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  2صفحه: 

١٩٤٩ ةمولوي، ديوان شمس، غزل شمار  

 آنچه مي آيد ز وصفت اين زمانم در دهن
 بر مريِد مُرده خوانم اندر اندازد كفن

خورده است خود مريدِ من نميرد، كآبِ حيوان  

 وانگهان از دستِ كه؟ از ساقيانِ ذُوالِمنَن

 اي ِنجاِت زندگان و اي حياتِ مردگان
ت ِشكَناز درونم ُبت تراشي، وز برونم بُ   

ييور براندازد ز رويت بادِ دولت پرده  

 از حيا ُگل آب گردد، ني چمن مانَد، نَه من

 ور مِي لب بازگيري از گلستان ساعتي

 از خمار و سرگراني هر َسمن گردد سه من

دالن را دَم دهي و دل دهيور زماني بي  

 جان رَهد از ننگِ ما و ما َرهيم از خويشتن

ست؟دل چرا آويخته گر ندزديد از تو چيزي  

 چاره َنْبوَد دزد را در عاقبت ز آويختن

 گر چنين آويختن حاصل شدي هر دزد را

 از حريصي دزد گشتي جمله عالَم، مَرد و زن

 اندرين آويختن كمتر َكراماتي كه هست
 آبِ حيوان خوردنست و تا ابد باقي شدن

 چاشنيِّ سوِز شمعت گر به عنقا برزدي

، سر نهادي در لگنپَر چو پروانه بدادي  

 صورِت ُصنعِ تو آمد ساعتي در بتكده

 َگه َشمَن ُبت مي شد آن َدم، گاه ُبت مي شد شَمَن

 هر زماني نقش مي شد نَعتِ احمد بر صليب

 سِِرّ وحدت مي شنيدند آشكارا از َوَثن
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  3صفحه: 

 عشقت اي خوبِ ختن بر دل سواره گشت و گفت

 اين چنين مَرَكب ببايد تاختن را تا ُختَن

ها دربافتمر تو عقلم سِتَد، با فتنهشو  

عقلي ببايد بافتن را با ِفتَنشور و بي  

 من كجا، شعر از كجا؟ ليكن به من در مي دمد

 آن يكي تُركي كه آيد، گويدم: هي كيمَسن؟

 ترك كي؟ تاجيك كي؟ زنگيِّ كي؟ روميِّ كي؟
 ماِلكُ الُملْكي كه داند مو به مو سِرّ و َعلَن

و تا دروِن شَعر كيست جامه شَعرست شِعر  

 يا كه حورِ جامه زيبو يا كه ديِو جامه َكن

 شَعرش از سر بركشيم و حور را در بر كشيم

 فاِعالُتن فاِعالتُن فاِعالتُن فاِعلَن
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  4صفحه: 

  كنممي شروع موالنا شمس ديوان از ١٩٤٩ شماره غزل با را امروز حضور گنج برنامه احوالپرسي و سالم با

١٩٤٩ ةزل شمارمولوي، ديوان شمس، غ  

 آنچه مي آيد ز وصفت اين زمانم در دهن
 بر مريِد مُرده خوانم اندر اندازد كفن

  

 :كه گويدمي و خدا و زندگي به كندمي رو و شده زنده خدا ابديت و بينهايت به كه است انساني زبان از صحبت اين پس

 شودمي ادا سخن بصورت ،شودمي ادا رفح بصورت آيدمي من ذهن به لحظه همين تو حقيقي وصف از كه چيزي آن

 جهان به ،رودمي كائنات به من وجود از و ،شودمي من وجود وارد كه زندگي بركات بقيه بعالوه و ،شودمي ادا شعر بصورت

 ريدمُ  بر اگر ،كنيمي بيان من از را خودت كه هستي تو اين واقع در كه را تو توصيف همين را بركت همين شودمي پخش

  شود.مي زنده يعني ،اندازدمي را كفنش مرده آن ،بخوانم تو دهمر

 كه توانيمنمي و هستيم زندگي مريد ما همه كه وصف اين با مرده ريدمُ با را انسان وضعيت موالنا بينيدمي كه همينطور

 و ،هستم مراد من كه نيست اين موالنا منظور اينجا در و .هستيم او اداره زير در و هستيم او امتداد اينكه براي .نباشيم

 كه آنطور و حقيقي بصورت را تو و ،شدم زنده تو به من كه هست اين منظورش .هستند من مريد ها انسان تعداد يك

 بين از ذهني من و شدم زنده تو به من .كنيمي بيان من طريق از كه هستي تو خود اين يعني ،كنممي توصيف هستي

 يك بركت يك بيان و توصيف اين طريق از و .كنيمي توصيف من طريق از را خودت وت شدي، من تو شدم تو من .رفته

 ذهني من كه انساني يك به بخورد ها انرژي و ها بركت اين اگر و .شودمي ساطع جهان به خرد يك ،شادي يك ،عشق

  شد. خواهد زنده او ،دارد

 و ،كندمي پيدا ادامه دارد هنوز انسان وضعيت اين اينكه به راجع امروز و .كنممي توصيف را انسان مسأله دوباره من پس

 انسان گفتيمكرد.  خواهيم صحبت ،است منفي دردهاي بقيه و افسردگي و غم دچار و نيست، اش مسأله متوجه انسان

 ار بيروني چيزهاي كه ذهني هاي فرم با ذهنش در شودمي كه جهان اين وارد ،ندارد فرم است هوشياري ،خداست امتداد

 قادر ما اصل يا خدا امتداد يا هوشياري يعني شدن هويت هم اين و ،شودمي هويت هم تصوير بصورت كنندمي ارائه برايش

 به كندمي شروع يعني .است فكري جديد چيز اين كه كند تصور و .كند تزريق هويت حس ذهني فرم يك به كه است

 شودمي همانيده اصطالحاً كه چيزي هر با و .است ذهني من يا است ذهني تصوير اسمش آن و فكري باشنده يك ايجاد

  شود.مي ديدش عينك آن

 ،ببينيم خدا خود زندگي خود عينك با توانيممي هنوز شويممي جهان اين وارد وقتي خدا امتداد يا هوشياري بعنوان ما

 ما بقاي براي ،ما براي دارد ارزش يزيچ چه گويندمي مادرمان و پدر مان ذهن در و شويممي جهان اين وارد همينكه ولي

 فكر را خودمان عين يعني شويممي همانيده چسبيم.مي آنها به و ،كنيممي تزريق هويت حس و ،كنيممي تجسم را ها آن

  .كنيممي درست داريم كنيممي

 آن ،كرد درست شودنمي چيزها و فكر طريق از جهان اين در را آن عين و هستيم خدا جنس از ما اينكه به توجه با ولي

 اول از كه هوشياري همان به دوباره ما .بشود متالشي ،بشود شناخته بتدريج بايد ،است ذهني من اسمش كه جديد چيز

 اين و بود خواهد بينهايت .بود خواهد خدا اندازه ما اندازه بشويم زنده آن به اگر و .بشويم زنده آن به و برگرديم بوديم
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  5صفحه: 

 جاودانگي يا مرگيبي آن معني و .است ابدي لحظه ازاين شدن آگاه و لحظه اين در شدن مستقر و لحظه اين به آمدن معادل

  هست. هم غزل اين در كه است

 باقي ،شويممي جاودانه كه است اين مان اصل به ذهني من تغيير از يعني هست تحول اين در كه كراماتي كمترين گويدمي

 مان اسم ،باشد مان اسم است ممكن كه فكر اولين با آييممي وقتي اما .لحظه به لحظه خوريممي حيات آب و شويممي

 فكر يك با بعداً ،شودمي بافته ذهني من مركزي هسته ،شويممي همانيده ،شويممي هويت هم باشد من كلمه و است فكر

 و من مال اين ،است من مال اين كه گوييممي كنيممي اضافه ،كنيممي مربوط خودمان به را چيزها من مال نام به ديگري

  .كنيممي درست ذهني من يك و شويم،مي همانيده ها آن همه با بتدريج

 من اينكه به توجه با و .كنيممي تقليد آموزيممي ديگران از ما را جزوي عقل .دارد جزوي يا دارد جزئي عقل ذهني من اين

 .است ها شدگي هويت هم همين طريق از ديدش اينكه براي ،نيست طارتبا در خدا با ديگر و ،ندارد را زندگي عقل ذهني

 هوشياري ما و گيرد،مي قرار هوشياري چشمان جلوي عينك بصورت آن بشويم هويت هم كه چيزي هر با گفتيم هم اين

  بوديم. حضور بوديم خداگونه هوشياري قبالً .بينيممي را ها جسم فقط يعني كنيم،مي پيدا جسمي

 پوشيده كه هم كفني و .كند متالشي ،بيندازد بايد را ذهني من كه داندنمي و دارد ذهني من كه انساني يعني مرده مريد

 زندگي بيندمي آنها برحسب چون، پوشيده را ها شدگي هويت هم كه است هوشياري همين ،كفن گويدمي دليل اين به

 شداب ما ديد عينك و بشويم هويت هم آن با كه يچيز هر .كندمي سازماندهي ها شدگي هويت هم آن برحسب را اش

   بله، شود.مي سازماندهي آنها محور حول ما دروني و ما بيروني زندگي

 زير هميشه ،است او امتداد اينكه براي خداست مريد شناسيدمي شما كه جهان اين در كه كسي هر اينكه به توجه با و

 در ذهني هاي من .است مرده مريد اسمش نيست ارتباط در او با ارانههوشي چون ولي اش، ذهني من حتي است خدا اداره

 هم بارها و .هستند درد و ذهن خواب در ،اند مرده اينكه براي ،اند پوشيده ذهني من كفن و ،هستند خدا من مريد جهان

 همانيده هم ها درد آن با ما و كندمي ايجاد درد دوباره درد هاي عينك و ذهني هاي عينك اين با كردن زندگي ايم گفته

 دارم ابديتت و بينهايت صفت با را تو و ام شده زنده تو به من لحظه اين خدا اي زندگي اي كه گويدمي موالنا شويم،مي

  .كنممي حقيقي وصف يعني كنممي وصف

 درست را خدا ذهني من با ما ،داد خواهم نشان را شعرش هم االن داشتيم هم قبل هفته كه همينطور كه دهدمي نشان اين

 منظور اصالً  .باشد موقت بود قرار و ،است محدود و است جسمي هوشياري ذهني من اينكه براي ،كنيم توصيف توانيمنمي

 و ،بشناسد را اش ذهني من كرد درست ذهني من كه مدتي يك از پس :كه است اين جهان اين به آمدن از انساني هر

 خرد را زندگي بركت و ،بشود زنده او ابديت و بينهايت به و ،بشود متولد آن توي از و كند متالشي زندگي كه بدهد اجازه

  .دارد احتياج انرژي آن به كائنات اين و .كند پخش كائنات در را زندگي شادي ،را زندگي

 پس .رددا خودش كه منظوري يك براي كند استفاده ما حالت اين از و كند زنده خودش به را ما كه خواهدمي خدا يعني

 بصورت چه ،رسد مي من به تو طرف از كه آنچه ،ام شده زنده تو به من كه گويدمي موالنا تو حقيقي وصف از :كه گويدمي

 پس بشود. زنده تو به بيندازد را هايش شدگي هويت هم بايد اين ،بخوانم كسي هر ذهني من به اگر انرژي و صوت و حرف

 ميا پوشيده كه كفني اين و ،بشناسيم را مان ذهني من و ،بدهيم گوش را بزرگان فحر توانيممي ما كه دهدمي نشان اين

   .كنيممي را كار همين داريم االن ما و ،بيندازيم را كفن ذهن در مرده بعنوان

  :گفت ١٩٧١ شماره غزل بود قبل هفته مال كه خوانممي ديگر بيت يك بله
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  6صفحه: 

١٩٧١ ةمولوي، ديوان شمس، غزل شمار  

يي در كارِ منر غَري، افسردهاز دخوِل ه  

 دور بادا وصفِ َنْفس آلودشان از ياِر من

 كار و ،من كار در كندمي دخالت كه درد از پر ذهني من هر ذهني، من يعني غر نانجيبي، هر كه :گفت بود اين آن معني و

 تو بركت كه است اين من كار بعد و ،بيندازم را كفن اين و بشوم خارج ذهني من از ،اول بشوم زنده تو به كه است اين من

 اثر من كه شوندمي سبب ،من كار در كنندمي دخالت ،كنندمي وارد را خودشان كه اي عده ولي كنم. پخش جهان در را

  .نيست تو و من شايسته آلوده نفس توصيف اين .كنم توصيف خودم نفس با را تو و بپذيرم

 نگذارند كنند دخالت خواهندمي مردم كه است درست :كه گفت ،كرد بيان ار اين بعدش بيت در كه بود اين منظورش و بله

 باز را فضا شوممي تسليم يعني ،كنممي توصيف درست را تو دائماً  اينكه به توجه با من اما ،كنم توصيف درست را تو من

  كردم. رها را خودم ،هستند افسرده كه هايي آن مخصوصاً ذهني هاي من اين نفوذ از من ،كنممي

 نفوذ زير االن كه است ممكن شما كه .بشود فهميده درست اول بيت اين معني تا آوردم اينجا را بيت اين من اينكه علت و

 شما، كار در آن دخالت و درد از پر ذهني من هر شدن داخل يكي .نباشيد غافل نيرو تا دو از ولي ،باشيد موالنا آموزش

 جمع افراد، گروه يعني جمع جمع، نفوذ همينطور و يكتايي فضاي به كنيد سفر نيذه من از ايد گرفته تصميم اگر يعني

 هستند درد از پر و هستند افسرده و دارند ذهني من كه هم افرادي و ،برويم را مان راه گذاردنمي و ما روي دارد منفي اثر

اما بيت بعدي  كنيد حفظ نيرو تا دو اين از را خودتان بايد شما .ما روي بگذارند اثر و باشند است ممكن ما بر و دور در

  :كه گويدمي

١٩٤٩ ةمولوي، ديوان شمس، غزل شمار  

خورده است خود مريدِ من نميرد، كآبِ حيوان  

 وانگهان از دستِ كه؟ از ساقيانِ ذُوالِمنَن
 ساقيان اش معني كه گوييمب توانيممي ذوالمََنن ساقيان بنابراين .هست خدا هاي نام از يكي و نعمت صاحب يعني ذوالمَنَن

 همين منظور .هستند نعمت داراي كه ساقياني كه بگوييم را ذوالمَنَن ساقيان يا .خداست ساقي كه موالنا مثل ،خداست

 خواهدمي ،داد توضيح ما به را مرده مريد كه اول بيت از يعني ،ميردنمي حقيقي مريد :كه گويدمي اينجا در .هستند بزرگان

 بيدار ذهني من خواهيدمي حاال شنيديد را اول بيت شما كه حاال .هست مرده مريد ذهني من با بودن مريد هك بگويد االن

 ؟بگيريد حيات آب ؟بگيريد حيوان آب نعمت صاحب ساقيان از پيوستگي با و تعهد با و بشويد بيدار لحظه اين يا ،باشيد

  آيد.مي آنور از كه است زندگي بركت يا ،تاس ايزدي دم منظور و زندگاني آب حيات آب يعني حيوان آب

 يا جهان مريد من ؟هستم ذهني من بصورت مريد يا ؟هستم خدا حقيقي مريد من آيا كه كنيم سؤال خودمان از االن پس

 قضاوت از قبل است لحظه اين اتفاق پذيرش تسليم« و كنممي باز را فضا شوممي تسليم لحظه اين در يا ،هستم جهان نوكر

 اتفاق اطراف در كنممي باز را فضا من آيا »تسليم كندمي ساكت را ذهن و كندمي اوليه هوشياري همان جنس از را ام كه

 كنيم سؤال خودمان از و .هستم مرده مريد كنممي مقاومت و بندممي را فضا اگر .هستم حقيقي مريد من پس لحظه اين

   ؟شودمي ما وجود وارد ايزدي خرد ايزدي بركت لحظه اين در كه
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  7صفحه: 

١٣٤٤مولوي، ديوان شمس، غزل شماره   

بپذير  دمِ او جان دهدت رو ز نََفْختُ  

ست، نه موقوفِ عللكاِر او ُكْن فَيَُكون   
 ايزدي دم اين تا ؟رسانممي صفر به را قضاوت ؟رسانممي صفر به را مقاومت شنيدم را موالنا حرف كه من لحظه اين در آيا

 ما كه است نيرويي تنها كه كنندگي كمك و كنندگي باز نيروي يعني ،فكان كُن ذهني من عقل بجاي و بشود رد من از

 اگر ؟نه يا لحظه اين در دهممي قرار خدا شودمي و بشو معرض در را خودم من .بشود من وجود وارد كند كمك ما به داريم

