند .بدهد

  شويد.مردم بيدار بشوند از خواب ذهن، آن موقع معلوم خواهد شد، يا امتحان مي

 ٣٢٩٥مولوي، مثنوي، دفتر اول، بيت 

   اي مُزِوّر تا بر آيد روز، فاش                           با زبانِ حال، زر گويد كه: باش

كند. زند، فقط زر بودنش را حفظ ميگويد، موالنا و امثال او، همانطور كه زر خالص هم حرف نمييعني به زبان نمي

كنند، ادعاي زر بودن مي ،اينكه واكنش نشان بدهيد به آدمهايي كه زر نيستند خيلي مهم است اين كه شما به جاي

 ،ايد به او واكنش نشان ندهيدشدند. شما كه تا حدودي شده كنند كهاند و ادعا مينهايت خدا زنده نشدهيعني به بي

به كسي كه زنده نشده است  كنند. به هيچ وجهكنند، وقتتان را تلف ميچون اين كار شيطان است، شما را معطل مي

كنيم، هيچ كنيم. يعني اين انرژي را ساطع ميولي زر بودنمان را حفظ مي ،دهيمكند ما واكنش نشان نميو ادعا مي

شود، ولي حواسمان به خودمان است كه كني، چون وقتمان تلف ميگوييم تو كه نشدي براي چي ادعا ميموقع نمي

  ش كنيم: با زبان حال اين انرژي را پخ

داني كه نيستي عني باش، صبر كن، اي مزَوِّر، اي دروغگو، اي تزوير كننده كه مي، يبا زبان حال، زر گويد كه: باش

شوي كه نيستي، يا ما شوي، به خودت ثابت ميگويي هستي، بگذار روز بيايد. روز موقعي است كه تو امتحان ميمي

  شويم. از خواب بيدار مي

 ٣٢٩٦فتر اول، بيت مولوي، مثنوي، د

  بود اَْبداِل َاميراْلُمؤِْمنين                                          صد هزاران سال ابليِس لعين

يعني صد هزاران سال ابليس به جاي اميرالمؤمنين نشسته بود. ابليس كه ابليس است و به آدم سجده نكرد، چون 

نهايت خودم و خدا گفت كه در آدم، يعني انسان، من هستم كه به بي يا شده بود ،شدآدم كه به خدا زنده داشت مي

توانم ببينم. پس ابليسيت حالت هم هويت شده نه من در آدم تو را نمي :گفت ،شوم، او كه از جنس فرم بودزنده مي

  تواند بپذيرد. كه هوشياري را، يا زنده شدن، زنده شدن خدا در فرم را نمي ،ماندن است

شود، ولي به جاي اميرالمؤمنين نهايت خدا زنده ميكند كه آدم به بيكند، انساني كه انكار ميكار ميكسي كه ان

يعني ما يك آدم منِ ذهني را به جاي  .كندگويد به اين جهان حكومت مينشسته است، هزاران سال است كه مي

كند به سوي فرم بيشتر، و هدايت ميشويم. و آن شخص ما را اميرالمؤمنين گرفتيم و چون شب است متوجه نمي

  كند. ابليس از طريق آن آدم دارد كار مي
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 ٣٢٩٧مولوي، مثنوي، دفتر اول، بيت 

 پنجه زد با آدم از نازي كه داشت

  گشت رسوا، همچو سِرگين وقتِ چاشت

شويم، آدميت ده مينهايت او زنگويد از تكبري كه ابليس داشت، كُشتي گرفت با آدم. ولي آدم، يعني ما كه به بيمي

در ما يا حضرت آدم، كه شيطان سجده نكرد و انكار كرد، يعني عدم پذيرش يك انسان به صورت منِ ذهني كه 

گويد مؤمن هستم، بيند، ميولي خودش را امير مومنان مي ،پردو از فكري به فكر ديگر مي ،كندابليس را انكار مي

ولي آدم چون به خدا زنده شده بود و يا  ،شخص ُكشتي گرفت با آدم مؤمن كه هيچ، من امير مومنان هستم و اين

  شد؛ يعني شما هم حتما به خدا زنده خواهيد شد، اميدوار باشيم؛ 

نهايت خدا زنده شديم، بوي كثافاتش باال آمد، چون خورشيد طلوع كرد. ما و شيطان موقع روز، يعني وقتي ما به بي

يزي كه در ما نماينده شيطان بود، يعني همين سطل خاكروبه كه موالنا گفت آمديم به روز متوجه شديم كه آن چ

دهد، اين پُر از درد است. و اينكه به صورت انباشتگي هم هويت شدگي كني، اين بو ميچرا به آن اين همه تماشا مي

  كار شيطاني است.با باورها و دردها بمانيم و اين را مركز خود قرار بدهيم و از آنجا فكر و عمل كنيم اين 

گويد وقتي بيدار بشويم منِ ذهني رسوا خواهد شد. ولي ما بايد مواظب باشيم كه آيا در ما مِن ذهني است كه مي

ولي  ،من مؤمن هستم يا خدائيت است؟ درست است كه هنوز روز نشده است براي ما، ممكن است در شب باشيم

ها در ما كه فكرها توانيم ببينيم كه آن انگيزهه با عينك زندگي ميشود. يك لحظكنيم روز ميهر موقع فضا را باز مي

مان آيد؟ از سطل خاكروبهريزد، اين از كجا ميآيد ميكنند و انرژي از آنجا ميكنند و عمل را ايجاد ميرا ايجاد مي

  آيد. بله اين شعر هم كه داشتيم، بود:آيد يا از طرف غيب ميمي

 ٩٦شماره مولوي، ديوان شمس، غزل 

  آنگه كه فنا شد َحدَث اندر دل پاليز

  رست از َحدَثي و شود او چاشني افزا

  گويد :توضيح داديم. بله، چند بيت بخوانم از مثنوي، مي

 ٣٧٤٧مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بيت 

  شد راز هايلقمهكو خورندة                      اين دهان بستي، دهاني باز شد

ن را بريدي، كند، بند ناف جهاخورد، به جهان نگاه ميذهني را بستي كه هوشياري از بيرون مييعني اين دهان منِ 

بُرَّند او شود همانطور كه وقتي كه بند ناف بچه را ميخواهي، يك دهان ديگري در ما باز ميديگر از جهان غذا نمي
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آيد. پس ما اگر بيرون را كه از ز از آن وَر ميهاي راخورد، آري، كه اين لقمهكشد و شير ميديگر از دهانش نفس مي

طريق هم هويت شدگيها به ما ارائه شده است، اينها را از مركزمان برداريم و از آن غذاها نخوريم غذاهاي غيبي 

  . ، مثل عشقسبب، مثل بركات زيادسبب، مثل آرامش بيخواهيم خورد، مثل شادي بي

 ٣٧٤٨مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بيت 

   در ِفطام او، بسي نعمت خوري                              ز شير ديو، تن را وابُري گر

توانيم از آيد، ما هوشياري هستيم، ميگويد، اگر از شير منِ ذهني، يعني چيزهايي كه از مِن ذهني ميهمين را مي

گويد ا بِبُريم، باز كنيم از شير جهان. ميمنِ ذهني و هم هويت شدگيها شير بگيريم، از جهان بگيريم، يا نه، خودمان ر

  هاي فراواني را خواهيم خورد. شير جهان، شير ديو است، شير هم هويت شدگيها است. در باز شدن از اين شير نعمت

  .بله، در بيان همين مطلبي كه االن خوانديم، همين شعر

دهد كه اگر ما بيدار بشويم به بيت نشان مي خوانم، مال دفتر دوم است. و اين چندچند بيت دوباره از مثنوي مي

چيز كه اين  هايمان را از شير ديو، يعني خوردن از غذاهاي بيرون، مثل تأييد و توجه و هراينكه هر چه زودتر بچه

  بينند. نهايت خدا و جهنم را نميرسند به رستاخيز يعني زنده شدن به بيكند باز كنيم، اينها ميجهان ارائه مي

   ٢٥٥٤  ي، مثنوي، دفتر دوم، بيتمولو

  نَي كه دوزخ بود راِه َمشْتََرك؟                 مؤمنان در حَشر گويند: اي َملَك

و آگاهي از اين لحظه ابدي پيدا  ،شوندنهايت او زنده ميشوند، به بيمومنان وقتي به خدا زنده مي :گويد كهمي

شوند به خدا، رو ميرند و زنده ميهستند، به منِ ذهني كامال مي كنند و در اين جهان در حالي كه در اين تنمي

شديم، راه مشترك ما و كافرها نبود، گويند كه مگر اين دوزخ، يعني جهنم كه بايد از آن رد ميكنند به فرشته ميمي

  ما مومنان و كافرها؟ 

  ٢٥٥٥  مولوي، مثنوي، دفتر دوم، بيت

   ما نديديم اندرين ره، دود و نار                         مؤمن و كافر بر او يابد گذار

ديگر مثل ما بزرگترها  ،اي كه االن چهارده سالش است، دوازده سالش است با اين مطالب آشنا بشوديعني يك بچه

 از جهنم ذهن و هم هويت شدگي با دردها و با باز شدن از شير آنها و اين همه درد هوشيارانه كشيدن را الزم نيست

گويد ما هاي مختلف است. ميو افتادن در تله .تحمل كند. اين افراط ما، گستاخانه دويدن در اين صحراي فرم است

شوند، ما در اين راهي كه آمديم و رسيديم به گويد كه، مومن و كافر از اين جهنم رد ميايم، آيه قرآن هم ميشنيده
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 و نار يعني آتش درد را هيچ تجربه نكرديم، بله، اين هم آيه دود و نار نديديم، يعني دود هم هويت شدگي ،بهشت

  آن است :

 ٧١ آيه )،١٩(قرآن كريم، سوره مريم

  رَِبّكَ حَتْمًا مَقْضًِيّا ٰ◌ َعَلى كَانَ ۚ◌ وَِإنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَاِردُهَا 
  حتمى از جانب پروردگار تو. جهنم نشود، و اين حكمى است و هيچ يك از شما نيست كه وارد

كند و انسان درد ميكند، مِن ذهني ايجاد آيد به اين جهان مِن ذهني درست ميواضح هم هست، هر كسي كه مي

و اگر قرار باشد هوشيارانه برگردد، دوباره اين هم هويت شدگيها را يكي يكي  افتد توي دردها، اين جهنم است.مي

ردد، آن كافرش هم كه آنجا نشسته است توي دوزخ، گاز توي جهنم رد خواهد شد. اين مؤمنش كه برمي ،بيندازد

و خيال برگشتن هم ندارد، يعني حكم پروردگار اين است كه  ،كنديعني مِن ذهني، دردهايش را دارد تجربه مي

  گويد چرا. بله، دوباره :ولي االن مي .مومن و كافر از جهنم رد بشود

 ٧٢آيه )،١٩(قرآن كريم، سوره مريم

  الظَّاِلمِينَ فِيهَا جِثِيًّا َلّذِينَ اتََّقْوا وَنََذرُثُمَّ نُنَجِّي ا
  گذاريم.به زانو نشسته در آنجا وامى دهيم و ستمكاران را همچنانمى آنگاه پرهيزگاران را نجات

ها را گويم، بچهگويد؟ يعني همه ما، و فعال كه همه ما توي جهنم هستيم، بزرگترها را ميكنيد چه ميتوجه مي

پر از درد است زندگيشان.  ،اندم، آنهايي كه باالي سي سال دارند هنوز منِ ذهني دارند اين جهنم را ديدهگوينمي

گويند ما ديگر هم هويت شدگي جديد ايجاد فهمند هم هويت شدگي چي هست، ميكنند، ميآنهايي كه پرهيز مي

دهيم، كشيم بيرون؛ اينها را ما نجات ميمان را ميو خود ،كنيمشناسيم از آنها پرهيز ميها را هم ميكنيم، قبلينمي

كنند، كنند، يعني در ما كار نميشوند، جاَهدُوا فِينا نميكنند، تسليم نمياما آنهايي كه جفاكار هستند، ما را انكار مي

ت بر اساس فكرهاي هم هويت شدگي و دردهاي هم هوي ؟گويند ديو چي هستكنند، ميروند توي ذهن كار ميمي

خواهند با همان فكرها و دردها خودشان را نجات بدهند؛ اينها همان ستمكاران هستند كه كنند و ميشده فكر مي

  مانند آنجا، بيچاره وا مانده. گذاريم، يعني اينها مياينها به زانو نشسته در آنجا وا مي

، خيلي شرط است. ما نبايد بگوييم كه دهد كه انتخاب ما و تصميم ما و تشخيص ما با هوشيار بودن ماپس نشان مي

بينيد؟، نه؛ نه، ما بايد مسئول باشيم، بيدار باشيم. حاال ما جهنم هستيم، خدا بيايد ما را نجات بدهد، مگر ما را نمي

