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 2816مولوی، دیوان شمس، ؼزل شماره 

 که شکیبد ز تو ای جان که جگرگوشه جانی

 چه تفکر کند از مکر و ز دستان که ندانی

 نه درونی نه برونی که از این هر دو فزونی

 نه ز شیری نه ز خونی نه از اینی نه از آنی

 برود فکرت جادو نهدت دام به هر سو

 تو همه دام و فنش را به یکی فن بدرانی

 چه بود باطن کبکی که دل باز نداند

 چه حبوب است زمین در که ز چرخ است نهانی

 کلهش بنهی و آنگه فکنی باز به سیلی

 چه کند بره مسکین چو کند شیر شبانی

 کله و تاج سرم را پی سیلی تو باید

 که مرا تاج تویی و جز تو جمله گرانی

 به کجا اسب دواند به کجا رخت کشاند

 ز تو چون جان بجهاند که تو صد جان جهانی

 به چه نقصان نگرندت به چه عیبی شکنندت

 به کی مانند کنندت که به مخلوق نمانی

 به مالقات نشان ده ز خیاالت امان ده

 مکشش زود زمان ده که تو قسام زمانی

 هله ای جان گشاده قدم صدق نهاده

 همه از پای فتاده تو خوش و دست زنانی
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 شه و شاهین جاللی که چنین با  پر و بالی

 نه گمانی نه خیالی همه عینی و عیانی

 چه بود طبع و رموزش به یکی شعله بسوزش

 به یکی تیر بدوزش که بسی سخته کمانی

 هله بر قوس بنه زه ز کمینگاه برون جه

 برهان خویش از این ده که تو زان شهر کالنی

 چو همه خانه دل را بگرفت آتش باال

بود اظهار زبانه به از اظهار زبانی 

 *

 918مولوی، مثنوی، دفتر اول، سطر 

حیله کرد انسان و حیله ش دام بود 

آنک جان پنداشت خون آشام بود 

در ببست و دشمن اندر خانه بود 

حیلۀ فرعون زین افسانه بود 

 *

 133حافظ، ؼزلیات، ؼزل شماره 

فردا که پیشگاه حقیقت شود پدید 

شرمنده ره روی که عمل بر مجاز کرد 

 *

 246حافظ ؼزلیات، ؼزل شماره 

ترسم که روز حشر عنان بر عنان رود 
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تسبیح شیخ و خرقه رند شرابخوار 

 *

 

   20مولوی، دیوان شمس، ؼزل شماره 

پیش از تو خامان دگر در جوش این دیگ جهان 

بس برطپیدند و نشد درمان نبود اال رضا 

 *

 1837مولوی، دیوان شمس، ؼزل شماره 

رفته ره درشت من بار گران ز پشت من 

دلبر بردبار من آمده برده بار من 

 *

 

.   از دیوان شمس موالنا شروع می کنم2816با سالم و احوالپرسی برنامه گنج حضور امروز را با ؼزل شماره 

 

 2816مولوی، دیوان شمس، ؼزل شماره 

 که شکیبد ز تو ای جان که جگرگوشه جانی

چه تفکر کند از مکر و ز دستان که ندانی 

؟ کی می تواند صبر داشته باشد و تحمل "که شکیبد"پس موالنا این سوال را پیش پای ما می گذارد، می گوید که 

داشته باشد و جلوی خودش را بگیرد به طرؾ تو نیاید؟ ای جان؛ پس مخاطبش زندگی ست و در عین حال، 

.  مخاطبش اصل انسان ست؛ اصل انسان، با خدا یکی ست

این جریانی که ما  طی می کنیم، از بدو تولد تا به جایی که اصل انسان خودش را به انسان نشان بدهد، درست 

یک کرمی رشد می کند، پس از یک . شبیه این ست که بعضی از پروانه ها و شاپرک ها از کرم متولد می شوند

ما مِن پس . مدتی که به جای معینی رسید، از درون آن یک پروانه به پرواز درمی آید و کرم هم از بین می رود
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و جدایی ما شبیه همین کرم ست و درد و ؼمی که می کشیم به خاطر زایمان این پروانه یا شاپرک از درون این 

کرم ست ولی اگر کرم اتونومی پیدا کند و پروانه را بگیرد نگه دارد، به این حالت می آییم که می گوید که کی 

می تواند جلویش را بگیرد به سمت تو نیاید، ای جان؟ که تو جگرگوشۀ جانی، که تو اصل جان هستی، مرکز 

مگر می تواند که به سمت تو نیاید؟ مگر می تواند . جان هستی، خوِد جان هستی، هستۀ مرکزی جان هستی

از بین تماِم باشندگان یعنی از جمادات، . و آن انسان ست... یک نفر می گیرد! جلوی خودش را بگیرد؟

حیوانات، نباتات، و هرچی که فعالً ما می شناسیم، یک نفر جلوی خودش را می گیرد و مخاطبش همان یک نفر 

چه تفکر کند از "بعد شروع به تفکر می کند منتها تفکرش تبدیل به مکر و حیله می شود؛ . یا یک باشنده ست

کمااینکه در ... ؟ چه فکر کند از حیله و تزویر و مصنوعی بودن و خیالی بودن و"مکر و ز دستان که ندانی

خدا و ما اصلمان یکی ست و ما نمی توانیم از جنس  (به ما می گوید)یعنی " نه گمانی نه خیالی"اینجا می گوید 

.  خیال شویم

، وقتی ما به انسان نگاه می کنیم، اول فیزیکش را می بینیم، اول جسمش (همانطور که چندین دفعه خدمتتان گفتم)

گفتیم انسان چهار . را می بینیم، به نظر می آید که این جسمش جامد ست یا هرجور به وسیله حواس دیده می شود

و بعد دیگر که شما می شناسید، ...ُبعد دارد؛ یکی همین بعد تنش است، تِن جسمیش ست مثل دستش، پایش 

فکرش ست که اصطالحاً می گوییم ذهن ست؛ ذهن انسان اسباِب فکرش ست؛ فکرهای ما به وسیله ذهن ما انجام 

وقتی شما یک فکر می کنید این فکر به فیزیک شما یعنی بدن شما اعمال می شود و نتیجه ش هیجان . می شود

ست؛ مثالً اگر شما یک فکر ترسناک بکنید، یکدفعه می ترسید، ترسیدن از جنس فکر نیست از جنس هیجان 

 درصدش خالی ست به 99/99بارها گفتیم که این بدن از نظر فیزیکدانان . بعد چهارم، بدن درونی ست. ست

خاطر اینکه حجم اتم ها نسبت به فاصله شان اینقدر کوچک ست و به عالوه درون یک اتم دیگر االن می دانیم که 

. همه ش خالی ست و آخرین ذره ای که ما می توانیم مالحظه کنیم شبیه یک نت موسیقی ست، یک ارتعاش ست

حاال اگر بگوییم فضای تهی، پر است این ... پس این فضای خالی در درون، یک فضایی ایجاد می کند که پراز

خالی که پراز شعور »خودش یک ؼلط ست، این ها دیگر ؼلط های حرؾ زدنی ماست که مجبور هستیم بگوییم 

، این همان خأل ست، این همان جان شماست که فیزیک ...ولی می گوییم خالی که پر از چیزی نمی شود« ست

ذهن - به رقص درمی آورد، به وجود می آورد و اعمال بسیار پیچیدۀ آن را اداره می کند  (به اصطالح)شما را 

پس می بینید که فکر در ما انجام می شود و هیجان هم دراثر اعمال آن فکر . ما نمی کند؛ ذهن، همان فکر می کند

.  به بدن ما به وجود می آید، این فکر و هیجان، معموالً توأماً برمی خیزد

حاال حالت ایده آلی این ست که ما که درواقع تماماً از جنس بی فرمی هستیم، از جنس آن تهی هستیم، آن باشیم، 

 (که االن می گویم چرا بسته ایم)بی فرم باشیم و در فضایی که در درون باز می شود و هست و فعالً ما بسته ایم 

 دخالت من یا شعور آن فضا بدن ما را اداره کند و یک باشنده ای به نام Intelligenceفکرها انجام شود و 

حاال چه اتفاقی می افتد؟ ما فکر می کنیم، یعنی ذهنمان را به کار می بریم، فکری که در ذهن ما به وجود . نکند

می آید مربوط به چیزهای بیرونی ست ولی چون آن ها برای ما مهم هستند یک مقدار زیادی این توجه زنده را 

بنابراین این فضای درون که این . که مال آن فضاست، جذب ذهن می کند، گاهی اوقات همه ش را جذب می کند
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فکرها در آن انجام می شود و ما آن فضا هستیم، باید بیدار به آن باشیم و اگر بیدار به آن باشیم، اسمش گنج 

حضورست، تماماً بسته می شود و ما به یک نقطه یا به یک چیزی در ذهنمان یا در سرمان تبدیل می شویم بعد 

اگر این اتفاق بیافتد، ذهن که اسباب . ، وجود داردمناصطالحاً می گوییم که در آن فکر، حِس وجود، حِس 

فکرست درست عمل نمی کند و وقتی درست عمل نکند، هیجان ما هم ؼلطی از آب درمی آید، دید ما نسبت به 

ها مربوط به چیزهایی هستند که من  وجود داشته باشد، چون این مناگر در ذهن، . جهان کج و معوج می شود

در بیرون اند و این ها دارند از بین می روند، ما می ترسیم، فکر می کنیم آن ها که از بین می روند، ما داریم از بین 

.   را از ذهن بیرون بکشیممنمی رویم؛ این اتفاق در ما افتاده؛ االن می خواهیم حِس 

 وجود داشته باشد یعنی االن، در این لحظه یک فکری در سِر ما پدید منپس تا حاال ما فهمیدیم که اگر در فکر، 

بیاید و تماِم این فضای درون را که اگر ما آن فضا باشیم تماماً بی نهایت ست، جذب کند و چنان ببندد که هیچ 

