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  :كنميشمس موالنا شروع م وانياز د ٧٢٨  برنامه گنج حضور امروز را با غزل شماره يسالم و احوالپرس با

 ٧٢٨ ةمولوي، ديوان شمس، غزل شمار

 ُكشدرا ميدشمنِ خويشيم و ياِر آنكه ما 

  ُكشدغرِق درياييم و ما را موجِ دريا مي
ما  يآن هم بطور جمع ديگويكه موالنا م ستيچ شيكه خو مينيبب ديبا ،ميكن مياول را به چهار قسمت تقس تيب نيا اگر

همه  يبطور دسته جمع ميدرصدد كشتن ماست؟ دشمن خودمان هست يو چه كس ؟ستيو كشتن چ ؟ميدشمن آن هست

آغوش خداست،  اي ييكتاي يهمان فضا ايدر م،يتهس ايغرق در ديگويبعد م شد،كُيكه ما را م يآن كس اريو انسان ها 

 يعنيدائماً با او كار دارد او آغوش خداست و  در اي ،استيدر يتو اي ،است ايدر لهيما محاصره شده بوس شيهم خو نيپس ا

ا ي ،است ياريهوش يها غاميكه در واقع امواج پ ديآيم ايدر نيز اكه ا يامواج نيا ديگويو بعد م. او را بكشد خواهديم

  شد،كُيامواج است كه ما را م نيا ،است ياريهوش

 كند،يبه آن اشاره م اي كنديم فيباشد را تعر يمشكل انسان كه همان من ذهن يدر هر غزل باً يكه موالنا تقر دينيبياوال م 

 يمن ذهن نيراجع به ا يمختصر حياست كه هر جلسه توض يهمان من ذهن شيخو .است شيخو ايصحبت خود  نجايدر ا

موالنا كه  تيو هر جلسه هم با توجه به ب .برنامه را شروع كرده قابل فهم باشد نيكه تازه ا يكس يتا برا ،شوديم داده

 واشيتا  ،بشنود ديبا يرا هر كس حاتيقسمت توض نيا يعني .متفاوت است گريد يخورده با غزل ها كي ،متفاوت است

  . نديروز كامالً بصورت حضور ناظر آن را بب كيتا  ؟ستيچ يبشناسد كه من ذهن واشي

گفتم  يوقت .ميپس ما هم فرم ندار .فرم ندارديعني فرم است  يب ياريهوش .ميهست يارياز جنس هوش ايما امتداد خدا 

در آنجا  اي رونيب مييآيبعد م ،ميساز ين مان را مت ،ميسازيدر شكم مادرمان خودمان را م ميشويجهان م نيوارد ا

است كه ما  نيفكر كردن بطور ساده شده ا ،ذهن استعداد فكر كردن ماست م،يشويبه نام ذهن م ييوارد فضا نطوريهم

 يبه نام فكر كردن نقش ها ياستعداد هليبه ذهن مان و بوس ميپنج حس مان را بده يو خروج .ميكن يالگو ساز ميتوانيم

  .ميكن دايجهان راه مان را پ نيو در ا ميدرست كن يفكر

شدن عبارت  تيهم هو اي نديهمان م،يشويم دهيهمان ميسازيكه خودمان م ييفكرها با ميگفت ،ميشويوارد ذهن م يو وقت

 ريبصورت تصورا  يرونيب يزهايرا دارد كه چ ييتوانا اي تيخاص اين استعداد ايامتداد خدا  اي يارياست كه هوش نياز ا

است،  دنيبسازد كه اسمش همان يديجد زيچ كيدر واقع  يعني .كند قيتزر تيحس هو ايو به آنها حس وجود  اورد،يدرب

دارد صورت  ياشتباه كي دينيبيم نجايا يول .منظور خودش است زيهمان چ ؛را ساختن زيهمان چ يعني دنيهمان
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است  تياست از جنس ابد راياست و نام تينهايداست، و از جنس بكه از جنس خ يارياست كه هوش نيو آن ا رد،يگيم

كه فكر  يزيبه هر چ يعني كند،يكار خودش را دارد محدود م نيبا ا ،است تينهاياز جنس ب و رديميخدا نم نكهيا يبرا

 اي رديگيم اديش خانواده ا ايارزش بودنش را از پدر و مادرش  مهم بودن و با و مهم است شيتجسم كند كه برا توانديم

  .كنديم قيبه آن حس وجود تزر ،رديگيم ادي شوديكه در آن بزرگ م يبعداً از جامعه ا

هم  دشيد نكيع ،خودش است به اشتباه كنديفكر م ياريكه هوش ديجد زيچ نيا كنديم قيكه حس وجود تزر نيهم

 كياسمش  ،اسمش را نطورياز پدر و مادرش و هم شنودياولش مثالً كلمه من را م جيبه تدر نديبيم نيپس بنابرا .شوديم

بعد متوجه  ،من دارد كي فهمديم .كنندياشاره م ودشانخ هبمن  نديگويم يمردم وقت فهمديم نيبعد ا .فكر است

   .شونديم نيفكر من و فكر اسم باهم عج نيپس بنابرا .است كه ساخته يديجد زيمن همان چ نيا شوديم

مثل مثًال  ،مهم هستند شيبرا كنديرا كه با آن برخورد م يديجد يزهايبا مال من چ .رديگيم اديل من را و بعد هم فكر ما

 دهيهمان يعني ،شوديم تيهم هو نهايبا ا ياسباب باز ياكه  يزيخود مادر، پدر، بردار، خواهر و هر چ ايمادر،  ريش شيغذا

 شود،ياو هم م ديد نكيع ديجد يمن ها ايها  تيحس هو نيا ن،يا پس از كنديم قيتزر تيحس هو نهايبه همه ا ،شوديم

 .شوديساخته م شيخو دنيو با همان دنيهمان مييگوين كار را ميا .كنديم ياش را سازمانده يبرحسب آنها زندگ يعني

دود شده است كه مح نيجهان شده، و فرقش ا نيكه وارد ا ستين هياول شيهمان خو شيخو نيا نديبيكه م نطوريهم

  .جهان هستند نيمال ا ،گذرا هستند نهايا دهيكه به آنها چسب ييزهايچ نياوالً، چون ا

ما شده  ديد نكيع نهايو ا ميا دهيچسب نهايگذرا است، آفل است و ما به ا ميتجسم كن ميتوانيكه با ذهن ما م يزيهر چ

 ميو سازمان بده ميبده بيرحسب آنها به اصطالح ترتو جهان را ب ،ما باشد ديد نكيع رديكه مركز ما قرار بگ يزيو هر چ

كه  شوديما مهم بوده به ما القا م يما هست و برا ديد نكيع نهايچون ا گرياز طرف د .كردن آن اديز ميكنيشروع م

 ،م استمه يليخ ديد نيجور ا نيمهم هستند و ا يليما خ يآنها آنجا برا نيبنابرا .دارد نهايبه ا يما بستگ يو بقا يزندگ

 نييدر پا .است كه از فكر ساخته شده يمن ذهن اي ياسمش خود ذهن شيخو نيا شود،يساخته م شيخو نيپس به ا

  .ستميمن، من ن نيا يعني ،يباد روحا اسمش را گذاشته ر ستاند،يم يحيرِ  اي ،يحيروح ر ،يباد حرو ديگويم

ما هم درست  يدهايد نيو ا ميهست يمن ذهن ميكنيكر مما ف يعنيكه ماست  كنديبه ما القا م يمن ذهن نيمدت ها ا

 ميكنيم اديز يو وقت ،ميكن اديرا ز نهايا ميخواهيم ،ميكنيم يو سازمانده ميدهيم بيرا ترت يكه ما زندگ ينجورياست و ا

كه به  ديكنيم توجه نكهيا يبرا .ميريگيم سهيمقا اريمع ميدهيقرار م گرانيخودمان با د سهيمورد مقارا  نهايا يحت



  Program # 788                                                                                               ۷۸۸برنامه مشاره 

  6 صفحه

 يعنيمان  ياز خود اصل واشي واشيما  ،چشم مان يجلو ميگذاريم نكيو ع زهايبا چ ميشويم تيكه ما هم هو جيتدر

  .شوديدارد عوض م يكي يكيمان ديد .ميشويقطع م ميخدا دار

 كياگر در  م،يخورده ا بيفرواقعاً  ميبدان يواقع يرا زندگ يطرز زندگ نيبشود و ما ا اديها ز نكيع نيا دياگر توجه كن

ما را  كندياز اول كه به ما نگاه م ،زنده باشد يبه زندگ يعني ،و مادر ما عشق داشته باشد ميبزرگ بشو يخانواده عشق

 ديآيپدر م يحت ،در شكم مادر بچه وجود دارد يوقت يعني ،ورزديدر شكم خودش به ما عشق م يحت ،دهديپرورش م

   .فهمديرا بچه در شكم مادر م زهايچ نيا ،دانمينم كنديدر گوش مبه شكم ما زنديدست م

هم در  يگريجنس د كيارتعاش  كيكه  شوديبچه متوجه م ميكنيكه در مركز مان هست ارتعاش م يما به زندگ يو وقت

هم  يعشق رتعاشاچون  شوديم تيهم هو زهايسه ساله با چ ايكه دو ساله  بيترت نيكه به ا ياچهپس ب .مركز هست نيا

 يبه زندگ گرياز طرف د ،كندياش را بزرگ م يدارد من ذهن جيبا ارتعاش به تدر ،كنديبه اصطالح مبادله اطالعات م

 ليتشك يديجد زيچ كيكه تو  كنديقدر زنده هست كه مرتب به او گوشزد م نيا يارتعاش زندگ نيا .كنديارتعاش م

هست ارتعاش  يارتعاش عشق نيخود تو هم ،يريرا خودت نگ نيباش ا بمواظ .يستيتمامًا از جنس آن ن يول ،يدهيم

  مواظب باش، درست است؟ هست يخداگونگ

 نيا ديآيم ايكه به دن يبچه ا نيخانواده ا يپدر و مادرها نهايعشق پدر و مادر آنجا وجود ندارد و ا نياوقات ا شترياما ب

را  يمن ذهن نيو ا ،دارند يذهن ريمجسمه هستند تصو نساز ج چون خودشان ،كننديبصورت مجسمه با او برخورد م

بخورد و  ريش ديفقط با ،نهايو ا دانديهم كه نم يزيمتولد شده و چ گريبچه د نيا نديگويم نيبنابرا دانند،يخودشان م

 م،يكن ليمبه او تحمان را هم  يباورها ،ميكن تيهم هو زهايچ نيهم با ا واشي واشينشود و  ضيمر ميبخوابد و مواظب باش

ندارد كه  يو اشكال ميمان را هم به او بده يموقع ها دردها يبعض .باشد شيها يشدگ تين باورها هم جزو هم هويكه ا

   .كه فهمدينم ،گريبچه است د

 يعنيآتشفشان معنا است،  كياست او اصًال بهتر از ماست  يخدا آمده از جنس زندگ شيبچه تازه از پ نيكه ا يدر حالت

كه از عشق خبر  يكه حاال بچه است، خالصه انسان نيا داندينم يزيچ چيه مييگويما م م،يريبگ ادي زياز او چ ميتوانيما م

 يگريخدا طرح د نكهيغافل از ا يول رد،يگيم يرا جد شيدهايد رد،يگيم يو جد رديگيرا خودش م يمن ذهن نيندارد ا

و در  ميرها كن ديبا ،ميخودمان هست ميكنيآمده را كه فكر م وجودتازه ب يذهن شيخو نيا دياست كه ما با نيدارد و آن ا

   .برديشتن را بكار مالبته اصطالح كُ نجايا
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 دنيواهمان مييكردم بگو شنهاديكه من پ يواژه ا ياست برا يگريكه، كشتن اصطالح د ستيكشتن واقعاً كه كشتن ن يول

 نكيع ،ميكنيم قيتزر تيبا آنها هو ميريگيرا م زهايچ انجه نيبه ا ميرسيمتازه  يوقت .دنيهمان يعني دنيناهمان اي

 جيبه تدر يول .و همان را درست كردن است .است دنياسمش همان نيا ،نديبياز پشت آنها م ياريهوش ميكنيمركز مان م

به  كزشكه در مر يگريكس د كي اي يبا ارتعاشات پدر و مادر مان ارتعاشات عشق ايما  ،كنديم جاديمسأله ا ديد نيكه ا

و اگر همه را بردارد  شود،يها را بردارد او به خدا زنده م نكيع نيا يهر كس ،ها را برداشته نكيع يعنيزنده شده  يزندگ

 شوديآگاه م يلحظه ابد نيلحظه از ا نيبه ا ديآيم يعني شود،يخدا زنده م تيو به ابد ،شوديخدا زنده م تينهايبه ب

  .شوديرا متوجه م نيا .ستين ريجنس خداست و مرگ پذ از .جاودانه هست كه شوديممتوجه 

پدر و مادرمان هم نباشند  يعني .كنديارتعاش م يشده به زندگ تينهايمركزش ب نيشده بنابرا يآدم كه مركزش خال نيا

 دُيستيشما ن يخود ذهن اي شيخو نياكه  كرديبالفاصله او شما را متوجه م ديديرسيمثل موالنا م يعارف كياگر شما به 

  . ديبردار ديبا ننديبيها هم غلط م نكيع نيو ا

دست  ينديفرا كيو ما به  ،را از چشم ما بردارد يشدگ تيهم هو يها نكيع نياست كه ا نيحاال طرح خدا ا نيپس بنابرا

درست  ميكه كرده بود يكار، آن كارعكس آن  يعني ،واهمانش است ايناهمانش است،  اياست  دنيانمكه اسمش ناه ميبزن

شدن  دهيهمان نيو ا ،شده ام دهيپول همان نيخوب من با ا يليكه خ مييبگو مييايب يعني .ميانجام بده ديعكس آن را با

پول كه با  نيدارم خودم را از ا ،موضوع هستم نيناظر ا كهياالن آگاهانه درحال ؛دميچون بچه بودم نفهم ؛من ناآگاهانه بود

هستم و مركزم هست  تيشخص كه هم هو نيبا ا اي ،هستم تيكه هم هو رمپدر و ماد ريصوبا ت ايهستم  تيهو مهآن 

 نيبنابرا ،عكس آن كار را انجام بدهم يعني .بكنم زيچ نيرا از ا تميبشوم، هو دهيناهمان خواهميم .جدا كنم خواهميم

  .است دنيناهمان نديشتن درواقع فراكُ

آن را  خواهميم يه مينيبيبرحسب آن جهان را م ئماً پول كه من دا نكيع نيكه ا ميشويمتوجه م ارانهيما هوش يعني

 ميرا اگر بردار نيا .غلط است نيا اندازديم ندهيمن را به آ نيو ا ،رسميم يكنم به زندگ ادياگر ز كنميكنم فكر م اديز

 ؛ارانهيهوش هبه كلم ديتوجه كن ؛ارانهيرا هوش نهايا يكي يكيبعد  .شوديزنده م يمقدار از وجودم به زندگ كيلحظه  نيهم

 ميها را بردار نكيع نيو ا ميو نظارت كن ميمان آشنا بشو يفعل تيبه وضع ارانهيبه هوش نكهيا يبرا .كنم ييشناسا ديبا

  .ميلحظه باز كن نياست كه فضا را در اطراف اتفاق ا نيتنها راهش ا

است،  ميكار اسمش تسل نيا م،يداست كه ما از اول از جنس آن بو ياريجنس همان هوشگشوده شده از  يفضا نكهيا يبرا

 ،جهان به چشم داشتم نيرا كه قبل از آمدن به ا ينكيكه همان ع نميدرست بب توانميم يكه من موقع دييگويشما م
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 ميو آن تسل ،كار را كرد نيا ودشيكار م كيآن را به چشم بزنم، با  ،ها يشدگ تيهم هو نيا نكينه ع ييخدا نكيع يعني

 ميبرو نكهيقبل از ا ،رفتن به ذهن و قضاوت كردن قبل از آن يعنيو شرط  ديلحظه بدون ق نيا قاتفا رشيپذ يعني .است

با ذهن  ديينگو يزيچ چيه يعنيقبول كنم هم نه،  ديبا يحت اي كنم،يخوب است، قبول م نيا مييبگو ميبه ذهن قضاوت كن

  .ديفضا را باز كن نيتان، فقط ا

 ديينگو يزيچ چيه د،يتوانينم گريو د هديلغز تانيرا به چشم تان زده و شما پا نكشيع يمن ذهن دييبگو يزيچون اگر چ

 نكهيا يبرا ،دياست كه شما در اصل دار يخرد زندگ يگشوده شده دارا يفضا نيباز كنم، ا خواهميفضا را م دييفقط بگو

موج از طرف خدا موج هم  ،ييكتاي يايدر د،يآيم ارانهيا هوشيدر نيموج ا ميكنيضا را باز مف يوقت م،يهست ايما غرق در

لحظه  نيموج خرد را در ا ،را ياريموج هوش ،را ايموج در ديبا ارانهيپس ما هوش د؟يكنياست، توجه م ياريموج هوش

  .ميريبگ

  ١٣٤٤ ةمولوي، ديوان شمس، غزل شمار

  است نه موقوف علل كونياو ُكن ف كار            ريبپذ او جان دََهدت رو ز نفخت دم
به  شوديآنكه درواقع اطالق م ،كشديآنكه ما را م اري ديگويم نكهيرا هم اضافه كنم كه ا نيا داننديكه نم يكسان يبرا

 يمقدار كي ،ميزد ها را به چشم مان نكيع نيا ،ميداد ليرا تشك يمن ذهن نيما ا نكهيپس از ا نكهيا يبرا ،يزندگ ايخدا 

 ايناهمانش  نديكه ما فرا كنديفراهم م يامكانات اي ،ما يمن ذهن نيا كشتنبه  كنديخدا شروع م ميكرد جاديهم درد ا

  .ميواهمانش را انجام بده

من  ايشده  تيذهن هم هو نيكه ا ميدانيو ما م ،ميكنيمقاومت م افتدياتفاقات م يوقت ميبرياما ما كه در غفلت به سر م

هم  يكي ؛مقاومت است يكي مشخص است يليآن خ ياعمده دارد كه دو ت تيچند تا خاص ،ميكه ما درست كرد يذهن

كه  ميكنيو آن فكرها قضاوت م دهايها آن د نكيآن ع قيبه ذهن مان از طر ميروي ما م افتديم ياتفاق كيتا  .قضاوت

 شوديم رهيبد به ما مثل خشم و ترس چ جاناتيبد باشد ه ،ميشوياگر خوب باشد خوشحال م .بد است ايآن خوب است 

  .ميمانيمذهن  يو تو

 ديگويم د،يگويم يچ ديتوجه كن يول ،شيخو نيتازه ساخته شده است ا زيچ نيعمده ا تيپس قضاوت و مقاومت خاص 

 خواهميكه من م ديريبگ ميتصم ديشا ،ديقبول كرد ،ديو شما هم گوش كرد ميديو فهم ميكه گفت يزهايچ نيما كه االن ا

 يليهم خ دنيامكانات ناهمان .كنديمن فراهم م يرا برا دنيناهمان اتكه دارد امكان ،خدا اريو  ،ام باشم يدشمن من ذهن

خدا البته فكر ندارد طرح خداست  ،خداست يضا فكرهاق ديقضا شما فرض كن ؛مييگويقضا و قدر م نيقضا كه ا .ساده است

   .ديايب شيما پ يلحظه برا نيدر ا يكه چه اتفاق رديگيم مياو تصم يعني ديكن فرض ينطوريحاال ا
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انسان است در  نميبيكه االن من م يشخص نيا ديگويم .كنديم نييما تع ياتفاق را برا نيبهتر رد؟يگيم ميتصم يرچجو

 نييشما تع يبرا ياتفاق مناسب يك دارد يشدگ تيهم هو يدارد با چ يشدگ تيقدر درد دارد هم هو نيكه ا تيوضع نيا

به نام دم  افتديبكار م ييرويفكر ن نيا. ديكنيفضا را باز م ماكرده ش نيياتفاق مناسب كه خدا تع نيدر اطراف ا كند،يم

   .دهديم رييو ما را تغ شود،يبشو و م ديگويماو  شود،يبشو و م ديگوياو م يعني كند،يكه با كَن فكان كار م يزديا

 ارياگر ما ناظر و هوش .رديگيبودن ما صورت م اريو با ناظر بودن ما و هوش يناهمانش به كمك زندگ ايكشتن ما  نديراپس ف

 رديحاال اگر صورت نگ رد،يگيصورت نم نديفرا نيا م،ينباش ميتسل يعني ،ميو فضا را باز نكرده باش ميلحظه نباش نيا رد

شما  ،ميهست ايدر نيو ما هم چون غوطه ور در ا ،ديآيم ايموج آن در ديا باز كنشم اورديبوجود ب ياتفاق را زندگ كي يعني

خدا آن را محاصره  يعنيهم باال هر شش طرف آب  ،هم وسطش آب است يعني ايدر نيكه وسط ا يكره ا كي ديفرض كن

 ا،يدر لهيمحاصره شده بوس ما يمن ذهن نيا ،يستين يمن ذهن نيا ،يستين نيكه تو ا ديبگو او به خواهديكرده و مرتب م

  .ياريهوش يايدر يعنيهم  ايدر

از  نيا نكهيا يبكشم، برا ديرا من با نيكه ا ديگوياسمش خدا است و م ديينفر كه بگو كي كنديما نگاه م تيو به وضع

 نكيشد از پشت عاش درد بكتو، همه نيباشد ا نجايا شودينم .كار دارم نيو من با ا شوديبه من زنده م ديايتو درب نيا

دارم،  كارمن با تو  يبشو ليبه من تبد نجايا ميتو را فرستاد ،ما را هم معطل كرده يچ چيو ه ند،يها بب يشدگ تيهم هو

 يق تو ساطع كنم به جهان، خرد را بفرستم تو هم نشستيرا از طر يعشق ياريهوش ،بركتم را به كائنات بفرستم خواهميم

 ،يرا گرفت ياريتكامل هوش يطرح من را گرفت يتو جلو ،يباش ينطوريا شوديذهن نم نيا يتو ،يغم بغل كرد ينجا زانواي

   .ييآينم رونيب ييايبعدًا ب يبمان وت نيتو قرار بود كه پنج تا شش سال ا

 كند،يكمك مبه ما  ديآيم ياريكُن فكان، هوش ا،يموج در ميكنيلحظه فضا را باز م نيدر اطراف اتفاق ا اي نيحاال پس بنابرا

 يشدگ تيآن هم هو افتد،يآن م ،است يآزاد مساوي ييشناسا م،يكنيم ييشناسا ،ميهست تيهم هو يبا چ مينيبيو ما م

ها را  نكيع نيا ديايب يكي نيا ستيبه ما مربوط ن ديياگر شما بگو .ديو شما ناظر آن هست شود،يبرداشته م نكيآن ع

   .افتنديتله م نيا يها تو يليخ رد،يگيكار صورت نم نيا ،دينكن تيحس مسئول يعنيبردارد، 

پرت و پال  اريبس اريهمات بسوبه ت ينمن ذه نيهم يتو اي دارد،يها را برم نيخدا كه بزرگ است باالخره ا نديگويم

ما چكاره  ،دداريموالنا خودش برم دارد،يبرمخودش ها را  نكيع نيا ميگذاريبه قبر فالن كس دست م ميرويم افتند،يم

 ميحاضر و ناظر فضا را باز كرده تسل يدر هر سن ديلحظه هر كه باش نيدر ا ديشما با .همه توهم است نهايا نجا؟يا ميهست
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 نيا ديتواني فقط خودتان م .ديهست تيهم هو يبا چ ديكنيلحظه فضا باز شده و شما نگاه م نيدر اطراف اتفاق ا ،شده

  .ديآينم يكس ،شودينم دينرو تيبار مسئول رياگر ز .به شما كمك كند واندتينم گريد يكس ،ديكار را بكن

 مياوريمطالب آن را ب ديقدر پر است كه ما با نيا لغز نيا نكهيا يبرا ؛ميكنيصحبت م اديز ديببخش ؛ديگويكه م نياما ا

دشمن  نيا .موالنا جواب بدهد .اصالً به تمام سؤاالتش جواب داده بشود ديشا كنديهم كه خوب گوش م يو كس رونيب

را  نيا خواهميخودم هستم، دائمًا م يآقا من شب و روز نوكر من ذهن دييگويقانون است، شما م كي باًيتقر ميشيخو

من  كنميام خدمت م يمن ذهن نيبشوم من كه دارم به ا تيهم هو يشتريب زهايو با چ ،كنم، به مردم نشان بدهم زرگب

به  يسن كياز  نكهيا يبرا .است يمن ذهن ديهم د نيفكر ا نيغلط است ا .را دوست دارم نيمن ا ستم،يكه دشمنش ن

به ضرر ماست،  كنديم يهر عمل ،كنديم يهر فكر يعني شود،يما دشمن ما م يمن ذهن ،ده سال است ريز ديبعد كه شا

  داده گفته:بله به ما نشان  م،يهم فكر كنم آورد نيا ريكه ز تيرا در آن ب نيو موالنا ا

  ٥٥٠شماره  تيدفتر پنجم، ب ،يمثنو ،يمولو

  تنديم يمرگ يزنده سو نفس                 كنديم رونيز زنده مرده ب چون
 ندازديرا كه ما را معطل كرده ب يمن ذهن يمردگ نيا خواهديم ،اصل ماست ،ميخدا از امتداد خودش كه ما هست نكهيا يبرا

عقل  ندازد؟يب خواهديم يك ندازد،يب خواهديرا م يمن ذهن ايها را  يشدگ تيهم هو نيابردارد، پس از امتداد خودش 

من دائمًا در خدمت  ديگويزنده و فعال كه م يمن ذهن نيا يمدت كياز  سطرح را انداخته، كه پ نيا نيكل، خدا، بنابرا

پولم را به مردم  دهم،يرا به مردم نشان م اندامم اي يجوان اي ييبايز نيا ،هستم تيبا بدنم هم هو ،ساختن خودم هستم

كه  ديآيبه نظر م نهايا رم،يگيم يقدردان رم،يگيتوجه م رم،يگيم دييدر مقابل تأ دهم،يآن پز م يو برا ،دهمينشان م

 م؟يخودمان هست يما دشمن من ذهن يك م،يشويبزرگ م ميدهيخودمان را نشان م ميما گفت .در ظاهر به نفع ماست

  .ديزنيبه ضررتان است، به خودتان لطمه م ديكنيم يشما هر كار م،يدانينه، چون ما نم ديگويم

 كيپس از  يمن ذهن نياست كوك كردند كه ا يساعت زيچ كيموالنا  ثلم ميبارها گفت تند،يم يمرگ ينفس زنده سو

شروع كند،  واشي واشي يمدت كيپس از شده كه  ميدارد به اصطالح، آره تنظ مريببرد، تا نيخودش خودش را از ب يمدت

دانا باشد به  وباشد  ركيخردمند باشد و ز يهر كس نيبود، بنابرا يتوهم نيا نكهيا يبرا ،ببرد نيخودش خودش را از ب

دردها را  نيو ا دهايد نيو ا يساخته ام به نام من ذهن نجايكه من تازه ا يزيچ نيا كه عرفا گفته اند شوديموقع متوجه م

را  يخوشبخت يمن رو زنم،يخدمت كنم دارم به خودم لطمه م يمن ذهن نيو من اگر به ا .ستميمن ن نيمن داده ابه 

  .نخواهم داشت يزندگ تيفينخواهم كرد، ك يمن زندگ د،ينخواهم د
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شما نفس زنده  كه اگر ديگويم م،يقرآن است، بارها نشان داد هيهم مربوط به آ نيقرآن، ا هيآ اي تين بيا يتو نكهيا يبرا 

و مسأله  ميهمه كه ما مسأله دار نيكه ا ديكنيتوجه م نيپس بنابرا .گردديم ينفس زنده حول خرابكار ديرا نگه دار

بعد  ميكنيدو روز قهر م م،يكنيبا همسرمان دعوا م ست،مره اكه روز يمسائل م،يكنيمسائل مان را حل م بعد ميسازيم

 چيه م،يكنيمسأله حل م ميسازيمسأله م يعني م،يكنيم يدوباره آشت ميكنيدو روز دعوا مدوباره بعد از  م،يكنيم يآشت

   .است يمختلف من ذهن يمال جنبه ها ست؟يمال چ نهايا شود،ينفر حرف مان م كيبا  فعهدكي ستين يزيچ چيه

 ،يبه دشمن تراش ميكنيروع مو ش ميمسائل را ساخت نيا يمدت كيپس از  .سازديمسائل را م نياست كه ا دهايد نيهم

 نيدوباره ا م،يكنيم تيشكا ميكنيما گله م زنند،يدشمنان به ما لطمه م كند،يم جاديما دشمن ا يبرا يمن ذهن نيا

 يبه هر حال جهان را برا يمن ذهن نيا يعني .مينيبيجهان را جهنم م نيدرواقع ا يمدت كيپس از  شوند،يم اديدردها ز

 م،يكنيما اعتماد نم چكسيبه ه ،شوديمسأله آلوده م شود،يبه درد آلوده م يزيهر چ نكهيا يبرا .كنديما جهنم م

خودمان مسأله درست  يهم كه خودمان برا ييمسأله ساز هستند، تنها ايهمه خائن هستند دشمن ما هستند،  مييگويم

  .ميبكن ميتوانينم يكار چيه يعني م،يه بشوبرود، تا به او زند يمن ذهن نيا ميول كن ؟ميراه چاره ندار ميكنيم

 ميهست يدشمن من ذهن ميچه نفهم ميچه بفهم كشد،يآن كه ما را م اريو  ميشيدشمن خو ديگوياست كه پس م نيا

دشمن  م،يدانيرا م زهايچ نيكه ا گريفقط من و چند نفر د يعنيشم و يمن، موالنا نگفته دشمن خو ديگويهمه مان، نم

 يمن ذهن يعنيآنها  خواهديخدا كه م اريو  ،شان هستند يهمه انسان ها دشمن خود مصنوع ديگويم م،يخودمان شد

شما  نكهيا يعني كردن است، ال كردن الآن  گريبه ال كردن، اسم د ارانهيشد، وادار كند كه انسان را كه هوششان را بكُ

شما از خودتان  .است زياتفاقات غم انگ نيهمه ا ،فتداياتفاقات م نيا ديناظر ذهن تان هست در حالي كه ارانهيهوش

است كه شما با آن  يزيچ ،زيهمان چ آورد؟يدرد را بوجود م نير مركز من كه ادهست  يزيچه چ ارانهيهوش ديپرسيم

  .ديباش ارياگر هوش ديداريرمآن را شما ب .شماست ديد نكيو ع ديهست تيهم هو

شما  ديبردار ديتوانيمالمت شما نم نكيبه چشم شما بزند مثالً ع يمختلف يها نكيتوانسته باشد كه ع ياگر من ذهن

 جاديمسأله را ا نيا يفالن مييگويم كنديم جاديمسائل را ا نيشماست كه ا يمن ذهن نيكه ا ديمتوجه بشو ديتوانينم

