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 1591 مولوی، دیوان شمس، غزل شماره  

 

 ن را باز بینای برادر تو چه مرغی؟ خویشت

 گر تو دست آموز شاهی خویشتن را باز بین

 

 برید از خویش، آن بازی مدان (۱)هر که انبازی

 انباز بین مثل و بی در جهان او را چو حق بی
 

 ز آفتابی کآفتاب آسمان یک جام اوست

 بین (۲)ها را مست و دست انداز ها و قطره ذره

 

 شاه یابی قبله اقبال شو (۳)چونک ُقبله

 بین (۴)دو دم خوردی ز جامش بخت را دمساز چون
 

 «، بنما مس را چون زر کنی؟(۵)ای اکسیر»گفتم: 

 «بین (۶)گاز»به صرافان دل آورد گفتا:  را

 

 «چون زنده کردی مرغ ابراهیم را؟»گفتمش: 

 «بین پروازپر و بال بر کن، هم کنون »گفت: 

 

 «پر بدست ح ما بیرااز آغاز مرغ »گفتم: 

 «آغاز بین شکن قفس، آغاز بیهین ب»گفت: 
 

 همدم و همراز نیست (۷)بسته دمی کِترازان ف

 چشم بگشا هر دمی، همراز بین، همراز بین

 

 این دمی چندی که زد جان تو در سوز و نیاز

 چون دم عیسی به حضرت زنده و باساز بین

 

 خاک خواری را بمان، چون خاک خواری پیشه گیر

 بین (۸)عزازخاک را از بعد خواری در چمن اِ 

 
 7533، بیت سوممولوی، مثنوی، دفتر 

 

 جو سوراخ مرغ جانش موش شد

(۹)چون شنید از ُگربگان او َعِرُِّجوا
 

 

 ۶۸۲ حافظ، دیوان غزلیات، غزل شماره  

 

(۱۱)طبع روین گیر بر خود کارها کز گفت آسا
 

 گیرد جهان بر مردمان سختکوش سخت می
 

 1۶۲۸دفتر اول، بیت  مولوی، مثنوی،

 

(۱۲)و ِسجِل (۱۱)غیرنطق و غیر ایماء
 

 صد هزاران ترجمان خیزد ز دل
 

 

http://ganjnama.com/View/97/99/5455/%D9%85%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C_Molavi.html
http://ganjnama.com/View/97/105/8124/%D9%85%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C_Molavi/%D8%AA%D8%A7%20%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D8%AF%20%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86.html
http://ganjnama.com/View/9/24/2415/%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8_Hafez/%DA%AF%D9%81%D8%AA%20%D8%A2%D8%B3%D8%A7%D9%86%20%DA%AF%DB%8C%D8%B1.html
http://ganjnama.com/View/97/104/7958/%D9%85%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C_Molavi/%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%86%D8%B7%D9%82%20%D9%88%20%D8%BA%DB%8C%D8%B1.html
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 ۶7۶ شماره   حافظ، دیوان غزلیات، غزل

 

 دبرایبر سر آنم که گر ز دست 

 دست به کاری زنم که غصه سر آید
 

(۱۳)خلوت دل نیست جای صحبت اضداد
 

 دروید فرشته درا بیروندیو چو 
 

 صحبت حکام ظلمت شب یلداست

 دبراینور ز خورشید جوی بو که 
 

 

 ۲۸۶مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 

 چون کند دعوِیِّ خیاطی َخسی

 افکند در پیش او شه، اطلسی
 

 فراخ (۱۴)که بُِبر این را بََغلطاق

 شاخ ز امتحان پیدا شود او را دو
 

 

 71مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 

 ُهنَّ ِالَْیکَ تفسیر ُخْذ اَْربَعًة ِمَن الطَّْیر َفُصرْ 
 

 ۶۲۲ هی(، آ۶قرآن کریم، سوره بقره ) 

 

كِْن لِیَْطَمئِنَّ َقْلبِي ۖ َقاَل َوإِْذ َقاَل إِْبَراِهیُم َرِبِّ أَِرنِي َكْیَف  تُْحیِي اْلَمْوتَٰى َقاَل أََولَْم تُْؤِمْنۖ  َقاَل بَلَٰى َولَٰ

ْأتِیَنَك َسْعیًا ۚ َفُخْذ أَْربََعًة ِمَن الطَّْیِر َفُصْرُهنَّ إِلَْیَك ثُمَّ اْجَعْل َعلَٰى ُكِلِّ َجبٍَل ِمْنُهنَّ ُجْزًءا ثُمَّ اْدُعُهنَّ يَ 

 نَّ اللََّه َعِزيٌز َحكِیٌم.َواْعلَْم أَ 

 

 ترجمه فارسی

ده که مردگان را چگونه زنده می کنی؟  ردگارا! به من نشانراو ]یاد کنید[ هنگامی که ابراهیم گفت: پ

]خدا[ فرمود: آیا ]به قدرتم نسبت به زنده کردن مردگان[ ایمان نیاورده ای؟! گفت: چرا ولی ]مشاهده 

دقت در   برایاین حقیقت را خواستم[ تا قلبم آرامش یابد. ]خدا[ فرمود: پس چهار پرنده بگیر و آنها را ]

و ]بعد از کشتن، ریز ریز کردن و مخلوط کردنشان به هم[ بر هر  آفرینش هر یک[ به خود نزدیک کن،

کوهی ]در این منطقه[ بخشی از آنها را قرار ده، سپس آنها را بخوان که شتابان به سویت می آیند؛ و 

 بدان که یقیناً خدا توانای شکست ناپذیر و حکیم است.

 

 

 ترجمه انگلیسی

 

When Abraham said" :Show me ,Lord ,how You will raise the dead " ,He replied" :Have you 
no faith "? He said  " Yes ,but just to reassure my heart ".Allah said , " Take four birds , draw 
them to you ,and cut their bodies to pieces .Scatter them over the mountain-tops ,then call 
them back .They will come swiftly to you .Know that Allah is Mighty ,Wise." 

 

 

 

http://ganjnama.com/View/9/24/2361/%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8_Hafez/%D8%A8%D8%B1%20%D8%B3%D8%B1%20%D8%A2%D9%86%D9%85.html
http://ganjnama.com/View/97/106/8197/%D9%85%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C_Molavi/%DA%86%D9%88%D9%86%20%DA%A9%D9%86%D8%AF%20%D8%AF%D8%B9%D9%88%DB%8C.html
http://ganjnama.com/View/97/108/8548/%D9%85%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C_Molavi/%D8%AA%D9%88%20%D8%AE%D9%84%DB%8C%D9%84%20%D9%88%D9%82%D8%AA%DB%8C.html
http://ganjnama.com/quran.php?language=persian&tanslator=%D8%A7%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86&surah=2#rowno2260
http://ganjnama.com/quran.php?language=persian&tanslator=%D8%A7%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86&surah=2#rowno2260
http://ganjnama.com/quran.php?language=persian&tanslator=%D8%A7%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86&surah=2#rowno2260
http://ganjnama.com/quran.php?language=english&tanslator=Yusuf%20Ali&surah=2#rowno2260
http://ganjnama.com/quran.php?language=english&tanslator=Yusuf%20Ali&surah=2#rowno2260
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 تو خلیل وقتی ای خورشیْدُهش

 زن را بُکش ره (۱۵)این چهار اَطیارِ 
 

 َوش ینها زاغزآنکه هر مرغی از

(۱۶)َکش هست عقل عاقالن را دیده
 

 

 چار وصف تن، چو مرغان خلیل

(۱۸)ایشان دهد جان را َسبیل (۱۷)بِسِملِ 
 

 

 ای خلیل اندر خالص نیک و بد

(۱۹)سر ببرشان، تا َرَهد پاها ز َسد
 

 

 ُکل تويی و جملگان اجزای تو

 بر ُگشا که هست پاشان پای تو

 

 شود می (۲۱)حزاریرااز تو عالم 

 شود پشت صد لشکر، سواری می
 

 زانکه این تن شد مقام چار ُخو

 جو نامشان شد چار مرغ فتنه
 

 خلق را گر زندگی خواهی ابد

 سر بُبر زین چار مرغ شوم بَد
 

 بازشان زنده کن از نوعی دگر

 که نباشد بعد از آن زیشان ضرر

 
 چار مرغ معنوِیِّ راهزن

 اند اندر دل خلقان وطن کرده
 

(۲۱)ر جمله دلهای َسِویچون امی
 

 اندرین دور ای خلیفٔه حق توی
 سر بُبر این چار مرغ زنده را

 کن خلق ناپاینده را (۲۲)َسرَمدی
 

 خروسو طاوس ست و زاغ ست و  (۲۳)بَطِّ 

 این مثال چار ُخلق اندر نُفوس
 

 آن شهوت ست خروسبَطِّ، حرص ست و 

 ست (۲۴)جاه، چون طاوس و، زاغ ُامنیِّت
 

 آن که بود امیدساز (۲۵)ُمْنیََتش

 یا عمر دراز (۲۷)تَأبید (۲۶)طامع
 

 بَطِّ، حرص آمد که نُوكش در زمین

 (۲۸)جوید َدفین در تر و در خشک می
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 یک زمان نبود ُمعطَّل آن گلو

 *نشنود از ُحکم، جز اَمِر ُکُلوا

 

 َکَند ست، خانه می (۲۹)چو یَْغماجی هم

 کند زود زود انبان خود ُپر می
 

 فشارد نیک و بد ن میاندر انبا

 نَخود (۳۱)های ُدرِّ و َحبِّات دانه
 

 تا مبادا یاغیی آید دگر

 فشارد در َجوال او خشک و تر می
 

(۳۱)وقت تنگ و فرصت اندک، او َمُخوف
 

 وقوف در بغل زد هر چه زودتر بی
 

 خويش (۳۲)اعتمادش نیست بر سلطان

 كه نیارد ياغیى آمد به پیش
 

 تلیک مؤمن ز اعتماد آن حیا

 (۳۴)و با اَنات (۳۳)می كند غارت به َمْهل

 

 ايمن ست از فوت و از یاغی که او

 اسد قهر شه را بر َعُدومیشوند
 

 تاشان دگر ايمن ست از خواجه

بَر که بیایندش مزاحم َصرفه
(۳۵) 

 

(۳۶)عدل شه را دید در ضبط َحَشم
 

 که نیارد کرد کس بر کس ستم
 

 الجرم نشتابد و ساکن بود

 خود آِمن بود (۳۸)َحِظِّ  (۳۷)از َفواتِ 
 

 دارد و صبر و شکیب (۳۹)بس تَأنِّی

 (۴۱)جیب ْو پاک (۴۱)سیر و ُمؤثِرست ْچشم

 

 کین تَأنِّی پرتو رحمان بود

 شیطان بود (۴۲)وان شتاب از َهزِّهٔ 
 

 زانک شیطانش بترساند ز فقر

 (۴۴)صبر را بکشد به َعْقر (۴۳)بارگیر

 

(۴۶)بشنو که شیطان در وعید (۴۵)از نُبی
 

 کند تهدیدت از فقر شدید می
 

 تا خوری زشت و بری زشت و شتاب

 تَأنِّی، نی ثواب ت، نیرانی م
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 الجرم کافر خورد در هفت بَْطن

(۴۸)بَطن (۴۷)دین و دل باریک و الغر، َزفت
 

 

 71 هی، آ(3* قرآن کریم، سوره اعراف )

 

 یَن.يَا بَنِي آَدَم ُخُذوا ِزيَنَتُكْم ِعْنَد ُكِلِّ َمْسجٍِد َوُكلُوا َواْشَرُبوا َواَل تُْسِرُفوا إِنَُّه اَل ُيِحبُّ اْلُمْسِرفِ 
 

 ترجمه فارسی

 

ای فرزندان آدم! به گاه عبادت ]یا در هر عبادتگاهی[ زینت های خود را برگیرید ]لباسی 
د، اسراف کاران را دوست نمی آند و اسراف مکنید که خدمناسب بپوشید[ و بخورید و بیاشامی

 دارد.
 

 ترجمه انگلیسی

 

O Children of Adam   ! Wear your beautiful apparel at every time and place of prayer :
eat and drink :But waste not by excess ,for Allah loveth not the wasters. 

 

 7۶53مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 

 که تأنی هست از رحمان یقین

 (۴۹)هست تعجیلت ز شیطان لعین

 

 پیش سگ چون لقمه نان افکنی

 (۵۱)بو کند، آنگه خورد ای ُمْعَتنی

 

 او به بینی بو کند، ما با ِخَرد

(۵۱)هم ببوییمش به عقل ُمْنَتَقد
 

 

 حدیث

 

 شیطان.د است و عجله از آندرنگ و تامل از خد
 

 ۶7۶3مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 

(۵۲)زان سو، بیندیش ای َغوی راکه م
 

 شی شویرویاسیر رنج و د که
 

 ۶۲۸ هی(، آ۶قرآن کریم، سوره بقره ) 

 

ْیطَاُن يَِعُدُكُم اْلَفْقَر َويَأْ   ُمُرُكْم بِاْلَفْحَشاِء َۖوهللُا يَِعُدُكْم َمْغِفَرًة ِمْنُه َوَفْضاًل ۗ َوهللُا َواِسٌع َعلِیمٌ الشَّ
 

 ترجمه فارسی

 

د به آمرزش آنشیطان شما را وعده تنگدستی دهد و به تباهکاری فرمانتان راند. در حالیکه خد
 د وسعت بخش داناست.آنو بخشایش خود شما را وعده دهد. و خد

 

 

 

 

http://ganjnama.com/quran.php?language=persian&tanslator=%D8%A7%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86&surah=7#rowno731
http://ganjnama.com/quran.php?language=persian&tanslator=%D8%A7%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86&surah=7#rowno731
http://ganjnama.com/quran.php?language=persian&tanslator=%D8%A7%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86&surah=7#rowno731
http://ganjnama.com/quran.php?language=english&tanslator=Yusuf%20Ali&surah=7#rowno731
http://ganjnama.com/quran.php?language=english&tanslator=Yusuf%20Ali&surah=7#rowno731
http://ganjnama.com/View/97/106/8346/%D9%85%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C_Molavi/%DA%A9%D9%87%20%D8%AA%D8%A3%D9%86%DB%8C%20%D9%87%D8%B3%D8%AA.html
http://ganjnama.com/View/97/106/8389/%D9%85%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C_Molavi/%DA%A9%D9%87%20%D9%85%D8%B1%D9%88%20%D8%B2%D8%A7%D9%86%20%D8%B3%D9%88.html
http://ganjnama.com/quran.php?language=persian&tanslator=%D8%A7%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86&surah=2#rowno2268
http://ganjnama.com/quran.php?language=persian&tanslator=%D8%A7%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86&surah=2#rowno2268
http://ganjnama.com/quran.php?language=persian&tanslator=%D8%A7%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86&surah=2#rowno2268
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 ترجمه انگلیسی

 
The Evil one threatens you with poverty and bids you to conduct unseemly. Allah 
promiseth you His forgiveness and bounties .And Allah careth for all and He knoweth 
all things. 

 

 شریک :انباز (۱)

 رقص کننده ، کسی که از فرط شادی دست افشانی می کند :دست انداز( ۲)

 بوسه :ُقبله (۳)

 صحبت، همنشینهمدم، همراز، هم :دمساز( ۴)

اند ماهیت جسمی را تغییر دهد، مثالً جیوه توشد میکیمیا، جوهری که تصور می :اکسیر( ۵)

 را نقره و مس را طال کند.

 ، مقراض بریدن طال و نقرهقیچی: گاز( ۶)

 مخفِّف که تو را :کِت( ۷)

 عزت دادن، عزیز شمردن، گرامی داشتن: اِعزاز( ۸)

 ج کنید، فعل امر از باب تفعیلراع ( َعِرُِّجوا:۹)

 خوی، سرشت، نهاد :طبع( ۱۱)

 اشارت کردن :ایماء( ۱۱)

 در اینجا به معنی نوشته :ِسِجل( ۱۲)

 های مخالف و مغایر یکدیگر، جمع ضدِّ چیز :اضداد( ۱۳)

 کاله و فرجی، برگستوان و قبا :بََغلطاق( ۱۴)

 جمع طَیر به معنی پرنده :اراَطی( ۱۵)

 آورنده چشم بیروندیده َکشنده، َکش: ( دیده۱۶)

ذبح کردن حیوان، در اینجا انداختن من ذهنی یا قسمت هایی از آن و قبل از یا  :بِسِمل( ۱۷)

 زندگیهنگام آن زنده شدن به خدا یا 

 راه :َسبیل (۱۸)

 چیزبند، حایل میان دو  :َسد( ۱۹)

انبوهی ح+زار، پسوند مکان که داللت بر کثرت و راح بسیار باشد. راجایی که  حزار:را( ۲۱)

 دارد.

 راست و معتدل، بی عیب :َسِوی( ۲۱)

 همیشگی، ابدی :َسرَمدی( ۲۲)

 مرغابی :َبطِّ  (۲۳)

 آرزو، جمع اَمانیِّ  :اُمنیِّت( ۲۴)

 آرزو، خواسته، جمع ُمنی' :ُمْنیَت( ۲۵)

 طمع کننده، آزمند :طامع( ۲۶)

 جاوید کردن، جاودانه ساختن: تَأبید( ۲۷)

 مدفون، نهفته شده، گنج، زر و سیم که زیر خاک پنهان کنند. :َدفین( ۲۸)

 یغماگر، چپاول کننده، در اینجا به معنی دزد است. ( یَْغماجی:۲۹)

 دانه ها، جمع حبِّه :َحبِّات( ۳۱)

 ترسناک، بیمناک :َمُخوف( ۳۱)

 می کند. داردرا ا چیزپنهان که همه  نیرویقدرت، تسلط، شاه، مجازاً خدا،  :سلطان( ۳۲)

 آهستگی، آرامی :َمْهل( ۳۳)

http://ganjnama.com/quran.php?language=english&tanslator=Yusuf%20Ali&surah=2#rowno2268
http://vajehyab.com/amid/%D8%A7%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%B2
http://vajehyab.com/moein/%D8%AF%D8%B3%D8%AA+%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2
http://vajehyab.com/amid/%D9%82%D8%A8%D9%84%D9%87-1
http://vajehyab.com/amid/%D8%AF%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B2
http://vajehyab.com/amid/%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D8%B1
http://ajehyab.com/dehkhoda/%DA%AF%D8%A7%D8%B2-3
http://vajehyab.com/amid/%DA%A9%D8%AA-2
http://vajehyab.com/amid/%D8%A7%D8%B9%D8%B2%D8%A7%D8%B2
http://vajehyab.com/amid/%D8%B7%D8%A8%D8%B9
http://vajehyab.com/dehkhoda/%D8%A7%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%A1
http://vajehyab.com/amid/%D8%B3%D8%AC%D9%84
http://vajehyab.com/moein/%D8%A7%D8%B6%D8%AF%D8%A7%D8%AF
http://vajehyab.com/dehkhoda/%D8%A8%D8%BA%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82
http://vajehyab.com/dehkhoda/%D8%A7%D8%B7%DB%8C%D8%A7%D8%B1
http://vajehyab.com/dehkhoda/%D8%A8%D8%B3%D9%85%D9%84
http://vajehyab.com/amid/%D8%B3%D8%A8%DB%8C%D9%84
http://vajehyab.com/dehkhoda/%D8%B3%D8%AF-3
http://vajehyab.com/dehkhoda/%D8%B3%D9%88%DB%8C-4
http://vajehyab.com/amid/%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%AF%DB%8C
http://vajehyab.com/amid/%D8%A8%D8%B7
http://vajehyab.com/dehkhoda/%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-1
http://vajehyab.com/dehkhoda/%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA
http://vajehyab.com/dehkhoda/%D8%B7%D8%A7%D9%85%D8%B9
http://vajehyab.com/moein/%D8%AA%D8%A3%D8%A8%DB%8C%D8%AF
http://vajehyab.com/amid/%D8%AF%D9%81%DB%8C%D9%86
http://vajehyab.com/amid/%D8%AD%D8%A8%D9%87
http://vajehyab.com/amid/%D9%85%D8%AE%D9%88%D9%81
http://vajehyab.com/amid/%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%86
http://vajehyab.com/amid/%D9%85%D9%87%D9%84
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 وقار، آهستگی :اَنات( ۳۴)

 سود برنده :بَر َصرفه (۳۵)

 ها انسان مرد، در اینجا همه خلقت به خصوص خویشان و کسان و چاکران :َحَشم( ۳۶)

 در گذشتن، از دست رفتن :َفوات( ۳۷)

 لذت، خوشی، بهره :َحظِّ ( ۳۸)

 درنگ کردن، آهستگی، تأخیر کردن :تَأنِّی( ۳۹)

 اسم فاعل از مصدر ایثار، ایثار کننده، بخشنده ( ُمؤثِر:۴۱)

 پاک دامن، عفیف :جیبپاک( ۴۱)

 محرِّکه نیرویتحریک و وسوسه،  تکان دادن، در اینجا به معنی :َهزِّه( ۴۲)

 حیوانی که بار حمل می کند، کجاوه :بارگیر( ۴۳)

 پی کردن، در اینجا از کار انداختن :َعْقر( ۴۴)

 قرآن :نُبی (۴۵)

 بیم کردن، ترساندن :وعید( ۴۶)

 هدرشت، فرب :َزفت( ۴۷)

 شکم :َبطن (۴۸)

 ملعون، لعنت شده :لعین( ۴۹)

 اعتنا کننده، اهتمام کننده :ُمْعَتنی( ۵۱)

 نقادی شده، از زواید پیراسته شده، ناب :ُمْنَتَقد( ۵۱)

 گمراه :َغوی (۵۲)

 

  

http://vajehyab.com/moein/%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA
http://vajehyab.com/amid/%D8%B5%D8%B1%D9%81%D9%87+%D8%A8%D8%B1
http://vajehyab.com/amid/%D8%AD%D8%B4%D9%85
http://vajehyab.com/amid/%D9%81%D9%88%D8%A7%D8%AA
http://vajehyab.com/amid/%D8%AD%D8%B8
http://vajehyab.com/moein/%D8%AA%D8%A3%D9%86%DB%8C
http://vajehyab.com/dehkhoda/%D9%BE%D8%A7%DA%A9+%D8%AC%DB%8C%D8%A8
http://vajehyab.com/dehkhoda/%D9%BE%D8%A7%DA%A9+%D8%AC%DB%8C%D8%A8
http://vajehyab.com/dehkhoda/%D9%BE%D8%A7%DA%A9+%D8%AC%DB%8C%D8%A8
http://vajehyab.com/amid/%D9%87%D8%B2%D9%87
http://vajehyab.com/amid/%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DA%AF%DB%8C%D8%B1
http://vajehyab.com/amid/%D8%B9%D9%82%D8%B1
http://vajehyab.com/amid/%D9%86%D8%A8%DB%8C-1
http://vajehyab.com/moein/%D9%88%D8%B9%DB%8C%D8%AF
http://vajehyab.com/amid/%D8%B2%D9%81%D8%AA
http://vajehyab.com/amid/%D8%A8%D8%B7%D9%86
http://vajehyab.com/amid/%D9%84%D8%B9%DB%8C%D9%86
http://vajehyab.com/amid/%D9%85%D8%B9%D8%AA%D9%86%DB%8C
http://vajehyab.com/amid/%D9%85%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%AF
http://vajehyab.com/amid/%D8%BA%D9%88%DB%8C
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 میکنم. شروعاز دیوان شمس موالنا  1311را با غزل شماره  امروزو احوالپرسی، برنامه گنج حضور  با سالم

 »» آموز شاهی، خویشتن را باز بین گر تو دست ** بینرادر تو چه مرغی؟ خویشتن را باز ای ب«« 