شود، از چي؟ از اينكه دوباره با چيزي هم مثل برگ تنش لرزان مي ،اگر كسي برگ ايماني داشته باشد :امروز گفت

اي نگاه كند، مواظب است به چه برنامهد، يك چيزي ببلعداش. مواظب است با كي نشست و برخاست ميهويت بشو
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گيرد، ولي فكرهاي خودش را جدي نمي ،كند، مواظب است، گر چه فكرهايش ممكن است در كنترل خودش نباشدمي

گيرد، خودش را جدي نمي افتد كه فكرهاي من جدي نيست و شبيه سر و صداي آنجاي خر است،هميشه يادش مي

  گيرد. فكرهايش را هم جدي نمي

   ٢٥٥٦  مولوي، مثنوي، دفتر دوم، بيت

  پس كجا بود آن گذرگاهِ َدني؟                             نك بهشت و بارگاهِ ايمني

كه ما االن بهشت گويند شوند، يعني هنوز در تن هستند، مينهايت خدا كه در اين جهان زنده مييعني مؤمنان به بي

كند، چون ديگر اگر آن فضا باز بشود چيزي چيزي ما را تهديد نمي .هستيم چون فضا باز شد و اينجا ما ايمن هستيم

گويد مواظب كه هنوز ضعيف هستيم، كه موالنا مي ،كند. ِاشكال ما تا باز شدن آن فضا استاز بيرون ما را تهديد نمي

  پست و هولناك، يعني جهنم، كجا بود؟  باش بلعيده نشوي. پس آن گذرگاه

دهند و در خانه اين تلويزيون گنج حضور هميشه هايشان اين چيزها را ياد ميعرض كردم كساني كه االن به بچه

كنند، و پدر و مادر هر دو اين كار را مي ،دهندو اهميت مي ،خوانندروشن است، خودشان هم موالنا را باز كردند و مي

شان كه ده سالشان است، چهارده سالشان است، شانزده سالشان است، اينها يكدفعه وارد بهشت هاياين بچه

گويد كه بايد از جهنم رد شويم، جهنم كو پس؟ بله، گويند مگر قرآن نميشوند و به آيه قرآن را بخوانند ميمي

  دهد:جواب مي

   ٢٥٥٧  مولوي، مثنوي، دفتر دوم، بيت

 ضة ُخَضرپس مَلَك گويد كه آن رَوْ 

   ايد اندر گذَركه فالن جا ديده

  اين هم حديث است : گويد كه، كه آن باغ سبز را كه موقع رد شدن ما در راه ديديم :پس فرشته مي

كه به دوزخ درآييم؟ به آنان گفته  و گويند: مگر خدا به ما وعده نداده بود دسته هايي از مردم به درهاي بهشت آيند

  آن، خاموش بود. آن گذشتيد و شود: بر

در من  :گفت كهكند، امروز آيه قرآن هم ميكند، لحظه بعد فضا را باز مييعني اگر كسي اين لحظه فضا را باز مي

 كند، َدممي شود، ُكن فَكان كارگذارد آنجا، جهنم خاموش ميكند و حق قدمش را ميكوشش كنيد، و فضا را باز مي

كند، در مقابل اتفاق اين لحظه مقاومت شود و ستيزه نميكند، تسليم ميباز ميكند، و هر لحظه فضا را او كار مي

كند، اگر از صبر وشكر خارج شد افتد صبر و شكر ميكند. اتفاقات ميكند، اين فضا را باز ميكند، قضاوت نمينمي
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آن  :گويد كهراي همين ميب .بيندشود و نميشود. اين آدم از جهنم رد ميكند، دوباره تسليم ميعذر خواهي مي

براي شما خاموش بود، براي شما به صورت باغ در آمد، چرا؟ براي اينكه  ،باغي را كه ديدي سبز بود، آنجا جهنم بود

  لحظه به لحظه اين لطف خدا، آرامش خدا و شادي خدا با شما بوده است. درد را حس نكرديد. 

   ٢٥٥٨  مولوي، مثنوي، دفتر دوم، بيت

   بر شما شد باغ و ُبستان و درخت       ود و سياستگاِه سختدوزخ آن ب

گويند، دوزخ همانجا بود كه باغ سبز را ديديد؟ باغ و سبز چيست؟ باغ و سبز همين فضاي گشوده شده و مي

ما به  ،انعكاسش در بيرون است. توجه مي كنيد؟ ما هرجا زندگي مي كنيم، هرچقدر پول داريم، هر وضعيتي داريم

پر از خرد است، پر از بركت  ،ينكه فضا را باز كنيم اين فضا زندگي است، پر از شادي است، پر از آرامش استمحض ا

هر عملي است، هرچيزي توليد مي كنيم آن هم از اين بركت برخوردار  ،است، انعكاسش در بيرون هر فكري است

خ انجا بود و تنبيه گاه بسيار وحشتناك كه دوز است. پس ديگر بيرونمان خوب، درونمان خوب. وگرنه دوزخ بوديم.

  به شما باغ و بستان شد.

   ٢٥٥٩  مولوي، مثنوي، دفتر دوم، بيت

 جوي راآتشيِّ َگبرِ فتنه                             ُخوي راچون شما اين َنفسِ دوزخ

ي چه؟ يعني خاصيت ايجاد چرا شد؟ براي اينكه شما اين من ذهني داراي خوي جهنمي را، داراي خوي جهنمي يعن

درد، هي درد درد درد، پر از درد كافر آشوب طلب را، ببين من ذهني درد ايجاد مي كند. كافر است براي اينكه خدا 

را انكار مي كند. هرلحظه قضاوت مي كند، هرلحظه ستيزه مي كند با اتفاق اين لحظه، گبر است. گبر در اينجا يعني 

  بريزد. چه كار كرديد شماها؟  مي خواهد به هم كافر. و هر آرامش خدايي را

   ٢٥٦٠  مولوي، مثنوي، دفتر دوم، بيت

  نار را ُكشتيد از بهرِ خدا                              جهدها كرديد و او شد پر صفا

فضا را كوشش كرديد. و امروز فهميديم كوشش را چه جوري مي كنند، كار يعني چه. موالنا گفت. درون كار كرديم، 

  باز كرديم، پس اين نفس ما كه پر از آتش بود پرصفا شد.

  ١٣٨١ بيت اول، دفتر مثنوي، مولوي،

  فكان ُكن از شود ساكن او گه آن         المكان از نهد وي بر قدم حق

ز شما آتش را كشتيد، درد را كشتيد، به خاطر خدا، يعني به خاطر رسيدن به خدا. هركسي در اين لحظه فضا را با

كارها را مي  مي كند اعتقاد به اين دارد كه اين فضا بايد گشوده بشود، گشوده بشود تا بي نهايت. و براي خدا اين



  گنج حضور ٧٧٦ برنامه شماره

  
Program # 776  

 

  ٥٣صفحه: 

كند براي من ذهني نمي كند. براي من ذهني بايد ببندد كه بتواند من ذهني را تقويت كند. هرموقع مقاومت مي 

قضاوت صفر مي شود، فضا را باز  ،قاومت صفر مي شودكنيم، قضاوت مي كنيم، درخدمت شيطان هستيم. هرموقع م

  مي كنيم، صبر و شكر مي كنيم يا عذرخواهي مي كنيم خدا دارد كار مي كند.

   ٢٥٦١  مولوي، مثنوي، دفتر دوم، بيت

   ُهدي نور و شد تقويسبزة                          زديآتِش شهوت كه شعله مي

هويتيم در مركز هاي هم هويت شده در بيرون، شهوت، هرچيزي كه با آن هم مي گويد اين آتش يا درد جاذبه چيز

در بيرون او ما را مي كشد. كه اين شعله ور مي شود ما را مي كِشد كه ما بيشتر هم هويت بشويم، بيشتر مي  ،ماست

با او يكي مي شويم  خواهيم، اين شد سبزه پرهيز و نور هدايت ايزدي. اين موقعي است كه ما فضا را باز مي كنيم و

او پايش را گذاشته آن چيز بيروني ديگر ما را نمي كِشد. پس ما پرهيز مي كنيم از آن چون  ،در آن فضاي باز شده

و چون خدا آنجاست نور هدايت هم آنجاست. او  ،هم هويت شدگي، مي شناسيم، چون االن مي گويد خدا با ماست

  و از طريق ما تير مي اندازد. بله.ا دارد فكر و عمل ما را تعيين مي كند.

   ٢٥٦٢  مولوي، مثنوي، دفتر دوم، بيت

  ظلمتِ جهل از شما هم علم شد             آتشِ خشم از شما هم حِلم شد

خشمگينيم. هيجان خشم را هر من ذهني دارد. اين آتش يا درد خشم هم از ما تبديل مان ما آتش خشم داريم؟ همه

لم يعني توانايي فضاگشايي و پذيرش. حلم به معني بردباري نيست، به معني صبر هم شد به فضاگشايي، حلم، ح

نيست، صبر اصال چيز ديگري است. حلم را خدا دارد. وقتي فضا را باز مي كنيم اين حلم است. علم هم دانايي ايزدي 

  است. يعني اين فضاگشايي و دانايي ايزدي باهم اند. 

ديل شد به دانايي ايزدي، خرد ايزدي و آتش خشم آن كه هي مي خواست بپرد ظلمت جهل من ذهني تب :مي گويد

مي نشيند از  و خودش را بزرگ كند، االن ديگر من ذهني بزرگ نمي شود، مثل گربه موهايش را سيخ كند، هي فرو

  ي شود و همه چيز را در خودش جا مي دهد.مآنور فضا باز 

   ٢٥٦٣  مولوي، مثنوي، دفتر دوم، بيت

  و آن حسد چون خار بُد، ُگلزار شد             حرص از شما ايثار شدآتشِ 

عكس شد هويت شدگي ها را مي خواستيم زياد كنيم اين هم تبديل به و دردهاي هرچه بيشتر بهتر هم، كه ما هم 

ايت من قانون جبران را رع :بخشش شد. ما متوجه شديم كه نه اين، كار درست اين نيست كه من ذهني مي گويد

ايثار درست است، من هرچه مي بخشم  و هرچه كمتر پس بدهم. اين آتش حرص است. ،نكنم و هرچه بيشتر بگيرم
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و خودمان را مقايسه مي كرديم  ،من نداشته باشم ،كه مي گفتيم او نداشته باشد بيشتر مي شود. و آن حسادت هم

اينكه فضا باز شده، فهميديم ما اين فضاي گشوده و ناراحت مي شديم، ديگر خودمان را مقايسه نمي كنيم، براي 

مثل خار فرو مي رفت، هركسي را كه از خودمان بهتر مي  ،شده هستيم. و آن هيجان حسد كه به ما دست مي داد

  بله.آن هم تبديل به گلزار شد.  ،ديديم ناراحت مي شديم

   ٢٥٦٤  مولوي، مثنوي، دفتر دوم، بيت

 خويشچون شما اين جمله آتش هاِي 

 بهرِ حق ُكشتيد جمله پيش پيش

مان باالست، قبل از اينكه يا اگر سن ،پيش پيش همين چهارده سالگي است. قبل از اينكه آتش بشودبراي اينكه 

اين شروع بشود. يادتان است گفت در امتحان ما مجير باش؟ كسي كه شروع مي كند به اينكه من ديگر ادعا نمي 

نم، من ديگر قضاوت نمي كنم. من فضا را باز مي كنم. من مي خواهم تسليم بشوم. كنم، من ديگر مقاومت نمي ك

اصال رفتارهايش عوض مي شود. و اين را براي چه مي كنم؟ من براي تبديل شدن به زندگي، به بي نهايت او، براي 

مواظب باش كه هم هويت  و ،مان ياد مي دهيم كه اينها منظور ماستيام. ما به بچه هاانجام منظوري كه اينجا آمده

حسادت را ياد مي دهيم. رنجش را ياد مي دهيم. توقع را ياد مي دهيم. هي بچه من توقع نداشته باش،  .زياد نشوي

براي اينكه توقع درخواست چيزي است از بندگان ديگر، و تو فكر مي كني زندگي تو را زيادتر خواهد كرد، نخواهد 

و ببينيم موالنا چه مي گويد. االن ما مي بينيم نوجوانان چهارده ساله، پانزده ساله كامال  يا اينها را بخوانيم باهمبكرد. 

چيز مشكلي نيست اينها كه. شايد به ما گفته نشده. ما دردهاي خودمان را قبل از اينكه  اين چيزها را مي فهمند.