 مريد كه كسيكه  گويدمي بنابراين پس .مهست مرده مريد هنوز دهمنمي اگر شدم، حقيقي مريد من پس دهممي قرار

 است موالنا مثالً مريد كه كسي هر ،شده زنده او به چون بلكه ،موالنا نيست ذهني من من از منظورش و است من حقيقي

  .هست هم خدا مريد ،اند شده زنده خدا به آنها چون ديگر بزرگ يا و بزرگان از

 من قضاوت ،است صفر من مقاومت اينصورت در هستم خدا حقيقي مريد من كه كنيدمي سوال لحظه اين در شما يعني

 نمرده يا ميردنمي من مريد گويدمي موالنا دارم. قضاوت و مقاومت نه هستم مرده هستم حقيقي غير مريد اگر .است صفر

 سوال؟ خورده كسي چه دست از خورده حيوان آب وقتي كسي؟ چه دست از خوب .خورده حيوان آب اينكه براي است

 هستند نعمت ،هستند بركت صاحب كه ساقياني از يا خدا، ساقيان از :دهدمي جواب خودش كه؟ دست از وانگهان كند،مي

  .كندمي عبور ايزدي بركت و ايزدي خرد مرتب ها آن از اند شده زنده زندگي به يعني

 ساكت ما ذهن يواش يواش كه بينيممي انيمخومي را اينها وقتي يعني ،گيريممي بركت ايزدي ساقي يك پس االن هم ما

 كنيم،نمي تماوقم ديگر كند، كار فكان ُكن و ،كند عبور ما از او دم كه دهيممي اجازه و شودمي باز ما درون فضاي و شودمي

   كنيم.نمي قضاوت

  



  Program # 793                                                                                    ۷۹۳برنامه مشاره 

  8صفحه: 

  
 و شدگي هويت هم و ذهني من از منظور بفهميم اينكه براي بدهم، نشان شما به خواهممي مثلث تا دو من امروز خوب

 و را تصوير بله اين كنم بزرگ من كه بدهيد اجازه ببينيد شما اينكه براي ولي چه، يعني ذهني من دست از شدن گرفتار

   :نوشته مثلث باالي در ببينيد را مثلث اين بله نبينيد، را من مدتي شما

٨٣٦مولوي، مثنوي، دفتر اول، بيت   

غم به امِر خالق آمد، كار كن               كن بيني، تو استغفار  چونكه غم  



  Program # 793                                                                                    ۷۹۳برنامه مشاره 

  9صفحه: 

 همانش، نوشته اشقائده پايين و است قضاوت يكي ،است مقاومت يكي :دارد ضلع تا سه كه هست مثلثي يك پايينش و

 كندمي تجسم فكر بصورت كه جهاني اين چيزهاي به هوشياري كه شدگي هويت هم همان يعني همانيدگي يا همانش

   كند،مي تزريق هويت حس

 كند،مي ايجاد جسمي هوشياري كه شدگي هويت هم مثلث يا همانش مثلث :نوشته تويش كه است ذهني من مثلث اين

 دچار هنوز نكرده كار خودش روي هوشيارانه اگر و .دهدمي تشكيل را مثلث اين ،شودمي جهان اين وارد كه انساني هر

 شده همانيده ذهنش در جهاني اين چيزهاي با هوشياري بعنوان هآمد كه كسي كه است اين اش معني .است مثلث اين

  است. قضاوت داراي و است مقاومت داراي

 به مربوط فكر اين حاال فكري يك اگر يعني .درون در فكري با يا بيرون در چيزي با داشتن مسأله درون در يعني مقاومت

 ،اصطالح به دهدمي گير شما به فكر يعني شويدمي درگير ماش ،گذاردمي تان ذهن از اينكه يا ،االن است بيرون در چيزي

 شما مقاومت مقابل در .كنيدمي مقاومت داريد شما ،كندمي جذب آن به را تان توجه و دهيدمي گير آن به هم شما و

  .بگيريد نظر در را فضاگشا

 اين كردن، بد و خوب و ذهني من قلع با و ها شدگي هويت هم براساس سنجيدن يعني چي، يعني دانيدمي را هم قضاوت

 بعنوان االصولعلي ديد خواهيم پايين است. فضاگشايي كه ماست خداگونگي خاصيت ضد آشكارا مقاومت و قضاوت

 قضاوت و .كندمي كار خدا فكان ُكن با دارد فضاگشايي خاصيت كه كسي هر و .داريم فضاگشايي خاصيت ما خداگونگي

 فضاگشا بعنوان هم ما و ،سازدمي او را ما فكرهاي كندمي فكر دارد خدا ذهن يعني .ستقضا همان كه ،است مطرح خدا

 ،رفته بين از هوشياري حالت آن كه بينيدمي ولي .كندمي فكر و اندازدمي تير ما طريق از لحظه هر او ،كنيممي كار

 يك با شويممي همانيده موقع هر ست.ا مقاومت و است قضاوت داراي و جهاني اين چيزهاي با شده همانيده هوشياري

  .آيدمي هم مقاومت و قضاوت دنبالش حتماً  چيزي

 هوشياري مثلث ،مشغولي خود مثلث ،ذهني من مثلث بگوييد توانيدمي .است همانش مثلث اين بگوييم توانيممي پس

 هويت هم مثلث يا همانش مثلث هنوشت باال مثلث توي صفحه، روي را بينندمي را برنامه كه هايي آن نفس، مثلث جسمي،

 جهان اين به آيدمي كه كسي هر .است جسمي هوشياري داراي حالت اين يعني ،جسمي هوشياري نوشته زيرش شدگي

 آن خاصيت از و .بشوند رد مثلث اين توي از بايد ها انسان همه يعني بماند. زنده تواندنمي ندهد تشكيل را مثلث اين اگر

 زمان از منظور زمان. به افتادن و ،موقت بطور خداگونگي دادن دست از و شدن جمع يعني .است باضانق و است فضا بستن

  .است آينده و گذشته زمان

 كندمي مقاومت و لحظه اين در كندمي قضاوت يعني دهدمي نشان را مثلث اين هاي خاصيت كه انساني هر يا مثلث اين

 زندگي لحظه اين در اينصورت در بود صفر قضاوت و مقاومت اگر كند.مي زندگي آينده و گذشته در بله؟ ،دارد همانيدگي و

 به لحظه اين در كه كسي هر ،است ابدي لحظه اين ،ماست خداگونگي خاصيت لحظه اين ،نيست زمان لحظه اين كرد،مي

 جاودانه بشويم ساكن لحظه ينا در لحظه اين به بياييم توانستيممي اگر .دارد هم ابدي لحظه اين از آگاهي هست زنده خدا

  .است همين هم جهان اين به هم ما آمدن از منظور و .شديممي

 ،گذرا چيزهاي با همانش نوشته بينيدمي پايين در كه همانطور شويممي همانيده آينده و گذشته به افتيممي ابتدا در پس

 مهم ما براي و بدهد، نشان تواندمي ذهنكه  يچيز هر يعني .بدهد نشان تواندمي ذهن كه است چيزي هر گذرا چيزهاي

 موتوري يك شويممي همانيده اينكه محض به و .شويممي همانيده ما آن با گيريم،مي ياد مردم از ما هم را بودن مهم ،است
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  10صفحه: 

 كار هترب بيشتر چه هر براساس خواستن و گذرا چيزهاي با همانش پس خواستن. نام به ما ذهني من در افتدمي بكاردر ما 

 شده همانيده كه كسي يعني .شودمي درد دچار شخصي چنين و كرده، درست ذهني من تازه كه ي استانسان يك اصلي

  .شد خواهد درد دچار كندمي مقاومت و شده هويت هم باورهاي با ،كندمي قضاوت دائماً و گذرا و آفل چيزهاي با

 بنابراين ،آوريمنمي بدست خواهيممي كه را آن معموالً  بهتر ربيشت چه هر براساس خواهيممي ما وقتي كه است واضح

 كه ،كنند ارضا را بهتر بيشتر چه هر كه نزديكانمان از مخصوصاً  همه از داريم توقع ما ،شويممي خشمگين رنجيممي

 شده ما وجود از قسمتي آن ،هستيم هويت هم كه چيزي هر با ديگر طرف از و شويممي خشمگين رنجيم،مي ما كنندنمي

  .است زيستن اينجور قوي هيجان يك ترس ترسيم،مي ما رفتن بين از بودن گذرا بخاطر ،كنندمي شروع اينها وقتي و

 بردمي پناه آره ،بمانيم باقي توانيمنمي ندهيم تشكيل اگر ،بدهيم تشكيل بايد ابتدا مان همه گفتيم كه انساني چنين يك

 هويت ،خواهدمي زندگي آنها از است، هويت هم آنها با و دهدمي نشان ذهنش كه را هميم چيزهاي يعني ،گذرا چيزهاي به

 براي چي؟ براي گذرند.مي دارند آنها درحاليكه ،گذرا چيزهاي آن به بردمي پناه هميشه خواهد،مي امنيت حس خواهدمي

 گذر حال در آنها كه چيزهايي به چسبيديد يا آفل باورهاي با مشغوليد تان ذهن در االن شما بسا چه زندگي. طلب و نجات

  .داريد جسمي هوشياري و ترسيدمي شما و هستند

 هويت شما به كند خوشبخت را شما خواهيدمي خواهيد،مي زندگي ،هستيد هويت هم او با كه نفر يك از شما بسا چه

 كار اين ،است تغيير حال در هست دهپوسي ستون چون هم آن كه ،كنيد تكيه او به شما بدهد امنيت حس شما به ،بدهد

 غلط شما كار اين پس .كندنمي برآورده را شما توقع كه هستيد خشمگين و رنجيدمي داريد شما و ،بكند تواندنمي را

 هر در يعني .شودمي منقبض مرتب و ،بردمي پناه آفل چيزهاي به زندگي طلب و نجات براي .است ذهني من ديد با .است

 از و است. درد اصالً  خودش اين و .شويممي منقبض ما ،شودمي بسته فضا وقتي كنيد،مي توجه بندد،مي را فضا مقاومتي

  .دانيممي ما كه دهدمي را حس اين ما به قضاوت ديگر طرف

 كه چه آن و داند،مي كندمي فكر باورها آن برحسب است هويت هم باورها با و دارد جسمي هوشياري كه كسي هر پس

 را آنها معموالً  بشود برتر اينكه براي و .داندمي محق را خودش و كندمي مقايسه ديگران با را آن و ،است حقيقت داندمي

 پس .است ذهني من شعارهاي از يكي اين و دانم.مي من دانيدنمي شما .گوييدمي غلط شما گويدمي كند،مي عهخطت

. است درست .است ذهني من اين متداول كارهاي از آينده و گذشته ختيروانشنا زمان به افتادن و فضا بستن بنابراين

   ديدي را درد كه همين :گويدمي موالنا همين براي .كندمي درد ايجاد زندگي طرز اين دانيدمي كه طور همان

٨٣٦مولوي، مثنوي، دفتر اول، بيت   

كن غم به امِر خالق آمد، كار          بيني، تو استغفار كن  چونكه غم  
 اين در هم شما زياد احتمال به كه ديد خواهيد خودتان به كنيد دقت خوب اگر كه باشد داشته وضعيتي همچون كسي اگر

 غم دوستان بقيه «بيني غم چونكه« اينجا، در است ذهني من دردهاي شامل غم .آمده غم ،كنيدمي زندگي داريد مثلث

 حس نقص، حس حسادت، مثل جويي، انتقام حس مثل كينه، مثل جش،رن مثل ترس، مثل خشم، مثل مثالً  گويدمي هم را

 احساس خبط، حس مثالً  مثل و رفتگي سر حوصله و حالي، بي افسردگي، حس پشيماني، حس و هستند غم اينها تنهايي،

  .است ذهني من دردهاي همه اينها آينده از ترس آينده، از اضطراب گذشته، به نسبت گناه
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  11صفحه: 

 را كار .كنيد كار و ببينيد را دردها اين شما كه است اين منظورش و شما، براي فرستدمي خدا را اينها كه گويدمي موالنا و

 يا ،شناسيدمي را شدگي هويت هم يا شما آن مطابق كه است فعاليتي كار گفتيم كرديم تعريف گذشته جلسات در هم

 يااخد كه عذرخواهي و استغفار خود .است كار اين آره ،يداندازمي و شناسيدمي را هايتان شدگي هويت هم اگر اندازيد،مي

 يعني ،كشيدممي بيرون آن از را خودم و را حالت اين شناختممي زودتر چه هر بايد و ام كرده حفظ را حالت اين هنوز من

   است، مفيدي كار است خوبي كار ،است كار خدا از عذرخواهي

 و ايد كرده توجه شما از خيلي هم شايد ما ايم خوانده بارها كه گويدمي را دهكنن بيدار بسيار بسيار بيت اين موالنا پس

 هويت هم و ،اش ذهني هاي دانسته براساس كندمي قضاوت چون كه است اين اشكالش ذهني من ايد، نكرده هم ها بعضي

 كسي يك روي كندمي عكسمن ،ديگران روي كندمي مالمت را غم اين و رود،نمي مسئوليت بار زير معموالً اش، شدگي

  دهي.نمي من به خواهممي من كه چيزي يا ،بترسم من بشوم خشمگين من شويمي باعث تو گويدمي

 خودم مسئول من كه رفتن مسئوليت بار زير بنابراين »را، ديگر هم ببينيم هم لحظه چند يك حاال« بنابراين پس آره

 كه مسئولم من دارم، همانيدگي و كنممي قضاوت كنممي اومتمق اگر ،هستم خودم هوشياري كيفيت مسئول و هستم

 كنيدمي قضاوت و كنيدمي مقاومت داريد و داريد ذهني من كه كنيد قبول شما بايد اول .كنم قبول و ببينم را حالت اين

 كن، كار ويدگمي كه .است كار هستم من خود ،نيست مسئول كسي كه كردن قبول را مسئوليت خود و داريد، همانيدگي و

 درحاليكه ،آوردند بوجود من براي را حالت اين ديگران گويندمي روند،نمي مسئوليت بار زير مردم است، مفيدي كار

  .دارند همانيدگي كه اند نشده متوجه خودشان هستند، خودشان دردهاي مسئول خودشان

 از پس ،است مفيدي كار است كار هم ها شدگي هويت هم اين شناسايي بعدش ،آره دهدمي ياد ما به دارد موالنا االن

 مثلث به بردمي را ما كارها يا ها حالت ،كرديم كه هايي صحبت اين سه هر ولي است. مفيدي كار هم آن انداختن شناسايي

 نگاه خودتان به االن و ،شناختيد خوب شما را مثلث اين كه بشوم مطمئن خواهممي من ولي .شناسدمي شما كه بعدي

 خوب و بد ديگران روي ،كنيدمي قضاوت مرتب كه بينيدمي شما اگر هست، شما در اينها از يكي آثار كه ديديد دكردي

 يك او به بيايد كسي نشيندنمي راحت شما حضور در كسي ،گيريدمي عيب كنيدمي انتقاد كنيدمي محكوم ،كنيدمي

   .است ذهني من نشان اين كنيدمي قضاوت فقط اگر .كنيدمي قضاوت داريد گوييد،مي چيزي

 آيدمي يكي كنيدمي تماشا تلويزيون كه بينيدمي و ،كنيدمي مقاومت اگر نشديد متوجه را خودتان هاي قضاوت اگر حاال

 چيز يك و كنيد،مي انتقاد ،گوييدمي چيزي يك و شويد،نمي رد پهلويش از راحت ،داريد كار او با شما زندمي حرفي يك

 پهلويش از شما كنيد،مي شما مقاومت كه است اين نشان اين گوييد،مي خوبي چيز يك حتي و گوييد،مي دشاي هم بدي

  .است مقاومت اين كنيد،مي برخورد آن با .بشويد رد توانيدنمي

 رهمينطو .كرديدمي باز برايش را فضا بوديد هوشياري جنس از اگر هستيد جسم جنس از شما كه دهدمي نشان مقاومت و

 كندمي كمك ما به كه خاصيتي تنها .است رفته دست از ذهني من در فعالً  ما خداگونگي خاصيت ترين مهم بينيدمي كه

 به كندمي صفر را مقاومت فضاگشايي. بگذارد ما مركز به را پايش خدا كه شودمي سبب فضاگشايي .است فضاگشايي

 ما از زندگي كننده زنده انرژي و زندگي بركت و زندگي خرد ،شودمي صفر لحظه اين اتفاق مقابل در مقاومت اينكه محض

 و ابزار ترين مهم ديگر انسان يعني بشود تعطيل اين اگر و است انسان خاصيت ترين مهم فضاگشايي پس .كندمي عبور

  است. داده دست از را خاصيتش
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  12صفحه: 