جور مرغی  جنس من، تو چه : ای عزیز من، ای برادر من، ای همگوید موالنا خطاب به همه انسانها می

آموز  را دارند. اگر تو دست باز بینها عبارت  هستی؟ خودت را دوباره ببین. همانطور که میبینید، همه بیت

یعنی خودت را عقاب ببین، شاهین ببین. پس  آموز خدا هستی، خودت را باز ببین. شاه هستی، یعنی دست

خزنده مثل مار که به  چیز، تا موش یا یک از جنس مرغ هستیم، که میتواند بپردکه ما بیشتر  میشودمعلوم 

ی که خیلی با زمین تماس دارد، با پرنده این چیزخزد و هر  زمین می رویزمین چسبیده است. فرق مار که 

تواند بپرد. ما از اول از جنس هشیاری بودیم. هشیاری فرم ندارد. وقتی وارد این جهان  است که پرنده می

بافتیم. یعنی  ت هشیاری یا خداییت در شکم مادرمان خودمان راجهان به صورد به این ورو برایشدیم، اول 

ساختار  به بافتن شروعن وارد جهان شدیم، هشیاری دوباره درست کردیم. پس از آ در عرض نه ماه بدنمان را

. سازد میگوییم که هشیاری از جنس فکر می ی است که منِ ذهنی یا وجود ذهنیچیزن کرد و آ دیگری

ساخته و ، این را هم خودش سازد می ی، چنین جسمی را درست مانند بدن ما که در شکم مادرمانهشیار

   . آید می بیرونن خودش هم به موقع از آ

تا زمانی که  میکند شروعصفر  یهاز ثان در ابتدای زندگی ما، سازد می این من ذهنی را هشیاریولی وقتی 

هشیاری از این بدن هم متولد بشود. بارها گفتیم که هشیاری  که ، امکان این وجود داردشودکامالً ساخته 

که معموالً منجر به مقاومت الت ما ، ولی دخشودمتولد  چه طور باید از این بدن فکری و جسمی که میداند

من ذهنی  شما که های ما این است . تمام صحبتمیشود شدن ما تولدعدم مباعث  ،میشود در برابر این لحظه

 از من ذهنی راخودش  اندبتوتا بلکه خود هشیاری ایزدی  ،د و کمتر در کار ایزدی دخالت کنیدرا بشناسی

ه در جهات منفی خیلی توسعه یافته و پر از درد شده. این پدیده و این تکامل مربوط به امروزکه  متولد کند

 اند که ما را والنا سعی کردهمثل م اند. عرفایی همه انسانهاست و همه انسانها در این زمینه به بیراهه رفته

 من ذهنی غلط است. رویهای ما از  ها و انتخاب بیدار کنند به اینکه تصمیم

میگیرد که با  از باورهایی او این عقلش ر ن به نام من ذهنی که یک عقلی داردپس به محض ساختن یک م

ن حال که شخص در آ ،بزرگ شدهجا نآ که در یا فرهنگی میگیرد  از جامعه هویت است. این باورها را آنها هم

ها،  ها به نفعش نیست. این تصمیم که این انتخاب میدهدبر اساس من انجام  راش یها ، تمام انتخابداردمن 

که وقتی این من ساخته  میدانیدها و این عقل، عقل شرطی شده است، عقل این دنیایی است. شما  انتخاب

، میشودما مهم است. از وقتی که ساخته  برایکه  میشود، بر اساس چسبیدن به اقالمی درست میشود

ها و  این جهان و یا شنیدن حرفدیدن  برای شده عینک ما هم تبدیل به دل ما، مرکز ما. این مرکز میشود

 و دل ما هم مادی هست.  میخواهدطور که دل ما آنیعنی . میخواهیم خودمانها به صورتی که  صحبت
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، ولی به علت ناآگاهی و به طور کلی عدم دقت بشر که چرا کارهای من جور شد این پدیده باید موقت می

، چرا جهان به صورت نیکو و زیبا جلوی من میشودبخت با من دمساز ن میگوید، در پایین هست که میشودن

کلمه باساز و دمساز در این غزل هست. عموماً در این جای  ؟ چرا کارها باساز نیست؟ هر دومیشودگشوده ن

ینی که به نفعش نیست. مثل عدم حس مسئولیت و بازب میگیردیاد  راهایی چیزقت، عقل موقت، انسان مو

عموماً  نیست، بلکه دیگران هستند. ما دل مادی ناشی از من برایخود، مثل مالمت که این اتفاق بوجود آمده 

. مثل میکندبیعی جلوه و چون دیگران هم دارند، خیلی ط میشودکه خوی ما  دارداین من ذهنی مشخصاتی 

جدی گرفتن باورها، عادی شمردن هیجانات منفی مثل خشم، ترس، حسادت، نگرانی و اضطراب، حس 

ریشگی، قابلیت واکنش و اعتیاد به  تاسف، احساس گناه و خوار شمردن خود یا دیگران، حس نقص، بی

. زندگی شخص ما را خراب هستنداز خانمان براند اینهامردم خیلی عادی است. و  برای اینهاواکنش و حرص؛ 

 را مان، خویشانمان، دوستانمان ، بچهمانما با همسر هابطر، میکند، زندگی مشترک خانوادگی را خراب میکند

اره ببین، تو بباز بین. دو میگویدکه موالنا در این بیت  داردپیغام  یکها  . همه این خراب کردنمیکندخراب 

ی تقلید روتوجهی و با ناآگاهی و از  این منی که به طور خودسرانه و با بی که چسبیدی و مرغ هستی. اینطور

 درست کردی، این تو نیستی. 

؛ میشودهمین منی هست که ذهنی بوده و ساخته خویش داریم، دو تا خویشتن یا من: یکی دو تا  ما پس

 در فکرها گم کرده. را وارد این جهان شدیم و فعالً خودشیکی جوهر ما و من اصلی که به صورت هشیاری 

که ما  میشویم، متوجه درست ببینیم را خودمانبکنیم و این بازبینی است. وقتی  میخواهیمکاری  یکولی 

در  چیزبودیم، از جنس خرد بودیم، همه  چیزفرمی بودیم، از جنس نه  هشیاری بودیم که از جنس بی آن

. داردهم یک خویش، یک من است. منی که فرم ن آنبودیم.  آنذات ما هست، وقتی وارد این جهان شدیم، 

تعریف خودش را . وقتی نباشدو به جهان متکی  شود، قائم به ذات خودش بِایستد میتواندی خودش ور

زنده  برای. احتیاجی به تایید مردم کندنهایت، نترسی، حس ابدیت و زنده بودن تعریف  ، با جنس بیمیکند

، و قضاوت ذهن که آیا من اینهاهاش، مثل دیدن و شنیدن و  حس به نباشد. حتی احتیاج نباشد بودنش

ن وابسته وربه بیتماماً . در حالیکه این من ذهنی دارداحتیاجی ن آنم یا اهمیت دارم؟ به ا هوجود دارم، یا زند

که کرده و در دردها و  کنداگر افراط . ببیند میتوانداست. یک هشیاری جسمی است که فقط جسم را 

 چیزهر  برای. دبشناس میتواندهم ن را ، خدادبشناس میتواندن را، اصل خودش گم شود ها یشدگ هویت هم

؟ کیستکه خدا  دمیپرسن د. از اوجسمی میساز چیز یکخدا  برای. دمصنوعی میساز چیز یکمقدسی هم 

اصیت خدا خ برای! داردهایی  هاست، این چنین خاصیت ولی در آسمان ی هست، چه میدانمچیز یک میگوید

االن که بازبینی میکنیم، حضور آن  میدانیدنیست. شما هم  آن ،میگویدکه  چیز. غافل از اینکه هر شمارد می

  ن فکر میکنید.ی نیست که در ذهنتاچیز
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ن ای نیست که در ذهنتچیز آنش فکر کنید، خدا هم ا هنید دربارای نیست که شما بتوچیز آن هشیاری

ما هم در اینجا میخواهیم پیغامی را منتقل . نباید بگویید یزچ چو هی شویده زند انید به اودارید، فقط میتو

، جمالت راکنیم که از جنس حرف نیست. پس هر چه میگوییم، تقریباً درست است. ولی من ذهنی کلمات 

که شما  است این برایای  . غافل از اینکه هر حرفی، هر جملهمیگیردجدی  را، حرف دراشم اصل می را

 رامدیم و بزرگ شدیم، مرغ فرعی . از اول که ما باال آدبشناسی رااصلی  ؟ مرغمن چه مرغی هستم وییدبگ

نید تجربه کنید که اکه از جنس مرغ هستیم. شما میتو میشویمپس ما متوجه  ایم که من است. شناخته

شما تمرکز . و برداشته شود نشستهی در این جهان چیزی هر رو میتواندتوجه زنده شما در این لحظه 

بردارید،  آنی رو، بعد از اید اتاق یا جایی که نشسته مانی، در هچیزی رو گذاریدن را در این لحظه بخودتا

 نید بهابا شما هست. میتو میشهکه این مرغ، مرغ توجه زنده شما، حضور ناظر شما و خداییت شما ه میبینید

دمها های این جهانی و آچیزد به تقاضای زندگی از یم، معتاا ه. ولی چون ما معتاد به دنیا شدشویدآگاه  او

ی چیز آن؛ کمک میکند به من ذهنی به طریقیکه هر فکری  دار در ذهن ما میپرد ینقدر فکر منیم، اا هشد

هستیم.  آنکه از جنس خدا نیست، از جنس خداییت نیست، از جنس جوهر ما نیست و ما فکر میکنیم که 

 رامرغ خانگی هستی؟ بعضی مواقع  یمرغ نوعنی چه او مرغ هستی، میدت که ست سوال موالنا اساسیپس 

؟ مثال میزند را. چرا عقاب اینجا عقاب را مثال میزنددر مقابل مرغابی.  چیندمیکه دائماً دانه  دمثال میزن

ها چیزی رواز  میتواند. حضور ما هم دارد، چشمان تیز میگیردچون عقاب بیشتر مواقع در آسمان هست، اوج 

ی رو، اید چیزهایی که نشسته آنی تمام روکه  انید تصمیم بگیرید، یعنی شما در این لحظه میتوبلند شود

 م.  وم، بیچاره میشوا بلند بشهآنی روکه از  د. نگوییدیوها، بلند ش شاخه آنتمام 

ام  ؟ توانستههستم یهمرغ هشیاری اول آنکه در این لحظه بپرسیم آیا من از جنس  اولین بازبینی ما این است

 برایاز را با ذهن نمیتوان تشخیص داد. آیا من رو؟ البته پپرواز کنم م و در آسمانهاواز من ذهنی زاییده بش

به خودش  مرا میتواندی نچیزام و هیچ  ام و از زمین بلند شده وجود داشتن به جهان نگاه میکنم یا اوج گرفته

 چو به هی باال میبیند آناز  را چیز، همه داردچشم تیز  میبینم، مثل عقاب که را اهآن، ولی من کندجذب 

مدیم به این جهان، با حرف میزند. آیا وقتی ما آ دیگرعقاب  یک. موالنا راجع به داردهم توجهی ن یزچ

ما که خبر نداشتیم. پس شاه داشت در شکم مادر درست کردیم؟ نه.  را مان جسم ،یعنی با من ذهنی مانعقل

رده شاه یا خدا یا زندگی هستیم؟ روبا ما بوده و هست؟ ما دست پ میشهمز خداست. آیا ه. شاه رکار میکرد

به  میخواهدخداییتی هستیم که خود اوست و  مانزندگی داریم؟ بله. ما ه برایما اهمیت خاصی  بله.

ما با من و  کنداز طریق ما به جهان بتاباند. او باید در ما کار  رابرکاتش  آنو  شودبیدار خودش در ما 

؟ باشدموثر  میتواندمان نباید در کار او دخالت کنیم. دردهای ما اصل هستند؟ نه. فکر ما در این مورد  ذهنی

  همه بازبینی است. اینها. باشد موثر میتواندن خیر،
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 ن بپرسید. اینکه من چه مرغی هستم؟ اصالً من مرغانید جدا کنید و از خودتاشما میتو راهر چهار قسمت 

ی. اما االن ونی دوباره مرغ بشای. میتوا ه، پس نیستی ولی مرغ بودای چسبیده یا نه؟ اگر شما به زمین مهست

که از جنس حضور نیستیم، از جنس خداییت زنده شده یا هشیاری بیدار شده از خواب ذهن نیستیم، هنوز 

به فیزیک  بله. اول بیایید بازبینی کنیم؟ راچهار بعدمان   نیم با همین عقل جسمیادر خواب هستیم، میتو

. دارد، ارزش زندگی کردن نکنیم. زندگی که بازبینی نشده باشدبازبینی  یک، به بدنمان نگاه کنیم. خودمان

 راباورهایی که داشته  مانست، ها اه شدگی شرطی ماننفر ه یک یداست؛ فرض کن یندهرو مثل علف خود

ش نشده، بازبینی ویری شده که اصالً کار چیز یکته، گرف آنهیچ تجدیدنظری نکرده، از این گرفته، از 

بدنی است که میخواهید داشته باشید؟ از  ماننشده. شما اول به فیزیکتان نگاه کنید. آیا این بدنتان ه

سالم هست؟ چرا  مناسب است؟ هیکل من قشنگ هست؟ ظاهرم باید اینطور باشد؟ن بپرسید. آیا وزنم خودتا

غذاهایی که باید بخورم، میخورم یا نه، غذاهای مضر  آنحرکت کافی دارم؟ آیا سالم نیست؟ ورزش میکنم؟ 

نباید بخورم؟ آیا  راآیا تا به حال از خودم سوال کردم که چه غذاهایی باید بخورم و چه غذاهایی  میخورم؟

من ذهنی  بپرسید. خودتاندور نگه میدارم؟ از ها  یو دود کردن ها یاز سموم مثل خیلی از نوشیدن راخودم 

ش برای شودبال است. سوال کنم که آیا مریضی دارم که  هتو هم ایدال است. جسم  ایده ، زندگی تومیگوید

کاری کرد؟ این مریضی از فکرهای بد است. از اعتیاد به این جهان است. آیا من متوجه هستم که وقتی درد 

؟ چه بسا این بدن من به اثر میگذاردروی فیزیک من م، این وایجاد میکنم، مثالً میترسم، خشمگین میش

این بعد فیزیکی،  میخواهمها و توقعات اینطور شده؟ بازبینی کن.  ورزی، رنجش های زیاد، کینه خاطر خشم

. چه بسا شخص شما بگوید که من آید میی بوجود بازبینی کنم. وقتی دوباره ببینم، شناسای رایعنی بدن 

ورزش کنی؟  ید. حاضر هستیمیا به میان باشم. خب، قانون جبران ورهم اینطقبول ندارم. نمیخوا اینها را

بله.  انی؟ باید بگوییورزش کنی، کتاب بخو یوبر در عوضزی شش ساعت تلویزیون تماشا نکنی و رو

 خودمانباید از  را اینهانخوری؟  رای ا همعتاد شد که به آن راغذاهایی  هی. حاضر هستیاش را باید بد هزینه

 کسی باید از خودش بپرسد.  بپرسیم. هر

 نکن، من قبول را اهرکا آنبکن،  را اهرکه این کا به من بگوید و یدبیا که یک نفر هیچ کس نباید بگوید

همه در کتاب و اینترنت است. شما  اینهانزنید، بچگانه است،  را اه. این حرفاند میکنم، تا حاال نگفته

ن. آیا این روی ذهنتای بعد فکری، رو دیبروهم بکنید، بعد  یردیگواالت بازبینی کردید، س ران تا فیزیک

هی، باورهای خانوادگی، باورهای روباورهایی که من دارم، باورهای سیاسی، باورهای اجتماعی، باورهای گ

م که ا هبازبینی کرد را اینهام داشته باشم. تا حاال یکی از هباورهایی است که من میخوا همان اینهامذهبی، 

 اینهام که ا همن بازبینی کرد کنونتا رام. درستی این باورها هکه من میخوا چیزهایی است ماناقعاً هو اینها

هویت شدم، االن  هم گفت، من شنیدم و با آن رازی چیبلند  ، یک نفرکوچه رد میشدم در درست هستند.

 راباورهای خودم  که مال من نیست. آیا من تا به حال اینهاشده دل ما، فکر میکنم مال خودم هست. 



Program # 612 0212ژوئن  02 -1931 تیر 1  اجرا: تاریخ ج حضورگن 210برنامه شماره      

ه | 15 ح ف ص  

 

از  بسته چشمیا همینطور  .باورهای خوبی هستند اینهاکه  دادمتشخیص  واقعاً درک کردم و م؟ا هسنجید

  کنید؟  اید یا می دیگران قبول کرده

فکر  یکدنبال  میشهه اصالً آیا من فکرهای خودم را خودم تولید میکنم یا فکرهای دیگران را فکر میکنم؟

، دعصبانی میکنن راو من  آیند هایم را که مرتب باال می یشدگ یا من تا به حال شرطیآماده شده هستم؟ آ

، چرا از این طائفه بدم آید میخوشم  آند یا از آی بدم می شخص میرنجانند، من یکدفعه میبینم که از این

یش هستم؟ چرا که چرا اینقدر من محدود اند نیستند. تا حاال شما بررسی کردید انسان اینها آید، مگر می

م؟ هدیگران بدی میخوا برایچرا ستم؟ نیچرا فراوان اندیش  الگوهای ذهنی هستند. اینها خسیس هستم؟

ریتان را تقویت عد فکریست. آیا بعد فکسنجیدن بُ اینها. داردی در شما وجود چیزکه همچو  میدانیداصالً 

تقویت  رافیلمهای سینمایی یا سریالها فکر  به خیال اینکه تماشای مثالًها  ینید؟ بعضاومیکنید؟ کتاب میخ

فرد شصت ساله یک چهارم  یککه در آمریکا  میگوید. آمار دجلوی تلویزیون صرف میکنن ران وقتشا، دمیکنن

؟ چطور. در مورد شما ر بعضی کشورها این رقم بیشتر باشد. شاید دندراجلوی تلویزیون میگذ از عمرش را

های ذهنی مریض را تماشا کنید.  جلوی تلویزیون بشینید و تراوش من ران مرتاهید این اندازه از عشما میخوا

ز چقدر تلویزیون تماشا میکنید؟ چقدر اخبار روکه در  و دلتون بکنید. اصالً بررسی کردیدها ایده بگیرید آناز 

عتیاد به فکرهای اید که ا آیا تا به حال بازبینی کرده؟ عایدتان میشود یچیزچه گوش میکنید و از این اخبار 

. بازبینی آورند در شما هیجانات منفی بوجود می منفی دارید، شما فکر منفی میکنید، این فکرهای منفی

 !خویشتن را باز بینکنید. 

. از این ام، ولی عقل جسمی که دارید هبه حضور نرسید طورآنم، فعالً هنم تشخیص بدامن نمیتو شما میگویید

تا  ران تا . آیا شما بعد هیجانیمیدهدتشخیص  ،ال میداند که ایده خودش راراب است که آدم وضع خه یبازبین

؟ که هیجانات متداول من چه جور هیجاناتی هستند؟ آیا این هیجانات، احساس لطیف اید حاال بازبینی کرده

است که  سبب شادی بی یک آید. و از اعماق وجود من می داردو آرامش خداییست که در ذات من وجود 

. یا نه، هیجانات متداول من خشم هست، رنجش، میشودن هم ساطع روو به بی میگیردفرا  را تمام بدن ما

نستید که این شما میدا نگرانی، اضطراب است.واکنش، ترس، حس حسادت، حس بدبختی، حس بدخواهی، 

ر این لحظه اید که هیجانات شما که هر کسی د هیجانات منفی مال من ذهنی است. تاکنون بررسی کرده

 سو آنست که از ا  حس زیبایی ، احساس منِ اصلی شماست؟ احساس خداییت شماست؟داردهیجانی 

 ؟هست یا از دلی که من و جسم پردردآید  مینهایت شما  ؟ از بیآید می؟ از اعماق وجودتان آید می

. آیا اید بررسی کرده رام، م و چقدر جان داره هستکه من چقدر زند ران تا حاال بعد جانتا؟ چطورن بعد جانتا

اش سر  حوصله ،دمان تا تنها می ؟دمانب میتواند، تنها نداردحوصله است، خسته است، حال ن جان شما بی

حس زنده ؟ یا نه یک دچار هستید ،به بازی مایل به حرکت وحوصلگی و خستگی و عدم ت . شما با بیمیرود

و کار سازنده میکنید. اگر  دنبال کار میروید ،یندازدو راه م میکندبلند  را بودنی در شما هست که شما
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ن شما حس میکنید که زندگی از کنارتاآیا . آید میاز من ذهنی  داردجانی و خستگی هست،  حوصلگی، بی بی

 آندارید. پس زندگی در  چیز، با وجود اینکه همه دارد. زندگی شما کیفیت نانید بگیریدو نمیتو میشودرد 

بافت  یکنهایت و ابدیت خدا زنده نیستید، بلکه به  نید. شما زنده نیستید. شما به بینیست که شما میبی

تر، پول زیاد مثل ،رون به شما برسدخوبی از بی چیز یکهر لحظه باید  میکندمحدودی زنده هستید که فکر 

دوست دارم تا  م مهمی، ترابرایتو  ویدمثل تایید و توجه. مثل نیاز به یک شخص که هر پنج دقیقه یکبار بگ

پس ذره حس بودن و زنده بودن کنید. بعد پنج دقیقه دوباره نیاز پیدا میکنید. این درست است؟  یکشما 

 بازبینی کنید. ران انید خودتاشما میتو

 آنآدم نیازمندی هستم؟  یکن بپرسید که آیا من حس عدم کفایت و ناقص بودن میکنم؟ من از خودتا

نستید که بازبینی کنید. شما میدا را اینهاو من رنجیده هستم؟  دنهمن نمیده بم، هزی که از مردم میخواچی

. هیچ فرقی داردن نروشما به جانی مجهز هستید که کامل هست، از نظر زنده بودن. هیچ احتیاجی به بی

که بررسی  را اینها. انید زنده باشید، میتوته باشیدی نداشچیزو چه  ی داشته باشیدچیزکه چه  میکندن

. میکندبه تغییر دعوت  را . شماخواهد دادحرکت  را ولو اینکه من ذهنی دارید، این بازبینی شما ،کردید

باشم. یواش یواش که  هم اینطورز نمیخواروی کاغذ خواهید نوشت که من از امروهایی چیزمطمئنم که شما 

ه من با عقل خودم، با من ، آخر سر به این نتیجه خواهید رسید کیدمیکنن رودر بی به تغییرع روشما ش

 م. ومن تبدیل بش متعادل کنم و درست کنم. بهتر است که را اینهانم همه اذهنیم نمیتو

متعادل نگه  رااین چهار بعد  میتواندفقط این خرد متعادل کننده هشیاری حضور یا خداییت من هست که 

و  شودکار  ، اصلشودباساز  میتواندعد من موقع من زنده خواهم شد و این چهار ب آن. فقط کندزنده  ، مرادارد

اخالل خواهم کرد. با منم فکر میکنم دارم به خودم خدمت میکنم،  ، وگرنه من در کار خودکندخوب کار 

های این دنیا نشستیم،  ی شاخهروولی به خودم دارم ضرر میزنم. پس ما فهمیدیم، ما مرغی هستیم که اگر 

بازبینی کردیم، االن رسیدیم به اصل. آیا  رابازبینی میکنیم، چهار بعد  را خودمانیم. ما ونیم بلند بشامیتو

آموز شاه هستیم، خدا  ایم، باید بپریم. ما دست ایم؟ اگر نپریده ایم یا نپریده مرغی هستیم که از جهان پریده

ی چیزی یک . ولندکَبِ را ، ماکند، عقاب کندباز  را لحظه به لحظه دنبال شما و تمام انسانهاست تا ما

که گفت )بیت زیر( مرغ جان انسان نپرید و موش شد، رفت زیر زمین. حال، شما یک انتخاب  گذاردنمی

 اید و میگویید اید و چنگ زده رویش نشستهن هایی که در ذهنتاچیزی همه رودارید؛ به عنوان توجه زنده از 

. در بیت زیر هم وید و نترسیدیستند، بلند شاز جنس شما ن اینهامن رها نمیکنم، رها کنید. با توجه به اینکه 

  :  میکنداشاره  رااین مطلب 

 »» واچون شنید از گربگان او عرّجُ**  جو مرغ جانش موش شد سوراخ«« 
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های درخت این  ی شاخهرو، مرغ جان ما آییم می یم. پس، ما اول که به این جهانا هندابارها خو رااین بیت 

به مردن، ما  دع میکننروی مفاهیم، شرویم یا نشستیم ا هچسبید ایی کههچیز آن وقتی. شیندنمی جهان

ی هستم، از جنس یراکه من از جنس نامی مورد این است بازبینی کنید، یکی ران ترسیم. وقتی خودتا می

آموز شاه هستم،  . من دستمیگویددر بیت دوم  رااین مطلب  خداییت هستم، مثل من در این جهان نیست.