  :ديآيم ادماني تيب نيو ا ديدانيو خودتان را مسئول نم ديكنيمالمت م يعني ،كنديم

  ٨٣٦شماره  تيدفتر اول، ب ،يمثنو ،يمولو

  خالق آمد، كار كن به َامر غم                  تو استغفار كن ينيغم ب چونكه
  موضوع نيكه ا يبفهم ،يبوجود آورده كه تو غمناك بشو ياتفاق كيبداند كه خدا  ديبا شوديدچار غم م يهر كس يعني
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 ادتاني كدفعهي نطوريكن، همبغم به امر خالق آمده، كار  .نش در شما شروع بشودناهما نديفرا يعني ،يبرو يغم را رها كن 

  :ديگويپس م ظه،لح نيدر ا سدينويلحظه م نيما را در ا يزندگ تيفيخدا ك يعنيَجف القلم، َجف القلم  نيهم افتديم

   ٣١٥١ تيدفتر پنجم، ب ،يمثنو ،مولوي

  بود؟ كسانيجفاها با وفا  كه                  آن بود يَجَفّ الْقََلم ك يمعن
 نيا ستهيدارد كه چقدر شا نيبه ا يآن بستگ تيفيو ك سد،ينويلحظه خدا م نيما را در ا يزندگ نكهيا يعنيالقلم  َجف

 دييو بگو ديلحظه شما فضا را باز كن نيدر ا يعنيوفا  ديگويم م،يكه فضا را باز كرده باش ميهست ستهيچقدر شا ديكار هست

 سهيو به مقا ،يشده به چشمت بزن تيهم هو نكيشما ع نكهيو جفا ا ،ينيبب هياول نكيو با ع ،ز جنس خدا هستممن ا

  چرا؟  م،ينشد اريچرا؟ ما به موقع هوش .دهديبا درد نشان م دهديرا با غم به ما نشان م نيو ا .ستين يكي ،يبرو

 نيبه ما نگفته كه ا يدر مركز مان مرتعش كنند، بعدش هم كس ينبودند كه ما را به زندگ يپدر و مادرمان عشق نكهيا يبرا

 يها نكيع نيكه ا يكن، هر كس سهيمقا گرانيكردند ما را، گفتند تو خودت را با د قياتفاقاً تشو ،يستيتو ن يمن ساختگ

 رد،يگيم اديرا درست است؟ و مقاومت  .شوديقطع م ياز زندگ جيبه تدر دزنيبه چشم م زند،يرا بهم م يشدگ تيهم هو

وارد  تواندينم يزديپس دم ا كند،يهم مقاومت م يزديدر مقابل دم ا كنديلحظه مقاومت م نيا فاقدر مقابل ات يو هر كس

 رد،يآرامش بگ دانميبكشد، نم يآب بكشد، شاد يندارد كه از زندگ شهيدر آسمان ر شوديم يمثل ابر نيبشود پس بنابرا

  .ننديبيفقط جهان را م زهايچ نيا نكهيا يابه جهان، بر كنديو رو م

فكر  نيبه ا واشي واشي نياست بكشد، آنها ندارند، بنابرا دشيد نكيكه ع ييزهايرا از چ يآرامش و شاد خواهديم

 ياستاد هست ،يمقامت هست نيتو هم ،يتو پولت هست نديگويها م نكيع ديآيهستم، به مركزش م يمن ك افتديم

 نيبنابرا رد،يبگ تواندينم يا جهينت چياز پدر و مادر بودن ه يولهستم،  دباش ديگويم ،يمادر هست يتپدر هس دانمينم

بهتر است،  گرانياز د يجور كيكردن، دلش را خوش كرده كه  سهيندارد خودش را مقا شهيكه ر يابر نيا كنديشروع م

به كجا رساندم، تازه عمالً  دينيفرزندانم را بب ديگويماست، مرتب  ياست، پدر بهتر ياست مثالً، مادر بهتر شتريپولش ب

همه توهمات ذهن  نهايا دهد،يم باز هم پزش را رديگ.ب تواندياز آنها نم يزيچ چيه كنند،يفرزندانش به حالش كمك نم

شما بدهد  هر لحظه آماده هست دَمش را بهدر خدا  يعني ؟يچ يعني ديآيم ايموج در د،يآيم ايموج در يپس وقت، است

  .ميرا انجام بده دنياهمانن نديكه شما به اصطالح فرآ

از جنس  شود،يم ميتسل كنديفضا را باز م كنديكه وفا م يآن كس كند،يو وفا م كند،يكه جفا م يكس نيپس فرق دارد ب

از  كند،يقضاوت م كند،يمقاومت م كنديكه جفا م يكُن فكان كار كند، آن كس .كار كند يزديدم ا گذارديو م شودياو م
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بشود با حضور ناظر  افتيدر ارانهياگر هوش ايحفظ كند، پس موج در خواهديرا م يمن ذهنو  رود،يرمد تيمسئول ريز

 نيبه حالتان، ا يوا ديكن ليرا شما با مقاومت به درد تبد اياگر موج در كند،ياست، به شما كمك م يبشود، عال افتيدر

 ياتيو اب تيب نيو در ضمن عالوه بر ا ديبگو خواهديموالنا چه م ميپس متوجه شد د؟يكنيتوجه م ند،يآيموج ها مرتب م

  .ميدانيكه خواندم ما م

  ٣١٨٢ تيدفتر پنجم، ب ،يمثنو ،مولوي

  قَدْ َجَفّ الَْقَلم يبُوَد معن نيا                   دَم به َدم يهاُغصه نيتوست ا فعلِ
دم  ايموج در نيتان ايدردها ديكن ييشناسا ديريرا بگ ايموج در ديبشو ميبه شما دارد تسل يگبست ديآيم ايموج در نيا

 د،يشوياگر شما تلخ م د،يشويم نيود، اگر شما خشمگشب اديتان زيبدتر دردها دينه مقاومت كن ايشما را شفا بدهد،  يزديا

موج  د،يكنيمقاومت م ايباال، در مقابل موج در ديآوريتان را ميهر لحظه دردها د،يرنجياگر شما م د،يترسياگر شما م

كه مقدور است درد دارند، خدا باز هم درد  ييتا آنجا گريد يعده ا كي نيهم يبرا .شوديتان اضافه ميبه دردها ايدر

  متعجب هستند آخر چقدر درد؟ بابا  نهايبعد ا دهد،يم يشتريب

  ٣١٨٢ تيدفتر پنجم، ب ،يمثنو ،مولوي

  قَدْ َجفَّ اْلَقَلم يُبَود معن نيا               َدم به َدم يهاُغصه نيت اتوس فعلِ
 ،يخوريدم به دم غصه م ست،يفعل من ن ،فعل توست ؟يراه را بست يچ يبرا فرستميمن كه دارم موجم را م ديگويم خدا

 يزيبه آن چ شوديظه قلم خشك ماصالً قلم دستم است هر لح ،سمينويتو را م يزندگ تيفيو من هر لحظه ك ،فعل توست

من موزون  يدر ترازو آورم،يرا به حساب م نيمن ا يمقاومت كن رذره كمت كي يكنيتو مقاومت م نكهيو ا ،يكه تو سزاوار

   ن،ياست ا

  ٣١٤٥ تيدفتر پنجم، ب ،يمثنو ،مولوي

  خدا موزون بود يترازو در                         گر جهد تو افزون بود ييذره
حساب  نيا ،كشميرا م نيمن ا ديگويم شيترازو يرا تو نيخدا ا ،يدكمتر مقاومت كن ديفضا را باز كن شتريب يكم كي

كه تا حاال من  يرا درست كرده كس شيخو نيكه ا ييزهايو تمام آن چ .بله م،يكنيما به خودمان رحم نم يول د،يآيم

 يمن ذهن نيكه ا يبدانند اقالم ديبا ،ستنديكامل متوجه ن ورد بطكه متوجه هستن ييآنها يحت ،را متوجه نبوده يذهن

  گذرا هستند،  ،همه آفل هستند نهايا ،ميشدن درست كرد تيما با هم هو يعني

   :است كه موالنا گفت نجايا تيسه ب آن يو جا
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   ٨٣٨ تيدفتر اول، ب ،يمثنو ،مولوي

  آن زمان شينديبفراقِ او  از            در جهان يشاد گرد ياز و هرچه
بدان كه  ،دشويم اديدارد ز نيا نكهيا يبرا ،يتوست، و شاد هست ديو مركز توست د تيكه با آن هم هو يزيهر چ يعني

شد، و  يكه از آن جدا خواه ديايب ادتيهمان موقع  يشويم تيهم هو يزيشد، همان موقع كه با چ ياز او جدا خواه

جدا خواهم شد، هم  نيمن از ا ديگويم رد،يگيشل م يعني رديگيم ينطوريم اآد ،يريمحكم بگ نكهيا يبجا نيبنابرا

   ديگويممن را داشته باشد،  دياز د يقسمت اعظم گريد نيو ا رم،يسفت بگ دينبا شومبهم كه  تيهو

   ٨٣٩ تيدفتر اول، ب ،يمثنو ،مولوي

  شاد، بس كس شاد شد يزآنچه گشت

  جَست و همچون باد شد ياز و آخر
 يزيچ نيآخر سر ا يول ،ها شاد شدند يليخ يكه شاد هست يزياز آن چ يحاال تجربه ندار اي ،يتو كه جوان هست ديگويم

را خواهد  زهايآن چ ايپس موج در .دستشان نماند يزيمثل باد رفت، چ ،شده بودند از آنها جست تيكه با آن هم هو

  بله،  .گرفت

   ٨٤٠ تيدفتر اول، ب ،يمثنو ،مولوي

  تو ِبِجه ياز آن كو بجهد، از و شيپ       مَنه يبجهد، تو دل بر وَ تو هم از
 زيمن به چ مياست كه من بگو نيعبارت از ا دنيناهمان نديفرآپس منه،  گريد يديجد زيچ كيتو دلت را به  نيبنابرا

آنها بجهند،  نكهيل از ااست كه قب نينم، و شرطش ادلم را بكَ خواهميكه دل دادم م ييزهايدل نخواهم داد به آن چ ديجد

اما  رد،يرا از ما بگ نهاياست كه ا يزديا طرح» كشديم ايو ما را موج در مييايدر غرق« نكهيا يبرا ديخواهند جه دانميو م

 نينه، ا رون؟يب ديندازياز پنجره ب ديبا ديهست تيهر چه با آن هم هو ديشما هر چه دار اياست، آ ينكته ا كي نجايا

 غاميپ نيشما، هم يعني ،ديبه اصطالح اذان شن ياز باال صدا زنديم ليذشته كه مال حضرت رسول تمثداستان هفته گ

 يشدگ تيمختلف هم هو يپرده ها نيشده از ا ليتشك يمن ذهن. ديرا رها كن يمن ذهن نيا ديكه با ديشنويرا م يزديا

  .مختلف يها

ها  يشدگ تيهم هو نياز ا يكينماد  ميپوشيست كه ما ما يزيكفشش، كفش چ يبود گفت كه رفت سو نيبعد داستان ا 

حضرت رسول نرفت كفش را بردارد به عقاب  ديگويم را ربود. شعقاب كف شيكفش ها يدستش را برد سو ديگويم .است

ن افتاد، مار هما شيعقاب كفش را برد باال و دمرو كرد مار از تو .دستش را نگه داشت عقاب ببرد نطورينبر، هم ديبگو

  .بعد كفش را آورد، گفت حاال بپوش برو به عبادتت برس ،يشدگ تيهم هو نيشده در ا يگذارهيسرما يزندگ
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در حالي  ندياش را نب يشدگ تيممكن است هم هو ديگويم شانيمثل ا يآدم ياست كه حت نيعبارت از ا ليتمث نيو ا

 .دميانعكاس نور تو بود، كه من د نيا ديگويعقاب م م،يديمن ند يديتو د ديگويم ،ديدار اريكه اخت ديگويعقاب م كه

آنجا هست  يكفش يموقع كي يعقاب زندگ ات ،دبشو ميتسل ديبا يدر هر مرتبه ا ديبا يكه هر كس دهدينشان م نيپس ا

 ينطوريرا ا ميها يشدگ تيمن هم هو دييگويشما م پس .فتديب شيچپه كند مار از تو ، آن را بردارد،مار است شيتو

 نيو ا ،به من نشان بدهد آورد،يلحظه را بوجود م نيهر لحظه كه اتفاق ا يعقاب زندگ گذارميخواهم شد كه م دهياهمانن

   .بگذارد من يو كفش را جلو ،كند يبردارد و خاليكي يكي  نهايا يمار را از تو

 ،ديپولتان را داشته باش ديتوانيا مشم ،ديپول باش يدور و ب ديندازيپول تان را ب ست،ياست كه شما الزم ن نيمنظورم ا

، شما يبرا اورديو دوباره كفش را ب فتديب شيرا برگرداند مار از تو نيا ديايعقاب ب ديكفش است، بگذار نيپول هم نيهم

اسم بچه ات،  اي ريآن بردارد، بعد دوباره تصو يبچه ات، بگذار مار را از تو نطوريهم ،يچكار كن يخواهيم پول حاال نيا

  ؟يبچه ات را دوست ندار ايحاال آ .ستيمركز تو نديگر بچه ات االن  يذهن ريصوت

با عشق با او  ،يشناسيم ادرون بچه ات ر تيخدائ تيآن خدا نشسته االن با آن خدائ يآن عشق نشسته، بجا ينه بجا

قت به پول، عشق به پول باشد نه عشقت به كفش، عش ديكه شما عشقت به خدا با يفهمياز آنور هم م ،يكنيبرخورد م

هست  يكه در مركزش زندگ يانسان كيبه  يول ،يمركزت، شما پول را دار شوديم يندارد، اگر به پول عشق بورز يمعن

 گر،يكس د كياست كه در مركز تو خودش را نشان داده در  يزندگ كيهمان  ييعشق شناسا ،يبه او عشق بورز يتوانيم

 .ميخودمان هست يدشمن من ذهن ميچه ندان مين قانون بزرگ كه چه بدانيداده شد كه ا حيبه نظرم توضخيلي خوب بله؟ 

  .ميدشمنش باش ارانهياست بهتر است هوش ينطوريپس اگر ا

 يزديلحظه صفر بشود دم ا نيچون مقاومت ما در ا يزديبودن معادل فضا را گشودن و گذاشتن ورود دم ا شيدشمن خو

شما را  كنديكه گل سرخ را باز م ينطوريهم شوديبشو و م ديگوياو م .كنديمكار فكان  با ُكن يزديدم ا شود،يوارد م

 ديگرفته ا ميتصم االنرا به شما نشان داد و شما  يشدگ تيهم هو كي يو اگر زندگ .ديصبر كن ديو با .كنديهم باز م

 ياريها مال هوش تيخاص نيا يهر دو ،ديكنو صبر  ديكنبشكر  ديموفق بشو ديو اگر بتوان .ديشكر كن ،ديبشو دهيناهمان

   .نه شكر بلد است نه صبر بلد است ياست، چون من ذهن ياست مال زندگ

قاومت مي م ميو دار ،ميستين اريو هوش م،يستين ايناظر موج در يعني ميخارج شد تيوضع نيكه ما از ا ميديو هر موقع د

دوباره  دياز خدا عذر بخواه ،ديشوياتفاق م يقربان ديكه دار ديديد لحظه نيهر موقع شما مقاومت در مقابل اتفاق ا كنيم،

  .برديشكر م به حالت صبر و شما را دوباره دهيپد نيا ايموضوع شما را  نيا د،يفضا را باز كن ديبرگرد
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ت اول *** یان   ***  

 ٧٢٨ ةمولوي، ديوان شمس، غزل شمار

 دهيمزان چنين خندان و خوش ما جاِن شيرين مي

  ُكشدكان َمِلك ما را به َشهد و قند و حلوا مي
 نيريهمچون جان ش نيكند ا يبه ما حال خواهديما شده، موالنا م نيريها جان ش يشدگ تيهم هو نيكه ا د،يكن توجه

 يول ؟يدوست داراينقدر ات است  يها كه مركزت است و مال من مصنوع يشدگ تيهم هو نيقدر ا نيچرا ا ست،يهم ن

هم كه  يياست و آن باورها تشيخدائ ،است اش يمن اصل يمن ذهن كنديو فكر م ،كه غافل است يكس يكه برا ديگويم

كه آن َملك  شوديصحبت ها، متوجه م نيكه او اگر آگاه باشد از ا ديگويم .باورها هم واقعًا خدا هستند ، اينپرستديم

 نييپا .هست ليائرعز نييدر پا نكهيا يَمَلك گفته اند برا م،ييها نوشتند َملَك، بهتر است مِلك بگو يخدا بعض يعني

كه با آن  يجان نينه ا ديجان را بده ينطوريكه اگر شما ا ديد ميخواه نييبه عاشقان ندارد، پا يدسترس ليعزرائ ديگويم

 نيشما ا .ارانهيهوش م،يعمل ناهمانش را انجام بده .ميها را بدر يشدگ تيهم هو نيا يعني م،يرينه كه بم م،يكنيم يزندگ

  .ديكنيكار را خندان و خوش م

اطالعات  نياالن كه ا يعني د،يكار را خندان و خوش كن نيا ديشما با كند،يك قانون است موالنا اشاره ميهم  نيو دوباره ا

الم، درست است و خوشح ،دهميمن واقعاً من چقدر خرسندم كه عمل ناهمانش را دارم انجام م نكهيا دييبگو ديبا ديرا دار

را خدا به  نهايا .دارميرا برم يشدگ تيهم هو يها نكيدرد و ع يها نكيدارم ع يول ،شممي ك ارانهيدرد هوش ديكه با

  .پس من شكر كنم خوشحال باشم بخندم، برقصم دهد،يمن نشان م

 يعنيَمِلك  آن نكهيا يبرا ميدهيها را م يشدگ تيهم هو نيريجانِ ش نيخوش ما ا يعنيخندان و َخوش  نيچنزان

ها را  نكيع نيكه ا يموقع گريبعبارت د .كنديم دهيناهمان يعني كُشد،يرا به عسل و قَند و حلوا م ما ، خدايزندگ

شده به تله افتاده  يگذارهيسرما يزندگ نيا ،رونيب ميكشيم زهايچ نيمان، حس وجود مان را از ا تيهو اي ،ميداريبرم

   .نميبيام م يرونيب يآن را در زندگ اثرو  ينيريو من ش ،شوديدر آنها آزاد م

 ،كار نيذاتاً ا يعني .هست يعيطب زيچ كيشهد  ؛است يرونيب زيچ كي ، حلواموالنا منظورش از شهد و قند و حلوا ديشا

 ،آمد ياريهوش ديرفت، د دياالن آن د كرد،يم جاديا يدر مركز ما تلخ ديآن د ينيريش نياست، ا نيريهمانش شكار نا

از  .فكر و عملم؟ بله و يرونيب يزهايبه چ زديريم ينيريش نياست، ا يعيطب ينيريش نيا آمد ينيريش ،آمد ييخدا ديد

در جسمتان،  رونتانيدر درونتان و ب ديشويم دهيناهمان يشما وقت .رونيدر درون و در ب يعني .حلوا درست كنم توانميآن م
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 نيهم يبرا .ديكنيفوراً حسش م ديداريها را برم نكيع نيا يا، عشق را، لطافت را، وقتر يآرامش را، شاد د،يكنيحس م

  .ديخودتان دنبالش هست گريد ديرا ال كرد زيچند تا چ كياست كه 

رفتند  ،ندارند يبا ما كار زننديدرست است كه زنگ م ياعده كي ميگنج حضور همه ما متوجه شد يدر طول برنامه ها 

 چينه ه د،يبه ما كمك كن نديگويخودشان را، نه م كننديو آزاد م كننديم دارند دايخودشان را پ يها يدگيخودشان همان

 ياجيو حلوا را خودش كشف كرده در درونش، احت قندشهد و  نكهيا يچرا؟ برا كنديدارد چكار م دهيفهم خودش ،يزيچ

كار  ديخودتان دار گر،يد ديندارند، شما كه ندار اجياحت كسچيبه ه اورد،يبه او فشار ب ايبه او دستور بدهد  يكس ستين

 ،شما ديندار اجياحت گريفكان كار كند، و به استاد هم د نكُ  ،ديايب ايموج در ديدهياجازه ميعني  د،يكنيخودتان را م

كردم، شما  دايپ يمن خودم به استاد درونم دسترس ،دائمًا به كار من نظارت كند خواهمينفر را م كيمن  دييگوينم

  .دييگويم

است  يكار لذت بخش كي ،است ينيريكار ش كيها  يشدگ تيهم هوهويت از كندن  يعنيناهمانش  ندهيفرآ نيپس ا

 نيچون ا ،ديبه آن كلمه توجه نكن اديشما ز ،كشديم ديگويغزل هم درست است كه م نيا يدرضمن تو .از آن ديرسنت

  بله، .ناهمانش است نيكشتن هم ديفرض كن گرياصطالح هست د

 ٧٢٨ ةمولوي، ديوان شمس، غزل شمار

 نماييم از پِي قربانِ عيدخويش فَربه مي

  ُكشدكان قصابِ عاشقان بس خوب و زيبا مي
 مييآيم يوقت ست،ين ياريفربه فربه كردن هوش نيا ،شوديم تيهم هو يعني كند،يمفربه  كه خودش يهر كس ديگويم

گفتم اگر پدر و مادر، مخصوصًا  م،يبافيم م،يبافيرا م يمن ذهن نيو ا زها،يبا فكر چ ميشويم تيهم هو ميجهان گفت نيبه ا

 ديدر ع يكه بافت نيا نكهيا يبرا .نباف يخودينباف، ب كه ديگويم يعشق نهيزم كيبه ما با  ،ميداشته باش يمادر عشق

  .را يمن ذهن نيا ،يكن يقربان ديقربان با

است كه انسان  نياش ا يمسلمانان است معن ديع نيقربان كه بزرگتر ديرا، ع زهايچ نيا گريد ديدانيپس اوًال كه شما م

از  شينه ب يول .چاق شده باشد ياندازه كاف هب يمن ذهن يعني يقربان نيا ديكار با نيا يبرا كند، و ياش را قربان يمن ذهن

از آن ما هم  شتريندارد ب يلزوم گر،يچاق شده است د يافده سال به اندازه كزير تا سن  يمن ذهن د؟يكنيحد، توجه م

به بافتن  ميكنيشروع م نجايبه ا مييآيدرست است كه ما م يعني ؟يچ يعني .ميكن جاديو درد ا ميكن جاديا يشدگ تيهو
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هم  رشد گذاشت در چهار بعد ما، ما با آن شوديو با هر چه كه اسمش را م يشدن و بزرگ كردن من ذهن تيوو هم ه

  .ميشويم تيهو

 كيجور مرد  كيزن  كند،يسال باالخره رشد م زدهيكه ده سال، دوازده سال، س جيبه تدر كنديبدن مان رشد م نيمثالً ا

اش را  ييبايز خواهديزن م ميبده شيخودمان را نما ميخواهيم م،يشويم تيمان ما هم هو تيجنس يجور با جنبه ها

 يشدگ تيهمه نشان هم هو نهايا ،كنديرا سپر م نهيس ،رونيب كشديرا م شيبازوها روديبگذارد، مرد م شيبه معرض نما

پول  واشي واشي عدب كند،يم سهيمقا ،است شتريب من دانشم كند،يو بحث و جدل م كنديو بعد دانش اضافه م .است

مي را، موالنا  يمن ذهن نيا كنديق مچا كند؟يدارد چكار م آورم،يمن بهتر از تو پول درم ديبگو خواهديم آورديدرم

  .ستياز حد الزم ن شيب ؟يچاق كن ديبا يتا ك ديگوخواهد به شما ب

 نيهم يبرا .شوديم تيدردها هم، هم هو نيبا ا ارانهيآدم ناهوش كند،يم جاديدرد هم ا ديجور د نيا ميگفت ديكن توجه

ما  ،ميغلط گرفت يشدنشان گذشته، ما البته معن يقع قربانمو يعنيدپرس هستند،  ميساله دار ستيب يهااست كه ما آدم

شد  نيا م،يخوريم ميكنيگوشتش را هم كباب م ،ميبريرا سرش را م نيقربان ا ديروز ع ميريگيگوسفند م كي ميرويم

  .ستين ينطورآنه  م،يمان ندار يبه من ذهن يقربان، كار ديع

فربه  ديچاق هست يكه به اندازه كاف ديبدان ديبا ديهست يما در هر سنو ش زد،يفرو بر ياست كه من ذهن يما موقع ديع

انسان  رد،يگيصورت م جيبه تدر يقربان كردن من ذهن نيموقع ها ا يبعض ماست،قربان ش ديلحظه ع نيهم يعني د،يهست

به ُكن فكان  ديكنموج هم توجه  ،ديآيدرست است كه موج م ،كند ييها را درجا شناسا يشدگ تيهمه، هم هو تواندينم

ندارد هفتاد سال دارد  ياديز زوركه  يبا آدم دييآيشما نم .كنديما نگاه م ييبه قدرت ما، توانا يطرح زندگ ،و قانون قضا

  .توانديآدم ورزشكار م كيواضح است،  توانديرا بلند كن، او نم ييلويوزنه صد ك نيكه ا دييبگو

 يرا قربان تانيها يشدگ تياز هم هو يقسمت كي ديتوانيكه شما م آورديم ديپدشما  يبرا ياتفاقات كي يزندگ نيبنابرا

شده، كه  يشدگ تيها، هم هو يشدگ تيهم هو نيهمه ا يعني د،يبشو يچه قربان ديشد اقكه چ ديبدان ديفقط با .ديكن

و  كنديم تيه ما را هم هواست ك يطرح زندگ نيا .رديگيصورت م يپختگ كيهم  نيا ديتوجه كن .ديندازيرا ب نهايشما ا

 يرو خواهديخودش م يوقت هك ديآيم شيپ ياشكال كار موقع .رونيب كشديگره ها را خودش را م كنديخودش باز م

دارد جان  ميكنيفكر م م،يگذاريبكشد عقب ما نم يشدگ تيخودش كار كند امتدادش را كه امتداد داده بصورت هم هو

  .رديگيما را م
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 تيهستم با مقامم هم هو تيهستم با پولم هم هو تيبا بچه ام هم هو ،هستم تيكه آقا من با همسرم هم هو دييگويشما م

 گر،يد ماندينم يزيچ يريبگ يخواهيرا م نهايا ز،يهستم با هزار تا چ تيهم هو ميهستم، موها تيبا بدنم هم هو ،هستم

 يشما را به خودش زنده كند و به شاد خواهديخدا م .دهدب خواهديبه شما بدهد، خودش را م خواهديم گريد زينه، چ

را نگه دار  آنها ديگويم رد،ياز تو بگ خواهديو آنها را هم نم ،ديآيدرم يچ نهايبدهد از ا تينهايآرامش ب ،سبب بدهد يب

شما  .است يذهن مال من نيا ،استاد دييهر لحظه نگو من استاد هستم به من بگو يول ،ات را هم نگه دار يمقام استاد

غلط  يها نكيع نيكه با ا يامديتو ن نميبيم يچجور نيبب ،ات كه من هستم زنده بشود يبه من اصل يمن ذهن يبجا

  .ينيبب يشدگ تيهم هو يها نكيكه، ع ينيبب

قربانش  ديع نيهم رديعمل ناهمانش صورت بگ خواهديكه ناظر ذهنش هست و م يكس مييبگو ينطوريكه ا يكس يعني

 يروز، ول كي ياست سال نينماد نيا .دشروز نبا كي ،قربان ممكن است ده سال هم طول بكشد ديحاال ع ،ع شدهشرو

پس ما  .ديندازيندارد، اندازه زورتان ب ياشكال د؟يتوانينم ،يچقدر عال ،ديندازيب ديتوانيهمه را م حظهل نيشما اگر هم

 ايبچه ها تازه به دن نياالن كه ا يول .ميبكن ميتوانينم يكار چهي كه هفتاد سالش است يما كس يكه حاال رو ميديفهم

حاال كامالً  نكهيرا بدانند ولو ا زهايچ نيا ،داشته باشند يياحاال موالن مييبگو اي ،داشته باشند يپدر و مادر عشق نديآيم

و  .ستيكار درست ن نيا د،يكنتان را چاق ن يمن ذهن يليخ نديگويم شانيهم زنده نشده اند، حداقل به بچه ها عشق به

  .كار را بكنند نيا ديفهمند كه نبا يما آنها م يما و با گفتارها يبا رفتارها

و گفت و گو درباره  ،دهنديم جامكه پدر و مادر ها دارند مرتب عمل ناهمانش ان ننديجوان پنج تا شش ساله بب ياگر بچه ها

 ادي آنها ميندازيرا ب نهايا ديهم، با زيچ نيبا ا م،يهست تيهم، هم هو زيبا آن چ ،ميهست تيپول هم هو با است كه ما نيا

 يشدگ تيهم هو كيتا  شوند،يم تيهم هو ديجد يزهايكه پدر و مادرشان مرتب هر روز با چ ننديبب يول .گريد رنديگيم

   .رگياست د يخوب زيچ يشدگ تيهم هو كننديفكر م نهايكنند خوب ا نيگزيجا خواهنديم افتديم

اند حداقل  دهيهستند كه فهم يعاشقان كسان نكهيا يقصاب عاشقان؟ برا ديگويخدا، و چرا م يعنيقصاب عاشقان،  كان

 نيكه ا ديگرفته ا ميتصم نيقياگر شما االن بطور قطع و  رد،يصورت بگ نديفرا نيا دياند كه بازنده نشده ياگر هم به زندگ

رسم  اي ،بكشم و آنها توهم است خواهميگوسفند هم نم ،كنم يرا قربان ما ينمن ذه خواهميحرف ها درست است و من م

 كان، خدا قرار داده اريخودش را در اخت نصورتيدر ا كشد،يگوسفند را م يمن ذهن يبجا !گوسفند چارهياست حاال، ب

  .كشديم بايبس خوب و ز كشد؟يم يخدا آدم را بكشد چجور يعنيقصاب عاشقان 
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 ديشما مقاومت نكن افتديكه م يو هر اتفاق ،اورديواقعاً قانون قضا كار كند و اتفاقات را بوجود ب دياجازه بدهشما اگر  يعني

 د،يآيخرد او م د،يآياو م يانرژ ديآياو م ريو تدب شوديبشو م شوديبشو م شوديبشو م ديگويآن كه م ،ديفضا را باز كن

خوب  اريناهمانش بس نيا د،يآيم گريد زيهزار تا چ د،يآياش م يشاد د،يآيو ملطافت ا د،يآيعشق او م د،يآيبركت او م

 يت شدگيهم هو يها نكيع نيهر كدام از ا د،يكنيم يآزاد شما حس شوم،يآزاد م شوم،يدارم زنده م كنديم بايو ز

  .است نيهم يآزاد ياصالً معن .ديآزاد شد دينيبيم ديداريآنها از جنس باور هستند شما برم يها يكه برخ