چیزی از آن فضا نماند به طوری که آگاهی حضور از بین برود و ما تبدیل به این فکر شویم و چون آن فکر 

 هست حتماً وقتی به فیزیکمان، بدنمان، اعمال می شود هیجان منفی به وجود می آید مثل ترس، منهم درونش 

هیجانی خواهیم بود و این -مثل خشم، در این لحظه وقتی ما به عنوان یک باشنده برمی خیزیم، یک باشندۀ ذهنی

فکری که این باشنده می کند از جنس مکر و دستان ست برای اینکه هرفکری که می کند برای نگهداری خودش 

ست، برای زیاد کردن خودش ست، از روی ترس ست، از روی خشم ست، از روی حسادت ست، و چون این 

باشنده راهش را از زندگی قطع می کند مجبور ست که برای تایید خودش به مقایسه دست بزند ببیند نسبت به 

آدم های دیگر چقدر وزن دارد؟ همان کاری ست که ما می کنیم، تمام این کارها از جنس مکر و حیله ست و 

 باشد، فلج شود، ما ابزار دیگری مناگر ابزار فکرکردن ما که ذهن ست، درونش . متأسفانه ما را فلج می کند

.  این ذهنی که به این قدرت و به این عالی بودن ست، کارش فلج می شود. نداریم

حاال ما فرض کنیم که االن هیچ حس وجودی در ذهن نیست و تماماً حس وجود را بیرون کشیده ایم، فضا در 

درون ما بی نهایت شده، حاال در آن فضا فکرهای ما انجام می شود و یک فکری برمی خیزد و شما رها می کنید 

آن فکر برود برای اینکه شما می دانید که از جنس آن فضای پر از شعور، پر از خرد هستید، این حالِت ایده آل 

ست؛ ما می خواهیم از این حالتی که این لحظه فکر می کنیم، فکر به ما اینطوری وانمود می کند که ما از جنس 

.  اتفاق هستیم، اتفاقی که در این لحظه می افتد یا در  گذشته افتاده، ما از جنس اتفاق نیستیم

پس االن به انسان می گوید، به من و شما که متوجه شویم، از این معشوق، از این زندگی که اصل ماست، 

به ! جگرگوشۀ جان ست، مگر کسی می تواند بکشیبد، خودش را نگه دارد به سمتش نرود و با او یکی نشود؟

طور ؼیرمستقیم می گوید یک باشنده ای کرده به نام انسان که فعالً اشتباه کرده، حاال می خواهیم اشتباهش را پیدا 

و حاال در آن باشندگی، در آن حال و هوا که دارد می شکیبد به سمت تو نیاید، چه فکری می کند از حیله و . کنیم

شه و : "توهم که تو نمی دانی؟ تو یعنی هم خدا، هم اصِل شما که یکی ست کمااینکه در سطر بعدی می گوید

شاه . ” نه گمانی نه خیالی همه عینی و عیانی/که چنین با پروبالی - "... به انسان می گوید" -...شاهین جاللی

پس شما . قدیم روی ساعد شاه می نشست... یعنی زندگی، یعنی خدا، شما شاهین هستید، باز هستید که در ساعدِ 
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بازی هستید که روی ساعِد شاه نشستید ولی هم باز هستی، هم شاه هستی؛ این حالت اتحاد و یکی شدن با 

" مکر"حاال ... خداست؛ وقتی شما از جنس خدا شوید، با او می توانید متحد شوید وگرنه که اگر ما مکر کنیم

درست کرده، من  درست کنیم، حاال این تفکری که یک منچیست؟ مکر این ست که ما برویم درون ذهن، یک 

یک خدای مصنوعی و ذهنی هم خلق می کند که درون خودش ست، حاال به آن عبادت می کند و توهمات خودش 

با این کار که شما یک تصویر هستید و خدا هم یک تصویر ست، این دوتا تصویری که از جنس جسم . را دارد

ست نمی تواند یکی شود کمااینکه موالنا می گوید دوتا سفال چراغ نمی توانند باهم متحد شوند ولی نورشان در 

. باال می تواند باهم متحد شود، دوتا چراغ

.  حاال شما فرض کنید که هم خدا هستید هم بازی که روی ساعد خدا نشسته و این باز می تواند برود شکار کند

. حاال شکار کردن یعنی چی؟ شکار کردن یعنی همین خلق کردن، همین انرژی عشق را در جهان پخش کردن

، یک طبل می زدند، این باز (دارد آن را تمثیل می زند)می دانید که قدیم، باز روی ساعد شاهان می نشست، 

پرواز می کرد می رفت یک شکار می کرد، یک طبل دیگر می زدند که باز برمی گشت؛ باز تربیت شده بود که 

شما هم . صدای این طبل ها را بشناسد و برمی گشت روی ساعد شاه می نشست و شکارش را به شاه می داد

، بلکه شاه از طریق بازش، عقابش خلق می کند «من ذهنی»شکارتان خالقیت ست منتها شما خلق نمی کنید، 

این موقعی ست که این ها را ما بدانیم، که شما چی می توانید فکر کنید که آن . وقتی که شما با او یکی هستین

!  فضایی که این فکر انجام می شود، آن فضا نداند؟

 درست کردیم و در آنجا فکر می کنیم، این منو در مثنوی به ما می گوید که آگاه باشید اگر ما در ذهن رفتیم و 

:  حیله ست

 

 918مولوی، مثنوی، دفتر اول، سطر 

حیله کرد انسان و حیله ش دام بود 

آنک جان پنداشت خون آشام بود 

در ببست و دشمن اندر خانه بود 

حیلۀ فرعون زین افسانه بود 

 *

". دزد اندر خانه بود"که در بعضی نسخه ها 
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دار می کنید، براساس مقایسه دارید فکر می کنید، دارید فکر می کنید که خودتان را با یک کسی من اگر شما فکر 

ولی . مقایسه کنید و بهتر دربیایید، معیار حس وجودتان مقایسه ست، دارید حیله می کنید؛ با توهم سروکار دارید

کمااینکه در پایین هم می گوید که انسان برای تو دام می نهد؛ این حیله، هرچه برای . می گوید این حیله، دام ست

هرچی که شما در ذهنتان خدا را یک چیزی، زندگی را یک . خدا دام می گذاریم، ما خودمان درونش می افتیم

چیزی تجسم می کنید، یا زندگی را در یک چیزی می دانید و می خواهید از آن بیرون بکشید، به دام افتادید؛ 

حاال ما رفتیم در ذهن یک چیزی درست ". آنک جان پنداشت خون آشام بود/ حیله کرد انسان و حیله ش دام بود "

کردیم که امروز در ؼزل اسمش را کاله می گذارد، می گوید کاله روی سر انسان می گذاری بعد با سیلی می زنی 

این کاله را می اندازی ولی ما چون حالی مان نیست وقتی خدا با سیلی می زند این کاله را بیاندازد که آن شاپرک 

متولد شود، ما جیػ و دادمان باال می آید که به ما ظلم شد، چرا اینطوری شد؟ برای اینکه با همۀ آن ها که کاله را 

. تشکیل می دهد یا تاج ما را در این جهان تشکیل می دهد، ما هم هویت شدیم

، ما در را می بندیم، در خانه مان را، در "حیله فرعون زین افسانه بود/ در ببست و دشمن اندر خانه بود  "

آقا من با هیچ کس حرؾ نمی زنم، من با مردم دوری می کنم که یک موقعی لطمه نزنند، حرفی » ذهنمان را،

ولی دشمن اصلی در خانۀ توست، همین من ذهنی که در را بسته، نه تنها دِر مردم را « ...نزنند من بدم بیاید

بسته که نیایند یک موقعی یک حرفی بزنند به شما لطمه بزنند، دِر خدا را هم بستید؛ برای اینکه صرؾ وجود 

به خدا )پایین می گوید این فنی ست که ... این من ذهنی یعنی جدا شدن از زندگی، دیگر زندگی نمی تواند

پس . این فن را تو درست کردی که اگر یکی در را بست به دردسر بیافتد بفهمد که نباید در را ببندد (می گوید

اندر خانه بود؛ شما تجسم کنید که آدم در را ببندد ولی دزد در خانه یک جایی قایم « دزد»در ببست و دشمن یا 

شده، ُخب شما االن می روید می خوابید، دزده بیدار می شود همه چیز را جمع می کند یا آنجا نشسته هی می دزدد 

؛ از این افسانه، از این جادو، از این توهم که ما درونش افتادیم، می گوید "حیله فرعون زین افسانه بود"و 

حیلهَ ش یک چنین چیزی چیزی بود؛ حیلۀ فرعون هم که ما - که فرعون پس همین من ذهنی ست- فرعون هم  

. داستان هایش را خواندیم که بفهمیم من ذهنی چیست از این افسانه بوده است

:  حاال حافظ هم به ما می گوید

 133حافظ، ؼزلیات، ؼزل شماره 

فردا که پیشگاه حقیقت شود پدید 

شرمنده ره روی که عمل بر َمجاز کرد 

 *

یعنی من ذهنی، یعنی توهمی ست که ما در ذهنمان درست می کنیم، " مجاز"شما نمی خواهید براساس َمجاز، 

فکر می کنیم، حالی مان نیست که این ذهن برای این ست که هشیاری حضور از طریق ذهن ما فکر کند و من 
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من ذهنی برای این بوده که ما جدایی مان را از دیگران تجربه کنیم، خودمان را نگه  داریم، از بین . ذهنی نباشد

بارها گفتیم که اگر من ذهنی نباشد، بچه نمی تواند رشد کند و فاصله ش را و جداییش را از بچه های ... نرویم

ما به بچۀ چهارساله نمی توانیم بگوییم تو عشق هستی، بچۀ . دیگر حس کند و به بقای خودش نمی تواند ادامه دهد

این بچه باید یاد بگیرد که بداند مثالً از خیابان رد می شود، ُخب ماشین بیاید این ؼیر از ماشین ... خدا هستی،