، خودش عاشق خودش است، خودش محافظ میکندی خودش کار روامتداد داده، خودش هم  ارشاه خودش 

میرم،  باز هم نمی ،از هم بپاشدبزند، ولو این بدن من آسیب به من  میتواندی هم در این جهان نچیز، خودش

وم، نمیر، من از بین رفتناز بین  شروع میکنند بهزهایی که چسبیدم چی. پس، وقتی این میرد هیچکس نمی

چیزهای کوچکی های کوچک، یعنی مرگ  م زیر زمین. زیر زمین یعنی رفتن به ذهن، یعنی گربهومن نباید بر

بر هر چه که » نده است. رواز بین  چیزکوچک است، همه  چیزیم. خوب نگاه کنید، همه ا هچسبید که

 «  ی دل عاشق از عرش فزون باشد رودان که همان ارزی * زان  لرزی می می

ن اگر عاشق هستیم که هستیم، عاشق یعنی برایارزیم. بنا لرزیم، همان قدر هم می کوچکی می چیزما به هر 

، هم به او. در واقع میدهدخداییت، یعنی بیدار شدن خدا به خودش در ما و حس وحدت که هم به ما دست 

 دهای کوچک گفتن گربه این عشق است. پس اگر. دارد. ما وجود نمیدهد، به ما دست نمیدهدبه او دست 

 میخواهد، گربه کوچولو میرند هر کدام که می یم،ا هی هزار تا شاخه نشستروبگیریم، چون  م این رایوبر

کامالً فهمیدیم. خوب بدانید که  را. پس بیت اول غزل د باال بگیریدیوبرشما بلند شو. اعرّجُوا یعنی  .بخورد

ش شکار کنید. شکار برایشما  میخواهد، میکندتربیت  را اشم داردشما تربیت شده خود شاه هستید، شاه 

 رامثالً گرگ  ،دنکنشکار  راهدف مدنظر  دنمیتوانکه  اند تربیت کرده راهایی  زه عقابروام او یعنی مثالً برای

کنید؟ از فضای یکتایی، اسرار زندگی، خرد زندگی، شادی زندگی،  شکار می یچیزچه . شما ندنکشکار 

ما  تا به حال شکار کنیم. را چیزچه که  میدهدن شاه نشا به این جهان میریزید. آورید می راآرامش زندگی 

 یم.میکشدست  شکار کردیم. از این کار دیگر راپست بودیم، رفتیم تایید و توجه مردم 

 »» انباز بین مثل و بی در جهان او را چو حق بی**  هر که انبازی برید از خویش، آن بازی مدان«« 

های خصوصی که  : یکی در معنی شرکتداردبازی یعنی شریک قرار دادن با خدا. شرکت دو تا معنی ان

، داردو من ذهنی  میکندمتداول هست؛ یکی هم شریک قرار دادن با خدا. هر کسی که در ذهنش زندگی 

پرستیم؟  می یچیزچه بافیم،  هر لحظه می را. وقتی ما من ذهنی دارد، این شرکت یا شرک دارداین انبازی 

؟ میشودخداپرستی چه جور پرستیم.  می را آنهست ببافیم،  مانکه هر لحظه حواس رازی چیمن ذهنی. هر 

 آن. وید، در اینصورت دیگر فرم نداریدزنده میش اید خویش دیگر که از اول بوده یکرها کنید، به  اگر این را

قائم به ذات  آنهستید و  آنه از جنس میکنید ک. حس هیدعمق مید را آنهم یک پرستش است. دائماً 

 خداپرستی است.  آناست، 
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 را آنخدای ذهنی ساخته و  یکمن هم  ،اینکه در ذهنش من ساخته ؛هر کسی از ذهنش متولد شد میگوید

فرو خواهد خدای ذهنی هم  آن، این من ذهنی بریزداگر پرستد، چون  می خودش را، در واقع پرستد می

آن را بازی  میگویداز خودش زائل کرد، هر کسی از شر من ذهنی رها شد،  رای هر کسی این دوی .ریخت

به این دلیل در این جهان  مدان. یعنی شوخی نیست، کار بزرگی هست. این تنها منظور بشر است. فقط

شخص را  آننظیر است. در جهان او را چو حق، یعنی  مثل و بی مثل خدا در جهان بی آنن که ابد هستیم.

 آید میاینکه خداییت  برایشریک بدان. حقیقتاً هم همینطور است.  نظیر و بی مانند، بی ان مثل خدا بیدر جه

 آن، بعد آمده و ذهنش را میسازد، من ذهنی را میسازد نرو، بعد بیه صورت انسان، اول جسمش را میسازدب

 الگی صورت بگیرددر پنج شش س میتواندو این کار  میشودی خودش قائم ، رودآی می کرده و بیرون نابود را

ی روو تجدید نظر  کندی فقط باور نرو، تاکید باشد جامعه عشقی و مسئول اگر ،دذارنگمردم ب به شرطی که

درست کردیم،  رامن  یک. نه اینکه شودهشیارانه در سنین پایین در ما زنده  میتواند. یعنی خدا کندخودش ب

مریض شده، هیچ موقع هم بازبینی نکردیم، رسیدیم به  آنطر این من دردمند شده، حتی جسم ما هم به خا

این  رد، سرخوردگی، ناامیدی، گیجی بوجود آمده. االن از خود میپرسیم که. حال این همه دسالگی هفتاد

دار شدن،  ؟ ازدواج کردن، بچهبود یبرای چ . پس این قضایامیشودنزدیک  داردچه خوابی بود؟ مرگ هم که 

بزرگ کردن، دویدن، زیاد کردن، دعواها، قهرها، این همه اوقات تلخی و .... این چه خوابی  خانه خریدن، بچه

 اول سرنخ را گم کردیم. مانبود؟ اصالً ما از ه چی برایبود، 

ی هستیم؟ هیچ سکچه نفهمیدیم  دیگرایجاد کردیم، سرنخ گم شد. ما  مقدار درد یکموقع که من و  مانه

ز روببین، هر  که خودت را میکندتشویق به بازبینی ن ای هم اعضایش را هیچ جامعهی نکردیم. موقع هم بازبین

، م اینطور باشمهیم نمیخواویمیگ ،میشویمببین، هر دقیقه ببین. ما عقل داریم، اگر ببینیم که داریم مریض 

م رها یهام از شر دردهآیا من میخوا بازبینی دیگر این است که بپرسید یکیم. ودنبال عالج و چاره میر

؟ اگر چیستم از این اعتیاد به جهان نجات پیدا کنم؟ این سوال خوبی است. جواب شما هم؟ من میخواوبش

کسی از خواب ذهن بیدار  اگرش صحبت میکنیم. یها ز راجع به هزینهرو. امداردجواب شما بله است، هزینه 

ک نامه گذشته گفت که تعداد این افراد اندنظیر است. در بر ، این مثل خدا در این جهان بیدمانو بیدار ب شود

     . است. آیا تعدادشان باید کم باشد؟ نه نباید کم باشد
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 »» انداز بین ها را مست و دست ها و قطره ذره**  زآفتابی کافتاب آسمان یک جام اوست«« 

مان. از اینکه نگاه  دهای مادیایم؟ از دستاور بوده چه در حال رقص. ما تا به حال مست انداز یعنی دست

 اینهانه من، این بچه من، این مقام و اعتبار من و ... به وییم اینجا زمین دارم، این خامیکنیم به جهان، میگ

و ما  میکندشن رو را؟ این جهان میکندکار چآفتاب آسمان  میگویددلخوش هستیم و مقایسه میکنیم. 

، فکر میکنم، قضاوت میکنم و از این هشیاری میشودن فعال بینیم. از دیدن من که حس است، ذهن م می

متعلق به من است و چه دستاوردهایی دارم، مست  چیزاین همه  ،م. از اینکه میبینموجسمی من مست میش

جام کوچکی از آن  یککه آفتاب آسمان  داردآفتابی وجود  یک میگویدم. آیا این درست است؟ نه. ومیش

 آنشنایی بخشی روقسمتی از  یکه آفتاب معمولی قرص کوچکی از آن است، آفتاب ک آناست. شما از 

انسانها هستند. ذره انسانی است که هیچ  ،ها ها و قطره انداز ببین. ذره ها را مست و دست ها و قطره هست، ذره

، دمیشواست. قطره وقتی وارد اقیانوس  آن. ذره، انسان بیدار شده است. قطره هم داردشده و من ذهنی ن

این سبملیک است.  و در نور میرقصد. میکندزن حرکت رواقیانوس است. ذره هم در ستون نوری مربوط به 

تابد و شما به عنوان هیچ و ذره در او  ها در آفتاب عشق، در آفتاب خدا که در این لحظه می پس ذره

مثیل، تماشاگر عبور میرقصید. همین االن خرد زندگی جاری است و شما تماشاگر هستید. ذره در این ت

د، قبالً ذره کنید. ذره هستی ن است، شما قضاوت نمیروزندگی، برکت و خرد به وجود شما و از شما به بی

در حال عبور از و در عوض االن عقل کل  . ذره عقلش صفر استن نداشتیدرقصیدتوانایی نبودید، من بودید، 

و مقاومتش صفر است. ذره در این  داردمقاومت ن. ذره در این لحظه تسلیم است. در این لحظه شما است

م ههست، میخوا چه شکلیزیاد است،  بور کننده و خرد زندگی از من کم یاکه جریان ع داردلحظه قضاوت ن

 هستید.. شما تماشاگر این جریان میشودی بفهمی، قطع هبفهمم؟ همین که بخوا

 میگویدیی افتاده بودیم، االن قطره در اقیانوس است. ای بودیم که از اقیانوس جدا شده بودیم، به جدا ما قطره

انداز هستند؟ از آفتابی که این  مست و دست یچیزچه انسانهایی مثل موالنا، از  ها، ها و قطره این ذره میدانید

ولی این جام آسمان، آفتاب فقط  .داردو نور  میدهدن جامی که نشا جام کوچکی از آن است،آفتاب آسمان 

چه که آنبه  بگوید شما فکر نکنید که باید مست باشید میخواهد. کندشن رو را های ما ن و حسذه میتواند

یم. به همین دلیل ا هو دست افشان باشیم که تاکنون بود انداز ها دستآن؛ به خاطر فکرهایتان میگویند

ست هستیم؟ م یچیزچه یم. ما مست ونستیم درست برقصیم، درست زندگی کنیم، درست مست بشانتو

 برای، مست تایید، مست توجه، گاهی مست درد. چرا ما شراب انگوری میخوریم؟ آید مین روانرژی که از بی

یم در وین نگاه میکنیم. میگرواینکه به بی برای؟ دنمیکنن. چرا مست دنمیکننمست  را ماهای دیگر چیزاینکه 

 پول بسیار زیادی در مدت به کنانگاهی این هنرپیشگان و بازی ؟کندمست  را هست که ما یچیزچه ن روبی

بیداری از خواب هزینه  آن، ولی هنوز دبه خود جلب میکنن رایا توجه تمام عالم  ،یابند دست میکوتاه  خیلی

اند. در خواب ذهن، یکدفعه تایید و توجه بزرگی از سوی مردم، پول بسیار زیاد، خانه بزرگ،  ذهن را نداده
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 زی مراچی هم؟ دیگرمیخوا چه د، پس من دیگربگیرن د عکسشان رانهیخوامیدوند، عکاسان م انمردم دنبالش

. اینقدر میدویدم تا میکندمست ن مرا یزچ چ، هییزچ چد؟ هیآی می چهبیشتر از این  رون. از بیمیکندراضی ن

 ،مومن، مست نمیش روی دارداثر ن دیگر ،توجه میکنند ها نفر به من وجه کنند. االن میلیونت مردم به من

ها و خوانندگان  که برخی از این هنرپیشه میشود. چه طور آنبه همین مواد مخدر یا مثل  آورد پناه مینگاه آ

 . میکندن نشا راضی یدیگر یزچ چ؟ چون هید که میمیرندف یکدفعه اینقدر دراگ مصرف میکننرومع

 بازبینی این است یک؟ یممیخواهن ورهمه شواهدی است که ما بازبینی کنیم که آیا ما هنوز از بی اینهاپس 

 بیرونزی که از چی آند. یآ ی در نمیچیزن ورکه از بی اید ه؟ یا فهمیدهیدن شراب میخواورکه شما هنوز از بی

. این فهمیدن هم سخت است. . فهمیدید یا نفهمیدید؟ از خودتان بپرسیدمیکندمست ن راشما  دیگر آید می

من بارها اینجا پیشنهاد کردم که کلید  .اند، نمیفهمدمید و ودشن میکه  رازهایی چی آناینکه ذهن  برای

، میدهد، ده سال درس آدم میداند رای چیز یکه فهم این مطالب تکرار است، تکرار و تکرار. مثالً درک و نَ

 را یچیزچه فهمیدیم!  دنویای میگ عده یک. میشوداینکه بهش زنده  برایدرس داده،  چیکه  تازه میفهمد

کاری  یک، شما باید داردای ن که فایدهون است! خب اینرنیست، زندگی در د بیرون در زندگی آقا ؟فهمیدیم

ری، هنوز که نبریدی، همش با من ذهنی بُبِ بیروناز  باید رابند ناف  دیگر ن بیاد.ورکنی که واقعاً زندگی از د

موقع واقعاً درست فهمیدی.  آنحرف میزنی. هر موقع هم بریدی و نخواستی، حقیقتاً و وجداناً پیش خودت، 

 م فهمیدم، فهمیدم، درست نیست، فهمیدنی نیست، زنده شدنی است.   ییواینکه بگ

 »» چون دو دم خوردی ز جامش، بخت را دمساز بین**  چونکه قُبله شاه یابی، قبله اقبال شو«« 

ی اگر شما یکدفعه در این وقتی شاه تو را بوسید، در اینصورت قبله بخت شو. یعن میگویدقُبله یعنی بوسه. 

لحظه از جهان بریدید، مقاومت به صفر رسید، عقل من ذهنی به صفر رسید، خود من ذهنی به صفر رسید، 

اینکه این من ذهنی در گذشته و آینده زندگی  براینهایت و از زمان جمع شدی،  یک لحظه زنده شدی به بی

سبب  نهایت کردی، حس شادی بی حس آرامش بی نهایت کردی، ، به این لحظه زنده شدی و حس بیمیکند

ی، شاه یعنی وشاس پیدا کنی، باید با شاه یکی بوسیدن باید تم برای کردی، پس شاه تو را بوسیده است.

 .اید او شده ، در جوهر، پس شما در ذاتببوسد میتواندن راکه جسم شما  ببوسد را زندگی، خدا. اگر خدا شما

، نه در ذهن، بلکه زنده ، نه در خوابمیگیردر حالیکه هشیارانه این کار صورت ، دددر حالیکه در جسم هستی

خرد و آرامش و  ،خوردن شراب اوست. شراب او ،آنی قبله بخت. یکی شدن با وبه بعد شما میش آناز  شدی.

 شادی و برکات دیگر است.

 نوعر، نوشتار، ایما و اشاره، صد هزار غیر از این گفتا میگویدن خواهم خواند که تابرایدر پایین بیتی از مثنوی 

، در عین میشودیم. وقتی شراب او از ما رد وها بش آنمتوجه  میتوانیم. ما اصالً با ذهن نآید میبیان از زندگی 

ببینیم،  را مانینیم فکرهااکامالً جدا شدیم، میتو مانحال یک حاضر و ناظر مشاهده کننده هستیم و از ذهن
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 یکهستیم،  از جنس فکر که نیم که از جنس فکر نیستیم، تا به حال فکر میکردیمبداویم و از جنس فکر نش

یعنی دو جام، دو پیاله شراب از  در مصرع دوم من ذهنی صفر شده. دو دم آنمن ذهنی هستیم، حاال 

و  دآی می و از اعماق وجود شما میجوشد که راسبب  اید؟ تا حاال شادی بی جامش خوردیم. تا حاال مزه کرده

دمساز است. دمساز  ،ی که بختو؟ در آن صورت متوجه میشاید تجربه کرده را داردن بیرونهیچ ربطی به 

جهان با شما  هیدشما میخواآیا یعنی موافق، گشاینده نیکی. بخت، حضور و خدای زنده شما در شماست. 

هان به صورت زیبا و نیک ، جدهر کاری که میکنید با شما همکاری کننها در  مردم و وضعیت، کندهمکاری 

 چیزع میکنیم به کار، تقریباً همه وربر عکس من ذهنی که وقتی ش ؟شودی شما گشوده ورو با همکاری به 

که وقتی دل شما من ذهنی و درد هست، تقریباً همه مردم و همه  اید . شما متوجه شدهمیکندبا ما مخالفت 

و شما به زور  یبروذارم شما پیش گکه من نمی دنویمیگ، به شما آشکارا دها با شما مخالفت میکنن وضعیت

 بری.  پیش می راکار 

 میخواهدن که همه دلشا آید می، بنظر میروی بیرونبه هم است که وقتی  دیگرجور  یککه  شما میدانستید

 برایاست؟ چون دل شما از عدم شده، بوسه شاه یافتی، با او یکی شدی.  با شما همکاری کنند. چرا اینطور

اینکه شما  برایهمراه شماست. که  دارداینکه یک بعد عمیقی در شما هنگام فکر و عمل کردن وجود 

 را واینکه به کسی که میرسید، ا برایاست. اید. این فضای پذیرنده، کشاینده و دربرگیرنده با شم فضاگشا شده

، حاال چرا رنگش عی هستچه وضکه این  هزار جور قضاوت در ذهن شما نمیپرددر آغوش حضور میگیرید. 

راست  شخص که این م، من از کجا بفهمآید میطور، من اصالً از این خوشم ن ن، قیافش آهست اینطور

، ستچی، این معلوم نیست که فکرش آید میش خوشم نا ه، اصالً از قیافسر من کاله بگذارد کند، نمیگوید

. در نتیجه جهان هم با شما همکاری از ذهن شما نمیگذرند دیگر اینها !چیست، باورش چیستدینش 

رجوع  خودتانها بر وفق مراد نیست، دمساز نیست، به دل  ، وضعیتمیکند. اگر جهان با شما همکاری نمیکند

ش را ا میفرستیم، مشابه چیز. هر میدهد. جهان پاسخ ودجا انرژی به جهان میرآن؟ از چیستکنید. مرکز من 

 . شاه تمثیل است. میبوسد خودش را، شاه فقط وید. باید از جنس او بشدببوس را میگیریم. ولی باید شاه شما

من در کار آزاد شدن هشیاری و خداییت از گمشدگی در بافتهای  وییداید که میگ شما اینقدر هشیار شده

ذارم. من قضاوت نمیکنم، بد و خوب نمیکنم. با گچوب الی چرخ خودم نمی دیگردخالت نمیکنم. من  ،ذهنی

این اتفاق  میگویدین لحظه آشتی هستم. وقتی با اتفاق این لحظه آشتی هستم، ولو اینکه ذهن به من اتفاق ا

رش دهنده من یعنی شاه ور، بوسیله پچه باشدنم که اتفاق هر ابه نفع تو نیست، ولی در اعماق وجودم مید

تفاق این لحظه بهترین م هست. اویاتفاق این لحظه به نفعم نیست، من میگ میگوید. ذهن من میشودایجاد 

نه بخوابم، ام خوندارم. این بدین معنا نیست که بر من بیفتد، من هم کاری با آن برای میتوانداتفاقی است که 

. من کار میکنم، فکر میکنم، خالقیت میکنم، میشودبلکه مطابق خردی عمل میکنم که در این لحظه بیان 

نه با ستیزه و مقاومت. من هر لحظه از جامش میخورم، ولی  ،کار کنم کن استزی شانزده ساعت هم ممرو
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. هر لحظه شما حس میکنید ،وییدشما میگ اینها را و من حس میکنم؛ میکندجریان پیدا  هر لحظه خردش

 آن، شکر نمیکنید، ارید و راضی نیستید، خشنود نیستیدکه شما ستیزه میکنید، مقاومت میکنید، رضا ند

 .ر را خراب میکنیدکا دای است که داری لحظه، لحظه

، بوسد می را نه، شما شکر کنید که شاه شما !تا شکر کنم به من بدهید رازهای خوب چیاین  شما میگویید 

 را. تقریباً هر هفته این بیت میکندبیدار  خودش را، خودش میشودبه خودش بیدار  داردیعنی شاه در شما 

بیت  آنیا « من همی کوشم پی تو، تو مکوش ش * روصبح نزدیکست، خاموش، کم خ» نیم که امیخو

شما  «ست؟ چیای ز غم مرده که دست از نان تهی ست * چون غفورست و رحیم، این ترس » مشهور که 

م؟ مگر او غفور و رحیم نیست، پس این ترس آموز شاه نیست چیست؟ مگر من دستبه خودت بگو، این ترس 

بازبینی کنم، اینکه  رام دلم هز من ذهنی است. من میخوامورد و ا بی کامالً ؟ پس این ترس منچیستمن 

، همه آدما و میشودنهایت فضاست، گشوده  آیا مرکز من، دل من بی دل من از ماده ساخته شده یا از عدم؟

خدا در . میگویدنه  فقطنه،  میگویدز ناآشنا چی؟ یا نه محدود شده و به هر میدهددر خودش جا  راها  وضعیت

. چند سال؟ معلوم نیست. موالنا گفته میشودمدت کوتاهی در محدودیت جا  یک. خدا میشودمحدودیت جا ن

در چهل سالگی رسیده بود، یکی  دیگریعیسی در گهواره پیغمبر بود، یعنی در گهواره به حضور رسیده بود، 

 به حضور زنده شد. میشوددر هفت هشت سالگی، پس معلوم نیست در چه سنی. در هر سنی 

نهایتِ جاشده در محدودیت، موقت بوده و این طور نیست که تا آخر عمرمان در این  فهمیم که این بیباید ب

 ویید. اگر هم بگنظر شما چند سال؟ هر چه شما میگوییدوضع بمانیم. حاال ده سال، بیست سال، سی سال، ب

بارها از موالنا کشید.  ب درد خواهینهایت خدا را در محدودیت خودم زندانی کنم، خُ بی میخواهمنه، من 

 میگوید «هر کسی در عجبی و عجب من اینست * کو نگنجد به میان، چون به میان آید »  ایم که خوانده

، یعنی خدا، چطور در انسان به این وضع جا شده؟ حاال ما دجمیگننهایت که در هیچ جا ن این بی نمیدانممن 

نهایت  ، بیشویمو ما هم راحت  کندآزاد  خودش را ،خودشیم هیم. باید اجازه بدهمیفهمیم که نباید طول بد

، همکاری نمیکنند از نیستند وها با شما دمس . اگر شما میبینید که وضعیتشود. بخت هم دمساز بشویم

 بازبینی کنید.  ران دلتا

 »»سخت میگیرد جهان بر مردمان سختکوش**  طبع رویگفت آسان گیر بر خود کارها کز «« 

که شما  پیر این استافظ است. شما باید آسان بگیرید. پیغام بزرگ، حقیقت، گفته زندگی یا این بیت از ح

دراز میکنی.  شما اق این لحظه باید آشتی کنی. دستت را؟ یعنی هر لحظه با اتفچهباید آسان بگیرید. یعنی 

دراز  ه، من دستم ران میگویددراز میکنی. ذهن شما  ، شما دستت رادآشتی کنی د با کسیهیشما وقتی میخوا

، میکندزمان کار  درنیم که من ذهنی، که بافت فکری هست، انمیکنم، این لحظه مطابق میل من نیست. مید

هم با ابیات موالنا خواهیم دید که من ذهنی معتاد به آینده است، زنده به  امروز زمان یعنی گذشته و آینده.
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و  بوده تا بثمر برسد آینده در حال رفتن بهه به سرعت ی ناراضی و بثمر نرسیده ک آینده است. یک گذشته

آینده  شاید که کندحاضر نیست قبول  ،دارد. هیچ آدمی که من ذهنی نداشته باشد راآینده  دارددوست ن

قطع  رامرگ غیر قابل باور و غیر قابل پذیرش است، چون آینده  ،های ذهنی همه من برای. تقریباً نباشد

که در برنامه قبل صحبت شد.  ندهالمنون است، در معنای حوادث ناگوار برّ الحات ریباصط مان. جزو همیکند

. نباشدقبول نداریم که آینده ما انشناختی من ذهنی به آینده. اصالً رو؟ همین نیاز دمیبر را یچیز چه برّنده،

شکر، من  راخدا  گویدفرد ب آنخواهی مُرد؛  دیگرشما نیم ساعت  شودگفته  شما یک نفر پیدا کنید که به او

من  اگر. باشدداشته  سن بیشتریا ، ولو اینکه صد سال، صد و پنجاه سال میفتدبه وحشت او خیلی راضیم! 