 كينوشته باشد،  يهزار تا كتاب راجع به آزاد نكهيولو ا .ستيشده آزاد نباشد، آزاد ن تيهم هو يدهايد نيكه از ا يكس 

 يشدگ تيآدم هم هو كيچطور ممكن است  ستند،يآزاد ن خودشان كهيدرحال كنند،يم يسخنران يراجع به آزاد يعده ا

منافق  شوديم شود؟يم يزيچ نيصحبت كند، همچ يباشد راجع به آزاد كيشد، داگماتباور پرست با ،دارد ياديز يها

 نكهيا يحرف موالنا چرا اثر دارد؟ برا .اثر هم ندارد جهيدرنت ،زنديحرف م يراجع به آزاد يول ستيآزاد ن فكرش. در گريد

 يخاص بيبا ترت يخاص سمتكيبا س گريه همدكلمات كه ب نيسخنان و ا نياالن، ا كنديدارد ما را آزاد م ،خودش آزاد شده

  .قادر است ما را هم آزاد كند جهينتدر  ،جسته رونيب يآزاد ياست از آن فضا وستهيبه هم پ

 بايخدا من را خوب و ز يعنيقصاب عاشقان  نيا خواهميآزاد بشوم من م خواهميبله من هم م د؟يكنياالن شما آرزو م

قربان  دياز ع باست،يز اريبس اريبس ارانهيناهمانش هوش نديفرا نيپس ا .كشديم بايزخوب و  ديگويموالنا م ،كشديم

كه من حاال آن كتاب را  نديگويم، مردم ماهچاق نشد يحاال به اندازه كافمن كه  دييگوينم اي د،يكنينمخودتان فرار 

 خواننديكتاب و آن كتاب را هم كه م نيا ،انندديچاق بشوم نم يكتاب را نخواندم بگذار حاال به اندازه كاف نينخواندم ا

بشود با  تيهم هو يعني ،از حد آدم چاق بشود شيب چون. ستيدرست ن ياز حد چاق بشو شيو ب شونديچاق م شتريب

  .لحظه است نينه، ا !حاال مانده ديگويم رود،يم ادشيقربان  دياصًال ع واشي واشي ،و دردها زهايباورها و چ

 د،يآيلحظه به لحظه م ايكند، و موج در ياش را قربان ياز من ذهن يقسمت كي ديلحظه است، با نيا يكس قربان هر ديع

 ايپس ما در در م،يريميما م دياياگر ن ديايكه دم او ن ستين يلحظه ا چيه د،يآيلحظه به لحظه م دهدياو كه جان م دَم

ما  ،ميكنبتوكل  ميتواني ما هم م ،دانديما را م تيرده، كامالً وضعخدا از ما آگاه است، از هر طرف ما را محاصره ك ،ميهست

 نيا يزندگ ميبگذار .ميكن زيشدن با آنها پره تيآفل و هم هو يزهاياز چ ،مينك زياز مقاومت و قضاوت پره ميتوانيم

  .ما را گزديكه اگر آن تو باشد م يشدگ تيهم هو يكفش ها را برگرداند، مارها

چاق  ينگاه كن من به اندازه كاف نديگويم يعده ا كي ترسند،يم يعده ا كيبارها گفتم  آورديرا مكفش  ديتوجه كن

مثل پول،  دانميمثل خوردن، مثل سكس، نم كنديارائه م ايدن نيكه ا ييزهايما از آن چ نياست بب نيا رشانمنظو .ستمين
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ما  ،خورنديبه درد نم نهايا مييگويما نم خورند،يدرد نم به نهايا دييگويحاال شما م ،امدهين رمانيگ يبه اندازه كاف

   .ديگويموالنا م يعني د،ينشو تيهم هو نهايبا ا مييگويم

ما را كه  ديحاال شما گرفت ينخورده ام، مسافرت نكرده ام حاال به اندازه كاف يكه چون من به اندازه كاف دييپس شما نگو

 يشدگ تيهم هو هيبق دانميمن اگر با حرص دنبال سكس نروم، خوردن نروم، نم ،ميندازيما را ب يها يشدگ تيما هم هو

 ياندازه كاف هيمن  ،من نخورم خورنديهمه مردم م نيا .را كجا ببرم يبدبخت نياخوب  .دياين رميها نروم ممكن است گ

  .نخوردم، پس من فربه نشدم

را آنجا  نيو خدا ا شودينم رينقص است كه سحس  اصالً  ،حس نقص است ياز مشخصات من ذهن يكي ديشما بدان يول

 يبه اندازه كاف نياز ا دييگويكه شما م يزياز آن چ يعني .ديموقع حس كمال نكن چيگذاشته كه شما ه يزندگ ،گذاشته

ان داست ،ديداشته باش ديتوانيرا هنوز م زهايآن چ ديكن يرا قربان ياوالً كه من ذهن ،ستينخوردم وقت قربان شدنم ن

 ييزهايچ نيا ديرا قربان كن يمن ذهن نيو اگر ا د،يكه فربه هست ديكنيپس شما قبول م .باشد ادتانيكفش، كفش رسول 

 كندياحساس نقص م شهياست كه هم يمن ذهن تيآن هم خاص ،دهيبه من نرس يمن به اندازه كاف دييگويم كهرا هم 

 يمن ذهن نيا ،ستين شيتو يزيچ چيه يكنيدست م زد،يريم شيتو يگذاريم يته ندارد هر چ نكهياست مثل ا يبيج

 م،يرا رها كن يمن ذهن نيتا ا مينكن يتموقع ما حس راح چيگذاشته آنجا تا ه يحس نقص را زندگ .كنديحس نقص م

 يحس نقص را در هر من ها نياو  ميحس نقص كن شهيهم ديبا ايكه  .قربان ديع يما را بسو هول دهنده است كي يعني

   .نديبب تواننديشان م ياز زندگ يدر هر جنبه ا يذهن

لكه است  كي نجايآقا ا دييگويم ك،يهم ش يليخ يرستوران كي يتو ديرويما حس نقص ماست، شما م يريگ راديهمان ا

ر و حاض يكمال طلب يبسو رونديم خورد،ياست اصالً بدرد نم هلك زشيم ينگاه كن رو يخوب نيرستوران به ا ز،يم يرو

كه  يكس نيبنابرا د؟يكنيتوجه م .ندارد يرونيب يزهايبه كامل بودن چ يربط چيلحظه زنده بودن به خدا ه نيبودن در ا

از  يدر هر جنبه ا ميتوانيمگر م .رسديموقع به آن نم چياو ه ،كند يكه فربه بشود خودش را قربان استدنبال كمال 

 شهيحس نقص هم نيپس ا .شوديآن طرفش خراب م ميكنيدرست مطرفش را  كي م؟يمان به درجه كمال برس يزندگ

  .در ما هست

و آن قصاب عاشقان و عاشقان  يكن يخودت را قربان ديااالن ب نيهم يفربه شد يتو به اندازه كاف ديگويحس نقص به تو م

هنوز  نكهيولو ا ،ستيچ انيجر ددنيفهم كنند،يكار را م نيا ارانهيهوش ،كننديكار را م نيهستند كه داوطلبانه ا يكسان

را  نخودتا ديكن يعني ديشما با .ستين يپس نگران شد،كُيم بايآدمها آنها را خوب و ز نجورينشده اند، قصاب ا ليتبد
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 اي انيجر نيا خواهديم ارانهيزنده بشود، هوش يبه زندگ خواهديو داوطلبانه م ارانهيكه هوش دياوريب ييمره انسان هازدر

موقعش است و شما خوب  بدانيد كهرا انجام بدهد، اگر ده سال تان است، پانزده سال تان است،  دنيناهمان نديفرآ نيا

 ميتوانيرا م نهايداشته باشم مثل همسر خوب، مثل داشتن پول خانه، همه ا ديمن با دييگويكه م ييزهايچ كه همان ديبدان

  .ميداشته باش

از جنس درد  .ديكنيهم جنس خودتان را به خودتان جذب م ديس عاشقان بشواز جن ديبشو ياتفاقًا اگر از جنس زندگ

كه آرزو  ييزهايآن چ يعني د،يكنيخودتان جذب م ياند بسو شرا كه به ارتعاش درد شما مرتع يدوباره كسان ديبشو

ه دار بشوم، عشق بدهم بچ ليخانواده تشك ،كنم دايپ يهمسر خوب و عال كيبروم  مييگويما م ،ديداشته باش ديكنيم

 رمقدو ميرسيكه به حضور م يفقط موقع يزيهمچون چ م،يرا دوست داشته باش گريهمد م،يكمك كن گريبه همد ميبورز

كار را  نيا .است يكار آسان نيا دهديم حيهم كه موالنا توض بيترت نيو به ا د،يخارج بشو يمن ذهن نياز ا يعني .است

 ميدانينم زنديمختلف م يها نكيع زهايبا چ كنديم تيهم هو ديآيما را م يس زندگپ .كندينم يمن ذهن كنديم يزندگ

  .بوط هسته ينياصطالح د لحاظب ديدانيكار م نيو ا ميآن موقع خبر ندار

را  يشدگ تيهم هو ديجد يها نكيع نيكه ا يكي يكي ،ياريهوش ،يزندگ نكيبا ع دنيد گاهيسقوط از جا يعنيبوط ه

 نكهيدفعه پس از ا نيا واشي واشيخدا و  لهيبوس دنياز د ، ودياز د ؟ياز چ .مييآيما فرود م گذارنديچشم ما م يرو

 مييگويم ،ميشويمان باشد زود خسته مهم همراه يآدم عشق كي ميباش اريهوش اقعاً كه اگر و ديد نياز ا ميخسته شد

 يعني يشرف و بزرگ گاهيبه جا ارانهيدوباره هوش .نميبب خواهميم هياول نكيها را بردار، من دوباره با آن ع نكيع نيا

  .كنديما را طلب م ياريكار هوش نيو ا .ميگرديخدا برم لهيبوس دنيد

 هيموالنا تشب نيهم يبرا .آورديبوجود م يپختگ كيو آزاد شدن انگار در انسان  يزهايبه چ دنيرفتن و چسب نيو ا

رها  نيهم م،يكنيرا رها م ايدرخت دن نيا ميما هم اگر برس .كنديت را رها ماگر برسد درخ وهيم وه،يم دنيبه رس كنديم

رها  دهيرس ه،فربه شد يبه اندازه كاف ديگويم نجايدر ا رسد؟يم يك وهيم .ميديرس وهيكه بعنوان م ايكردن درخت دن

كه  ييبهتر ما همان كارها ديو د يشرف و بزرگ گاهياز جا كندياز آن استفاده نم نكهينه ا كنديرا، رها م ايدن كنديم

  د.يكنيم ديبكن ديخواهيم

اگر تو حرص نورزي، با طمع زياد، با هل شدن دنبال اين چيزها نروي، فايده ندارد. پس اصالً منتها من ذهني مي گويد 

فتن نشان زندگي گويند با حرص رها ميرويم دنبال آن. بعضيبگوييم كه با حرص ميكه مُردي ديگر. ما بايد هل بزنيم 

اي كه زندگي در ذات است و جوانيست و اينهاست. بايد هل بشوي اصالً. اگر آن خاصيت متعادل كننده و بلنس كننده
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يعني كارها را با تامل و خردمندانه ولو اينكه جوان هستيم، بيست سالمان است انجام بدهيم،  ،هشياري است در ما باشد

بزني. چرا با ديد زندگي جلو نه اينها عينكهاي من ذهني است. براي چي بايد حرص اين قبول نيست. بايد حرص بزني. 

تواند به خرد زندگي جلو برود، به همان چيزها هم برسد. منتها درد ديگر توش نيست. ؟ يك جوان بيست ساله هم مينروي

يم درد چيز خوبي است. اصًال درد كنچرا اين قدر ما عاشق درد هستيم؟ براي اينكه مردم عاشق درد هستند. ما فكر مي

هشيارانه، غصه خوردن ننگ است. تنها دردي كه مجاز است و عاقالنه است، درد هشيارانه، درد كشيدن براي انداختن نا

  ها است. هويت شدگييا برداشتن هم

برو  ،زندگير به سرش ميكند به اينكه چرا كدبانو نخود را انداخته توي آش و با كفاي كه نخود اعتراض ميبله، در قصه

گيرد، در واقع گفتگوي بين ما و خدا است. كدبانو كه آش ما را و گفتگويي كه بين كدبانو و نخود در مي .پايين بجوش

گويد برو پايين بجوش. نخود مي ،زند با كفگير كله نخودپزد كه توش نخود است، ميپزد يا به هر صورت يك غذايي ميمي

  گويد:خواهي ما را بجوشاني؟ به او اين را ميني؟ چرا ميآخر چرا با من دشم

 ٤١٧١مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بيت 

  رنج، مهمانِ تو شد، نيكوش دار                گويد: اي نَّخود چريدي در بهار
تو رفتي در بهار چريدي و درشت شدي، يعني ما از ابتدا كه آمديم يك من ذهني درست كرديم، به اندازه كافي چاق 

زند سرش كه برو پايين بجوش. نرم  خواهد درد هشيارانه بكشيم و با كفگير ميدهد. مين خدا به ما درد ميشديم. اال

هاي مرا نشانه گرفته، من هويت شدگياين اتفاق يكي از هم ،افتدبشو، پخته بشو. ما هم با قانون قضا يك اتفاقي مي

گويد االن درد ن نخودي هستم كه خدا با كفگيرش ميم گويمكنم، ميكشم عقب به صورت حضور ناظر نگاه ميمي

هشيارانه بكش، نگاه كن. بايد ناهمانيده بشوي. بايد انكار كني كه تو اين چيز هستي كه به آن چسبيدي. عينك اين را از 

اين را جلوي بينم. تو چرا جلوي ديد من بردار. تو بايد به وسيله من ببيني. اصًال تويي وجود ندارد. من از طريق تو مي

چشم من گذاشتي؟ االن موقعش است، چون اين را به موقع برنداشتي، اين رنج هشيارانه مهمان تو شده، به آن احترام 

  بگذار، دوست داشته باش. 

تو  !م است ديگراآقا بس گوييمهمين يك بيت كافي است. خوب بفهميد شما. لحظه بعد يك كفگير ديگر. آمديم باال مي

دوباره صبر و درد هشيارانه، االن  آيد برو پايين بجوش. يعني چي؟موج دريا مي ؛بگذار از ديگ بپرم بيرون. نه ،خدابه را 

م اتوانم بسدهم. آن قبلي نيست ديگر. آن قبلي پول بود. االن فرزند است. آقا نمييك چيز ديگري را دارم به تو نشان مي

تمام نشد. ببين اين  ؛وباره يك كفگير ديگر. دوباره چي شد مگر تمام نشد؟ نهبردار. اين را برداشتي. بعد د ؛است ديگر. نه
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هويت شدگي، اين عينك است، دهد به تو. خودت را از اين درد، از موضوع درد جدا كن. نگاه كن اين همچيز هم درد مي

ين هم برداشتيم، تمام شد ديگر. اين هم عينك است. ها اين را هم پس بايد بردارم. دوباره بايد درد بكشم، رنج بكشم، ا

شوي دچار رنج شدي. هي مرتب دچار رنج كني، متوجه ميآيد، فضا را باز ميدوباره يك كفگير ديگر. موج دريا كه مي

  آيد. شود. موقع انداختن، بالفاصله پس از انداختن عسل و حلوا و قند ميباز مي شود،اندازيد، فضا باز مي، شما ميكندمي

  آيد يك پيغامي دارد. ها ميهويت شدگيگيريد كه وقتي درد هماز موالنا ياد مي پس شما

گويد برو بجوش تا پخته شوي. اين، از اين پختگي، يعني وقتي زند سر ما به صورت نخود ميكدبانوي خدا با كفگير مي

داريم، يك بلوغ اسمش را را برمي جوشيم و عينكهاشويم و هشيارانه با كفگير ميهويت ميرويم ما ناآگاهانه هممي

شود گذاشت بلوغ عاطفي، بلوغ هشياري بگوييم، پختگي، فرق يك آدمي كه يك من ذهني دارد مثل فرعون با يك نمي

بيند كه اين يك من ذهني است. فرق كند به اين فرعون، ميآدمي كه نرم است و پخته شده و فضاگشاست و او نگاه مي

هويت به وسيله هماين هايش را انداخته، هويت شدگيسان پخته و فضا گشوده چه هست؟ او هماين من ذهني با آن ان

  به من تاييد بدهيد. بگوييد من از شما برترم.  ،گويد من خدا هستم. به من نگاه كنيدهايش فرعون شده. به همه ميشدگي

  :گويداين را هم بخوانيم. مي

 ٣٨٣٧مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بيت 

  كز پسِ ُمردن، غنيمت ها رسد                  ِرّ مُوُتوا قَْبَل َمْوتٍ اين بُوَدسِ
رسد، ابيات را ولي اينجا جايش است. پس، پس از قربان شدن ما، يعني من ذهني ما است كه غنايم مين بارها خوانديم اي

شويم ي شدن متوجه مياين است كه پس از قربان ؟گويد سرِّ اينكه قبل از مردن بميريد چه هسترسد، ميپاداش ما مي

بارها خوانديم. يعني  »بميريد پيش از آنكه بميريد« حديث است ؛كه چه شادي و چه آرامشي آنجا به دست ما آمد. بله

  قبل از اينكه به اين تن بميريد. اين فرصت از بين برود، به من ذهني بميريد. 

مشاركت كنيد. توجه داشته  آن و شما بايد در ،آوردبه وجود ميشد. يا امكانات ناهمانش را كُ گوييم كه او ما را ميداريم مي

به من مربوط نيست،  و يكي از عينكهاي من ذهني اين است كه .باشيد مشاركت آگاهانه ما كليد است، شرط اصلي است

يت را من كه من مسئول نيستم، يكي ديگر كرده، او بايد بيايد، يكي ديگر بيايد به من كمك كند، من كه نكردم. اين وضع

تواند درست كند. براي اينكه تو درست نكردم. اگر خدا درست كرده خودش هم بيايد درست كند. خدا با مشاركت تو مي

  شويم.از جنس او هستي. در واقع ما بعدش به او زنده مي
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گويي آيد. چرا ميو برميآيد. كار از دست تاي نيستم. شما همه كاره هستيد. كاري از دست من برنميشما نگوييد من كاره

آيد؟ تو مسئولي. تو هشياري هستي. تو امتداد آن هستي. بنابراين اين ديدهاي من ذهني هميشه كار از دست من برنمي

ها ما اين عينكها را برداريم يكي يكي. كنند و چقدر خوب است كه با تسليم خيلي موقعكنند، ضعيف ميما را نااميد مي

مي زنند به چشم ما بعدًا غلط درست ديديم، تصميم خودمان را بگيريم. وقتي اين عينكها را ميدرست ببينيم. وقتي 

  كنيد.بينيم، برويم به آن تصميمي كه موقع هشياري گرفته بوديم. توجه مي

كنيد، اينها را هويت شدگي نداريد، يك فكرهايي مياين خيلي مهم است كه شما وقتي حالتان خوب است، عينك هم

گوييد من اين را در بهترين موقعيت زندگيم نوشتم. اين درست است. االن كه حالم خوب نيست، خشمگين ويسيد. ميبن

بينم اين عينك خشم است، عينك رنجش است و عينك تنهايي است و عينك مالمت است و هستم، اين طوري مي

ايد دنبال اين را بگيرم بروم. و چه بسا آن ديد را بينم و اين غلط است. من نبحوصلگي و نااميدي و االن اينطوري ميبي

     بگيريد برويد و به دردهاي بزرگتر برسيد.

 ٣٨٣٨مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بيت 

  در نگيرد با خداي، اي حيله گر               غيرِ ُمردن هيچ فرهنگي دگر
و من قبول ندارم و بخواهد  ،يستگر يعني اي من ذهني، اگر كسي اين حرفها را بشنود و بگويد كه اينها درست ناي حيله

يا به خوشبختي برسد يا به شادي برسد، اين كار صورت  ،من ذهني را زنده نگه دارد، با ديد من ذهني بخواهد به خدا برسد

گويد غير از مردن به من ذهني و زنده شدن به او هيچ تدبيري، هيچ سياستي روي خدا اثر نخواهد پذيرفت. بنابراين مي

  گر، يعني اي من ذهني. حيله ندارد، اي

 ٧٢٨ ةمولوي، ديوان شمس، غزل شمار

 خواهد ازوتبش مهلت هميآن بليسِ بي

  ُكشدمهلتي دادَش كه او را بعدِ فردا مي
بلكه هم  .كندعشق، هيچي ساطع نميتابش، يعني بيتبش يعني بيبِليس و َبليس هر دو درست است، يعني ابليس. بي

تَبش يعني آن ابليسي كه تابش عشق ندارد، بلكه يك تابش ديگري ندارد. پس بنابراين بليس بي كند. آنمي ساطعدرد 

از وقتي كه ما آمديم به صورت هشياري، همانيده شديم با چيزها، من ذهني درست كرديم، فكر  خواهد بگويد كهمي

اند، ما م و اين دردها هم عينك ما شدههويت شديكرديم اين من ذهني هستيم و درد هم ايجاد كرديم، با دردها هم هم

كند. پس اين حرفهايي هم كه در نماينده ابليس شديم. نماينده شيطان هستيم. شيطان است كه در مركز ما دارد كار مي

  دهد فاصله بين دو تا فكر باز بشود، اين هم يك كار شيطاني است. پرد، فكر بعد از فكر و امان نميسر ما مي
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ها يا آيات قرآن خواهد. توجه كنيد كه موالنا به تمثيلن گرماي عشق، بدون تابش عشق از خدا مهلت ميآن ابليس بدو

دهد. يعني شما از هر بيت، از هر آيه قرآن بايد كند، ضمن برداشت از آنها دارد يك حقيقتي را در ما نشان مياشاره مي

تپش مهلت همي خواهد از او. يعني ابليس از ه اين بليس بيشود. يعني چه كبگوييد كه اين روي من پياده بشود چه مي

دهيم، و آن هم گفته داديم تا قيامت. پس چه ربطي به ما دارد؟ خيلي ربط خدا مهلت خواسته كه آيه دارد االن نشان مي

  كنيم. دارد. براي اينكه ما هم همين كار را مي

آورد كه به ما نشان بدهد چطور و بعد فردا موالنا براي اين مي .كشديگويد به ابليس مهلت داده كه او را بعد از فردا ممي

كند. اندازيم. يعني من ذهني مرتب زمان آينده ايجاد ميو اين قرباني كردن خودمان را به عقب مي ،كنيمما زمان ايجاد مي

نها جسم هستند و در زمان هستند. هويت هستيم، ايهم آنها كند. تمام آن چيزهايي كه ما بامن ذهني در زمان زندگي مي

بينيد مي كند.كنند. و بنابراين خود من ذهني يك جسم است و با زمان تغيير مييعني زمان هستند كه با زمان تغيير مي

  كند.كه خود من ذهني چقدر تغيير مي

شود. و كوچك ميشود. مرتب بزرگ شود بزرگ ميشود، يك چيزي اضافه ميشود، كوچك مييك چيزي ازش كنده مي

اصل ما در اين لحظه به اين لحظه ابدي زنده  كند. در نتيجه چون با زمان زنده است، به عبارت ديگرپس با زمان تغيير مي

است، اين لحظه ابدي است و ما در اين لحظه ساكن هستيم، در اين لحظه اگر ساكن باشيم و آگاه از اين لحظه ابدي باشيم، 

و هر خاصيتي كه خدا دارد،  .بينهايت و ابديت يعني آگاهي از اين لحظه ابدي، خاصيت خداستو  .بينهايت هم هستيم

  كند.پس از آزادي از من ذهني ما هم داريم، جنس ما را هم تعيين مي

پس ما هم بينهايت هستيم و از جنس ابديت هستيم. يعني از جنس اين لحظه هستيم. وقتي من ذهني درست كرديم، 

، همه چيز در حال از بين رفتن است. ولي من »كل شي هالك«دانيم هر چيزي حدوديت، افتاديم به زمان. ميافتاديم به م

ترسيم. اما كنند. ما هم با زمان ميذهني ما بر اساس اين چيزهاي از بين رفتني درست شده. پس با زمان اينها تغيير مي

رويم به زنده نگه داريم، در نتيجه آينده توليد كنيم. مرتب ميكنيم من ذهني هستيم و من ذهني را بايد چون ما فكر مي

مهلت بدهد، ما هم به خدا  ، اين خاصيت ابليسي كه گفته به منتوانيد لحظه بعد معني كنيد. و مافردا را مي .لحظه بعد

د سالي كه در اينجا باشد دادم. مهلت بده يعني اجازه بده من در اين هشتا گويدبه من مهلت بده، مي ياخدا گوييممي

  هستم و االن هم مثًال پنجاه سالم است، به من اجازه بده كه آينده ايجاد كنم، يعني من ذهني را نگه دارم. 

شويد، باالخره شويد يا نميگويد. شما حاال متوجه ميگويد حاال اين لحظه اجازه دادم، ولي درد خواهد داشت. خدا ميمي

خواهي از موج من استفاده كني. گويد ميفرستد. ميگيرد. لحظه بعد خدا موجش را ميياي است كه صورت ماين پديده
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گوييم نه، به من دوباره آينده را بده. چون ها را هشيارانه انجام بدهي. ميهويت شدگيعمل ناهمانيدن و شناخت هم

و حالت. حال و حالت من ذهني از چيزهاي  به حال ؛خواهيم اين من ذهني را حفظ كنيم. من ذهني به حالتها عالقه داردمي

  آيد و آنها هم با زمان در حال تغيير هستند. هويت شده بيرون ميهم

گويد كه تو عاشق من نيستي، چون اگر عاشق من بودي يعني قبالً خوانديم االن به شما نشان خواهد داد. خدا به ما مي

هستي. براي اينكه ابليس مهلت خواسته، تو هم از من مهلت  كردي. تو نوكر ابليسهمين االن خودت را قرباني مي

دهم و تو اين كار را نكن. تو بيا اين لحظه قيامت تو است. توجه كنيد تو هستي ميكه خواهي. به او دادم، به نوكر او هم مي

زنده شوند، ابليس هم رفته كه ابليس هم تا قيامت وقت دارد. به عبارت ديگر اگر همه انسانها به حضور زنده شوند، به خدا 

و ما از جنس او هستيم وقتي كه من ذهني و درد در  .هويت شدگي و درد در جهان استدنبال كارش. ابليس نيروي هم

  تو از جنس من هستي و نماينده من هستي.  گويدمركزمان داريم. او مي

آن باشد در مركزمان، از جنس ابليس هستيم، نس است. يكي هم هويت شدگي با چيزها و دردها كه اگر جپس در ما دو تا 

آن ها. اين از جنس خداست. به خدا ارتباط دارد. هويت شدگييكي زنده شدن به اين لحظه و بينهايت خدا و برداشتن هم

ها را دارد. يعني هر جنسي از خودش را به سوي خودش جذب هويت شدگيابليس كه نيروي جاذبه هميكي با ابليس. 

رويم، به دنيا نگاه كند. در نتيجه ما دائماً به سوي دنيا ميركز ما هم كه از جنس آن است، به خودش جذب ميكند. ممي

گوييم كه به من حاال آينده دانيم و احتياج به حالت داريم و حال داريم، به خدا ميكنيم و چون اين بافت را خودمان ميمي

  حظه بعد.آيد، لبده. باز هم آينده بده. اين لحظه مي

خواهي به فكر بعد نپري گويد به ما كه االن ميشود خدا ميبا يك فكر. االن يك فكر بلند مي ؟كنيم اين كار راچطوري مي

بنديم، گوييم نه ما از جنس ابليس هستيم، ما اين فكر را بلند كرديم، فضا را مياين فاصله را در اختيار من بگذاري، ما مي

تو نوكر من هستي، فضا ايجاد كن. ما  گويدپريم، ابليس هم ميپريم به يك درد ديگر، ميمي گر،پريم به يك فكر ديمي

  گوييم باشد. هم مي

گويد توجه كن، بليس يا ابليس بدون تابش گرماي عشق است. تو از جنس عشق گويد، ولي دارد ميپس بنابراين مي

تواند اي به نام آدم هست كه آن آدم ميداند كه يك باشنده نميشناسد. هستي، تو از جنس مني، ابليس قدر آدم را نمي

كني. با وجود اينكه تو ابليس وسوسه مي ،اولش ابليسيت را در خودش درست كند، بعد هشيارانه اين ابليسيت را كنار بزند

فهمي و اين اين را نمي شود. اين حرف خداست. تو ابليسبه من زنده مي ،آيد با پرهيزاز عهده و شر وسوسه تو هم بر مي

  زني.را گرفتي هي راهش را مي
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دهم. من مي او كشد. ولي من بهخواهد نوكر تو باشد درد ميمي ،اگر اين آدم با انتخاب خودش با شعوري كه من به او دادم

فهمد . اگر نميتواند به آينده بروددهم. چون نوكر توست، از جنس توست. هر چيزي كه از جنس توست، ميبه او فرصت مي

خدا  يعنيولو لحظه مرگش برسد ناكام از اين جهان برود.  ،گذارمخواهد ايجاد كند، من ميآينده توهمي است و زمان مي

گويد نوكر مني، بيشتر درد بكش. كند، ابليس ميكنيم، ابليس هم درد را زياد ميدرست است كه دردها را ما زياد مي

  شعورش را داري. خواهي نوكر من نباش. اگر مي

 خواهد ازوتبش مهلت هميآن بليسِ بي

  ُكشدمهلتي دادَش كه او را بعدِ فردا مي
كنيم. اين بعد فردا همين حالت از اين لحظه به آينده انداختن است، يعني ايجاد آينده است. ما مرتب زمان ايجاد ميو 

كند، با گذشته و آينده كار د. من ذهني با زمان كار ميچون از جنس زمان هستيم. توجه كنيد زمان با اين لحظه فرق دار

كند، من اصلي وقتي اين عينكها را برداشتيم با اين لحظه. در اين لحظه زنده است و ثبات دارد و ريشه بينهايت دارد مي

واهد خگذارد. وقتي واكنش ميهويت شدگي و دردي در مركزش نيست، اتفاقات بيرون رويش اثر نميو چون هيچ هم

دهد از آن فضاي گشوده شده دهد، بلكه پاسخ ميكند. واكنش نشان نمينشان دهد واكنش بر اساس تدبير شيطان نمي

  با خرد ايزدي. اين قدر فرق دارد. زمين تا آسمان فرق دارد.