 را و خودش را تنید، یواش یواش باید یاد منست، ماشین ممکن ست بیاید بزند، که یاد می گیرد ولی وقتی 

بگیرد در سن هفت، هشت، ده سالگی که این جدایی بنیان نیست، بنیاد پیشرفت و زندگی در جامعه این جدایی 

.  نیست

همانطور که موالنا توضیح )پیشگاه حقیقت وقتی فاش می شود که شما در این لحظه زنده شوید، به عینه ببینید 

اگر زود . شما از جنس توهم، از جنس گمان، از جنس من ذهنی، از جنس حس وجود در ذهن نیستید (می دهد

.  متوجه شویم، دیگر شرمنده نمی شویم

 

 نه درونی نه برونی که از این هر دو فزونی

نه ز شیری نه ز خونی نه از اینی نه از آنی 

موالنا هم به زندگی می گوید، هم به شما؛ شما به خودتان می گویید که اصل من با ذهن قابل فهمیدن نیست، اصل 

پس اگر ما رفتیم در ذهن یک تصویر ذهنی از خودمان درست کردیم که این . خدا هم با ذهن قابل فهمیدن نیست

تصویر ذهنی دینامیک ست، هی عوض می شود، با اتفاقات عوض می شود، هی کوچک می شود، هی بزرگ 

می شود، از ما تعریؾ می کنند بزرگ می شود، از ما بد می گویند کوچک می شود، خشمگین می شود بزرگ 

می گوید که  اصل . ولی دائماً این چیزها درونش اتفاق می افتد.... می شود و می ترسد یک جور دیگر می شود

شما و خدا نه درون ماست که با چشم می بینیم، درون ما یعنی درون این جسم شما نیست، بیرون هم نیست، هم 

پس معلوم می شود در جهاِن فرم نیست، در این دنیا نیست؛ اگر ذهن .  از درون، هم از بیرون بیشتری، فزونی

به یک چیز دیگر می گوید خون، یعنی خوب، بد، چیِز مقوی و  (یعنی شیر خوردنی)به یک چیزی می گوید شیر 

را مشخص کنی و ضد آن، « این»نه از این ست نه از آنی، اگر بتوانی . چیز مضر، هیچ کدام از این ها نیست

.  را مشخص کنی، اصل شما از هیچ کدام از این ها نیست« آن»

پس بنابراین ما باشنده ای هستیم که در این جهان زندگی می کنیم ولی از این جهان نیستیم، از جنس این جهان 

.  نیستیم، از جنس اتفاق نیستیم، از جنس مکان و فرم نیستیم

اصالً . هر هشیاریی که در این جهان بیافتد، درواقع ذهن ما بخواهد بشناسد به صورت دویی می خواهد بشناسد

هشیاری حضور که شما از آن جنس هستید وقتی وارد ذهن می شود، دوشاخه می شود؛ یک شاخه ش شما 

ؼیر یعنی آن کسی . شما ببینید اگر من ذهنی دارید، برای شما حتماً ؼیر وجود دارد. می شوید، یک شاخه ش ؼیر
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می « ما»، یک سری آدم ها را به خودمان نسبت می دهیم «من»گاهی اوقات هم می گوییم . که جدا از شماست

حاال چرا دشمن؟ دشمن . ، دیگران هستند؛ که گاهی اوقات هم این دوتا با هم دشمن هستندماشویم، در مقابل 

 می شود بزرگ تر می شود  مااین من ذهنی وقتی. برای این ست که من پوستۀ این من ذهنی را بتوانم سفت تر کنم

ولی برای اینکه پوسته ش ضخیم تر شود، محکم تر شود، یا حجمش بزرگ تر شود این کارها را می کند؛ یعنی 

حتما ... هایی که می گویند دشمن دشمنماآن . اگر شما من ذهنی دارید حتماً دشمن هم دارید. دشمن ایجاد می کند

درحالیکه در فضای حضور، یک حوزۀ یکی کننده، درواقع اسمش را ... دارند که می گویند دشمن، دشمنمن 

حوزۀ یکتایی می گذاریم؛ فضای یکتایی یک حوزۀ متحدکننده ست و بشر امروزی هم به آن فضا احتیاج دارد 

 هایشان عقب بکشند، از جنس آن فضا شوند، در آن فضا متحد شوند درحالیکه فرم هایشان منیعنی تا همه از 

متفاوت ست، دین های مختلؾ دارند، رنگ های مختلؾ دارند، الگوهای فکری مختلؾ دارند، الگوهای عمل 

درحالیکه اصل ما آن فضاست، . مختلؾ دارند، کارها را جور متفاوت انجام می دهند، این ها همه سطحی ست

پس فهمیدیم از جنس دویی نیست، از جنس چیزی نیستیم که در این . داریم راجع به آن فضا صحبت می کنیم

.  جهان ممکن ست پیدا شود

 

 246حافظ ؼزلیات، ؼزل شماره 

ترسم که روز حشر عنان بر عنان رود 

تسبیح شیخ و خرقه رند شرابخوار 

یک من ذهنی که یک ... در ذهنمان چکار می کنیم؟ دوباره بگویم... گاهی اوقات، ما در ذهنمان فکر می کنیم

تصویر ذهنی ست، یک تصویر ست ایجاد می کنیم، این تصوی ذهنی یک تصویر ذهنی از خدا درست می کند 

منتها چون خدا را نمی شناسد یک سری چیزها را که در واقع الگوهای عمل و فکر ست یعنی باور ست، آن ها 

مثال ما فکر می کنید اگر اعمال یک مذهب خاصی را اجرا کنیم خدا . را خدا می نامد؛ فکر می کند این ها خدا ست

دقت کنیم که اگر شما یک تصویر ذهنی دارید و این تصویر . همان ست، خدایی می شویم، خداگونه می شویم

اگر فکر . ذهنی را با یک سری الگوها دارید مطابقت می دهید، دارید کار مصنوعی می کنید، این خدا نیست

می کنید که معنویت و معنوی بودن عبارت از این ست که من یک تصویر ذهنی درست کنم، این تصویر ذهنی 

 کند و مطابقت دهد و آن کارها را بکند و این معنویت matchیک سری الگوها را پیدا کند، خودش را با آن ها 

برای همین هم حافظ می گوید؛ . شده و من روزی به سعادت و به شادی و به آرامش می رسم، نخواهید رسید

حافظ می گوید که این تصویر ذهنی خودش را با یک سری چیزها مطابقت می دهد آن ها را دوست می داند، آن ها 

در )را مؤمن می داند، آن ها را خداگونه می داند، خدایی می داند و یک سری آدم ها را که آن کارها را نمی کنند، 

، آن ها را با ایمان نمی داند، آن ها را کافر می داند، آن ها را معنوی نمی داند، آن ها از جنس خدا (فضای دویی

ما از جنس خدا هستیم برای اینکه خودمان را با یک سری الگوهای فکر و عمل مطابقت می دهیم، . نیستند
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مثالً فرض کن یکی هرروز در عبادتش و با کارهایش نشان می دهد ... آن هایی که مطابقت نمی دهند همینطور

که خدا هست، یکی دیگر با گفتارش و با کردارش نشان می دهد که من اصالً فکر می کنم خدا نیست و خدا را 

این یک تصویر ذهنی دارد . این دوتا ظاهراً با هم خیلی فرق دارند ولی هردوتا مذهبی هستند.  انکار می کنم

خودش را با یک سری الگوهای فکری مطابقت می دهد، این هم یک تصویر ذهنی از خودش دارد، خودش را 

اقرار خدا یک . با یک سری چیزهای دیگر مطابقت می دهد، که این انکار خداست، این درواقع اقرار خداست

. ذره بهتر از انکار خداست ولی هردو یک ساختار ذهنی و جسمی ست؛ نمی تواند با خدا متحد شود

 یعنی پذیرش بی قید و شرط اتفاق این لحظه که شما تسلیم.  برای متحد شدن با خدا باید در این لحظه تسلیم شد

. را از جنس اتفاق نمی کند، از جنس این فضای پذیرش می کند؛ این فضای پذیرش هم خداست، هم شما هستید

یک . و آن فضا هست که زندگی شما را ترسیم می کند. هرچی بیشتر می شود شما بیشتر با خدا متحد می شوید

«.  َجفَّ الَقَلم»: اصطالحی هست که موالنا خیلی به کار می برد، منتها عربی ست

معنیش این ست که مرکب قلم خشک .  یعنی این قلم می نویسد به اندازه ای که شما شایسته اش هستیدَجفَّ الَقَلم

به چی شایسته هستید؟ به اندازه ای که شما با خدا در این لحظه متحد . می شود به آنچیزی که شما شایسته هستید

و این قلم . می شوید، شایسته می  شوید برای زندگی کردن؛ به اندازه ای که از او جدا می شوید، ناشایسته می شوید

حضور زندگی بیرون شما را دارد ترسیم می کند و قلم به اندازه ای که شایسته هستید ترسیم  می کند و مرکب به 

به عبارت دیگر از این فضای درون، بیرون شما به اندازه ای که شایسته هستید زاییده . آن خشک می شود

 بسازید، یک سری کارها را آنجا انجام دهید و به صرؾ انجام آن  منشما نمی توانید. می شود و منعکس می شود

آرامش، خوِد شما هستید که خود شما، اصل شما هم خداست، هم شماست؛ هم . کارها طلِب آرامش از خدا کنید

عین و ". "نه گمانی نه خیالی همه عینی و عیانی/ شه و شاهین جاللی که چنین با پرو بالی "شهی، هم شاهینی 

یعنی فی المجلس، این لحظه، زنده به زندگی هستی، باید زندگی را همین لحظه، زنده، تجربه می کنی و " عیان

یعنی خدا برای شما یک حقیقت ست که االن به اعمالتان و فکرهایتان جاری . با چشم خدا جهان را می بینی

 ساختم، دارم یک عده ای آدم ها را تعریؾ می کنم، یک عده ای را هم منمی شود؛ نه اینکه من اینجا نشستم یک 