ها، کالغ  های آینده است. یکی از این مرغ من به آینده احتیاج دارم. جزو این مرغ میگوید، باشدذهنی داشته 

، چه، مثل ترس. ترس یعنی میشودمختلف هم ظاهر  های است. کالغ یعنی آینده. این کالغ به صورت

اینکه یک من هستم، من  برایمن عینی است.  برای؟ یعنی من از آینده میترسم. آینده چهاضطراب یعنی 

 را، این لحظه اسدمیشنن رااین لحظه . داسمیشنهم دلم شده، این دل در زمان است و فقط گذشته و آینده 

، این لحظه چون از میکندینی که این من ذهنی وقتی به این لحظه نگاه که خداست. شما میب پوشاند می

به اتفاق و فرم این لحظه. فرم این  میکندتبدیل  را، این لحظه ببیند میتواندن راجنس خدا و زندگی است 

! نباشدآینده  میتواندهست. پس ن که زندگی در آن میکندی در آینده پلکان چیزرسیدن به  برای رالحظه 

 ! من که تا حاال زندگی نکردم، االنمن کجا به زندگی برسمآینده نیست،  اگر ، پسنباشد کن استر ممچطو

 .وجود نداردآینده  که میگویی ، شما همم که زندگی نمیکنمه

که ما  نیم، اینطوراینکه میدا برای، میشود، سرخوردگی و ناامیدی ما بیشتر روز که سن ما باال میرودز به ور

که از قبل بوده،  باشدزهایی چی مانزندگی نمیرسیم. اگر ما بازبینی نکنیم، اگر فکرها و اعمال ما هیم به ومیر

؟ هیچ. داردز چه فرقی روز ما با دیروبوجود خواهد آورد که تا به حال بوجود آوردیم. خب، ام رای چیز مانه

ن لحظه آشتی کن تا کارها آسان که شما بیا با ای ن پیغام این استبرایوشحال هستیم! بناخ چه چیزپس به 

عنوان شده که هر دو  گردد سخت میدر بیت باال تحت  گیرد سخت میها، عبارت  . در بعضی نسخهشود

ها همکاری  ، وضعیتنمیکنند، مردم همکاری میشود، جهان دمساز نمیشودعبارت درست است. جهان سخت 

ه من االن چقدر مقاومت دارم در برابر این ، چرا؟ شما به مقاومتت نگاه کن. از خودت بپرس کنمیکنند

 مکرر سوآن. عایق فاصله من با خداست. چقدر عایق داریم ما؟ از میکندعایق درست  یکلحظه؟ این مقاومت 

مقاومت  چه برای، میکندمقاومت شما ایجاد  را. عایق گذاردبه جان ما بدمد. عایق نمی رازندگی  میخواهد

که اتفاق این لحظه هیچ موقع  میدانید. شما دارداین بد است، این زندگی ن دمیگویاینکه ذهن  برایمیکنی؟ 

که در این لحظه یک فضای  بشویمبه این بیدار  میخواهیم. ما دارد. اصالً اتفاق زندگی نداردزندگی ن

، میفتدکه اتفاق  مانی، فکرهامیفتدکه اتفاق  مانهستیم. یک اتفاق هست، بدن آندربرگیرنده هست که ما 

هم اتفاق میفتد. خود من ذهنی در آغوش شماست. پس شما دو  آنکه  نمیسازدمجموع اینها یک من ذهنی 
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به تدریج  رااین من کوچک  میتوانیدن. شما ادر آغوش خودت من کوچک یکنهایت و  من بی یکمن دارید: 

ر این من ذهنی خیلی اگ. میشودنهایت  ، فضای دربرگیرنده بیشودنید. اگر این من ذهنی صفر به صفر برسا

نهایت  که موالنا اظهار تعحب کرد از اینکه بی میشودجمع محدودیت  آندر ، فضای دربرگیرنده شودبزرگ 

 ک یعنیکوچ چیزدر این  ،که خدا چطور در انسان این استدر محدودیت جا شده؟ گفت عجب من  طورچ

 . پس شما آسان میگیرید.  جا شده است در ذهنش

 »»به صرافان دل آورد، گفتا: گاز بین ور** یر، بنما مس را چون زر کنی؟ گفتم: ای اکس«« 

. همه بریزد راش یاه یآتش تا ناخالص در میگذارندو  میگیرند آن با راآهن ی که چیز، انبر، چیگاز یعنی قی

 ایه یاست که ناخالص چیقی یارکه صراف دل، همین زرگر دا بگوییدها متناسب هستند. چه  این سبملیسم

. نتیجه کار این کندبا کوبیدن آهن، آیینه درست  میخواهدکه واقعاً  در نظر بگیرید را؛ یا آهنگری برد می را ما

وقتی شما به صورت حضور میکنند.  یهتوص راکه صراف دل، که موالنا و بزرگان باشند، به شما بازبینی  است

من گفتم ای  ،میگویدی از من، من ذهنی است. بازبینی میکنید، خواهید دید که مقدار زیاد ران ناظر خودتا

در زمانهای قدیم، کیمیاگران ت. ، سبملیک اسمیکندتبدیل به طال  رااکسیر، اکسیر کیمیایی است که مس 

هویت شده با  های آدم معمولی و هم . حال، دلشودای بودند که اگر به مس بزنند، تبدیل به طال  دنبال ماده

از  ،دنومیش، تبدیل به طال شودزده  ناآنمثل موالنا، به  گر یک کیمیایی، عارفیجهان را مس فرض کنید که ا

 . دنوجنس حضور میش

صراف  یکطال میکنی؟ گفت: باید پیش  رامس چگونه ن بده که به من نشا ،ای اکسیر :میگویددر بیت باال 

ی رواری را ببینی که تو را ش گوش کنی، و ابزی، خوب و متعهدانه به حرفهایوبرپیش موالنا  ،استاد دل ،دل

ن شما روولی در د .، شناسایی و بازبینی شما از خودتان، اصل استمورد مافرار نکن. در  ، از آنمیگیرندآتش 

یا نه؟ مثالً شما رنجش دارید، رنجش نوعی ناخالصی  شودکه این ناخالصی انداخته  میشودتصمیم گرفته 

. میتوانید، فقط شما یندازدب این را میتواندد، فرد دیگری نیمیدهوقتی تشخیص  اضافی است، چیز یک است،

 باکنی یا  چیی قیهچه بخوا .دهدانجام  راباید این کار  هر کسی خودش با کمک صراف دل، با درد هشیارانه

آتش سمبل درد هشیارانه است. درد هشیارانه یعنی من میکشم عقب، بازبینی  ،آید می، آدم دردش آتش

، میبینم ذهنم ندازم، دارم تماشا میکنمیب میخواهم را آنرنجش هست،  یکدر دلم  کردم، میبینم که

قسمتی از وجود  یکبه همه هم گفتی و  ،مثالً این رنجش از همسر سابقت استاینکه  براینداز، ین میگوید

ن )م. قسمت از تو میمیرد یکندازی، یهای حول و حوش آن است. اگر ب تو بر اساس این رنجش و داستان

ولی شما اراده آزاد داری، قدرت انتخاب داری، تصمیم میگیری  ی بگی؟همیخوا چهمردم به ( میگویدذهنی 

 ندازی. یب راولی این  ،دکه ذهنت مزاحم است و درد میکشبا این در این لحظه
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د. شما هستیولی کننده کار  ،میدهد نشان داردموالنا  ؟ صراف دل.میکنددر این کار چه کسی به شما کمک 

مثالً فالن رنجش  میدانم بگویید. کند قیچید یکه بیا دیگربر عهده یکی  بگذاریدمبادا شما شناسایی کنید و 

. اگر بگذاری بیفتدی و بیندازباید  ،شناسایی کردی ؟ این درست نیست.میشود چهولی حاال ببینیم  ،دارم را

های  ه داری، من ذهنی قسمتنگ رانی اینکه شما من ذه. میکندشناسایی  دارد، من ذهنی گذاری بیفتدن

که این رنجش  میگویید، من شناختم، راست میدانممن  میگوید. من ذهنی گاهی میکندحفظ  مختلفش را

ذار، بر عهده گن آن. بر عهده ازداند نمی را آنولی در عمل رنجش قسمتی از وجودش است، ، دبه درد نمیخور

هست. من ذهنی اصل تو نیست. پس  آنه خودت. خود اصلی تو عهد ر، بمیکندتماشا  داردکه  بگذارناظری 

، آتش شناسایی و انداختن، با وجود درد هشیارانه از طرف میگیردی آتش رویا ابزاری که ما را  قیچیگاز، 

گیری و انتخاب  ذهن انداختن، این کار اکسیر است. پس میبینید که اکسیر همان شناسایی، بازبینی، تصمیم

  است.

الگو خواهد ماند. یعنی  آن، داردنیندازید در حالیکه اراده آزاد دارید و کسی به این اراده دسترسی ن اگر شما

 را اینها، همه میگوییدراست  میدانمببینم.  اینطور میخواهممن  د که بگویدتصمیم بگیر میتواندیک انسان 

ید بازبینی عاقالنه است؟ بامریض باشم! این  میخواهمولی  سالمتی خوب هست، میدانم. من میدانمهم 

؟ بله وجود داردای وجود  بررسی کردید، آیا چاره ران روز چهار بعدتا؟ شما امکنید. آیا شما اینطور هستید

اجبار  میتواندن شماست. کسی نرو. ولی تصمیم و تشخیص در دداردشکل جسمی ما چاره وجود  برای. دارد

، چون از خداییت دارددسترسی ن آن که کسی به درونانتخاب آزاد  . همه اراده آزاد دارند. بوسیله اراده وکند

، در حالیکه نیاز به غذا هنگام گرسنگی یک نیاز طبیعی بسیار داز گرسنگی بمیر میتواند، آدم آید میما 

در راه درست بکار ببرید، در راه بیداری  را آنشدیدی است. پس اراده آزاد و انتخاب از خداییت ماست. شما 

تر شدن،  جاندار شدن، زنده برایسالمتی فکر،  برایسالمتی جسم،  برایزنده شدن به حضور،  برایهن. از ذ

 دنه. همه آنهایی که میخواهیدلطیف کردن احساسات. این ابزار مهم خدایی را دست من ذهنی ند برای

 .اند داده دست من ذهنی به را، این ابزار مهم دنومریض بش

. مثالً در دوران نوجوانی، بدن ما در حال رشد و شکوفایی و میکندا سواستفاده من ذهنی از رشد طبیعی م

 را ماطبیعی  هایکه استعداد دتر شدن است. آیا رشد طبیعی ما باید در اختیار من ذهنی قرار بگیر قوی

ی مختلف ها ، در علوم مختلف و زمینهکندخوب فکر واقعاً مثالً در ریاضیات  میتواند؟ اینکه انسان کندغصب 

که این استعداد، پیشرفت و شکوفایی بوسیله من ذهنی غصب  هستلزومی  آیا، کندمثل موسیقی پیشرفت 

؟ خیر. ما باید آگاه باشیم که هر استعداد شکوفا شونده در ما یک شودمن ایجاد  آنو حول و حوش  شود

. کنددرد ایجاد  ،کندایجاد  من استعداد، آناین من ذهنی حول و حوش که  داردلزومی ن .بیان خدایی است

، من میشودکه به طور طبیعی در انسان شکوفا  رای چیز. هر کندشما نباید بگذارید که این من ذهنی غصب 

اینکه از  برای من از تو بهترم،: میگویدمن ذهنی مثالً . میشودو مبنای مقایسه  گذاشتهش دست ویرذهنی 
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و تو نمیدونی. من از تو قویتر هستم،  میدانم رامن این نیستی.  تو بهتر ساز میزنم و تو اصالً ساز زدن بلد

 ؟ چهیعنی  اینهانم دویست کیلو بلند کنم ولی تو پنجاه کیلو بلند میکنی. امیتو

ا هآنو هیچ گونه منیتی حول و حوش  کند، شکوفا کنداز ما بیان  رایم که زندگی خودش هما باید اجازه بد

ای که پیشرفت میکنیم، من ذهنی منتظر  وع آگاه باشیم که در هر زمینهدرست نکنیم. باید به این موض

؛ تا جایی که د. تا جایی که بمیرکند، قطع کند، مصنوعی بدهد، نمایش دهد، پُز دبگذارش دست رویهست 

 زمانیکه تا و داردی به نام من ذهنی وجود چیزکه باالخره بازبینی کنید که  کنداذیت  را اینقدر شما

م، ودر هر جهتی من میرنم شکوفا باشم. ااذیت خواهد کرد. من اصالً نمیتو راه صفر نرسیده، من وجودش ب

کار داری تو؟ چ، بکش کنار، بگذار من پیشرفت کنم ی من ذهنی،. آقاورود و خرابکاری میکند من ذهنی این

 یکند. مثل اینکه همه محدودیت کننده و ذلیل کننده هست ،، مثل استاددنویتمام القابی که به ما میگ

 یک. کنداز شما بیان  خودش رانهایتی میخواست  بی یک. ورن دیگر دنویجلوی آدم، میگ میگذارندسنگی 

یم وی. ما میگشما استاد شدید ، این تمام شده،دیگر یش گذاشت. گفت بس استجلو راکسی اومد سنگی 

    یم.بازبینی کنباید  این درست نیست و ما به! چه خب! به

 »»بین  پروازگفت پر و بال برکن، هم کنون ** تمش چون زنده کردی مرغ ابراهیم را؟ گف«« 

راجع به اکسیر صحبت میکنیم. اکسیر یا زنده  باشد مانزنده کردی؟ یاد طورگفتم مرغ ابراهیم را چه  به او

کمتر ست، خود خداست. شما  ست، خود هشیاری ی ایزدی است، عقل کل خود زندگیروکننده، باز هم نی

که حالت  رای چیزکه ما هر  ، خیلی مهم استکنددر شما کار  رونی آنکه  هیددخالت کنید، اجازه بد

 آن هست، نقشی داریم که هم ما و هم مردم به آن، من در دارد برآمدگی، برجستگی و باال آمدن در ما

که اشاره به  حبت خواهیم کردز در مثنوی هم صروبشناسیم. درباره مرغ ابراهیم ام را اینهایم، هد اهمیت می

خاصیت  مرغ ازاین چهار  که داردچهار مرغ  یا به طور کلی انسان ابراهیم میگویدسوره بقره دارد.  022 یهآ

 ه دارند به اینکه وقتی هشیاری من راکه موالنا و همینطور قرآن اشار آید می. پس بنظر دمن ذهنی هستن

خواهی است، نیاز به زمان  کالغ است. کالغ نماد آینده نهاکه یکی از آ میشودچهار تا مرغ  ،میسازد

باید این لحظه را  که میکندای از من فکر  جنبه آن، میشودانشناختی آینده هست. وقتی این من درست رو

. در این مورد، پیشتر کمی صحبت برسد چیز زندگی در آن تا به کندی در آینده پله چیزرسیدن به  برای

 کردیم.

من  .دکه به جای فضای الیتناهی این لحظه، فرم این لحظه را میبین است خاصیت من ذهنی ینا گفتیم که

نیست که  ای ساده موضوع یک. دارد (به معنای خودمختاری، خودگردانی autonomy) هم اتونومیذهنی 

اتش کالغ و یکی از خصوصی ددهبازی  را ما میتواندکرده و  دارها را ما من ذهنیآقا من فهمیدم.  بگویید

کالغ شناخت این حقیقت است که من ذهنی یا وضعیت این لحظه که اتونومی پیدا کرده، بالعکس است. 
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ست. تا زمانی هم که ما فکر میکنیم، ما فرم و فکر  ست، در زمان زنده فضای این لحظه که در این لحظه زنده

، زمان ساعتی روانشناختیشت. زمان نشناختی آینده خواهیم دااورنیاز به زمان  میشهاین لحظه هستیم، ه

االصول زندگی در  ی را در ذهنمان تجسم کنیم و به این لحظه برگردیم. علیچیزما  نیست. اینطور نیست که

که منظور همین لحظه است،  آغاز آغاز بی میگویدما در این لحظه ابدی به خودش زنده است. در ابیات زیر 

حل  رااین موضوع  میتواند، نمیکند، یعنی با گذشته و آینده کار ست. فکری که با زمان این لحظه میشهه

شده، تمام این هستی از حجم صفر به  شروع( big bangکه زندگی از انفجار بزرگی ) ویند. مثالً میگکند

، یوبربوده؟ اگر با زمان  چه آنکه قبل از  گ بوجود آمده است. ولی ذهن میپرسدصورت یک انفجار بزر

 همیشاین لحظه است، ما ه میشهآغاز ه موضوع را حل کنی. ولی اگر در نظر بگیری که آغاز بی نی اینانمیتو

در این لحظه هستیم، حتی به آینده و گذشته که فکر میکنیم، در این لحظه فکر میکنیم، نور این لحظه 

زنده بودن  برای ، آنگاه کالغ خواهد مرد. شناسایی این مطلب که مامیکند روشناست که آینده و گذشته را 

ها  در این لحظه هستیم و فقط وضعیت همیشهمعادل این شناسایی است که ما  به آینده احتیاج نداریم،

 آید می، باالخره میکند به بافته شدن در شکم مادرمان شروعصفر  یهتغییر میکنند. مثالً این جسم ما از ثان

که باز هم در این  میشودت، یک زمانی هم متالشی در این لحظه اس همیشه، ولی میکنددوباره تغییر  بیرون

 ها تغییر میکنند.  ی هستیم؟ از جنس این لحظه هستیم، ولی فرمسکچه لحظه است. ما 

ها مکرر تغییر  که شما از جنس این لحظه هستید و فرم میدهد نشانبه شما  خودش راای  یک پدیدهحال 

از دست کالغ نجات خواهد داد. چهار تا مرغ هستند:  را اها مهم نیست. این کار شم میکنند، پس تغییر فرم

او را و این آرزوها  باشدنامد، یعنی این خاصیت من ذهنی که در آینده آرزو داشته  اُمنیت می راموالنا کالغ 

هم لطمه خواهد خورد.  یهها بمیرد، به بق یکی از مرغاگر شناسایی کنید.  را. این مطلب دنبه زندگی برسان

مرغ سوم است. در باال  ،ظاهری لباشد. طاوس نماد جاه و جال گر مرغابی است که سمبل حرص میمرغ دی

، مثل طاووس خودش میکند، غصب میکندجوانی و مشخصات بدنی ما سواستفاده گفته شد که من ذهنی از 

هم یک نیاز  که مظهر نیاز انسان به شهوت جنسی است. این نیاز بوده خروس ،. مرغ چهارممیکندگر  را جلوه

. وقتی من میکندمن درست  آنو آدم حول و حوش  گذاشتهش دست رویطبیعی است، ولی من ذهنی 

د. وقتی انسان را تحت میدهو انسان را تحت کنترل خودش قرار  میشوددرست شد، از حالت تعادل خارج 

 میگویدقرآن  یهر آس است. ابراهیم دورخ خاصیت ، اینآورد تحت کنترل درمی راش یکنترل گرفت، فکرها

قبول نداری؟  که مرا میشودبده که چه طور مرده را زنده میکنی؟ در جواب گفته  نشان که لطف کن به من

، ها را بکش این مرغ میگوید. خدا کندم و دلم آرامش پیدا ومطمئن بش میخواهمچرا، ولی  میگویدابراهیم 

کوه و بعد دوباره به خودت بازبخوان. خواهی دید  قاطی کن و به چهار قسمت تقسیم کن و بگذار باالی چهار

گر که من ذهنی از ما درست کرده، زندگی  حت، به مرغ اصلی زنده میشی. این چهار تا مرغ فتنهراکه به مرغ 

ی زندگی! مرغ ابراهیم را روکه ای اکسیر، ای خدا یا نی میکند. در این بیت سوال اند تحت کنترل گرفته را ما
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ما هم اسیر این چهار مرغ است، یعنی تبدیل به این چهار مرغ شده.  تحرای؟ چون مرغ چطور زنده کرد

و  باشدتعلق داشتنی  میتواندی که چیزهای این جهان، چیززیر کنترل گرفته، حرص  را شهوت جنسی که ما

نی امیتو، آرزوهای آینده و طاووس. این چهار مرغ در عمل با هم کار میکنند. شما نبشویمهویت  هم با آن

های  پر و بال را بکن. پر و بال میگویدها االن وجود دارند.  ی که چه نسبتی از هر یک از این مرغهتشخیص بد

  مادی منظور است.   
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زنده  ز ما یعنیرواپ در تیکه هیچ محدودی میشوداز کن. پس معلوم روبکن، همین لحظه پ راها  پر و بال مرغ

های  پر و بال به طور ذهنیبه جز اینکه ما  ار شدن ما از ذهن وجود ندارد.شدن ما به هشیاری حضور و بید

های مادی ما همین باورهای ماست. ما فکر میکنیم که باورمندی اصل است.  پر و بال مادی پیدا کردیم. اصالً

ری، هیچ . ما با هیچ باوددر ذهن به خدا برسن دنهن میخوایشاخیر این درست نیست. مردم با باورها و فکرها

 خودش را ،و او )خدا( خودش بشویمنیم به خدا برسیم. ما باید از خواب ذهن بیدار افکری، هیچ عملی نمیتو

اگر شما پر و . اصل این هست که شما کمترین مزاحمت، کمترین دخالت را در این کار بکنید. میکندبیدار 

، میدانیدداننده  را خودتان. اگر شما دارد، من چکار کنی. هر کسی میداندنی که باید بال داری، یعنی میدا

 چهو حضور  که چطور باید به حضور برسید میدانید به طور ذهنی، در اشتباه هستید. اگر شما میتوانیدپس ن

بازبینی  ها هست، حقیقتاً در توهم هستید، در زیر نفوذ شیطان هستید. باید این موضوع را با همین بینش

 پریدیم.  یم، همین لحظه میبینداز را مان ر این لحظه پر و بالهای مادینستیم داکنید. اگر ما میتو

هایی چیز، ببینید که چه میکندبه صورت هشیاری ناظر که ذهنتان را نگاه  میتوانیدشما میبینید که براحتی 

همین از آنها  های ابراهیم هستند. یکی . همین مرغدنگه دارن دجذب کنند و بگیرن دننامیتو را در جهان شما

که شخصی یک  میگویدطاووس است. موالنا در داستانی  روس است. یکی همین مرغابی است. یکیخ

گفت که مردم به طاووس را در حال کندن پرهایش دید. دلیل کندن این پرهای زیبا را از او پرسید. طاووس 

که اگر شما مثالً جوان  این استمیکَنم. حال، سوال  را یمشکار میکنند، پس من پرها خاطر این پرها مرا

؟ خیر، داشتن اینها خیلی هم خوب و ی دارید، آیا این باید از بین برودهستید، زیبا هستید، هیکل خوب

دوست داشته باشید، ولی باید آن را زیباست، این شکوفایی جسمی خدا در شماست. باید احترام بگذارید، 

سبب خاصیت طاووسی در  میتوانداین ویژگی  دنوی. پس اینکه میگپر را نکن، دل را بکندل را از آن بَرکنی. 