 اين براساس مثلث اين و .كرديم صحبت بالًق و شناسيد،مي خوب خيلي شما كه مثلثي به رساندمي را ما مثلث اين پس

   :گفت شد درست آمده ٢١ شماره غزل از كه موالنا بيت

٢١ ةمولوي، ديوان شمس، غزل شمار  

      اين دو ره آمد در روش يا صبر يا ُشكرِ نَِعم 

 بي شمع رويِ تو َنتان ديدن مرين دو راه را
 يا او نور بوسيله ما و ،كند روشن ما مركز در را شمعش خدا يا يزندگ كه بدهيم اجازه يعني ،ما حضور يعني او روي شمع

 من ابتدا كه زندگي روش گويدمي ها. شدگي هويت هم عينك با نه ،هست هم ما اصلي هوشياري كه ببينم او هوشياري

   .بيفتد ذهني من و يكتايي فضاي به ذهني من از كنيم سفر آره ،داريم ذهني

 متوجه االن كه كسي يك كه كنيد توجه پس نعمت. شكر هم يكي است صبر يكي :دارد هرا دو روش دارد راه دو اين

 خودم زندگي به نياوردم را تو من كه گويدمي خدا به اينكه براي ،خدا از كي؟ از ،كندمي عذرخواهي و آمده غم كه شودمي

 من مقاومت اثر در ام، كرده مقاومت و ،ام هكرد قضاوت بودم شده هويت هم آن با كه خودم دانش با حاال تا ،خودم مركز به

 استغفار يا توبه يا عذرخواهي و ،كنممي عذرخواهي كار اين از من بنابراين .هوشيارانه من مركز به بيايي نتوانستي تو

 زا را ما لحظه يك و ،كندمي باز ما مركز در را فضا كه عذرخواهي خود و .است تسليم يا ،است فضاگشايي همين درواقع

 با كه شويممي متوجه بالفاصله .ببينيم خدا عينك يا هوشياري عينك با توانيممي ما كه ،كندمي اوليه هوشياري جنس

  .هستيم هويت هم چيزي چه

 يعني شويد،مي رها داريد گرفتاري يك از شما كه است اين براي شكر خواهد،مي شكر شدگي هويت هم شناسايي و

 شكر درد با چه ،جهاني اين مادي چيزهاي ،باشد جهاني اين چيزهاي با چه باشد باور با چه ،شدگي هويت هم شناسايي

 آن انداختن ولي .بيندازم خواهممي و مشناخت را شدگي هويت هم اين كه فهمممي من گوييدمي شما يعني خواهد.مي

 هوشيارانه رويد،نمي هوشيارانه ولي ،يدشومي كشيده ذهن به دوباره داريد كه است حالتي صبر اينكه براي خواهد،مي صبر

  .بيندازيد را شدگي هويت هم كه است اين انتخابتان و لحظه اين در ايستيدميوا 

 را صبر و شكر راه تا دو اين اصالً  ببينم ذهني من عينك با و نبينم تو عينك با نباشم زنده تو به من اگر كه گويدمي 

 با رفتيد شما مثالً  يعني .است همانش عكس واهمانش .است واهمانش مثلث بينيدمي را مثلث اين پس ببينم. توانمنمي

 هويت هم مادرتان و پدر با شديد هويت هم تان بچه با ،شديد هويت هم همسرتان ذهني تصوير با ،شديد هويت هم پول

 هم يتان طالها با شديد هويت هم تان خانه با ،شديد هويت هم تان اتومبيل با شديد هويت هم آدمها برخي با ،شديد

 شما من و نيستم، كردم درست شما از كه ذهني تصوير من شان تك تك كه بگوييد خواهيدمي االن شما و .شديد هويت

  .بود همانش اسمش آن .هستم حضور جنس از ،هستم خدا جنس از من نيستيم شما جنس از من و ،كنممي ال را

 هوشياري به برگشتن يعني واهمانش هستم، آن من كه كردن فكر و فكر از كردن درست را جديدي چيز يعني همانش

 دارم عادت چون و .نيستم هستم آن كردممي فكر و ،بودم كرده درست كه چيزي اين جنس از من كه شناسايي و اوليه

 .ارمند عادت ،است سخت هستم خدا جنس از هستم هوشياري بلكه ،نيستم آن من كه جديد ديدن ،ببينم آنجوري كه

 هم از آزادي .است آزادي نعمت بهترين و شكر بهترين .كنممي شكر شوممي آزاد دارم اينكه براي و كنممي صبر بنابراين

  .است شدگي هويت
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  13صفحه: 

 فكر و كنيدمي كار و كنيدمي صبر و هستيد كه بينيدمي اگر .هستيم هويت هم همسرمان با ما مثالً  كه كنيد نگاه يعني

 ارتباط عشق با دفعه اين و شويدمي خارج شدگي هويت هم از و .دهدمي انجام زندگي را اينها دوي ره .كنيدمي سازنده

 .دانيدمي را تبديل اين قدر دانيد،مي را كار اين قدر ،كنيدمي شكر داريد كار اين براي شما .همسرتان با كنيدمي برقرار

 حضور هوشياري ،نيست جسمي هوشياري ديگر ياريهوش اين كه تبديل يعني واهمانش مثلث است اسمش اين پس

 خاصيت بهترين لحظه اين اتفاق اطراف در فضاگشايي اين كه هستم متوجه و ،كنيممي فضاگشايي ما مثلث اين در هست.

 بينيد؟مي را خاصيت اين چرا كنيد.مي استفاده داريد هوشياري خاصيت اين از شما يعني .خداست امتداد بعنوان انسان

  هستيد. تسليم حال در هستيد او جنس از اينكه يبرا

 مثل پولتان مثل گذرا، و آفل چيزهاي به برديدمي پناه قبالً  ،مثلث اين به آييدمي قبلي مثلث آن از شما وقتي بنابراين

 آنها كه كنيدنمي فكر بريد،نمي پناه جهان اين در چيزي يا كسي يعني ،خدا يا زندگي به بريدمي پناه االن ،همسرتان

 .كنند كمك شما به توانندمي ديگران كه كرديدمي فكر شما قبلي مثلث آن با درحاليكه ،كنند كمك شما به توانندمي

 تواندنمي ديگري كس خدا از غير گوييدمي شما مثلث اين با االن .كنند كمك شما به توانندمي ها همانيدگي همان يعني

 فضاگشايي لحظه اين اتفاق اطراف در موقع هر ،فضاگشايي طريق از خدا يا ندگيز به بردن پناه پس .كند كمك من به

 به بريدمي پناه شما شويدمي خشمگين مثالً  ،كنيدمي مقاومت و بنديدمي موقع هر ،خدا به بريدمي پناه شما كنيدمي

  كنيد.مي توجه آفل. چيز يك به و جهان

 باورها ،است فكر جنس از يكي بشود هويت هم ها آن با تواندمي نانسا كه كنيممي صحبت ساده هست چيز جور سه

 باورهاي از خيلي .است درست اين كنيدمي فكر تان ذهن در شما كه چيزي هر يعني باور است؟ درست فكرها، باورها مثالً،

 كارهايي اين ،اندنخو نماز جور اين ،عبادت جور اين فقط كنيممي فكر خاص مذهب يك بعنوان ما مثالً  است مذهبي ما

 گوييممي داريم سياسي باورهاي مثالً يا كنيد؟مي توجه .نيست عبادت اصالً ديگر جور است ادتعب ها اين كنيممي ما كه

 ،هستيد هويت هم باور آن با شما كه است اين مهم ،نيست مهم است چي آنطوري آن حاال است خوب بشود طوري اين اگر

 اينطوري اش بچه با ،بشود بيدار خواب از فالن ساعت مثالً  كند، زندگي اينطوري بايد انسان كه داريم شخصي باورهاي ما

 بايد ورزش مثالً بله .هستند باور همه اينها ،بخورد را چيز فالن ،كند برخورد اينطوري همسرش با دانمنمي كند برخورد

 داريم زيادي خيلي باورهاي ما ،است فكر جنس از وربا پس هستند، باور همه اينها .بكند ورزش نبايد گويدمي يكي بكند،

  .هستيم هويت هم آنها با كه

 جزو هم ها انسان ذهني تصوير و آره طالهايمان مثل مان، پول مثل مان اتومبيل مثل مثالً  است مادي چيزهاي ديگر يكي

 را خودمان اينكه براي دهيم؟مي ليلتق چرا .دهيممي تقليل جسم به را آنها ما اينكه براي افتد،مي مادي چيزهاي همين

 خشمگين كسي از رنجيممي ما وقتي است، درد هم ديگر يكي .هست جسم جور دو اين ،آره .ايم داده كاهش جسم به

 كنيممي فكر ،شويممي هويت هم آن با يعني ،متاسفانه داريممي نگه گيريممي را ها اين .اندازيمنمي فوراً را اينها شويم،مي

 اندازيمنمي را دردها ،شودمي مان الزم شايد داريم نگه يا بكنيم را عوضش ،بگيريم انتقام آن از كه باشد يادمان بايد را ااينه

  بيندازيم. فوراً بايد را دردها تمام درحاليكه

 ،است حضور هوشياري با همراه كه است واهمانش مثلث هم اينها صبر و شكر و استغفار يا عذرخواهي پس حال هر به

 است ذهني من ،است مشغولي خود مثلث يكي آن و .است آزادي و است نجات مثلث اين كه بينيدمي .است فضاگشايي

 در ،نداريد را دوم مثلث در يعني بهتر بيشتر چه هر شما اينجا در .است بهتر بيشتر چه هر است توقع بله ،است نفس



  Program # 793                                                                                    ۷۹۳برنامه مشاره 

  14صفحه: 

 باز لحظه اين اتفاق اطراف در را فضا وقتي .شده گشوده فضا ونچ ،كندمي فكر شما طريق از كه هست خدا اين ،اينجا

 دسترسي ما مركز به خدا ،داريم مقاومت ما اينكه به توجه با باال مثلث در .كندمي پيدا دسترسي ما مركز به خدا كنيدمي

 مثلثي بعدي مثلث در م،بريمي سر به درد و ذهن خواب در ما مثلث اين. در نيستيم خوابمان از هوشيار هم ما و .ندارد

 براي حداقلبا عينك هم هويت شدگي ها نمي بينيم  بينيممي زندگي عينك با ،كرديم باز مركزمان در را فضا ما كه است

  .هستيم صبر حال در و لحظه، يك

 آن شكر را خدا شكر را خدا گويدمي مرتب هم ذهني من ذهني، من شكر نه هستيد واقعي شكر حال در شما ديديد اگر

 قدر لحظه اين در من واقعاً  كه است عميق درك و ،است عميق شادي و رضايت حس و قدرشناسي يك شكر ،نيست شكر

 متعهد من و ،كنممي حس را سبب بي شادي ،كنممي حس را اش شادي اينكه براي ،هستم خدا جنس از كه دانممي را اين

 و درك اين با عمالً  شكر و ،كنممي شكر كار اين براي ،ناسمبش را ام شدگي هويت هم كه دهممي ادامه دارم و هستم

  .ندارد فايده شكر تند تند كردن شكر وارد طوطي وگرنه .باشد بايد شناسايي

 شما و ذهن به بكشد را شما خواهدمي نيرويي يك يعني ،است ديناميك اصطالح به است پويا تعادل يك هم صبر و

 بهم را تعادل اين خواهدمي و رويد،نمي شما كشدمي را شما كسي يك اينكه مثل رستد .بينيدمي و ايستاديد ،رويدنمي

 اين آگاهي تويش كه نيست صبري هيچ .دارد آگاهي ،دارد توجه ،دارد تمركز حالت صبر پس .گذاريدنمي شما و بريزد

  ه.بل .بشوم خالص شدگي هويت هم يك از اينكه براي كنممي صبر دارم من كه نباشد لحظه

 چه ،ديديد را صبر چه ،هستيد خوبي مثلث كه بدانيد ديديد خودتان در را ها خاصيت از يكي مثلث اين در اگر ها اين

 گرديدمي آدم دنبال اينكه يا و ديگران مالمت و سرزنش بجاي يعني شويد،مي متواضع داريد كه ديديد چه ،ديديد را شكر

 ،نبوديد بيدار كافي اندازه به كه مردم از حتي عذرخواهي و ،كنيدمي داريد عذرخواهي شما آن بجاي ،بيندازيد آن گردن

 لحظه اين به ذهني من از گرديدبرمي و .است يكي دو هر مردم و خدا از عذرخواهي ،نكرديد باز را فضا و كنيد، باز را فضا

   .است مفيدي كار خيلي عذرخواهي ،ثمثل اين به آوردمي قبلي مثلث از ،آوردمي ذهني من از را ما واقع در عذرخواهي

 كه فكري هر كه اين به است هوشيار انسان مثلث اين در بله، خداست، تيراندازش و كمان ما كه بينيدمي مثلثاين  در و

 خدا جنس از فكري هيچ و ،هستند گذرا و آفل چيزهاي به مربوط فكرها ،است جهان اين به مربوط كه ،آيدمي سرش به

  .نيست

  ٣١٠٧ تيدفتر دوم، ب ،يمثنو ،يمولو

  آن خداست د،ينا شهيدر اند آنكه          فناست يرايپذ ،يشياند هرچه
 قبل مثلث مثل و ،خداست جنس از كه هست زنده هوشياري اين كه دانيدمي ،ايد زنده هوشياري به شما مثلث اين در

 باشيم، پرست درد حتي اوقات گاهي ،باشيم پرست باور ،باشيم پرست فكر و بگيريم خدا بجاي را فكرهايمان ما كه نيست

 و ذهني من و جسمي هوشياري جزو اينها پرستي قبر ،پرستي خاك مثالً  مثل پرستي جسم پرستي جسم ،پرستي درد

 زمان .باشيم پرست زمان حتي باشيم، پرست مكان ،باشيم پرست جسم توانيمنمي خداپرستي بجاي ما ماست، نفس

 بگوييم بايد ،بگوييم نبايد موقع هيچ هم لحظه هر اصالً لحظه هر بگوييم يا لحظه هر ،است خاصي روز امروز كه پرستي

 بوديد ابدي لحظه اين به آگاه اگر شما و خداست جنس از و خداست لحظه اين ،است لحظه اين هميشه لحظه اين

  گذارد.نمي فرقي هيچ لحظاتش بين خدا كه فهميديدمي
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  15صفحه: 

 مثلث در و .خداست لحظه اين كنند،نمي فرق زير مثلث در بله .كنندمي فرق ها مكان كنند،مي رقف ها زمان مثلث اين در

 توهمات جزو ها آن همه براي ما. دارند بخصوصي هاي ارزش بخصوصي هاي زمان ،هستيم آينده و گذشته در ما چون قبل

   نيست. ما خدائيت به نيست خدا به مربوط هيچ ،ماست داد قرار و ذهن

  

  

ت اول **** یان   **  

   



  Program # 793                                                                                    ۷۹۳برنامه مشاره 

  16صفحه: 

 گنج از چيزي هيچ حتي حاال تا كه كساني براي ام داده توضيح كافي اندازه به نظرم به مهم مثلث تا دو اين از پس خوب

 دهممي نشان اي دقيقه سه كوتاه فيلم يك االن مثلث تا دو اين از پس ،شان براي باشد اي مقدمه يك اند، نشنيده حضور

 كه ديد خواهيم و شود،مي متولد دارد شاپرك بگذاريد را اسمش حاال پروانه يك اي، حشره يك از يلمف اين در كه شما به

 تكان دارد پا دارد چشم ،هست زنده اول .كندمي تعطيل را عقلش حشره آن، بشود متولد خواهدمي پروانه اينكه محض به

 .كندمي تعطيل را عقلش و درخت به چسبدمي ،شودمي متولد آن از پروانه اين كه شودمي وقتش كه همين ولي خورد،مي

  بكند. را كارش فكان كُن گذاردمي و

 كه اين به كنيد توجه شما خواهممي و است، كرم اوقات گاهي كه حشره اين از پروانه اين تولد شبيه ذهن از ما تولد

 اين علت .كنيمنمي تعطيل را مان ذهني نم عقل ما ولي ،شودمي تعطيل كلي به اوليه موجود آن عقل طبيعت در چجوري

 انتخاب غلط لحظه هر ما و ،باشيم داشته انتخاب قدرت كه داده را استعداد اين ما به خدا ،داريم آزاد اراده ما كه است

 عقب به زايمان و ذهني من از هستيم حضور هوشياري كه خودمان زايمان در كنيممي دخالت مان ذهني من با و كنيم،مي

 رفتار كه كنيد توجه خوب شما .كنيمب پلي بار دو است ممكن كنممي پلي است كوتاه كه را فيلم بنابراين پس ،آره .افتدمي