اینکه چه ربطی اصالً به معنویت دارد؟ این چه ربطی به خدا دارد؟ چه .  خودم را باد می دهممنتکذیب می کنم، 

ربطی به زندگی دارد؟ اصالً شما ببینید چه اندازه شایسته هستید؟ 

 این ها را من می گویم برای اینکه یک عده ای زنگ می زنند به من مثالً می گویند ما چهل سال ست داریم خدا را 

پس این کار . عبادت می کنیم، همۀ کارهایمان را کردیم ولی می ترسیم، حالمان خراب ست، مریض هستیم

!  ُخب بخوان ببین موالنا چی می گوید؟! نمی کند، کاری که می کنی بار نمی دهد، پس اشتباه می کنی

اگر شما از . این لحظه ست" روز حشر"، "...ترسم که روز حشر"می گوید . حاال حافظ هم همین را می گوید

می گوید ترسم، روز حشر، . خواب بیدار شوید، زنده شوید، حشِر شماست، روز زنده شدن شما، این لحظه

تسبیح شیخ و خرقه رند "، موازی هم، اسب موازی هم می رود عنان شان همراه ست؛ "عنان بر عنان"

نه همۀ شیخ ها، برخی، آن هایی که من ذهنی  )یعنی شیخ نشسته، که من ذهنی دارد " تسبیح شیخ"؛ "شرابخوار
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، تسبیح می اندازند، سبحان هللا یعنی خدا پاک ست ولی این «سبحان هللا، سبحان هللا»مرتب می گویند  (دارند

من دارند ولی تسبیح می اندازند، آن یکی هم خدا را انکار می کند، رفته شراب . سبحان هللا را من ذهنی می گوید

برای اینکه این یک مذهب دارد که با آن ! می گوید این دوتا می ترسم اسب هایشان موازی برود. می خورد

هم هویت شده، این هم یک مذهب دارد با آن هم هویت شده، این خدا را انکار می کند، این یکی اقرار می کند ولی 

این چیزی را که انکار می کند نمی داند چی را انکار . هردو ذهنی ست، هردو به وسیلۀ من ذهنی انجام می شود

می کند، یک تصویر ذهنی را انکار می کند، می گوید که من یک باشنده ای هستم، ذهنی، خودش نمی داند ذهنی، 

ولی عقل خودش را معیار می داند و در زندگی را بسته، آن عقلی که یادگرفته معیار می داند؛ این یکی هم 

گفتم اقرار می کند، انکار .... دوباره عقل خودش را معیار می داند منتها یک اسم دیگری رویش می گذارد

این ها به درد آن کار نمی خورد که از کرِم . می کند؛ نه اقرارش، نه انکارش به درد شادی و آرامش ما نمی خورد

.  ما شاپرک بپرد و ما از مقصود زندگی داریم دور می شویم

مقصود زندگی از آفرینش ما این ست که ما را به این دنیا بیاورد، اول تا ده سالگی، دوازده سالگی جدایی را 

عشق اتحاد ما با تمام انسان ها و . تجربه کنیم وقتی فهمیدیم که من جدا از دیگران هستم بعد عشق را تجربه کنیم

فضای حضور، و این فضای حضور که ما مثل ماهی در اقیانوس آنجا شنا می کنیم، به . زندگی در آن فضاست

چو همه خانه دل را : "خودش را بیان می کند کمااینکه در ؼزل می گوید- همان شه و شاهین جاللی-وسیلۀ ما 

وقتی خانۀ شما را آتش باال یعنی آتش خدایی، یعنی ". بود اظهار زبانه به از اظهار زبانی / بگرفت آتش باال

فضای وحدت، یعنی عشق گرفت حاال این عشق به وسیلۀ شما که بیان می شود، به صورت ارتعاش یا به 

کمااینکه در من ذهنی فقط زبان . صورت خرد زندگی، خالقیت، این بهتر از این ست که زبانتان بگوید

در من ذهنی هرلحظه یک فکری در ذهن ما می پرد و ما با آن هم هویت می شویم، آن را سند . کارمی کند

می دانیم، آن را هم بیان می کنیم؛ برای من ذهنی سندیت دارد، به آن چسبیده و باید آن درست دربیاید برای اینکه 

انسانی که هشیار به زندگی ست، حرفی هم که می زند ولو اینکه زندگی زده، به آن . قسمتی از وجودش ست

انسان . نمی چسبد، اگر یکی بگوید که این ؼلط ست، به خودش نمی گیرد، ستیزه نمی کند،  بحث و جدل نمی کند

من ذهنی که هرچی که می داند از دیگران یادگرفته، چنان با آن هم هویت شده، چسبیده که یکی فقط بگوید این 

.   یک خرده مثل اینکه اشکال دارد، خشمگین می شود و می خواهد دعوا مرافعه راه بیاندازد

 

 برود فکرت جادو نهدت دام به هر سو

تو همه دام و فنش را به یکی فن بدرانی 

می گوید که فکرت جادو، این فکر جادو، فکری که ما را جادو کرده، گفتم فکر دوجور ست؛ شما هشیار به 

حضور هستید، خودتان را آن می دانید، در ذهنتان هیچ حس وجودی وجود ندارد بنابراین فکر درست کار 

 ست، در آن یکی جور functionalمی کند؛ ذهن شما اصطالحاً می گوییم کارکرد خوبی دارد، 
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dysfunctionalفکرت جادو .  وجود دارد، این ما را جادو کرده منپس وقتی که در ذهن،.  ست، فلج ست

می رود، برای تو تله می گذارد، هم برای خدا، هم برای ما؛ برای خدا تله می گذاریم که تلۀ ما می شود که ما 

درونش می افتیم ولی اصل ما، آنچیزی که ما حقیقتاً هستیم و آن قدرت را همین االن هم هرکسی دارد، همۀ دام 

همینکه . آن فن چیست؟ آن فن این ست که زندگی قطع می شود. و فن این من ذهنی را می تواند با یک فن بدراند

 درست می شود رابطه ش با زندگی قطع می شود، شما دیگر حس آرامش و شادی ندارید، این فن ست دیگر، من

انگار آب را روی خودمان قطع کردیم، باالخره اینقدر تشنه مان می شود که باید آب را باز . ..."به یکی فن"

. کنیم؛ ما هم همینطور شدیم

 اگر این کرمی که به وجود آمده خیلی به شاپرک بچسبد، زندگی به او اجازه نمی دهد برای اینکه اینقدر به درد 

می افتد و درواقع اگر شاپرکی وجود داشته باشد که به کرم بچسبد؛ کرم به شاپرک بچسبد ولی شاپرک که اصل 

حاال همین شناسایی که االن شما . شاپرک خیلی قوی است؛ شاپرک از جنس خداست. ماست نباید به کرم بچسبد

. پیدا می کنید، دارای آن قدرت می شوید، با یکی فن، تشکیالت این من ذهنی فرعون را می توانید به هم بریزید

.  این فرعون در سر شماست، بیرون نیست، شما بیرون را نگردید

چرا جادو کرده؟ جادویش چیست؟ برای اینکه درونش . پس این شناسایی را کردیم که فکر ما را جادو کرده

حس وجود، وجود دارد؛ ما اشتباهاً فکر می کنیم که این چیزهایی که فکر می کنیم و همه ش هم بیرون ست، 

راجع به اتفاقات، راجع به چیزها، این ها ما را محصور کرده، این ها ما را به خودش جذب کرده، ما این ها را 

ما االن می شناسیم که ما از جنس اتفاق یا چیز نیستیم ولو اینکه هشیاری جسمی داریم . جزو خودمان کردیم

هرچقدر آرام تر و کم تر فکر کنیم این . یعنی هرلحظه راجع به چیزی فکر می کنیم؛ این دارد ما را جادو می کند

. جادو ما را ول می کند و جادوگر هم ما خودمان هستیم، خودمان داریم فکر می کنیم، به این دام می افتیم

  

 چه بود باطن کبکی که دل باز نداند

چه حبوب است زمین در که ز چرخ است نهانی 

. (کبک= باز، این من ذهنی= زندگی)کبک نسبت به عقاب،باز، ضعیؾ ست؛ . کبک و باز را تمثیل می زند

برای اینکه همۀ این به وسیلۀ زندگی محاصره ... درون این من ذهنی چه چیزی می تواند وجود داشته باشد که

شما هرکاری کنید دردرون فضای حضورست که شما بستید ولی به هرحال در درون این هشیاری . شده

حضور، هشیاری خدایی هستید؛ فکرهای شما در آن انجام می شود، هیجانات شما در آن انجام می شود، کارهای 

شما در آن، تجربه شما در آن صورت می گیرد؛ حاال شما فکر می کنید کسی نمی فهمد، مثل کبکی که سرش را 

چه بود "درون برؾ می کند فکر می کند کسی نمی بیند؛ زندگی می بیند و اصل شما هم از این موضوع آگاه ست؛ 

، حبه، دانه؛ چه دانه ای در درون زمین "حبوب..." "چه حبوب است زمین در". "باطن کبکی که دل باز نداند

. هست که از آسمان پنهان ست؟ زمین درون خودش چه دانه ای می تواند داشته باشد که آسمان نبیند؟ حتماً می بیند
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که بگویند که یک سنگ بزرگی از یک جایی (خدا نکند) و تمثیل کره زمین را بزنید؛ کره زمین فرض کنید 

شما کجا می توانید . می خواهد بیاید، یک جرم آسمانی می خواهد به زمین بخورد و زمین کن فیکون شود

اگر وسیله نقلیه برای رفتن به فضا نباشد، روی زمین . یکی به فضا برود: دربروید؟ فقط یک راه وجود دارد

وقتی شما درون من ذهنی به . (پایین هم توضیح می دهد)! کجا می شود رفت؟ آسمان، ما را می بیند؛ هیچ جا

وسیلۀ این آسمان محاصره شدید و هرلحظه درست مثل یخی هستید که آفتاب می خواهد شما را ذوب کند و از 