  منافعي كه بعداً پيدا مي كنيم.؟ به خاطر خدا، نه به خاطر ياي كشدت پيدا كنند خاموش كرديم بر واقعاً 

   ٢٥٦٥  مولوي، مثنوي، دفتر دوم، بيت

 اندرو تخِم وفا انداختيد                                 نفِس ناري را چو باغي ساختيد

 نبله هرلحظه كه ما فضا را باز مي كنيم و مي پذيريم اتفاق اين لحظه را، در مقابل قانون قضا مقاومت نمي كنيم و كُ 

كان كار مي كند، نفس يا من ذهني آتشي، من ذهني دردجو و درد ايجادكن مثل باغ مي شود. و هرلحظه كه فضا فَ

، چون وفا يعني من از جنس خدا مي شوم، آگاهانه و مجدداً  تخم وفا، تخمرا باز مي كنيم از جنس او مي شويم يك 

يكي مي شوم، آن موقع اگر فكر كنم عمل كنم آن تخم  آمدم از جنس فرم شدم، فضا را باز مي كنم يك لحظه با او

  وفاست وگرنه تخم جفاست. 
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تخم جفا تخمي است كه، فكري است يا عملي است كه به وسيله من ذهني صورت مي گيرد و من ذهني انكار خدا 

حظه با او يكي خوب ما وقتي تخم وفا مي كاريم، يعني لحظه به ل مي كند، بنابراين تخم جفاست. تخم وفا كاشتيم.

  مي شويم يك فكري مي كنيم، عملي مي كنيم، خوب داريم زندگي شخصي خودمان به زودي گلستان مي شود. بله.

  

  

وم *** ت  یان   ***  
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  اين بيت را در غزل داشتيم

 ٩٦مولوي، ديوان شمس، غزل شماره 

  خواهي كه ز معده و لب هر خام گريزي

  باش چو درياپرگوهر و روتلخ همي
هاي ذهني ديگر كنيم كه اگر ما شروع كرديم روي خودمان كار كردن، چطوري به وسيله منراجع به اين بيت داريم صحبت مي

هويت در زمينه شروع به روي خود كار كردن و شناخت هم ،بلعيده نشويم. يكي از مهمترين خاصيتها كه بايد از آن آگاه باشيم

ما مورد مالمت دوستان و نزديكان خودمان ممكن است قرار  :چيزها ديگر اين است كهو آزاد شدن از باورها يا  ،هاشدگي

  :گويدخوانم. ميو در نتيجه چند بيت در اين زمينه مي .بگيريم

 ٣٦٦مولوي، ديوان شمس، غزل شماره 

   هر جا كه مالمتست آنجاست                هر سوي كه عشق رخت بنهاد

ش است كه اگر ما يك كاري خارج از عرف عادي جامعه كه مخصوصاً آدمها خيلي به هم نزديك نمالمت در اينجا به معني سرز

شان به مالمت كردن ما كه اين چه حركتي كنند با من ذهنيشروع مي ،كنند، خارج بشويمو همديگر را دارند تماشا مي ،هستند

و  .و از اين قبيل چيزها ،كنيميا كار كفرآميز مي ،دهمان كم شيا عقل ،و شايد گاهي اوقات بگويند ما ديوانه شديم ؟است

كند به از جنس شود و شروع ميكند، يعني هر كسي عاشق ميگويد كه هر سو كه رخت عشق حركت ميبنابراين موالنا مي

ين اش، پدر و مادرش كه احتي از طرف نزديكان خودش مثل همسرش، بچه .خدا شدن، آن شخص مواجه با مالمت خواهد شد

  چه حركتي است، براي اينكه همه من ذهني دارند. 

 ٣٦٦مولوي، ديوان شمس، غزل شماره 

  زيرا كه قديم خانه ماست                                             ما نگريزيم ازين مالمت

هشياري قديمي خانه ماست و ترسيم و چه بسا مالمت مردم ما را پشيمان كند. براي اينكه آن گريزيم و نميما از مالمت نمي

كنيم به كار كردن و از جنس و در فضاي باز شده اين لحظه شروع مي ،كنيم و گفت در او بايد كار كنيدوقتي فضا را باز مي

شويم، ما از مالمت مردم گيريم و هشيارانه با او يكي ميو در خانه خدا كه دل خودمان است قرار مي ،شويمهشياري قديم مي

  سيم. ترنمي

 ٣٦٦مولوي، ديوان شمس، غزل شماره 

   ست بيناستگر چشم ببسته ا                   ميري مطلب كه ميرِ مجلس

گويد اميري را طلب مكن، نگو رئيس هستم، امير هستم، براي اينكه مير مجلس يعني خدا گرچه كه در ما هنوز چشمش مي

چشم ببسته در ما يعني چشم خدا در ما باز نشد، چون ما نگذاشتيم باز  بيند.بسته است، باز نشده، ولي همه كار ما را مي

بيند. يعني ما زير سايه خدا هستيم، از بشود. به تدريج باز خواهد شد. ولي تا حاال اگر باز هم نشده، همين االن دارد ما را مي
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خواهند به صورت واكنش به آنهايي كه مي ها، چهمالمت مردم مترس، واكنش نشان نده و نگو من اميرم، چه بر اساس پيشرفت

  گويند مثل ما باشيد. كنند، ميما را ببلعند، مالمت مي

توجه كنيد كه من ذهني بطور كلي يك، اسمش را بگذاريد اينرسي در فيزيك، يعني تمايل دارد در اين حالت بماند، 

، اين قانون هم دارد كار مي كند كه ناظر هم تمايل دارند كه ما را مثل خودشان من ذهني ببينندذهني هايمنو 

روي منظور اثر مي گذارد، يعني دوستان ما و خويشاوندان ما مي خواهند ما را من ذهني ببينند، نمي خواهند حضور 

حضور را نمي توانند ببينند، ولي ما مي دانيم كه مير مجلس خداست و ما مير نيستيم، ما امير اين  ببينند، اصالً 

البته يك گروه مي دانيم مالمتّيه هم در ايران  .م، حواسش به ما هست، ما از مالمت مردم نمي ترسيممجلس نيستي

و خارج شدن  ،و مالمت مردم را نشان پيشرفت مي دانستند ،بوجود آمد، كه در واقع مالمت مردم را طلب مي كردند

ان مهم نبود، ولي اين كار كه آنها را از از عرف سنت هاي جامعه اي كه جامعه هم هويت شده مي دانستند و برايش

  دوست حفظ كند با توجه به واكنش هايي كه نشان مي دادند.ذهني هايمندشمن يا ذهني هايمن

نمي كرد، موالنا مالمتي نيست، ولي از  نمي كرد، حفظ شايد موالنا به اين دليل هست كه اين حرفها را مي زند، حفظ

كه از مالمت مردم نترسد، حتما بايد در پناه خدا باشد، نه من ذهني باشد، بگويد  مالمت مردم هم نمي ترسد، كسي

به شما هم ربطي ندارد، اينها واكنش است، اينكه يك نفر مالمتي  ،من از شما نمي ترسم و اين كار را انجام مي دهم

  واقعي باشد، ممكن است مالمتي واقعي است يا يك من ذهني مالمتي است.

 ٣٦٦ن شمس، غزل شماره مولوي، ديوا

  شمعست و شراب و يار تنهاست                      شب خيز كنيد اي حريفان

يعني در شب ذهن برخيزيد اي دوستان، االن كه شمع حضور خدا روشن است، شراب حاضر است، يعني او مي 

شمع او، اين افسوس بوجود  خواهد به ما اين شراب را بدهد، و يار هم تنهاست، يعني ما هستيم و خدا و شراب و

خواهد آورد اگر ما در اين شب ذهن بيدار نشويم، بله، راجع به اين صحبت مي كنيم االن، كه چه كار بكنيم كه 

  بلعيده نشويم؟ بله، اجازه بدهيد بيايم از مثنوي دفتر اول داستان طوطي را بخوانم برايتان.

و از همه اهل خانواده اش ازجمله طوطي پرسيد كه چه بياورم و مي دانيد آن بازرگان مي رفت هند براي بازرگاني 

اينها، طوطي گفت آنجا رفتي طوطيان را ديدي از من سالم برسانيد، اين شخص رفت بازرگاني اش را كرد و موقع 

آمدن رفت پيش طوطيان، به محض اينكه حال و احوال طوطيِ در بند خودش كه در قفس بود گفت، طوطيي از 

و اين خبر را بازرگان آورد به طوطي خودش داد، و اين طوطي خودش، از اينكه همنوع اش مرده  .اد مرددرخت افت
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است، از آن يك درسي گرفته و موالنا نتيجه گيري مي كند اين درس را به ما مي خواهد بدهد، كه اين آواز خوش 

  ه ما را در بند نگه داشته، مي گويد:ما كه از ذهن ما خارج مي شود و مي خواهد تاييد مردم را بطلبد است ك

 ١٨٣١مولوي، مثنوي، دفتر اول، بيت 

 خويشتن، مُرده پيِ اين پند كرد                 زآنكه آوازت تو را در بند كرد

يعني ما به عنوان طوطي كه شيرين زباني مي كنيم و مردم دور ما جمع مي شوند، بخاطر اين است كه من ذهني 

مي كند، يعني اگر مردم دور و بر ما جمع بشوند و از اين آواز ذهن ما لذت ببرند و ما را تاييد بكنند، بزرگ ما را رها ن

ما در اين زندان مي مانيم، مخصوصا آدم هايي كه به هر حال پيرو دارند، خودشان مراد هستند، مريد دارند، اين 

  .مرادي قدغن استمريدان آنها را در زندان من ذهني شان نگه مي دارند، مريدي و 

براي اينكه جفت اش تير است، كسي كه هزار نفر پيرو دارد و آنها را باورانده كه اين باورها صد در صد درست اند، 

آنها هم با من ذهني شان دنبالش هستند و از او پيروي مي كنند، نمي تواند خودش را عوض كند، اگر عوض كند 

ي، ما را بيراهه بردي، بنابر اين در زندان ذهن اش اسير خواهد بود، به هر آبرويش مي رود، مي گويند تو اشتباه كرد

مي  در زندان ذهن است، اين پند رامان حال اين طوطي كه االن در زندان است، يعني تقريبا همه ما كه هوشياري

  ياد بگيريم بميريم. خواهد بگيرد كه اين آواز خوش ما است كه ما را در بند كرده، بنابراين طوطي مرده كه ما هم 

 ١٨٣٢مولوي، مثنوي، دفتر اول، بيت 

 يعني: اي مطرب شده با عام و خاص

  مُرده شو چون من، كه تا يابي خالص

با ذهن با همه، اي آن كه مورد تائيد هستي بخاطر بيان ذهنت، به من يعني اي خوش زبان شده، خوشي بخش شده 

  بعد موالنا نصيحت مي كند:ات بمير مثل من كه تا نجات پيدا كني، ذهني

 ١٨٣٣مولوي، مثنوي، دفتر اول، بيت 

  دغنچه باشي، كودكانت بر َكنن            دانه باشي، مرغكانت بر چنند

هاي ذهني مي توانند ما را يادتان باشد راجع به اين بيت داريم صحبت مي كنيم كه معده انسانهاي خام يعني من

هاي ذهني مي خواهيم بگريزيم در اين صورت بايد پراز گوهر باشي ولي ظاهرت من ببلعند، خوب ما اگر از معده و لب

تو را طوطي كنند، دور و عبوس باشد، و هر كسي چه دوست و دشمن را اجازه ندهي تو را استاد كنند، نمي دانم 

  .بشوند، با تو هم هويت بشوند برت جمع
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انند شما را بچينند، بخورند، غنچه هم باشي، كه ما غنچه بله، مي گويد اگر دانه باشي، حتي مرغان كوچك مي تو

  كودك، مي توانند در غنچه ما را خفه كنند.ذهني هايمنهستيم خيلي از ما هنوز، گل حضورمان باز نشده، حتي 

 خيلي مهم است كه شما واقعا اين پيغامها را بشنويد كه شما اگر به موالنا گوش مي كنيد، موالنا جامع است، الزم

نيست برويد كالسهاي ديگر، الزم نيست به كس ديگر مراجعه كنيد، چه بسا شما بياييد مقداري به موالنا گوش 

بدهيد و بعد آن حضور درست شده را برويد كالسهاي ديگر از دست بدهيد، بعضي ها مي خواهند اين كالس بروند، 

  ه اينجا، دارند به خودشان ظلم مي كنند.آن كالس بروند، آن كالس بروند، آن كالس بروند، بارها گفته شد

 ١٨٣٤مولوي، مثنوي، دفتر اول، بيت 

 غنچه پنهان كن، گياِه بام شو                        دانه پنهان كن، بكلي دام شو

 مي گويد اين دانه ها را پنهان كن و دام اين دانه ها بشو، يعني به كسي نشان نده، اگر در غنچه اي، هنوز باز نشدي،

در اينصورت بگو من گياه بام بي مصرف هستم، گياهي كه در بام رشد مي كند، يعني چيزي نيستم، آنطوري نشان 

بده، خودت را مهم جلوه نده، مطرح نكن، آدمها را دور و برت جمع نكن، نصيحت نكن، آدمها را به خودت متكي 

  .نهان كننكن، نگو مي دانم، راهنمايي نكن، نصيحت نكن، اين غنچه ات را پ

غنچه نماد ما هست در حالتي كه يك كمي روي خودمان كار كرده ايم، هنوز غنچه هستيم، باز نشده ايم، دوباره 

تاكيد كنم، واقعا كه چرا بندرت آدمها به حضور زنده مي شوند؟ كه آيا شما به حضور، به آن عمق زنده خواهيد شد؟ 

  ت مي كنيد، همين ابيات را براي همين مي خوانم.بستگي به اين دارد كه خودتان را چه جوري محافظ

 ١٨٣٥مولوي، مثنوي، دفتر اول، بيت 

 صد قضايِ َبد، سويِ او رُو نهاد      هر كه داد او، حُسِن خود را در مَزاد

هر كسي زيبايي خودش را، يا مشخصات خوب خودش را در معرض نمايش و فروش گذاشت، صد تا رَيب المنون، و 

پس ما جنبه هايي از مشخصات خودمان را نبايد در معرض فروش  .مي شوند به سوي او، مشخص است قضاي بد روان

و پُز دادن قرار بدهيم، داريم راه حوادث ناگوار و بد را به سويمان باز مي كنيم، نبايد بلند بشويم بگوييم من اين را 

  دارم، آن را دارم، اينطوري هستم.