 ما جزوي عقل يعني شده تعطيل حشره اوليه عقل و شودمي اداره و ،شودمي كنترل فكان كُن همين بوسيله پروانه اين

  ذهني. من عقل

 تكان دارد بينيدمي است زنده اولش يواش يواش هست كه چه هر حاال حشره اين ختدر به چسبيده كه بينيدمي بله

 آن گرفتن جان به كندمي شروع پروانه اين اينكه محض به ولي ،دارد عقل البته هم ما ذهني من دارد چشم و خوردمي

 آن عقل نه ،دهدمي حركت يديگر عقل يك ديگر نيرويي يك را پروانه اين و .درخت به چسبيده ،خوردنمي تكان ديگر

 متولد دارد پروانه اين كه كنيد نگاه االن .كنيممي پلي بزرگ صفحه با هم بار يك هم شايد و .هست آنجا كه اي حشره

 باشد زنده كه ندارد لزومي ذهني من يعني ،كرده تعطيل اصالً  هم خودش،كرده تعطيل را عقلش قبلي حشره آن ،شودمي

 حشره اصالً آن ،كندمي رشد كافي اندازه به اينكه از پس و .كندنمي دخالت اصالً  و بله. .شودمي ولدمت ما حضور حاليكه در

 گويدمي موالنا كه همه اين و .بيفتد و بشود بايد كنده همينطور هم ما ذهني من .افتدمي و شودمي كنده درخت از اوليه

 اي نقطه يك از ،نكنيد استفاده حضور به رسيدن براي جزوي عقل از ،كنيد خاموش را ذهن ،باشيد خاموش يعني انصتوا

  دهد.مي نشان شاپرك اين روشني به نكنيد، استفاده شدگي هويت هم دانش از نرويد، ديگر نقطه به

 ذهني من آن ،افتاد آن ديگر االن درخت به چسبيد دوباره افتاد االن،بيرون آمد حشره اين توي از كه است اي پروانه حاال

 عقل با خودش پاي با و برود. بپرد خواهدمي االن و آورده در پر كه بينيدمي االن و .شد متولد جديد پروانه اين ،ادافت

 االن درآورده پر ،نشسته رويش ،است زندگي هم درخت كنيد فرض بگوييم كه درخت روي است حضور عقل كه جديد

  بله. ندارد وجود ديگر قبل حشره آن

 همان پيغام ترين مهم شايد تصوير اين در چجوري ببينيد آره ،را اين ببينيد صفحه تمام با شما هم ديگر بار يك خوب

 ،است ها شدگي هويت هم عقل كه بريممي بكار را مان ذهني من عقل ما كه ذهن به باشيد خاموش فرمان ،هست انصتوا

 كند. كار فكان كُن گذاريمنمي و .است شرهح همان عقل آن ،خوردنمي كار اين بدرد عقل آن و ،خدا بسوي رفتن براي

 به خدا لحظه اين تا دانم،نمي بگوييد :گويدمي كه شما براي البته خواند خواهم را ها اين البته گويدمي موالنا كه همين

  دانم.مي گوييممي ما آره .بدهد علم شما
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 كندمي قضاوت و ،كندمي مقاومت كه كسي نيمكمي مقاومت كه باشد يادتان ذهني من مثلث يا مشغولي خود مثلث آن و

 اذا اصطالح با خدا ذهن كندمي فكر خدا كه گويدميكه  قرآن هاي آيه همين مقابل در بنابراين ،دانممي گويدمي يعني

 ما دكن كار فيكون كُن تا ،باشيم تسليم بايد ما و ،كندمي تعيين خودش فكر با خدا را قضا وقتي يعني ،شودمي شروع قضا

  .نيستيم بلد ما و را كار اين است بلد خوب چقدر حشره يك كه ببينيد كنيد نگاه .بگيرد صورت اين دهيمنمي اجازه

 پروانه آن اينجا در حضور هوشياري آن كه همين ولي دارد، پا دارد چيز همه دارد چشم ببينيد حشره هست زنده االن و

 كه گذاردمي و ،دهدنمي كار اين در دخالت ديگر را عقلش يعني ،خوردنمي تكان ديگر چسبدمي بشود متولد خواهدمي

 در كند،مي كار هم اينجا در .كندمي كار دارد شودمي و باش فيكون كُن جان همه در .بكند را كار اين فكان كُن با زندگي

  .كند كار گذاريمنمي مان عقل با اه منتها .كندمي كار چيز همه در .كندمي كار هم گل كردن باز در .كندمي كار هم ما

 خراب كار بزاد خودش خواستمي اگر .ندارد زايمان كار در دخالتي و چسبيده و است ساكت چقدر حشره ببينيد آره

 اگر .است پوسته همين هم ما ذهني من واقع در و شود،مي پوسته يك به تبديل ،دارد عقل نه ،دارد چشم نه االن .شدمي

 پوست اين گويدمي موالنا چقدر وستپ .افتدمي پوسته بصورت ،بيرون بيايد آنجا از ما اصل يعني ما ورحض بدهيم اجازه

 را اوليه جسم آن درخت از آيدمي بيرونكه  ذره يك .بينيدمي شما طبيعت در را اش نمونه االن .است سطحي اين است

  .نشيندمي درخت روي خودش و كندمي

 با مردم بيشتر .آن عقل و اوليه حشره آن با نه ،باشيم تماس در خدا يا زندگي با حضور هوشياري با توانيممي هم ما يعني

 امكان كار اين دارند من درحاليكه ،بگيرند تماس خدا با خواهندمي ،هست حشره آن عقل كه شده هويت هم باورهاي

 را بالهايش و نشيندمي درخت روي خودش بعداً و ،كندمي را آن شده متولد تازه هوشياري همين كه بينيدمي ،بله ندارد.

 كه ما برعكس .ندارد وجود اينجا در مقاومتي هيچ .شودمي و بشو گويدمي است زندگي نيروي همه ها اين .كندمي باز

 باورهاي آفل چيزهاي سوي رويممي و كنيممي قضاوت كنيممي مقاومت ،كنيممي قضاوت ،كنيممي مقاومت لحظه به لحظه

 بال ،دارد چشم بينيدمي االن .آوريمنمي در را بالها اين موقع هيچ و تقليد با گرفتيم مردم از كه باورهايي ،ساخته پيش از

 من هم را اينها آره پس بله، ببخشيد، بله ،بپرد توانستنمي اول موجود ،بپرد تواندمي اين است جديدي موجود اصالً  دارد

  :خوانممي برايتان نوشتم

 تبديل قبل كرم يا حشره پروانه شدن ظاهر موازات به. است پروانه اين شدن زاييده شبيه ذهني من از ناظر حضور زايش

 ذهن( افتد مي كار از حشره عقل يعني قبل عقل پروانه شدن ظاهر هنگام كه كنيد مالحظه. شود مي پوسته يك به

 اوست دم و است زندگي عقل كه ديگري عقل دهيمنمي رهاجا ما .كند مي هدايت را او ديگري جديد عقل و ،)كن راساكت

   :كه شودمي دار معني بيت اين اينجا در كند هدايت را ما

١٣٤٤مولوي، ديوان شمس، غزل شماره   

بپذير  دمِ او جان دهدت رو ز نََفْختُ  

ست، نه موقوفِ عللكاِر او ُكْن فَيَُكون   
 او فكان ُكن يا و فيكون كُن و او دم درحاليكه ،دانيممي جهان اين در را ها علت ما قبالً  كه است حشره عقل مال علل

 نيروي زندگي كننده متحول اصطالح به نيروي ،زندگي كنندگي باز نيروي ،زندگي بالندگي نيروي ،شودمي و بشو گويدمي
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 در چطور .زايمان اين ستني حشره فكري علل موقوف آره .كندمي كار آره دارد معني يك همه اينها زندگي كننده تبديل

  گفتيم باشد يادتان هم را بيت دو اين شما بله، گذاريم،نمي مان گيحشره عقل با ما اينكه براي ؟اين شودنمي انجام ما مورد

٢٤٦٦مولوي، مثنوي، دفتر اول، بيت   

دويم اندر مكان و المَكانمي              پيِش چوگانهاي حكمِ ُكْن فَكان  
 اتفاق تعيين با لحظه هر كه شودمي و بشو حكم بله ،ما مركز به بگذارد را پايش خدا گويدمي و كنيم باز را فضا ما اگر و

دويم. يعني المكان ما، البته المكان ما ما در مكان و المكان مي ،گيرد، بلهذهن خدا صورت مي يا قضا بوسيله لحظه اين

و چقدر  ،شودن ذهني داشته باشيم، چقدر كوچك ميو مكان ما فرم ماست. اينكه چقدر م ،زنده شدن به بينهايت اوست

كند، مثل چهار بعد ما چطور تغيير مي ،شود، اين فرم ما يا مكان ماشود، همه اينها يا بعد از اينكه فضا باز ميفضا باز مي

دهد، ما مي دهيم صورت بگيرد. آن حشره اجازهكه ما اجازه نمي .ش بستگي به چوگانهاي حكم كن فكان دارداهاينها هم

  دهيم. نمي

توانيم از حشره ياد خواهيم به حضور برسيم، اين امكان ندارد. ما يعني نميمان ميما با همين عقل جزوي يا من ذهني

كه بدانيم كه چوگانهاي حكم كن فكان در هر لحظه در كار است، ما بايد تسليم باشيم. مقاومت را به صفر برسانيم.  ؟بگيريم

كند. و بيت دوم يم، مثلث دوم باشيم. ما بايد بدانيم كه مكان و المكانمان را در اين لحظه او تعيين ميمثلث اول نباش

  :گويدمي

٣٤٥٦مولوي، مثنوي، دفتر دوم، بيت   

 اَْنصِتُوا را گوش كن، خاموش باش
 چون زبانِ حق نگشتي، گوش باش

كنيم ذهنمان كند. ما خاموش نميزند، دخالت نمينميكند، موقع زاييده شدن پروانه حرف آن حشره انصتوا را گوش مي

انصتوا را گوش كن خاموش باش. تا زاييده نشدي، تا پروانه نشدي، آن پروانه، دوباره  :گويدرا. بيخودي نيست كه موالنا مي

بگذار كن زند، تا آن موقع فقط گوش بده، ساكت باش. روي درخت ننشستي، بال درنياوري و خدا از طريق تو حرف نمي

ببينم  ،و ما هم مثل حشره عمل كنيم. بله مگذاريم. حاال، اميدوارم از حشره ياد گرفته باشيكه نمي ،فكان كارش را بكند

و حشره هم يادتان باشد، تولد  ،بيت بعدي چه هست. بله اين ابيات را هم قبالً خوانديم كه شما دو تا مثلث يادتان باشد

  شود:دار ميال اين بيت در ارتباط با آن حشره معنيپروانه يادتان باشد، خوب حا

٢٧٢٥مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بيت   

 صبر و خاموشي َجذوبِ رحمت است

 وين نشان ُجستن، نشانِ عّلت است
ها هويت شدگيآن حشره چون يك موجود طبيعي است، مريض نيست مثل ما. در مركزش مرض من ذهني ندارد كه هم

جذب كننده شديد  ،گويد صبر، مثلث صبر و خاموش بودن، ذهن را خاموش كردنزاد نگذارند. ميآ ،ول نكنند آدم را
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خواهيد بركت زندگي را زندگي با كن فكان به شما اثر بكند، صبر و خاموشي. يعني بايد رحمت الهي است. يعني شما مي

لث اول به مثلث دوم صبر و خاموشي الزم ذهن را خاموش بكنيد. با دانش ذهني دخالت در تبديل هشياري نكنيد. از مث

و بيا به تو بگويم چطوري  ،است، نه هي تند تند حرف زدن و قضاوت كردن و بد و خوب كردن و تو بلد نيستي و من بلدم

ساعته به عبادت هم مشغول باشيد، باز هم فايده ندارد. براي اينكه من  ٢٤است و اينها. نه. تا كن فكان كار نكند، شما 

  تان دارد خرابكاري كند. يذهن

كند دنبالش باشي، اين نشان مريضي ماست، نشان علت هاي كه او تعيين ميني و نشانهكگي كار باينكه تو با عقل حشره

هويت شدگي رسد خاموش باشيم؟ براي اينكه در مركز ما مريضي وجود دارد، هماست. چرا ما عقلمان به اندازه حشره نمي

  است، مريضي است. 

  ٢٦٧٧ تيدفتر سوم، ب ،يمثنو ،يمولو

  ست يآفت يشناساز آن در حق كه               ست يگفتند: در دل عّلت ايانب
توانيم هويت شدگي با چيزها وجود دارد، هشياري جسمي وجود دارد، بنابراين ما با آن عقل خدا را نميدر مركز ما هم

نيست. اينكه آدم اجسام اين جهان را بپرستد  بشناسيم. باورپرستي كه خداشناسي نيست. دردپرستي كه خداشناسي

  توانيم خاموش باشيم. اين نشان مرض است كه ما نمي :گويد كهكه خداشناسي نيست. بنابراين موالنا در اينجا مي

٦٢٧٢مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بيت   

آيد از جانان، جزاي اَنِْصُتوا                          اَْنِصتُوا بپْذير، تا بر جاِن تو  
ساكت باش و خاموش باش و ديگر انصتوا را اينجا اينقدر خوانديم،  :گويدساكت بود. تكان نخورد. ميحشره چكار كرد؟ 

گويد گويد خاموش باشيد، ذهن را ساكت كنيد، آيه قرآن است تا مگر مورد رحمت الهي قرار بگيريد. ميفرمان انصتوا، مي

يستم تو، از خدا، از جانان پاداش خاموش باشيد بيايد. تا بر جان تو، بر س ،شما بيا خاموش كن مثل آن حشره ذهنت را

  يعني تبديل بشوي در اين، حضورت، هشياريت، از ذهن بيايد بيرون. 

گذاريد او به مركز شما بيايد، يعني خدا درست كند كار را. تا زماني جزاي انصتوا، كن فكان است، لطف خداست. شما مي

ماند، تا ذهنش را خاموش نكني، خدا مثل طبيب مي :گويدايمان خبري نيست. ميكنيد از اين زكه با من ذهني دخالت مي

  شنوي. حرفش را نمي

٧٢٧٢مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بيت   

بر زمين زن زرّ و َسر را اي َلبيب          گر نخواهي ُنكس، پيش اين طبيب  
يم مثلث دوم، آمديم فضا را باز كرديم، خواهي اين بيماري برنگردد، عذرخواهي كردگويد اگر ميلبيب يعني خردمند، مي

خواهي توانيم ساكت باشيم، ميو مثل حشره نمي ،كنيمخواهيد اين بيماري كه هي ما من ذهني را دخالت ميشما مي
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خواهي اين بيماري قبلي گويد فقط زندگي است و خداست، ميبيماري برنگردد، پيش اين طبيب الهي، تنها طبيب مي

تواند بخرد و عقل هويت شدگي با زر يعني پول يا هر چه كه پول مينگردد، در اين صورت زر يعني همهويت شدگي برهم

هويت شدگي با و هر چه كه از هم ،گويد راگويد، هر چه ذهن ميگويد، ذهن ميهر چه كه سر مي ،يا باورها، سر، سر

  بيب يعني خردمند. اي خردمند. ل در تو است، اين را زير پا له كن چيزهاي اين جهاني

يعني ما اگر بخواهيم مثلث اول را به مثلث دوم تبديل كنيم، بايد خاموش باشيم. بگذاريم كن فيكون كار كند. اگر شما  

حرف بزنيد، دخالت كنيد، اين آزادي، آزاد شدن و تبديل صورت نخواهد گرفت. نياييد شما با عقل من ذهني كار كنيد. 

بينيد، اين تصوير درست موقع زايمان را ه است. بله اينها هم دوباره تصاويري است كه ميعقل من ذهني شبيه عقل حشر

شويم، نه ساله ده ساله دهد. آيا وقت زايمان همه ما فرا رسيده است يا نه؟ بله. از كي؟ وقتي هفت هشت سال مينشان مي

و  ،وجود دارد كه ده سالمان است اين صورت بگيردشويم. يا اينكه پروانه ديديد از توي حشره آمد بيرون، امكان اين مي

كه اصل عشق  ،اش با عشق ياد بدهدتواند فرمان انصتوا را كه اين حشره بلد است اجرا كند، به بچهپدر و مادر عشقي مي

  است، اصل فكرهاي من ذهني نيست. 