یلی هم خوب هست، زیبایی یک زن یا مرد خ ست، درست نیست.بد ه، در نتیجه داشتن این ویژگی شودما 

آن من درست نکنی و پر و  ، بر اساسپز دادن استفاده نکنی برایو از آن هویت نشوی  هم به شرطی که با آن

 . بالت نشود

کنیم،  پرواز میخواهیمنشانگر خاصیتی از ما انسانها در ذهن هستند. مثل اینکه ما  ها کدام از این مرغ هر

شدگی با آن( است،  هویت جنسی و هم نیروی) خروس، همین میدهدحرکت  ما راهایی که  یکی از این مرغ

ن جای زندگی در آینده بهتری میگوییمهر چه بیشتر بهتر. یکی هم کالغ که  میگوییمیکی حرص ماست که 

ها  دن بر کرکس. مثل کیکاووس که میخواست با سوار شندنکبلند  ما را ینداین چهار مرغ بیا میگوییماست. 

نجاتش و رستم رفت  .فتادا دوباره می ، ولیشدمیبلند  اندکی، دمدنآ پرواز درمیها به  ، کرکسبه آسمان برود

 میتوانیماین پر و بالها را برکن، تو از اول پر و بال داشتی و ما  میگویدمیکنیم.  پروازما هم همانطور  .داد

جهان ها در چیزاین  رویتجسم کنید که من  میتوانیدبرکنیم. شما هشیارانه به صورت ناظر به راحتی 

 گیرد. این کار با شناسایی، با بازبینی صورت می م؟وبلند بش میخواهم، االن میخواهمهویت  ام و از آنها نشسته
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 »» آغاز بین گفت هین بشکن قفس، آغاز بی**  پر بدست ح ما بیورگفتم از آغاز مرغ « «

 راآغاز  آغاز همین لحظه است. ابدیت و ازلیت همین لحظه است. شما ابدیت، ازلیت و آغاز بی آغاز بی

؟ میشود چهبوده؟ بعد از این  چه آنقبل از  میگویدبا ذهنتان تجسم کنید. چون از ذهن بپرسی،  میتوانیدن

ها یک شمع کوچکی از  گفت که این آفتاب، این هشیاری ذهنی، این حس امروز. میتواند، ذهن نداردجوابی ن

شناسایی خدا، شناسایی حقیقت نیست. ذهن  یراآن آفتاب بزرگ است. یعنی ذهن شما بهترین وسیله ب

اعتراض  آنهای ما که بر اساس  های ما، قضاوت ما بسیار مقدس و باشکوه است! این حس یرابسیار محدود ب

من عارفم، در عین حال  ویدو ستیزه میکنیم، راه سازنده و خالقی نیست. عرفان هم این نیست که کسی بگ

، میکند، ستیزه میکند. هر کسی مقاومت داردگشوده و ستیزه ن را . عارف کسی است که فضاکندستیزه ب

؟ تا شما خودتان را میگوییم چه برای را اینهایست. ، عارف نمیگیردعارف نیست. هر کسی عیب و ایراد 

ستیزه کنید، همه  آن این ومن عارف هستم، در عین حال با  بگویید میتوانیدبشناسید، بازبینی کنید، شما ن

، بعد کنددر مقابل همه استفاده  نیزه نوک تیز به دست بگیرد و مکرر از آن یکجا مقاومت کنید. انگار آدم 

بازبینی کنی. ببینی که آیا من پر از ستیزه  ، باید خودت رامیشودی نچیز نم، فضادارم! همچومن عارف بگوید

باز  داردم؟ آیا این فضا یواش یواش ودر چه جهتی دارم میر ؟و مقاومت هستم یا نه یک فضای پذیرنده هستم

ها  ترین آدم عاقل مرکز دنیا میبینم، را، من خودم میشودم، این محدودتر ویا هر چه پیرتر میش میشود

؟ این حالت، مریضی و میشوداش این حالت مریضی من بیشتر پندارم، یواش یو دیوانه می رامیبینم، همه 

خواهد کشت، مرگ زودرس  وم؟ این تنهایی مرادم، باز هم تنهاتر میشمانگرفتاری است. تا حاال که تنها 

 . میگوییمبه خودمان  را اینها؟ تی اسست، جدایی از خداست، این چه حالت است، جدایی از همه

مد وارد ذهن شد و آمد، باال و پری نداشت. بعداً که آ اول که به این جهان ماناین هشیاری از ه میگویدپس 

پر  روح ما بیاز آغاز مرغ »  میگویدبال و پرش هستند. موالنا  اینهاها چسبید، اشتباهاً فکر کرد که چیزبه 

 راچطور میسازی؟ قفس  راشتیم. ولی االن پر داری که تو قفس هستی. قفس نیم که پر نداما میدا« بدست

من هست، یعنی شما فکر میکنی و  هر فکری که االن در ذهن ما میپرد و در اون ما این لحظه میسازیم.

 دارددار است،  ور فکرکردن که فکر کردن مناین فکرها هویت است. اینط وی، دربزرگ و کوچک میش مکرر

پایین  راسرعت فکر  میتوانیمحاال چطور میسازیم.  را. یعنی ما لحظه به لحظه داریم قفس یسازدم راقفس 

. یکدفعه تصمیم بگیرید که من نمیدانمدار نکنیم؟ شما یکدفعه تصمیم بگیرید که آقا من  ، فکر منریموبیا

حل مشکالت  برایی مسئول مردم نیستم، من راهنمای مردم نیستم. از من نپرسید. من هیچگونه مسئولیت

خودتان تولید کنید. یکدفعه تصمیم بگیرید که  را خودتانماهیگیر هستید. فکرهای  خودتانشما ندارم. شما 

. آیا من وظیفه دارم که به شخص صحبت کننده در تلویزیون ردم ایراد نگیریداعتراض و ستیزه نکنید، از م

درسته! به من چه  تمسها درست نیست، این ق سمت از صحبتویی؟ این قم که شما غلط میگویحتماً بگ

م. من با این آقا یا واز خواب ذهن خودم بیدار بش میخواهم؟ همه حواس من به خودم هست. من داردربطی 
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آغاز را  که از خواب ذهن بیدار شدی، آغاز بی داینها بازبینی است. یکدفعه شما میبینی کار دارم؟چخانم 

که تمام این پر و بالها ریخت و قفس شکست. قفس  . یکدفعه متوجه شدیدنهایت شد ا بیدیدی، این دل شم

جازه ن ا، اینکه شما به ذهنتامیسازد. قضاوت میسازد میدانم، اینکه من میسازد، انتقاد میسازدستیزه  را

ه این بد یا خوب است. باید ب ، بگویدکندکه به اتفاق این لحظه که توسط زندگی طرح شده اعتراض  میدهید

 . این رارا هاچیز، بشین سر جای خودت؟ تو چه میفهمی این ن ذهنی گفت که به تو چه مربوط استم

م. من وزندگی طرح کرده و من میپذیرم. تو داننده من نیستی، داننده من زندگیست. من دارم به او زنده میش

 م. وز متوجه میشروز به رودارم 

من کوچک شدم.  میگوییدکه  یواش به جایی میرسید . یواشمیکندتر  ضعیف راهمین حالت هم من ذهنی 

 کن استکاری میکنید که مم یک . شما هر جا دیدیدنگویید، پیش مردم میدانید راجواب  هر جا دیدید

باعث بزرگ شدن من ذهنی  کار که این میدانید ید.وی، نگشودبشما  برایباعث تایید و دست زدن مردم 

. من ذهنی همین میشودشما بزرگ  ی، بلکه منِو، شما بزرگ نمیشانیدمیدشما  . اینکه مردم بگویندمیشود

 به خواب میبرد. خیلی مهم است ما رابَه! این کار ش نمیدانست غیر از من. بَه ؛ هیچ کس جوابش رامیخواهد را

بلد هستی، پرهیز کنی. به  رای چیز یکفهمند شما  در موقعیتی که همه می که در این مواقع پرهیز کنید.

باز  را ی. شما فضاو، ولی شما عصبانی نشدنهی. موقعیتی که همه به تو حق عصبانی شدن میدهغذا ند نآ

در  داردزندگی دوست ن .کندمیش زندگی قفس را ،یهشما اجازه بداگر ی. هکنی و به حرف دیگران گوش ند

من ذهنی از  ،دارد. من ذهنی دوست باشددر قفس  داردنهایت است و دوست ن . زندگی بیدمانقفس ب

فراوان داشته ، شونداگر دیگران موفق  میکندکوچکی درست شده. من ذهنی فکر  محدودیت، بخیل بودن و

  اند.  باشند، حق او را خورده

همه داشته باشند، همه در رفاه باشند، همه خوش باشند،  داردیک انسان بحضور زنده شده و فراوان دوست 

. اینجا میشودمن جمع  برای، همه دنداشته باشن اینها. اگر میشودیع ضا داردکه حق او  میکندهیچ فکر ن

شکوفا  زندگی را. انسان فراوان شده همه میکنداینطور فکر نهیچ.  یهفقط باید من مورد تایید قرار بگیرم و بق

نظری  . هر موقع شما حس محدودیت و تنگفشان معنا میبیندآتش را، همه شونده و زنده شونده میبیند

 چیز یکبه بازبینی کردید، دیدید که  شروعنید، این منِ شماست. بازبینی کنید. حاال اگر شما میک

 یکی که شما میبیند، شما نیستید. چیز آناینکه  برای، نترسید، فرار نکنید. میشود شروع داردوحشتناکی 

من  !که ای وای ویدن نشبافند، همه ما داریم. شما نگرا موقتی بوده که اشتباهاً بافته شده و همه می چیز

. با هم همکاری کنیم همه عارضه هستیم. اتفاقاً باید یکدارم؟ همه ما دچار  راچطور این افکار وحشتناک 

 منم درد دارم، ه م فکرهای منفی میکنم، منه م فکرهای عوضی میکنم، منه همه باید اقرار کنیم که من

بزرگ  رافرار کنیم، داریم من ذهنی  خودمانکه اگر از  باشد مانم غصه دارم. پس فرار از خود نکنید. یاده

مقاومت  بای که چیز یکبه  دارید مقاومت میکنیددر واقع شما  .از این لحظه فرار میکنیمداریم میکنیم، 
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و عدم  میکند. مقاومت درستش میشود. این من ذهنی وجودش از مقاومت درست میشود و قویتر بزرگ

 . میشود آنن رفتن مقاومت باعث کوچکی و از بی

 »» چشم بگشا هر دمی، همراز بین، همراز بین**  بسته دمی کت همدم و همراز نیستزان فرو «« 

به این  به این علت دم تو بسته شده که البته منظور حرف زدن نیست. اتفاقاً ما زیاد حرف میزنیم. میگوید

، به میشود، به این علت آرامش بیان نمیشودن، به این علت شادی از تو بیان میشودعلت زندگی از تو بیان ن

که همدم و همراز نداری. همدم و همراز خداست. یعنی علت عدم توانایی  میشوداین علت عشق از تو بیان ن

س با چه کسی همدم ، همدم و همراز نبودن با اوست. پما در بیان خویش به صورتهای خالق و عاشقانه

در واقع اگر شما خوب دقت کنید، در  .جسمستشنده جداست، یک ؟ با من ذهنی. من ذهنی یک باهستیم

شماست. شما  درونکه در  بودهاتونومی  یو شما هستید. من ذهنی یک بافت دارا نهایت این لحظه یک بی

ها به  ها، فکرها و قضاوت هستید، از طریق حس آنی که شما فکر میکنید چیزهستید. این  آنفکر میکنید 

و یک من ذهنی از همسرش  د. خودش را جسم میبیندمردم را یک تصویر ذهنی میبین. میکندجهان نگاه 

؛ چون هر دو جسم هستند. میتواند، نشودیکی  میخواهد چه. هر شودیکی  با او میخواهد، میکندمنعکس 

ک به زور به طرف مقابل نزدی بخواهدو  باشد ت، پر از انرژی منیباشدکه آدم پر از قضاوت و تفسیر  میشودن

دارم. تند تند  تی دوستوی، مثالً چرا نمیگمیشود، به کلمات حساس باشداِبراز عشق با کلمات  میخواهد. شود

ای نداشته و به جدایی  اند، فایده از آنجایی که این کارها بر اساس حضور و زندگی بنا نشده بگو دوست دارم!

معنی بودن این  ، بیمیشودبودن این کار و به تدریج متوجه مصنوعی  میشودبسته راختم خواهد شد. دمش ف

 . میکنددرک  راها  حرف

اید و  ای به زندگی زنده شده آیا صحبت کردن ما با صحبت کردن موالنا یکی هست؟ نه، بیشتر شما تا اندازه

که همراز بین. چشم بگشا، نه این چشم  میکنداید. در بیت فوق دو بار عنوان  را پیدا کرده خودتانهمراز 

شما که  میشودباز . این چشم وقتی داردوجود ناین چشم  که نگوییدشما چشم ناظر را.  آنبلکه حسی 

ی که و، متوجه میشمیشودبه صورت حضور ناظر تماشا میکنی. وقتی چشم باز  یت رامیکشی عقب و فکرها

ب، دوباره محدودیت هستی، مقدار زیادی درد داری. از این حالت فرار نکن. چون به محض اینکه بکشی عق

هستم. دم ما یواش یواش باز  چطورببینم من  میخواهمی آقا من فرار کردم. نویی. میگوجذب ذهن میش

، خودتان. اید کرده خودتانبه بیان  شروعکه بعضی از شما  خودمانبه بیان  میکند شروع، یعنی میشود

، بیان عشق، زیبایی، کندبیان از شما  خودش را میتواندو زندگی  ، زندگی هستیدخودتان. نیستید خودتان

 میگوید، وقتی همدم و همراز پیدا کردیم. میشودلطافت، خرد، زنده بودن، آرامش و سایر برکات. دم شما باز 

که ما همدم و همرازمان را ببینیم. یعنی هر لحظه به صورت حضور ناظر  داردهر لحظه این امکان وجود 

او با همرازی که میبینم، ولی از جنس فکر نیستم.  رافکرم  میکشی عقب، مشخصاً ذهنت را میبینی که من

 ستیزه نمیکنی، مقاومت نمیکنی.  دیگریواش یواش در اثر بازبینی میبینی که  همراز شماست.
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جنس  آنکه شما از  میدانید که درباره خودتان میبینید، بپذیرید. آنچه راشما به صورت حضور ناظر هر 

. یکدفعه شناسایی کردی، اجازه بده که بیفتند راد. وقتی اضافه بودن اینها نیستید، اینها اضافات هستن

 بیرونای ه ین افتاد. یواش یواش با زنده شدن به زندگی از خوشیتان افتاد، انتظاراتتاکه دردها دمیبینی

واهد کم یا به صفر خ بیرونن از وی، توقعاتتانیاز میش بی بیرونای ه ینیاز خواهید شد. وقتی از خوش بی

چیزی آقا شما از ما  ، همکاران هیچ توقعی ندارید. میگویندکه از همسر، بچه، دوستان ویدرسید. متوجه میش

 میکنم که شما اطراف ما هستی. چون ما راضی هستیم، شکرنه، از ما ناراضی هستید؟  کند؟ نمیخواهیدن

دست اول  راه ندارم. چون زندگی ؟ ندی الزم ندارم. یعنی توقعی از ما نداریچیز؟ خب، هیدی نمیخواچیز

ی. عالوه بر آن، هیچ تمایلی به هی نمیخواچیز. از کسی آید میباال  و به شما میجوشد درونتجربه میکنی، از 

باساز  راکه شما  ی است؟ زندگچها نداری. االن میفهمیم که دمساز شدن و باساز شدن یعنی هآنتغییر 

     . شویمزنده  پس ما باید همراز را ببینیم و به او. میکندگ و هماهن میکند، کوک میکند، مرتب میکند

  »» صد هزاران ترجمان خیزد ز دل**  غیر نطق و غیر ایما و سجل«« 

غیر از حرف زدن، غیر از ایما و اشاره، غیر از نوشتن، صد ( است 1021مثنوی، دفتر اول، بیت بیت فوق از )

. در باال گفت که همه دتشخیص بده میتواندن را اینهاکه ذهن  زدخی از دل ما برکت برمی دیگرهزاران جور 

 کن استست. ممهاینها به دلیل پیدا نکردن همراز، کور است. ما فکر میکنیم که همراز ما در این جهان 

از  ولی جفتمان به زندگی زنده هستیم،عمرمان همراه او باشیم،  کسی را دوست داشته باشیم و از اول تا آخر

نستیم. در هر اما با هم برخورد میکنیم، مبادله عشق و محبت میکنیم. اگر دو تا من بودیم که نمیتو فضا آن

ن را تک تک پیدا کردند و اهمراز خودش بط بهتر شده به این علت بوده که به خدا زنده شدند.اورای  خانواده

ر خانواده، بعد در جامعه کوچک، ابط بهتر شد. همین کار را در جهان بکنیم. اول در خودمان، بعد دروبعد 

  بعد در مملکت، بعد در جهان این کار را بکنید. 

 « چون دم عیسی به حضرت زنده و باساز بین*  این دمی چندی که زد جان تو در سوز و نیاز» 

وز بوسید به او زنده شدیم، حقیقتاً در شما س ما راای که به او زنده شدیم، موقعی که  این چند لحظه میگوید

وید. معادلش این شکه باید به او زنده  میدانیدو نیاز بود. این سوز و نیاز یعنی اینکه شما به طور قطع و یقین 

و هر  بیرونای ه ی، به خوشی است، اسمش زندگندارید بیرونای به زندگی آمده از  عالقه دیگرکه شما  است

 راا هآن هید، معنیش این نیست که شما نمیخوایدهاز دست مید ران تا . وقتی عالقهآید می بیرونآنچه که از 

 برایو هر لحظه به او فکر میکنید.  وید. طلب داریدکه به او زنده ش هید. ولی حقیقتاً میخواداشته باشید

، شب و میشودهویت  هم و آدم با آن میکندی آدم را به خودش جلب چیزمثال وقتی در من ذهنی یکدفعه 

ز به رو، شب و دنومثالً در سنین جوانی وقتی آدمها چه زن چه مرد عاشق میش .میکندفکر  آنز در مورد رو

و بخواهیم  بشویمعاشق زندگی  اینگونهما  امکانش هست کهو کی ...  آید میی که کِ میکندفکر  طرف مقابل
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نیم و حقیقتاً راز و نیاز کبا او ؟ حقیقتاً شویمو به او زنده  شویمو از من ذهنی بیدار  شویمرها  مانیاز دردها

 طلب کنیم. 

شما است: آیا واقعاً و از ته دلم، صد درصد، بدون هیچ گونه تردیدی  براییک سوال اساسی در این بازبینی 

نه حاال وقتش  میگوییدن ؟ اگر دیدید ته دلتاشومذهنی آزاد از من  میخواهم م؟وشاز دست غم رها  میخواهم

 یکحاضری زحمت بکشی تا به زندگی زنده بشی؟  هستی؟ . حاضر به هزینه دادنهیدنیست، پس نمیخوا

شب  دیگر، شوم، مثل دورانی که من میخواستم مهندس میخواهد رای چیز بیرونموقع هست آدم در جهان 

شما هم  برایجز مطالعه نمیکردیم.  ریدیگ، کار دیگرهای چیزز فقط درس بود، نه تلویزیون مهم بود، نه راو 

این، همین  میشود. دیگر چیز؛ یا این یا هیچ ز و نیاز و از ته دل خواسته باشیدبا سو رای چیزاتفاق افتاده که 

به  بیرونهای بوجود آمده در  ست و تمام وضعیت که اولین منظور ما در زندگی باشدزنده شدن به زندگی 

از  ران سوال این وابسته هست. آیا در دل ما زندگی و خداست یا یک دل مادی داریم؟ آیا شما تاکنون ای

به زندگی زنده بشم؟ این طلب من واقعاً طلب صد درصد  میخواهمکه من حتماً صد درصد  اید کرده خودتان

ز تماشا روهر  را، این برنامه بگویید. اگر درست وید، متعهد میشبگوییدبوده و هیچ شکی ندارم. اگر درست 

های  یه، بازبینی میکنید، آیا من دارم توصرسیدمیپ خودتانمیکنید، یادداشت برمیدارید و عمل میکنید، از 

که  ها سخت است. آیا حاضرم من وقتم را شبه کار میبرم؟ عمل به این آموز راهای این برنامه  موالنا یا آموزه

نکنم، به این کار معتاد شدم، حاضرم این  رااین کار  دیگرها تلویزیون میگذشت،  قبالً با مثالً تماشای ساعت

 ترک کنم؟ رااعتیاد 

نهایت کردی، در این کار واقعاً سوز و نیاز داشتی،  که به او زنده شدی و حس بی ای این چند لحظه میگوید

زنده و باساز بین. باساز یعنی  )حضرت یعنی درگاه خدا( مثل عیسی در درگاه خدا ت راجان تو زنده شد، جان

 چیز. باساز یعنی همه باشد functionalلمه معادل همین ک میتواندکوک، مرتب و آماده کار. این باساز 

 هر حرف و ، هر فکر،مه بود. باساز یعنی وقتی شما دلتان به او زنده شداین کل یهمرتب است، دمساز هم شب

دعوت  ،میکندتشویق  ما راش داردبا شما همکار است و  بیرونجهان  .هر عمل شما در جهت درستی است

 و کار آنتان به  از جان زندهشادی  ،به هر کسی میرسید ،شما زنده هستید .ن موفق باشیدکه در کارتا میکند

میبینی  ی،ومیر ای نهخا بهشما  مثال برای ها خواهد ریخت. آرامش به وضعیت خواهد ریخت، شخص آن به

یکدفعه میبینی  ،میکندد شما یکدفعه آرامش پیدا رواز واین وضعیت  ولی ،است متشنج و نامناسب  وضعیت

، مجهز به اید د، باساز شدهپذیرن ها از شما برکت می وضعیت .دنهاز دست مید رااشخاص جدی بودن  آنکه 

و  میخواهم. اینکه من له و یک بله بزرگ به این کار بدهید. شما جواب صد درصد باید شده زندگی و برکاتش

زندگی در  میکند، فکر یکندم مان، پشیبرگرداند ما راش میخواهد. من ذهنی هستم برگردرو در این راه بی ب

 نیم:اهایی است که دیگران دارند و شما ندارید. سه بیت هم از حافظ میخوچیز

 »»د رویدست به کاری زنم که غصه س**  دبرایبر سر آنم که گر ز دست «« 
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 هدمیخوااینکه زندگی  برای، آید میاینکه حتماً از دستم بر برای، میخواهمتصمیم گرفتم و حقیقتاً  میگوید

. زندگی دنبال آزاد کردن خودش از محدودیتی است که ما ایجاد کردیم. از دست ما هم شوداین کار انجام 

زنم که غصه بکه با او همکاری کنیم. ما نباید کاری کنیم، فقط باید همکاری کنیم. دست به کاری  آید میبر

 . شودام تمام  غصه میخواهممن  میگویید. شما شودتمام 

 »» دیرآد، فرشته درو بیروندیو چو **  نیست جای صحبت اضدادخلوت دل «« 

این خلوت دل شما، مرکز شما جای من ذهنی نیست که اضداد، دویی، خوب و بد، قضاوت درش هست. این 

وضعیتی است، سیستم من ذهنی بد و خوب  یکاین لحظه بد و خوب ذهن جزو سیستم من ذهنی است. 