 ١٨٣٦مولوي، مثنوي، دفتر اول، بيت 

   بر سرش ريزد چو آب از َمشك ها              حيله ها و خشم ها و َرشك ها

يعني ترفندهاي مردم، چه دوست چه دشمن، خشم مردم، از حسادتشان و همينطور رشك و حسد مردم، بخل 

  مردم، به سِر آن شخص مي ريزد همانطور كه آب از مَشكها مي ريزد، يعني خيلي زياد.
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  ٦٠صفحه: 

 ١٨٣٧فتر اول، بيت مولوي، مثنوي، د

 بَرنددوستان هم، روزگارش مي                 َدرنددشمنان، او را ز غيرت مي

واضح است ديگر، يعني از حسادت، دشمنان او را تيكه پاره مي كنند، دوستان هم كه من ذهني دارند مي آيند دور 

يي كن، به ما نصيحت كن، و وقتش را تلف و برش جمع مي شوند، وقتش را مي گيرند، تملق مي كنند، ما را راهنما

  مي كنند، هوشياري اش را مي بلعند.

 ١٨٣٨مولوي، مثنوي، دفتر اول، بيت 

 او چه داند قيمتِ اين روزگار؟                    آنكه غافل بود از كشت و بهار

ند، حواسش فقط به خودش هر كسي كه غافل است از اينكه بايد تخم وفا بكارد، يعني در اين لحظه فضا را باز ك

باشد، از فضاي وحدت، يعني فضاي باز شده كه يكي شده ي شما با اوست، تخم وفا بكارد، و در بهار اينها رشد كنند، 

شما مي دانيد؟ يا دشمنان شما را مي دَرند  .يعني نه بهار را مي شناسد، نه كِشت را، بنابر اين قدر وقتش را نمي داند

  نمايي مي كنيد و دوستان هم وقت شما را مي گيرند، تلف مي كنند؟براي اينكه مرتب خود

 ١٨٣٩مولوي، مثنوي، دفتر اول، بيت 

  كو هزاران لطف، بر ارواح ريخت               در پناِه لطفِ حق بايد گريخت

ود، هر ما فقط بايد به پناه لطف خدا ُبگريزيم، چه جوري؟ تمركز روي خود، هر لحظه فضا گشايي، تمركز روي خ

لحظه فضا گشايي، با ديگران كاري نداريم، نه مي خواهيم معلمشان بشويم، نه مي خواهيم به ما متكي باشند، نه مي 

خواهيم به كسي نصيحت كنيم، نه مي خواهيم كسي را عوض كنيم، نه به كسي انتقاد مي كنيم، نه روي كسي قضاوت 

بگذارد مركزش، چون كسي ما را بگذارد مركزش، رها نمي كند مي كنيم، نه مي گذاريم كسي با ما هم هويت بشود، 

  .ما را ديگر، هر كسي شما را مي گذارد مركزش، تقصير شماست، براي اينكه شما اجازه مي دهيد

پس عواقبش را هم  .شما دوست داريد، مي گوييم بيا با من هم هويت بشو، متكي بشو به من، چون من مي دانم

خدا بايد بُگريزيم، و به پناه لطف مردم نبايد بُگريزيم، براي اينكه اوست كه هزاران لطف را  فقط به پناه لطف بكَش.

  .به هشياري ها، به ارواح، يعني حالت هوشيار شده ي ما، هوشيارانه مي ريزد

ران مي بله، دوباره راجع به اين مي خوانيم كه چه جوري، چه چيزي ما را مي بلعد؟ علم تقليد، علمي كه ما از ديگ 

گيريم، دو جور علم هست، يكي ما از ديگران مي گيريم، يكي به دانايي ايزدي وصل مي شويم، از آنجا مي جوشد، 

  مي آيد، مي گويد:
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  ٦١صفحه: 

   ٢٣٢٧مولوي، مثنوي، دفتر دوم، بيت 

  ست و، ما نشسته كآنِ ماستعاريه        علمِ تقليدي وَباِل جاِن ماست

كنيم، مي گيريم به وسيله ذهن، از اين ياد مي گيريم، از آن ياد مي گيريم، اين علمي كه از ديگران ما تقليد مي 

قالدّه بدبختي جان ماست، و اين قرضي است، اما فكر مي كنيم كه از جان ما جوشيده آمده باال، مال ماست، مال ما 

نيم؟ مگر اين باورها و اين اگر مال ما نيست، چرا اينقدر هم هويت شده ايم و مثل جانمان از آن دفاع مي ك .نيست

دانش را ما از ديگران نگرفتيم؟ و مي دانيم كه هر باوري، هر دانشي مشمول فناست، يعني هر چيزي كه فرم داشته 

  باشد، بايد از بين برود، چرا با يك سري فرمهاي باوري ما چسبيده ايم؟ براي اينكه با آنها هم هويت هستيم.

ا هيچ دانشي، هيچ باوري ولو اينكه خودتان ايجاد كرده ايد، از جان شما جوشيده، اين بيت نشان مي دهد كه شما ب

هم هويت نشويد، بشويد بلعيده شده ايد، حتي ما مي آفرينيم، كه مي گويد، بُگذر ز آفريده، بنگر در آفريدن، موالنا 

مي بينيد كه بگويد كه شما از مرتب در آفريدن است، به يك آفريده اي چسبيده؟ آيا شما يك نوشته اي از موالنا 

  مثنوي دفتر اول خوشتان آمد؟ ديديد چه شاهكاري است؟ نه.

   ٢٣٢٨مولوي، مثنوي، دفتر دوم، بيت 

  دست در ديوانگي بايد زدن                         زين ِخرَد جاهل همي بايد شدن

اي رايج جامعه كه همه با آنها هم هويت از اين عقل من ذهني ما بايد جاهل بشويم، بيندازيم دور، از اين باوره

هستند، اينها حتما غلط هستند، اينها را حادث است، جديدا درست كرده اند، زندگي، خدا مرتب مي آفريند، يعني 

در حالت درست خداگونگي، شما فكر هر لحظه تان را همان لحظه بايد توليد كنيد، و اين را خرد كل مي كند، نه 

  .ده قديمي را مرتب تكرار كنيد و بگوييد اينها مثل جان من استاينكه باورهاي پوسي

پس دست در ديوانگي بايد بزنيم، ديوانگي چيست؟ كه همين االن مورد مالمت قرار مي گيريم ديگر، به محض اينكه 

وقع مطابق باورهاي هم هويت شده عمل نكنيم، مورد مالمت قرار مي گيريم، اين يك جور ديوانگي است، كه خيلي م

خواهي نشوي رسوا هم رنگ جماعت شو، ولي اين همرنگ جماعت شدن  .ها عقل ما مي گوييم به صالح ما نيست

  در زنده شدن به خدا جور در نمي آيد.

   ٢٣٢٩مولوي، مثنوي، دفتر دوم، بيت 

 زهر نوش و، آبِ حيوان را بريز        ُگريزهرچه بيني سوِد خود، زآن مي

ن مي دهد كه سود شماست، از آن فرار كن، هر چيزي كه من ذهني مي گويد اين زهر هر چيز كه من ذهني نشا

پس  .است، آن را بنوش، آن را كه مي گويد اين آب حيات است، يعني من ذهني ات مي گويد، آن را بريز روي زمين
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  ٦٢صفحه: 

مي بيند، آب حيات  من ذهني كه امروز موالنا به نشيمنگاه خر و سرو صداي آن تشبيه كرد، بر عكس معلوم مي شود

  را زهر مي بيند، زهر را آب حيات مي بيند، و آن چيزي كه من ذهني ما مي گويد سود ماست، آن حتما زيان ماست.

  ٢٣٣٠مولوي، مثنوي، دفتر دوم، بيت 

 سود و سرمايه به مُفْلِس وام دِه             هر كه بستايد تو را، دشنام دِه

شما بزرگ  ي بلعيده مي شويم، هر كسي تو را ستايش كند، بگويد استاد، چقدرداريم صحبت مي كنيم، ما چه جور

شنويم. يعني حالت نمادين گيريم؛ اصال مثل اينكه نميهستيد، چقدر شما باسواد هستيد، ما خيلي از شما ياد مي

بال كارت، نه، من د: آقا برو دنيگويكند، واقعا لزومي ندارد كه ما به كسي فحش بدهيم. يعني ميدارد صحبت مي

توانم به تو نصيحت كنم، هر كسي يك درختي است بايد از ريشه خودش آب را بياورد، انرژي را دانم، من نمينمي

گويد بياورد، شما وصل به خدا بشويد، فضا را باز كنيد، مقاومت نكنيد، آن چيزهايي هم كه بايد بدانيد، موالنا دارد مي

هاي ذهني كه مفلسند. تو نخواه، براي اينكه تو و سود تائيد و توجه را بده به من . و سرمايه هم هويت شدگيديگر

. دشوديگر بلعيده نمي  كه رسيد دنبايد فكر كن دشوهوشياري مياز جنس هوشياري شدي االن، هر كسي يك خرده 

  توانم.وانم، نميتگوييم نميهيچي، ما مي ،هاي ذهني شبيه كودكغنچه باشي، كودكان، كودكان يعني من نه

   ٢٣٣١مولوي، مثنوي، دفتر دوم، بيت 

 ايمني بگذار و، جايِ خوف باش

  بگذر از ناموس و رسوا باش و فاش

گويد: اگر اين را كه هم هويت شدگي تو است از گويد ايمني حاصل از من ذهني را بيانداز دور. و من ذهني ميمي

خواهم بدبخت بشوم. خواهم بترسم، مياند، بگو باشد، من ميخواهد تو را بترسشوي؛ ميدست بدهي، بيچاره مي

كنيد، آن را بگذار جاي خوف باش يعني جاي ترس باش. زندگي پاركي را كه شما چيديد و همه چيز را كنترل مي

  زمين. زندگي جنگل را شروع كن و از حيثيت بدلي من ذهني بگذر.