و اين دارد متولد  ،حشره ساكت استدهد كه دوباره در اين حالت دهم، ببينيد نشان ميچند تصوير از اين نشان مي

دهد، پوسته من ذهني را و پروانه و همين طور در حال افتادن است. اين عكس در حال افتادن پوسته را نشان مي ،شودمي

دهد، قبالً به وسيله حشره وصل شده بود. آمده بيرون. اين يكي وصل شدن پروانه به درخت را به طور مستقيم نشان مي

ي كه من ذهني دارد، هشياري به وسيله من ذهني به درخت زندگي وصل است كه نيست ديگر. اسمش جدايي االن هم كس

  است. وقتي مقاومت دارد، قضاوت دارد، همانيدگي دارد، يعني در جدايي است. 

 ،و قضاوت بد استشما امروز با اين توضيحات و با اين اشعار موالنا بايد قبول كنيد يا عميقاً درك كنيد كه چقدر مقاومت 

كند، مقداري كند و قضاوت ميدانيم. هر كسي كه مقاومت ميو مضر است و مخرب است. و ما اينها را نشان قدرت مي

گويد من دانش دارم، دانشمند هستم. در پايين خواهيم ديد كه باز هم آن ابياتي كه قبًال بالد. ميدانش دارد، به خودش مي

  ؟ يي بيايد، درست استگذارد دانش خدادانم، در اين لحظه نمي يگويد مخواندم، كسي كه مي

دهيد كه پرهاي شما را هم دربياورد. موالنا اين هم كه تصوير آخري است كه پر درآورده. آيا شما به كن فكان اجازه مي

ت. مسئوليت اينكه از اجازه داده. مسئوليت اجازه دادن اينكه پرهاي شما دربيايد به شما بستگي دارد. مسئوليت شما اس

ي خوشگلي شما متولد كنيد، يعني حضور خودتان را، اين مسئوليت به عهده شماست. شما اي همچو پروانهيك حشره

  آيد به من كمك كند؟ توانيد بگوييد چرا يكي ديگر نمينمي
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، ذهنش را تعطيل كرده. بينيد كه حشره ساكت استبله اجازه بدهيد، اين عكس را من دوباره نشان دادم. در عكس مي

كنيم، مان ميدانيم كه هر فكري كه با من ذهنيو ما نمي ،خورد، تكان بيجا. براي اينكه هر تكاني بخورد بيجا استتكان نمي

  كنم دوباره شما ببينيد. كنيم بيجا است در اين راه. بزرگش ميكنيم، هر فكري كه ميهر عملي كه مي

٢٠٧٢بيت مولوي، مثنوي، دفتر چهارم،   

بهر اين آمد خطاب اَنِْصتوا                       پيش بينا، شد خموشي نفع تو  
كشد بيرون، خاموش شدن حشره يا ميدارد كند. بينا كه اين پروانه را از حشره بينا، اوالً خداست كه با كن فكان كار مي

است. از اين حشره به نفع كل سيستم به نفع حشره است، آن كرم معادل خاموش شدن من ذهني ماست، به نفع ماست. 

شود. از ما هم بايد حضور متولد شود. اصالً براي اين آمديم اينجا ما. براي اين اينجا هستيم ما. اينجا ببايد اين پروانه متولد 

نيامديم كه ما مقدار زيادي پول دربياوريم، دو سه تا بچه يا بيشتر بزرگ كنيم، آنها را به جايي برسانيم و بعد بميريم برويم. 

پيش خدا و حرف نزدن و دل دادن و تن دادن به كن فكان نفع توست. براي همين خطاب انصتوا  يگويد خاموشه. مين

  كنيم. آمده يعني خاموش باشيد. ولي ما به فرمان گوش نمي

٣١٧٤مولوي، مثنوي، دفتر دوم، بيت   

 چون مبارك نيست بر تو اين علوم

 خويشتن ُگولي ُكن و، بگذر ز شوم
كرد كه نه من خودم اين را افتاد؟ اگر فكر ميگذاشت اين پروانه متولد شود، چه اتفاقي ميما اگر اين حشره نميبه نظر ش

هويت گويد اين علومي كه باهاش همبه فكر خدا يا كن فكان او. مي مشوزايم ديگر. تسليم نميباالخره يك جوري مي

اصلي آمدنت كه زنده شدن به بينهايت اوست، نائل بشود، اينها كني تا به منظور شدي و در ذهنت از آن استفاده مي

  اندازد. كني زايمان را عقب ميمبارك نيست به تو. هر فكري مي

هويت هستي، االن در اين تصوير اگر اين چون مبارك نيست بر تو اين علوم، علومي كه از كتابها ياد گرفتي يا باهاش هم

شود. پس بهترين كار اين د كه من اجازه بده حاال يك ذره كمك كنم، كار خراب ميحشره شروع كند به فكر كردن، بگوي

گويد يعني آن چيزي كه من ذهني مي. »خويشتن گولي كن و بگذر ز شوم«است كه ساكت باشد اين حشره يا من ذهني ما. 

ن، احمق. نسبت به من ذهني عقلي نيست و ساكت باش. گول يعني ناداعقلي است و من بايد دخالت كنم، بگو نه بيبي

  گذارد زايمان صورت بگيرد. گول باش، نادان باش. بگو اشكالي ندارد. من ذهني يا عقل حشره با عاقل بودنش است كه نمي

ما شومي دارد، بدشگون روانه يا حضور متولد بشود، براي خواهد بگويد كه اگر من ذهني حرف بزند و نگذارد اين پولي مي

توانستيم در ده سالگي بگذاريم پروانه شود. ما ميبينيد كه دردهاي ما بيشتر ميروي، شما ميه باالتر مياست اين، هر چ
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حضورمان از اين كرم يا حشره بيايد بيرون. ولي نفهميديم كه ادامه اين كار و حرف زدن ما با ذهن حشره شوم است. 

    نفهميديم. حرف زديم. درست است؟

٥٣١٧م، بيت مولوي، مثنوي، دفتر دو  

يا الهي، َغيْرَ ما َعَلّْمتَنا                           چون ماليك گو كه: ال ِعلْمَ لَنا  
گويد كه من علمي ندارم قبالً هم خواندم. مثل فرشتگان بگو يا مثل اين حشره بگو كه من علمي ندارم. اين حشره هم مي

  ها اين كرم. ي موقعدهي. خودش را تسليم كرده حشره. بعضغير از آن علمي كه همين لحظه تو به من مي

نیست جز آنچه خود به ما آموختی.  مانند فرشتگان بگو: خداوندا، ما را دانشی  
  اين آيه قرآن است كه قبًال خوانديم. شايد اينجا هم باشد. بله، 

٣٢)، آيه ٢قرآن كريم، سوره بقره(  

.  

»اى دانشى نيست. تويى داناى حكيم.آموخته  گفتند: منّزهى تو. ما را جز آنچه خود به ما«   
و بگوييم خدايا در اين لحظه ما دانشي نداريم. يعني اين  ،توانيم در اين لحظه درك اين حشره را داشته باشيمآيا ما مي

خورد. اينها دانش نيست. بريم تا به او تبديل شويم، ناقص است و به درد نميما به كار مي هويت شده ذهني كهدانشهاي هم

بينيد كه اينجا انصتوا و دهي. براي اين كار ذهن من بايد ساكت باشد. ميمگر دانشي كه با كن فكان اين لحظه به من مي

يد كه االن كه من ذهني داريد، اين من ذهني درست گويد ما را علمي نيست، خيلي خيلي اثر دارد. شما بدانهمين كه مي

ديديد، قبل از اينكه مثل اين حشره است، از توش بايد شاپرك هشياري ما بيرون بيايد. اصًال شما اولش اين حشره را مي

  گويد:يگويد موالنا. مشد كه از توي آن يك همچو چيزي بيرون بيايد. بله چقدر جالب مياين بيايد بيرون، باورتان مي

٣١٧٢مولوي، مثنوي، دفتر دوم، بيت   

ترك حيلت كن كه پيش آيد دَُول        چون نكردي هيچ سودي زين ِحَيل  
هويت شدگي تا حاال با من ذهني در اين كار تبديل دخالت كردي و اين حيله بوده. يعني فكر كردن به وسيله فكرهاي هم

حاال تو بيا يك مدتي ذهن را خامش كن، ترك حيلت كن  ،رفتيگاي نحيله بوده، تا حاال هيچ سودي نبردي، هيچ نتيجه

كه اين دولت يا نيكبختي زنده شدن به حضور براي تو پيش بيايد. بگذار او ترا متحول كند، تبديل كند. پروانه را از توي 

  تو بيرون بياورد. از اين كرم من ذهني. 

٣٣١٧مولوي، مثنوي، دفتر دوم، بيت   

طلب َرُبّ اْلـِمنَنتركِ َفن گو، مي             بَر ز فَنچون يكي لحظه نخوردي   
كردي، ميوه نخوردي. و شما به خودتان ات در اين كار تبديل دخالت ميگويد تا حاال يك لحظه هم از اينكه با من ذهنيمي

سيدم جز اينكه ام خدا خدا كردم، آيا به جايي رام عبادت كردم، با من ذهنيبا من ذهني تا حاال نگاه كنيد ديگر. بگوييد
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ورزي، دردهايم زياد شد. آيا به تدريج كه من سنم رفته باال، از دردهاي من ذهني، مثلث اول، مثل رنجش، مثل كينه

هايم را كمتر هويت شدگيچشمي، مقاومت، قضاوت و اينها در من كمتر شده. آيا من هم جويي، حسادت، چشم و همانتقام

گيرد. پس تو ن، فن باز هم يعني كارهايي كه بر اساس فكرهاي من ذهني صورت ميكردم؟ شناسايي كردم؟ نه. پس از ف

  هاي من ذهني را بگذار كنار. ترك فن كن. بيا فكر كردن بر اساس انگيزه

كنيم؟ با فضاگشايي و تسليم. اگر در اين لحظه را. و چطوري طلب مي نعمت هاچي را طلب كن؟ ربِّ المِنَن يعني خداي 

آزادي است.  را توانستيد خاموش كنيد و فضا را باز كنيد، اين همان طلب كردن ربِّ المِنَن است. بهترين نعمت شما ذهنتان

  توانيم اين كار را بكنيم؟ دهد. ما هم ميكه اين پروانه دارد انجام مي .ها استهويت شدگيبهترين آزادي، آزاد شدن از هم

١١٣٠مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بيت   

'تا بگيرد دست تو َعلَّمْتَنا                           'يك، گوي: ال ِعْلمَ لَناچون مال  
شود. تان صفر ميدانم، قضاوت دانم، پس اگر شما واقعاً بگوييد نميمانند فرشتگان بگو در اين لحظه من علمي ندارم، نمي

ا چي بگيرد؟ دانشي تو ر دانم تا دست دانم. بله. به طور اصيل بگو نمي گويد نميمن ذهني هيچ موقع به طور اصيل نمي

  دهد، دست تو را بگيرد. لحظه به تو مي كه در او در اين

دست تو را بگیرد.» جز آنکه به ما آموختی«  تا» ما را دانشی نیست«مانند فرشتگان بگو:   
و مرا كنم، تگويد، به تو دانش بدهد. نه به ذهنم، من خودم را تسليم مييعني اين لحظه تو به من، به خدا يا زندگي مي

آيد. ما كمان و تيراندازش آيد. از آنور ميها نميهويت شدگيتبديل كن. و پس از تبديل شدن دانش من باز هم از هم

  خداست. 

  ٦٢٠ تيدفتر اول، ب ،يمثنو ،مولوي

   خداست راندازشيكمان و ت ما                    ز ماست يآن ن ر،يت ميبپّران گر
  دار هستند. امالً معنيخوب رسيديم به دو بيت اول غزل. االن اين ابيات ك

١٩٤٩ ةمولوي، ديوان شمس، غزل شمار  

 آنچه مي آيد ز وصفت اين زمانم در دهن
 بر مريِد مُرده خوانم اندر اندازد كفن

١٩٤٩ ةمولوي، ديوان شمس، غزل شمار  

خورده است خود مريدِ من نميرد، كآبِ حيوان  

 وانگهان از دستِ كه؟ از ساقيانِ ذُوالِمنَن
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هويت شدگي بود يا كنم؟ با مثلث اول كه مقاومت، قضاوت و همان بپرسيد من االن خدا را چطوري وصف ميشما از خودت

يا نه اين قدر با مثلث دوم كار كرديد كه اصًال آثاري از من ذهني  ،كنمبا مثلث دوم كه فضا را باز كردم و صبر و شكر مي

تان بينهايت است. اگر از توي ايد و اندازهشده و شما آزاد شدهها شناخته شده و ال هويت شدگيدر شما نيست. همه هم

 ؟تواند با كن فكان متولد شودتواند متولد شود، از توي حشره من ذهني ما اين پروانه حضور ما نميحشره يك پروانه مي

  كنيم. ؟ نه ما كار نمي!سخت است

ر را كرديم براي شما. گفت فكر آن است كه راهي باز كند، خواهم تكرار كنم تعريف كار و تعريف فكهاي قبل نميدر هفته

تواند فكر كند، پس از يك كنيم، زندگي از طريق ما ميفضا را باز ميما راه آن است كه شاهي پيش بيايد. پس وقتي كه 

ذهني كه خدا من ذهني داشته باشم خدا را ببينم. چون من  آيد، يعني نه اينكهشويم. شاه پيش ميمدتي به او زنده مي

زند، حداقل شما باور كنيد كه شويم. يك انساني مثل موالنا اينطوري حرف ميتواند ببيند. پس ما به او زنده ميرا نمي

مان دخالت مان در كار زايمانمان، با عقل حشرگيشود. چرا ما اين قدر نااميد هستيم؟ براي اينكه جمعًا با من ذهنيمي

  . كنيمكرديم و االن هم مي

گوش بدهيم، بايد پيوسته روي خودمان كار كنيم و متعهدانه كار كنيم تا به نتيجه برسيم. يكي از  نما بايد به سخن بزرگا

گي است. آن عقل حشره كه اشكاالت ما كار نكردن است. قانون جبران است. قانون جبران را رعايت نكردن، عقل حشره

شويم. آخر چطور ممكن بتوانيم به خدا زنده گوييم كه ما كار نكرده مييش زرنگي است. مايا عقل من ذهني است، يكي

و يكي هايتان را نشناسيد، هويت شدگياست شما خودتان بر اساس خودتان با هشياري خودتان، با مسئوليت خودتان هم

  بعد آن موقع به خدا زنده شويد، به وحدت برسيد؟ يكي نيندازيد 

. نمي توانيد توانيد؟ نهتوانم انجام بدهم؟ نه. شما براي من ميكند؟ نه. من براي شما ميتواند شناسايي كس ديگري مي

گوييم فالني دهيم به كار وحدت، كار بازگشت از اين جهان به زندگي، ميآوريم تعميم ميولي ما كارهاي اين جهاني را مي

چيزي نيست. يا بيايد يكي حضور بدهد به  نهمچواو رسيد، يكي هم بميرد، حضورش به ما برسد.  مرد، اين همه پول به

  شود.من. بايد كار كنيم. قانون جبران است. زير پا گذاشتن قانون جبران عقل حشرگي است. تا شما كار نكنيد پيوسته، نمي

لي مهم گويد خين چيزهايي كه امروز موالنا به شما ميهميخوشبختانه اين برنامه با اشعار موالنا در اختيار شما است. 