ش هويت شدگي است، درد هست و از روي شرطي شدگي با آنها و عينك ديد آنها واكنيك كسي هست در مركزش هم

زند ما هم افتد. يك كسي يك سيلي ميكند عين آن چيزي كه اتفاق ميشود و جبران ميدهد، خشمگين مينشان مي

دهد موالنا در آن يا ليت قومي كند. ولي پايين هم توضيح ميزنيم. براي اينكه من ذهني ما اينطوري ايجاب مييك لگد مي

دانستند نستند كه فضا را بايد باز كنند، نه فضا را ببندند. اي كاش ميدادانستند. اي كاش مييعلمون يعني اي كاش مي

گويد؟ اين را انساني كه به حضور كه با خرد من بايد عمل كنند، فكر كنند، نه با واكنشهاي شرطي شده. اين را كي مي

  گويد.گويد. وارد فضاي يكتايي شده ميرسيده مي

كند كه اين كار را نكن. كند و به ما گوشزد ميايجاد زمان را يا آينده را دارد قيد ميپس موالنا در اينجا با بعد فردا خاصيت 

اين كار ابليسي است. االن اگر بلند شدي لحظه بعد بلند نشو به عنوان من، بگذار فاصله بين دو تا صندوق باز شود و آن 

توانيم ببين چه خبر است؟ و ما اين حالت را مي گويد سر از آنجا دربياور بيرونروزن شما است، سر از آنجا، پايين مي

گويد يك دارد، ميشود، عينكش را در آن لحظه از چشم ما برميتجربه كنيم با فضاگشايي. با فضاگشايي ذهن تعطيل مي

  لحظه با چشم خدا ببين. ببين چطوري است؟
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درد هستيم، پر از عينكهاي رنجش و كينه و خشم و كنيم؟ ما پر از گوييم اي بابا چكار داريم ميبينيم، ميوقتي با آن مي

هويت دهد اين همگرا هستيم. يعني هر كسي كه تكان ميهويت شدگي داريم. ما واكنشترس و اينها هستيم. ما هم

است  تواند ما را بترساند. مركز ما در اختيار ابليسترسيم. هر چيزي در بيرون ميپريم باال، ما ميهاي ما را، ما ميشدگي

  يا در اختيار تغيير چيزهاي بيروني است. 

گذارد و من واكنش هويت شدگي از آن وجود دارد، روي من اثر ميكند و در مركز ما همهر چيزي كه در بيرون تغيير مي

ها مطلوب نيست، كارساز نيست، كند. اين واكنشها دارد بدن مرا خراب ميدهم و اين واكنشبر اساس آن عينك مي

خواهيم . پس ما متوجه شديم كه ما نميدبينها، با عينك خدا اين چيزها را ميحل نيست، من گم شدم در اين واكنشراه

دهد و ها، باز كردن فضا ما را از نوكري ابليس نجات ميهويت شدگياز جنس ابليس باشيم و عمل ناهمانش و شناخت هم

كند كه بشناسيم. كمك ميبه ما ها را بشناسيم و اينها را خدا هويت شدگيمبراي اينكه از نوكري ابليس بياييم بيرون بايد ه

بايد مسئوليت بپذيريم. بايد حاضر و ناظر باشيم در اين لحظه، بايد مشاركت كنيم. با خدا همكاري كنيم و زير بار برويم و 

هويت خواهند با چيزهاي جديد همساني كه ميو تقليد از ك .كشيماين كارها درد هشيارانه دارد. درد هشيارانه را با صبر مي

  كنيم. بله،دانيم. از جمع تقليد نميدانند و ما نميگوييم آنها ميكنيم. نميبشوند، نمي

 ٣٦)، آيه ١٥قرآن كريم، سوره حجر(

)۳۶( 

 شوند مهلت ده.ه زنده مىگفت: اى پروردگار من، مرا تا روزى كه دوبار

  :گوييم كه به ما هم مهلت بده كه من ذهني را نگه داريم. بلهگويد به خدا. و ما هم به تقليد از شيطان ميشيطان مي

 ٣٧)، آيه ١٥قرآن كريم، سوره حجر(

)( 

 يافتگانى.گفت: تو در شمار مهلت

  گويد مهلت دادم به تو. اما اين مهلت تا يك زمان معلوم است. يعني خدا به شيطان مي

 ٣٨)، آيه ١٥قرآن كريم، سوره حجر(

)( 

 تا آن روزى كه وقتش معلوم است.

ت ديگر تمام دردهاي نه هميشه. تو از جنس آفلي، باالخره بايد بميري و هم در مورد شيطان، هم در مورد ما، يعني به عبار 

گذاري شده در آنها بايد آزاد بشود. اما ربطش به شخص و زندگي سرمايه ،ها بايد متالشي بشوندهويت شدگيعالم و هم
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تان در اين لحظه بشود، از نوكري ما يعني شخص شما اين است كه روز معلوم همين لحظه است. اگر شما بگذاريد قيامت

  .هيد. يعني شيطان در شما ُمرده. يك قسمتي از شيطان هم مُرديياتوانيد در بشيطان هم مي

كنيد، هر لحظه را اگر فعاالنه موقع شما انتخاب ميتان را معلوم كنيد؟ قبال موالنا به ما گفته هر توانيد االن قيامتشما مي

وييم ديگر. يعني اين لحظه شما گقيامت شما باشد. داريم راجع به او ميتواند را شناسايي كنيد، مي ها هويت شدگيهم

آيد. موج دريا بينيد كه موج دريا دارد ميكنيد، ميتان را نگاه ميكشيد عقب و ذهنشويد، ميكنيد، هشيار ميانتخاب مي

آيد و به ذهن شما به صورت كنيد، مرتب به شما ميكنيد و قضاوت نمييعني الهامات و خرد زندگي وقتي كه مقاومت نمي

  گويد چه كار بايد بكنيد. شما ميفكر به 

كنيم. نه. وقتش را شما بايد معلوم كنيد. وقتش اين لحظه است. از اين لحظه شروع مي ؛اگر مقاومت كنيد، قضاوت كنيد

گوييد، اين غنچه است اين كي شوند؟ بستگي به كن فكان دارد. شما به يك گل ميها تمام ميهويت شدگيكي اين هم

خواهم اين گل را ببينم، نه باز شود عجله دارم، ميكشد. يك ساعت ديگر باز ميچند روزي طول مي شود؟ يكباز مي

  شود. بله،نمي

ت دوم *** یان   ***  
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بينيم كه بعد فردا يعني چي؟ بعد فردا گفتيم ايجاد آينده. ما مرتب به كنيم، ميمان را بيشتر مياينكه ما يك كمي دقت

گذاريم رويش، كنيم، پايمان را مياينكه يك فرشي باشد پهن ميعين چون به آينده احتياج داريم، عنوان من ذهني 

گذاريم رويش. با چي؟ با ذهن. چرا؟ براي اينكه عاشق حال هستيم. عاشق كنيم پايمان را ميدوباره يك فرشي ايجاد مي

  حالت هستيم و اين حالتها مال ذهن است. 

حضور را، زنده شدن به او را، قيامت را با ذهنتان تجسم  ياخواهد به ما بگويد كه شما خدا را يبه عبارت ديگر موالنا م

ها دارد. اگر شما هويت شدگيكنيد آن نيست. اين حال است. حال ذهن بستگي به وضعيت همكنيد؟ اگر تجسم ميمي

ها، اينجا اوالً كه هويت شدگيكنيد به همگاه ميايد كه حال شما بستگي دارد به اينكه وقتي نمن ذهني داريد تجربه كرده

دانم به عنوان پدر  كند، نمي، بيزينسم هم دارد رونق پيدا ميمخواند، با خانمم هم كه خوب هستام خوب درس ميبچه

گويند دانشم خوب گويم من پدر خوبي هستم، از آن طرف هم كه من مثل اينكه دانشم خوب است، مردم ميهم كه مي

فتد اهويت شدم، وضعش خوب است، حالم هم خوب است، يكي از اينها به خطر بي، پس اين چيزهايي كه باهاش هماست

  :گويدآيد و خدا هم به ما ميشود. حال ما در ذهن از اين چيزها ميحالت بد مي

 ١٤٢٨مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بيت 

  نيتَبر اميدِ حال بر من مي                       عاشقِ حالي، نه عاشق بر مَني
شوم، من يك حالت و بگويم بايد به حضور زنده شما بايد بگوييد من االن در ذهنم كه مياين ابيات بيدار كننده است. 

شود، حالش كنم، خوب آدم به خدا زنده بشود، بينهايت ميكنم، مثالً من دارم توصيف ميوضعيت ذهني را دارم تجسم مي

آيد به زندگيش، بايد بروم به آن حالت. اينها توصيفات ذهني است. بركت ميكند، شود، آرامش پيدا ميهم خيلي خوب مي

توانيد به يك توصيف ذهني، به يك وضعيت فرض كنيد، تبديل كنيد و از شما حضور را و خدا را و زنده شدن به او را نمي

كنيد، كنيد، يعني آينده ايجاد مياين حالتي كه آن نيست در ذهن شروع كنيد به سوي آن برويد. با اين كار زمان ايجاد مي

  كنيد. ذهن ايجاد مي

خواهيد خواهي به يك حالت ديگر بروي. پس به آينده احتياج داري. يعني شما من ذهني را نميگويد كه از اين حالت ميمي

كنيد. چكار بايد ميشود. شما اصًال اشتباه اقدام خواهيد نگه داريد منتها حالتتان را عوض كنيد. اين نميرها كنيد. مي

بكنيد؟ در اطراف اتفاق اين لحظه بايد فضا باز كنيد. شما با اين كار كه عاشق حال هستيد، نه، اگر عاشق حاليد كه خودتان 

گذارند شما به اين حال برويد، به اين وضعيت كنيد. چه بسا در آن حالت به يكسري عواملي كه نميداريد قضاوت مي

كند كه تسليم به آن قضاي الهي نيست. در كند، قضاوت ميكنيد. آخر كسي كه مقاومت ميميبرويد، داريد مقاومت 
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نتيجه شما بايد مرتب فضاگشايي كنيد در مقابل اطراف اتفاق اين لحظه. آن فضاي گشوده شده به شما كمك كند و عاشق 

  شود. ها حاصل ميهويت شدگيحال نباشيد. حالي كه از هم

 ١٤٢٨تر سوم، بيت مولوي، مثنوي، دف

  تَنيبر اميدِ حال بر من مي                   عاشقِ حالي، نه عاشق بر مَني
 ميشه در حال افول هستند و شما آنآيد. آفلين هگويد كه حال از چيزهاي آفل ميموالنا در اين يكي دو بيت به شما مي

   گويدخواهي، آن حال ثابت نخواهد بود. براي همين ميهم كه دنبالش هستي، از خدا حال مي

 ١٤٢٩مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بيت 

  نيست معبود خليل، آِفل بود              آنكه يك دَم كم، دمي كامل بود
اش كم شده، دم ديگري كامل است، آن كه خداي خليل هويت شدگيآن كسي كه يك دم كم است، به خاطر اينكه هم

است يعني همين بافت ذهني است. پرست يك جسم پرست هستيم. حالنيست كه. آن يك جسم است. يعني ما حال

  داند و با شما كار دارد. هنوز اين عينكها هست. عمل ناهمانش شروع نشده. شيطان هم شما را نوكر خودش مي

گوييم كه خدايا به من آينده بده. آينده بده، لطف كن من خريم. يعني ما هر لحظه به خدا ميو ما بنابراين داريم زمان مي

شود باهاش. اگر فهم و شعور تو اين قدر است باشد بفرما. در حالتي خواهم نگه دارم. ايشان هم ميمياين من ذهنيم را 

خواهي مقاومت كني، از عقل خواهي ستيزه كني، ميكه من به تو گفتم بيا فضا را باز كن، از خرد من استفاده كن. تو مي

  دهد. يعني شما از خود خدا هر چه بخواهيد همان را ميدارم. محدود من ذهني خودت استفاده كني بفرما. من روا مي

گوييد كه به من درد بده. ممكن است به زبان بگوييد، منافق باشيد اگر من ذهني داريد، از جنس درد هستيد، به خدا مي

تري ولي خدايا شود اينجا پر از درد باشد و ما به سوي درد برويم، درد بيشخدا به من شادي بده ولي اينجا درد باشد. مي

گويد مركزت را درست كن. از جنس من كن. اين دردها را بينداز دور. تو كه همش به من شادي بده. يعني چي؟ خدا مي

دهي و هم به ديگران. چطور به من از خواهي درد را زياد كني. هم به خودت درد ميبيني. ميعينك درد داري. درد مي

فرستي كني ميفرستم و تو اينها را تبديل به درد ميموج خردم را و شاديم را ميخواهي؟ من كه هر لحظه من شادي مي

  گويي اين تقصير من است. نه اين فعل توست. بيرون، بعد آن موقع مي

  ٣١٨٢ تيدفتر پنجم، ب ،يمثنو ،مولوي

  قَدْ َجفَّ اْلَقَلم يُبَود معن نيا             دَم به دَم يهاُغصه نيتوست ا فعلِ
گويد كامل شدم. هويت شدگي ميم كامل است، يك دم كم است، اين با بهتر شدن وضعيت همپس كسي كه يك د

شود. پس اين آدم بافت پرست است، جسم پرست كند يك دفعه هيچ ميبيزينسم خوب شد. بيزينست سقوط كند كه مي
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بود خليل هم نيست. است، باورپرست است، وضعيت پرست است، حالت پرست است و اين من ذهني است، آفل است. مع

كند پس اين خداي من نيست. پرستم. براي اينكه اين افول ميخليل چه گفت؟ خليل گفت من ستاره من ذهني را نمي

  من آفلين را دوست ندارم. 

 ١٤٣٠مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بيت 

  نيست دلبر، ال ُاِحبُّ الْآفِلين                وآنكه آِفل باشد و، گه آن و اين
شود و بزرگ يك آدم پيشرفته و بيدار شده از خواب ذهن اينطوري گفته، گفته اوني كه كوچك ميبله، خليل گفته 

شود، اينها معلوم است كه از چيزهاي شود، حال من بد ميكند، حال من خوب ميكند، بزرگ ميشود، من را كوچك ميمي

ين دلبر نيست، يعني معشوق اصلي نيست، خدا آيد و هر چيزي كه آفل باشد، گاهي اين باشد، گاهي آن باشد، اگذرا مي

گويد كه حاال بايد ما به ميل خودمان، با خواست خودمان، به تشخيص خودمان، نيست. من آفلين را دوست ندارم. خوب مي

  مان را قرباني كنيم. نگذاريم به زور بكشند ببرند. يعني با درد بكشند ببرند. خودمان را يعني من ذهني

 ٧٢٨ ةشمس، غزل شمار مولوي، ديوان

 همچو اسماعيل گردن پيِش خنجر خوش بنه

  ُكشدكَشد تا ميدرمَدُزد از وي گلو، گر مي
خواسته بكند، تمثيل است. و قرباني كردن فرزند گويد ابراهيم فرزندش را قرباني كرده، مياوالً كه اين تمثيل اينكه مي

ها برخوردار است و ما با شتر اوقات فرزند از اين خاصيتهويت شدگي و چون بييعني قرباني كردن بزرگترين هم

هويت هستيم، اين تمثيل آمده. اين طوري نيست كه يك نفر اين قدر سنگدل مان بيشتر از همه چيز همفرزندنمان، بچه

جه اش را ببرد، نه اين فقط تمثيلي است و چون خيلي خشن است اينطوري گفتند كه جلب توباشد كه بخواهد سر بچه

بنابراين نبايد همين طوري سطحي قضاوت كرد و اسماعيل و ابراهيم هر دو  ؟كند و يك كمي بيدار كند كه اين يعني چي

  هستيم.ما 

من ذهني ما  اين شويمبينيم، متوجه ميشويم، با ديد خدا، با عينك خدا ميبينيد كه ما وقتي تسليم ميگويد كه ميمي

شويم، ديد غلط آن موقع شويم، دوباره دچار توهم ميشويم، با ديد من ذهني ميميرويم من ذهني نيستيم. وقتي مي

ترسد. ولي اين شعر مربوط است به موقعي كه شما به اندازه كافي آگاه شديد كه بيشتر شما شديد كه من اين من ذهني مي

نكها را برداري. عينك درد به درد من بايد ناهمانش صورت بگيرد، بايد اين عيمن ذهني من نيستم، را بايد قربان كنم. 

  كنيد. خورد. در نتيجه مقاومت نمينمي
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خواهد ببرد. گويد همين طور كه اسماعيل رفت شما هم با روي خوش برويد. كسي سر كسي را نميبراي همين مي

قانون قضا يعني تدبير شود با هايمان را بشناسيم، عمل ناهمانيدن به وسيله قانون بشو و ميهويت شدگيخواهيم هممي

بينيد، اتفاق معموالً با غم كنيد، اتفاق را ميالهي كه چه اتفاقي در اين لحظه بيفتد، خيلي ساده است شما فضا را باز مي

دهد؟ اين را من بايد در كنيد اين چيزي كه در مركز من هست، اين چي هست كه به من درد ميآمده، شما شناسايي مي

افتد. هويت شدگي از توي آن ميگردانيد، مار همات طبق اين قصه فرزند است. پس كفش فرزند را برميبياورم. بيشتر اوق

بيرون كشيدن، آن مار از توي  آنشود قرباني كردن كفشي كه توش مار هست. قرباني كردن هم يعني زندگي را از اين مي

  زند. ز ما هست، ما را ميشود. ولي توي كفش است، در مركافتد، تبديل به زندگي ميآن مي

هويت شود، يعني هشياري در مركز ما به صورت همگويد آب اگر توي كشتي باشد سبب غرقش ميزند. ميموالنا تمثيل مي

شدگي نبايد باشد. ولي آب اگر بيرون بيايد زير كشتي باشد پشتي است. آب در كشتي هالك كشتي است. آب اگر در 

ها هشياري به هويت شدگيكند. نبايد در كشتي آب بريزيم. يعني در مركز ما نبايد در همكشتي باشد، كشتي را غرق مي

تله افتاده باشد. اما اگر آزاد بشود و زير كشتي قرار بگيرد، كشتي خالي، يعني بدن ما، چهار بعد ما، اين پشتي است. 

  اين تمثيل را مي زند. حمايت كننده است. 

بينيد كه كنيد، مييم؟ اين لحظه يك اتفاقي افتاده، شما به صورت ناظر ذهنتان را نگاه ميدزدپس كي ما گلويمان را مي

يا خودتان را بزنيد به آن  كند، شما االن دو تا انتخاب داريدشما را اذيت مي ،هويت شدگي با اين آدم، آدم به خصوصهم

هويت خواهم هممين آدم كه نمي توانم دست بردارم، از ايتوانم و آينده بخريد. راه، فرار كنيد، بگوييد كه حاال نمي

  دهم. يعني گلويتان را بدزديد. درست است؟ فرار كنيد. بام را ادامه شدگي

هويت شدگي، اين اعتياد به اين شخص، به اين چيز يا نه مردانه، جوانمردانه، شجاعانه جلويش بايستيد. بگوييد كه اين هم

كشم، كنم، دستم را ميشم، بايد بگذارم عقاب زندگي االن هيچ مقاومتي نميويتم را بايد بكِمرا به ستوه آورده. من بايد ه

  خواهيد بكنيد؟ فتد، من آزاد بشوم. چكار مياگذاري شده بياين را برگرداند، زندگي من كه آن توست سرمايه

هويت شدگي را نگه داريد. شما توانيد اين همشد. شما نميشد تا بكُ كِدر مدزد از وي گلو، اگر گلو را بدزدي، او به زور مي

كشم، اين زجر را دوست دارم، زجر را دوست داري براي ممكن است بگوييد من دردش را هم دوست دارم حاال، زجر مي

هويت شدگي قابل فهم است، ولي شرم آور است. موالنا اينكه از جنس زجر هستي، درد هستي. درد كشيدن به خاطر هم

  كار يك انسان خردمند نيست. گويد مي
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هويت شدگي و انداختن رويم به شناخت هم كند ميمي بخوشرويي براي اينكه قانون زندگي ايجا پس بنابراين ما اوالً با

شود همچو اسماعيل گردن پيش خنجر خوش بنه. خوش بنه يعني با اخالق خوب، با كه مي ،آنها و برداشتن عينكهاي آنها

خواهم اين قسمت از خواهم بيندازم. من ميهويت شدگي را مي، با شكر. با رضايت بگو من اين همخنده، با خوشرويي

  وجودم را كه پيدا كردم قرباني كنم، من ذهني را بكشم در اينجا. 

گذارم. اين دزدم يعني نميدزدم. گلويم را ميهويت شدگي است و گلويم را نميچون يك قسمتي از من ذهني ما اين هم

گيرم، من مقاومت كند. من خرد الهي را نميهويت شدگي مرتب نماينده شيطان است مرا منحرف ميسر است. اين هم يك

شود مقاومت كنيد هر دردي با مقاومت همراه است. هر كسي درد دارد نميتوجه مي دهد.كنم. چون به من درد ميمي

  د داريد. دانيد درنداشته باشد. و شما اگر درد داشته باشيد، مي

رويم، يعني يكي را خوب با خوشرويي كه نميبعضي موقع ها به زور مي كشد، كُشد، كَشد تا ميدرمدزد از وي گلو گر مي

كنم، خيلي هم خوشحال گوييم كه خدايا من االن فضا را باز كردم، اصالً به طور فعاالنه در اين راه كار ميبا خوشرويي نمي

بده، اين فهم را بده، من به صورت ناظر ببينم اين چه هست كه در مركز را به من اين شعور  هستم، شما موجت را بفرست،

كشيم باالخره خوريم، درد ميديگر اين قدر كتك ميما كه اين كار را نمي كنيم! خواهم دربياورم. من است و اين را مي

   هويت شدگي را دارد.هم گويد بابا اينيكي به ما مي ؟كشمگوييم براي چي اين قدر درد ميمي

اندازي يا سرطان بدهم، يا هويت شدگي را ميگويد خوب هميعني زندگي شما را كشيده، كشيده، كشيده به زور، االن مي

دارم، اندازم. ديگر نگه نميهويت شدگي را ميگوييم كه حاال كه اين طوري شد، همسكته قلبي بدهم. حاال آن موقع مي

  كُشد ما را. كشد در زمين، باالخره ميهم. ولي اگر با خوشرويي نرويم، به زور ميخوامن ذهني را نمي

خرم. اين را شيطان گفته. تو نگو تو آينده ايجاد خرم، آينده ميخواهد بگويد كه اين قدر نگو كه من زمان مييعني مي

اندازه كافي در زمين كشيده، ما زخمي شديم.  نكن. به اندازه كافي ما را كشيده. مگر نكشيده ما را؟ هر كدام از ما را به

ات را بايد قرباني كني. ات را قرباني كني. عيد قربانت آمده، تو بايد جشن بگيري كه من ذهنيگويد بيا بايد من ذهنيمي

  حاال لزومي ندارد كه وايسي عيد قربان سنتي بيايد. همين لحظه عيد توست. 

ها استفاده كنيد براي بيدار خودتان. اينكه يكي گفته يهوديواقعا ها از اين تمثيل اين هم عرض كنم كه ممكن است كه شما

گويند اسماعيل بوده، اصالً از اين بحثها و از اين صحبتها شما بهتر است دوري كنيد. گويند اسحاق بوده، مسلمانان ميمي

بوده، اسحاق بوده يا اسماعيل بوده، خوب چه گويند اسحاق اصًال نشنويد. اينها بحثهاي سطحي من ذهني است. آنها مي

كند؟ منظور اين من ذهني ما است كه بايد قرباني بشود. منظور اين است كه در حالي كه ما من ذهني داريم و فرقي مي
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فهميم، در دردهايمان گم شديم، يك دفعه يك بينشي داشته باشيم بگوييم كه ما اين نيستيم و يك حضوري، هيچي نمي

  خواهم. ي باز بشود كه وقتي اين دوباره جذب بشود، دوباره اسماعيل بشود بگوييم نه من مييك فضا

ام را بدهم برود. گوييم من حاضر هستم. حاضر هستم من ذهنياسماعيل حالتي از ما است كه داوطلبانه داريم به خدا مي

كند دم، آن آدم اسماعيل است، چه فرق ميگويد من االن فهميهر كسي كه حاضر است و راضي است و شاكر است كه مي

هويت اسمش را بگذار اسحاق. اصالً اسم خودتان را بگذاريد رويش. من بايد اين سرها را، هر كدام هم سر است، هر ديد هم

  كنم، قضاوت ترا قبول ندارم. قضاوت يعني اين ديگر.گويد، من قضاوت ميشدگي يك سر است كه به خدا مي

گويد كه درست است كه شما كند به خاطر اين عينكها هر كدام يك سر است، به خدا ميهني قضاوت ميهر كسي با من ذ

كِشمت آن سر كنم به كن فكان توجه كنيد، من قبول ندارم. چون سر دارم خوب. تو سر داري؟ ميگفتيد من قضاوت مي

ل خودت گريه كني. باالخره التماس كني كه بيا رسانم كه به حاكنم. به يك وضعيتي ميهويت شدگي را از تو جدا ميهم

  تو را خدا اين سرها را از من بگير. من اشتباه كردم. 

خواهي كُشم، چرا ميخوب يك خرده با خوش اخالقي بيا ما اين كار را بكنيم. با خنده، من كه با شهد و قند و حلوا تو را مي

رم. من ترا نيافريدم كه من ذهني درست كني، يك تعداد عينكهاي من ترا در زمين بكشم؟ من يك قانون تكامل هشياري دا

پالستيكي بزني مصنوعي و فكر كني اينها عينكهاي خداگونگي است. نه اينها را بايد بيندازي دور، با ديد من ببيني، آن 

ستي، تو محدود از جنس من هتو از جنس اين لحظه هستي، عينكها موقت بودند، اشتباه شده. تو از جنس زمان نيستي، 

خواهم ببرم به بهشت آن هم هشيارانه، سقوط كردي. خيلي هم رفتي. نيستي. تو افتادي از بهشت. االن ترا دوباره مي

كنيم. اگر مقاومت شد؟ براي اينكه مقاومت ميكِگويد. چرا ميخيلي وقت تلف كردي. اينها را خدا موقع كشيدن به ما مي

  شود. ن هم تمام مينكنيم، مقاومت صفر بشود، كشيد

 ٧٢٨ ةمولوي، ديوان شمس، غزل شمار

 نيست عزرائيل را دست و رهي بر عاشقان

  ُكشدعاشقانِ عشق را هم عشق و سودا مي

شد. اما عاشقان را كي تواند بكُگويد عزرائيل نه راه دارد به عاشقان، نه دست دارد. بنابراين عاشقان را عزرائيل نميمي

سوداي يا عالقه رسيدن به او. پس عاشقان علي االصول كساني هستند كه تمام عينكها را برداشتند. شد؟ عشق خدا و كُمي

هويت شد كه با چيزي همكُهويت بشوند. عزرائيل كسي را مياند به خدا. و چيزي نمانده كه با آن همبنابراين زنده شده

دهيم، ما فرم هستيم به عالوه انكار ها را از دست ميشدگيهويت باشد. اصالً چيزي داشته باشد. در حالت نهايي كه ما هم
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شويم، ما يك بينهايتي شويم، قائم به ذات ميوقتي به خدا زنده مي ،مان بينهايت است، ثابت استفرم. ما قسمت انكار فرم

  هويت نيست. حاال يك فرمي هم دارد ولي با اين فرم هم و شويم كه ثبات داردمي

شويم، خوب هيچ عينك آييم به اين لحظه، يعني به اين لحظه ابدي زنده ميمي و شويمايت خدا زنده ميوقتي ما به بينه

بينيم، حاال اگر اين تن ما هم كه توش زندگي هويت شدگي فكري نداريم، دردي هم نداريم، با عينك او جهان را ميهم

ماند. اينكه اين بدن فرو بريزد، مي ،ماند؟ بلهماند يا نمييت ميكنيم، اين تن نباشد، اين تن فرو بريزد، آن بينهايت و ابدمي

گويد عاشقان كساني هستند كه به اين رود. براي همين مياين مولكولها از هم بپاشند، آن ثبات، آن بينهايت از بين نمي

شد؟ عزرائيل هر كسي را كُخواهد بلحظه ابدي آگاه هستند و به بينهايت خدا زنده هستند، بنابراين عزراييل چي را مي

  شد. شد. چيزي ندارند آنها. اگر آن طوري باشد، عزرائيل بايد خدا را هم بكُكُهويت شده با چيزي، ميكه هم

شوند، به جان حيواني بعزرائيل مسئول گرفتن جان انسانها است در صورتي كه داشته باشند. وقتي به جان زندگي زنده 

افتد و عمًال راين اين جور آدمها را كه سوداي، توجه كنيد سودا يعني مهر خدا در دل آدم مي. بنابآنها ديگر زنده نيستند

  د. در پايين كلمه صفرا داريم. روشود و به آن جهت مياز آن جنس مي

ها است. سودا در هويت شدگيصفرا يعني همان هيجانات مخصوصًا هيجانات منفي است. صفرا مال اين جهان است و هم

اگر با يك چيزي هم  ا به جاي عشق و مهر به خدا آورده، مهر به زندگي آورده كه در دل انسان است. يعني عاشقاناينج

كنند. فرض كن آدمي مثل موالنا كه به هويت بشوند، چون عالقه به زنده شدن به خدا دارند، خوب فوراً رهايش ميهم

شود. هويت شد به فرض محال. بالفاصله حالش خراب ميبينهايت خدا زنده است، آمد همين لحظه با شعري كه گفته هم

شد؟ خواهد بكُگردد به آن بينهايت. پس عزرائيل ديگر چي را ميكند، برميهويت شده. در نتيجه رها ميفهمد كه هممي

  شد. ه كه بكُچيزي نماند

خواهد باشد گويد اين جسم ميهويت هستيم. كسي كه به خدا زنده شده، ميولي ما جان ذهني داريم. ما با اين جسم هم

من از كجا، «گويد. موالنا مي. »امبهر رضاي يوسفان در چاه آراميده«يا نباشد، من حاال چون هست در اين جهان هستم، 

ام. من هر موقع بخواهم ، يعني من در اين جسم و ذهن حبس نيستم، من نقل كرده»امحبس از كجا، مال كه را دزديده

  گويد. كنم. اينها را موالنا ميام سر برود پرواز ميآيم پايين. اگر حوصلهكنم، ولي به خاطر شما ميپرواز مي

. فرض كنيد آن خورشيد، خورشيد تابددر تمثيل گفتيم يكي باالي جو زمين است، در باالي جو زمين خورشيد هميشه مي

بيند اين خورشيد هميشه خدا باشد. قبل از اينكه وارد زمين بشويم، بياييم روي زمين فرود بياييم، يكي اگر آنجا باشد مي
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ميرد تابد و نميشويم كه خورشيد خدا، خدا هميشه ميتابد و قبل از اينكه وارد اين جهان و ذهن بشويم، ما متوجه ميمي

  يك شعاعي از آن هستيم و ما هم مردني نيستيم.  و ما

شود چون رسد، دچار شب و روز ميمي فرض كن يك آدمي را بياورند سطح زمين، بستگي به اينكه كجا به سطح زمين 

شويم، هويت ميزمين در حال حركت است، ذهن ما هم در حال تغيير و حركت است. بستگي به اينكه با چه چيزهايي هم

شويم. شب و روز همين شادي و غم شود كه دچار شب و روز ميشود. يكي از تغييرات بينش ما اين ميعوض ميبينش ما 

ها هويت شدگيهم است. ولي اين شادي و غم خيلي فرق دارد با آن شادي كه آنجا بود. اينجا شادي و غم وقتي در حركت