هرطرؾ به شما فشار می آورد، حاال چرا شما اینقدر مقاومت می کنید؟ نکند که این مسائل شما و استرس های 

شما به خاطر مقاومت شماست؟؟ 

 

 کلهش بنهی و آنگه فکنی باز به سیلی

چه کند بره مسکین چو کند شیر شبانی 

می گوید که تو، یعنی زندگی، اول کاله و تاج روی سرش درست می کنی می گذاری؛ حاال این کاله ما چیست؟ 

همان چیزهایی که ما باآن ها هم هویت شدیم؛ مثِل تحصیالتمان، جوانی مان، هیکل قشنگ مان، بچه هایمان، نمرۀ 

در همۀ این . همه این ها کالهی ست که ما درست می کنیم... باال گرفتنشان بعداً دکتر و مهندس شدنشان، 

.   وجود داردمنجاهایی که دارد برای ما کاله درست می کند، حس 

می گوید کاله درست می کنی، این هم یک فرمول ست، این یک شناسایی ست؛ شما باید بدانید، زندگی برای شما 

حاال می گوید تو برایش کاله درست می کنی، بعد با سیلی می زنی . کاله درست می کند، با سیلی می زند می اندازد

اگر آن کرم خیلی مقاومت کند یا آن شاپرک به کرم بچسبد، باالخره یک ضربه ای، یک سیلیی . می اندازی

ما هم یکدفعه در سن چهل سالگی، . زندگی باید به او بزند که کرم به خودش بیاید، پروانه هم به خودش بیاید

چهل  و  پنج سالگی فکر می کینم که دیگر به اوج موفقیت رسیده ایم، همه چیز بر وفق مراد ست، یکدفعه این 

".  کلهش بنهی و آنگه فکنی باز به سیلی"چیزهایی که فکر می کنیم بروفق مراد ست یکی یکی می ریزد؛ 

این را : شما بدانید، زندگی کاله روی سر آدم درست می کند که همان چیزهایی که گفتم آن ها جزو کاله ست

این ها همه کاله ست، بعد وقتی ... دارم، آن را دارم، این همه آدم برای من کار می کنند، فالن مقام را دارم، 

مثال . زندگی با سیلی می زند تنها کاری که شما می توانید بکنید این ست که بیدار شوید و با زندگی همکاری کنید

اگر گوشه سیلی زندگی به شما خورد و یک ذره دردتان آمد شما بیدار شوید بگویید دارد سیلی می زند من با او 

در این . همکاری می کنم، قبل از اینکه سیلی بخورم بهتر ست خودم را از این ها بیرون بکشم؛ این بیداری ست

حالت هشیاری حضور خودش را از فکر جدا می کند و شما زنده می شوید به یک چیزی که اصلتان ست، آن 

. پروانه دارد متولد می شود
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؟ شما چکار می خواهید بکنید؟ هیچ عالجی "چه کند بره مسکین چو کند شیر شبانی" ولی هیچ راهی نداری؛ 

نداری؛ اگر که شیر چوپان ست، این بره کوچولو در دست این شیر چکار کند؟ موالنا اینطوری تمثیل می زند ما 

بفهمیم که با این راه هایی که ما پیدا می کنیم که همه ذهنی ست، همه مصنوعی ست، مثل قرص خوردن و خوابم 

 بگیرم  depression شدم قرص depressedنمی برد بروم دکتر قرص خواب بگیرم و خوابم درست شود و 

جز . هیچ کاری نمی توانی بکنی، جز تسلیم. این ها نمی تواند کارساز باشد... و مشروب بخورم و دراگ بکشم و

مثل ... همین بیدار شدن هم کافی ست که این فرمول زندگی مثل اینکه این ست که. این آگاهی و بیدار شدن

 ست، بعد با سیلی می زند این را منحتماً این ست که برای آدم کاله درست می کند که این کاله، کالِه ! اینکه نه

چرا؟ می خواهد آن پروانه متولد شود، شما این کاله را بیاندازی زنده می شوی به زندگی، زندگی . می اندازد

می تواند خودش را از شما بیان کند و برکتش را به اعمال شما، فکرهای شما بریزد؛ برای این شما را خلق 

برای این خلق نکرده که شما یک کاله مادی روی سرتان بگذارید که این کاله مادی شامل همان . کرده

. چیزهایی ست که شما با آن ها هم هویت شدید

اگر شما مقاومت کنید، اگر شما به راه های مختلؾ دست بزنید : حاال دوباره موالنا یک جای دیگر به ما می گوید

 من را گسترش دادن یا این منبرای دفاع و ننه من ؼریبم درآوردن، شکایت کردن، به این و آن گفتن و دوباره 

را مظلوم نشان دادن، حس مظلومیت کردن، به من ظلم شده، به من رحم کنید، با من همدردی کنید، اگر 

:  بخواهی آن حرؾ ها را بزنی

 

   20مولوی، دیوان شمس، ؼزل شماره 

پیش از تو خامان دگر در جوش این دیگ جهان 

بس برطپیدند و نشد درمان نبود اال رضا 

* 

قبل از ما، یعنی مِن شهبازی که یک خام ست، قبل از ما خامان دگر بودند، قبل از شما هم اگر خام هستید، 

خامان دگر بودند، آمدند در جوش دیگ این جهان، این جهان که دارد می جوشد که این همین اتفاقاتی ست که 

شما با آن هم هویت هستید، وقتی ضربات به شما وارد می شود شما به جوش می آیید؛ این جوش شما هم همین 

مثال مثل " برطپیدند"، ..."بس برطپیدند و نشد"برطپیدند؛ ... خشم شماست، ترس شماست، استرس شماست

سروصدایش درمی اید؛ ما هم مثل آن هستیم، طپیدیم، مثل ... آتشفشان که هی یک ذره ساکت ست و بعد پوففؾ

، جز اینکه، این "ِااّل . "هیچ درمان نبود، اال رضا! دیگ می جوشیم و اعتراض می کنیم و شکایت می کنیم، نشد

تسلیم کار . موازی شویم؛ این اسمش تسلیم ست- نه با اتفاق-لحظه بیاییم اتفاق این لحظه را بپذیریم و با زندگی 

 نیست passiveتسلیم، در ضمن یک فعالیت ؼیرفعال یا . تسلیم، قدرت ست؛ تسلیم ضعؾ نیست. معنوی ست
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شما وقتی با این لحظه موازی می شوید، یعنی اتفاق این لحظه را .  ستdynamic ست، activeبلکه 

می پذیرید، با فضای این لحظه موازی می شوید، فضای این لحظه خردش را به وسیله شما در جهان بیان می کند 

و شما نیک فکر می کنید، نیک عمل می کنید، اصال نیکی یعنی آن، نیک از آن طرؾ می آید نه از من ذهنی، نه 

. نیک نمی تواند پیش ساخته باشد؛ خرد نمی تواند پیش ساخته باشد. از فکرهای قبلی

 99رضا یعنی در این لحظه راضی هستید به این چیزی که اتفاق می افتد ولی در ". درمان نبود اال رضا"

پس بنابراین تسلیم یک فرایند مسکوت و بی فعالیت و . درصد موارد شما آن اتفاق را می خواهید عوض کنید

 موارد شما وقتی با این 9/99؛ در «...من پس تسلیم شدم ضعیؾ هستم، هیچ کار نکنم»ایستا نیست که بگویید 

لحظه تسلیم می شوید، اتفاق این لحظه را می پذیرید، اتفاق را می خواهید عوض کنید؛ ولی با چی؟ با خرد این 

! لحظه، نه با عقل از پیش پرداخته

 

 کله و تاج سرم را پی سیلی تو باید

 که مرا تاج تویی و جز تو جمله گرانی

پس ما االن این شناسایی را پیدا می کنیم که کاله و تاجی که از جهان مادی گرفته ایم و سرمان گذاشته ایم، که 

اساساً همان چیزهایی هستند که با آن ها هم هویت شدیم و به آن ها چسبیدیم، باید نشاِن سیلی او را پیدا کند؛ ُخب 

این تاجی که در جهان مادی سرمان گذاشته ایم که گفتم از چیزهایی تشکیل شده که ما به . این در ابتدا درد دارد

آن ها چسبیدیم، شما ببینید به چی چسبیدید؟ چه چیزی برای شما مهم ست؟ به اصطالح با آن هم هویت شدید، این 

کاله شماست؛ اگر دیدید گوشۀ سیلی به شما خورد یعنی یکی از این ها یا چندتایش را از دست دادید به جای درد 

کشیدن، خوشحال شوید و با زندگی همکاری کنید و این یادتان بیاید که باید سیلی خدا به آن بخورد که این کاله 

از سِر ما بیافتد برای اینکه موهای ما خیلی قشنگ تر هستند، این کاله موهای ما را، زیبایی ما را، پوشانده؛ که 

تاج ما . پس تاج ما در همین جهان مادی، آن چیزهایی نیست که برای همۀ مردم مهم ست. تاِج من تو هستی

عبارت از این ست که این لحظه ما هشیار به حضور هستیم؟ این لحظه با اتفاِق این لحظه موازی هستیم؟ که 

آیا این فضا در درون من باز شده؟ آیا . پذیرش اتفاق این لحظه موازی شدن با فضای پذیرِش این لحظه ست

هشیارِی این فضا به فکرهای من و به اعمال من جاری دارد می شود؟ تاج، سِر ما آن ست؛ تاج، آن هشیاری 

آیا من تماماً در این فضا ذوب شدم؟ آیا من خودم را آن فضا می دانم؟ آن فضا هم، من ست؟ این تاج ست؛ . ست

وقتی به ذهن بروید، ؼیراز این شما با چیز دیگری هم هویت شوید و بگویید . ببینید در این حالت سبک هستید

من این را هم دارم، این، همه گرانی ست؛ این، همه وزنه ای ست که به پای شما بسته می شود و شما نمی توانید 