كند، براي اينكه به خدا زنده معرفي مي خدابينيد يك انساني مثل موالنا كه خودش را ساقي هستند اينها. پس شما مي

شناسد و مي ،شناسد كسي را كه به او زنده شدهو مي ،شده، هر كسي كه به او زنده شده، متوجه هست كه به او زنده شده

هزار تا بركت از اين  ،كندت ديگر. و آن كسي كه به او زنده شده، او را وصف ميكسي را كه به او زنده نشده. ساده اس
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شناسد، هايش را ميهويت شدگيخورد به آدمي مثل ما كه من ذهني دارد، همشود، وقتي ميوصف در جهان پخش مي

  شود.اندازد زنده ميكفنش را مي

ريد زنده شويم. مريد هشيار شويم. همين االن اگر شما تصميم خواهيم مُ ريد مرده هستيم. ما ميخيلي از ما انسانها مُ

و درك كنم و كاري هم  ،و هر روز اين آموزشها را به كار ببرم ،خواهم به آموزشهاي موالنا متعهد بشومبگيريد كه من مي

روم به ده نفر يشناسم، يكي جمع، من از جمع تقليد نخواهم كرد، مبه ديگران ندارم، اين دو عامل مزاحم را هم مي

دانند كه عقل حشرگي گويند برو دنبال كارت. ما عقل حشرگي داريم. نميگويم بياييد شما هم به اينها گوش بدهيد، ميمي

  كنند كه عقل به اصطالح وحي آنوري است. است، فكر مي

خورد. اين عقل به درد نمي فهمد كهكسي كه عقل كرمي دارد، عقل آن حشره را دارد، يعني عقل من ذهني را دارد، نمي

هويت شده باشد. سواد كتابي در گرفت. ممكن است سواد خيلي بااليي داشته باشد. ولي باهاش هموگرنه دنبالش را نمي

خوانم. در اين راه فضاگشايي و ديد زندگي خورد. حاال من سواد كتابي دارم. كتاب خواندم. االن هم مياين راه به درد نمي

  افتد. فكر زندگي و بايد بگذاري زندگي از طريق شما فكر كند، اين جا نمي كار زندگيو 

هويت خورد اينها كفن همكنم، به آدمها كه ميشود و من پخش ميگويد از وصف تو آن چيزي كه در من زنده ميمي

يد مريد حقيقي باشد. پس ريد توست، اگر مريد توست باگويد اگر كسي، يك انساني بفهمد كه مُاندازند. ميشدگي را مي

پس چنين آدمي كه مريد حقيقي است و ديگر از جهان چيزي . »بيت دوم« ،تو به او كمك كني ،بنابراين بايد تسليم باشد

خواهد، اين آدم از آنور آب خواهد، دانش نميها انرژي نميهويت شدگيخواهد، از همخواهد، انرژي اين جهاني نمينمي

گيرد؟ از ساقيان تو. خوشبختانه ساقيان او هستند، مي گيرد. اينها را از دست كيگيرد، دم او را ميميگيرد، آب زندگي مي

اند؟ ساقيان او هم اگر نباشند، شما االن ياد گرفتيد فضاگشايي را و كمك گرفتن مستقيم از كساني كه به او زنده شده

  :گويدخدا. بعد مي

١٩٤٩ ةمولوي، ديوان شمس، غزل شمار  

 اي ِنجاِت زندگان و اي حياتِ مردگان
 از درونم ُبت تراشي، وز برونم ُبت ِشكَن

اند به اند. يعني زنده شدهزندگان يعني كساني كه به من ذهني هنوز زنده هستند. مردگان، آنهايي كه به من ذهني مرده

آن عقل حشرگي را دارند، تو هستي.  ي كساني كه به من ذهني هنوز زنده هستند وگويد كه نجات دهندهتو. پس دارد مي

كنند. به تو شان تو هستي. تو را دارند زندگي مياند به تو، زندگياند و زنده شدهو آن كساني كه نسبت به من ذهني مرده

  اند. زنده شده
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. از درونم كني؟ همين مصرع دوم را نگاه كنيداي نجات زندگان و اي حيات، يعني اي زندگي مردگان، تو چطوري عمل مي

سازد. خوب چطوري درون ما او بوده. يعني اوست كه دارد اين فكرها را ميدر تراشي، پس معلوم شد اين بت تراش بت مي

شكند. پرستيم. ولي فوراً موضوع فكر را ميآورد. ما فكرپرست هستيم و فكر را ميسازد؟ از درون فكرها را به وجود ميمي

  سازم.نه به اين بتهايي كه من مي ،به بت تراش توجه كنگويد گويد به ما؟ ميچه مي

شويد كه تا حاال فكر كننده هم او بوده. اين فكرهاي شما بت بوده و شما چطور به اين فكرها يعني شما االن متوجه مي

شماست، خود سازد همين جا بغل توجه كرديد، اينها شما را ربوده، توجه شما را دزديده برده. آن كسي كه اينها را مي

تراشي، يكي ممكن است اينطوري بخواند: از درونم بت تراشي. آن هم يك شماست، چرا به او توجه نكرديد؟ از درونم بت

جورش است. ولي بهتر است بخوانيم در درون من تو هستي، من نيستم. تا حاال اشتباه ديدم، با عقل آن حشره ديدم. با 

  ام است. كردم من هستم. من ذهنيام ديدم، فكر ميام ديدم، با عقل من ذهنيعقل كرمي

گوييم چيزهاي آفل و گذرا؟ براي شكني، تا حاال نشكسته، براي چه ميمرا هم ترا تراشيدي. ولي چون مرتب مي من ذهني

اي فهميم؟ يك كسي در درون ما بتهگويد به شما؟ از اين ما چه ميشكند. خوب اين چه ميسازد، مياينكه هر چه مي

دهد، اينها معنيش چه هست؟ يعني اين چيزهايي كه فكر به تو نشان مي شكند.تراشد و مرتب اينها را ميفكري را مي

هويت نشو. توجه شما را جذب نكند. اينها ترا به خودشان جلب نكنند. تو تمام توجهات را نگذار اينها بدزدند. با اينها هم

  آيد. از من مي شو. هويت توبهويت تو برگرد با من هم

دهيم، بعد مثلث دوم را بايد تشكيل دهيم، كسي اصالً به فكر مثلث دوم مگر نگفتيم كه اول آن مثلث اول را تشكيل مي

  نيست كه، موالنا به ما گفت ما از ايشان ياد گرفتيم. درست است؟ 

خواهند بيشتر از تو داشته ، ميدانم تو ميدانند، بهتر از  گويند ميهمه يا در حال مقاومت هستند، يا قضاوت هستند يا مي

آورد هويت شدگي با چيزهاي آفل است. كي اينها را به وجود ميهويت با چيزهاي آفل هستند كه پايه اين همو هم باشم

افته گويد بابا به اينها نچسب. خوب اگر به اينها نچسبي، اين فكري كه مرتب بگويد اين؟ ميشكند؟ به تو چه ميو فوراً مي

شود، چون اينها همه فكرهايي هستند كه تراشيده او هستند. ند ميشود و كُند ميشود، يكي پس از ديگري، اين كُمي

پرستيم. وگرنه كه اين فكرها هويت گذرد، ما اينها را ميبتها هستند. اين فكرها كه يكي پس از ديگري از ذهن ما مي

  نداشتند. 

هويت شود و مومنتوم دارد، مقدار حركت دارد، ما باهاشان همتند از ذهن ما رد مي هر فكري كه بدون اختيار ما تند

برد سازد و از بين ميكه اينها را يكي مي مي دانستيدولي اگر شما  .پرستيمهويت هستيم، ميهستيم. با هر چيزي كه هم
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شديد، آمديد، باورپرست نميي به خودتان مياش را بپرست، يك كمگويد اينها را نپرست، برگرد سازندهو دارد به شما مي

شديد، زمان شديد، مكان پرست نميشديد، آدم پرست نميشديد، پول پرست نميشديد. دردپرست نميبت پرست نمي

  شكنيد، اينها همه بت هستند. شديد و همه بتها را ميپرست نمي

يي كه هنوز من ذهني دارند. پس فضا را باز كنيد او آيا شما قبول داريد كه نجات دهنده زندگان او هست؟ يعني آنها

شويد. مقاومت و قضاوت را به صفر برسانيد. شما قبول داريد كه موالنا بدهد، تسليم بقدمش را بگذارد به مركز شما، نجات 

ام و مثل كنم، حيات من تو هستي. حيات مني كه به من ذهني مردهمن به تو زنده هستم و ترا دارم زندگي مي :گويدمي

تراشي و اين بتها را از ام؟ انصتوا، دخالت نكردم. ديدم كه درون من بت ميو چطوري متولد شده ،امآن پروانه متولد شده

  بري. بين مي

دهد. بايد دهد پس بيت كار نميهر كدام از اين ابيات بايد روي شما اثر بگذارند. اگر تغييري در رفتارتان و فكرتان نمي

ي بداين ابيات معني اوانيد، سه باره بخوانيد، صد بار بخوانيد، دويست بار بخوانيد، هزار بار بخوانيد، تا بفهميد. دوباره بخ

اش را به صورت ساده شده معني كنيد، برويد جلو، ندارند، شما نبايد اينها را ترجمه كنيد، يك بيت است، معادل ذهني

ادبيات بلد نيستيم، ما از معاني اينها استفاده ما خودتان. ما كه اديب نيستيم، معني كنيد، برويد جلو، بايد اعمال كنيد به 

  گويد:خوانم. ميبرايتان مي ١٤٦٢كنيم، بله، اين دو بيت را از غزل مي

١٤٦٢مولوي، ديوان شمس، غزل شماره   

 صورتگر نّقاشم، هر لحظه بتي سازم

ها را در پيشِ تو بگدازموانگه همه بت  
كنم، صورتهاي ذهني، فكري. پس من نقاش هستم. كسي كه توانيد اين كار را بكنيد. من صورت درست ميبينيد ميمي

  . هكند، حاال با او يكي شده. از اين چيزهاي ساخته شده دست برداشتفهميده اوست كه اينها را درست مي

فهمي بيني. ميفريدن، آفريننده را هم ميآفريده همين فكرها هستند. وقتي بنگري در آ؛ بگذر ز آفريده، بنگر در آفريدن

آفريننده تو هستي. با آفريننده يكي هستي. اين بتها تو نيستي. پس من صورتگر نقاش هستم، مرتب اين فكرها را هم 

دارم، نه، همه بتها را در پيش تو يعني زندگي، خدا گيرم نگه ميسازم. آيا اين بت را ميسازم. هر لحظه يك بت ميمي

  چسبم. كنم. يعني به هيچ كدام نميله مي ،دازمگمي

١٤٦٢مولوي، ديوان شمس، غزل شماره   

 صد نقش برانگيزم، با روح درآميزم

 چون نقشِ تو را بينم، در آتشش اندازم
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كنيم. اينها را به حركت آوريم اين فكرها را، ما داريم حس هويت بهشان تزريق ميبينيد وقتي به حركت در ميمي

كنيم به اصطالح. نيروي به رقص درآورنده زندگي است، خداست و ما هم از جنس او هستيم. من ريم، انيميت ميآودرمي

بيند بيند، ميدهد، اما وقتي نقش زندگي را ميگويد، روح ميآفرينم مثل موالنا، موالنا اين غزل را ميسازم، مياينها را مي

  سوزاند. رده هستند، فوراً ميكه زندگي زنده است و اينهايي كه آفريديم م

به عجب غزلي است اين را بردارم دستم، بگيرم به همه پز بدهم، ببينيد آن آيد يك غزل بگويد، بگويد بهيعني موالنا نمي

چسبيم، بينيم كه در اين صورت به اينها ميدهد، ما با عقل حشرگي ميسازد، به ما نشان ميبتهايي كه زندگي در ما مي

من به اين  چسبم.گوييم اينها مرده هستند. من به اينها نميبينيم مياي، با عقل آن فضاي گشوده شده ميپروانهبا عقل 

خواهم هويتم را از او بگيرم. از اول از جنس خواهم به او زنده باشم. من مينقش زنده هستم. من به او زنده هستم. من مي

و  .كنمهويت شدم، اشتباهي چسبيدم، ال ميتمام اين بتها را كه باهاشان هم خواهم او باشم.او بودم. االن هشيارانه مي

  دهم. عمل واهمانش را يعني كندن هويت را هشيارانه انجام مي

  

ت  یان    وم ***د*** 
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  بله اين بيت را هم داشتيم:

٧٢٨ ةمولوي، ديوان شمس، غزل شمار  

 ُكشتگان نعره زنان يا لَيْتَ قَْومي يَعَلمُونْ 

كشددهد دلدار و پيدا ميفيه صد جان ميخُ   

گفت مردگان، پس اند، يك مثال ديگري است براي كشتگان، آنجا ميپس كشتگان يعني كساني كه به من ذهني مرده

زنند، اين نعره مستانه هم واقعاً مثل اين غزل اند، اينها نعره مياند، به زندگي زنده شدهآنهايي كه نسبت به من ذهني مرده

وصيف زندگي است، يعني كسي كه با حداكثر قدرت، بركت زندگي را، شادي زندگي را، خرد زندگي را هم به صورت ت

گيريد كند. آنهايي كه مرده هستند، نسبت به من ذهني كه شما ازش نتيجه ميارتعاش و هم به صورت شعر دارد پخش مي

  دانستند. گويند اي كاش اين مردم بهتر ميميكه شما فقط روي خودتان كار كنيد و از جمع پيروي نكنيد، 

شويم به ميرد، حشره مرد، ولي پروانه متولد شد. ما كوچك ميدانستند، كه با عقل حشرگي آدم مياي كاش قوم من مي

شود. ولي زند سر ما، اگر جوابش را ندهيم، فضا را باز كنيم، عقل حشره كوچك ميلحاظ من ذهني، خوب يكي داد مي

دهيم، مخصوصاً واكنشهاي منفي، تقويت من ذهني است. وقتي خشمگين وقتي واكنش نشان ميشود. بزرگ مي اصل ما

  گوييد اين حشره خاموش باشد. شويم، تقويت عقل حشره است. شما ميمي

كنيد، نميكنيد، از جمع تقليد دانند، شما به تنهايي روي خودتان كار ميقوم ما كه نمي واكنش نشان بدهيد.پس نبايد 

گذاريد نفوذ بكنند به شما، هر موقع نفوذ جمع آمد، بگوييد من درست است نسبت به من ذهني كنيد، نميپيروي نمي

بينيم چون با چشم دانم االن نمي شود، از يك طرف ديگر ميشوم، به عقل حشره، حشره دارد كوچك ميدارم كوچك مي

  شود. فهميدم اين پروانه دارد متولد ميتم، ميكنم. اگر چشم زندگي داشحشره دارم نگاه مي

بينم صبر كنم. براي همين گفت به ساقيان ذوالمنن توجه كنيد. به حرف موالنا توجه كنيد. بايد صبر كنم و اگر هم نمي

دانيم درست  هويت شديم، ما ميزنيم و باهاشان هموقتي ما عقل حشرگي داريم و مرتب حرص اين چيز و آن چيز را مي

  بينيم. بياييم به حرف بزرگان گوش بدهيم. نمي

دهد، خدا، دلدار، اما با عقل حشرگي پيدا كه هشياري جسمي است بيند، صد جان ميبه طور پنهاني كه عقل حشره نمي

د. هايي دارد كه جمع روي شما اثر نگذاركند، بكند. باز هم آيه قرآن است باز هم. ببينيد قرآن چه آيهكشد، كوچك ميمي

  گذارد. دهد كه جمع روي ما اثر مياينها نشان مي

٢٦)، آيه ٣٦قرآن كريم، سوره يس(  

.)۲۶(  
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»دانستند.گفته شد: به بهشت درآى. گفت: اى كاش قوم من مى«   
٢٧)، آيه ٣٦قرآن كريم، سوره يس(  

.)۲۷(  

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

گوييد بگويند اين چه حالتي هست، شما مي ،اي تماشا كننديعني اگر خدا بيايد شما را از من ذهني متولد كند و يك عده

آيم، به پروانه شويد. خدا مرا آمرزيد و جزو گرامي شدگان قرار داد. من دارم از حالت حشرگي درميكه شما متوجه مي

شويد، بينيد، متوجه نميگويم شما چون با عقل حشرگي ميشوم و مرا برد به فضاي يكتايي و من االن دارم ميمتولد مي

بينيد من كه ديديد. ولي حاال شما نميشما هم مي ديدم،كرديد، آن چيزي كه من مياي كاش شما هم فضا را باز مي

كنم، پس جمع و آدمهايي كه دور و ور شما هستند، فرد توانم به حرف شما گوش بدهم، من به حرف موالنا گوش مينمي

  كه من ذهني دارد و درد هم دارد، روي شما اثر ندارد و شما مواظب اين دو تا خطر و مزاحم هستيد.