  ها و حالت مصنوعي دارد. هويت شدگيهم از كم شدن آيد و غمها ميهويت شدگيشدن هم افتيم، شادي از زيادمي

بيند كه آنجا اصًال شب نبود، اينجا چون زمين حركت يعني فرض كن آن كسي كه باالي جو زمين است، بيايد به زمين، مي

رق شود. ولي اين شب و روز با روز آنجا فكند و هر قسمتي كه رو به خورشيد باشد روشن است، دچار شب و روز ميمي

  شود. اين مال ذهن است، آن مال زندگي است. دارد. آنجا هميشه روز بود و روز دائمي بود، اين شب و روز هي عوض مي

تابد، اين را دوباره برگردانند حاال فرض كن آن كسي كه آمده روي زمين، يادش رفته كه باالي جو زمين خورشيد هميشه مي

ايم، خورشيد تابد. چون زمين را ديدهشب و روز را، اينجا هميشه خورشيد مي ببرند بگذارند آنجا. ما زمين را ديديم،

تابد. پس من مردني نيستم. چون اولش زياد آگاه تابد، يك پختگي در ما ايجاد شده، پس اين خورشيد خدا هميشه ميمي

رويم باالي جو شيارانه داريم ميهويت شديم با چيزها، آگاه نبوديم. االن هنبودم. اولش كه آمديم ما به اين جهان، هم

  بينيم. زمين، يعني دوباره با آن نور 

گوييم اين تن چه هست. خوب اين تن وقتي كه روي زمين بوديم با شويم كه ما مردني نيستيم و مييك دفعه متوجه مي

هويت بوديم. االن كه مكرديم كه ما فاني هستيم، ما اين تن هستيم. با تن هم هكرديم، فكر مييك محدوديت نگاه مي

گويد تابد، آن كسي كه آنجا هست باالي جو زمين كه روي زمين هم نيست، ميآن نور هميشه مي مي بينيمآمديم باال 

  كنيد. زمين اصًال براي من مهم نيست كه بچرخد يا نچرخد. اصًال زمين هر طوري بشود من اين باال هستم. توجه مي

چرخد، من اصالً بيرون آمدم دارم چرخد يا نميگوييد كه مهم نيست اين ذهن ميشويد، ميشما هم وقتي از ذهن آزاد مي

هويت ذهن هم توي و اگر يك وضعيتي پيش بيايد، يك اين قدر آزادي پيش بيايد كه اصًال ديگر .كنمذهن را تماشا مي

شما آزاد شديد. شما به خدا زنده هويت شدگي نيست، خوب نرويد شما، نكشد ذهن براي اينكه در شما هيچ هم شده

شديد، جاودانه شديد، خوب اين كسي كه جاودانه شده، به خدا زنده شده، عزرائيل چه دسترسي به او دارد؟ عزرائيل 

  گيرد.هويت هستند با چيزها، مييعني هم ،آيد جان آدمها را روي زمين هستندفرشته مرگ است كه مي
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ميريم. يعني گيريم داريم ميشود، واي عزا ميمان هستيم، موقع مرگ ميبا جسم هويت شدهآيد ما هنوز هموقتي مي

چي ما بميريم، مردم بمانند، غذا بخورند، ما بميريم برويم غذا نخوريم. اين يعني چي؟ مردم باشند ما نباشيم. ولي از آن 

 يدهم جانم را، هنوز زندگ ينه نم نديگو يكه م رديگ يم يكشت يبا كسان ليعزرائ نيپس بنابر ا د،يريم يشما نم نگاه،

  .ها را دارند نكيهنوز آن ع يعني ستند،يعاشق ن !شود يچه بدهم؟ نم ينكردم، برا

دارد، با  يها را برم نكيع نيرسد، تمام ا يم يرسد، هفتاد و پنج سالگ يم يكه به سن هفتاد سالگ يفرق دارد انسان 

چهل  ،يسالگ يتا سن س ما .ديآ ياصال ترس م ،يترسد از همه چ يبرنداشته مرا برنداشته، آن كه  ينكيع چيكه ه يانسان

ها  يشدگ تيبدن و فكر و هم هو يوقت م،يهست تيهم هو نهايبا ا م،يده يبه رشد در چهار بعدمان مرتب پز م يسالگ

آن  يل از نظر جسمكه، حداق ميساله باش ستيمثل ب ميتوان ينم يشصت سالگ گريكنند به افول، خوب ما در د يشروع م

ها  يآن موقع بعض م،يده يمان را از دست م يزندگ ميما دار نديگو يها م نكيآن ع جهينت رد م،يبكن ميتوان يكارها را نم

 يم م،يكار را بكن نيا ميخواه يكردند كه م يم جاديرا ا ندهيگردند به گذشته، قبال آ يها را دارند برم نكيع نيكه هنوز ا

گفت حاال  يكه م طانيحالت ش نيا ن،يپس بنابر ا ،كه با آن ستين يا ندهيآ ؟يا ندهيچه آ يتاد سالگهش گريفهمند كه د

  گردند به گذشته. يبرم جهيدر نت م؟يدار ندهيدر آ يشرفتيكه ما، چه پ ستين يا ندهيرا نگاه كن، آ ندهيآ

فالن  يكار را كردم، چهل سالگ نيا يالگس يكار را كردم، س نيا يسالگ ستيحاال برو به گذشته، بگو ب ديگو يم طانيش

به قول  ندهيخواهند بروند آ يهستند هنوز م يها كه در جوان يليخ نيهم يكار را كردم، به آنها پز بده، به گذشته، برا

را  زهايچ نيا ديتوهم است، ما با نهايبه گذشته، همه ا ميآ يشوم م يم هك ريگفته به من وقت بده، و پ طانيموالنا، ش

نمانده و آزاد شده اند، از جنس  يشدگ تيهم هو چيكه ه يبه كسان يبه آنها دست داره و راه دارد، ول ليعزرائ م،يناسبش

  ندارد. يشده اند، دست و راه رايخدا شده اند، نام

 ٧٢٨ ةمولوي، ديوان شمس، غزل شمار

 ُكشتگان نعره زنان يا َليْتَ قَْومي يَعَلمُونْ 

  ُكشدر و پيدا ميدهد دلداُخفيه صد جان مي

 دهيناهمان اياجازه داده اند خدا آنها را بكُشد  يعنيكشته  ديگو يم نكهيمرده اند، ا يكه به من ذهن يكه كسان ديگو يم

جهان است،  نيبه ا يارياست، با فرستادن هوش يهم با نعره شاد شانيزنند، نعره ها يبكند با كن فكان، آنها مرتب نعره م

دانستند،  يكاش مردم م يكه ا عَلمون،يَ يقوم تَيلَ اياست، درست است؟ كه  انجه نيت، بركت به اجهان اس نيخرد به ا

  .دانستند يكاش قوم من م يا
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 يكند به خودش، صد جان م يخدا ما را زنده م يبطور پنهان م،يريم يم يما به من ذهن يكه وقت ديگو يو مصرع بعد م

 يجان او به ما اضافه م ميشو يكه ما آزاد م يشدگ تياز هر هم هو گر،يرت ددهد، به عبا يم ياريبس يجانها يعنيدهد 

 م،يكن يكه نگاه م يكُشد، با من ذهن يكُشد، ظاهرا م يخدا، و ظاهرا م يعنيكند، دلدار  يشود، بالخره به خودش زنده م

 يم رصف م،يشو يكوچك م م،يشو يكوچك م م،يشو يكوچك م م،يريم يذهن، ما م يها نكيبا ع م،يكن يبا ذهن نگاه م

  .ترس و ضعف هستند نهايدانند، ا يبودن، مقاومت كردن را قدرت م نيها خشمگ يبعض .ميشو

اوقات واژه دارالغرور را به  يغلط است، گاه مينيب يكه با ذهن م يزيما هر چ ديگو يكُشد، اوال كه موالنا م يم دايپ نيو ا

ها و قوام  يشدگ تيكند به هم هو يكند، و فرار م ياز آن فرار م رد،يپذ يمرا ن ارانهيدرد هوش يبرد، و من ذهن يكار م

غلط  ند،يب يو بد م رون،يو توجه گرفتن از ب دييبر اساس آنها تا ايگرفتن،  يدادن به آنها، پز دادن از آنها، از آنها زندگ

  نباش. ينطوريكه شما ا ديگو ياول هم م ،يدهد من ذهن يم صيتشخ

اش آب هست،  يكيگفت كه دو تا درب هست،  ،يمن ذهن دنيو اشتباه د دنيد يعوض نيدر ا ميواندخ ياقصه كي در

روند  يكه از آتش م ييآورند، آنها يروند داخل، بعدش از آتش سر در م يكه از درب آب م يياش آتش است، آنها يكي

  آورند. يگلستان و سبز و خرم سر در م يجا ايداخل، از آب 

از  يعنيآورد،  يشود، از بهشت سر در م يوارد م ارانهيكه از درب درد هوش ياست كه هر كس نيرت از اعبا ليتمث نيا و

هست، و آن كه  يشدگ تيفرار كند، كه انداختن هم هو ارانهيخواهد از آتش درد هوش يم يشود، من ذهن يآتش وارد م

 يها زندگ يشدگ تيشدن و از هم هو تيهم هو شتريشدن و ب تيهم هو يعنيآب  ند،يب يآب م يدر ظاهر من ذهن

 يزيشروع شد، آن چ شيدردها ينيب ياز آن درب داخل، بعدش م يرو يم يبه نظر او آب هست، وقت نيخواستن، كه ا

  .شد بعدا آتش شد يم دهيكه سبز د

آشكار  يعنيكُشد،  يم دايپ .مينيب يما اشتباه م يعنيدارالغرور است،  مينيب يبا ذهن م يجهان وقت نيا ديگو يم جهيدر نت

كه  يعبارت عرب نياما ا د،ينباش يشده شما متك تيذهنِ هم هو ديبه د ند،يب يكه آشكار است، ذهن م يزيكُشد، و چ يم

دهد، و آن  يو خردمندانه به ما م ارانهيرفتار هوش يالگو كي نكهيمهم است، به لحاظ ا اريبس اريقرآن هست بس هيآ

   .هست، بله نياسيآمده، از سوره  نجاياز ا نياز كجا آمده، ا مييبگوكه  الكه، او نستيعبارت از ا

   ٢٦و٢٧)، آيه ٣٦قرآن كريم، سوره يس(

)۲۶( 

 دانستند،گفته شد: به بهشت درآى. گفت: اى كاش قوم من مى
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)۲۷( 

 شدگان درآورد.كه پروردگار من مرا بيامرزيد و در زمره گرامى

 يرفتار يو الگو ست،يبلد ن ييفضا گشا يمن ذهن كه ديگو يدارد م گريكند، به عبارت د ياشاره م هيدو تا آ نيموالنا به ا

 اي يرونيب يها تيگشوده شده را به خاطر پاراز يفضا نيفضا گشوده شده، ا د،يكن يفضا را باز م يكه شما وقت نستيا

 يهم گشوده شده كه اصال بهشت است، اگر ب اديگشوده شده اگر ز يفضا نيا د،يببند دينبا رونيدر ب يكس كيرفتار 

است كه در مركز ما باز  يتينها يب يفضا نيهم ديگو يم نجايكه ا يبهشت نيپس ا د،ياشده كه وارد بهشت شده تينها

 يعنيگفته شد،  ديگو يدر باال م يعنيدرست است؟  م،يشو يشود، ما از جنس خدا م يها برداشته م نكيد و عشو يم

واكنش نشان بدهد، و شما با گفتن  ديآدم نبا نيو ا ،است يبد تيدر وضع اياست كه ُكشته شده  يراجع به شخص شهيهم

 يگريواكنش د ايسرزنش  ايمالمت  نكيع يمن ذهن ديگذار ينم ،ينديب يدانست، فضا را نم يشخص م نيا كاشيا نكهيا

  .ديدار ينگه م شودهخشم به چشم شما بزند، و فضا را گ اي

 يشما م يمن ذهن يدر مقابل رفتار او، ول ديگشوده شده دار يكند شما فضا يم يكار كي شما مثال فضا را، فرزندتان پس

 كاشيا ايدانست  يبهتر م كاشيكه ا دييگو ينشان بدهد، و شما م كند ببندد و واكنش يم يدارد سع ايرا ببند،  نيا ديگو

  داند. يكه م دييبگو دييآ يدانست، نم يم

 نيكند، و علتش ا ينم نيكردند نفر يكه به او بد يآن كسان حيهم گفته شده، مس حيعبارت در مورد مس نيضمن ا در

گشوده شده دارم،  يبه مركزم، من آزادم و فضا ديآ يم نيشوم، نفر يبكنم از جنس آنها م نياگر نفر ديگو ياست كه م

 نيزنند ا يصورتت م نيبه ا يليس كي نكهيا ليتمث نيكند، ا يم هيعدم واكنش را توص نيبنابر ا ستم،ين نياز جنس نفر

  .است واكنش عدم شيمعن ست،يضعف ن شيبرگرداند، معن ديرا با

 يدانند چكار دارند م ينم نكهيا يبرا ؛ديگو يم حيمس ؛را ببخش آنها ديگو يم ايدانستند،  يم كاشيكه ا نيهم نيو ع

 دييگو ي، شما هم م»دانند يقوم من نم« ديگو يمشابه آن است كه م زيچ بايموالنا تقر نجايالگو كه ا نيشما از ا ايكنند، آ

 ينم ينه به لحاظ من ذهن داند يدهم، همسر من نم يدارم، واكنش نشان نم يفضا را باز نگه م نيداند، من ا يبچه من نم

كه كشته شدند و وارد بهشت شدند،  ييكُشتگان، آنها نيدهم، پس بنابر ا يلحظه من واكنش نشان نم نيا يعنيفهمد، 

  واكنش نشان بدهم. يبا من ذهن م،فضا را ببند ديكه من با نديگو يبندند، نم يفضا را نم نيشده، ا تينها يفضا ب
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 يم كاشيرا، ا علمونيَ يقوم تَيلَ اي نيخورده، شما ا ايخورد،  يبه شما م ياصدمه كيكه ظاهرا  ييها تيدر وضع پس

از جنس همان  د،يشو يم نيجنس نفر از ست،يچون به نفع شما ن .ديبند يرا نم يعشق يو فضا ديبر يدانستند را به كار م

  آمده، درست است؟  شيكه االن پ ديشو يم يزيچ

 كاشيكه ا ديگو يفضا باز شده، م يعنيكه،  ديخواهد بگو يفر است كه وارد بهشت شده، من كيپس حاال داستان راجع به 

 يگرام ايشدگان با او  يكيو من در زمره  ديها را برداشت و مرا آمرز نكيع نيدانستند كه پروردگار من ا يقوم من م

  شدگان در آمدم.

خورده  كياگر شما  ديگو يكه، م ديگو يبه ما م تيب نيرا در ااش  يرا گرفته و كاربرد عمل نهايا هيدو تا آ نياز ا موالنا

و  ديباز هست تينها يب يفضا كيتمام شد رفته و شما  گريكه د ديمُرد ياگر اصال بطور كامل به من ذهن د،يفضا را باز كرد

من اثر بگذارند،  يخواهند رو يكنند و م يرا م يمن ذهن يكارها نيكه دارند ا ينكسا نيگفت كه ا ديخواه شهيشما هم

 دييبگو دييآ ينم د،يواكنش نشان بده دييآ يكنند، نم يدانستند چكار دارند م يم كاشيدانستند، ا يبهتر م كاشيا نهايا

  فضا را ببند. نيكه ا ديگو يمبه ما  ييروين كيكنم، چون هر لحظه  يم ديتقل نهايدانند، من هم از ا يم نهايا

كاربرد  تيب نيدر مورد ما ا ست،ين يگشوده شده دارند مسئله ا تينها يب يموالنا كه فضا مثل ييالبته در مورد آدمها نيا

ها را  يشدگ تيهم هو يسر كي د،يها را برداشت نكيع نيتعداد ازا كيو  ديديخرده زحمت كش كيدارد كه شما 

 د،يدار يشدگ تينوز هم هوكنند، ه كياست كه شما را تحر كنكه مم ديدان يم د،يگشوده شده دار يو فضا د،يانداخت

كه  دييو دائما بگو دياست كه شما فضا را نگه دار نيو عالج شما ا د،يممكن است به آنها دست بزنند، و شما فضا را ببند

 يفضا را ببندند، من ببندم، من نم نيخواهند ا يم نهايحالت است، ا نيگشوده شده بهتر يفضا يعنيدانستند،  يم كاشيا

  داند. ينم يمن ذهن يعنيدانستند،  يم كاشيا نكهيا بندم، با چه؟ با

 يمن م يمن ذهن كاشيا دييگو يكند شما را، م يم كيدهد، و دارد تحر يدارد م تيخود شما پاراز يمن ذهن ميآمد حاال

د، و ظاهر كرده ان دايصد جان پ يبطور پنهان نميب يمن م نكهيا يتوانم ببندم، برا يفضا را نم نيداند، من ا يدانست كه نم

  .رميم يمشوم و  ياست كه من دارم كوچك م نيا هيقض

خواهند من  يكنند، آنها م كيكنند مرا تحر يكارها را م نيكه ا ييو خانمها انيآقا نيكه ا دييگو يشما م گريعبارت د به

 دييگو يا مرتب مشم يعنياثر دارد،  ميباش فيضع يمن اثر ندارد، ول يبدهند، خوب بدهند، رو شيخودشان را نما يذهن

و  د،يبند يدانست، و نم يهمسر من م كاشيدانست، ا يفرزند من بهتر م كاشيا د،ييگو يحاال قوم من را نم كاش،يكه ا

 ايدهد، شما ن يدهد، به شما خرد م يگشوده شده به شما بركت م يفضا نيا د،ياالن زنده هست تيبه خدائ ديدان يشما م
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دانستند را  يم كاشيا يفضا را ببندد، و مرتب نعره  نيچشم شما بگذارد ا يجلو يمن ذهن نكيع كيكه  ياجازه بده

 شيدانست كه من ذهن يم كاشيكند، ا يم كيكه دارد شما را تحر يديرس يبه هر كس ،يديرس يتيبه هر وضع يعنيبزن، 

  بشود. نيخشمگ ديدانست نبا يم كاشينگذارد، ا شيرا به معرض نما

 ينسبت به من ذهن يام، اگر كامال كه مرده امرده يمن تا حدود ييبگو يديد ياز من ذهن ينشهر واك ،يهر رفتار يعني

كند  يم نيرا خشمگ شيمن ذهن يكيكنند،  يعمل م حيمثل مس گريرا بگو، به عبارت د نيخوشا به حالتان، باز هم هم

 يما را م اياست گفت موج در تانادي ،يفرست يم يشاد موجبكند، شما موج بركت، موج آرامش،  نيكه شما را خشمگ

دانست، من فرستادم  يم كاشيا دييگو يم ديشما دار نكهيا يعني ،يكيدر مقابل خشم  يموج آرامش، موج شاد نيكُشد؟ ا

 يم كاشيدانستند، ا يم كاشيا نديگو يو زنده شدگان به خدا دائما م يمردگان به من ذهن ايبركت را، پس كُشتگان، 

  خدا كمك كرد.  م،يشد دهيها را خدا برداشت، آمرز نكيو ع مياو به خدا زنده شده م،يارا باز كرده دانستند كه ما فضا

 يشدگ تيها را بردارد، هم هو نكيع نيخدا با كن فكان ا ديشما اجازه بده يعنيشدن  دهيچه؟ آمرز يعنيشدن  دهيآمرز

گناهان ما  نكهيا يعني دنيآمرز گر،يد نيا يعني دنيزآمر ،يهمانش انجام بدها عمل ناو شم رد،يشما را از شما بگ يها

عمل ناهمانش  يعني م،يبردار يكي يكيرا  نهايكه ا يبا زندگ ميكن ركتمشا ديما هستند، ما با يها يشدگ تيهم هو نيهم

 يما معبارت ش نيدانست، با هم يم كاشيا ،»علمونيَ  يقوم تَيالَي«راه مزاحم ماست،  نيدر ا يانجام بشود، و اگر كس

  جلو. ديرو

چه؟ آن  يعنيجوابش را بدهم،  ديكند، من هم با يچكار دارد م داند يم نيا ديگو يم يمن ذهن د؟يگو يچه م يذهن من

 ريزدند، ز يليكه س ديگو يموج بفرست، نم يعنيرا نشان بده،  نطرفيگفته آنطرف را زدند، ا حيچه گفته؟ مس حيمس

خواهند شما را  يم نكهيا يبرا ا،يشدن با خدا به در ن يكينكن، از  نيضا را نبند، نفرف ديگو يبگذار تو را بكُشند، م يليس

 رند،يگشوده شده را از تو بگ يفضا نينگذار ا ،يزنده شد يتو تا حدود ،يزنده شد گريتو كه د يياياگر در ب اورند،يدر ب

وارد  ارانهيچون شما هوش ندفعهيبهشت شده، ا كه كُشته شده و وارد يكه هر كس يبا شعار ح،يشعار، با شعار مس نيبا هم

  دانستند. يم كاشيا دييكه بگو ديرا دار يپختگ نيا د،يو پخته شد ديديو زحمت كش ديبهشت شد

مثل  د،يشما هنوز پخته نشد نكهيا يشود، برا يخوب چرا نم ؟يزيچ نيشود همچ يمگر م ديگو يبشنود م يذهن من

گذارد، شما  يجلو شما م ياتفاق كيخدا  ريقانون قضا، تدب ،يناظر ذهنت هست دييآ يزدند، شما هم م ينخود كه سرش م

دارم،  يشدگ تيهم هو ييگو يم ،يكن يتامل م ينينش يم ،يبرنج ،يبشو نيخشمگ ،يواكنش نشان نده نكهيا يبه جا

و خالص  دنيدرد كش ارانهيهوش نيخوب ا .بكِشم ارانهيبكِشم، هوش ديدرد دارد، با ندازم،يب ديكنم، با ييرا شناسا نيا ديبا
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 ييآدمها يعني ،»علَمونيَ يقوم تَيلَ اي« د،يتواند بگو يآدم پخته م كيكند، پس  يپزد، شما را پخته م يشدن شما را م

  . ستين يخودخواه ياز رو نيدانند، ا يكه در اطراف من هستند نم

فرعون  ايزند، دو راه هست كه  يرا م نهايا يواهجهل و خودخ ياز رو يمن ذهن يزند، ول يم يحرف نيهم همچ يذهن من

 يباورها يسر كيداند كه، با  يرا نم يشدگ تيكس هم هو چياز من، چون ه ريفهمد غ ينم زيچ چيه چكسيما، ه ميهست

فهمد  ينم زيچ چيكس ه چيپس ه ند،يب ينم يآنطور كس چيچون ه ند،يب يم يشده، جهان را آنطور تيهم هو يخاص

كه پخته  يآدم كي ديگو يرا م نيا د،يگو يرا نم نيا .است يمال من ذهن نيجورش است، كه ا كي نيا ،يمفه يفقط تو م

 ينطوريهم نياش را انداخته، پخته است، ا ياديمقدار ز نيشده، انداخته، پخته شده، انداخته، انداخته، انداخته، انداخته، ا

دهد، اول  يپرد، واكنش نشان نم يكند، نم يتامل م ،يسه روز حت دو ند،ينش يافتد، م ياتفاق م كي يپرد باال، وقت ينم

كه  يكه كسان داندي. آن فضا مديگويرا م نآآن فضا  نكهيا يبرا كند،يشروع م نيهم با .دانستند يم كاشيا ديگو يم

كار را  نيا دانستنديم اگر دانند،ينم رون،يشما را از آنجا بكشند ب خواهنديو م گذارنديم شيرا به معرض نما يمنِ ذهن

  .تندهس طاني. آنها عامل شكردنديبه شما كمك م دانستنديم كردند،ينم

 ديباز كرده باش نقدريفضا را ببندند، مگر شما ا نيا خواهنديم د،يكار را بكن نيا ديكه شما اگر بخواه ميهم بارها گفت نيا

 هيدر مراحل اول نكهيا يبرا م؟يكنيصحبت م نقدريكند. چرا ا شما اثر ينتواند رو يكس ديپخته شده باش نقدريفضا را، ا

  :رديشما را بگ يتواند جلويمردم م يهاناهمانش مزاحمت

  ١٢٢١ تيدفتر پنجم، ب ،يمثنو ،يمولو

  انيانس نياو ز ديجو استعانت                 چون عاجز شود در افتتان ويد
آدمها  ويد ند،ينشيساكت نم طانيش ْعلَُمون،يَ  يَقوْم تَ يْلَ اي: ييبگو ،يفضا را باز كن ،يخودت كار كن يرو ياگر بخواه شما

با ما،  ديهست اريانسانها، كه: شما  يعني ان،ياز انس خواهديكمك م يزيسراغ تو. عاجز بشود در فتنه انگ فرستديرا م

 ديكار را بكند، برو نيا دينگذار ديبرو د؟يستيمگر نوكر ما ن د،يما هست اريشما  كه ،يجانبدار د،يجانب ما هست ياري

 د،يستيمن خارج بشود، مگر جانب من ن ياز نوكر خواهديم نيفضا را ببندد، از جنس من بشود، ا ديبگذار د،يكن كشيتحر

  از من.  ديكن يپس طرفدار د؟يستيطرف من ن

هر  يعني ؟يچ يعني وزديباد كژ م وزد،يمتوجه شد كه باد به او كژ م مانيگفت سل باشد ادتانياگر  مان،يدر داستان سل

لبخند  ييآدمها كي ند،يبيمطلوب و مساعد را م يزهايتمام چ رون،يب ديآيفضا را باز كرده است، صبح كه م نيكه ا يكس

 نيا مانيسل رسد؛يمهر تو به همه م اندازند،يكارت را راه م يرويهر جا م كنند،يبا او كار م يبا خوش اخالق زنند،يم
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كژ َمَوز،  ،يوزيكه بود. به باد گفت كه كژ م ستين ينطوريا شود،يخراب م يكه ِا كارها دارد ه ديددفعه  كيبود،  يطور

 ار نيگفت ا .شيدفعه متوجه شد تاجش كج شده است، تاج پادشاه كيبعد  ن،يكژ منش ن،يباد هم به او گفت كه كژ منش

   ؟يچ يعنيباز هم كج شد.  ديدرست كنم، درست كرد د

ها به و فرم شوديدارد از كنترل شما خارج م زهايبلكه چ ست،يكه نه تنها اوضاع مناسب ن ديشويه مشما متوج يعني

دارد، رفت مركزش را  ياشكال كي ديفهم مانيسل .هست ياشكال كيكه  شوديپس معلوم م گر،يد ستنديفرمان شما ن

 دهيناهمان ؟يچ يعنيدلش را سرد كرد،  يوقتشده است، دلش را به آن سرد كرد،  تيهم هو يزيچ كيبا  ديكرد، د وجستج

او، باد  اريدر اخت زيهمه چ د،يجهان فرم رس يدوباره به شاه يعنيدفعه تاجش درست شد.  كيكرد، انداخت آن را دور، 

  . يزيچ كيگفت ها حاال شد  دن؛يهم شروع كرد درست وز

را  يشدگ تيهم هو كي ديخواهيب، شما موخُ  يباشد. ول يشدگ تيهم هو دينبا م،يكه ما باش مان،يدر مركز سل سپ

توجه  شود،ينه، نم نديبخواهند بگو هايليممكن است در دور و بَرتان خ يخوب بود ول يليخ د،ياگر خودتان بود د،يبردار

 كه من ديدانيشما نم دييو بگو ديو نعره عشق و خرد را بفرست ،نددانيقوم من، نم دييبگو ديشما آن موقع با د؟يكنيم

  به خدا.  شوميزنده م يو به طور پنهان يبه منِ ذهن رميميدارم م

 ٧٢٨ ةمولوي، ديوان شمس، غزل شمار

 از زمينِ كالبد برزن سري وانگه ببين

  ُكشدَكشد يا ميكاو تو را بر آسمان بر مي
 كنم،يفكر م نيهم يعنيهست؟  يخاكش چ ها؛يشدگ تيمنِ هم هو نياز خاك ا ها،يشدگ تيهم هو نيا نياز زم ديگويم

به صورت حضور ناظر به  رونيب اوريدو تا فكر سرت را ب نياز ب ميسر بزن، با تسل گر؛يفكر د كيبه  پرميتمام نشده م

به ذهنمان  شود،يم ليعقب، ذهن تعط ميكشيم م،يشويم ميكه تسل يوقت م؟يشويحضور ناظر م يذهنت نگاه كن. ك

 نيكه از ا ديكنيدرك م يشما وقت شوند،يآرام م يفكرها وقت ني. اميپريآن فكر نم فكر به نياز ا گريد م،يكنينگاه م

 يزندگ ديرا با شمامسائل  كند،يمسائل شما را حل نم كند،يم جاديتند تند فكر كردن فقط مسئله ا دن،يفكر به آن فكر پر

  .حل كند ديايب يخرد آنوَر ديحل كند، با

 نياز وسط ا شوند،يفكرها قطع م نيا ييجا كي. ديكه تند تند فكر كن ديعجله ندار د،يكنيفكرها را آرام م نيپس بنابرا

خدا كه من را  نيِا ا دينيبيم ديكنيها چه خبر است؟ به صورت حضور ناظر نگاه م رون،يفكرها ب رياز ز د،يزنيشما سر م

به قدر  خواهديبه آسمان بكِشد، م خواهديرا م من كند،يم ليبكُشد، من را دارد به آسمان تبد يبه منِ ذهن خواهديم
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 يذهنم بود كه وقت يسطح ديمن را بكُشد. آن د خواهديكند، نم تينهايمن را ب خواهديم .خودش زنده كند تينهايب

  ام. فكر كنم مُرده شود،يكوچك م ميمنِ ذهن

را  ميكوچك شدم، من را كوچك كردند، آبرو كنم، چون نيده برابر آن توه خواهميم شوديم نيبه من توه يمجلس يتو

 شيكوچك شده است، پ ميكردند، منِ ذهن بتيرا بردند؛ كدام آبرو؟، پشت سر من غ ميحرفها: آبرو نيما از ا ديديبردند، د

به او.  يكه تو كتابها است، دانش آن است كه زنده بشو ستيسواد آن ن گر،يد ي؛ بهتر، نداريهمه گفتند تو سواد ندار

 ،يشدگ تيهم هو كيشده است؟ به  نيتوه يبه چ مينيبب ديبا شوديم نيهر جا كه به ما توه دهد،يم بيرا قضا ترت نهايا

  است كه من را ناراحت كرد؟  يچ نيا دييگويم د،يشويجا است كه شما پخته م نيهم

 يزيمن؟ به خدا هم چ تيخدائزنده من؟  يبرخورد؟ به زندگ يخانم به من برخورد؟ به چ ايآقا  نيحرفِ ا نيچرا ا

از  يرا وقت نهايهست؟ ا ياش برخورد؟ چبر خورد، به كدام جنبه ميبرخورد؟ اگر به منِ ذهن ميذهنبه منِ  اي خورد؟يبرم