ن بدهيم، يك شعري بخوانيم، مردم به ما اهميت بدهند، ديده ناموس، اينكه ما پيش مردم خودمان را باسواد نشا

بشويم، بگويند اين آقا دانشمند است يا اين خانم چقدر باسواد است، اين هم ناموس است، حيثيت بدلي است، 

كار كردند. البته افراط هم در اين هاي خودت را بيان كن. همان مالمتيان همين كار را ميبيانداز دور و آشكارا عيب

  گويم؛ بوده است. مثال فرض كن آدم به يكي پول بدهد كه بيا در جمع به من فحش بده، من آنجا هيچ چيز نمي
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كني اينطوري كه آبرويت برود، در واقع اينجا ظاهراً ُخوب اين معلوم است من ذهني است. يك چيزي را طرح مي

وري است، به به به! يعني من ذهني آنجا سود گويند چه آدم صبرود و از يك جاي ديگري مردم ميآبرويت مي

  شود. طرف خيلي بزرگ ميشود ولي از آنبرد، اينجا يك ذره كوچك ميمي

ايد. كساني كه اشكاالتشان را بصورت گوييم و االن شما به آن درجه پيشرفت رسيدهمان را فاش ميپس ما اشكاالت

عرض كنم كه بايد يك خرده احتياط بكنند، براي اينكه شما  همشمارند، البته اينهاي من ذهنيشان برميخاصيت

بينم، نبايد بگوييد كه مثال اسم شخص را هاي من ذهنيم را ميمثال بصورت ناظر شايد بگوييد من دارم خصوصيت

ي دانم جنايتكار است، اين فالن است، نه. شما نيستيد، بلكه يك من ذهنبگوييد، بگوييد اين دروغگو است، اين نمي

  .داريد كه من ذهني شما اينطوري است و مواظب باشيم كه

كنيم، كه اگر عيب را شناسايي كرديد و بيان كرديد، از شّرش راحت داريم راجع به همين موضوع صحبت مي

نظر دانم تنگدانم من حسود هستم، من ميدانم من دروغگو هستم، من ميشويد، نه اينكه فقط بگوييم كه من ميمي

چي هستم. نه، اينها دانم كنترلدانم موفقيت ديگران را دوست ندارم، من ميترسم، من ميدانم ميمن ميهستم، 

كند ها شما را آزاد نميدرست است كه من ذهني اينطوري است، ولي همين كه بگوييم كه من اينها هستم، كه اين

يكي يكي اينها را توانيد كنيد، آيا ميكنترل ميبايد يكي يكي بگيريد و با فضاگشايي ببينيد كه چه جوري شما  كه.

بكشيد بياندازيد دور؟ خيلي خوبه زير بار رفتن و اعتراف كردن و از رسوايي نترسيدن و حيثيت بدلي را دور انداختن. 

توانيد از شّرش راحت بشويد؟ آن مهم است. پس با احتياط بايد پيش شود و شما ميولي آيا شناسايي كامل مي

نظر است، شهبازي خواهم من ذهنيم را، شهبازي حسود است، شهبازي تنگو مثال، نياييم بگوييم كه من مي برويم

  اينطوري است و اينها را روي كاغذ بنويسم. 

ها را شناسايي كنم. بله شناسايي كردم ولي مسئوليت اين را آيد كه من يكي يكي ايناينها موقعي درست درمي

نظر هستم، حسادت نظر هستم، كجاها تنگرا بايد بياندازم و ببينم كه من، چه جوري من تنگها بپذيريم كه من اين

كنم، با چه چيزي هم هويت شده ام. تا اين هم هويت كنم، در چه مواردي حسادت ميكنم، چه جوري ميبه كي مي

مثل ترس، مثل ميل به  اين آثار، مثل خشم، شدگي شناسايي نشده و اين انداخته نشده است، مرض باقي است.

دانيد بيماري همان هم هويت شدگي است و در ضمن عاليم قدرت، مثل حرص، اينها عاليم بيماري هستند. شما مي

  بيماري را شما محكوم نكنيد. به خود بيماري، يعني هم هويت شدگي بپردازيد.
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  ٢٣٣٢مولوي، مثنوي، دفتر دوم، بيت 

   بعد ازين ديوانه سازم خويش را                       آزمودم عقلِ ُدور انديش را

گوييد، پس از اين، از جنس خرد ايزدي خواهم شد كه اين ام، شما ميمن عقل من ذهني دورانديش را بارها آزموده

طور كه خداگونه است، مطابق خرد ايزدي رفتار كند، از نظر مردم عادي كه من ذهني دارند، خرد ايزدي، اگر آن

گويند: يعني كند، شما ديگر غيبت نكنيد مينشيند غيبت ميهايي دارد با آنها ميست. ُخوب آدم دوستديوانگي ا

كرديم بكنيم كارهايي كه قبالً مي كني، چي شده است مگر؟ بيا همانكني، چرا مشاركت نميچي كه ديگر غيبت نمي

كنند ولي شما توي كار و مالمت آدم را ميگويد: دوست ما نيستي، با ما محرم نيستي. هزار جور عيب ديگر. مي

ها بايد خوانيم كه مربوط به اين است كه ما از برخي آدمخودتان هستيد. بله، حاال، مرتب داريم ابياتي از مثنوي مي

  گويد.هاي ذهني، موالنا ميدوري كنيم، يعني از من

 ٢٢٢٥مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بيت 

 هر ولي را نوح و كشتيبان شناس

 صحبتِ اين خلق را طوفان شناس

گويد هر ولي را، هر راهنما را، راهنماي واقعي را، مثل موالنا را، بدان كه اين آدم شبيه نوح است، كه نوح آن مي

توانم من رفيق بشوم. هاي ذهني را طوفان بدان. يعني بي محابا نگو كه با همه مينشيني با منبرد و همكشتي را مي

بان و نوح، انساني مثل موالنا است. يعني فقط گوش كردن و راهنمايي هاي ذهني است و كشتيا منطوفان، رفاقت ب

تواند جلوي آن اشتباهات ما را كه از ديد غلط ما مي ،گرفتن از انساني مثل موالنا كه به بينهايت او زنده شده است

اشتباه خواهيم كرد. اشتباهات اگر كم بشود  كند، وگرنه ماكه در اثر هم هويت شدگي بوجود آمده، ما را رها مي

  اشكالي ندارد، ولي هر قدم ما در دام بيافتيم آن صحيح نيست ديگر.

 ٢٢٢٦مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بيت 

  ز آشنايان و ز خويشان كن حَذَر               كم گريز از شير و اژدرهاي نر

توانند بخورند و آسيب بزنند، رناك هستند و جسم آدم را ميها هر دو خطگويد از شير و از اژدهاي نر كه اينمي

زنند. تو از آشناها و دوستان و خويشانت فرار كن. توجه كنيد ها فوقش به جسم تو لطمه ميمگريز، فرار نكن. اين

هد بگويد خواگويد كه شما رفت و آمد با خويشاوندان و دوستان نكنيد، برويد بشينيد تنها توي خانه؛ ميموالنا نمي

نشيني با كنيد، اين خويشان و اين دوستان روي شما اثر بد خواهند گذاشت. همكه اگر شما روي خودتان كار مي

  ماند. هاي ذهني مثل طوفان ميمن
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دهيم. تا به حال شما بينيم، ما به آدمي مثل موالنا گوش ميگويند طوفان نوح، ما كه طوفان را نمياينكه مي

ها است كه من ذهني دردمند دارند؟ نه. براي من منظور از طوفان نوح، دوست شدن با يكسري آدمدانستيد كه مي

ايد شما متوجه .كنيمكنيم و با همه راجع به هر چيزي صحبت ميكرد كه. با همه رفت و آمد ميذهني ما فرق نمي

گويد كه اين از شير ايد كه ميا متوجهشم ؟خواهيد كه شما را راهنمايي كندكه اين طوفان است؟ شما يك نفر را مي

تواند بخورد. خورد ولي روح ما را نميو جسم ما را مي ،و اژدها، بله، اژدها را ما نديديم ولي موجود خطرناكي است

ها كنيم كه معده بعضيخورند، راجع به همان بيت صحبت ميگويد آشنايان و خويشان و دوستان روح آدم را ميمي

  وانند ببلعند.تشما را مي

 ٢٢٢٧مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بيت 

 چرندات مييادهاشان غايبي                                 برنددر تالقي روزگارت مي

كنند. راجع به موضوعات من ذهني صحبت كني، وقتت را تلف ميكني، مالقات ميها برخورد ميگويد وقتي با اينمي

ها مربوط به مردن نسبت به من ذهني نيست، بلكه تقويت من ذهني است. يا غيبت ينكنند. هيچ صحبتي از امي

دانم، نااميدي است، چرا من اينقدر درد دارم، دردهاي من را اين آقا، يا از بدي اوضاع، نمي، است يا شكايت است

  كنند. وقت ما را تلف مي كنند. پس مالقاتشانها ميام؛ همه از اين صحبتاين خانم ايجاد كرده است، من نكرده

ايم و توانيم روي خودمان تمركز كنيم، براي اينكه اينقدر حرف با خودمان آوردهاما وقتي غايب هستند، ما نمي

كه در موقع غايبي هم مرتب وقتي به ياد آنها  ،ها داريمموضوع حل نشده و مسئله با خودمان در برخورد با آن

كشند توي ذهن. چه غايب باشند، پيش ما نباشند، چه ها باالخره ما را ميي آنرويم توي ذهن. يعنافتيم ميمي

  پيش ما باشند.

 ٢٢٢٨مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بيت 

   مَكياز ِقِف تن، فكر را شربت                        چون خرِ تشنه، خيالِ هر يكي

افتيم، اين فكر ها ميت، خيالشان، وقتي به فكر آنها مثل خِر تشنه هستند، كه در مالقات يا در غيبگويد اينمي

هايي كه افتيم، حرفها ميمكد. يعني ما مرتب به فكر آنها، اين هوشياري ما را از اين فيلتر تن، از قيف تن ميآن

را بردند، كنيم: چرا اين حرف را زدند، آبروي ما ها فكر ميكنيم، راجع به آنزنيم، دفاع ميزدند، با خودمان حرف مي

شود، انرژي اش از اين چيزها، بعد آن موقع هوشياري تلف ميمن را كوچك كردند، منظورشان چه بوده است؟ همه 

  شود.زندگي ما تلف مي
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 ٢٢٢٩مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بيت 

  شبنمي كه داري از بَحْرُ اْلحَيات              نَْشف كرد از تو خيالِ آن وُشات

هاي ذهني. هاي من ذهني، يعني منچينان، آن آدمب كرد. ُوشات يعني آن ستمكاران، سخننشف كرد يعني جذ

كند. نشف هاي ذهني، اين يك ذره شبنم را كه از بحر يكتايي، از خدا ما داريم، اين را هي جذب ميخيال آن من

زند. يك ذره حرف مياش زنند. من ذهني همهاش حرف ميچينان، همهكرد يعني جذب كرد. وُشات يعني سخن

  ماند براي ما. كنند، چيزي نميهوشياري داريم به اندازه يك شبنم، از بحر پاكي، بحر خدا، هي اين را جذب مي

 ٢٢٣٠مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بيت 

  نجنبد در رُكونآن ُبَود كآن مي              پس نشانِ َنشْفِ آب اندر ُغصون

ها، يعني در ب كردن، نشان جذب آب هوشياري ما چي است؟ غُصون يعني شاخهيعني نشان اينكه، نشف يعني جذ

شود. پس اگر ما خشك هستيم، در فكرهايمان انعطاف شود، آب ندارد، خشك ميچهار بُعد ما، چهار بعد ما سفت مي

نكه مان منفي است و سازنده نيست، مثل خشم است، ترس است، بدنمان سفت است براي اينداريم، هيجانات

  دهيم، جان هم نداريم، مثل يك شاخ خشك شديم. كنيم و واكنش نشان مياش داريم دفاع ميهمه

توانيم انعطاف داشته باشيم. اين آيد، ما هم در زندگي نميجنبند وقتي باد ميهاي خشك نميهمانطور كه شاخ

شوند. و آنطرف رفتن. يعني خشك مياند. رُكون يعني اينطرف نشان اين است كه مردم هوشياري ما را جذب كرده

مكند و چيزي براي تان را ميها آب زندگيكنيد كه اينهايي رفت و آمد مياگر شما خشك هستيد، بدانيد كه با آدم

كنيم؟ راجع به اينكه در غنچه ممكن است بلعيده بشويم. ماند. راجع به چي داريم صحبت ميزندگي براي شما نمي

گويد: بلعند. شما من ذهني نباشيد كه مين كار كنيد موفق نشويد. گفت معده خامان ما را ميممكن است روي خودتا

   .توانند. بلهمن يكي را نمي

 ٢٢٣١مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بيت 

  شودَكشي هر سو، كشيده ميمي                 عضِو حُر شاخِ تر و تازه ُبوَد

شود، يواش يواش نوجوان ده ساله، دوازده ساله هنوز آن آب دارد رد ميآيد توي آن، يك چوب تر وقتي زندگي مي

كنند با مجبور كردن او به هم هويت شدن با چيزها، باورها، رفتارها، چيزهاي اين جهاني، مردم اين آدم را خشك مي

و آنطرف، در تمايل به و اين آدم در رفتن به اينطرف  ،كننددارند، مقدار زيادي درد در او ايجاد ميبه واكنش وامي

  شود.هايش خشك ميشود، شاخهاين و در انعطاف، ضعيف مي
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 ٢٢٣١مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بيت 

  شودَكشي هر سو، كشيده ميمي                عضِو حُر شاخِ تر و تازه ُبوَد

انعطاف دارد، خم  شاخي كهگويد عضو آزاد، انسان آزاد، انساني كه خشك نشده است مثل شاخ تر و تازه است. مي

شود. يعني انساني كه تازه آمده به اين جهان، ده سالش است، دوازده ، هر سو كشيده مياو را كشيشود، ميمي