به ما یاد . اینجور طرز تفکر و شناسایی، بیشتر اوقات عکِس آنچیزی ست که به ما یاد  داده اند. تکان بخورید

داده اند باید با چیزها هم هویت شویم، خودمان را با دیگران مقایسه کنیم، دائماً چیزها را به خودمان اضافه کنیم، 

این تربیت، درست ! هرچی اضافه تر بهتر، هرچی کمتر از ما کم شود بهتر، باید نگذاریم کم شود، باید زیاد کنیم
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اگر تماِم حواِس ما به اضافه کردن چیزهای بیرونی باشد بنابراین همیشه راجع به یک چیز بیرونی فکر . نیست

شما ببینید وضعتان چجوری ست؟ . وقتی هشیار به یک چیِز بیرونی هستیم، دیگر هشیار به خدا نیستیم. می کنیم

خوب خودتان را ارزیابی کنید ببینید با این راهنمایِی موالنا موافق هستید؟ اگر موافق نیستید در این ؼزل و 

وضع خودتان تأمل کنید، ببینید که هرچی که تا حاال داشتید، به آن  وابسته بودید این ها یکی یکی از بین رفته، 

زیِر پای شما را خالی کرده، پس این ها نمی توانسته جزِو شما باشد، رفته اند ولی شما هنوز هستید و برگردید 

ببینید تاج اصلی چیست؟ 

االن موالنا به ما می گوید که ما کجا را داریم برویم؟ و این تالش مذبوحانه است که به وسیلۀ من ذهنی انجام 

 :می دهیم

 به کجا اسب دواند به کجا رخت کشاند

ز تو چون جان بجهاند که تو صد جان جهانی 

 دار، که درون ذهن منما این اسب ذهنمان را، فکرمان را، اسب من ذهنی را که با فکر کار می کند، فکر 

از . محصور ست، زندانی ست، کجا می خواهی بدوانی؟ کجا را داری بدوانی؟ هرجا بدوانی درون ذهن ست

شما اصالً راهی ندارید جز اینکه از این وضعیت . ؟ که چی بشود؟ این که راه نجات نیستمن به آن مناین 

.  دست بردارید

حاال امروز ... ، َرخت و َپخت، همه چیز را رخت می گفتند، اسبابِ "رخت" در قدیم، "به کجا رخت کشاند؟"

یعنی چیزمیزش را کجا ببرد؟ جانش را کجا ببرد؟ کجا برود " به کجا رخت کشاند"رخت به معنِی لباس ست؛ 

یعنی چحوری از تو جان به " جان بجهاند"توجه می کنید؟ از تو چجوری جان بجهاند؟ . زندگی کند؟ جایی ندارد

در  ببرد؟ این معنی را هم می دهد که چجوری از تو جان بجهاند؟ وقتی خودش را در ذهن زندانی کرده، رابطه 

ش را با تو قطع کرده، چجوی از تو جان بگیرد؟ تو باید به او جان بدهی؛ زندگی باید به ما جان بدهد، وقتی ما 

 درست مندرش را بستیم، خودمان را قطع کردیم چجوری به ما جان بدهد؟ و این همان فنش است؛ وقتی ما 

می کنیم، آن کاله دنیا را سرمان می گذاریم، در بسته می شود، ما از زندگی محروم می شویم و این دردها 

.  شروع می شود

دردهای ما از این ست که درواقع این هشیارِی خدایی یا این زندگی زنده، درش باز نیست که وارد سیستم ما، 

آن فضا . چرا تن ما ناسالم ست؟ برای اینکه نمی گذاریم شعور آن فضا در این تن ما کار کند. بشود... چه تن ما،

! می خواهد هر لحظه در ذرات وجود ما، در درون سلول های ما شادی را به ارتعاش در بیاورد، ما نمی گذاریم

ما عالقۀ زیادی به عزا داریم، ؼم داریم، ؼصه داریم؛ برای اینکه ذاِت من ذهنی ؼصه ست، تاسؾ ست، 

.  تأسؾ، پشیمانی، احساس گناه، این ها ماِل هستۀ من ذهنی ست، ؼم، ؼصه، عدم رضا
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ما باید رضا باشیم؛ این لحظه هراتفاقی می افتد چون شما از جنس اتفاق نیستید، خودتان را از اتفاق بیرون می 

و پول را روی میز بریزید، دالر را یا . کشید، شما فقط بگویید من از جنس اتفاق نیستم، از جنس چیز هم نیستم

من از تو بهترم، من از تو بهترم، من از تو بهترم، من از تو »: تومن را، به آن نگاه کنید، هی به آن بگویید

چه بود طبع "و در پایین هم می گوید . تا باألخره بفهمید که شما از پول بهتر هستید، شما پول نیستید« ... بهترم

 رمزش این ست، رمزش این ست که ما فکر می کنیم پول، بهتر از ماست؛ ما حاضر نیستیم "و رموزش؟

سرمایه گذاری کنیم روی وجودمان، یادگیری مان، زندگی مان را بهتر کنیم، یک کتابی بخریم بخوانیم، یک 

چیزی که برای زندگی ما مفید ست پول را بدهیم آن را بخریم تا این زندگی ما بهتر شود، تن ما سالم تر شود، 

کیفیت زندگی مان بهتر شود؛ این من ذهنی دروغ می گوید؛ تا زمانی که من ذهنی هستیم و به طبع و رموز این 

تسلیم هستیم، این عزا را دوست دارد، ؼصه را دوست دارد، رنجش را دوست دارد، ترس را دوست دارد، 

بنابراین حواسمان باشد که زندگی می خواهد شادیش را به ما بدهد، ما داریم مقاومت می کنیم؛ . ذاتش این ست

، طبع و رموزش این ست که با این لحظه ستیزه کند؛ طبع و رموزش این ست که به چیزهای "طبع و رموزش"

از این ها نقصان به وجود . بیرونی بچسبد؛ طبع و رموزش این ست که قضاوت کند، با قضاوتش هم هویت شود

:  می آید

  

 به چه نقصان نگرندت به چه عیبی شکنندت

به کی مانند کنندت که به مخلوق نمانی 

هیچ چیزی که شما . یعنی چیز خلق شده، چیِز درست شده" مخلوق"هم اصل شما، هم خدا به مخلوق نمی ماند؛ 

بتوانید ببینید یا در فکرتان تجسم کنید، هیچ نوشته ای، هیچ باوری، هیچ چیزی از جنس خدا نیست، خدا نمی تواند 

چه تفکر کند از مکر و ز دستان که "حاال می گوید انسان ها، همان کسانی که اول گفت . از آن جنس باشد

، با چه نقصانی به تو نگاه می کنند؟ همان نقصانی که خودشان دارند، از پایگاه کمبود، از پایگاه "ندانی

ما توی ذهن رفته ایم، رابطه مان را با زندگی قطع کردیم، شبیه بچه هایی هستیم که . بی ریشگی، بی زندگی بودن

از مادرشان جدا شته اند، گم شده اند، دنبال مادرشان می گردند و چیزهای مختلؾ را به جای مادرشان می گیرند و 

یعنی این . شما نگاه کنید، هرچی که ما می گوییم در آینده ست. ریشه اش چون با زندگی قطع ست، نقصان دارد

لحظه برای ما هیچ چیزی ندارد درحالتیکه این لحظه زندگی ست و زندگی شما در این لحظه کامل ست و تام 

ست، تمام ست، هیچ چیزی نباید به شما اضافه شود که شما از زندگیتان به طور کامل لذت ببرید، زندگی را 

به طور کامل تجربه کنید درحالتیکه ما احساس نقصان می کنیم و با همان دید نقصان، به دلیل اینکه رفتیم جسم 

شدیم، رفتیم تصویر ذهنی شدیم، آن تصویر ذهنی ناکامل ست، از طرؾ دیگر ریشه اش از آب قطع ست، ریشه 

ما از پایگاه کمبود و نقص داریم به خدا نگاه می کنیم، فکر می کنیم که ما پس کامل نیستیم خدا . در زندگی ندارد

هم کامل نیست؛ این تصویر ذهنی باید کامل شود، در آینده این تصویر ذهنی کامل خواهد شد، این تصویر ذهنی 
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کامل شود، این را من به خودم اضافه کنم، این را هم اضافه کنم، اینجا را هم درست کنم، آنجا را درست کنم، 

. زندگیم شروع می شود؛ این ها زندگی را شروع نمی کنند، این ها زندگی نیستند، زندگی شما همین لحظه ست

به چه عیبی . " دارد می گوید انسان ها به چه نقصانی به تو نگاه می کنند؟ با همان نقصانی که خودشان دارند

ما به چه عیبی خدا را می شکنیم؟ به عیبی که خودمان داریم؛ ما این عیب را نمی  خواهیم؛ برای " شکنندت؟

جسم ما خیلی نقصان دارد، وضعیت زندگی ما ! اینکه ما هم از جنس بی عیبی و بی نقصانی هستیم؛ نه جسم ما

خیلی نقصان دارد، هنوز اتومبیل من کهنه ست، هنوز تحصیالت من تمام نشده، هنوز می خواهم زندگی تشکیل 

مثالً در آینده خیلی کارها بکنم؛ شما ممکن ست در وضعیت زندگی خیلی نقص  ها داشته باشید، ... بدهم

شما نباید از . وضعیت زندگی، زندگی نیست؛ همیشه وضعیت زندگی عیب خواهد داشت، نمی شود کامل بشود

 .این پایگاه به زندگی نگاه کنید برای اینکه همۀ این پایگاه ها ما را به آینده می برد

هرچی - فقط برای یادگیری نه برای عیب گیری-  شما یک کمی تأمل کنید، ببینید، به مردم گوش بدهید، ببینید 

این اتفاقات در آینده خواهد افتاد، »که می گویند مربوط به آینده ست؛ معنیش این ست که این لحظه را بستند 

تو را به کی شبیه می کنند؟ تو به مخلوق " به کی مانند کنندت؟".  «...اینجوری خواهد  شد، آنطوری خواهد شد