فكرها هم درد  نيا نيو ب يرويبا عجله م گريبه فكر د ياز فكر يمشغول هست ي. وقتينيبيم يزنيكالبد سر م نيزم

 ديكه نبا ميآرام، بفهم م،يآرام بشو ديبا م،ينيبينم يزيچ مان،يفكرها مان،يدر دردها ميگم شد م،يشد جيهست، خوب گ

 يمن چ مييبگو م،يخلوت كن ياگوشه كيها موقع يعقب، بعض ميتأمل، خودمان را بكش م،يعجله نكن م،يتند تند فكر كن

  درد دارم؟  نقدريهستم؟ چرا ا يدر چه وضع خواهم؟يم

آن  خورد؟يمختلفم برم يهابه قسمت نقدريچرا حرف مردم ا ست،ين گفته فعل توست، پس فعل مردم نموالنا به م

من غلط  نكيع نيچرا ا نم؟يبيم نكيدارم؟ با كدام ع يشدگ تيها هستند؟ من چه هم هومختلف كدام يهاقسمت

نه؟ تا حاال  اي كبار؟يشدم  ميحاال تسل تا شوم؟ينم اي شوميم مياصال من تسل ايآ م؟يديد يزندگ نكيمن با ع ياست؟ ك

   دم؟يند اي دميخدا جهان را د نكيبا ع كباريجهان  نيا هكه آمدم ب

 يسلطه گرفته است و زندگ رياست و من را ز كيسلسله فكر كه اتومات نياز خودتان، شده تا حاال كه ا ديكنيشما سوال م

سر  كالبد نيد و از وسطش من سر بزنم؟ موالنا گفته است از زممنفصل بشو ييجا كيكرده است  ميفكرها قا نيا ريرا ز

بلند شدم؟ به  يدفعه به صورت زندگ كيبلند شدم؟  يبه صورت مِن ذهن شهيهم ايبكن، من سر زدم؟  ينگاه كيبزن 

  . گريد ميريبگ اديرا  هانيكه ا ميخوانياست؟ خوب موالنا را م ينطورينه؟ چرا ا دم؟ياو د ديبلند شدم؟ با د تيصورت خدائ

وم *** ت  یان   ***  
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 ٧٢٨ ةمولوي، ديوان شمس، غزل شمار

 دهدستاند، راحِ روحي ميروِح ريحي مي

  ُكشدرهاند، جغِد غم را ميباِز جان را مي
 يبافت ذهن كيكه  نامديم يتوهم ديد كي  نامد،يم يروح توهم نامد،يم يرا روح باد يكه روح مِن ذهن دينيبيم پس

و  خورديم خورد،يكرم كه م كياست مثل  ياباشنده كي) دارد، و Autonomy( يخودش اُتونوم يت، كه البته برااس

به گذرا بودن  كندياشاره م ديهم دارد. شا يواقعا عقل باد يروح باد نيو ا .ديايآن قرار است شاپرك به پرواز در ب ياز تو

ما كه به  ياصل ياريما، هوش ي. روح اصلميريما روح خودمان بگ ديوح را نبار نيواقعا. ا ستيروح، كه روح ن نيا يهاهيپا

  .كنديم جاديا يجسم ياريروح هوش نيا ست،يروح ن نيدارد ا ازين يشراب آنوَر

 رياز تصو يعني مان،يهامان، از همسرمان، ازبچه. ما از پولمان، ازملكخواهديم يگذرا زندگ يزهاياز چ يدروح با نيا

. آن موقع روح رديگيجور روح را از ما م نيا نياند، بنابراما شده ديو د ميخواهيم يها، در مركز ما هست، زندگآن يذهن

  : ديگويم نكهي. و اشوديو زنده م رديگيشراب م طرفما، از آن  يما، منِ اصل ياصل ياريما، هوش ياصل

  ١٠٨٦ تيدفتر دوم، ب ،يمثنو ،يمولو

  َمر او را ناسزاست يوانيح قُْوت     استبشر نور خدا  ياصل قُْوت
و بعد  ميريگيم هايشدگ تيهم هو نيو از ا ميريگيم رونيباشد از ب زهايچ نيو توجه و ا دييتأ نيرا كه ما ا يوانيح قوت

 يمنِ ذهن نيما ناسزا است. بعد ا يبرا ،يوانيقوت ح م،يريگيم رونيكه ما از ب ييغذا نيما نور خدا است و ا ياصل يغذا

 كنديهمراه با درد حمل م يمِن ذهن ي. هر كسنيبه بد شگون بودن ا كنديم ارهو دوباره اش كند،يم هيرا به جغد تشب

  خوب نخواهد شد. شيزندگ

جغد غم كه  رود،يم نيجغد غم هست كه از ب نيا دنيو عمل ناهمان هايشدگ تينگران نباش با شناخت هم هو ديگويم

 كنديم جاديدارد و غم ا يدارد، روح توهم  يباد وحكه ر ي. منِ ذهنخورديست به درد تو نما يو بد شگون يرانيكارش و

ما است كه  ياصل ياريو آن هوش كنديپرواز م يزندگ يبعد آن موقع بازِ جان را كه به سو رديگيرا از تو م نيجغد است، ا

 تيآمد هم هو ميكه از اول بود ياريهمان هوش يعنيخالص  ياريما به عنوان هوش نيا يعني شود؛يمتولد م ياز مِن ذهن

شده  نيبد شگون است، نفر كند،يم يخراب كار كند،يم جاديكه چون غم ا ميكرد ما متوجه شد جاديو غم ا زهايشد با چ

  : ديگويكه م ديكنيرا ستاند. و توجه م يآن منِ ذهن ميو گذاشت خوردياست، به درد ما نم



  Program # 788                                                                                               ۷۸۸برنامه مشاره 

  48 صفحه

به ما كه ما  دهديو دارد هشدار م كنديكار را م نياست كه دارد ا يزندگ نيا و، كُشديجغدِ غم را م رهاند،يجان را م بازِ

است. چون ما آزاد  ياسودمند و سازنده اريبس زيناهمانش چ ندي. بله، پس فراميكار را بكن نيا مانيبا مِن ذهن ميتوانينم

شد، جلوه  مي. پس از آن ما خوش شگون خواهرديميو جغد غم م ميكنيخدا پرواز م يبه عنوان بازِ جان، به سو ميشويم

. آن اتفاقات بد نخواهد افتاد، ميستيبد شگون ن گرياز ما ساطع خواهد شد و ما د يداشت، بركات زندگ ميخواه يزديا

 تيهو هم ديد يهانكيع نيا ميهخوايكه ما م افتديم يالمَنون، اتفاقات بد تا موقع بَ يْ المَنون اتفاق نخواهد افتاد. رَ بَ يْرَ

  . ميرا حفظ كن يشدگ

 ٧٢٨ ةمولوي، ديوان شمس، غزل شمار

 آن ُگمان تَرسا برد، مؤمن ندارد آن ُگمان

  ُكشدكاو مسيِح خويشتن را بر َچليپا مي

به  يول كنديم انيحيتَرسا درست است كه اشاره به مس نجايدر ا كند،يم يحيشده را مس تيفكر هم هو نيكه ا ديگويم

كه  يزيمطلب خودش كه آن چ انيب يبرا كنديباور استفاده م كياز  ده،يا كي. و دوباره از ندارد يتعرض نداريد يحيمس

فكر  انيحيخوب مس نكهيدر ا ميبحث كن ميشروع كن نكهي. نه اميريهمان را بگ دياست، ما با ديمربوط به ما است و مف

شده  ينمرده، كجا رفته است و چ حيمس نكهينمرده است نه، ا حيمس كننديو مسلمانان فكر م ،مرده است حيكردند مس

  . كندياستفاده م ليتمث نيندارد فقط از ا يبا آن كار ديني. موالنا هم ببميندار يبا آن كار نها،يو ا

دارد به نكته  يمرده است، ول حيمس نديگويم انيحيب مسوخُ  ينمرده است ول حيمس ديگوياست كه م ياهيدر قرآن آ

كشته  نيفكر كند كه ا ي. اگر كسرديميخداگونه ما نم ياريهوش يعنيدرون ما،  حيمس نكهيا د؛كنياشاره م يمهم اريبس

 نكهيخدا را حس كرده است، ا يعنيكه مؤمن است  يكافر است. كس ،است نيديآدم ب نيب اوخُ  روديم نياز ب شود،يم

  .هايشدگ تينه هم هودر مركزش خدا هست  يعنياست كه به خدا زنده شده است،  يمؤمن كس ديگويم

 يما است. و وقت تيخدائ حياست، چون مس يكشته شدن حيكه مس برديگمان را نم نيكه به خدا زنده شده باشد ا يكس

 تينهايزنده شدن به ب ني. اشوديبه خدا زنده م رديميم يمنِ ذهن نيهم يعني شوديزنده م حيبه مس انسان مييگويم

است،  يمردن كنديكه فكر م يهر كس نيفقط اصطالح است. بنابرا نهاياست، ا حيمس زنده شدن به نيخدا در واقع هم

از مرگ  يعني ترسد،يو م رديممكن است بم ايشود، يتمام م زيهمه چ رديميم يوقت داند،يتن م نيپس خودش را ا

كه امتداد خدا  دانستيم اختشنياگر م شناسد،يخدا را نم است، نيديكافر است، ب ايآدم تَرسا است،  نيا ترسد؛يم

فكر  كُشد،يم بيصل يخودش را رو حيمس ،همان ترسا يعنياو  :كه ديگويدر مصرع دوم م باالخره و رديمياست و خدا نم
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. هرلحظه ميكُشيخودمان را در ذهن م حيكه ما هرلحظه مس كندياشاره م گرددي، و دوباره برمينمرد ا بيصل يرو كنديم

  :ديگوي. حافظ هم مميكُشيا مخودمان ر حيمس

  ٣٤٢ة غزل شمار ات،يحافظ، غزل

  عالم قدس يطوف كنم در فضا چگونه

  تخته بند تنم  بيترك ةدر سراچ كه
 كهيكنم درحال ريس ييكتاي يهستم، آزاد هستم، چگونه در عالم قدس، فضا حيهستم، از جنس مس ياريمن كه هوش يعني

بر  ميكوبيكه ما هرلحظه خودمان را م ديبگو خواهدي. و موالنا مانددهيته ذهن كوبتخ يمرا رو يشدگتيهوهم يهاخيبا م

  .ستين تكار درس ني. اميكُشيتخته ذهن و خودمان را م

 نيا انيحيمس نكهيبه ا كندي. اشاره مميكنيكار را م نيما هرلحظه ا يعني» كُشدكاو مسيحِ خويشتن را بر َچليپا مي «

 نكهيبه خودمان، ا ميگرديرا ندارند. و برم دهيعق نيا نجاياند امرده، مسلمانان كه ظاهراً مومن حشانيسرا دارند كه م دهيا

به  ديكنيم خيچرا هرلحظه م ست،ين يردنكه م دينيبيزنده م ياگر زندگ د؟ينيبيزنده م يشما خودتان را به صورت زندگ

 نيكه ا ديآيرا به ذهنتان و به نظرتان م نيا ديكنيم خيم ديشويشده بلند م تيهوفكر هم كيصورت به يذهنتان؟ وقت

  . ديكنيم ليمرده تبد يمن ذهن كيزنده را به  حيهرلحظه مس يعني .ديشويرد. و شما مرده ممُ

 زنده، زنده ي. چرا؟ به آن زندگكنديكار را كافر م ني. اديكار را نكن نيا ديبگو خواهديم د؟يكنيكار را م نيچه ا يبرا

 نيا ايروح  نيكه به قول حافظ ا ؟به ذهن ؛يشدگتيهوهم لهيوسبه تخته، به ديكنيم خيرا م نيو ا ح،يبه مس د،يشوينم

بند تن است تخته بيترك نيدر اتاق ا ب،يترك نيدر سراچه ا نكهيا يبرا ،پرواز كند ييكتاي ينتواند در فضا ياريهوش

زنده  ميتوانيما م ميكنيچرا فكر نم م؟يادامه بده يبندتخته نيهرلحظه به ا دياست. چرا ما با يبند من ذهنتخته يعني

   م؟ينيبيمرده را زنده م زيچ نيچرا ا م؟يشو

 تانحيشما هرلحظه مس اياست. آ ندهيزمان است، زمان آ جاديا هيشب تيب نيرا در ما به ما نشان بدهد. ا يتيوضع خواهديم

وگرنه  كنديكار را م نيا رديميم حيفكر كند مس يهركس رد؟يميم اي رد؟يمينم حيمس ديدانيشما م د؟يشكُيرا م

. ديانمردهكه  ديشما بدان يعنيلحظه،  نيا ميكنيكار را م نيا مي. ما داررديمينم ميكنيم خيم نكهي. با وجود اشتكُينم

كند و زنده شود  يرا قربان اشيود. من ذهنبش يقربان توانديم رديبگ ميكه انسان در هرلحظه تصم دهدينشان م تيب نيا

قبال هم  د،يرو به او بكن ديهست يتيدر هر وضع ،ينشده. شما در هر سن ريد كسچيه ينمرده، برا كسچيو ه يبه زندگ

 يعني را يكياست كه  نيا هيرا بكَنند شب هاخيبكَند. م يكي يكيرا  هاخيم نيتا او شما را زنده كند و ا ديگفته. مقاومت نكن
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 اشيجسم ليتمث ني. اروديم افتديراه م نييپا ديآيم حيرا باز كنند مس هاخياگر م ،بيصل يكردند رو خيرا م حيمس

 م؟يشكُيخودمان را م حيمس اي ،ميكن يرا قربان يمن ذهن نيا ميما حاضر ايآ نكهيبه ا گردديبرم نهايهرحال همه ااست. به

  قرآن است. هيهم آ نيا. بله. ديشما از خودتان سوال كن

   ١٥٧)، آيه ٤قرآن كريم، سوره نساء(

…… 

 »ا نكشتند و بر دار نكردند بلكه امر برايشان مشتبه شد.ر مسيح …«

 نيبه ا م،ينپرداز زهايچ نيبه ا ميدر حرف كه گفته ا ه،يكشته نشد. در ظاهر قض حيمس ديگوياست كه م هيهمان آ نيا

 ميكنيصحبت م مينشد؟ ما راجع به فرم دار ايكشته شد؟  حيمس ايآ .انديذهن يهاها بحثبحث نيچون ا م،يها نپردازبحث

 د،ياكه بس كنم، زنده شده ديگويم د،يگويم نييهمانطور كه پا .ميبشو دهزن ميخواهيذهن. ما االن م يعنيفرم  نجا،يا

  حرف بزنم؟ ديهنوز با اي ديابود گفتار؟ االن به سِر خدا زنده شده يكاف

 ٧٢٨ ةمولوي، ديوان شمس، غزل شمار

 ُكشندهر يكي عاشق چو منصورند، خود را مي

  ُكشد؟غيرِ عاشق وانما كه خويش عمدا مي
خودش  تيخودش، با رضا ليداوطلبانه با م يكه هركس كنديرا دارد فاش م يقتيحق كيعاشقان مثل منصورند و  ديگويم

منظور از  ميگفت ست،يكلمه كشتن را، كشتن ن مييگويكه م ينطوريشد. ابكُ  ديخودش، خودش خودش را با يو با آگاه

 ميعكسش را دار زهايبا چ مياشده تيهوكه ما هم مانطوره يعنياست.  دنيناهمانش است، ناهمان نديكشتن شروع فرا

 يدرست نكيرا كه ع نكيع نيمن است. من ا نكيع نيدر مركز من است، ا ني. استمين نم نيا مييگويم م،يدهيانجام م

  است.  نيريهمراه است، ش نهايبا عسل و قند و ا نيگفته كه اناهمانش است. به ما هم  نيكنار. ا گذارميم ستين

 يكي نديگويكار را بكنند. م نيا دستنيحاضر ن هايليكار را بكند اما خ نيخودش ا ارانهيداوطلبانه، هوش ديبا يپس هركس

 ايوادار كند  ديشما را با تيب نيكار كنند. ا تواننديخودشان نم شوند،يآدمها وابسته م جورنيبه ما كمك كند. و ا ديايب

. داوطلبانه مثل منصور خودتان دينباش ي. منتظر كسديخودتان كار كن يرو ديبا ارانهيوشخودتان ه نكهيمتقاعد كند به ا

خودش را  ياريو هوش يآگاه يكه خودش را قصدًا و عمداً و از رو ستياز عاشق ك رينشان بده غ ديگوي. مديشرا بكُ 

  . دهنديكار را داوطلبانه انجام م ني. فقط عاشقان هستند كه اكننديكار را نم نيا يذهن يهامن يعنيبكشد؟ 

 ديريبم ديو به اقالمش با ديكن يقربان ديرا با يكه من ذهن دياعد شدهو متقا ديابه برنامه گوش كرده ياگر شما به اندازه كاف

 د،يدشما اثر ندارد و كامال متعه يرو كننديكه دوروبرتان م ييهاآن دخالت ايكار را و انتقادات مردم  نيا دياو شروع كرده
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كار را  نيمن عمدًا و قصدًا و دانسته ا دييگوي. شما مديكنيكار را م نيا ديعاشق گذاشت. شما دار شودياسم شما را م

 ديآيم شيكه پ يتيو چهار ساعته تمركزم و حواسم به خودم است، هر وضع ستي. بكنميرا كوچك م امي. من ذهنكنميم

. خودم را به رخ كنميجا من خودم را بزرگ نم چيآمده من خودم را كوچك كنم. ه شيپ تيوضع نيا نكهيمن آگاهم به ا

رفتم توبه  دمي. اگر دروميو به آن حالتها نم دانمينم يبرتر هيرا ما نيرا كه به من تعلق دارد، ا يزيچ چي. هشمكيمردم نم

  . مواظب خودم هستم. خواهميو عذر م كنميم

به او زنده شده و  يااست كه به درجه يو اسم شما عاشق است. عاشق كس ديكشيقصداً و عمداً خودتان را م ديپس دار

 يرا، مركزش را به ارتعاش درآورده، عسل زندگ شيمركز زندگ ياآدم زنده كي اي يعارف كياست كه حداقل  يكس عاشق

 نيكه ا ديبگو خواهديم ي. چون من ذهنستينحضور، توهم  نيكه ا دانديو م ده؛يمزه حضور را چش يعني ده؛يرا چش

است كه همه هم  ياست. ُخوب عاشق كامل هم كس شقعا همه افسانه است. آن آدم نهايحضور، زنده شدن به خدا، ا

  را از دست داده است. شيهايشدگ تيهو

 ٧٢٨ ةمولوي، ديوان شمس، غزل شمار

 كند هر روز مردم را َاَجلصد تقاضا مي

  ُكشدتقاضا ميعاشقِ حق خويشتن را بي
 ديگويبه ما م يعني. اجل، كنديتقاضا م صدتا ل،يزمان مرگ، باال گفت عزرائ ايكه مرگ  ديگويقبل است، م تيادامه ب نيا

 ديايجل باو خدا است بدون آنكه  يكه عاشق زندگ يرا از آنها بِكَن. و كس تتيبُكُش، هو يكه دار ييزهايچ نيا ايكه تو ب

 انادتياست كه اگر  تيدنباله آن ب نيا يعني. دهديرا از دست م شيجان ذهن نيا د،تقاضا كن ديايب ليتقاضا كند، عزرائ

  :ديگويباشد م

   ٨٤٠ تيدفتر اول، ب ،يمثنو ،مولوي

  تو ِبِجه ياز آن كو بجهد، از و شيپ        مَنه يتو هم بجهد، تو دل بر وَ از
از تو بجهد، تو به موقع از  يشدگ تيهم هو نيا نكهيقبل از ا يعنياز آن كو بجهد،  شيمَنه، پ يتو هم بِْجهَد، تو دل بر وَ از

آدم  نيمرتعش شده است، ا يكه عاشق خدا است و مهر خدا را دارد، دلش به زندگ يف. كسمعرو تيآن بجه، آن سه ب

هم  نيا نكهيقبل از ا يعني كََند،يو عمدًا م ارانهيآنها را از دلش هوش شد،با يشدگ تيهم هو نيوقت رفتن ا نكهيبدون ا

 تتانيحاال هو نيخواهد رفت، از هم يالگس ستيب ديدانياالن بچه شما پنج سالش است، م يعني. رنديبم هايشدگ تيهو

و وقتش بگذرد، االن ممكن  ميبشو اقچ ياگر به اندازه كاف ي. ولنطوريبدنتان هم هم .ديكنيو شروع م ديكَنيم شانيرا از ا
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به  اند، تواصًال مرده نهايا ،يارا گرفته نهايوقتش گذشته است، تو هنوز ا زهايچ يليكه خ ديگوياست كه اجل به ما م

  . يادهيتوهمش چسب

 نگه يچ يآن موقع رنجش بوده است، االن برا ن،يخُوب ا م،يچهل تا رنجش دار يهستند، س نطوريهم هم مانيدردها

هم  يزيچ كي. با يندازيب ديهمان موقع با ،يرنجي. همان موقع كه مندازيب ،يندازيتو؟ وقتش گذشته است ب ياداشته

 نهايا ديگويم يمانده است، رنجشش مانده است، زندگ شيمانده است، نگران شيت، تلخرفته اس نيآن از ب م،يبود تيهو

 نكهيبدون ا تقاضا،يب نداز،ياالن ب نيوقتش خواهد آمد، هم يروز كيكه هستند  مه نهايا نداز،يرا ب نهايا ستند،يكه اصالً ن

  .اندازيرا ب نهايتو به موقع ا برد،يرا م نهايا گريكه د دينيو شما بب رديرا از شما بخواهد به زور بگ نهايا يزندگ

را  نهايا م،ياشده تيهم هو ييزهايچه چ با مينيبب م،يناظر ذهنمان باش ارانهيواقعا هوش ميني. ما بششوديم نياش اخالصه

 يشدگ تيهم هو نيدر ما ا مينيرا بب نهايرفته است، ا نيچه گذشته، از ب ست،يچه وقتش است چه وقتش ن يكي يكي

بصورت  ارانهيكه هوش دينيبي. مميانجام بده ارانهيعمل ناهمانش را هوش م،يبشناس م،يال كن م،ياندازيدارد؟ ب يآثار

عمداً و قصداً بصورت حضور  يچه كس كُشَد،يعَْمدا م شْ يعاشق واِنما كه خو رِ يغ ميعمداً و باال داشت يعنيعمدا  و تقاضايب

  او را بكُشد؟  يزندگ گذارديم اي كُشَديرا مو خودش  كنديناظر به خودش نگاه م

را  نيا كنديدارد از شما تقاضا م ما،به ش دهديكه االن درد م يزيهر چ ند،يآيها به صورت درد مموقع يتقاضاها بعض

 ميشويممنتظر  مينيشنيو م ميكنيلحظه فضا را باز م ني. بصورت حضور ناظر در ارديبم ديقسمت تو با نيا خواهد،ياجل م

كه  يزياست، هر چ يزي. اتفاقات به ما خواهند گفت كه اجل دنبال گرفتن چه چدهنديما م يغاميكه اتفاقات چه پ مينيبب

شما از او، تو با شعور  ديگويهنوز قبل از آنكه آن بجهد، م دهدياگر هم هست، درد نم يبه شما. ول دهديدرد م ناال

  كه دردش شروع بشود، بجه.قبل از آن يليخودت، خ صيخودت، تشخ

 ٧٢٨ ةمولوي، ديوان شمس، غزل شمار

 بس كنم، يا خود بگويم سِِرّ مرگِ عاشقان؟

  ُكشدگر چه منكر خويش را از خشم و صفرا مي
به سِرِّ مرگ عاشقان،  ؟يبه چ د،يزنده شده باش ديبا ديكردياگر گوش م د؟يابس بكنم؟ حرف نزنم؟ شما زنده شده ديگويم

باز هم بگو؟ اگر  دييگويم ايگفتار بس است  گريد د؟يانداخت د؟يشناخت د؟يكرد يرا قربان تانيمن ذهن يعني ،ينبه من ذه

به  يعنيخودم بهش زنده بشوم؟  ايخودم بهش زنده بشوم؟ حرف بزنم  ايكنم  سب ،يباز هم بگو پس گوش نكرد ييگويم

 اي ديشويباز هم حرف بزنم؟ به خدا زنده م ايخدا زنده بشوم  به ديگويم يعني. گريخدا، ِسرِّ مرگ عاشقان خدا است د
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كه منكر است، خودش را با  يكس ديگوي. مديو شما بشنو مييبگو يبه ذهن، ه ميبرو م؟يبازهم گفت و شنود داشته باش

خدا  تينهاينكرد، به ب يرا قربان شيمن ذهن يول ديرا شن زهايچ نيكه ا يكس يعنيخواهد كُشت.  يمنف جاناتيخشم و ه

  بحث و جدل بكند، او منكر است. خواهديو م زنديزنده نشد، باز هم حرف م

 تيفقط هم هو ديگويخدا است. منكر م تينهايفرم ب نكاربعالوه انكار فرم، آن ا مياست كه ما فرم هست نيمنكر ا يعني

و به او زنده  ميستياز جنس خدا ن وجه ما چياست، به ه رونيهستند و فقط جهان ب هانكيع نيهستند، ا هايشدگ

جور  نيما و ا يفكرها نيو هم ميما در واقع منكر خدا هست ديگويانسان است. م ياصل في. منكر عكس تعرميشوينم

به  شهيكه عالقه به جهان هم كند،يرا دچار خشم و عالقه به جهان م ام نيخودش زنده شدن به خداست، كه ا ،يندگز

  . شوديدرد منجر م

كه  يكس ديگويكند، مقاومت كند، قضاوت كند و منكر خدا باشد. م زهيكه آدم ست شوديشم و عشق به جهان سبب مخ

 نيا ديگويزنده بشود. م اكه به خد كنديذهنش را ساكت نم كند،يحرف بزن، بس نم ديگويم يمنكر خدا است ه

راست  ينمرده است؟ ك ايمرده است  حيواقعاً مس كه ديبحث كن ديبرو ديخواهيمن سبب بحث و جدل شد؟ م يهاصحبت

 نيا اي ديبكن يسطح يهابحث ديخواهيبوده؟ م لياسماع اياسحاق بوده است  ايكه آ ديبحث كن ديخواهيم د؟يگويم

  د؟ياكرده عمالكه گفتم به خودتان ا ييزهايچ

ما را بِكُشد،  دياو با د،يآيموج او م م،يور هستغوطهما را محاصره كرده است، ما  ييكتاي يايكه در ديادهيو شن ديااگر كرده

 ديبا ديدياگر شن د؟يدينشن اي ديديرا شن نهايا م؛يچه نخواه م،يچه بخواه كَُشد،يآنكه ما را م اريو  ميشيما دشمن خو

زنده  ديگويم د،يگويرا م نيهم هم ني. اميباز هم بحث كن ديخواهيم د،يپس منكر هست د؟يشويخدا، نم هب ديزنده بشو

 يشدگ تيهم هو يهاستاره نيكه ا دهديآمد در افق. پس حضور ما آمد باال، و دارد به ما نشان م يزيشمس تبر م،يشد

  هستند. يچ

 ٧٢٨ ةمولوي، ديوان شمس، غزل شمار

 شمسِ تبريزي برآمد بر افق چون آفتاب

  ُكشدمحابا ميهاِي اختران را بيشمع

 هانكيع يوقت يعني يزيشمس تبر ،يزيخدا، شمس تبر تينهايشما بصورت سِرِّ خدا، ب ديبا ميندكه خوا يغزل نيبا ا االن

دائماً  نيو ا نيجو زم ياند دوباره باالبرده نيما را از سطح زم نكهي. درست مثل ادنيبه تاب ميكنيشروع م م،يداريرا برم

ولو  م،ياخدا كه ما به او زنده شده دي. حاال، خورشتابديدائما م تابد،يكه م يزيچ نيا هك ميهست اريمنتها ما هوش تابد،يم
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. اختران شوندياختران خاموش م شود؟يم يبتابد چ ديخورش تابد،يم ي. وقتتابديم م،يااش زنده شدهكه نه همه نيا

 يكي يكي، اختران باال ديآيم ديخورش يو وقت .شونديم دهيد فقطمختلف كه  يهازيدر چ ستيزندگ يهايگذارهيسرما

  . شونديپنهان م

خالص و حضور ناظر  ياريشما بصورت هوش ايخالص  ياريهوش نيشو بگذار ا ميتسل شود،يكه با فكر نم ديبگو خواهديم

 ي. وقتشوديازش آزاد م يزندگ ،يشناسيكه م نيها را همو آن ستاره يشدگ تيهم هو يهابه ستاره يباال و نگاه كن يايب

 ميفهميبالفاصله م م،يكنيبا حضور ناظر نگاه م ميدار م،يباال و نور دار مييآيخالص، م ياريهوش ،يزيس تبربصورت شم

 كيشده است،  يگذارهيما درش سرما يزندگ نكهيا يبرا ؟چرا نور دارد ،يشدگ تيكه بصورت هم هو ياستاره نيكه ا

 دهديم ييحضور زنده، به شما شناسا يعني ،يزيشمس تبر نيدر آن است، هنوز در مركز ما است. با ا مااز وجود  يقسمت

  . دياندازيب درخشند،يكه مثل ستاره م يكي يكيرا  هايشدگ تيهم هو نيتا ا

هم  نيكه ا يقلو ع دهيا يعنيها ستاره نيكه ا يشوي. تو االن متوجه مخورديچون آفتاب است، نور آنها به دردت نم يول

 نيدارم كه از هم يعقل بزرگتر كياالن من  خورند،يبه دردم نم نهايدر مركز من هستند، ا ديد نكيع اي هايشدگ تيهو

اند شمع، شده نهاي، االن آفتاب آمده است، ا»برآمد بر افق چون آفتاب يزيشمس تبر«. ديآيام مكه بهش قائم شده يزيچ

  . يچيدارد؟ ه يآفتاب چه ارزشدهد به عنوان عقل، شمع است، در مقابل يكه ذهنت نشان م يزيهر چ يعني

بود و محدود  يماد زيچ كي نيا آمد،يم يشدگ تيكه از هم هو يديد ايكه  يعقل ديفهميم د،يكُشيرا م نهايپس شما ا

 جهيدر نت ،يكنيم يياساشن ،يشويرا متوجه م نهايغلط بود و درد داشت و توهم بود و همه ا خورد،يبود و به درد تو نم

قبالً  م،يكه بترس نيباال، بدون ا مياآمده يزيما به عنوان شمس تبر يعنيترس.  يپروا، ب يب يعنيمحابا،  ي. بياندازيم

و  يشدگ تيها كه آنجا هستند، به عنوان هم هوستاره نيما به نور ا ميگفتيبود، م امدهيچرا؟ شمس باال ن م،يديترسيم

  .ميدار اجياحت م،يما، الزم دار ديد نكيع

كه  ميفهميم م،يازنده شده ياديباال، مقدار ز ميآفتاب آمد يعنيباال  ميما به عنوان شمس آمد ايما آمد باال  االن شمس