ر آینده پس ی دچیزیکنم به پله م رااین لحظه  اگر، باشدچهار تا مرغ  نآست که به نفع یچیز، خوب میکند

 میشوداضافه  چه چیزیکه معلوم نیست  دنوها اضافه میشچیز، اگر هر چه بیشتر، بهتر، اگر مکرر خوبست

، کنده شد و رفت، خدا به جای آن میشیند! خیر درست نیست. وقتی این سیستم از دل پس خوب است

، از مردم هم هیدهم نخوا دیگر، از انسانهای هیدنخوا بیروناز  ن میشیند، ولی شما این رابه جای آ حضور

 : میگویدهمین  برایکه از شما قدردانی کنند.  هیدنخوا

 »» دیآبرنور ز خورشید جوی بو که **  صحبت حکام ظلمت شب یلداست«« 

ها، همینطور حکام این جهان، آنبا  نشینی چهار تا مرغ، هم آن، داردشما سلطه  رویی که االن چیزهر 

ی که چیزاین جهان هستند، هر  دارههویت با این جهان هستند و با ترس و کنترل در صدد ا ایی که همهآن

مقام،  ست یااهآننشینی نکن. پول یکی از  ا همهآن. با میکندهم به شما حکمرانی  آندزدیده،  ما رادل ش

بازبینی کردیم.  را خودمانچهار بعد  امروزخوب بازبینی کن. دیم. هویت ش ی که باهاش همچیزباورها و هر 

جویی، از  جویی، از انسانهای من ذهنی نمی تاریکی شب یلداست. نور را از تاریکی نمی اینهانشینی با  پس هم

 . آید مید ولی حتماً بریبرآبود که  میگوید. آید میجویی که حتماً بر خورشید می

 »» خاک را از بعد خواری در چمن اعزاز بین**  چون خاک خواری پیشه گیر خاک خواری را بمان،«« 

گفت هم  امروزی درست کردیم که چیز یکرشد دادیم،  را خودماناینکه ما  برایما خاک هستیم.  میگوید

؟ خاک، هشیاری جسمی، از چه میخوردماست این من ذهنی.  چیزقفس، هم زندان و هم منِ ماست، همه 

. ما فکر میکنیم که مثالً تایید جسم نیست، توجه جسم نیست. به ما مثالً آید میی جسمی هاچیز بیرون

که این جسم نیست، این معنویست! نه اینها هم  دنویاستاد بگ اگر جسم نیست. ، اینکه تو دانشمندی دنویبگ

میخواهی و ی که چیزهر  بیرونخاک خواری است. خاک خواری را بمان یعنی خاک خواری را بینداز. از 

خورند.  ستاها خاک میروعده در  یکمیگیری، اینها خاک است. قدیم، من یادم هست زمانی که بچه بودیم، 

میگفتی خاک نخور،  چقدر هم که به آنها. هر دزرد میشدن د،. زیاد که میخوردندا مریض میشدنه یالبته بعض

که فکر  راهایی چیز آنتو خاک نخور و  میگوید. میکند! از این تمثیل در بیت باال استفاده دپنهانی میخوردن
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قوت اصلی بشر نور خداست * : » میگوید، نخور. موالنا در یک بیت دیگر آید می بیرونمیکنی غذاست و از 

. البته آید می سوآنیعنی غذای اصلی )قوت( نور خداست، یعنی این لحظه از « قوت حیوانی مر او را ناسزاست 

. ولی از برکات او میخواهدن های مادی هم بوجود بیاورد که شما دلتاچیز اندمیتو، میشودوقتی شکوفا 

 .دیگردگی و هر کار روشنبه پول درآوردن شما، شرکت درست کردن شما، ف میریزد

پاشی  که می رای چیزها. شما تخم هر  ؟ همه خاصیتداردمانند خاک، خواری پیشه گیر. خاک چه خاصیتی 

 برای، چرا؟ داردها در خاک است، خیلی خاصیت  ی. پس همه خاصیتهش میدرروپ را مانی، ههو آب مید

همین خدا به خاک این همه خاصیت داده. اگر شما خاک باشید، چه اتفاقی رخ  برای. دارداینکه من ن

م. من این لحظه به صورت یک و. من به عنوان من بلند نمیشنمیدانممن  بگویید؟ یعنی صفر باشید و میدهد

هیچ موقع صفر  میخواهد. بافت ذهن نشوداین بافت ذهن صفر م. هنمید نشانمگین واکنش باشنده خش

ها به  وضعیت ما کم میکنیم. بارها گفتیم که باید انتظارات را از مردم و را. یواش یواش خاک خواری شود

هویت  دنناتو. نمیدنهبه ما زندگی بد دننانمیتو دیگرها و انسانهای  نیم که وضعیتصفر رساند. چون میدا

د. پس ما یور بیا آنتقاضا هم نمیکنیم تا از  .دخوشبخت کنن دننا. نمیتودنهشخصیت بد دننا. نمیتودنهبد

به  میدهدی، خاصیت هبکاری و آب بد راای  و تخم گل و هر میوه دارد راها  همانطور که خاک همه خاصیت

، پر از عشق میشویماز خاصیت خالقیت پر  ،میشویمخاک پر از خاصیت  آن، ما هم مثل میکندو رشد  آن

 و از زمین باال نیایم.  بشویماگر مثل خاک صفر  میشویم، پر از برکت میشویم

، این چمن پر از گل و میشودچون خاک خواری پیشه گیر. همینطور که خاک در اثر خواری به چمن تبدیل 

تن سالم خواهید داشت، این تن  ،ویدمیش، شما هم فوراً خواهی دید که در چمن خدا پر از گل میشودزیبایی 

باساز خواهد شد، این فکر خالق خواهد شد، این احساسات لطیف خواهد شد، این جان شما زنده خواهد شد 

بوجود خواهی آورد.  را اینهابوجود خواهید آورد. در هر وضعیتی،  رانید همان و با هر کسی هم برخورد میک

عنی من ذهنی را بعد از اینکه خوار و صفر شد، در چمن خدا ببین که خاک را از بعد خواری؛ خاک خودت ی

نم. مقابل این خوار شدن، ادعا ابخو هید ابیاتی کوتاه از مثنوی برای شما. اجازه بدکندب میتواندچه کارها 

حان راً امت، فوکندکه اگر ادعا ب . ولی شاید ندانددارد، واضح است که من ذهنی میکنداست. هر کسی که ادعا 

 ادعایی بکنیم، زندگی چالشی را جلوی ما خواهد گذاشت که شما یک اگر م از ماخواهد شد. یعنی هر کدا

یم آقا ما داریم کار میکنیم، خدایا وییم پایین، بگبینداز را مانکه سر بهترین کار این است .هیدنمیخوا این را

        میکنیم و ادعایی هم نداریم.   را مان. ما داریم کارمیشویمک چ، کومیشویمامتحان نکن، رفوزه  ما را
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 »»افکند در پیش او شه، اطلسی ** چون کند دعوی خیاطی خسی «« 

به تن  میتوانیمیم خیاط هستیم و ویم از ما بگهر کدا اگراست(  216)بیت فوق از مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 راقبیل ادعاها، اول خدا یک پارچه قیمتی  زنده کنیم و از این میتوانیم راه مردم لباس بزرگ بدوزیم، هم

 ببر و یک قبای خوشگل درست کن. رابیا این میگوید . راچالش  یکجلوی ما خواهد گذاشت، 

 »»ز امتحان پیدا شود او را دو شاخ ** که ببر این را بغلطاق فراخ «« 

 جلوی شما راباس قیمتی بیا یک لباس، در اینجا قبا یا کت و شلوار )تمثیل است(. پارچه یک ل میگوید

بفرمایید با زندگی خام این که ادعا نکنید. میگذارد جلوی شما  را. پارچه زندگی خام است. چالشی میگذارد

که خدایا  میگوییم. ما میشودتر  مشکل وخیم و با من ذهنی حل کردن رااین میکند  شروعحل کنید. شما  را

که من به حضور رسیدم، من میتونم  میگوییمهیچ کدام از ما ن، ادعایی هم نداریم. پس میخواهیمنما امتحان 

انتخاب کنیم که زندگی از  باید !چکار کنیدم ویمن بگ وید، بیاییددور من جمع بش ر را بکنم، بیاییداین کا

 ،این من ذهنی است ،بپذیریم. شما اگر ادعا میکنید را اهآنانجام بده و ما هم  خودش راهر کسی کار  درون

مان برگردیم. من به شخصه اصالً میلی به امتحان ندارم، چون رفوزه  . همهاز این راه برگردیدشناسید و بباید 

امتحان  ما رازندگی و خدا اگر نم تا همه یاد بگیریم که اهم میخو راخواهم شد و ادعایی هم ندارم. این بیت 

    چندان تعجب نکنیم.کرد، 
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، در این میدانم بیاد باال و بگوید بخواهدست، صفر هکه من عقلم  نگویدرانه گفتیم اگر کسی مثل خاک هشیا

ست، در نتیجه که در دلش ه شدگی بداند هویت ، بر اساس همباشد، یعنی من ذهنی دلش باشددانستن من 

یر . این با قانون زندگی مغاخواهد شدم رومح ،کندعبور  از او میتوانداز دانش زندگی یا خدا که این لحظه 

از  میتوانیمحاال که خیاطی بلدی، بیا و این پارچه را بدوز. ما هم با من ذهنی چون ن میگویداست. زندگی 

که کسی  . بهترین کار این استمیشویمتوجه زنده زندگی لباس بدوزیم، شرمنده  ،ماده خام یعنی اطلس

فکر کردن به جای دیگران، تعویض یا عوض کردن دیگران، . این ادعا کردن گاهی به صورت کندادعایی ن

زیر  خودمان فقطعوض کنیم.  رایم که دیگران ه. بارها گفتیم به این برنامه گوش نمیددصورت میگیر

 هستیم.  خودماننورافکن 

رحم ذهن  درونچطور از  رابازبینی کنیم و تماشاگر این هستیم که زندگی ما  را خودمان میخواهیمفقط 

هم  را. کاری زایش کنیم را یهبقماما هستیم که  میگوییمماشاگر هستیم. ن. ما در این مورد تزایش میکند

دانستن ما به صورت بد و خوب کردن، قضاوت ذهنی  آن، تسلیم هستیم، میشودنیم که سبب زاییدن نمیدا

و این  میشود. در نتیجه انسان جسم میشود بعد به مقاومتو که عموماً منجر به قضاوت  میگیردما صورت 

رسیدن  برای میکندحداکثر پله  راو وضعیت  نهایت جسم میبیند، وضعیت میبیند به جای فضای بی ارلحظه 

 ،اینکه لحظه به لحظه برای ،آید میاست. حتی این وضعیت هم درست درن در آنبه وضعیت دیگر که زندگی 

و کارهای ما که بر ا مزد در زندگی هستیم. فکره . به همین دلیل ما یک کارگر بیمیکندفاسد  راوسیله هدف 

بوسیله  ؛میشودله زندگی ساخته ند. چون بوسینمیدهنتیجه نیک به ما ن د،ناساس من ذهنی صورت میگیر

به این موارد آگاه هستید. این موضوع بسیار ظریف است. با داد و بیداد االن . شما میشودخرد زندگی درست ن

زندگی از طریق شما کار  یدبگذار، باید آرام باشید که میدانید. میشودکار درست ن ،و هیاهو و بحث و جدل

از  ایم. احتماالً قبالً هم بررسی کردهکه  کنیم صحبتمیخواهیم راجع به مطلبی به طور مختصر  در ادامه .کند

 را یهسوره بقره است که کل این آ 022 هیقسمتی از آ آنو تیتر  میشود شروعدفتر پنجم مثنوی  91بیت 

     :نمامیخو برای شما

 91مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 نَّ ِالَیْکَتفسیر خُذْ اَرْبَعةً مِنَ الطَّیْر فَصُرْهُ

 

 022 هی(، آ0قرآن کریم، سوره بقره ) 

 
كِْن لِیَْطَمئِنَّ َقْلِبي ۖ َقاَل َفُخْذ أَْربََعًة ِمَن َوإِْذ َقاَل إِْبَراِهیُم َربِِّ أَرِنِي َكْیَف تُ  ْحیِي اْلَمْوتَٰى َقاَل أََولَْم تُْؤِمْن ۖ َقاَل بَلَٰى َولَٰ

 اللََّه َعزِيٌز َحكِیٌم. ْعلَْم أَنَّ الطَّْیرِ َفُصْرُهنَّ إِلَْیَك ثُمَّ اْجَعْل َعلَٰى ُكِلِّ َجبٍَل ِمْنُهنَّ ُجْزًءا ثُمَّ اْدُعُهنَّ يَْأتِیَنَك َسْعیًا ۚ َوا

 

 ترجمه فارسی

کنی؟ ]خدا[ فرمود: آیا ]به ه که مردگان را چگونه زنده مین دردگارا! به من نشاورو ]یاد کنید[ هنگامی که ابراهیم گفت: پ

ای؟! گفت: چرا ولی ]مشاهده این حقیقت را خواستم[ تا قلبم آرامش یابد.  زنده کردن مردگان[ ایمان نیاوردهقدرتم نسبت به 

http://ganjnama.com/View/97/108/8548/%D9%85%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C_Molavi/%D8%AA%D9%88%20%D8%AE%D9%84%DB%8C%D9%84%20%D9%88%D9%82%D8%AA%DB%8C.html
http://ganjnama.com/quran.php?language=persian&tanslator=%D8%A7%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86&surah=2#rowno2260
http://ganjnama.com/quran.php?language=persian&tanslator=%D8%A7%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86&surah=2#rowno2260
http://ganjnama.com/quran.php?language=persian&tanslator=%D8%A7%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86&surah=2#rowno2260
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]بعد از کشتن، ریز ریز و  کن، نزدیک خود به[ یک هر آفرینش در دقت  برای]خدا[ فرمود: پس چهار پرنده بگیر و آنها را ]

کردن و مخلوط کردنشان به هم[ بر هر کوهی ]در این منطقه[ بخشی از آنها را قرار ده، سپس آنها را بخوان که شتابان به 

 سویت می آیند؛ و بدان که یقیناً خدا توانای شکست ناپذیر و حکیم است.
 

. در طول بپردا هآنبوسیله  میخواهدو  میشودهویت  هشیاری با این چهار تا مرغ همچهار تا مرغ هست. 

شناسایی زندگی یا خدا الزم  برای ما در راستایکه این کار  میشودمعلوم  یههای موالنا در همین قض صحبت

ی نیست. رفتن ما چیزهمچون  !شدگی نبود، خیلی خوب میشد هویت این هم اگر که حاال نگوییداست. شما 

ها و هشیارانه و با صبر و درد چیزرغ صحبتش است، چسبیدن به به جهان که در اینجا به صورت چهار م

. در مورد میکندراجع به صبر صحبت موالنا . میکندپخته  ما راکه  ماند میای  کندن از اینها مثل پدیده

وقت صبر کردن تو آن، داردو نگه  کندجذب  ما راش ی نتواندچیزصحبت این است که اگر  خروسیا  طاووس

 . ندمیکپیدا نمعنی 

 گویند کهپرهیز یا صبر  رای. این نرفتن وو شما نر کندی در جهان جذب چیز ما راکه ش است این برایصبر 

 برایکسی که جنگجوست،  میگویددر مطلبی موالنا نبود، صبر معنی نداشت.  حالت . اگر اینمیکندترا بیدار 

 آنمن ، شودکسی بلند  اگرآقا  بگوید ،برود قبرستان شمشیر بکشد میتواندکسی ن جو نیست.ها که جنگ مرده

جو  ظاهراً فتنه به طور کلی . همینطور این چهار مرغها بجنگد . کسی جنگجوست که با زندهشممیکُ شخص را

صبر و تنیدید و با  کردند و حول و حوش اینها تن نمی جذب نمی ما رانبودند و شاینچنین هستند، اگر 

. مثالً فرض کنید که در جایی برسداینجا به  میخواهد ،انسان نمیشدید آگاهی از اینها جدا نمیشدید، آنگاه

آب  آنآبی و مردن است، اگر کمی از  آب کم است، شما اندکی آب دارید و مال شماست. میبیند که خطر بی

آب دادن به یکی آنچنان ارزشی  دیگر. ولی جایی که آب فراوان است، دارد، این کار ارزش به یکی بدهید را

که انسان شدن با صبر و شکیبایی، با درد کشیدن آگاهانه، با کندن از  بگوید میخواهد. به طور خالصه رددان

یم، اما ا هنداقبالً خو رابا وجود اینکه این مطالب زیر سلطه گرفته، ارزشمند و موثر است.  ما رای که که شچیز

شما بارها تکرار کنید. اینقدر  راه در برنامه به دلیل اهمیتش دوباره بررسی میکنیم. امیدوارم ابیات مطرح شد

. به علت ادبی بودن این ابیات، معنای آنها چندان ملموس نیست، شودتکرار کنید که معنا در شما زنده 

 خواهد شد. روشنندن خیلی اچندان در ظاهر قابل درک نیستند، ولی معنای آنها با چند بار خو

 »» زن را بکش ن چهار اطیار رهای**  تو خلیل وقتی ای خورشید هُش«« 

 برایود. تو خلیل این زمان هستی و هوش تو مثل یک خورشید است. شن میتو یعنی ای انسان، هر کسی که 

اینکه خورشید یا خدا )به طور سمبلیک( وارد ذهن یا دنیا شده و خورشید بودنش به دلیل قضاوت یا بد و 

، این میکند، فکرها هر لحظه تغییر میکنداست. ذهن تغییر خوب و مطالبه زندگی و نور از جسم زائل شده 

دزدیده است. ما فکر میکنیم  ما راها تغییر میکنند، ولی این تغییرات عقل چیزلحظه ایستاده و ساکن است، 

که از این تغییرات زندگی حاصل خواهد شد. در نتیجه به طور مرتب خودمان را افسون و در تسخیر تغییرات 
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یم که از تغییرات جسم در این هبه طور قطع و یقین تشخیص د بایددرخشد.  یم و خورشید ما نمیا قرار داده

، بلکه این تغییرات در معرض خرد و هوش ماست. هوش شامل برکات زندگی هم آید میلحظه زندگی ن

یم که میشود. هوش ما باید مثل خورشید بدرخشد و به این جهان بیفتد. ولی هر لحظه ما دنبال این هست

به زمان  روانشناختیکه به خاطر کالغ در آینده است. گفتیم کالغ نیاز  میفتدو چه اتفاقی  هست چه خبر

موقعی است  روانشناختی. نیاز ندارید راکه این نیاز  ویداست. شما به عنوان زندگی و هشیاری متوجه میش

داریم. در این لحظه زنده هستیم. اگر که من درست شده. ما به عنوان هشیاری احتیاجی به گذشته و آینده ن

خورشید هشیاری شما را به زیر  میتواندها  شما نیاز به آینده میبینید، همانطور که گفته شد، یکی از این مرغ

  این چهار پرنده دزد را بکش.  میگویدابر ببرد. به شما 

 »» کش هست عقل عاقالن را دیده**  وش که هر مرغی ازینها زاغانز«« 

 را. واقعاً همین کار دربیاورد راچشم عقل  میتواندو  ندمان اینکه هر کدام از این چهار مرغ مثل زاغ می برای

خورشید باشیم. میخواهیم به جای  میخواهیم، چون ما در این لحظه نمیشود. چشم خورشید ما کور میکند

حل بگیریم.  ریم، عالج بگیریم، راهاینکه این لحظه باشیم، از تغییرات جسم این لحظه نور بگیریم، زندگی بگی

ست.  کور میکنند. هشیاری، زندگی راهر کدوم از این مرغها هشیاری  میگویددر حالیکه باید بالعکس باشد. 

، ولی شودبه شما زنده  میخواهدتابد. خدا  شما من ذهنی نیستید، خداییت هستید، خورشیدی که دائماً می

، میکندگر کار  هستید و این باشنده به صورت چهار تا مرغ فتنهبه علت اینکه باشنده جسمی در زمان 

، ولی به این اشتباه پی نبرده و متوجه نیست، در نتیجه خورشید گذاردبه معرض نمایش می را ناآنترکیب 

 داریم.   راو ما نوری نداریم، عقل نداریم، یعنی عقل همین چهار مرغ  میشودکور 

 »» بسمل ایشان دهد جان را سبیل**  چهار وصف تن، چو مرغان خلیل«« 

ها چهار وصف تن است، چهار جنبه من ذهنی است. منظور از  منظور از این مرغ میگویدسبیل یعنی راه. 