اگر ما بدانیم که خدا، زندگی، مخلوق نیست و شما هم مخلوق نیستید، ما از خدای ذهنی دست برمی داریم . نمانی

این پایگاه نقصان نمی گذارد ما بزرگی . و به بزرگی خودمان پی می بریم، بزرگی خودمان را هم قبول می کنیم

خدا  (همانطور که در قصه هفته قبل گفت)خودمان را قبول کنیم؛ ما حتی قبول نداریم که خدا، هشیارانه 

ما کی هستیم حاال »: هشیارانه به ما تیر می اندازد که این قسمت ما را هدؾ گرفته تا ما بیدار شویم، می گوییم

هرانسانی درون فضای پذیرش ! نه« حاال این همه مردم را ول کرده به ما توجه می کنی؟! خدا به ما توجه بکند؟

هر انسانی که با ذهن هم هویت شده، مثل یک تکه یخ . این لحظه، هرانسانی خالصه با زندگی محاصره شده

ست، زندگی مثل خورشید ست، می خواهد این یخ را آب کند، که این آب هم بخار شود، این بخار که با خورشید 

اینقدر . یکی شود، از این کرم، پروانه بپرد؛ نمی توانیم جان سالم به در ببریم، نمی توانیم در آن حالت باقی بمانیم

.  درد می کشیم تا بفهمیم که نباید درد بکشیم؛ ما مخلوق نیستیم، ما آفریده نیستیم، ما آفریدگاریم

  

 به مالقات نشان ده ز خیاالت امان ده

مکشش زود زمان ده که تو قسام زمانی 

ما از خدا می خواهیم با مالقات با خودش یک نشانی به ما بدهد؛ . می خواهی به ما نشان بدهی؟ هم شما، هم خدا

این وحدت و یکی شدن نشان ست که در این صورت شما به زندگی زنده می شوید که پایین . آن نشان ست

، ارتعاش زندگی را در تمام ذرات وجود خودتان حس می کنید، از درون آرام هستید و "عین عیانی: "می گوید

موازی با زندگی هستید، بیرون شما به طور معجزه آسا عوض می شود، آن هشیاری از شما جریان پیدا می کند 

. به هرکسی که شما با او حرؾ می زنید، مالقات می کنید
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ما این را از خدا می خواهیم؛ .  پس می گوید با مالقات با خدا یا با زندگی، شما به من نشان بده، هم شما، هم خدا

، از این خیاالتی که من در ذهنم با آن هم هویت شدم، به من "ز خیاالت امان ده"و . شما هم نشان را آن بدان

شما حاضرید به خودتان فرصت بدهید؟ . ، فرصت بده..."امان ده"آنجا مرا نکش، ..." مکشش زود. "امان بده

شما خودتان را می کشید، با زیاده خواهی، با حرص، با اینکه از چیزها و رویدادها . زنده شوید؟ خودت را نکش

می خواهید زندگی بیرون بکشید، با آن ها هم هویت شدید، این ها آدم را می کشد، درحالیکه زنده ست هنوز زیر 

" قسام"یعنی تقسیم کنندۀ زمان؛ " قسام زمان"، "مکشش زود امان ده که تو قسام زمانی. "خاک نرفته می میرد

یعنی تقسیم کننده؛ می گوید زندگی تقسیم کنندۀ زمان ست؛ به من مهلت بده، به من فرصت بده؛ به انسان فرصت 

.  بده

خدا به انسان فرصت خواهد داد؟ آیا بشر باقی خواهد ماند؟ بشر اینطوری که : و درکل هم واقعاً این سوال هست

با باورها هم هویت شده، دین های مختلؾ مذهب شدند باهمدیگر در ستیزه اند، سیاست ها حرص دارند، انسان ها 

. حرص دارند، با حرصشان هم هویت شدند، زندگی را در آینده می دانند، هرکسی با باور خودش هم هویت شده

چون همانطور که ... آیا انسان این فرصت را خواهد یافت؟ تمام انسان ها را شما یک نفر بگیرید، این یک نفر

از این چند میلیارد انسان - در همین ؼزل هم کامال پیداست- می بینید موالنا یک هشیاری انسانی در نظر می گیر

وجود دارد، همه را شما یک نفر بگیرید؛ آیا این یک نفر نجات پیدا خواهد کرد؟ این همه سالح های مخوؾ، 

، این همه ترس، این همه چسبیدن به مقام و یا موقعیت، ...این همه مسابقه تسلیحاتی و این همه من، من ، من

این همه اینکه از من سوءاستفاده نکنند، من ممکن ست از بین بروم، این همه تهدیدها، آیا موجه ست؟ آیا از 

ما را خیاالت به این روز انداخته، در جمع؛ درمورد . خیاالت امان پیدا خواهیم کرد؟ این ها همه خیاالت ست

فرد هم همینطور ست، شما حقیقتا خودتان را نجات خواهید داد؟ حاضرید نجات بدهید؟ اصالً از خیاالت، 

این جور دانش ست که، این . خودتان را می خواهید نجات بدهید؟ خیلی پیشرفت انسان ها در این زمینه کند ست

بیداریی که چسبیدن به . جور بیداری ست که در جمع و در فرد یعنی فرداً و جمعاً ما را نجات خواهد داد

خیاالت و هم هویت شدن با آن ها در ذهن، این خواب ست و در خواب آدم کارهایی انجام می دهد که آخر و 

. عاقبتش را نمی داند چیست و ممکن ست بقای بشر به خطر بیافتد

:  حاال دارد راجع به انسان آزاد شده صحبت می کند

 

 هله ای جان گشاده قدم صدق نهاده

همه از پای فتاده تو خوش و دست زنانی 

گرچه . چقدر خوب ست، چقدر خوشحالیم که اینطوری ست، ای جان گشاده! از ادات شادی ست، به به" هله"

که مخاطب موالنا جان آزاد شده ست، انسان آزاد شده ست، انسان آزاد از من ذهنی و از توهمات ذهن و از 
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داگمای از هرنوعش، ولی به طور بالقوه، هر انسانی را مخاطب قرار می دهد؛ هرانسانی خیلی خیلی سبک در 

.  یعنی بیداری ما از خواب ذهن خیلی ساده ست؛ فقط باید به این چیزها توجه کنیم. ذهن به خواب رفته

، قدم راستی نهاده یعنی چی؟ یعنی کسی که هشیار "قدم صدق نهاده"؛ حاال "هله ای جان گشاده قدم صدق نهاده"

کنار ست من به حضور شده و اجازه داده هشیاری حضور قدم بردارد، عمل کند، این لحظه شما آگاه هستید که 

تنها قدم صدق در این لحظه ست؛ در آینده . و اجازه می دهید زندگی به شما بگوید چکار کن؛ این قدم صدق ست

تنها قدم راستین موقعی ست که ما به طور راستین خودمان هستیم؛ . و گذشته نمی توانیم قدم صدق برداریم

. حاال مخاطب، آن انسان ست. اصلمان با زندگی یکی شده و آن اتحاد دارد قدم برمی دارد

تو خوش و " اند، stressed، همه از پا افتاده اند، همه گرفتارند، دردمندند، "همه از پای فتاده" می گوید که 

شما کدامش هستید؟ شما جان گشاده و قدم صدق نهاده . پس می شود انسان آزاد شود! ، چطور شده؟"دست زنانی

ما هم از پا می خواهیم بیافتیم؟ همه که افتادند ما هم بیافتیم »هستید؟ یا شما همه از پا افتاده اند، شما هم می گویید 

اگر خوش و دست زنان . دیگر، ما هم خودمان را مقایسه می کنیم، اگر از پا افتادیم، ُخب همه افتادن ما هم افتادیم

مردم مسأله درست می کنند، . زندگی این لحظه روا نمی دارد که شما ناشاد باشید! نه« !نیستیم، نباید هم باشیم

براساس آن مسائل عمل می کنند، از پایگاه گره و گرفتاری که خودشان درست کردند عمل می کنند، شما را هم 

من که مسأله درست نکردم، شما درست « این مسائل را که داریم شما چرا می خندید؟»می خواهد قاطی کنند؛ 

 مسأله را دوست دارد برای اینکه از آن هویت من دارید؛ منکردید، شما مسأله را دوست دارید برای اینکه 

شما مردم را شریک مسائل ! شاد نباشم؟! من چرا براساس معلوِل شما، نتیجۀ کارهای ؼلط شما نخندم؟. می گیرد

!  خودتان می کنید؟ نکنید

پس هرکسی حق دارد و زندگی روا می دارد، خدا روا می دارد که شما آراش داشته باشید برای اینکه از جنس 

آرامش هستید؛ خدا روا می دارد شما راستین باشید، اگر راستین باشید، اصلتان باشید باید شاد باشید برای اینکه 

اگر این را . اصالً شادی، ارامش خدایِی مرتعش در وجود شماست. زندگی از جنس شادی و آرامش ست

اگر شما سال ها عبادت .  ستمنفراموش کردید، از جنس خدا نیستید، هیچ ؼمی از جنس خدا نیست؛ از جنس 

کردید ؼمگین هستید، از اصلتان دور شدید؛ آن کار شما را از اصلتان دور کرده؛ باید ببینید چجوری باید این 

 خودتان را مناولین عبادت این ست که شما از . تان عبادت کردهمن کار را انجام دهید؟ کجاها اشتباه کردید؟ 

دلبر بردبار من آمده برده بار "بیرون بکشید بعد از آن کاری نداشته باشید بگذارید زندگی بار شما را بکشد، 

، " رفته ره درشت من بار گران ز پشت من. "آن موقع دلبر بردبار شما می آید بار شما را می برد". من

دلبر "اگه ره درشت شما برود، بار گران هم از پشتتان می رود؛  ..." رفته ره درشت من"می خواهید برود؟ 

". بردبار من آمده برده بار من

  

 شه و شاهین جاللی که چنین با  پر و بالی
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نه گمانی نه خیالی همه عینی و عیانی 