به  دوارمي. ُخوب امدياندازيم د،يترسينم گريرا شما بدون ترس، د هايشدگ تيندارند و هم هو يكوچك نور يزهايچ نيا

  بود.  ايو صحبتها گو ميت كردصحب م،يغزل گذاشت نيما احترام به ا ياندازه كاف

  را هم بخوانم،  تيب نيا دياجازه بده
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 ٧٣١مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بيت 

  دانكه پنهان است خورشيدِ جهان                    تا نگشتند اخترانِ ما نهان
 تيهم هو يهاستاره ،يشدگ تيپس در شب هم هو درخشند،يها مستاره دينيبيشما در شب م زند،يرا م ليتمث نيا

كه  يبله، وقت د،ينيبي. آسمان را شما نمدرخشنديهستند، در آسمانتان م ديد نكيع كيه هر كدام از آنها ك يشدگ

شما شروع  ديخورش واشي واشي د،يكشيآنها م يرا از تو لصخا ياريو هوش ديشناسيها را شما مستاره نياز ا يتعداد

  دنبال كارشان.  وندريطلوع كند، اختران م يشما وقت ديبه طلوع و خورش كنديم

را به ما پس  يارياز آنها، هوش ياديتا مقدار ز يعنيتا پنهان نشوند،  يشدگ تيهم هو يهاستاره اياختران  نيپس بنابرا

 ديها هست كه ما باستاره نيباال. از ا ديآيما نم دينهان است، خورش ديبدان كه خورش رد،يناهمانش صورت نگ ايندهند 

مقدار  كدفعهي درخشند،يها مشب، آسمان است، ستاره زند،يم ليتمث د؟يكن يتوجه م رون،يب ميكشرا ب دمانينور خورش

 يمقدار كيباال آمد.  ديخورش دينيبيدفعه م كي رون،يب ميكشيرا م شانياريو هوش ميريگيها را مستاره نياز ا ياديز

است كه  ديخورش نيا د،نخوريها به درد شما نمرهستا نيكه ا ديشويمتوجه م دينيخودتان را بب دينور خورش نياز ا

  شما است، دوباره زنده شدن شما است. تيخدا

از  ميبخوان ميتوانيم تيچند ب مينيبب م،يگذاشت لغز يرو ياديز يلي. حاال وقت خخوانميم تانيبرا ياالن از مثنو ياتياب 

  :ديگويكه مربوط هستند به غزل. م هايمثنو نيا

 ١٢٥، دفتر دوم، بيت مولوي، مثنوي

  بازي، شير باشهين مكن روباه             بر سر َاغيار چون شمشير باش
است.  ريجمع غ ارياست. اغ ريغ نيا ند،ياز خدا در مركزتان باشد و ذهن آن را بتواند بب ريكه غ يزيهر چ نكهيا يعني ارياغ

در آنجا  يريباش، هر غ ارياغ نيبر سر ا ريبگ ريشمش ديگويدر مركز شما باشد. اما م تواندياز خدا نم ريغ يزيچ چيه

كار را بكن، منافق نباش، فقط حرف  نيا ريعمل ناهمانش انجام بده، مثل ش ن؟چه كار ك يعنيدو نصف كن برود،  ،يديد

 د؟ياو زنده بشو تينهايبه سِرِّ خدا، به خدا، ب ديخواهيشما م ايباز هم حرف بزنم  يخواهيگفت م مينزن. در غزل هم داشت

 د؟يهستند، هست ريكه غ تانيهايدگش تيبر سر هم هو ريشما مثل شمش ايبدهد. آ بيآدم خودش را فر يعني يبازروباه

 تيآقا من هم هو ديدهيم بيرا هم فر گرانيد ديدهيم بيخودتان را فر د؟يكنيم يبازنه روباه ايبه آنها  ديكنيرحم نم

  .ديهست ديدانيكه م ير حالد ستم؛يشده ن تيندارم، با پول هم هو يشدگ
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 ١٢٦مولوي، مثنوي، دفتر دوم، بيت 

  زانكه آن خاران، عدوِّ اين گُلَند               تا ز غيرت از تو ياران َنسْكُلَند
 ياست، با نازندگ يكه از زندگ يدارند. آن كس رتياند، غكه به حضور زنده ييمثل موالنا، آنها ييهادمتو، آ اراني نكهيا يبرا

زنده  يتوانيرا، به من نم ريغ ،يرا در دلت دار نيكه ا يتا زمان ديگويخدا م رتيدارد. غ رتيدا هم غ. خشودينم يقاط

تو كه به حضور زنده هستند از تو نبرند؟  اراني يخواهينبرند، جدا نشوند. پس م يعنينكن. نسكلند  يباز. روباهيبشو

باشد، از جنس خدا  يمركز تو خال ديگويگل حضور تو هستند. م نيخاران، دشمن ا ار،يآن اغ نكهيا ينكن. برا يبازروباه

 نيگل تو است. پس بر سر ا نيخار، دشمن ا نيآنجا باشد، خار است، ا ريگل است، حضور شما گل است، غ نيا ،يباش

  بُِبر بنداز دور، اصًال رحم نكن بهش، مكث نكن. ،يديد يشدگ تيباش. هر جا هم هو ريخارها مثل شمش

 ١٢٧ثنوي، دفتر دوم، بيت مولوي، م

  زانكه آن گرگان، عدِوّ يوسفند      آتش اندر زن به گرگان چون سپند
عمل ناهمانش، مثل سپند.  رون،يب ديايب يزندگ شيبگذار بپرد و از تو ييبا شناسا ،يديرا د يشدگ تيهم هو ،يديرا د ريغ

و  دزدنديشما را م ياريهوش وسفيگ هستند و مثل گر ار،يو اغ هايشدگ تيكه آن هم هو نيا ي. براكندياسفند، دود م

شما مثل  كنند،يبه درد م ليو تبد بلعنديما را، م يما را، زندگ تيوسفيما در مركزمان  يكه دردها دينيبي. مخورنديم

 د،ياياصال رحم نكن، نگذار ذهنت ب انداز،يدر خودت ب يديهر جا درد د يعني ؟يچ يعني. ديسر آن باش يباال ديبا ريشمش

 ر،يفوراً مثل شمش يشد تيهم هو يزيبا چ يديدر انداختن درد بكار نبر. اگر د ي. استدالل ذهنيبكن يتو استدالل ذهن

  .ميدور، دو نصف كن، گفت ندازيدو نصف كن، به اصطالح بِبُرش ب ريبا شمش

 ١٢٨مولوي، مثنوي، دفتر دوم، بيت 

  يو لعينتا به دم ِبفْريبَدَت د                   جان بابا گويدت ابليس هين
من را در مركزت  تيجنس نيدوستت دارم، ا يليخ ،يتو جان بابا هست ديگويم سيبود در غزلمان؟ ابل سياست ابل ادتاني

 يو با َدِم خودش، به جا .را در تو نگه دارد تشيجنس خواهديم كنديتو را نوازش م سيآگاه باش، ابل ديگويحفظ كن. م

مقاومت  م،يكنينم زهي. هر موقع ستاست سيدم ابل م،يكنيمقاومت م م،يكنيم زهيت. هر موقع سبديتو را بفر ،يزديدم ا

ما  خدائيتِ كُشد،يم كند،يما را مرده م سيشما را زنده كند. دم ابل ديآيم يزديدم ا شود،يقضاوت صفر م شود،يصفر م

   .را اسير مي كند

 ،ترس ،مثل خشم ،ش را به چشم شما مي زند؟ مثل مالمتشما بايد هر لحظه ببينيد كه آيا ابليس يك عينك خاص خود

اين ديو ، ابليس است اگر به چشمتان مي زند مي گويد مواظب باشيد اين .هر چيز ذهني يك عينك است ،هر چيز ذهني
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 پس نتيجه .و راه به جايي نخواهي برد اگر شما آن جنسيت را در مركز نگه داري مورد نفرين خدا هستي ،لعنت شده است

منتها مورد نفرين  ،هاي ابليس هم هستمي گيريم هر كسي كه زمان مي خرد و آينده درست مي كند اين آدم زير نوازش

   .زندگي هم هست

ھارم *** ت  یان   ***  
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 ١٢٩مولوي، مثنوي، دفتر دوم، بيت 

  رخ، مات كردآدمي را اين سيه               اين چنين تَْلبيس با بابات كرد
مي  ؟چه جوري مات كرده است .بازي را با باباي ما يعني حضرت آدم كرده و او را مات كرده استيك چنين حقه  مي گويد

براي اين كه عينك خودش را به چشم ما مي زند مثال عينك  ،ما نبايد بازي بكنيم ،گويد ابليس با تو شطرنج بازي مي كند

مي  ،مي كند آن استاد است و ما خيلي بچه هستيمابليس ما را از جنس خودش  .بعد مي گويد بيا بازي كنيم ،مالمت را

درست مثل اين كه استادي مي خواهد شطرنج بازي كند بعد به كسي  ،ما را مي برد ،آخر سر ،گويد بيا شطرنج بازي بكنيم

مي شود هر لحظه شما يك  ،چون عينك هاي هم هويت شدگي در مركزش هست .او ياد بدهد كه بلد نيست حركاتش را

مي گويد در ذهن با او بازي نكنيد او  ؟.مي بريد .هويت شدگي به چشم تان بزنيد و با ابليس شطرنج بازي كنيدعينك هم 

   و ما مي دانيم از آن بيت ،و ما نبايد به حرف شيطان گوش بدهيم ،برنده مي شود

 ٥٥٠مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بيت 

  تندينفسِ زنده سوي مرگي م               كندچون ز زنده مرده بيرون مي
ما اگر به حرف ابليس گوش بدهيم و اين عينك ها را نگه داريم با او شطرنج بازي كنيم ما داريم زندگي مان را خراب مي  

، به اندازه كافي چاق شده اي تو موالنا به ما گفت .برسيم كنيم و داريم از طريق درد و كشيدن درد به حضور مي خواهيم

در  ،پس اين كار قدغن است كه ما هنوز در ذهن باشيم و هي بگوييم لعنت بر شيطان .نمي خواهد درد زيادي ايجاد كني

به ابزارهايي كه شيطان در اختيار  ،لعنت بر شيطان بعداً بگوييم ،با عينك شيطان ببينيم .حالي كه براي شيطان كا ر كنيم

يعني ما  .هم چنين چيزي فريب كاري است، با آن ديد از آنها استفاده كنيم بعد بگوييم لعنت بر شيطان ،ما گذاشته است

   .خودمان را داريم فريب مي دهيم

 ١٣٠مولوي، مثنوي، دفتر دوم، بيت 

 بر سر شطرنج چُست است اين غُراب

  خوابتو مبين بازي به چشم نيم
كيب درد و هم من ذهني ما هم تر ،يعني شيطان كه نماينده اش در ما ،مي گويد اين زاغ سياه ،كه گفتم همين را مي گويد

نيم خواب  .نيم خواب هستي ،بر سر شطرنج خيلي زرنگ است و تو هم چون عينك او را به چشم زدي ،هويت شدگي است

شما با هشياري جسمي  ،هشياري جسمي است ،مقدار زيادي از هشياري ات ،يعني كامال هشيار به زندگي نيستي ،هستي

شما با آن  ،يگري الزم داريد كه از تسليم به دست مي آيد و فضا گشايييك هشياري د ،نمي تواني با شيطان مبارزه كني

  .بله .هشياري بايد با شيطان كُشتي بگيري
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و  ،گفتم همين دنبال آن اصطالح بگرديم هي مرتب كه عربي اش گفت يا لَيَت قومي يَعَلمون ،اگر ما ،كُشتي بگيري يعني

 .شما بگوييد كه نه! ،له يك كسي يا يك اتفاقي به چشم تان بزندهر لحظه كه شيطان مي خواهد يك عينكي را به وسي

من اين جنس را نمي خواهم از دست  ،جنس من است ،اين فضاي گشوده شده ،آدم ها هم نمي دانند ،اتفاقات نمي دانند

عينك  من شروع مي كنم با .من كارم تمام است ،به محض اين كه بگذارم شيطان يك عينك به چشم من بگذارد .بدهم

با  ،يعني من با او شطرنج بازي مي كنم در واقع با چشم باز .با شطرنج بازي كردن حتما خواهم باخت و با ديد او ،او ديدن

  .براي اين كه او مي خواهد فتنه بكند ،چشم هشياري

مگر  ،بال ما مي آيدنا اميد هم نمي شود تا آخر دن ،مگر ديگر نا اميد بشود از ما ،شيطان نمي خواهد ما به حضور برسيم

 .ولش كنيم برويم دنبال يكي ديگر ،بعداً ديگر عمرمان رفت ديگر ،خودمان را بكشيم و بكَنيم از جهان ،ديگر اين قدر اين

 ،مي گويد نمي تواني ،دشما را نااميد مي كن ،اتفاقاتي به وجود مي آورد ،تا آنجائي كه بتواند آدم ها را مي فرستد سراغتان

فضا را  ،او فورا يك كسي را مي فرستد سراغ تان ،مرتب شما فضا را باز مي كنيد ،گيج مي كند ،عال مي كنددرد ها را ف

   .اين ها را موالنا مي گويد كه ما مواظب باشيم ،عينك خودش را به چشم تان مي زند ،مي بنديد

يعني زمين ما را فرا  ،گرفته است اين فضاي هم هويت شدگي با چيز ها و دردها كه اين جهان را فرا ؟شيطان كي هست

 ،هر كسي هم هويت است از طريق عينك هم هويت شدگي ها مي بيند ،و در ذهن انسان ها زندگي مي كند .گرفته است

از  هر كسي جنس مادي بودنش ،كشيده مي شود به آنجا ،هر كسي جنس ماده در دلش دارد .آن نيرو رويش نفوذ دارد

اين شيطان ديگر از شما نا اميد مي  ،جنس ماده ،پنج درصد ماند ،فرض كن ،اگر .واند بِكشدآن نمي ت مركزش بيرون كرد

  .بگذار برود ،آره .رفت به خدا زنده شد ،اين رفت ديگر ،ديگر فايده ندارد  مي گويد .شود

 ١٣١مولوي، مثنوي، دفتر دوم، بيت 

  كه بگيرد در گلويت چون خسي           بندها داند بسيزانكه فرزين
با گذاشتن  ،زنده تو را يا زندگي تو را مي بندد ، خرد است ،بند ها بگوييد كه اين كارها يي بلد است كه عقل است فرزين

 ،بترسيم ،و ما عادت داريم اين عينك ها را بزنيم مثال ما عادت داريم خشمگين بشويم .عينك هاي مختلف به چشم شما

و هر كدام از اين  ،ن ها عينك هاي عادي ما است كه هميشه مي زنيماي ؟.مگر نداريم ،حسادت بكنيم ،حس تنهايي بكنيم

 ،چشم ما را مي بندد .با شيطان درست بازي كنيم اين شطرنج را نمي توانيم .عينك ها يك جوري عقل ما را ضايع مي كند

تو را ضايع مي  يعني خالصه عقل زندگي .مي داني فرزين بند يك اصطالح خاصي در شطرنج است ،مي گويد فرزين بندها

   ،اينجا بماند ،يعني يك چيزي آدم قورت بدهد .مثل خس گير مي كند ،و در گلوي هشياريت .كند
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 ١٣٢مولوي، مثنوي، دفتر دوم، بيت 

  چيست آن َخس؟ ِمهر جاه و مال ها              در گلو ماند خَس او، سال ها
چيزهاي تعلق داشتني سالها و سالها در گلوي يعني اين ديد و اين هم هويت شدگي با جاه و  ،خاشاك او ،خس او مي گويد

  .هشياري ما مي ماند

 ١٣٣مولوي، مثنوي، دفتر دوم، بيت 

  در گلويت مانع آب حيات                ثباتمال، َخس باشد چو هست اي بي
فكر مالِ من را ياد مي گيريم و به مال  ،گفتيم ما ،همان كه اول يادتان است ،مي گويد كه مالي كه با آن هم هويت بشوي

 ،مي گويد اين خس است .هر چيزي كه مال ما است با آن هم هويت هستيم .و ما با آن ها هم هويت هستيم ،من مي بافيم

از گلويت پايين نمي  ،و اگر اين هم هويت شدگي در گلويت باشد اين نمي گذارد آب حيات برود به ،و تو هم ثبات نداري

  او وارد نمي شود  دَم ،آب زنده كننده ،ه زندگي اتيعني آب حيات نمي آيد ب ،از گلوي هشياريت .رود

 ١٣٤مولوي، مثنوي، دفتر دوم، بيت 

  زنيزني را برده باشد رهره                         گر برد مالت عَُدوّي پر فني
بدان كه يك راهزني از يك  ،يعني يك دشمن پُر فَن برد ،مي گويد اگر يك مال هم هويت شدگي تو را يك راهزني برد

منظورش اين است كه اگر قضا اين طوري حكم كرد كه يك هم هويت شدگي از تو گرفته  ،ده استراهزني يك چيزي دزدي

من  يشدگ تينگو كه هم هو، غصه نخور ،دينداشته باش يكار، بشود بگذار بشود تيبا آن هم هو رديبگ گريد يكيبشود، 

 يزيچ، هر چه باشد ايخواهد اتفاقات باشد  يم نيباشد، ا يآن خال يبگذار جا آن چه بگذارم؟ يرا از من گرفتند من به جا

بدان كه در ، تلخ نشو ،به زور از تو گرفتند ، برد يكي ،ديدزد يكي اي ديدزد ايدن ،يهست تيكه از دستت رفت با آن هم هو

  .هست يحكمت كيآن 

از شما  يا كسر يشدگ تيهم هو كي است كه اگر نيقسمت ا نيزند و منظور من از ا يم يليتمث كيموالنا  نجايدر ا

ناراحت  ريدزد و مار گ يم ريرا از مارگ يمار كي يزدد كي كه ديگو يداستان م نيدر ا نكهيكما ا ،خوشحال باش ،ديدزد

رود با آن  يد و مددز ياز شما م يكي، هست آن مار يتو يشدگ تيهم هو كي ،دوباره مار است نيدرست هم ،شود يم

 يم .كشتهكه تو را ن يكن يتو خدا را شكر م ،كشته، او را زده ينيب يم يو وقتزند  يمار او را م شود، آن يم تيهم هو

  :كه ديگو
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  »دزدیدن مارگیر، ماری را از مارگیر دیگر « 
 ١٣٥مولوي، مثنوي، دفتر دوم، بيت 

  ِشمُردَزابَلهي آن را غَنيَمت مي                        ُدزدكي از مارگيري مار بُرد
ما از  .ميشو يم تيبا آن هم هو به ما، ما ديآ يافتد، از او م يم ياتفاق كي اي م،يريگ يم يكيرا از  يزيچ كيما  يعني

 يمنته ،ميبشو تيآمد با آن هم هو يزيچ كي، خدا را شكر، است متيغن نيا ،است يزيعجب چ نيكه ا مييگو يم يابله

  است.  يخوب زيچ نيكرد ا يفكر م ،ديرا دزد گريد يكيدزد آمد مار  كي ديگو يم .مار است نيا

 ١٣٦مولوي، مثنوي، دفتر دوم، بيت 

  مار ُكشت آن ُدزدِ او را زار زار                    واَرهيد آن مارگير از َزخمِ مار
  .اما آن دزد را كشت، چون رفت نتوانست به او زخم بزند ،ديواره، شده تيهم هو زيچ كي يعنيكه مار با او بود  ريمارگ

 ١٣٧مولوي، مثنوي، دفتر دوم، بيت 

  گفت: از جان ماِر من پرَداختَش               اختَشمارگيرش ديد، پَس بِشن
پس از  ،شود يم تيبا آن هم هو رديگ يم گرينفر د كي ديده يرا از دست م نيشما ا ،ديدار يشدگ تيهم هو كي شما

 يساختمان كيشناختم  يرا م يكس كي، بوده تياز بس كه با آن هم هو، برده نياز ب، او را زده كه مار نديب يم يمدت كي

خوشحال بود  يليخ، دالر سود كرد ونيليسه م ، دالر فروخت ونيليده م ،تمام شده بود شيدالر برا ونيليساخت هفت م

  .است يخوب من نسيزيكرد ب يافتخار م يليخ مشيديو چند بار كه د

از  ترشيدالر ب ونيليو هفت م، دالر ونيليدو ماه فروخت به هفده م ديپس از شا ،ديملك را از او خر نيكه ا يآن كس  بعد

احوالش ، زد يحرف نم ،دپرس بود مدت ها، شده بود وانهيواقعا د ميشناخت يكه ما م يآن كس، بود روختهف شانيا نكهيا

آن ها ، هستم يهستم آن طور يطور نيكرد و من ا يكه از خودش م ييها فيسر سكته كرد و آن تعر آخر، گرفته بود

 را نينفر آمد ا كياشتباه را كردم و چطور  نيا پول را از دست دادم و نيكه چرا من ا يخبط نيو ا، فرو نشست گريهمه د

   .كشتش يداشت م نيحرف ها ا نيهمه سود برد و از ا نيدفعه ا كيو  ،دياز من خر

گفت كه  يو خودش م ديمرد و مرگ را د يو دكتر ها به او گفته اند كه خواه رديم يكه دارد م ديحاال د ،يجور كيحاال 

هم  نيا يعني يكن يكه تو م يكار نيداده بود كه ا اديمرگ به او  نيبعدش ا .دميد بردند من مرگ را يشتند ممن را كه دا

دفعه من  كيكه ، نرفته نيحاال البته كامال نمرده و از ب ،باالخره مار زدش ،كشد. خالصه يبا پول تو را دارد م يشدگ تيهو

 يليخ ،رفت  يساله راه م ٨٠آدم  كي دارو خانه مثل مثال يوهمسرش دستش را گرفته بود ت، جوان هم هست،مردم 

  ناتوان شده بود.
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  .ميريبگ ادي ميتوان يم يزيچ زهايچ نياز ا ايآ مينيكه بب مييگو يها را م نيحاال ا 

 ١٣٧مولوي، مثنوي، دفتر دوم، بيت 

  گفت: از جان مارِ من پرَداختَش            مارگيرش ديد، پَس ِبشناختَش
 يم اي دو جور برخورد بود.، پول باالخره زهرش را وارد كرد و خواست درس بدهد به او ،يشدگ تيهومار هم  نيا ،بله 

 .دهد يهستم و قانون قضا دارد به من درس م تيهم هو نيكه من با ا ديگو يم ،شدم نيغمگ يمدت كيكه پس از  ديگو

كه  گفت يخودش م و راه از دست بدهم. نيدر ا ا همتلخ بشوم كه جانم ر نقدريا ايراه بروم  نيا اي، كنم آزاد من خودم را

 اي، شود يشود و گرفته م يداده م يخالصه درس ها به سخت  خورد. يپول به چه درد من م نيا گريد رميبم اگر من گفتم

  .به ما دارد يبستگ .شود يم گرفته يدرس ها به راحت

 ١٣٨مولوي، مثنوي، دفتر دوم، بيت 

  كِش بيابَم، مار ِبستاَنم ازو                               زوخواستي جانم ادر دُعا مي
  .رميكنم و مالم را از او بگ دايپ  و رميدزد را بگ نيكردم ا يمن دعا م ديگو يم

 ١٣٩مولوي، مثنوي، دفتر دوم، بيت 

  من زيان پِنداشتم، آن سود شد               شُكرِ حق را كان ُدعا مَردود شد
 و من ديخدا آن را نشن ،رميمارم را از او بگ، كنم دايپ را ريمارگ نيگفتم ا يم كه من يخدا را شكر كه آن دعا ديگو يم

 تمام شد. و من جستم و به سود من .بود و او را زد دهيدزد يكيرا  كه مار من يدر حالت، است انيز نيكردم كه ا يفكر م

   ديگو يم و .قران است ي هيهم مربوط به آ نيمعروف كه ا تيبعدش هم آن ب

 ٢١٦ه )، آي٢قرآن كريم، سوره بقره(

…  

ه زيان شماست، و بسا چيزى را دوست داشته باشيد كه ب را ناخوش داشته باشيد كه آن به سود شماست چيزى بسا و …«

  »دانيد.داند و شما نمىو خدا مى

ها را  نيكه ا ياست كه من نيحاال صحبت سر ا ،رديو آن دوست ما نتوانست درس بگ، درست است .درست است نيا واقعا

 يما هم نم ممكن است كه ،ميريبگ مياكه درس توانسته ميندار ييادعا، رمينگ اي رميتوانم درس بگ يكنم من م يصحبت م

 تيهر هم هو نكهيو ما بدون ا، بدهد اديبه ما  يدرس را به خوب نيكه ا ميواهاز خدا بخ ديبا يول ،ميريدرس بگ ميتوان

  :. بلهميندازيب ،ميدو بار زده ما نمرد يكي نكهيپس از ا ايبزند  نكهيقبل از ا ،است كه ما را خواهد زد يمار كيمثل  يشدگ
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 ١٤٠مولوي، مثنوي، دفتر دوم، بيت 

  نَشنَود َيزدانِ پاكوَز كََرم مي                   س ُدعاها كان زيان است و هَالكبَ 
واقعا  نيشنود و ا يدعاها را نم نيلطف ا يو به ضرر ما است و خدا از رو ميكن يم ياز دعاها هست كه ما با من ذهن يليخ

 آن هست. يتو است و مار كي يشدگ تيهر هم هو ميگفت ،ديكن يم يشما با من ذهن، از دعاها يليخ ،درست است

، آن افتاد و دوباره آورد يمار از تو ،و برد باال و برگرداند ديدزد را كفشكه عقاب ، نرود ادتانيداستان حضرت رسول را هم 

پس بهتر ، كن اديرا ز ميها يشدگ تيهم هو .كه مرتب مار بدهد به ما يو تا از خدا نخواه ديكار را بكن نيهم ديشما هم با

 اي ،كن اديرا ز ميها يشدگ تيهم هو :د كهييگو يبه او م ديدار ديچون دعا بكن ،ديدعا نكن يذهن با من است كه اصال

  .مار هست يشدگ تيدر هر هم هو يشدگ تينگهدار و در هم هو

 ميدوباره بخوان ميبار خواند كيچون ، بخوانم گريبار د كيخوانده ام  تانيقسمت دفتر پنجم را كه قبال برا نيا ديبده اجازه

   .واقع بشود ديبا توجه به غزل ان شااهللا كه مف

 ٤١٢٠مثنوي، مولوي، دفتر پنجم، بيت 

  چرخ، گويي شد پيِ آن صَوَلجان               بشنيد آسمان ضَيْر النعرة 
  صورِت گويی غلطان در آمد.  را شنيد و فلک در برابر آن چوگان به» زيانی نيست«حتی آسمان نيز فرياد 

 يبه ما خرد م ،ميرا باز كرد فضا ،ميهست اريهوش يوقت ،ييكتاي يايدر نياز ا ،ديآ يف مكه از آن طر ييموج ها نيا ،بله

  ها ضرر يشدگ تيكه ما با انداختن هم هو ميزن يم يشاد ارانهيهوش ينعره  كي ،مينيب يم يبا چشم زندگ يوقت، دهد

خودمان كار  يكه ما رو يبه عنوان كس ميندا يما م و .را به اصطالح جادوگران فرعون زدند ريال ض ينعره  ،كرد مينخواه

  كند. يم ديفرعون ما را تهد ،ميكن يم

گويد ممكن است دوستانت را از دست بدهي، ممكن است اموالت را از دست بدهي، ممكن است تهديدش اين است كه مي

ن زندگي را نگيري. ما هم چون هويت شدي و آنها به تو زندگي خواهند داد، آيا با فالن چيزها كه هم ،به قدر كافي نخوري

گوييد كه من زندگي مي به بينيم ممكن است فريبش را بخوريم، ولي نعره الضير يعني شما با صداي بلندبا آن عينكها مي

ها و شناسايي آنها ضرر نخواهم كرد. من عمل همانيدن را انجام دادم، االن عمل واهمانش يا هويت شدگيبا انداختن هم

  ترسم. هايم نميهويت شدگيدهم و از انداختن همتند تند انجام ميناهمانش را 

ها مثل گويي شد در پي آن چوگاني كه با اين هويت شدگيگويد آسمان نعره الضَير آنها را شنيد و اين چرخ همپس مي

ها و اغيار هويت شدگيهمگفت كه شير باش بر سر اي بزنيد. امروز ميتوانيد يك همچو نعرهنعره آنها زدند. آيا شما مي

كنم و كشم بيرون و ترا رها ميگوييد من خودم را ميهويت شدگي نگاه كنيد؟ ميتوانيد به هممثل شمشير باش. آيا مي
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هويت شدگي جهان گويم كه من ضرر نخواهم كرد. ولو اينكه اين فرعون بيروني، شيطان، نيروي همبا صداي بلند اين را مي

  شوي. ه اين عينكها را برداري، بدبخت ميگويد كبه ما مي

 ٥٠)، آيه ٢٦قرآن كريم، سوره شعراء(

 

 »گفتند ساحران: هيچ زياني ما را فرو نگيرد كه به سوي پروردگارمان بازگرديم.« 

شويم. يعني واقعاً يك كسي اول بايد تكليفش را با خودش به خدا زنده مييعني هر لحظه ما اين آگاهي را داريم. ما داريم  

ام؟ اين را دانم كه از جنس زندگي هستم؟ من از جنس زندگي هستم يا من ذهني من منكر هستم يا مي ،روشن كند كه

هم روشن كند آيا روشن كنيم. وقتي گفت من امتداد زندگي هستم، امتداد خدا هستم، از جنس خدا هستم، بعد اين را 

توانم به بينهايت او زنده شوم يا نه؟ اين هم جوابش بله است. اگر من ذهني شما گفت نه، شما بدانيد امكان اينكه من مي

بينيم. بريم به بزرگاني مثل موالنا كه به ما بگويند ما نميو آن موقع ما پناه مي .بينيدكه با يكي از عينكهاي آن داريد مي

  كنيم تا خودمان به اندازه كافي بفهميم. گوييد ميچطوري است، ما فعالً اين كارهايي كه شما ميشما بگوييد 

شويم، به بينهايت او زنده شويم، اين را ما قبول داريم. اگر شما قبول بتوانيم به خدا زنده ما ميكه پس ما ياد گرفتيم 

كنم. من اين عينكها را گوييد من ضرر نميول داريد شما ميو اگر قب ،نداريد كه اصًال نبايد گوش كنيد به اين برنامه

بينم كه اين جور ديدها چقدر ضرر دانم كه آمدم اين عينكها را به چشمم زدم و مي بينم. من ميدارم با ديد خدا ميبرمي

ري به من زده؟ سبب بهم ام برگردم. ببينم كه اين ديدها چه ضربينم. به گذشتهدانم، ميبه من زده. اينها را كه ديگر مي

خوردن رابطه من با فرزندانم شده، با همسرم شده، با مردم شده، سبب شده كه من خودم را عاقلترين فرد دنيا بدانم، پس 

  كنم، اينها را ما بررسي كنيم.ستم، من مرتب قضاوت ميهبينم. من فضاگشا نيستم، مقاوم من بد مي