اهلل گفتن در هنگام کشتن مرغ است، یعنی کشتن به نام خدا. این بسمل مهم است.  بسمل ایشان همان بسم

و عقل آدم  میشودهویت  ح است که من ذهنی با نیاز جنسی همرا در نظر بگیرید. واض خروسمثالً خاصیت 

در حالیکه  ؛خواهد گرفت. در نتیجه، این نیاز از باالنس و تعادل خارج شده و دل انسان قرار میکندتسخیر  را

که هر چه بیشتر  شودآقا یا خانم گفته  شخصی چهبه  اگر. حاال در پهلو و کنار است، اصل ما نیستیک نیاز 

شم، نگاه کنید هر کسی سکس بیشتر ام برومن محهید شما میخوا میگوید. میکندقبول ن ست،درست نیبهتر 

  قبول ندارم! ما راگفته ش من ؛است زندگیش بیشتر ،باشدداشته 

. هم بازبینی کنید راراه دیگری  میخواهیدشما  .زنده شدن به خدا برایبسمل ایشان یعنی بنام خدا و 

 را خودمان. این بدان معنا نیست که باشدباطل  شایدشدگی است و  هویت هم ویری من ذهنی شما  گفته

این خاصیت بد  میگویندباشی. حاال که  محرومکه تو نباید  میکندموالنا اشاره  امروزکنیم. اتفاقاً  محروم

 تعادل داشته باید ست. صحبت سر این است که این چهار تا مرغ است، پس بد است. این گفته من ذهنی
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هویت  ی همچیز یکبا  دارد. من دوست میتواندمن ن، میکندهم هشیاری حضور تنظیم  راباشند که تعادلش 

 ماده مصرفی که در این میگویند به یک آدم معتاد به مواد مخدر ههر چ. دبباف میتواندجا که آنو تا  شود

 برایتو بنام خدا، بنام زندگی،  ن،برایبنا !دفهمی، تو عقلت نمیرس تو نمی میگوید. داردزندگی نیست، قبول ن

هم بازبینی کن. ولی این بازبینی یک بازبینی بنام خداست، بنام  رازنده شدن به زندگی یک راه دیگر 

 نکن.  رایت از زندگی محروماینکه به زندگی زنده خواهی شد. همچنین حس  برایست،  زندگی

 »» پاها ز سد سر ببرشان، تا رهد**  ای خلیل اندر خالص نیک و بد«« 

سد یعنی بند. خطاب بیت به همه ما است. نیک و بد در اینجا همین سیستم بافت ذهن است. هر جا نیک و 

ی که در این چیز آناین دویی است.  ،باشد، بد هم بد باشدوید، اینطور نیست که نیکش نیک شن میبد 

اینکه خوب و بد که یک عمل  کما. کندست که با خوب و بد کار  لحظه وضعیت ماست، بافت من ذهنی

ایم که  یعنی ما تبدیل به بافتی شدهمقاومت ایجاد خواهد شد.  آنذهنی بوده، تبدیل به قضاوت شده و بعد از 

خالصی حداقل باید به صورت ناظر بکشید عقب، ببینید که در شما  برای. شما میکندهر لحظه بد و خوب 

چه بسا اتفاقی که و شما این نیستید.  میکندقضاوت ، مرتب میکندسیستمی هست که مرتب خوب و بد 

 همیشهشما بسیار خوب باشد؛  برایو شما با این سیستم آن را در زمان فعلی بد تلقی میکنید،  میفتد

 تانبرایکه بهترین اتفاق را در این لحظه با توجه به وضعیت شما  اینطور است. زندگی طرحش این است

بد است. اتفاقی را  میگوییدولو شما بوسیله ذهنتون  بهترین اتفاق است. همیشهیجاد کند و اتفاق این لحظه ا

ما زندگی که  آننهایتست،  فضایی که بی آن. چون میدانیدتلقی میکنید، بسیار بد است، ولی شما نکه نیک 

، ولی میفتدقی چه اتفا دیگرز رو، سه میفتدچه اتفاقی  دیگرنیم پنج دقیقه ا. ما که نمیدانددر برگرفته، مید را

 برایشما هشیاری هستی که تبدیل به این شدی.  میگوید. میکنداین بافت لحظه به لحظه خوب و بد 

که پاهای ما هم در این  ویدبگ میخواهد. کندخالص شدن باید مرغها را بکشی تا پاها از بند نجات پیدا 

 ها گیر هستند. اصالً کل ما گیر افتاده است.  مرغ

 »» برگشا که هست پاشان پای تو**  ملگان اجزای توکل تویی و ج«« 

در ، بلکه میفتداتفاق  گذارد که برای شمابه عنوان حضور ناظر در پشت تمام اتفاقاتی می ما راموالنا نه تنها ش

در غزل گفت کسی که از انبازی برید، این  امروزهایی که به صورت فرم هستند.  تمام آدم ها و پشت تمام فرم

زندگی  دیگر ، از اومیکندو با او آشتی  میکندرها  رااتفاق  ،ازی مدان. یعنی کسی که در این لحظهب راکار 

، میشودصفر  روانشناختی، زمان میشود، مقاومت صفر ود، قضاوت از بین میرمیکند، خوب و بد نمیخواهدن

یت گردیده است. این شخص نها اینکه این آدم به فضای یکتایی زنده شده و بی برایشما بازی مدان.  را این

نه تنها خودش به شادی و آرامش رسیده، بلکه یک فضای دربرگیرنده و اثرگذار است. پس شما طبق این 

 و همه اتفاقات این جهان قرار میگیرید.  خودتانها در پشت همه اتفاقات شخصی  صحبت
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رده که در صورت گشوده بر اساس بیت فوق میبیند که )در مورد شخص ما( پاهای ما یک جا گیر ک پس

هم باز کنیم، البته ما وظیفه نداریم. حاال  را. همچنین، ما اثرگذار هستیم که پای دیگران میشویمشدن باز 

ما وظیفه نداریم. شما باید  من باز کنم! اینطور نیست، هیدبد میگویدبشنود،  رامن ذهنی این صحبت اگر 

 . گذاریدثر را شما نمیا آنهمچنین، ید. مانو ب ویدفضا بشتبدیل به 

 »» شود پشت صد لشکر، سواری می**  شود حزاری میوراز تو عالم «« 

، میشوندها آزاد  حور، یعنی میشودهای آزاد، شاد و آرام(  حورحزار )یعنی پر وراز تو یعنی شخص شما عالم 

است. منظور زندگی ار مو این ک دنوهم آزاد ش یهی، کمک میکنی بقو. تو اگر آزاد شمیشوندا آزاد ه یهشیار

که چقدر مراکز خرید درست  دارد. خدا به این توجه ندنوح آزاد مبدل شورها به  که تمام انساناین است 

شده، دالر چقدر شده، چقدر سالح درست شده، وسعت هر کشور چقدر است یا کدوم کشور و شاه قویتر 

چه ح آزاد هست. ورین کهکشان یا هستی، چند تا ببینم در ا میخواهممن  میگویدکاری ندارد.  اینهااست! با 

م مهم نیست. پس یک سواری یمن این مهم هست. این دالرها برا برایاند.  انسان از بند ماده رها شده تعداد

 پشت صد لشکر قرار میگیرد که عدد صد فقط بیانگر کثرت است.  

 »» جو نامشان شد چار مرغ فتنه**  زانکه این تن شد مقام چار خو«« 

جنبه( است. خو یعنی خواستن چهار یا چهار خاصیت )یا خو ت این چهار محل اقام ،ن یعنی من ذهنیاین تَ

خواستن  لی اینو ،جداست چیزی که این چیز خواستنِ (.موتور خواستن من ذهنی) محتوییک به عالوه 

ین خواستن به سمت دنیا به خواستن تبدیل میکنیم و ا رازندگی  نیرویورد. پس آ چهار مرغ را بوجود می

این چهار خو  من ذهنیمتوجه شویم.  درست تا ما دبندی کردن طبقه را اینها. موالنا یا قرآن شود دار می جهت

ها عوض  و مکرر این نسبت میکندبا یک نسبتی قاطی  راه اینها قاطی کرده و هر لحظ را اهو این داردرا 

بهم  راآرامش  یعنی انگیز،  جو یعنی آشوب چهار مرغ فتنه هستند. درونشپرنده در  چهار آنولی  ،میشوند

  جو یعنی جوینده فتنه، جوینده خرابی، بهم زننده آرامش و شادی زندگی.  فتنهمیزنند، 

 »»سر ببر زین چار مرغ شوم بد **  خلق را گر زندگی خواهی ابد«« 

به دست هم دهیم تا این چهار مرغ  ، همه باید دستدی مردم زندگی جاودانه پیدا کننهاگر میخوا میگوید

فوق بیانگر  یهبمیرند. مردم این چهار مرغ یا خو را شناسایی کنند که با شناسایی خواهند مُرد. شاید کوه در آ

حاال قسمتی از  میگویدقاطی کردیم.  رااین باشد که تقریباً هر کسی به اوج این چهار خو رسیده و ما اینها 

، شما دارید هشیاری میشوند. وقتی زنده شوندن تا زنده سم من بخواار و دوباره به اباالی هر کوه بگذ رااین 

 میگویدجمع میکنم. خدا  به طور خالصه یعنی من دارم خودم را به تله افتاده را دوباره به اسم من میخوانید.

 رامن خودم  ،میگیری مراتلف میکنی و وقت  رامن  چطورکه  شویتو آگاه  اگرجمع میکنم؛  من خودم را

 جمع میکنم. شما فقط آگاه باش که چه اشتباهی میکنی.
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 »»که نباشد بعد از آن زیشان ضرر **  بازشان زنده کن از نوعی دگر««  

باالی چهار کوه. دوباره به  بگذارقاطی کن و  راا هآنها را کُشتی،  زنده کن. اول گفت وقتی مرغ رادوباره اینها 

چطور زنده  را ها ی که من مردهو. در آن صورت متوجه میشمیشوندزنده  دیگرجور  یکخودت بخوان، االن 

ولی در  بینید، که دوباره زنده شدن را نمیاالن که از جنس زندگی هستید. شما  میدانیدمیکنم. شما هم 

ن ، همیمیشودو قیامت چطور  میکندچطور زنده  ما راخدا ش بدانید میخواهیدمیریم.  باتالق من ذهنی ما می

هم  آن در من زنده کن. ربه کنم، خودت راتج میخواهمولی  ،کار را بکنید. ابراهیم گفت من قبول دارم

 حل پیشنهاد کرد.   راه

 »»اند اندر دل خلقان وطن  کرده**  چار مرغ معنویِّ راهزن«« 

اینکه  برای ؛کلمه معنوی در این بیت جالب است. ما فکر میکنیم کارهایی که میکنیم معنوی هم هست

 در آن، هیچ معنویتی باشدمعنویتی در اطراف اینهاست. اصالً خواستنی که مربوط به جهان، قضاوت و ستیزه 

مربوط به این جهان را معنوی  چیزولی شما هر ی ترجمه کرد. درون میشوددر اینجا  رانیست. کلمه معنوی 

ه شدن شما به خدا و خود خدا ست. زند معنوی همین حضورست و همین مقدس ا چیزندانید. تنها نه 

 دیگری مقدس نیست.  چیزمقدس است. بعدش، هیچ 

 »»اندرین دور ای خلیفه حق توی **  چون امیر جمله دلهای سوی«« 

 راها  ، مرغمیگیردصورت  . هر کسی که واقعاً این تبدیل در اوخطاب بیت عالوه بر خلیل به ما هم است

؟ با دمیر ت، کشتن واقعی منظور نیست. مرغ حرص چطور میس . کشتن همان شناساییمیکندشناسایی 

امیر همه دلهای سوی،  پس ای انسان همانندگفت بازبینی کنید.  امروزبا شناسایی که  چیزشناسایی. همه 

که در انسان  . البته نماینده خدا خودش استیعنی راست، در این دور خلیفه خدا هستی، نماینده خدا هستی

 . ودمیشبه خودش زنده 

 »»سرمدی کن خلق ناپاینده را **  سر ببر این چار مرغ زنده را«« 

به  امروزاین چهار مرغ به ظاهر زنده را شناسایی کن که اینها زنده ذهنی هستند. ما فکر میکنیم این بافتی )

ست. به  خیر، مرده ست! هستیم، این واقعاً زنده آنچهار جنبه تقسیم کرد( که در دل ماست و ما فکر میکنیم 

نسبت  مانایم، به ه جدا شده آنای که از  ایم. به درجه نیم، مردهدا ای که ما خودمان را من ذهنی می درجه

به به اینکه تو چقدر شایسته هستی.  میشودایم. هفته قبل گفت که قلم خدا در این لحظه خشک  زنده

بدی. خلق ناپاینده یعنی خلقی که با شایسته هستی که از جنس او هستی. سرمدی یعنی دائمی و ا ای اندازه

خداست و  سکون، پابرجا و این لحظه رها کرده که راکسی این لحظه  یکهویت هست.  گذرا بودن هم

با  داردهای موجود در جهان، چیزهویت شده، ناظر خالی نیست، بلکه درگیر این تغییرات است، تغییرات  هم
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ن مردم ناپاینده هستند، در صورتی که اصل مردم برایکرد. بناپس هر لحظه تغییر خواهد  ،میکندا تغییر هآن

 پاینده هست.   

 »»این مثال چار خلق اندر نفوس **  خروسست و  ست و زاغ بط و طاووس«« 

 :میدهدهای انسان هستند. االن توضیح بیشتری  در نفس خروسپس مرغابی، طاووس، زاغ و 

 »»ست  منیتن طاووس و زاغ اُجاه چو**  ست آن شهوت خروسست و  بط، حرص«« 

حرص، موتور خواستن هر چه  .میشودباز  ل بیشتری کنید، عمق بیشتری برایتاناین ابیات تام رویهر چقدر 

نه، اتومبیل، حتی ی در جهان است. مثل پول، وسایل خاهای تعلق داشتنچیزدار شده و  بیشتر بهترِ جهت

 رور ادامه خواهد گفت که مرغابی )بط( نوکش را در گل فزیر سلطه میگیریم. موالنا د راا هآنآدمها که 

آیا  گردد. می  جا دنبال زندگیآنمیکند، الی خوب و بد، یعنی توجهش به جهان یا ذهن است و منقارش در 

 ، قسمتی از توجه زنده ما به حرصشتهکُ ما راست ولی  که زندهمیبینید در خود حرص را  ی این پرندهشما 

؟ پس حرص، یک خواستن مداوم و میگیرد راشما ا هآنگی شما هست که حرص هایی در زندچیز. چه میرود

این خاصیت را در  شما این خاصیت را در خودتان بازبینی کنید. است. های تعلق داشتنیچیزشدید به 

 شناسایی از کار بیفتد.  خودتان ببینید تا با

کنار ایستاده،  آنت. ولی من ذهنی که طبیعی اس میکندز ورست. در هر انسان ب نماد شهوت جنسی ا خروس

و  ی بوده. یعنی هشیاری که خودش زندگمیکندهویت  قاطی و هم آنو هشیاری را با  گذاشته آن رویدست 

 را. هر چه بیشتر بهتر میخواهد، االن سکس بخواهداز اعماق وجودش  راو زندگی  باشدعمق داشته  میتواند

ر ساختاری من ذهنی است. پیشتر گفتیم که من ذهنی دو . خواستن من ذهنی، موتومیدهدتعلق  آنبه 

د. ور ست و بدون خواستن از بین می زنده آن، به میخواهدجنبه دارد: یکی خواستن که من ذهنی مکرر 

های شکوفایی جسمی ما هم  دیگری محتوا که در این مورد سکس است. گفتیم که من ذهنی از جنبه

شویم. هر یا زن صاحب خصوصیاتی هستیم و به طرق مختلف شکوفا میسواستفاده میکند. ما به عنوان مرد 

ها به صورت طاووس یا  هایی را نسبت داده و من ذهنی از این نقشها و جنبه فرهنگی به مرد و زن نقش

در برخی جوامع باید شوهر کرده و ، باشدباید خوشگل یا ترکیبی از اینها استفاده میکند. مثالً زن  خروس

. در حالیکه این موارد قراردادی بوده و زاییده من ذهنی است. یک زن یا مرد میتوانند همسر و دار شود بچه

گرچه نیاز شدگی با این باورها و عدم بازبینی آنها باعث فلج شدن ما خواهد شد.  هویت بچه نداشته باشند. هم

یت شده و تحت سلطه و هو مرد یا زن به عنوان یک نیاز طبیعی وجود دارد، ولی نباید هم برایجنسی 

کنترل آن قرار گیرند. نباید با کشیده شدن من ذهنی به هر سویی رفت، باید این موضوع را تماشا کرد، هر 

 آنشدگی با آن است. یعنی من زور خودم را به  هویت چند که خیلی قوی باشد. علت این قوی شدن، هم

 دادم. 
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ی هت به ما غریبه و غیرهمنجس است. شما اگر بخوانسبی چیزهر  .ما از جنس خداییت و هشیاری هستیم

جنس من است. ی این هموینی. این درست نیست که بگای، نمیتووش بیروناز جنس یک جسم خارجی در 

بدست  یک آدم معتاد. آدم معتاد اختیارش را! درست مثل کندکنترل  هم تا مرامید آن توان و کنترلم را به

هست. کم و بیش همه معتاد هستند. منتها برخی افراط کرده  آندر فکر  زرویک ماده داده که در تمام طول 

. ولی همه ما معتاد هستیم. چرا؟ مشخص شدهکامالً  ناآناین ویژگی در و  دئین معتاد شدنروو مثالً به ه

اید. شما اراده آزاد، قدرت انتخاب و تشخیص دارید، این لحظه  شما به عنوان هشیاری تصمیم گرفتهچون 

. چون من از من نیستکنترل  این ماده قادر به کهتشخیص دهید  ،بردارید آن رویانید توجهتان را از میتو

 م. ونمیش ولی از جنس آن ،نم توجه کنمامیتو چیزجنس خدا هستم و نظیر من در این جهان نیست. به همه 

صحبت شد. همچنین  که پیشتر میکنده به طور طبیعی در ما جلوه تمام خصوصیاتی است ک نشانگر طاووس

است  چیزست، یک  ها در این جهان هست که محتواچیزمیتواند مقام دنیا و خیلی از محتواها باشد. خیلی 

ای که یکی از این  . شما تا چه اندازه طاووس هستید؟ به اندازهباشدمورد عالقه هر چهار مرغ  میتواندولی 

جنبه خوبی را در خود میبینید، نباید آن را از بین  خیلی مهم است که اگر ها را به رخ مردم بکشید. جنبه

 از آن ران نکَنید، بلکه دلتا خودتاناز  راویژگی  آندفعات زیاد الزم است. شما  برایببرید. تکرار این نکته 

کندن اینها از خود نیست. بکنید. در همه این چهار جنبه باید این موضوع را درنظر داشت که لزومی به 

هم که  خروستعلق داشتنی به هر اندازه که شما بخواهید، خاصیت  چیزالزم هستند، هر وسایل زندگی 

های خوشایند شما. شما الزم  خوشایند زندگیست، جنبههای چیز، طاووس هم میشودبوسیله زندگی تنظیم 

ه آدمی که زیباست باید زشتش کنیم و ب میگویدنیست که کور کنید یا گاهی زشت کنید. مثالً من ذهنی 

 . بشویمهویت  هم آن ت. نباید بام. نه این الزم نیسزشتی او نگاه کنی

به آینده است. من ذهنی به آینده احتیاج  روانشناختیتر باشد، مظهر نیاز  پنهان یهخاصیت زاغ که شاید از بق

این لحظه  به صورت همیشه، آینده است. در حالیکه آینده بثمر برسد میتوانداینکه تنها جایی که  برایدارد. 

 در ما راتا زمانیکه  تا پای گور میکشد ما را. این زاغ میکنددر این لحظه به آینده نگاه  همیشهظاهر میشود. 

 را بوسیله این زاغ زندگی وای!جا در آخرین لحظه میفهمیم که ای مان. همیشودجا زاغ تمام آن .بگذارند قبر

 روانشناختیما دنبال زاغ رفتیم! این نیاز ما بوده است.  با همیشهجستجو کردیم، در حالیکه زندگی  در آینده

در این لحظه بودم و به تغییرات توجه کردم. زاغ  همیشهاین لحظه بوده و من  چیزآینده موهومی بوده، همه 

اینکه  برایاالن زندگی نیست. چرا؟  میگوییدمنیت یعنی آرزو. شما به خودتان نگاه کنید. منیت است. اُاُ

همه  اینهاو ...  دها هم همینطور، نمرات خوبی نگرفتن ، بچهمیکندال نیست، به حرف من گوش ن ههمسرم اید

. زندگی در این لحظه تام و تمام آماده زندگی به آینده موکول میکنی رازندگی  منیت است. شما داریاُ

را  رفندها جلویش. شما با همین تکندو از شما خودش را بیان  کندزندگی  ما راش میخواهدکردن است و 
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، باز هم به آید می. هر موقع آینده به صورت این لحظه اید و در آینده جستجو میکنید هو پوشاند اید گرفته

  .کندبیدار  ما راوشی یهاز این غفلت و ب میخواهدموالنا آینده نگاه میکنید. 
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 »» زطامع تابید یا عمر درا**  نیتش آنکه بود امیدسازمُ«« 

به زمان، یعنی بهترین جای زندگی در آینده است. بهترین جای زندگی  روانشناختیمنیت یعنی نیاز 

امید  میگوید؟ میگوید چهکجاست؟ این لحظه. بهترین موقع زندگی شما در همین لحظه است. من ذهنی 

م دو جور است: . مُنیتش یعنی همان اُمنیتش، آرزوهاش. آرزومندی هآید می داردداشته باش، آینده 

مصنوعی و حقیقی. آرزومندی حقیقی همین سوز و نیاز است، همین طلبی که در شما هست. یعنی شما با 

میبینید  رای چیزصبر، رعایت قانون جبران و قانون مزرعه، در حالیکه هشیارانه ناظر ذهنتان هستید و هر 

تر شدن  اصی نیست، منظور زندهد. زندگی هم در سوی خرویدارید به سوی زندگی میقبول میکنید، 

وییم نمیدانیم، بهترین کار این که بگ یم است، این است، تسلشماست. بهترین کار، کم کردن مقاومت است

من  رسیدن به حضور نکنید، بلکه آرام در کنار باشید تا زندگی کار خودش را بکند. برایکه شما کاری  است

که آدم باید امید داشته  میگوییمراً امید مثبت است، همه ما ذهنی آرزومند ذهنی است، امیدساز است. ظاه

 ی که در آینده اتفاق خواهد افتاد. چیز برایباشد، امید 

من ذهنی امیدساز است و با این امیدسازی انسان را به آینده میبرد. طامع یعنی طمع کننده. من ذهنی 

. داردزنده نگه  رااین من ذهنی  یخواهدمطامع جاودانگی است. جاودانگی من ذهنی خیلی خطرناک است. 

در من ذهنی صورت میگیرد. شما  من ذهنی در موقع مرگ ما متالشی میشود. به طور خالصه، این ترفندها

را به صورت حضور ناظر و یک فضای دربرگیرنده ببینید. ببینید که این فضای بزرگ و عدم و  وجود باید این

هنی دل شما بوده و این همه فساد در این فضای کوچک است. این خدا دل شما نیست. در عوض این من ذ

. در شودجاودانه  میتواند میکندهمه گول خوردن و فریب دادن وجود دارد. در اینجا یک من است که فکر 

هایی چسبیده که دائماً در حال از بین رفتن هستند. شما باید این را ببینید و بشناسید که چیزحالیکه به 

 است، حاال که اینطور میگوید، ولی شودجاودانه  میتواندکه ن . خودش میداندمیکندکار چذهنی این وجود 

همان خاصیت کالغ هست. کالغ عمرش طوالنی است. میدانید که خوراک کالغ  ،شودعمرم دراز  پس

 ایی که ازه یعلیرغم دراز بودن عمر کثافت است. حواسش به کثافات است، در اینجا منظور همان خوش

شاه شکار میکند. عقاب عالقمند به شادی و اسرار زندگی  برای. در مقابل، عقاب در باال میپرد و آید می بیرون

تا از این کثافات بیشتر بخورم. کالغ در اینجا همکار مرغابی  باشدعمرم دراز  میگوید دارداست. ولی کالغ 

های باال مطرح شد، همگی  در بیت که یاین چهار مرغهستند.  خروسهر دو دوست . )به زبان تمثیل( است

     ز انداخته است. روبه این  ما رابا هم رفیق هستند، نه دشمن. رفاقت اینها 

»»جوید دفین در تر و در خشک می** بطّ، حرص آمد که نوکش در زمین ««   

دنبال هر چه بیشتر، بهتر. منتها در فضای ذهن، در این جهان، در این محفظه  ،بط خاصیت حرص است

؟ هر چیست خوب  چیز آنخوب پنهان شده.  چیز دنبال گنج است، دنبال یکخوب و بد است. دنبال دفین، 

م، ولی در این من ذهنی بمانم، وشسیر  بیرونکه از جهان  نگوییدحرص میزنیم. شما  آن ی که ما بهچیز
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نید، منفجر کنید و ، تار و مار کبشکنید رادار کنم. خیر، شما باید این محفظه  به مطالعه جهت رامثالً حرص 

ما بشکنیم.  را آنکه  ط خواهید دید. اصل این استجا باشید، غلآن زمانی که . این قفس است. تابیرونبیایید 

  کمک میکنند.  امر پرندگان هم به این یه. بقمیدهدجا دنبال گنج گشتن معنی نآندر 

»»مر کُلوا نشنود از حکم، جز ا** یک زمان نبود معطل آن گلو ««   

ایستد. ما به خودمان باید نگاه کنیم. تمام فکرهایی که در سر یک انسان  یک لحظه گلوی او باز نمی میگوید

چرا ما غمگین هستیم؟ چون به ما ها یا همه آنها است.  من ذهنی میپرد، مربوط به یکی دو عدد از پرنده

نمیرسید، به ما  آنسیده. ما فکر میکنیم اگر به اینکه به یکی رسیده، به ما نر برایزیادتر نرسیده است. 