اگر فکر کنید که شما شاهین هستید، شاه نیستید، شما . شما هم شاه هستید، هم شاهین هستید (قبالً توضیح دادم)

شما شاهینی هستی که برای شاه شکار می کنی در عین حال شاه هم هستی؛ چرا؟ طبل شاه را . به جدایی افتادید

شما، ما، همۀ ما . االن هم می توانی آن طبلی که برای مراجعت می زندند بشنوید به سوی شاه برگردید. می شنوی

االن یک طبل دیگر می زنند که شما برگردید . به عنوان باز آمدیم، طبل را زدند آمدیم شکار کنیم، گرفتار شدیم

.  روی ساعت شاه، طبل را بشنوید، برگردید

بارها )یعنی شما شاه و شاهین بزرگی هستی؛ حاال حاضری بزرگِی خودت را قبول کنی؟ " شه و شاهین جاللی"

من شایستۀ زندگی هستم، من شایستۀ زندگی »: از پایگاه نقصان نگاه نکن، جلوی آینه بایست، بگویید (گفتیم

و آنقدر بگو که بپذیری و از نفوذ پایگاه نقصان به « ...هستم، من شایستۀ شادی هستم، من شایستۀ آرامش هستم

از جنس گمان و خیال نیستی؛ تا حاال ما ..." نه گمانی نه خیالی"این همه پر و بال داری؛ : در بیایی که می گوید

عین  در )". همه عینی و عیانی"االن این شناسایی را کردیم که ما هیچ چیز ذهنی نیستیم؛ . فکر می کردیم هستیم

یعنی همین لحظه، به تجربۀ زنده و " عیان. "می توانی بگویی چشمی، هم عیانی (عربی به معنی چشم هم هست 

زنده هستی؛ درست مثل اینکه شما یک عکس مهمانی را ببینی یا نه در خوِد مهمانی شرکت کنی؛ شما عکس 

.  مهمانی به دردتان نمی خورد؛ عین و عیان، همین االن زنده هستی و در جشن زندگی شرکت می کنی

 : حاال به شما می گوید

 چه بود طبع و رموزش به یکی شعله بسوزش

به یکی تیر بدوزش که بسی سخته کمانی 

فکر می کنی این طبع رموز این من ذهنی چیست؟ این کسی که از جگرگوشه جان : حاال دارد به ما می گوید

این چه رمزی دارد؟ موالنا ... می شکیبد، از اصلش فرار می کند، ما به طور راستین نمی خواهیم خودمان شویم

آنچیزی که توجه را ... ، یعنی شخصیت فرعی به کار می برد؛ مثل مثالsubpersonalityرا در معنای " طبع"

که آن هم تقریباً مثال ست که همۀ ... نه اعتیاد حاال اعتیاد، مواد مخدر... مثالً ... جذب می کند، مثل اعتیاد،

ما روی خودمان تأمل کنیم ببینیم چه طبع هایی، چه ... هشیاری را جذب می کند؛ این طبع های ما، عادت های ما،

شخصیت هایی یا چه زیرشخصیت هایی داریم که تلۀ توجه زنده در این لحظه ست؟ به چی عادت داریم؟ به چی 

اعتیاد داریم؟ اعتیاد به خرید، اعتیاد به تلویزیون تماشا کردن، اعتیاد به بدگویی کردن، اعتیاد به کوچک کردن 

اعتیاد ...! دیگران، اعتیاد به مقایسۀ دیگران، اعتیاد به ستیزه با این لحظه، اعتیاد به قضاوت، اعتیاد به قضاوت

مادر همۀ این اعتیادها، ستیزه با این لحظه ست برای اینکه جلوی زندگی را می گیریم، . به چسبیدن به چیزها

نمی گذاریم، جلوی خودمان را می گیریم که از زندگی آگاه شویم، مزۀ زندگی را نمی چشیم با ستیزه با این لحظه، 

این کار ما را به آینده می اندازد، تبدیل می کند به گذشته زنده که دارد به آینده نگاه . با عدم پذیرش این لحظه
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می کند؛ یک ساختار ذهنی که گذشتۀ زنده ست، دارد به آینده نگاه می کند که در آینده خودش را به ثمر برساند؛ 

.  از این بازی باید دست برداریم

االن موالنا به ما می گوید که این رمز و رموز این، این من ذهنی چیست آخر که شما اینقدر درونش گیر 

یعنی این شعلۀ نور خدایی اصلت را بیانداز ببین این چیست؟ همین االن که ". به یکی شعله بسوزش! "افتادید؟

چه چیزی دارد که ما با یک چیزی هم هویت شدیم، آن را به رخ مردم . داریم می گوییم، شما می بینید این چیست

سوادمان را به رخ مردم می کشیم، این ها هم عادت ست و اعتیاد ست، تن مان را، زیبایی مان را به ! می کشیم؟

. این ها بد نیست، خیلی خوب ست ولی به رخ مردم، نباید معیار مقایسه قرار بگیرد. رخ مردم می کشیم

خوشگلی شما برای خودتان خوب ست، از آن لذت ببرید نه که معیار مقایسه باشد؛ ثروت مان، خانه مان، 

آخر نمی شود که ما اینقدر کوچک شویم که خودمان را با این ها . فرشمان، وسایل خانه مان، رخت و پخت مان

 stressedحاال شما بگویید من چرا !! هم هویت کنیم بعد براساس آن ها خودمان را با دیگران مقایسه کنیم

شما این طبع رموز این من ذهنی را بشناسید؛ که شما با یک شعله می توانید بسوزیدش، ! این  که نمی شود! هستم؟

با یک تیر می توانید بدوزیدش، یک تیر نور بیاندازید، یک تیر شناسایی؛ همینکه شناختید این من ذهنی را که 

بسی سخته "که تو .  ست، کارش تمام ستcheapچه بازیی درمی آورد و بازی هایش هم سطحی ست، خیلی 

.  یعنی تیرانداز ماهری هستی" سخته کمان! "، تو چه تیرانداز ماهری هستی"کمانی

 

 هله بر قوس بنه زه ز کمینگاه برون جه

برهان خویش از این ده که تو زان شهر کالنی 

 ش را می بیند، مناین فضای هشیاری ست که اصل شماست، از فکر جدا شده، این " قوس"،  "برقوس بنه زه"

ناظر آن ست، این هشیاری که از من ذهنی آزاد می شود در اثر پذیرفتن اتفاق این لحظه و موازی شدن با 

هشیاری، هی این اضافه می شود، این همین قوس ست، شما زه بگذار، زه بگذار یعنی اجازه بده این قوس 

بیاندازد، اجازه بده این هشیاری بیاندازد؛ اجازه بده، شما باید اجازه دهید، شما باید با این کار موافق باشید، باید 

زه همان زهی ست که بر دو )تیر را نکش، این زه را ! نکش! ، زه بگذارها"...هله بر قوس بنه زه. "آگاه باشید

. شما برروی قوس زه بگذار، نکش بگذار خدا بکشد (سر کمان می گذارند

همین درون من ذهنی ست، از اینجا بیرون بجه، بجه " کمینگاه"، "هله برقوس بنه زه زکمینگاه برون جه "

همین " ده"همین فضای محدودیت ست، جهان محدودیت ست، " ده" . "برهان خویش از این ده. "بیرون از ذهن

دنیاست یا درون ذهن ست، ذهن هم این دنیا را نشان می دهد، هرچی که شما در ذهن می بینید از این دنیاست؛ 

شهر بزرگ کجاست؟ . ، تو از آن شهر بزرگ هستی"که تو زان شهر کالنی. "ذهن شما دنیا را می بیند، ده ست

شما حساب کنید که یک فضای بی نهایت وجود دارد که شما هستید، اینجا یک چیز کوچولو وجود دارد به نام 

ذهن، من ذهنی، ما درون آن، در فشار رفتیم داریم در آن ده زندگی می کنیم و چیزهای آن ده خیلی محدود ست 
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و به آن ها مشؽول هستیم؛ کارها را رتق و فتق می کنیم، جا به جا می کنیم، کی چکار می کند؟ من خودم چکار 

شما اگر از این شهر کالن باشید به آن ده . می کنم؟ چقدر می ارزم؟ کارها  چقدر وزن دارد؟ سبک سنگین می کنم

نگاه کنید، آن ده، ده بودنش را ازدست می دهد و ذهن می شود و به عنوان ابزار خالق در اختیار شما قرار 

". برهان خویش از این ده که تو زان شهر کالنی. "می گیرد و شما از آن استفاده می کنید

 

 چو همه خانه دل را بگرفت آتش باال

بود اظهار زبانه به از اظهار زبانی 

، عشق ست، آتش خدایی ست و آن فضا ست، فضای "آتش باال"وقتی همۀ خانۀ دلتان را، دل تان مرکزتان ست، 

ؼیبی ست، خداست که هرلحظه می خواهد خردش را از شما بیان کند، هرلحظه می خواهد سالمتی ش را به تن 

شما بدهد، فکرهای شما را، اعمال شما را پربرکت کند، همۀ خانۀ دل شما را گرفت، دیگر هیچ منیتی درونش 

، ارتعاش زندگی از دل شما به بیرون که به صورت  عشق منتشر می شود، عشق هم "بود اظهار زبانه"نماند، 

یا شادی ست یعنی هرلحظه یا از شما شادی بیان می شود و در جهان پخش می شود یا خرد، خرد کل که این 

من بهتر از اظهار زبان ست؛ بهتر از این ست که - یعنی زبانۀ آتش، گرمای آتش" زبانه- "اظهار زبانه ست 

 داریم،  منحرؾ بزند وبه حرؾ زدن هم اهمیت بدهد، کمااینکه االن دارد می زند، اگر من داشته باشید و این

اجازه بدهید اظهاِر زبانه در شما . هرلحظه در سِر ما یک فکر می پرد، این فکر همان اظهار زبانی ست

. صورت بگیرد نه اظهار زبانی

* 