شود، سو كشيده ميسو و آنايم ما اينجا و اينسالش است، اين هنوز عضو آزاد خدا است، هنوز خشكش نكرده

  اين شاخ درخت را.زند انعطاف دارد. بله، دارد مثال مي

 ٢٢٣٢مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بيت 

   هم تواني كرد چنبر گردنش                گر َسپَد خواهي، تواني كردنش

  تواني چنبر كني، توي گردنت بياندازي. تواني سبد ببافي براي اينكه نرم است. اگر هم بخواهي ميگويد از اين ميمي

 ٢٢٣٣مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بيت 

 چون شد آن ناشِفز نشِف بيِخ َخود

  َكَشدنآيد آن سويي كه امرش مي

ش جذب كرد، يعني آبش ديگر از زندگي قطع شد و رفت از من اگويد وقتي كه من درست كرد و آب را از منمي

گر د، دييكشذهنيش آب آلوده، درد و انرژي مسموم را بكشد، در اينصورت نخواهد آمد به سويي كه امر خدا مي

  دهد. و اين بال سر ما آمده است. بله واضح است.گوش نمي

 ٢٢٣٤مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بيت 

  چون نيابد شاخ از بيخش طُبي              از نُبي پس بخوان قاُمواكُسالي

د از زندگي گويد كه: پس از اينكه انسان قطع شپس اگر حاال كه اينطوري شد، تو برو اين آيه را از قرآن بخوان كه مي

ايستد، يعني ديگر حوصله ندارد با حوصله به نماز ميحال و بيو شروع كرد به كشيدن آب از ذهنش، اين آدم بي

گويد از قرآن برو تو اين آيه را بخوان. وقتي شاخ، يك درخت، يك انسان، از بيخ اصليش خدا ارتباطي برقرار كند. مي

  د، آب نكشد، تو برو اين آيه را بخوان. كه زندگي است، از ريشه اصليش، نم نَكِش

  اش، آيه مهمي است اين:گويد، بله ترجمهآيه هم اين را مي

  
  



  گنج حضور ٧٧٦ برنامه شماره

  
Program # 776  

 

  ٦٨صفحه: 

 ١٤٢ آيه )،٤(قرآن كريم، سوره نساء

 ِإلَّا الَلّهَ َيذْكُرُونَ  َولَا اسَالنَّ يُرَاءُونَ  ٰ◌ كُسَالَى  إَِنّ الْمَُنافِقِينَ يُخَادُِعونَ الَلّهَ َوهُوَ خَادُِعهُْم وَإِذَا َقاُموا إِلَى الَصّلَاةِ قَاُموا
 .َقلِيًلا

بوسيله اعمالشان مي فريبد و چون به نماز برخيزند  همانا منافقان مي خواهند خدا را بفريبند در حاليكه او آنان را
 دكىناكنندو خدا را مگر به ريا رفتار مى برخيزند چون از نماز هيچ بهرو حال معنوي نمي برند با مردم با كسالت

 }فقط براي نمايش دادن ياد نكنند.{

  

فريبد. اين موضوع موقعي اتفاق خواهند خدا را بفريبند، درحاليكه او آنان را بوسيله اعمالشان ميهمانا منافقان مي

كنيم، من ذهنيشان ها را مثل خودمان ميكنيم، آنمان را تلف ميمان، جوانانهايافتد كه ما اشتباها، وقت بچهمي

كنيم به آب آلوده من ذهني. بعد كنيم، وصل مياي كه بايد آب بكشند قطع ميها را از زندگيكنيم، آنتثبيت ميرا 

گويد اين گوييم كه حاال بياييد عبادت كنيد و عبادتتان بايد حضور باشد؛ اصال اين آدم حضور ندارد. ميها ميبه آن

كنند، نه عبادت درستي مي ،ق هستند، حقيقتا هم نه حضور دارندخواهند خدا را فريب بدهند، يعني منافها ميآدم

  فريبد. ها را با همان اعمال هم هويت شده با ذهنشان، ميو خدا هم آن ،عبادتشان بوسيله من ذهني است

ند. برند، براي اينكه حضور ندارو چون به نماز برخيزند با كسالت برخيزند. چون از نماز هيچ بهره و حال معنوي نمي

اي، چون خوانند يا هر نيايشي، هر جور رو آوردن به خدا به هر گونهاينجا نماز يا همين نماز واقعي است كه مردم مي

كنند و خدا را مگر اندكي، . با مردم به ريا رفتار ميگيرد و حضوري در آن نيست، فايده نداردبا من ذهني صورت مي

  د نكنند. فقط براي نمايش دادن و مطامع دنيوي، يا

ها، كه هرچه بيشتر بهتر. هر موقع شان، فقط براي درخواست هم هويت شدگييعني خدا را ياد نكنند مگر به ذهن

ها آورند، بله و اينشان منافق گونه به خدا رو ميافتند، با ذهنبه فكر هرچه بيشتر بهتر براي هم هويت شدن مي

  خواهند خدا را بفريبند. مي

گيري، بايد بروي اين آيه را ز ريشه قطع شدي و ديگر از ريشه اصليت كه خدا است، چيزي نميگويد وقتي امي

زند كه تو نبايد اينطوري باشي. پس بنابراين تو بيا موقع روي آوردن به خدا به هر بخواني. اين آيه دارد طعنه مي

  اي، فضا را باز كن. گونه

ين تسليم است، همين تسليم است. تسليم، پذيرش اتفاق اين پس اولين شرط نيايش و از خدا كمك خواستن هم

كند. يعني اين تنها راه اين است لحظه است قبل از قضاوت، بدون قيد و شرط كه ما را از جنس هوشياري اوليه مي

كشيم، يك لحظه تسليم كامل، ما از جنس كه در حاليكه ما هم هويت هستيم با جهان و از ذهن داريم آب مي
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هديه كشيم. كشيم، از دوباره غيب ميو در اين لحظه آب را از آنطرف مي ،شويمي اوليه، از جنس خدا ميهوشيار

 ،آي مردم ببينيد من دارم نماز مي خوانم .اين دعاي ما به خاطر نمايش دادن به مردم است ،اين نماز ما ،اين نيايش ما

   .آن قسمت تمام شد ،توبه كن .طوري نباشد اين ،وييا به خاطر درخواست مطامع دني .يا عبادت مي كنم

واقعًا نوح  .كشتيبان تو يك انساني است كه به زندگي زنده شده است ،مواظب باش ،پس در آن قسمت موالنا گفت

نمي تواند كشتيبان ما  ،فاميل ما است ،به صرف اين كه يكي دوست ما است .و كشتيبان شما مي تواند موالنا باشد

عمر شما را تلف مي كنند  ،اين ها در تالقي، بلكه از دوستان و آشنايان بگريز ،دهاي َنر يا شير نگريزگفت از اژ .باشد

هر چهار  ،و باالخره شما را قطع مي كنند از زندگي ،و به حالتي مي اندازند كه در غيبت شان هم به آنها فكر مي كني

حاال كه  ،وصل مي كنند به ذهن كنند از زندگي قطع مي .نمي شود ديگر شما را خم كرد ،تان خشك مي شودبُعد

ما مطلبي را  ،اجازه بدهيد دوباره در همين زمينه كه چگونه بلعيده نشويم ،بله .اين طور شد برو آن آيه را بخوان

   .سريع بخوانيم

 ١٢٣٤مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بيت 

  ندارد آبِ كوثر در كدو كو                             توبه كن، بيزار شو از هر عَدو

االن مي خواهيم توبه كنيم و برگرديم  ،قطع شده است .االن در ذهن است ،و قبال ريشه ما ،برگرد ،مي گويد توبه كن

و در اينجا منظورش انساني است كه فراواني  ،هر چيزي است كه به ذهن بيايد و بشود مركز ما ،عدو ،و از هر عدو

هر انساني به  ،كوثر يعني اين كه خدا بي نهايتِ خودش را به انسان عطا كرده استآب  .خدا را در كدويش ندارد

تو را هم بي  ،من بي نهايت هستم ،از ذهن بيا بيرون به من تبديل شو ،گفته كه من پس از مدتي اقامت در ذهن

 .من به تو مي دهم ،از هر چيزي كه شما تجسم مي كنيد ،از عقل ،و فراواني خودم را از هر چيزي ،نهايت مي كنم

  .فراواني خدا ،يعني بي نهايِت خدا ،كوثر يعني فراواني .اين كوثر است

كساني كه ريشه شان در ذهن  ،ندارندذهني هايمن ،از او دوري كن ،مي گويد هر كسي كه فراواني خدا را ندارد

اين ها  .ديگر ندارند ،ا وصل نيستنديعني به خد ،كساني كه در اثر فضا گشايي به او وصل نيستند .ديگر ندارند است

 ،بارها و بارها خوانده ايم كه مي دانيد در آنجا مي گويد كه حاال سه تا چيزش را بگوييم .را از اين سوره كوثر مي آورد

نماز منظور حضور  يعني هر لحظه با من باش و از نماز بخوان ،پس نماز بخوان ،مي گويد من كوثر را به شما داده ام

يعني هر لحظه فضا را باز كن با من باش. و بدان كه دشمن تو، دشمن را دارد مي گويد، دشمن تو ابتر است.  است، 

   .من ذهني است ؟دشمن تو كي هست
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اوال كه ما از جنس بي نهايِت خدا هستيم و دشمنان ما كه چه من ذهني خودمان باشد چه  .حاال ما االن مي دانيم

اين ها ناقص هستند اين ها را اگر ما بدانيم از جنس خدا هستيم و بي  ،ابتر هستندديگران اين ها ذهني هايمن

ما اولش هنوز به كوثر  .اما نه اولش ،اما .محدوديت آنها و هر كار من ذهني آنها روي ما اثر ندارد ،نهايت خدا هستيم

نمايش ندهيم تا مردم ما را  ،گذاريمما بايد به قول معروف دندان روي جگر ب .عرض كردم ،كه خدا كه زنده نشده ايم

ولي ما اين  .سعي مي كنند بِكِشند ما را از كوثرمان جدا كنند .تا يك جايي كه نتوانند ديگر بِكِشند .نَكِشند پايين

هر كسي كه كوثر ندارد به او  .حاال اين جا مي گويد كه مواظب باش .قدر تبديل به كوثر شديم كه نمي توانند ديگر

  .نزديك نشو

 ١٢٣٥مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بيت 

   او محمدخوست با او گير خو                  ُروهر كه را ديدي ز كوثر سرخ

مي گويد كه هر كسي را ديدي كه در درونش به بي نهايت زنده شده است و اين بي نهايت فراواني در صورتش در 

چرا كه مي گويد حضرت رسول هم از آن  ،با او رفيق بشوتو برو  ،او حتما خوي محمدي دارد ،چهار بُعدش پيداست

   .جنس است

 ١٢٣٦مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بيت 

  كز درخِت احمدي با اوست سيب                    تا َاَحَبّ لـَِلّه آيي در حساب

درخت احمدي براي اين كه ميوه  ؟درست است ،نه به خاطر اقالم من ذهني ،تا دوست داشته باشي به خاطر خدا

و حاال يك بيت هم  ،خالصه مي گويد برو با او دوست بشو .فراواني خدا با آن شخص است ،يعني دانايي خدايي

  ،اين يك حديث است .بخوانم

 ١٢٣٦مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بيت 

  كز درخِت احمدي با اوست سيب                 تا َاَحبَّ لـَِلّه آيي در حساب

يعني هر كسي كه مي  ،ما دوست مي شويم به خاطر خدا و دشمن مي شويم به خاطر خدا ا مي گويددر اين جا موالن

دور مي شويم به خاطر  ،ما از او دوري مي شويم ،ما را در غنچه بچيند ،ما را از حضور خارج كند ،خواهد ما را ببلعد

به خاطر اين كه زنده مي خواهيم بشويم  آن هم ،و رفيق مي شويم با كسي كه به كوثر زنده است ،زنده شدن به خدا

اين جا نمي  .و دوري بكنيم ،براي اينكه زنده مي شويم به خدا ،استمان به نفع ،ما االن با موالنا رفيق بشويم .به خدا

براي اينكه تو مي خواهي به خدا زنده بشوي آن آدم مي خواهد  ،دوري بكن نه! ،جنگ بكن ،گويد كه برو دشمن بشو

  .همين حديث است .بله اين هم حديث است .تو را به من ذهنيبِكِشد 
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و براي خدا دوست بدارد و براي خدا دشمن دارد و براي خدا ازدواج  .هركه براي خدا ببخشد و براي خدا امساك كند