١٩٤٩ ةس، غزل شمارمولوي، ديوان شم  

ييور براندازد ز رويت بادِ دولت پرده  

 از حيا ُگل آب گردد، ني چمن مانَد، نَه من
اي را از روي تو بردارد، از روي چي؟ از روي زندگي، يعني اگر ما فضا را باز كنيم و دم گويد اگر باد نيكبختي، يك پردهمي

را به ما نشان بدهد، يك پرده برداشته بشود، موقع برداشته شدن  هويت شدگيايزدي بيايد، كن فكان كار كند، يك هم

شويم، سبب زنده ميكنيم، به آرامش بيسبب دسترسي پيدا ميشويم. يك لحظه به شادي بيآن پرده، ما با خدا يكي مي

سبب، حس رضايت سبب، زيبايي بيسبب، آرامش بيشود؟ اگر ما به شادي بيشويم. آن موقع چه ميبه عمق او زنده مي

هايي كه از اين جهان به دست شويم به خوشينياز ميشويم و درون ما ولو يك لحظه باز بشود، آن موقع بيبسبب زنده بي

  يم. دآورمي

كرد، شويم كه گل هم حاال همين گل سرخ را در نظر بگيريد يا هر چيزي كه توجه ما را جلب ميدر آن لحظه متوجه مي

گوييم دلمان باز بشود، كنيم ميكنيم اگر من ذهني داشته باشيم، نگاه ميرويم نگاه مييباست، ما ميهمين گل را، گل ز

شويم و آن شادي و آرامش و آن زيبايي را حس كنيم، باز هم به گل احتياج داريم؟ نه گل به بولي اگر به بينهايت او زنده 

آورد. االن وقتي زيبايي بينهايت ما را كرد و زبيايي را از آنور مييو قبًال گل زيباييش را به ما ارائه م .ما احتياج دارد

بيند و كند، ميشود و حتي گل هم ازش استفاده ميبيند، اين بركتي كه از ما ساطع ميبيند، شادي بينهايت ما را ميمي

  شود. شود يا نميشرمنده مي
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شود كه جرات كند توجه ترا جذب كند؟ چرا اين مي ست، از شرمندگي آبگويد هر چيزي كه در جهان هشاعرانه مي

كنيم به آنها احتياج داريم، آنهايي هم كنند؟ براي اينكه ما فكر ميبت هستند گفت، توجه ما را جلب ميكه فكرها 

  هويت شويد. گويند بله شما به ما احتياج داريد. بياييد با ما هممي

آيد در اثر فضاگشايي، پرده را بردارد و ما او را ببينيم، ديدن او يعني آنور مي ولي يك لحظه اگر از روي او باد دولت كه از

كنيم از تمام جهان. آن موقع هيچ چيزي در نيازي ميشويم. زندگي زنده را در اين لحظه حس كنيم، حس بيببه او زنده 

ماند و چمن ديگر ارزش زنده فقط آن ميتواند ببلعد. پس براي ما جهان براي ما مهم نيست ديگر. يعني توجه ما را نمي

  كند. دهد. براي اينكه آن موقع چمن به ما احتياج پيدا مياش را از دست ميكنندگي

در جهان به همه چيز من كردم كردم، فكر ميام، با عقل حشرگي داشتم و به جهان نگاه مييعني آن ديدي كه با من ذهني

اگر  ،دادبينيم، به من نشان ميد. آن ديد بود كه جهان را آن طوري كه من االن ميرونيازمند هستم، آن ديگر از بين مي

بينم؟ بله. شما نزديك ها را ميمن ذهني دارم. ولي اگر من ذهني ندارم، ديگر به جهان احتياجي ندارم. آيا من هنوز زيبايي

نده است، به گل نزديك بشود، به گل سرخ يا به شويد، حاال به آنجاها نرسيديم ما، يك كسي كه به بينهايت خدا زگل مي

شويم براي اينكه طبيعت خودش را بشناسد طبيعت نزديك بشود، طبيعت همه به او احتياج دارند. اصًال ما به او زنده مي

  خوريم ما. به وسيله ما. اصالً به اين درد مي

كند به خودش كه رود. ولي ما را زنده ميه كائنات ميهايي، چه بركاتي از ما بشود بحث كرد كه چه انرژيروي اينها نمي

كند به خودش. ما تا آنجا اين مسئوليت را و اين آگاهي را داريم كه بتواند يك كارهاي ديگري بكند. البته ما را زنده مي

ه اول اين است كه دانيم پل شويم. حاال منظور از اين كار چه هست؟ ممكن است ندانيم. ولي ميبدانيم بايد به او زنده مي

دانيم اگر اين طوري باشد، ما به هيچ چيزي در بيرون نيازمند  اند. و ميبه او زنده شويم و اين امكان دارد. بزرگان شده

  نيستيم، گدا نيستيم. 

ر است كند، ولي زيبايي تو بيشتو با زيبايي آن ارتباط برقرار مي ،بيندكسي كه به زندگي زنده شده، زيبايي گل را هم مي

بيني، ارتباط برقرار هم ببري، از اينكه زيبايي را مي ظتواني حكني. البته مييا زيبايي آن؟ تو به زيبايي آن اضافه مي

كني ولي گداي آن نيستي. ما االن در من ذهني گداي همه چيز هستيم. يعني من ذهني بنا به تعريف گداي جهان، مي

  هويت شدگي. گداي هم

كنيم. اصًال يك دنياي ديگري هويت شدگي نماند، ما يك جور ديگري به جهان نگاه ميشويم و هيچ همباگر به او زنده 

رسد، مان به صفر ميبينيم، توقعكنيم، اگر گداي آنها نباشيم، زندگي را در آنها ميشود. به انسانهاي ديگر نگاه ميمي
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خواهيم مورد سو استفاده و تجاوز شود. نميمان زياد ميمبينيم، احترابينيم، از جنس خدا ميچون از جنس زندگي مي

  قرار بدهيم. 

تواند بيند كه ميتمام اين مسائل به خاطر اين است كه هر كسي من ذهني دارد و آن يكي انسان را يك منبع انرژي مي

گاه من باشي، به ي، تكيهخواهم كه بيايي مرا خوشبخت كنمورد سو استفاده قرار دهد حتي در روابط نزديك. من ترا مي

من عشق بدهي، به من زيبايي بدهي، به من هويت بدهي. به من حس امنيت بدهي، من تنها اينها را ندارم. ولي وقتي تنها 

     برد. بله اين بيت را هم كه بارها خوانديم.يكي زنده باشد، آن ديد و ديد گدايي و نيازمندي به جهان از بين مي

١٣٤٤غزل شماره مولوي، ديوان شمس،   

بپذير  دمِ او جان دهدت رو ز نََفْختُ  

ست، نه موقوفِ عللكاِر او ُكْن فَيَُكون   
ور براندازد ز رويت باد ؛كنم در جاي خودش كه به ما كمك كند. چون اين باد دولت، باد دولت، اين بيتها را من تكرار مي

دارد. شما تسليم بشويد او پرده را يد. پرده را كن فكان برميآآيد. دم او از فضاگشايي مياز دم او مي ؛ايدولت پرده

م. ما بايد از طبيعت ياد بگيريم. امروز از حشره ياد گذاريتوانيم پرده را برداريم. ما پرده مياي نميبردارد. ما با عقل حشره

ديديم. در مورد گل هم ديديم. در دانيم واقعًا كار او كن فيكون است. در مورد حشره  گرفتيم ساكت باشيم و ما االن مي

  مورد ماه كن فيكون است. 

شود و آن كار را بكني، كند كه اين كار را بكني آنطوري ميكند، يعني من ذهني تجسم ميموقوف عللي كه حشره فكر مي

آيد. دم او مي ،كنيمآيد. پس ما فضا را باز ميآيد. با حساب و كتاب زندگي جور در نميشود، اينها جور در نميآن طوري مي

خواهد وارد كند توجه علتهايي كه من ذهني مي و با .دهيمخودمان را بدون مقاومت و قضاوت در معرض كن فكان قرار مي

شويم به آن چيزي كه دانش ذهني نشان كنيم، متكي نمياي نگاه نميكنيم، هشيارانه، دانسته. به علل ذهني حشرهنمي

  دهد. مي

١٩٤٩ ةشمس، غزل شمارمولوي، ديوان   

 ور مِي لب بازگيري از گلستان ساعتي

 از خمار و سرگراني هر َسمن گردد سه من
كند و هر لحظه گويد ياسمن من ندارد، چرا من ندارد؟ براي اينكه مقاومت ندارد، قضاوت ندارد، كن فكان تو كار ميمي

گويد اگر مِي لبت را، مِي لب گيرد. االن ميودش را از تو ميگيرد، غذاي خگيرد، بركت تو را ميانرژي تو را، دم تو را مي

زند، ور مِي زند، دارد تمثيل ميزند، حاال حرف كه نميخواهد بگويد لب تو سرخ است و زيباست و حرفهاي قشنگ ميمي
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يد، آن بركتي هم گويد. اگر او نگولب بازگيري، درست مثل اينكه يك انسان زيبارويي با لبهاي زيبايش سخنان زيبا مي

  شود از سخنان او ديگر به وجود نخواهد آمد. كه در ما دارد ايجاد مي

كند، االن هي دارد بينيد كه موالنا مرتب از طبيعت استفاده ميگويد طبيعت، گلستان و اين جهان به طور كلي، ميمي

. در هستندد و در نتيجه زيبا نگيرو را ميگويد گل، گلستان، هر چيزي كه در گلستان است، در طبيعت است، مِي لب امي

گويد گل اگر زيباست، ياسمن زيباست، هر چيزي زيباست، لحظه به لحظه زيباييش را از تو بيت قبل هم بود گل. مي

 تواند بگيرد ياتواند بگيرد. چرا نميخواهد بگويد انسان هم ميتوانيم بگيريم؟ ميگيرند ما هم ميگيرد و اگر آنها ميمي

نتوانسته بگيرد و من سنگين پيده كرده؟ براي اينكه مقاومت دارد، براي اينكه عقل جزوي دارد. براي اينكه به آن دانش 

دانم. بنابراين قضاوت دارد. چرا اين دو تا را دارد؟ براي  گويد ميگيرد و ميهويت شده متكي است و علم را از آن نميهم

  . مثلث اول. پس بنابراين خمار است و سرگران است. يزهاي آفل داردچاينكه همانيدگي با 

شود، من پيدا شود. يعني سنگين ميكنيم به طبيعت، اگر تو مِي لبت را باز بگيري، هر ياسمن سه من ميگويد نگاه ميمي

  شوم؟ كند. من هم آنطوري شدم. آخر من ياسمن نميمي

ن؟ با سه من نشده ولي من نتوانستم بگيرم، من انسان شدم يك تُ تواند از تو ِمي بگيرد، ياسمن شده و چطور ياسمن مي

 ،شدم و خمار شدم ينطوريچطور شده ا ،شدم نيتواند من را بلند كند سنگ ينماين فيس و افاده و من ذهني، با فرعونيت 

كه حس  يمن ذهنحالت  نياصًال تمام ا ،حالم گرفته است دهيكم رس يآنَور يمِ يعنيشراب  ،دهيشراب كم رس يعنيخمار 

 ،داند يگدا م اهنوز خودش ر ،دهينرس جهيسرخورده است به نت ،كند يم تيكند شكا يم يتيحس نارضا ،كند ينقص م

  .دهياست كه شراب او به ما نرس نيعلت ا .است يهمه خمار نهايگداصفت است ا

 ينگاه م ايهنوز عقل حشره به دن ،عقل حشره درست كار نكرده يما اثر نگذاشته عقل من ذهن يهم رو ايدن نيشراب ا

روز خوشبخت  كي نكهيا ديبه ام ،ندخواه يم تيكنند و از آن هو يكنند و انباشته م يجمع م يعده ا كيهنوز  .كند

چرا خمارند چرا حالم  نديبگو ديانسانها با نيا .سرگرانند ،حوصله اند يخسته اند ب ،خمارند شهيهم ،در آن ستيبشوند ن

 چيه ،دانشمند يعنيسرگران  ،شود با او حرف زد قبول ندارد مقاومت دارد ينم يعني سرگرانم؟ سرگران گرفته است و چرا

را  يپس علم آنوَر يدان يب تو موخ .دانم يمن م :ديگو يداند م يدانشمند م ،داند يكس را قبول ندارد خودش را وزنه م

  .يجلو برو يتوان ينم يكرد ريگ نيهم يبرا ،يكن يقضاوت م نيهم يبرا ،يريگ ينم

 ياست و آن به درد نم ياز عقل آن حشره است و من ذهن يما ناش يما و خمار يسرگران نيكه ا ميبفهم ميتوان يما م ايآ

كه حضور  يپروانه ا نيما هم بوجود آمده كه ا يمن ذهن .پروانه متولد بشود نيآن حشره بوجود آمده ا ،موَقَت بوده ،خورد
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ما پروانه ما كه حضور ماست  يمن ذهن توياز  ديايتواند در ب يحشره پروانه م تويو اگر از  .بشودآن متولد  تويماست از 

خدا هستند  انيساق نهايحافظ در آمده؟ ا يبرا ؟در آمده يفردوس يبرا ؟موالنا در آمده يپس چرا برا د؟يايشود در ب ينم

  د؟يچرا شما نباش م؟يچرا ما نباش

 ياز گل نم ميتوان ينم اسمنياز  ايآ .ميريگ يم اديما از حشره  لميف نيا توي د؟يسرگران باشخمار و  ديبا شهيچرا شما هم

 ديتماشا كن اي ديبو كن ديشد كيگل سرخ نزد كيچرا من ندارد؟ شما تا حاال به  .گل من ندارد نيا ؟ميريبگ ادي ميتوان

 يم يزيچ نوهمچ ،خواهم يم يآدم خوشگل كي حاال من يهست يتو ك ،ديآ يبرو بابا من اصالً از تو خوشم نم ديبگو

ب تو ورا؟ خ نيا ديگو يكدام عقل م ،اصالً  يستيدر سطح من نتو ديآ يمن از تو خوشم نم مييگو يم .مييگو يما م د؟يگو

  :در غزل ديگو يهم م نيپائ .هستم يمن هم زندگ يهست يتو زندگ .تميمن هم خدائ يتيخدائ

 ستيكه مهم ن يتفاوت سطح ،ميدر سطح فقط با هم متفاوت ،ميبفهم همه او هست ؟ستيك كيتاج ؟ستيترك ك ديگو يم

 يابه ما چه حشره ديشما نگاه كن ،ميهست يما حشره بهتر مييگو يمان م يگ شرهما با عقل ح .را نيبفهم ا ميهمه او هست

  .شود يكه نم يكه تو هست يآنطور ،ماشااهللا ميهست

٩١٩٤ ةمولوي، ديوان شمس، غزل شمار  

دالن را دَم دهي و دل دهيور زماني بي  

 جان رَهد از ننگِ ما و ما َرهيم از خويشتن
تو مركز  .رديگ يكار صورت م نيا ميو تسل ييبا فضاگشا ميدان يو ما م ،يمركز ما بشو ييايلحظه تو ب كياگر  ديگو يم

دم تو را  ،رميرا بگ يشدگ تيهم هو ،مريرا بگ رونيمن دم مسموم كننده ب نكهيا يو به جا يمن ذهن يبه جا يمن بشو

كه  يمن ذهن نيا نكهيا يدل بودم برا يمن تا اآلن ب و كن فكان تو كار كند و ؛ريدم او جان دهدت رو ز نفخت بپذ ؛رميبگ

و دم  يدور و تو دل من بشو يندازيب يمن را بردار يدل حشره گ ،من را يدل مصنوع نيلحظه ا كيفقط  ،شود يدل نم

از ننگ  ،جان دارد دشكه امتداد توست خو يجان ،من ياريجان هش يعنيشود؟ جان من  يم يآن موقع چ نها، تو بيآيد

  .رهد يرا جان خودش كرده م يحشره گ نيرا و ا يمن ذهن نيا نكهيا

 ،ننگ است يليخ نيا ميتيو با آن هم هو ميهست يمتّك يبه عقل من ذهن نكهيكه ما انسانها ا ديخواهد بگو يم يعني

 ،ينيبب يتوان يتو فضا را باز كن با من م ،يتو به خرد من مجهز هست يبابا تو امتداد من ،كار نياز ا يزندگ ديآ يخوشش نم

 يگذار يتو چرا نم ؟يگذار يرا كنار نم تييّ ِكرم ،را يعقل حشره گ نيا چراتو  ،به تو كمك كنم ستادميا نجايمن هر لحظه ا

چرا با  ؟اندازم يرا من م ريت يكه من به تو گفتم تو كمان هست يمگر نخواند ،ستير نتو فكر كنم؟ مگر قرا قيمن از طر

 يو قضاوت من را نم يكن يچرا تو قضاوت م ،يكن يهم در كار من دخالت م تيفكرها ؟يكن يفكر م يعقل حشره گ
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 يليخ يليخ ديايب هايشدگ تيهم هو نيعقل محدود تو كه از ا نيا يدان ياصالً تو نم .دانم يمن بهتر از تو م ؟يريپذ

  .كوچك است

هم  يمن ذهن نيو ا ،است يمن ذهن نيكند كه ا يكه اآلن تصور م يزندگ تينهايجان ب يجان زنده زندگ نيپس بنابرا

دم تو  ،ياگر تو دل من نشو يول .ننگ است نيا ،است يموجب شرمندگ ،زشت است يليخ :ديگو يموالنا م ،شده دلش

من  نياز ا ميشو يآزاد م ميره يو آن موقع ما م .دهم يرا ادامه م يعقل حشره گ .فهمم يا نمموضوع ر نيمن ا دياين

   ،شتنياز خو يذهن

در مورد همه انسانها، همه  ،فقط در مورد شخص من معتبر است؟ نه نيا ايآ، شتنياز خو ميرهد از ننگ ما و ما ره جان

به  ديبا ،ميمزاحم هم بشو دينبا ،فضا را باز كنند ديبا ،كنند يم همكاربا ه ديهمه انسانها با ،شده يانسانها دلشان من ذهن

كجا هست  ستيچ رنگشاست  يدارد چه جور يا دهيدارد چه عق ينيكند كه انسان چه د يفرق نم .ميكمك كن گريهمد