 ٤١٢١مثنوي، مولوي، دفتر پنجم، بيت 

  لطفِ حق غالب بُوَد بر قهرِ غَير                 ربتِ فرعون ما را نيست ضَيرضَ
دانم  دهي، نميشوي، دوستت را از دست ميرا برداري بدبخت مي عينك  گويد كه ضربات فرعون، تهديدات او كه اينمي

قدرت اين لحظه،  اي نيست به من، ضرر نيست. براي اينكه در اين لحظهماني، نه. نه تهديداتش و ضرباتش كارهتنها مي

هويت شدگي در مركز من قدرتي ندارد. آن قدرت توهم است. قدرت غير، قدرت و قدرت غير يعني هم ،قدرت خداست

در حالي كه اين يكي قدرت خداست و خرد خداست كه همه كائنات  ،هويت شدگي، قدرت توهم است، يك جسم استهم

يا غير در مركز من. من  ،هويت شدگيلحظه غالب است بر قهر هم كند، من هم جزوش. پس لطف حق در اينرا اداره مي

  گذارم. خواهد قهر كند، خدا را به جايش ميدارم ولو اينكه مياين غير را برمي
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 ٤١٢٢مثنوي، مولوي، دفتر پنجم، بيت 

  رهانيمان ز رنج اي كور دلمي                       گر بداني سِرِّ ما را اي مُِضلّ 
داند. آره. كه در غزل بود كه گفت منكر اين را نمي ،شويمسرِّ ما اينست كه به خدا زنده ميگويد اگر سرِّ ما را بداني، مي

كند. يعني با دردها و عالقه شوي؟ گفت منكر با خشم و صفرا زندگي ميگويد بگويم باز هم يا زنده ميداند. ميهي بگو نمي

كني. ما از دردهاي را بداني، تو داري ما را از رنج رها ميگويد اي گمراه كننده اگر سرِّ ما كند. ميبه جهان زندگي مي

  ها به صالح ماست. هويت شدگيرهيم. پس برداشتن عينكها و انداختن همهويت شدگي داريم ميهم

 ٤١٢٣مثنوي، مولوي، دفتر پنجم، بيت 

  زند يا لَيَت قَومي يَعَلُمونمي                هين بيا زين سو ببين كين اَرَغنون
  می نوازد: کاش قوم من می دانستند. به این طرف ببین که اَرَغنون این نغمه را هبوش باش و بیا

زند. گويد بيا اين طرف يعني طرفي كه ما زنده شديم، فضاي يكتايي، ببين كه اين ساز آهنگ يا ليت قومي يعلمون ميمي

روي ما اثر  ،ات بكندي يا ابواب جمعياي رسيديم كه هر كاري كه تو بكندانستند. يعني ما به درجهيعني كاش قوم من مي

توانيد اين كار را بكنيد كه تهديدات فرعون روي شما اثر نداشته باشد. شما تمركز بنديم. شما ميندارد. ما فضا را نمي

تان و انداختن اينها يك دفعه يك عينكي به چشم ،ها را شناسايي كنيدهويت شدگيخواهيد همروي خودتان داريد، مي

زنيد و هر موقع تهديدي آمد ترسيد، نعره الضير مياندازيد نميد اين را بيندازم ممكن است بدبخت بشوم، ميبياي

  دانستند. اي كاش اين قوم مي :گوييدكهمي

داني فهمي نميگويم تو نميو من مي ،كني روي من اثر نداردزنم. يعني هر كاري كه تو ميگويد من همش اين ساز را ميمي

گيرم، تو االن عقل من ذهني داري. خيلي مهم است كه پس از داني. چرا؟ من االن عقلم را از خدا ميدانم نمي يمن م

نه به حرف منهاي ذهني ديگر. اشكال  ،اينكه يك مقدار زنده شديم به زندگي، نه به حرف من ذهني خودمان گوش كنيم

دانند. اينها گويد اينها ميزند. بلكه ميدانستند را نمييكار اين هست كه اين ساز شما اين آهنگ اي كاش قوم من م

  شود. بله اين همان است كه قبالً گذاشته بوديم. دانند پس تو هم مثل آنها شدي. بسته ميمي

 ٢٦)، آيه ٣٦قرآن كريم، سوره يس(

 

  »من (سبب آمرزش و نجاتِ مرا) مي دانستند.  او گفته شد: به بهشت اندر آي، گفت: كاش قومآنگاه كه به « 
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ها است. منتها عمدًا و قصدًا بايد آماده اين كار بشوم و اينها را هويت شدگيسبب آمرزش و نجات من همين انداختن هم

اي از رسم كه هر فتنه اي ميداختم، من به درجههويت شدگي انو بيندازم. پس از اينكه مقدار زيادي همببينم و بشناسم 

  دانند. توانم بگويم اين قوم نمياي از اطرافم بيايد، ميمن ذهني خودم بيايد، هر فتنه

 ٤١٢٤مثنوي، مولوي، دفتر پنجم، بيت 

  نه چو فرعونيت و ُملكَت فانيي                       داد ما را فضِل حق فرعونيي
شوند نسبت به من ذهني، فضل خدا يك ، به ما، آن كساني كه كشته ميگويد اين فضل خدا به من يك سلطنتي دادمي

كه بر اساس چيزهاي آفل و فاني بنا شده باشد. نيست دهد، منتها شاهي آنها، سلطنت آنها مثل فرعوني مي آنها شاهي به

نيست، در حالي كه رسيم كه بر اساس چيزهاي فاني مان كشته شد به يك فرمانروايي ميپس ما پس از اينكه من ذهني

  فرعون سلطنتش بر اساس چيزهاي فاني و از بين رفتني است. 

 ٤١٢٥مثنوي، مولوي، دفتر پنجم، بيت 

  اي شده غِرّه به مصر و روِد نيل               سر بر آر و مُلك بين زنده و جَليل

زمين كالبد سرت را بلند  از :گفتمي .گويد سرت را بلند كن و ُملك ما را ببين. اين سر برآر در واقع در غزل هم بودمي

تواند ببيند انساني را كه زنده هست و باشكوه است به كن. با سر هشياري ببين. پس هر كسي سر هشياري بلند بكند، مي

كنيد يعني به و انساني را كه مغرور به فرم است يعني مصر و هشياري جسمي است، رود نيل. توجه مي زندگي زنده شده 

فهمي كه يك ريان هشياري جسمي تو مغروري، در حالتي كه يك لحظه زنده بشوي به زندگي، ميها و جهويت شدگيهم

دانند. و بسيار مهم است كه شما از تقليد اين قوم نمي :گويدو ساز ما مي .زندگي ديگر هم وجود دارد كه ما زنده شديم

ها كنيم. بعضيدا ما مطمئن نيستيم كه اشتباه نميكنيم. در ابتبربياييد. يك اشكال ما اين است كه از جمع ما تقليد مي

  پرسند كه ما از كجا بفهميم كه اين چيزها درست است؟مي

كنيد مخصوصا تقليد. تا زماني كه تقليد ميبا كند و دانيد ذهن، من ذهني با شك كار ميخوب اينها شك است، شما مي

گويد مصر و رود نيل دست برداريم، اري جسمي كه در اينجا ميهويت شده با هشيتوانيم از اين فرم هماز جمع، ما نمي

بيند، گفت مثل مي هويت شدگيگويد كه نعره الضير بزن. هر كسي در هر لحظه هر همترسيم. و براي همين است ميمي

 .كنمرر نميشمشير بر سر اين غيرها باش، هر غيري را در مركزش ديد، بكَند بيندازد دور و بلند به خودش بگويد من ض

مان بياييد كنم از كسي تقليد نكند. نيايد بيايد بگويد كه آقا ما بيست نفر دور هم جمع شديم، شما همهو در اين ضرر نمي

  ترسم تنها بگويم. شما اين كار را بايد تنها بكنيد. كنيم، من هم بگويم، من ميبگوييد كه ما ضرر نمي
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شود دسته جمعي شود دسته جمعي عاشق شد، نميموالنا رويش تاكيد كرد. گفت نميامروز اين تنها اين كار را بكنيم را 

رويم، اتفاقاً موالنا از يك آيه قرآن استفاده كرد به ما گفت، ما تك تك پيشش به حضور زنده شد. ما تك تك پيش خدا مي

كنيد، باز هم بايد تك تك. ما بله، يدهيم. اگر شما با هم با يكي كار مرويم، يعني تك تك ما عمل همانش انجام ميمي

شويم. يعني اگر ده كنيم، ما با ارتعاش هم زنده ميكنيم و با هم كمك ميجماعت رحمت است. وقتي ما با هم گفتگو مي

ولي هميشه تك به تك  .توانيم استفاده كنيمنفر به زندگي مرتعش شوند، آنجا حضور قويتري است. ما از اين حضور مي

   :گويدم. به هر حال ميبايد بروي

 ٤١٢٦مثنوي، مولوي، دفتر پنجم، بيت 

  نيل را در نيِل جان غرقه كني              گر تو َتركِ اين َنِجس خرقه كني

ها پوشيدي، اگر اين را ترك كني، در اين صورت يك نيل جاني، هويت شدگيگويد اين خرقه نجسي كه يعني لباس هممي

  كني. به رفتن كه اين نيل هشياري جسمي را در آن غرق ميكند يك جريان آب حياتي در تو شروع مي

 ٤١٢٧مثنوي، مولوي، دفتر پنجم، بيت 

  در ميانِ مصِر جان صد مصر هست      هين بدار از مصر اي فرعون دست
ها دست بردار. از فرم، از اين ايده كه تو فرمي، جسمي، هويت شدگيگويد اي فرعون، فرعون ما هم هستيم، از هممي

دار. تو يك جسم داري به عالوه انكار فرم كه بينهايت توست. آن بينهايت را رها نكن. در ميان مصر جان، اگر تو دست بر

به جان زنده شوي، به حضور زنده شوي، در ميانش صد تا مصر است، يعني تو مصر را از دست نخواهي داد و آن جان 

  ين چيزهاي كه چسبيدي بهش نباش. اينها را رها كن.تواند هزاران تا فرم به وجود بياورد. اصًال نگران امي

 ٤١٢٨مثنوي، مولوي، دفتر پنجم، بيت 

  غافل از ماهّيِت اين هر دو نام                    گويي به عامتو َانا رَُبّ همي 
  این دو نام (من و پروردگار) بی خربی.   تو به عوام الناس می گویی من پروردگارم. اما از حقیقت

زنيم. هر كسي در اين لحظه با ذهنش گويد. ما هم همين حرف را ميهستم، به فرعون مي گويي كه من خداي شماتو مي

كنم. گويد كه من قضاوت ترا در اين لحظه و كن فكان تو را قبول ندارم، من خودم قضاوت ميكند، به خدا ميقضاوت مي

گوييم، گوييم ما خدا هستيم. به زبان نميگويي من خدا هستم، ما هم ميكنم. تو ميبه همين دليل هم هست كه مقاومت مي

ها و اين ما را يك خدا هويت شدگيهويت شدگي هست و هممركز ما از جنس خدا نيست. در مركز ما آن عينكهاي هم

  كشد. كند. بله به لفظ نيست، آن ما را به قضاوت ميكند، يك فرعون ميمي
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ن طوري بگوييم خيلي ساده است، هشياري يا آن عينكها را ها، يعني ايهويت شدگيبر اساس آن بينش، بينش هم

كند، تا زماني كه آنها هست كند را واقعاً عمل ميكند را يا اراده ميدارد، بعد عمالً آن زماني كه خدا قضاوت ميبرمي

گويي گويد تو ميتواند عمل كند، به گفتن نيست، اينكه مركز ما يك چيزي باشد به زبان يك چيزي ديگري بگوييم، مينمي

براي  .فهميفهمي. هيچ كدام اين دو تا را نميانا، نه خدا را مي :گويدفهمي كه ميمن خدا هستم و آن موقع تو نه اين را مي

  شناسد. خواهد بگويد كه من، من واقعي اين است كه به خدا زنده شده باشد و آن موقع رب را مياينكه مي

شناسد كه خدايش هم ذهني ش يك ذهن است و نه خدا را مياشناسد كه منه من را ميهويت شدگي دارد، نهر كسي هم

 شناسيم و من خودمان را من اصلي مياست و تو فرعون اين طوري هستي. در حالي كه ما رفتيم آنور. ما هم خدا را مي

دهد كه شما من مي شانده ما را نهويت شدگي و قرباني شكنيد ما هم دو حالت همدانيم كه به خدا زنده است. توجه مي

  ذهني را قرباني كنيد، به اندازه كافي چاق شده، آزاد بشويد يا نه زمان ايجاد كنيد فقط حرف بزنيد.

 ٢٤)، آيه ٧٩قرآن كريم، سوره نازعات(

  

 »و گفت: من پروردگار برتر شما هستم.« 

  ش است. ااين هم آيه مربوطه 

 ٤١٢٩مثنوي، مولوي، دفتر پنجم، بيت 

  كي اَنَادان بنِد جسم و جان بود؟               َربّ بر مَربوب كي لرزان بود؟

شود؟ يعني خدا از آفريده خودش گويد كه خدا به آفريده خودش كي لرزان مياين در مورد ما هم صادق است. مي

ترسيد؟ پس شما خدا نيستيد. خدا كنيد و ميشما فكر مي آفرينيد، چطوردانيد فكرها را شما ميو شما مي .ترسدنمي

كنيد فكرها گويد شما فكر ميدهد. مينيستيد يعني از جنس او نيستيد. خيلي واضح است، موالنا اين معيار را به دست مي

براي اينكه خدا  ترساند. پس شما زنده به خدا نيستيد. پس من ذهني داريد.كنيد، فكرهايتان شما را ميرا شما توليد مي

  ترسد.از آفريده خودش نمي

اش را بشناسد، اين آدم كه من اصلي ،كي اَنا دان بند جسم و جان بود، كي يك كسي كه خودش را به عنوان خدا بشناسد

خواهد بگويد كه ما نه خدا ها با جسم و جان خواهد بود. پس ميهويت شدگيها خواهد بود. بند همهويت شدگيبند هم

فهميديم كه خدا بينهايت است و من اصلي ما هم بينهايت است. پس اين شناختيم ميشناسيم و نه من را. اگر ميميرا 

چيزي كه محدود است به عنوان من ذهني و ما درست كرديم، اين نه خداست، نه خداشناس است، نه من واقعي است، 

  اين من كاذب است. 
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 ٤١٣٠مثنوي، مولوي، دفتر پنجم، بيت 

  از اَنايِ پر بالي پر َعنا                              ك اَنَا ماييم رَسته از َانانَ 
اش را قرباني كرد و زنده شد به بينهايت خدا، من من ما هستيم، ما كه ساحران يعني هر كسي كه من ذهني :گويددارد مي

اند كه اينها هكه از اين من ذهني رسته. نك يعني اينك من ماييم. ما يعني ساحران آنهايي كه رست ،آن است، من واقعي

اند از من ذهني و اين من ذهني من پربالي پردرد است. هر كسي كه از من پربالي پررنج رسته، آن آدم من آزاد شده

شناسيم و هم من واقعي. تو اش را پيدا كرده. من واقعي ما در واقع با خدا يكي است. پس آن موقع ما هم خدا ميواقعي

  شناسي و نه خدا را. شده نه من واقعي را ميهويت كه فرعون يا يك انسان هم

 ٤١٣١مثنوي، مولوي، دفتر پنجم، بيت 

  در حِق ما دولتِ َمحتُوم بود                     آن اَنايي بر تو اي سگ شوم بود

افتد، دو گويد كه آن من بودن، اي سگ به تو شوم بود. يعني تو من را نگه داشتي، پس بنابراين انساني كه به درد ميمي

المنون ايجاد كند، حوادث بد، شوم بشود، اتفاقات بد يا همين درد را ادامه بدهد كه بدشگون بشود و ريبَ انتخاب دارد

و نگاه  دبدهقضا  ها است و گوش به حرفهويت شدگيكشم، درد من از اين همبيفتد، اما يك كسي بگويد من چرا درد مي

 نيا نصورتيها را بردارد، در ا نكيهمه ع ندازد،يو ب ندازديو ب ندازديو ب ندازديرا ب يشدگ تيكند با حضور ناظر و هم هو

   د؟ياز كدام هست دينيو شما بب .است يحتم يبخت كين كيرا انداخت  يشدگ تيشخص كه هم هو نيدرد در حق ا

خودم  ديفربه شدم، چاق شدم، با يدرد بس، به اندازه كاف ديگوئ يم ايجلو،  ديرو يو م ديكش يدرد را بخاطر درد م شما

من به اندازه  د،يآ يها م يشدگ تيمن از هم هو يدردها نيدرد بكشم؟  ا ديبا يدرد، تا ك گريرا قربان كنم، بس است د

  .دهيقربان من رس ديچاق شدم و ع يكاف

 ٤١٣٢مثنوي، مولوي، دفتر پنجم، بيت 

  كي زدي بر ما چنين اقباِل َخوش؟           كَشگر نبودت اين اَنايي كينه
فضا  يكش نهيو ما در مقابل آن ك دنيكش نهيكند به ك يشروع م طانيكه تو، ش ديگو يم د،يگو يرا م يمطلب قبل نيهم

  كند. ياقبال خوش حضور به ما رو م نيو ا ميكن يباز م

 ٤١٣٣مثنوي، مولوي، دفتر پنجم، بيت 

  دهيمبر سِر اين دار پندت مي                     رهيمشكرِ آن كز داِر فاني مي
را به  يدار كه من ذهن نيما بر سر ا م،يره يگذرا م يها يشدگ تيهم هو نياز ا ،يدار فان نيبه شكر آنكه از ا ديگو يم

  .ميده يپند م كيبه تو  ،يديدار كش
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 ٤١٣٤مثنوي، مولوي، دفتر پنجم، بيت 

  دارِ مُلِك تو غرور و غفلت است                 داِر قتِل ما، بُراِقِرحلَت است

 يدر واقع براق عبور ماست به فضا نيا م،يريما بم يعني ،يدار بكش را به يكه من ذهن ،يما گذاشت يكه برا يدار نيا

درد  يدرد را رو ايآمده من را آزاد كند  درد االن نيا ديكه شما بگوئ ،برداشت و عمل كردن هست نيهم نهايا ،ييكتاي

واقع غرور و غفلت تو در  يها يشدگ تيخانه عظمت هم هو نيا يعنيتو،  تختيپا نيا يعنيملك تو  داركنم؟ مي اضافه 

  چه آمده؟  يدرد برا نيكه ا ديو بگوئ دينياست، پس شما بنش

كنم، من  ينم تيآمده، من شكا نيهم يهم برا يقسمت از وجودم را رها كنم برود، درد بعد كيدرد آمده كه، من  نيا

 نميب يخوب دقت كنم م راگ كشم، از چه هست؟ يكه االن م يدرد نيا كه نميب يكشم عقب م يشوم، من االن م يتلخ نم

خواهد بود  ارانهيلحظه و دردش كه االن هش نياتفاق ا نيهستم، پس ا تيهست كه من با آن هم هو يزيچ كيآن وسط 

روم به آن  يجهان م نياست كه من از ا يا لهيوس نيدهد من را، ا يكند من را، عبور م يم داريو اگاهانه خواهد بود، ب

  جهان، 

 ٤١٣٥پنجم، بيت  مثنوي، مولوي، دفتر

  وان َمماتي خُفيه در قِشرِ حيات               اين حياتي، ُخفيه در نقشِ مَمات

 يمردن است، باطن تو صد جان م يكن يظاهر كه نگاه م :گفت كه ميآوردم كه گفت در غزل داشت نيهم يرا برا تيب نيا

اگر شما  د،يو ظاهر نگاه نكن يشدگ تيپس شما با چشم هم هو م،يريم يبه تو ظاهرا م ميشو يبه ما، باطنا زنده م يده

كوچك بشو، پز نده، خودت را بلند نكن،  ينسبت به من ذهن د،يگو يبرنامه به شما م نيو ا ديبرنامه شروع كرد نيتازه به ا

   .شوم يقبول كن، نگو كه دارم كوچك م واشي واشيرا  نهايدعوا نكن كه من برتر از توام، ا ا،ينكن، برتر در ن سهيمقا

 يمردن، وآن ممات شاست در نق يزنده شدن نياست پنهان در نقش مردن، ا يتايح ،يزنده شدن به زندگ نيا ديگو يم

 نيا نيهم يبرا م،ياما بطور پنهان مرده ا م،يزنده ا ميگوئ يما ظاهرا م يكه در من ذهن يدر حال ات،يدر قشر ح هيخف

 يكوچك شدن من ذهن نيا .دينيبب ديبا چشم ظاهر و ذهن نبا .دينيبب ديجهان دار الغرور است، پس شما با چشم ظاهر نبا

ماست، كوچك شدن من  يكم شدن زندگ يشمارد، بزرگ شدن من ذهن يم اتيرا ح نششمارد، بزرگ شد يرا مرگ م

  ماست. يشدن زندگ اديز يذهن
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 ٤١٣٦مثنوي، مولوي، دفتر پنجم، بيت 

  الُغرور؟ورنه دنيا كي بُدي دارُ                        نمايد نور، نار و نار، نورمي

از  هيغرور كنا يالغرور، سرا دار ذهن دار الغرور نبود، ايجهان  نيو آتش هم نور، وگرنه ا د،يآ ينور بنظر آتش م ديگو يم

 ارانه،يبه درد هش ميكن يشروع م يعنياست، نور نار است و نار نور است،  دنياست، كژ د دنيكژ د نيهم و منظور از آن ايدن

و  يقشر نشان دادن خود و من ذهن نيبعد آن موقع ا م،يرس يآتش است، بعدش ما به نور م ذهن يبرا ارانهيدرد هش

  را هم بخوانم، نيا بله،آتش است. نيكه ا يدر حالت د،يآ يآن به نظر نور م شينما

 حديث
شدن و دوري  آن نور چيست؟ فرمود: بركنار  هر گاه نور به قلب آدمي در آيد، قلب گشوده و فراخ شود. سئوال شد: عالمتِ

  به سراي جاودان و آماده شدن براي مرگ پيش از آنكه بر آدمي فرود آيد. گزيدن از سراي غرور و بازگشتن

  است. ثيحد م،يهست كه االن گفت ييزهايدر واقع خالصه همان چ نيا

 ٤١٣٧مثنوي، مولوي، دفتر پنجم، بيت 

  ضَوچون غروب آري، بر آ از شرقِ            هين مكن تَعجيل، اول نيست شو
را به صفر  يكنم، اول نابود شو، من ذهن يم ينپر در ذهن، كه دارم كار درست گريفكر به فكر د كيعجله، از  د،يگو يم

كوچك كن، صفر كن،  نييپا اوريرا ب يشود؟ تند تند، اول من ذهن يم يفكر كن، فكر كن، فكر كنم چطور اين يعنيبرسان، 

و هم  يبه من ذهن ميكن يهر چه ما غروب م بلند شو، و از ياريهش ،نور از شرق ،ينسبت به من ذهن يغروب كرد يوقت

باشد در غزل هم گفت،  ادتاني م،يشو ياز شرق ضو بلند م مياز آن ور دار م،يدار يها را بر م نكيع نيها، ا يشدگ تيهو

باال، واقعا هم پس  ديآ يمشما  ديخورش يباال، وقت ديآ يشما دارد م ديخورش يعنياالن آمده به افق،  يزيگفت شمس تبر

 نيا م،يهست تيدهد كه ما كجاها هم هو يباال و به ما نشان م ديآ يم ديخورش نيا ،يشدگ تيانداختن هم هو ياز مدت

كه از ستاره  ياريهوش نيكه ا ميشو يمتوجه م مينيذره با نور حضور بب كي يها شمع هستند، وقت نياختران، ا يشمع ها

  ارزش است. يچقدر ب ،يدگش تيستاره هم هو د،يآ يم

 ٤١٣٨مثنوي، مولوي، دفتر پنجم، بيت 

  اين َانايي سرد گشت و ننگ شد                  از اَناييِ َاَزل دل دَنگ شد
به خدا،  ميشو يكه زنده م واشي واشيشد،  جيشده ما گ تيزنده شدن به خدا، دل هم هو يعني ،ياز من بودن ازل ديگو يم

 يمن بودن سرد م ت،يآن من م،يشو يدار تر م شهيو ر ميشو يزنده م يوقت واشي واشيشود و  يم جيگ يمن ذهن نيا

 ستين ينطوريها، ا يليخ يداشته باشم، ننگ است، حاال برا يذهنننگ است، من، من  نيكه ا مينيب يشود و پس از آن م

  .ميديو هنوز به آنجا نرس
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 ٤١٣٩مثنوي، مولوي، دفتر پنجم، بيت 

  شد جهان او از اَنايِيّ جهان                    جانَانا خوش گشت زآن َاناَي بي
خوش بشود و  يجان وقت نيشود و بنابرا ياست، جان خوش م يمن ذهن يآن من زنده شده به خدا، كه ب د،يگو يم بله،

جهان،  نيبا ا يشدگ تيبراساس هم هو تيجهد از من يم نيا د،يكرد دايو آرامش پ ديكه در ذات تان شاد شد دينيشما بب

  م،يا واندهخ گريد كباري د،يدان يساده است، م گريد نهايبله، ا

 ٤١٤٠مثنوي، مولوي، دفتر پنجم، بيت 

  آفرين ها بر َاناِي بي َعنا                           از اَنا چون َرست، اكنون شد َانا
كه به خدا زنده شده  يها به من نيشود كه به خدا زنده شده است، و آفر يم يرهد، االن من يم يانسان از من ذهن يوقت

كه درد  يندارد، هر من يدرد چيه نياو، ا تينها يشود به ب يمن براساس خدا زنده م ياست، پس وقت و من بدون درد

  در او هست. يمن ذهن ياديكه مقدار ز ديدارد، بدان

 ٤١٤١مثنوي، مولوي، دفتر پنجم، بيت 

  دود چون ديد وي را بي وي اشمي               كو گريزان و اَنايي در پي اش
با ما  نديگو يدوند، كه م يجهان دنبالش م نيا يزهايچ نيكه به خدا زنده شده است، و ا ياست، كس زانياو گر د،يگو يم

 نيا م،يندازيها را ب يشدگ تيهم هو نيدهد كه، اگر ا ينشان م نيپس ا دند،ياو را بدون خودشان د يشو، وقت تيهم هو

را  تمانيكه ما هو ديينگو، دوند يال ما مآنها دنب م،يندار تيهوما ها درست است كه االن براساس آنها  يشدگ تيهم هو

نه آنها  ديگو يموالنا م م،يشو يم زانياز ما گر نهايا م،يستيما با حرص دنبالشان ن گريروند و د يم نهايا م،يبكش زهاياز چ

 يل آن كسپول، مث مثل دوند. يشما م بالاالن آنها دن د،يديدو يدفعه، تا حاال شما دنبال آنها م نيدوند ا يدنبال شما م

   .كند يشما، شما را دنبال م جنس د،يخواه يكه شما م

 ٤١٤٢مثنوي، مولوي، دفتر پنجم، بيت 

  چون ِبمُردي طالبت شد َمطلََبت                 طالِب اويي، نگردد طالبت
آن  ،يشود، چون نسبت به او بمرد ياو طالبت نم ،ييبا او تيهم هو ،يبا من ذهن ييطالب او ديگو يم د،يگو يرا م نيهم

  دود. يپس از آن او دنبالت م ،ياگر آن را از دلت در آورد يعنيشود،  يخواهان تو م ،شود يلب طالب تو ممط

 ٤١٤٣مثنوي، مولوي، دفتر پنجم، بيت 

  طالبي كي مطلبت جويد تو را؟             شو شويد تو را؟اي، كي مردهزنده
   ميمردن، بگوئ يبرا ميآماده باش ديما با يعنيا، تو ر ديتا خدا بشو ريكه هنوز، بم ينمرد ،يزنده دار يتو من ذهن ديگو يم
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هنوز با من  ،يبه من ذهن ميببرد و ما را پاك كند، هنوز زنده هست ديما را بشو يمردگ ييآب خدا نيتا ا ميريم يم ميدار

  .ميدار يشدگ تيهنوز هم هو يعنيدنبال ما نخواهد آمد،  ميكن يكه طلب م يزيآن چ م،يطالب يذهن

 ٤١٤٤دفتر پنجم، بيت  مثنوي، مولوي،

  َفخِر رازي رازداِن دين بُدي                     بين ُبدياندرين بحث ار ِخَرد ره
 ،يبنام فخر راز يكس د،يد يو عقل اش راه را م ياگر من ذهن ،ميكن يكه م ييصحبت ها نيبحث، هم نيدر ا ديگو يم

، به خدا هه او همه اش در ذهنش بودآن ك ينبود، برا يقيحق نداريد يفخر راز د،يخواهد بگو يم .شد يم يقيحق نداريد

   .زنده نبوده

 ٤١٤٥مثنوي، مولوي، دفتر پنجم، بيت 

ـَم َيذُق لَم يَدرِ بود   عقل و تخييالتِ او حيرت فزود                ليك چون مَن ل
   اما چون در مَثل گفته اند که: حلوای َتنتَنانی تا خنوری ندانی،

  او، حیرت و سرگشتگی او را بیشرت کرد. عقل و خیاالت

 يداند، اما چون در مثل گفته اند كه، حلوا يرا نچشد، مزه اش را نم يزيتا چ يكس يعني م،يرا قبال خواند دريلن  ذقيلم  

مزه  ديكه انسان با ميبارها گفت ،يعنيكرد،  شترياو را ب يو سرگشتگ رتياو، ح االتيعقل و خ ،يندان يتا نخور يتنتنان

 كباري يعنينچشد،  كباريدرباره اش حرف بزند و  نكهيط درباره اش حرف نزند، نه احضور و زنده شدن به خدا را بچشد، فق

 م،يرا بچش يو مزه زندگ ميسر بزن يما بعنوان زندگ ايسر بزند و  يزندگ نهايا نيدوتا صندوق از هم جدا بشود و از ب نيا ديبا

 يدرست م يشده، زنبور چطور ليتشك يه مواددانم از چ ينم م،يكن قيو تحق ميسيراجع به عسل كتاب بنو ميتوان يما م

عسل چه مزه  ميبفهم م،يقاشق به ما بدهند بخور كياست  يهست، كاف يدانست چ ميهنوز مزه عسل را نخواه يشود ول

شما  ايبازهم،  ميبه غزل مربوط است، در غزل گفت، ما حرف بزن نهايباشد ا ادتانيفقط حرف نزن،  د،يگو يدهد، م يم يا

  .ميشو يزنده م ميگفت ما د؟يوش يزنده م

 ٤١٤٦مثنوي، مولوي، دفتر پنجم، بيت 

  آن اَنا مكشوف شد بعد از فنا              كي شود كشف از تفكّر اين َانا؟
كه مردم همه اش در فكر هستند، آن من  يدر حال د،يآ يمن زنده شده به خدا از فكر كردن به دست نم نيا د،يگو يم

   .ديآ يبه دست م يد از فنا شدن به من ذهنبع ت،ينها يزنده به خدا، به عمق ب
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