  .كند همانا ايمانش كمال يافته است

  .اشاره مي كند به همين

 ١٢٣٧مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بيت 

 يدي ز كوثر خشك لبهر كه را د

  چون مرگ و تبدار همدشمنش مي

يا هر كسي كه واكنش نشان مي  ،فضا در درونش باز نشده است ،هر كه را ديدي كه فراواني خدا در درونش نيست

پس  .بگو كه اين شبيه مرگ و تب است .از او فرار كن ،و درد را مي فرستد بيرون ،دهد مرتب اين فضا را مي بندد

مي گويد آنها را  .پر از درد مي توانند ما را ببلعندذهني هايمنتمام  .ه كساني ممكن است ما را ببلعندفهميديم چ

   .مثل مرگ و تب بدان

 ١٢٣٨مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بيت 

   آشاِم توكو حقيقت هست خون                 گر چه باباي تو است و مامِ تو

  .بله .كه در واقع خون آشام تو است ،شد يا مادر توولو باباي تو باشد يعني پدر تو با

 ١٢٣٩مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بيت 

   كه شد او بيزار اول از پدر                                    از خليِل حق بياموز اين ِسيَر

فهميد كه  يعني .زار شدكه او از پدرش بي .مي گويد اين سنت را و اين روش كار را تو برو از ابراهيم خليل بياموز

متوجه شد كه اين چيزي كه در ذهنش مي بيند و پدرش مي گويد  .پدرش نمي خواهد بگذارد او به خدا زنده بشود

من از جنس  ،ما از جنس آفلين نيستيم ،كه مني كه مي بينم اين آفل است .اين خدا نيست اين آفل است ،خداست

هر چيزي در اين  .فقط مي دانم كه خدا آفل نيست ،او زنده مي شومخداي اصلي را شناختم و به  ،آفلين نباشم

  .هم آيه اش هست مي گويد و اين .جهان آفل است ولي آيه مي گويد كه پدرش اين طوري نبود

( ابراهيم )آشكار  و چون بر او. نبود ،جز به خاطر وعده اي كه بدو داده بود ،درخواست آمرزش ابراهيم براي پدرش

  .به راستي كه ابراهيم بسيار نيايشگر و برد بار بود .دشمن خداوند است از او بيزاري جستشد كه پدرش 

يعني ابراهيم  و چون بر او !بله .نبود ،جز به خاطر وعده اي كه به تو داده بود ،درخواست آمرزش ابراهيم براي پدرش

 .اي آفل ذهني را مي پرستددشمن خداوند است يعني كسي كه چيزه .آشكار شد كه پدرش دشمن خداوند است
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به راستي كه ابراهيم بسيار  .از او بيزاري جست .آن را خدا مي داند ،مركزش مي گذارد ،هر چيزي كه به ذهن مي آيد

   .نيايشگر و برد بار بود

 ١٢٤٠مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بيت 

  شِك عشق َدقتا نگيرد بر تو رَ                   تا كه اَبَْغض لـِلَّه آيي پيشِ حق

پس ما دوري مي كنيم به خاطر خدا  .و خدا اين را ببيند تا غيرت عشق به تو طعنه نزند ،تا دوري كني به خاطر خدا

و ابديت  و ما منظور آمدن خودمان را دراين جهان مي دانيم كه بايد به بي نهايت او ،و دوستي مي كنيم به خاطر خدا

هر كسي كه ما  .ما بميريم به صورت من ذهني اين دوست ما است ،د به ماهر كسي كه كمك مي كن .او زنده بشويم

   .دشمن ما است ،و سوق مي دهد او ،را به من ذهني بيشتري ترغيب مي كند

موالنا مي گويد حتي اگر اين آدم  .دوري مي كنيم ،دشمن نه به اين كه ما برويم با او بستيزيم ما از او فرار مي كنيم

 .ولي البته ما مسئوليتي در مقابل پدر و مادرمان داريم كه آن هم بايد فراموشمان نشود .باشند ها پدر و مادرتان

 .و چه بدانم درد پرستي آنها را قبول بكنيم و باور پرستي آنها ،ولي معني اش اين نيست كه ما حتما بايد سنت آنها

وب پس كي ما اين زنجير فساد و اين دور خ ؟الزم است كه من هم درد پرست بشوم ،من درد پرست هستنداگر پدر 

  . بله .تا حاال اين كار را كرديم ديگر باطل را پاره كنيم كه اين من ذهني و دردها را بچه ها يمان ندهيم؟

تا غيرت عشق الهي خلوص ايمان  براي حضرت حق است، تا در شمار كساني به شمار آيي كه خشم و غضب شان نيز

 . و ايراد قرار ندهند و ايقان تو را مورد طعن

براي اينكه بيت مشكلي است، عربي هم دارد ترجمه اش را  اين بيت، اين ترجمه ي سليس همان بيت قبلي است،

  .اينجا نوشتيم يك بار ديگر مي خوانم

براي حضرت حق است، تا غيرت عشق الهي خلوص ايمان  تا در شمار كساني به شمار آيي كه خشم و غضبشان نيز

  و را مورد طعن و ايراد قرار ندهد.ايقان ت و

   .بله ،ايقان يعني يقين كردن 

 ١٢٤١مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بيت 

  اين راه را در نيابي مَنَهجِ                                                       تا نخواني ال و ِالّاَ اهللا را

با او يكي بشوي با عينك هوشياري ايزدي  عني تسليم بشوي،لحظه به لحظه ي تا تو نيايي بشوي و فضا را باز كني،

يكي يكي اين ها را ال نكني و هوشياري ات را از اين  درد هايت را نبيني، نگاه كني، هم هويت شدگي ها را نبيني،
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مسئله ي تو  ،و روي خودت كار نكني ،يواش يواش حضورت زياد نشود، ها بيرون نكشي و به اال اهللا تبديل نشوي

   يعني مسلمان نخواهي شد،. حل نخواهد شد

يعني نمي تواني ببيني از جنس  ،ولي ال را نمي تواني بخواني مگر يعني اول بايد ال را بخواني، تا نخواني ال و اال اهللا را،

را نمي تواني  اين ها ،از جنس هم هويت شدگي ها نيستي اول بايد پيدا كني از جنس چي نيستي، ،چي نيستي

شما هستند شما را تحريك مي كنند هر  حاال اگر كساني در زندگي تسليم بشوي و فضا را باز كني، مگر ،ببيني

 از جنس درد هستي، اگر شما را ترغيب مي كنند به شما مي گويند تو از جنس باور هستي، ،لحظه فضا را ببندي

خشمگين  اين درد را پخش كني،، د كنيو درد ايجا ،اشكال ندارد كه باورها را بگذاري مركزت به جاي خدا بپرستي

همه  همه رنجش دارند، همه درد ايجاد مي كنند، همه مي ترسند، ،اين همه خشمگين هستند ،اشكال ندارد باشي،

  .كمك نخواهد كرد به شما اين ها ،اين چيزها را به شما مي گويد اگر انتقام جو هستند،

اين مثال ها در قصه هاي مثنوي كه از  و مثال مي زند، .درت بگويندحتي اگر پدر و ما .كن مي گويد از اين ها فرار

ولي خود تو كه نمي  ،من از خدا مي خواهم تو را ببخشد :ابراهيم گفت ديگر گفت همين مثال .دين آمده زياد است

پدر  كسي هست كه، همين را دارد مي گويد ديگر تو كه اگر ال نمي كني،؟ چه فايده دارد ،خواهي بخشيده بشوي

  .نوح هم كه با فرزندش مسئله داشت فرزند ماست، ،مادر ماست ،ماست

شما روي خودتون  .شماست ولي نافرمان ،اينها تمثيل است كه شما گير يك كسي نيفتيد كه جزو خانواده ي شماست

 ضا را باز كنيد وشما ف نه، ،ولي اينكه من حتما نمي توانم با اين رابطه برقرار كنم پس تقصير من است ،كار مي كنيد

يعني نخواهد بشناسد  ،يك كسي ممكن است اصال نخواهد كه هم هويت شدگي ها را بشناسد .خودتان كار كنيد روي

  .اين ها را ال كند كه ،كه از جنس چي نيست

خت آن ها را جارو كرد ري ،گفت ابراهيم كه فهميده بود چيزهاي آفل نمي تواند در مركزش باشد ،مثال زد االن ديگر

امروز هم گفت كه اين درد هوشيارانه اين جور آدم ها خيلي . يعني درد هوشيارانه كشيد ،دور و از آتش گذشت ديگر

گير نكنيد  ،بنابراين مي گويد شما هم مثل او باشيد .زياد نيست و يك دفعه از جهنم رد مي شوند مي رسند بهشت

  .اول خدا ،اين فاميل من است نه شود كه كه حتما بايد من با اين آدم رفيق باشم، نمي

يكي ال  ويكي ،پس بنابراين تمام هم هويت شدگي ها را با استفاده از خرد و بينش فضاي گشوده شده مي شناسي

اضافه  ،و فضاي الّا اهللا اضافه مي شود ،خودت از آن آزاد مي شوي ،ال مي كني و وقتي ال كردي هر چه را مي كني،
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 .خداست و براي همين آمديم اين بي نهايت شما هستيد و .فضاي الّا اهللا بي نهايت مي شودتا باالخره اين  مي شود،

  .را نخواهي ديد راه روشن اين راه مي گويد اگر تو اين كار را نكني، در اين صورت

زيم كردن هم مي شناسيم هم مي اندا هم هويت شدگي ها را با ال، كه ما مي آييم به اين جهان و هم هويت مي شويم

هوشيارانه تبديل مي شويم و او از اين فضاي باز شده ي بي  دوباره فضا در درون ما باز مي شود و ما به او دور، اين

  .نهايت خودش را مي تواند بيان كند و انرژي اش را و بركاتش را به جهان مي فرستد

  ١٢٠٨بيت  ،مولوي، مثنوي، دفتر دوم

 هزاران ترجمان خيزد ز دل دص              غير نطق و غير ايماء و سجّل 

ما به بيرون مي  صد هزار جور بركت از فضاي گشوده شده ي مركز غير از حرف زدن و نوشتن و ايما و اشاره، يعني

 يعني ،منهج اين راه ،هم به درد تمام كائنات مي خورد بله هم به درد ما مي خورد هم به درد انسانها مي خورد،. رود

كه مي خواهيم  ،ناداريم صحبت مي كنيم راجع به اينكه چكار كنيم در ابتداي كارم .همين است راه روشن اين راه

 .مي گويد ما را نبلعند،ذهني هايمن ،به زندگي زنده بشويم

 ٧٤٦مولوي، مثنوي، دفتر دوم، بيت 

  نزدِ دانا خويشتن را ُكن گِرو         گر ِمَحك داري، ُگزين ُكن، ور نَه رَو

هوشياري تبديل شده مقدار زيادي  ،وصل به زندگي هستي ،به اندازه ي كافي ريشه داري ،الّا اهللا را خواندياگر ال و 

اگر  با اين مي تواني تشخيص بدهي، .پيشواي تو است اين ،خوب اين را انتخاب كن ،اين محك توست به حضور،

 ،در اين مورد موالنا همه اش از او راهنمايي بگير ،نابرو پيش يك دا، اگر نداري ،به كار ببر ،انتخاب بكن اين را ،داري

  .را كن گرو نزد دانا خويشتن .از مردم نگير

 ٧٤٧مولوي، مثنوي، دفتر دوم، بيت 

 ور نداني ره، مرو تنها تو پيش                        يا محك بايد ميانِ جاِن خويش

من يك حضور  ،االن من از خرد ايزدي دارم كمك مي كنماين معيار را كه تشخيص مي دهد كه  يا بايد اين محك را،

از آن استفاده  ،خوب اگر به اين درجه رسيدي خيلي ،فضا را هر لحظه باز مي كنم ،االن وصل هستم ،ناظر هستم

هي مي  .بايد با موالنا بروي ،در اين صورت نبايد تنها بروي به تو نشان نمي دهد، اگر آن را نداري و راه را آن ،كن

   .ولي ما را راهنمايي مي كند. است هم جامع است خوب اين موالنا هم آسان ،گويد موالنا براي اينكه
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 ٧٤٨مولوي، مثنوي، دفتر دوم، بيت 

 آشنايي كه َكَشد سوِي فنا                          بانگِ غوالن هست بانِگ آشنا

جمع شده اند و آن هم اجازه  دور و برشان جمع، كهذهني هايمنمخصوصا  است،ذهني هايمنبانگ  بانگ غوالن

يا  ،ن هستندادوستانم بانگ ،بله .مي گويد بانگ غوالن بانگ آشنايي است .داده كه مردم دور و برش جمع بشوند

 منتهي اين آشنايي است كه ما را به سوي فنا مي كشد، ش هستيم،ه من ذهني بزرگ دارد ما هم پيرويك كسي ك

يعني به جاي اينكه حرف هايمان را جدي بگيريم،  ،يعني به من ذهني ،يعني بيچارگي ،راه خدا نه فناي مثبت در