من ذهنی انجام  رابه جسم کاهش دادیم. این کاهش دادن  را خودمانمیرسید. داریم مقایسه کنیم. چون 

یک این گلو ؟ شما قابل مقایسه نیستید. پس میبینید که سی گفته که کاهش بدهیدکچه . اصالً میدهد

 یهفقط کلوا را شنیده، یعنی فقط خوردن. آ«  کُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا »از حکم خدا که لحظه معطل نیست. 

  مربوط به این بیت:

 

 91 هی، آ(۷ن کریم، سوره اعراف )قرآ

 ینَ.یَا بَنِی آدَمَ خُذُوا زِینَتَکُمْ عِنْدَ کُلِّ مَسْجِدٍ وَکُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا یُحِبُّ الْمُسْرِفِ

 

 ترجمه فارسی

ش و زینت همراه خود برگیرید، و بخورید و بیاشامید و اسراف نکنید: زیرا خدا اسراف یاردر هر مسجدی، آای فرزندان آدم! 

 کنندگان را دوست ندارد. 

 

برگیرید. یک مسجد در  را آنکه به شما آویزان است، هایی چیز آندر مسجد خدا که این لحظه است، همه 

و به او زنده  دو با او موازی هستن دنناجا نماز میخوآنهم فضای یکتایی است. همه در  آنبیشتر وجود ندارد و 

آویزان نکنید.  راها  . پس در فضای یکتایی این لحظه زینتاند، او نماز میخومیشوند. وقتی زنده میشوند

نید نماز انتو ،باشدن مثالً طال دستتاها هم اینطور نیست که شما  مکانی نیست، زینتمنظورش مسجد 

آویزان نکنید.  خودتان، به هویت هستید جنس ذهن است و شما با آنها همهایی که از  زینت میگوید. انیدبخو

 از جنس خدا نخواهید شد، صاف و خالص نمیشوید.  دیگراینکه  برای

این چهار مرغ از تعادل و باالنس خارج میشوند. توجه هویت میشویم. وقتی  قتی همکی ما اسراف میکنیم؟ و

به هر چه  ما راورد. این چهار مرغ هست که آ ها می را در زمینه ابیات مربوط به مرغ یهمیکنید که این آ

، بهتر هر چه بیشتر خروس. تقریباً به همه انسانها تلقین شده که در این جهان خاصیت کشاند بیشتر می

کسی مرد یا زن است که  آنندی! انگی خودت را اصالً به اثبات نرسااست. هر چه کمتر، یعنی مردانگی یا زن

من ذهنی است. چون ما حول و حوش این  برایها  این گفتهزیاد انجام دهد! خیر، اینطور نیست.  رااین کار 

    . این نظر درست نیست.آید میاینطوری ، بنظر ما ن قسمتی از ما است، من وقتی میپردایم. م من تنیده

http://ganjnama.com/quran.php?language=persian&tanslator=%D8%A7%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86&surah=7#rowno731
http://ganjnama.com/quran.php?language=persian&tanslator=%D8%A7%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86&surah=7#rowno731
http://ganjnama.com/quran.php?language=persian&tanslator=%D8%A7%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86&surah=7#rowno731
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از حد نگذرد، از حالت  آنهویت شویم و  ی همچیزایم. مگر ممکن است که با  ما همه اسراف کننده شده

با شناسایی حضورت جمع  است که تو این چهار مرغ را بشناس تاتعادل خارج نشود؟ تمام صحبت سر این 

ست. در آن  که حضور شماست، به خدا زنده استمرغ ابراهیم شده و تبدیل به یک مرغ گردد. این همان 

تحت سلطه بگیرند. شما ناظر  رادیگر مثل سابق نیستند که شما ها یک جور دیگر خواهند شد.  صورت، مرغ

آشپز ی چقدر باید در یک غذا بریزد. چیزاز هر  ی هستید. مثل یک آشپز خوب که میداندچیزچقدر از چه 

پخت یک غذا  برای راتا میزان درست هر یک از مواد  میکندمبتدی به کتاب رجوع ن ماهر برخالف یک فرد

  . حضور هم همینطور است. شودمتوجه 

 »»کند زود زود انبان خود پر می** کَند  ست، خانه می همچو یغماجی «« 

ود است. ای شده و در صدد پر کردن سریع کیسه خ مثل دزدی که با شتاب وارد خانهیغماجی یعنی دزد. 

هایی که ما داریم، چیزگفت بازبین. باور کنید خیلی از  امروزخطاب بیت به ما است. ما همین کار را میکنیم. 

م هکار کنم؟ بدچ میخواهم این را میگوییمکنیم،  دیگری نیست. ما نگاه که می چیز. جز دردسر میخواهیمن

هویت هستیم که اصالً یکبار در عمرمان  هایی همچیز. من که الزم ندارم. بیشتر ما با داردبه یکی که الزم 

مصداق بیت فوق باشیم. شما اگر جوان هستید،  میخواهیمما ن. دنمان ا میهآنمیریم و  نخواهیم دید. ما می

ر توضیح داد، مثل دزد باشید. د امروزای که موالنا  واقعاً این ذهنیت را نداشته باشید که در این چهار جنبه

 . میکندهای خوب و بد هم پر چیز، ، چشمش نمیبیندشب وارد جایی شده

 »»های درّ و حَبّات نخود  دانه** فشارد نیک و بد  اندر انبان می«« 

نیک و بد در کیسه ذهن بفشاریم؟  میتوانیمتند تند کیسه را پر میکند. ذهن فضایی ندارد. ما چقدر  میگوید

ها ذهنی هستند. ولی حتی ما نیک و بد چیزهمه  هم ذهن است. در این انبان ما اثری از معنویت نیست.

! کجایش خوب استاین کیسه، آیا این خوب هست؟  دریم ذارگمی راهم نسنجیدیم. مثالً رنجش  را اینها

من از ته دلم  بگوییدکینه خوب است؟ مریضی هم خوب است؟ آیا شما واقعاً میخواهید که مریض نشوید؟ 

ها، از همه  ها، از کینه از غصه میخواهمم، از ته دل وآزاد بش ممیخواهم، از ته دل ومریض نش میخواهم

 دیگرم، من تصمیم میگیرم از این لحظه به بعد وشاز حسادت، ترس رها  میخواهدم، من دلم وشم رها یدردها

با  ذارمگبیش از یک دقیقه طول نکشد، ن مولی اگر هم خشمگین شد است هرچند سختم، وخشمگین نش

م. خالصه هم دُر و ا هرنجید چون از آن آید میمن از این بدم  بگویید فردا. برایم بگذارم و وشهویت ب همآن 

 چه برای رار، نخود وبیا راباارزش و گرانبها  چیز یک ،میگویندبه دزد های نخود را در انبان میگذارد.  هم دانه

 ی. همیخوا
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 »»ک و تر فشارد در جوال او خش می** تا مبادا یاغی آید دگر «« 

 آن کنیم، با ، در ذهن، تند تند جمع مید. ما وقتی وارد این جهان میشویمیبیا یدیگر میترسد که شخص

ها وصل هستیم. همه اینها در جوال یا کیسه ماست. چیز، با ارتباطات نامرئی به یکسری میشویمهویت  هم

ها خیلی چیز، داشتن باشدیت بد نه اینکه مالکذهنی است.  چیزخود مالکیت هم همین است. مالکیت یک 

 یکد، یبیا یدیگر فرد یکا هویت میخواهیم، این بد است. ما میترسیم هآنهم خوب است. ولی اینکه ما از 

. چرا؟ چون با محدودیت و به ما کم برسد داردبر را اهآند زود یرقیب بیا یکد، یبیا دیگرگردنگش  یکیاغی، 

   سه ذهنمان میگذاریم. ما تند تند در کیهویت هستیم.  ذهن هم

 »»وقوف  در بغل زد هر چه زودتر بی** وقت تنگ و فرصت اندک، او مخوف «« 

. ددهسریع باید کارش را انجام ، چقدر وقت دارد؟ خیلی کم. بیایدای  دزدی به خانه برایاگر دزد هنگام شب 

کنیم. فرصت اندک است؟ خیر. ما  پرتند مان را  هستیم. فکر میکنیم که باید کیسه در اینجا هم ما اینطور

ها چیزنم با اجایی که میتوآنسال عمر دارم، باید تا  ۷2-22من  میگویدجاودانه باشیم. من ذهنی  میتوانیم

به اگر پس . وقتی مقایسه کنم، باید از همه بیشتر داشته باشم، رددگم تا زندگی بیشتری نصیبم وشهویت  هم

تشبیه قت تنگ و فرصت اندک است و ما ترسان. موالنا ما را به دزدی و بهتر است. نرسد، به من برسد، آن

 ر راهمین کا هم ، به زیر بغل زده و خداحافظ. ماکردهکیسه را پر ایم.  ای شده که وارد یک خانه میکند

؟ در این کیسه، بدنمان در آن چه چیزی هستموالنا گفت بازبین این کیسه را. باز کن ببین  امروزکردیم. 

 مکانی، کیسه را در توضیح دادیم. اگر این دزد آدم عاقلی باشد در این مورد فکرمان است و ... که است،

برد. شاید  ارزش را دیگر با خود نمی های بیچیزخلوت و با آرامش باز میکند و به محتویات آن توجه میکند، 

ی پیدا چیزت. هر چه گشت، ای رف ای در مثنوی هست که دزدی به خانه . قصهبریزد بیرون راها چیزهمه 

ولی این وضع تو هم زندگی نیست که  ،مونکرد. موقع رفتن به صاحب منزل گفت: من دارم دست خالی میر

خالی  را ، شاید همههم واقعاً به کیسه نگاه کند درست کردی، یک تجدیدنظری در زندگی بکن. اگر این دزد

  ی ارزش ندارد.چیزجه خواهد شد که هیچ . متوبا خود ببرد ش راواقعاً با ارز چیز یکو  کند

 »»که نیارد یاغیی آمد به پیش ** اعتمادش نیست بر سلطان خویش «« 

به زندگی و خدا اعتماد ندارد. وقتی ما در من ذهنی هستیم، به جهان متکی هستیم، جهان در حال تغییر 

دای ذهنی هم درست کردیم، یک ها در حال تغییر هستند، ما به هیچ کس اعتماد نداریم. یک خ است، آدم

ذهنی دیگر متکی باشد. ولی وقتی ما از این حالت بیدار شویم،  چیزجسم در حال تغییر و ترس نمیتواند به 

االن به صورت من ذهنی اعتماد نداریم، به خدا خودبخود به او زنده میشویم. به خودمان اعتماد پیدا میکنیم. 

اگر به  میگویدمیتواند پادشاه باشد که تمثیل است. معادل زندگی است. هم اعتماد نداریم. در اینجا سلطان 

آمد. من از شما سوال میکنم؟  غصب اینها به پیش نمی برایسلطان اعتماد داشت، میدانست که گردنکشی 
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شما زندگی  درونمیتوانند زندگی شما را زندگی کنند؟ زندگی شما مال شماست، در بنظر شما دیگران 

بدزد. ولی ما فکر میکنیم  ما رات زندگی شما بوسیله شما تعیین میشود. کسی نمیتواند زندگی میشود. کیفی

لعند. چرا که بیشتر جمع میکنند. این چهار مرغ در کار هستند. آنها را رها ب که دیگران زندگی ما را می

 نکنید.

 »»کند غارت به مهل و با انات  می** لیک مومن ز اعتماد آن حیات «« 

و از اعتماد او  تماد دارد، هم به زندگی متکی استست، هم به سلطان اع که به زندگی زنده مومن، کسیاما 

های این جهانی استفاده چیز. واقعاً غارت در معنای مرسوم نمیکند، کسب میکند، از به خودش زندگی میکند

عجله. نه مثل آن دزد که در  میکند، بدون ترس، با آرامش و آهستگی. با مهل و انات یعنی با تامل و بدون

ای که آن انرژی و زندگی تعیین کند. بیشتر از آن هم  شتاب بود. مومن از جهان برخوردار میشود به اندازه

 هویت نیست.  ، میتواند بدست آورد ولی با آن همبخواهد. اگر بیشتر میخواهدن

 »»و اسد قهر شه را بر عدشن می** ست از فوت و از یاغی که او  ایمن«« 

همه میدانیم که زندگی شما را هیچ کس نخواهد دزدید. یک زندگی هست که همه را در نظر داشته و همه 

در آغوش او هستند. افرادی که من ذهنی دارند، نابسامانی ایجاد میکنند، زندگی حساب آنها را رسیدگی 

ت. میگوید این چنین فردی آنها خواهد گذاشت. او قادر به محدود کردن اس رویهایی پیش  چالشمیکند. 

 برایترسد. یاغی رقیب ماست.  ی فوت نخواهد شد و از یاغی هم نمیچیزمطمئن است، خاطر جمع است که 

یم. مانهمه. ما میترسیم که همه ببرند و ما بمانیم. همه جمع کنند و ما بمن ذهنی چه کسی رقیب است؟ 

فرصت زندگی شما فقط بوسیله شما فوت باشید. شما از این موضوع آزاد باشید، متکی به زندگی  میشود

؟ خود شما. شما نمیتوانید بهانه کنید که مردم در حال جمع میکندمیشود. چه کسی زندگی شما را زندگی ن

و در این لحظه به زندگی زنده  امروزام و زندگی نمیکنم. تصمیم بگیر که  کردن هستند، ولی من عقب مانده

ناپذیر است. آنچه که تو  ی نماند. زندگی پایانچیزهم  برایرا مردم بردند و  شوی و زندگی کن. نگو زندگی

های از بین رفتنی هستند که در آنها زندگی نیست. این بالها را این چهار مرغ و ترکیب آنها چیزفکر میکنی، 

حد تعیین شده توسط حضور  اسد قهر شه را بر عدو؛ یعنی کسی که پایش را فراتر ازمیشنآورند.  به سر ما می

 را برسیم. یهحساب بقکه میگذارد، میداند که خدا به حسابش خواهد رسید. وظیفه ما نیست 

 »»بر  که بیایندش مزاحم صرفه** تاشان دگر  ست از خواجه ایمن«« 

ه میگوید از اشخاص دیگر خاطر جمع است. خواجه تاش یعنی دو غالمی که یک خدا دارند. منظور اینکه هم

یک خدا در همه انسانها است. انسانهای دیگر حق شما را نمیتوانند ببرند. حق شما و انسانها یک خدا دارند. 

مردم دسترسی ندارند. )مصرع دوم( و بیایند، مزاحم شوند و بیشتر ببرند. آنچه تان است. درونزندگی شما در 

 های این جهانی است. چیزکه آنها میبرند، زندگی نیست، 
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 »»که نیارد کرد کس بر کس ستم ** شه را دید در ضبط حشم  عقل«« 

از ترازو » مومن میداند که ترازویی در کار است. شناخت ترازو خیلی مهم است. موالنا در مورد سلیمان گفت 

یعنی  ،وزید کج میشد و باد بر او کج میسلیمان تاج « ی روشنی، من روشنکم کنی، من کنم * تا تو با من 

گشوده میشود. تاج را هر چه درست میکرد، مجدد خراب میشد. ترازو را نمیشود بهم زد. باید با زندگی بد 

ی قرار داده و آن موجب کج شدن تاج و وزش بیرون چیزباشی. سلیمان متوجه شد که دلش را در  روشنمن 

وزیدن درست باد  موالنا امروزپس دلش را نسبت به آن سر کرد و تاج و باد درست شدند.  کج باد شده است.

ها با تو همکاری میکنند، اگر تو در این لحظه به زندگی زنده شوی. حشم  را توضیح داد. گفت تمام وضعیت

یعنی تمام انسانها. آیا شما عدل شاه را در ضبط حشم میدانید؟ اگر بدانید، وظیفه شما نیست که حساب 

هم میرسید. چون از جنس من میشوی، کسی را برسید. اگر حساب کسی را برسید، حساب خودتان را 

زندگی نمیکنی. در آن صورت، زندگی حساب شما را هم میرسد. چون میگویی از جنس زندگی نیستم. داری 

 ی. میدهو زندگی را از دست  آید میبلند میشوی، من باال 

 »»از فوات حظّ خود آمن بود **  الجرم نشتابد و ساکن بود«« 

دیگران میدوند و ما هم میدویم. ما از  رای اینکهبا تامل و آهستگی. نباید ما بدویم شما عجله نکنید. ب میشود

شما در این لحظه به زندگی زنده هستید. زندگی شما را هدایت میکند و ساکن جمع تقلید نمیکنیم. 

ی را دلش گذاشته و با چیزهستید. آدم ساکن از جنس این لحظه است و فضادارست. بالعکس من ذهنی که 

بال آن بوده تا به زندگی برسد. شما میدانید که با دویدن نمیشود به زندگی رسید. کجا دارم شتاب دن

هست؟ مرگ. یعنی من ذهنی نمیفهمد که دارد میدود تا بمیرد. باید  یچیزچه میدوم؟ به آینده. در آینده 

نی هم بهره های این جهاچیزدر این لحظه ساکن باشد. وقتی ساکن میشوید، از حظ و لذت بردن و سود از 

خواهید برد. پس وقتی ترس از بین رفت، نه تنها ما ساکن هستیم، نه تنها این انرژی زنده کننده را به جهان 

اینجا این مطلب را با کلمه حظ ها هم میتوانیم تا زمانی که هستند استفاده کنیم. چیزتابانیم، بلکه از  می

شما حظ دارد؟ از مال دنیا، از بچه، از  برایمیکنید،  هایی که دارید، استفادهچیزبیان کرده است. آیا از 

  ز شکر اینها را میکنید یا شکایت و گله از همه دارید؟ ورز به ور همسر، دوستانتان و ... خوشایند هستند.

 »»جیب  سیر و موثرست و پاک چشم** بس تانی دارد و صبر و شکیب «« 

. موثر است، یعنی میخواهدی نچیزست، از جهان پس تامل دارد، صبر و شکیبایی دارد، چشمش سیر ا

 پاک دامن است.  بخشنده و ایثار کننده است.

 »»وان شتاب از هزّه شیطان بود ** کین تانی پرتو رحمان بود «« 

این تامل و آرامش از نور خداست. آن شتاب و وسوسه از تحریک و وسوسه شیطان است. پس هر موقع ما  

تند تند به آینده میبرد، این لحظه را ما مانع یا مساله یا دشمن میبینیم، ما از هزّه عجله داریم، کالغ ما را 
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محرکه من ذهنی. هر موقع تانی داریم، ساکن هستیم و به جهان  نیرویشیطان استفاده میکنیم، یعنی از 

 جدد بیان میکند: این مطلب را م 963۷نگاه میکنیم، پرتو خدا ما را هدایت میکند. موالنا در دفتر سوم، بیت 

 »»هست تعجیلت ز شیطان لعین ** که تانی هست از رحمان یقین «« 

 این بیت همان معنی توضیح داده شده در بیت قبل را دارد.

 »»بو کند آنگه خورد ای معتنی ** پیش سگ چون لقمه نان افکنی «« 

بیایی که حتی از سگ کمتر باشی.  معتنی یعنی اعتنا کننده. تو حضور اعتنا کننده هستی. تو نباید در وضعی

هست! ما الزم است که رنجش، کینه،  چه چیزی آنات را پر کنی بدون اینکه حتی بفهمی  مکرر کیسه

 حسادت و مثل اینها را بخوریم؟ خیر. باید بو کرد. 

 »»هم ببوییمش به عقل منتقد ** او به بینی بو کند، ما با خرد «« 

. با خردی که از من آید میینی بو میکند و ما با خردی که از آن سمت . سگ با بمنتقد یعنی خالص شده

 ذهنی نیست، از او گرفته شده و به زندگی زنده شده است. 

 
 حدیث

 د است و عجله از شیطان.ناودرنگ و تامل از خد

 

 ن.درنگ و تامل یعنی سکون و آرامش و نگاه کردن به صورت ناظر به جهان و سنجیدن و سپس استفاده از آ

 »»بارگیر صبر را بکشد به عقر ** زانکه شیطانش بترساند ز فقر «« 

 شیطان انسان را از فقیری میترساند و پاهای اسب بارکش صبر را پی میکند. 

 »»میکند تهدیدت از فقر شدید ** از نبی بشنو که شیطان در وعید «« 

اگر شما بخواهید این چهار مرغ را بکشید  از قرآن بشنو که شیطان شما را از فقر، تهیدستی میترساند. یعنی

اش در ما  هاست. شیطان نماینده شیطان پشت این مرغد. نمیکننو شناسایی کنید، این چهار مرغ شما را ول 

 ها خوب هستند. تو اگر این راه را نیایی، بیچاره میشوی.  میگوید که این مرغ من ذهنی است. من ذهنی دائماً

 »» شی شویرویکه اسیر رنج و د** ش ای غوی زان سو، بیندی راکه م«« 

، به این سادگی داردی از جهان بکنی، بند ناف را ببری، شیطان یا من ذهنی که اتونومی هیعنی شما اگر بخوا

ی برگردی هکار میکنی؟ تو میخواچدیش، داری عقل بدان ه، ای بیبه ما میگوید که ای گمراد. میدهاجازه ن

 هست!همین چهار مرغ فقط ، ومزندگی زنده بشست، به چیی، این حرفها وبر
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 021 هیآ ،(0) بقره سوره کریم، قرآن 

ْیطَاُن يَِعُدُكمُ   اْلَفْقَر َويَْأُمُرُكْم بِاْلَفْحَشاِء َۖوهللُا يَِعُدُكْم َمْغِفَرًة ِمْنُه َوَفْضاًل ۗ َوهللُا َواِسٌع َعلِیمٌ  الشَّ

 

 ترجمه فارسی

د به آمرزش و بخشایش خود شما را وعده ناوشیطان شما را وعده تنگدستی دهد و به تباهکاری فرمانتان راند. در حالیکه خد

 وسعت بخش داناست.د ناوخددهد. و 

 

 »»ت، نی تانی، نی شتاب ورنی م** شتاب  زا ،تا خوری زشت و بری زشت«« 

این حالت را دارد. در  بیرونی از چیزهر  میزند، که زشت بخوری، زشت ببری. لشیطان شما را اینطور گو

ت و روهست؟ م چه چیزیدزد متوجه نشوی که این  آناین کار عجله کنی، اینقدر عجله کنی که مثل 

هم نداشته باشی. ثواب در اینجا میتواند میزان زنده شدن شما یا میزان ایجاد حضور باشد یا ثواب  درنگ

. آخرت در اینجا همین االن است که زنده میشوید. ببینید کارهایی که شما میکنید آیا به زنده شدن آخرت

 شما کمک میکند. 

 »»دین و دل باریک و الغر، زفت بطن ** الجرم کافر خورد در هفت بطن «« 

، در اثر سلطه ن کسی که من دارد و این من زندگی و لحظه را به طور کامل پوشاندهبرایبطن یعنی شکم. بنا

این چهار مرغ با هفت شکم میخورد. بدون هیچگونه بازبینی و تامل با عجله میخورد. در نتیجه دل و دینش 

 . است باریک و الغر میشود، ولی شکمش خیلی گنده
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