  .كه قبال توضيح داده ،است منتهي حرف هايمان از نظر كارايي شبيه همين نشيمن گاه خر

 ٧٤٩مولوي، مثنوي، دفتر دوم، بيت 

 نك راه و نشانسويِ من آييد                   دارد كه هان اي كاروانبانگ مي

منتهي  ،اين هم نشان است ،اين راه است ،من مي دانم راه كجاست ،مي گويد كه اي مردم بياييد غول بزرگ مي گويد

 .گم شده از جنس من ذهني است هايشو درد خودش در فكرهايش

 ٧٥٠مولوي، مثنوي، دفتر دوم، بيت 

 تا ُكند آن خواجه را از آِفالن                         بََرد غول اي فالنناِم هر يك مي

مي گويد كه . هم از جنس ذهن است چون اسم .مي داندچون اسم همه را هم  يكي يكي اسم مي برد، مي گويد كه

 چه آقا و خانم از جنس افالن بكند، ،انسان را تا بكشد اين تا آن احساس خويشي بكند، ،اي فالن ،اي فالن اي فالن

 ثبات د كهبه جاي اينكه از جنس خدا باش ،هر چيزي كه توي ذهن هست گذرا ست ،س ذهناز جن ،افالن يعني گذرا

  .دارد از جنس آفالن بكند

 ٧٥١مولوي، مثنوي، دفتر دوم، بيت 

 عمر ضايع، راه دور و، روز دير           چون رسد آنجا، ببيند گرگ و شير

كند،  ما را هدايت هي ،م دست يك من ذهني بزرگرا بدهيمان اين غول اگر ما را هدايت بكند، يعني من ذهني

هدايت كند، آخر سر بجايي مي رساند كه آنجا گرگ و شير هست، يعني دريده مي شويم ديگر، بيچاره مي شويم، 

ترس و رنجش و كينه و  مي بينيم كه تمام غمها به ما حمله كرده، انواع و اقسام ،يا پنجاه برسد به چهلمان سن

يكدفعه حس مي كنيم كه عمر  .و ما را اينها دارند مي درند ،تمام دردهاي من ذهني به ما چيره شدهانتقام جويي و 

و براي ما هم ديگر  .و اگر بخواهيم بگرديم اين همه درد را چكار كنيم .ما تلف شده و چقدر از اين لحظه دور شديم

مورد راهنمايي قرار بگيريم مي توانستيم وري ما دارد مي گويد كه چط .دير شده است، البته ما نبايد نا اميد بشويم



  گنج حضور ٧٧٦ برنامه شماره

  
Program # 776  

 

  ٧٦صفحه: 

به وسيله بزرگان و غوالن ما را به بيراهه بردند و االن دست پيدا كرديم به گنج موالنا، اگر شما مواظب باشيد از اين 

 .انسان كه اين آثار را بوجود آورده است مي تواند ما را راهنمايي كند به بعد اين

 ٧٥٢بيت مولوي، مثنوي، دفتر دوم، 

   مال خواهم، جاه خواهم، و آب رو             چون بود آن بانگِ غول؟ آِخر بگو

مي گويد مال مي خواهم،  چه جوري است؟ بانگ او؟ آخر بگو ببينم اين مي گويد بانگ آن غول چه جوري است؟

تعلق داشته باشد،  منيك چيزي مي خواهم با آن هم هويت بشوم، و بازهم چيزهاي بيشتر مي خواهم، چيزي كه به 

ديگر اينقدر ساده است  .غول اينها را مي گويد .مقام مي خواهم و آبروي مصنوعي، حيثيت بدلي اينها را مي خواهم

  .كه شما متوجه مي شويد

 ٧٥٣مولوي، مثنوي، دفتر دوم، بيت 

 منع كن تا كشف گردد رازها                               از دروِن خويش اين آوازها

در مركز ما من ذهني ماست و اين آوازها هست، آواز غول، مال خواهم، جاه خواهم، هر لحظه ما مي كوشيم اين 

باال برود با آن هم هويت بشويم و پز بدهيم و تمام چيزهاي تعلق مان آبروي مصنوعي را پيش مردم زياد كنيم، مقام

  .تا رازهاي خدا به شما كشف بشود ،قطع كن داشتني كه با ذهن مي آيد، بله، اين آوازها را از درونت

 ٧٥٤مولوي، مثنوي، دفتر دوم، بيت 

 ذكرِ حق كن، بانگِ غوالن را بسوز

  چشم نرگس را ازين كركس بدوز

ذكر حق كن يعني لحظه لحظه فضا را باز كن و به او زنده بشو، باز كن به او زنده بشو، باز كن به او زنده بشو، همين 

ن بانگ من ذهني را مي سوزاند، و اين دو چشم نرگس هوشياري را از اين كركس مرده پرست باز شدن فضاي درو

مي  .گفتم وقتي ما آمديم به اين جهان، چشمان هوشياري ما عينك هم هويت شدگي را زد .يعني من ذهني بدوز

به كركس ات  پس. بينهر لحظه به او زنده بشو و به چشم خدا ببين، به چشم من ذهني ن ،گويد كه تو ذكر حق كن

 .يعني من ذهني ات نگاه نكن

 ٧٥٥مولوي، مثنوي، دفتر دوم، بيت 

 رنگِ َمي را باز دان از رنِگ كاس       صبحِ كاذب را ز صادق وا شناس

كاس يعني جام شراب، صبح كاذب همين من ذهني است، در ذهن است، صبح صادق وقتي كه به حضور زنده مي 

پس از صبح كاذب  .ري جسمي و زندگي در هم هويت شدگي ها و در ذهن صبح كاذب استشويم، تو بدان كه هوشيا
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نيا در صبح كاذب باشي و بگويي كه اين همان صبح صادق است  ،نكنقاطي  تو اين دو تا را باهم .صبح صادق مي آيد

نس او مي شويم، مي و آنموقع رنگ مي را كه وقتي صبح صادق مي آيد و فضا باز مي شود و از ج .يعني حضور است

از آن ور مي آيد با  نكن، تو مي را كهقاطي  رنگ كاسه فرم است، رنگ كاسه را با رنگ مي .را با كاسه مي يكي نگير

اينها را همه را مي  ،بله، مي گويد كه .يكي نگيرحضور را با هوشياري جسمي جسم يكي نگير، خالصه هوشياري 

   .چك و بزرگ، چه دشمن، چه دوست ما را نبلعندخوانيم درباره اينكه چجوري من هاي كو

 ١٩٥٦مولوي، مثنوي، دفتر دوم، بيت 

 اي؟اندرين پستي چه بر چَْفسيده          اي؟فِي السَّماءِ ِرْزُقُكم نشنيده

اي مي اي كه روزي انسانها در آسمان است، در كدام آسمان، آسماني كه در درون باز مي شود، شنيدهتو نشنيده

   .بله ؟ايپس به اين پستي، به اين من ذهني، به كوچكي من ذهني چرا چسبيده .گويد

  پس چرا به اين دنياي پست چسبيده اي؟ مگر نشنيده اي كه حق تعالي مي فرمايد: روزيِ شما در آسمان است؟

  و اين آيه را هم بخوانيم، ؟ايبه هم هويت شدگي ها چسبيده

 ٢٢ آيه )٥١ت (قرآن كريم، سوره الذاريا

 وَفِي السََّماءِ ِرْزقُكُْم وََما ُتوعَدُونَ 

 و در آسمان است روزي شما و آنچه شما بدان وعده داده شده ايد.

در اين آسمان نيست كه باالي سرمان  ؟بهشت، روزي آنوري، اين در كجاست ؟به ما چه چيزي وعده داده شده است

هر چه اين آسمان بازتر  .ما، خوراك ما در آسمان است است، در آسماني است كه در درون ما باز مي شود، پس رزق

مي شود، خرد در ما بهتر كار مي كند، بركات ايزدي بهتر كار مي كند، مركز ما بيشتر به او تبديل مي شود، و انعكاس 

اش هم در بيرون بهتر مي شود، يعني بيرون ما انعكاس درون ماست، هر چه وسيعتر مي شود، بيرون ما بهتر مي 

   .ود، اينطوري نيست كه بيرون بايد عوض شود، درون ما باز بشود، نهش

اين اشتباه است كه شما مي خواهيد همه را در بيرون عوض كنيد تا دل شما روشن و شاد بشود، همچنين چيزي 

نيست، عكسش است، پس مي گويد، روزي ما و آن چيزي كه به ما وعده داده شده است در اين آسماني است كه 

با فضا  ؟آسمان چطوري باز مي شود  ؟بيرون باز مي شود، پس حاال كه اينطوري است، چرا آسمان را مي بنديمدر 

گشايي در اطراف اتفاق اين لحظه، باز مي كنيد و اتفاق را مي بينيد، و نشان مي دهد كه با چه چيزي هم هويت 

اندازيد، آسمان باز مي شود، درست مثل اينكه  هستيد، درد را مي بينيد و خودتان را از درد مي كشيد بيرون، مي

 .دوباره مي ميريم به من ذهني
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 ١٩٥٧مولوي، مثنوي، دفتر دوم، بيت 

 كشد گوش تو تا قَعرِ ُسفولمي               ترس و نوميديت دان آواز غول

ذهني است يعني  مي گويد ترس كه مال من ذهني است، و نا اميدي هم كه مال من ذهني است، اين حتما آواز من

تا آنجا كه پست است، اينكه ما هي هم هويت بشويم، دوباره  ؟مي خواهد كجا ما را بكشد. غول است، شيطان است

 قرآن مي گويد در حالي كه ؟هم هويت بشويم، دوباره مقاومت كنيم، دوباره فضا را ببنديم، كجا داريم مي رويم ما

  .روزي ما همان خرد، شادي و هوشياري است .وزي شما از آنجا مي آيدر و بايد آسمان درون را باز كني :مي گويد

پول هم موقعي مي آيد كه اين فضا باز بشود و انعكاس اين، انعكاس خرد  ؟ممكن است بگوئيد آقا پس پول چي شد

 ود.ش حاصل مي ريختن خرد زندگي و انعطاف زندگي و زيبايي زندگي و بركت زندگي به فكر و عمل شما پول هماز و 

  .اگر فضا در درونتان باز بشود شما در بيرون ديگر بر ضد خودتان كار نمي كنيد

يكي از خاصيت هايش اين  .مگر نه كه به ما گفته است در آن بيت كليدي كه من ذهني دائما حول مرگ مي تند 

راي اينكه فضاي درونتان است كه از نظر مالي به شما لطمه مي زند، اينكه شما از نظر مالي هي شكست مي خوريد، ب

بسته است و هر لحظه مي بنديم، اين را كه مي بنديم، درون را مي بنديم، درد بيرون منعكس مي كنيم، آخر مشتري 

 ؟شما بايد براي چه از شما درد بخرد

د كسي كه مي آيد از شما چيزي مي خرد با لبخن ؟آيا روابط شما با يك مشتري واقعا مطلوب است، خوشايند است 

كه  .با همين آواز غول .شما طلبكاريد، همه درد سرها و ضررها را ما بوجود مي آوريم ،مي رود، يا خشمگين مي رود

  .گوش ما را مي كشد تا اسفل سافلين، يعني تا پائين ترين درجه مي خواهد ما را بكشد

 ١٩٥٨مولوي، مثنوي، دفتر دوم، بيت 

   دان كه از باال رسيدآن ندا مي                    هر ندايي كه تو را باال كشيد

يد، هر ندايي كه از درون آندا از درون مي  و اين هر ندايي كه ما را بكشاند باال، بدان كه بخاطر باز شدن آسمان است،

بهتر مي كند، هر ندايي كه از من ذهني ما مي آيد، بدبخت مي كند ما را،  بيرون را مي آيد، فضا را وسيعتر مي كند،

  .رسيدآن ندا مي دان كه از باال رسيد، از طرف زندگي  ر ندايي كه تو را باال كشيد،ه

 ١٩٥٨مولوي، مثنوي، دفتر دوم، بيت 

 دان كه از باال رسيدآن ندا مي                     هر ندايي كه تو را باال كشيد

واهيم هم هويت شدگي ها را نگه داريم، ال و ما مي خ ،پس هر ندايي هم كه ما را به هر چه بيشتر بهتر وادار مي كند

من كوثرم را دادم، بيائيد نيايش كنيد و فضا را باز  :گفتهخدا  م. اينكهنمي كنيم، مي بنديم، كوثر را زير پا مي گذاري
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 اينكه گفت در من مجاهده كنيد تا من به شما كمك كنم، اينها را ما همه زير پا مي گذاريم، بدان كه اين بانگ ،كنيد

 .گرگي است كه شما را خواهد دريد
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