دل را عاشق  يممكن است ب يكي .ميهست يكه من ذهن يدل يدل را به معن يب .دل اند يب نهايا مييگو يما م ،همه همه

  .به كار رفته يبه هر دو معن .شود يهم م نيكه مشتاق توست ا يآن كس .كند يمعن

 ميذوق دار ميوجد دار ،ميمشتاق هست ،ميهست هدواقعًا متع ،ميخواه يمعنا و م نيدر ا ميما كه اآلن مشتاق تو هست يعني

 يهايمسموم كننده خوش يبا انرژ ميخواه ينم ،گريدل ما بشود د يمن ذهن ميخواه ينم ،يتو دل ما بشو ميخواه يم

 يبا دَم تو زندگ ميخواه يم ،ميكن يزندگ ديآ يم يكه از من ذهن يزيآن چ يعنيآدمها  رونيتوجه ب رونيب ديئو تا رونيب

 گريدر جهان د يمن ذهن يعني .رهد يم شانيبشود حتمًا آن موقع جان همه انسانها از ننگ من ذهن ينطوريا اگر .ميكن

  بله .نخواهد ماند يقبا

١٩٤٩ ةمولوي، ديوان شمس، غزل شمار  

ست؟گر ندزديد از تو چيزي دل چرا آويخته  

 چاره َنْبوَد دزد را در عاقبت ز آويختن
 يعني دهيندزد يزيمركز ما اگر از تو چ نيا ديگو يم .دهد ياوقات نشان م يگاه يرا با دزد يشدگ تيهم هو نيا موالنا

با  يشدگ تيهم هو ،زهايبا چ يشدگ تيمخصوصاً نه تنها هم هوو ،مركز من نشده نيو ا زهايبا چ نشدم تيمن اگر هم هو

خواستن، موتور خواستن دائماً روشن  ،بهتر مثلث اول شتريهرچه ب دييگو يم د؟يرنج يچرا م ديرنج يم يشما وقت ،دردها

 .شوند يمركز من م نهايو ا .توهم است نيبشود ا دايز ميزندگ ،انباشته كنم شتريب نكهيا يخواهم؟ برا يچرا من م .است

 دميرا دزد يزندگ دم؟يرا دزد يچ ،به تله افتاده يزندگ ست؟يرنجش چ نيب اوخ .رنجم يم ديده يخواهم شما نم يم
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هر هم هويت كرديم ميخكوب شديم به تخته دنيا. و ما چون دزدي  ،ميخكوب مي شوم روي تخته شود آن موقع؟ يم يچ

   .بايد بفهميم ،كوب شدنِ هشياري به تخته دنيا استميخ ،شدگي

يعني اين حالت  .پس چرا به دار كشيده شده است ،كه دزديده است ،مي گويد اگر دل انسان ها از تو چيزي ندزديده است

چون . به دار آويختن تشبيه مي كند ،اين همه اضطراب داريم ،اين همه ترس داريم ،درد ما را كه اين همه رنجش داريم

نمي گويد هر  .مي گويد دزد چاره اي ندارد باالخره به دار آويخته خواهد شد تمثيل مي زند ويزند.دزد را بايد به دار بيا

  .چاره نَبود دزد را در عاقبت ز آويختن .دزدي را بايد به دار بكشيم

مي گويد هر هم هويت شدگي يك  ،االن مادرش به او مي تواند ياد بدهد ،يعني اگر يك هشياري تازه آمده به اين جهان

هم هويت  ،هي هم هويت مي شوي ،روي مي ،روي مي ،روي اگر تو همين طوري جلو مي ،ميخ شدن روي تخته دنيا است

تو وضعيتي خواهي داشت مثل اين كه يك نفر را با هزار تا ميخ روي تخته  ،عاقبت ته قضيه ،هم هويت مي شوي ،مي شوي

   .نكن ؟هي اين كار را بكنيمي خوا .ميخكوب كرده اند

آيا اين  ،مي گويد كه كسي كه مي آيد به اين جهان هم هويت مي شود با چيزها .اما يك چيز مهمي را مي خواهد بگويد

ثانيا هم  .ولي حاال هم هويت نشود نمي تواند باقي بماند ،! اين را زندگي انجام مي دهد طرح زندگي است؟ نهاشتباه است

مي گويد من تكان  ،كسي مي آيد ميخكوب مي شود ،است رانه بيدار شدن فرايند زنده شدن به خداهويت شدن و هشيا

حال ميخ ها  ،ببين اين جا ها وصل شدي به روي تخته دنيا آقا  تو ميخكوب شدي ،بعنوان هشياري ،نمي توانم بخورم االن

با هر چه هم  .هشياري آدم است .تن نيست ،تتمثيل مي زند مثل اين كه تن اش را آدم به جايي چسبانده اس. را بكش

  .عاقبت آويخته مي شود ،هويت مي شوي بسته مي شوي به آنجا

 ؟چه مي گويد دتوجه مي كني .اين راه بيداري است ،بفهمي چرا آويخته شدي بيت بعد مي گويد ،ولي اگر هشيارانه االن

بايد هم هويت بشود  ،كه اين بچه كه مي آيد هشياري استپدر و مادر مي دانند  ،اگر ما پدر و مادر عشقي داشته باشيم

فرض كن با پنجاه تا چيز و يواش يواش برايش نشان بدهند كه از اين ها تو به  ،ولي نه خيلي زياد ،يك مقداري با جهان

است به يك جايي  نبايد بفهمي اين درد كه ميخكوب شد .ولي بايد هشيارانه بيدار بشوي ،خواب اين ها خواهي رفت

اين كار آخر سر درد  ،و وقتي مي رنجي داري زندگي را مي دزدي ،تو كه مي رنجي اين درد دارد ،ميخكوب شدن درد دارد

هم  ،! يعني مادر هي بچه را هم هويت مي كند بيدار مي كندده اش الزم است ولي بيش از حد نهيك خر .خواهد داشت

هم  .زنده كند ،هم هويت كند شود بايد دوباره ولي اگر هي نمي .ه بشودتا بچه به حضور زند ،هويت مي كند بيدار مي كند

   .هويت كند هشيارانه بيدار كند
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بي محابا همين طوري  ،هر كسي نا آگاهانه .هم هويت شدن هشيارانه بيدار شدن به اصطالح فرايند حضور رسيدن ما است

 ،ي نظارت داشته باشد مي گويد اين همه هم هويت نشوولي اگر يك بزرگ .اين عقل حشره است ،هم هويت بشود برود جلو

 .و بيت بعدي اين را مي گويد .رده هم هويت بشوي بعدا بيدار بشوييك خ ولي تو آمدي .عاقبت به دار آويخته خواهي شد

  .مي گويد .بله ! اين بيت را هم بخوانم مال مثنوي است :مي گويد

٨٣٦مولوي، مثنوي، دفتر اول، بيت   

غم به امرِ خالق آمد، كار كن                بيني، تو استغفار كن  چونكه غم  
كه من هم هويت  .عذر خواهي كند ،يعني زندگي انسان را با چيزها هم هويت مي كند دردش بيايد تا درد را ديد توبه كند

ت بعدي را برايتان بعد بي ،اين هم از حافظ بخوانم .خوانده ايم اين را ديگر ؟درست است ،شدم االن هشيارانه بيدار مي شوم

اگر كسي بداند و درك كند كه چرا  ،موالنا مي خواهد بگويد كه هم هويت شدگي الزم است نه بيش از حد زياد .بخوانم

از اين  ،به دليل اين كه هم هويت شده است و اين دردها از بين نخواهد رفت مگر اينكه هشيارانه بيدار بشود ،درد دارد

چاره اي ندارم جز  ،براي اينكه مي گويد اين همه درد دارم .ن خيلي اطالعات مهمي استاي ،خواب هم هويت شدگي ها

 ،همه مي آمدند دزد مي شدند ،اين طوري بيت بعدي .و مي گويد اگر كسي مي دانسته است .شماين كه اين ميخ ها را بكِ

   :و اين بيت از حافظ بخوانم مي گويد

٤٢٣ ةحافظ، غزليات، غزل شمار  

ف كنم در فضاي عالم قدسچگونه طو  

 چو در سراچه تركيب تخته بند تنم
در من ذهني اش  ،يعني به تخته اين دنيا از طريق هم هويت شدگي ها ميخ شده است ،پس انساني كه تخته بند تن است

 ،بله .روانهبايد متولد بشود پرواز كند اين پ ،مثل حشره مي ماند .در عالم قدس يعني فضاي يكتايي نمي تواند پرواز كند

بيت مثنوي ، براي اين كه اين بيت خيلي مهم است ؛اجازه بدهيد در توضيح اين بيت چند تا .بله آن بيت را بعدا مي خوانم

درد بيدارش مي  ،به درد مي افتد انسان هم هويت مي شود :مي گويد كه ،دو بيتي كه موالنا در اين غزل آورده .بخوانم

متوجه مي شود كه دردها از هم هويت شدگي ها بوجود آمده  ،اين برنامه را گوش مي كنداگر كسي االن درد دارد  ،كند

شروع مي كند به روي خودش كار كردن  .نخواهد رفت مگر هويتش را از آن هم هويت شدگي ها بكَند واين دردها ،است

   .و شناخت هم هويت شدگي ها و انداختن آنها

براي  .اگر درد نبود كه متوجه نمي شد ،درد ها ؟يزي متوجه اش كرده استمرحله خيلي مهمي است چه چ ،اين مرحله

چون ميخكوب بشوند  .همين در پايين مي گويد كه اگر مردم مي دانستند اين طوري است همه مي رفتند دزد مي شدند
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ان گوش نمي كنيم بگويند چرا دردم مي آيد به خاطر هم هويت شدگي ولي متاسفانه چون ما به حرف بزرگ ،دردشان بيايد

نه! زندگي نبايد  .مي گوييم زندگي بايد اين طوري باشد ،به درد هم عادت مي كنيم ،هم هويت مي شويم دردمان مي آيد

  .به اين ترتيب مي گويد .موالنا اين موضوع را توضيح مي دهد در مثنوي .بله .اين طوري باشد

٣٧٨١مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بيت   

تو بَرِ يار و نداني عشق باخت                       ر از ناشناختآفتي َنبوَد بَتَ  
به جاي اينكه از او كمك بگيريم باز هم از هم هويت  .بله ما درد مي كشيم در حالي درد مي كشيم كه خدا پهلوي ما است

مي گويد كه هيچ آفتي بدتر از . مثلث اول به مثلث دوم عبور نمي كنيماز . مثلث اول ،شدگي هايمان كمك مي خواهيم

بايد قبول كنند كه اين درد آمده  ،كه بيشتر مردم افتاده اند ،اين لحظه هر كسي كه به درد افتاده .م شناسايي نيستعد

و برايشان بگويد كه چون هم هويت شدگي داري تو  .تو من ذهني داري ،براي ايشان بگويد كه تو هم هويت شدگي داري

   .يار عشق بازي كنيونمي تواني با  ،نمي بيني ،يار را كه خود تو است

كه  ،براي اين كه با چيزهايي كه با آنها هم هويت شدگي داري عشق بازي مي كني ؟چرا نمي تواني با يار عشق بازي بكني

 .كه نمي دهد ،به تو زندگي بدهد ،بلكه تو را نجات بدهد ،به آن چيز ،تو مي چسبي به اين چيز ،عشق نيست كه آن هم

  .اين يك بازي بي ثمري است ،ن هوس بازي استاي ،اين كه عشق بازي نيست

و مي خواهم خدا را با  ،هم هويت شدگي مي بينم با عينك هاي ،پس شما مي گوييد من چون با عقل حشره گي مي بينم

اين آفت  .اين سبب مي شود كه اين آفت عدم توانايي شناخت خدا در من به وجود بيايد .نمي توانم ببينم ،آن ديد ببينم

خدا را  ،عقل من ذهني ،و ما اصرار داريم حتما به وسيله اين پنج تا حس را .ل آن من ذهني يا حشره گي مي آيداز عق

يا  ،كه او نزديك تر از رگ گردن است به ما ،و متاسفانه هميشه پيش يار هستيم .خودمان را هم بشناسيم و  بشناسيم

با مثلث دوم  نيو ا .برود نياز ب يمنِ ذهن يعني م،يبشو ليتبد م،يوخود او بش ديبا ميكن يبا او عشق باز نكهيا يبرا اصال

  است.  ريپذبشناسد، امكان توانديكه نم يعقل نياست. عدم استفاده از هم ريپذامكان

٢٣٧٨مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بيت   

شاديي را نام بنهادي غمي                                  يار را اَغيار پنداري همي  
با چشم جسم  م،ينيبيچون با چشم آنها م ،ميدانيم اريخدا را اغ نيبنابرا م،يدانيم هايشدگ تيرا آن هم هو ارماني ما

از او. بر  ميدرست كرد يذهن ريتصو نكهيا يبرا م،ينيبيم ريبه صورت غ را، خدا را اري. ميدار يجسم ياريهوش م،ينيبيم

 م،يريگيدَم او، آن را نم لهيبه وس ديآير مكه از آن وَ يسببيب ي. و آن شاديگو عقل حشره مانيذهن ريتصو نياساس ا

عقل آن  نيا ،درست است؟ نه نيو ا د،يآيم ميشدگ تياست كه از هم هو ييغم است، آن شاد نيا مييگويم نكهيا يبرا
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 اريرا  راياغ ني. همميدانيم اريرا  ارياغ عآن موق م،يدانيم ريغ م،يدانيم اريخدا را اغ يعنيرا،  اريما  .گريحشره هست د

  . ميرا نگه دار يگو حشره يمنِ ذهن نيكه ا شوديدانستن سبب م

با او  گرينداده است، از انسان د يخواست گريد يكياز پولت به تو نداده است، از  يخواست يزندگ يهمه شما رفت نيبابا ا

 ؟يچ يباشم؟ آخر برا گريانسان د به يمتك گر،يبروم با انسان د ادمرا از دست د نيب اوخُ  ييگويم گريچرا د ،يتيهم هو

چرا؟  خواهم،يمن او را نم ييگويتو م ديآيكه در اثر دَم او از آن َور م يسببيب يشاد ؟يامتحان كن يخواهيچند بار م

همان  يهست، شاد يچ يدشا يدانيم تي. تو با عقل مِن ذهنيكنيقضاوت م نكهيا يبرا ،يكنيمقاومت م نكهيا يبرا

  . ينطوريا ستين د؛يآيم گريد يهايشدگ تياز هم هو د،يآيول ماست كه از پ

ما  نكهيا يچرا؟ برا ست،يبدتر از ناشناختن ن يآفت ديگويموالنا م يكه وقت ميكنيم ييشناسا ميما دار اتياب نيبا ا يعني

 ميفضا را باز كن نكهيحض ابه م م،يدهيباز شده انجام نم يارا با فض ييشناسا م،يدهيانجام م يرا با مِن ذهن ييشناسا

جنس  نياست، ما از ا سببيب ياست، پر از آرامش است، شاد ياست، پر از شاد رندهيفضا دربر گ نيكه ا ميشويمتوجه م

 ياالن با ما است و وقت نيهم هم ارياست،  اريمان از جنس است. جنس يمان چجنس ميشويمتوجه م كدفعهي. ميهست

عشق  يرونيب يزهايبا چ م،يكنيمثلث اول، منقبض م م،يبنديفضا را م يوقت م،يكنيم يو عشق بازبا ا ميكنيفضا را باز م

آن را بفروشم،  اورم،يرا بدست ب نيا كننديفكر م يه كنند،يم يعشق باز شانياش با فكرهامردم همه ي. ولميكنيم يباز

  . كنديم يعشق باز شيااش با آنها، با فكرهبشوم، همه اآدم آشن نيرا بخرم، با ا نيا

٣٣٧٨مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بيت   

 اين چنين نخلي كه لطِف ياِر ماست
 چونكه ما دزديم، نخلش داِر ماست

ما مثل درخت خرما  اريرا به تو بدهد. لطف  يزندگ يشاد خواهديدرخت خرما است االن، االن م كيخدا مثل  ديگويم

است، اگر فضا را باز كند، اگر منقبض بشود  سريهمه ممكن و م يلحظه برا نيدر ا لطف خدا يعنيما،  اريلطف  نياست و ا

به همانش  م،يدار يشدگ تي. اما چون هم هوديآيلحظه م نيما هم اريداشته باشد، لطف  ينه. اگر صبر و شكر و عذرخواه

  ما كه نخل است شده است دار ما.  اريلطف  نيهم م،يدزد هست م،يكنيتوجه م

اما اگر  ،ياستفاده كن يگحشره نيبا عدم استفاده از عقل ا م،يو تسل ييبا فضا گشا يزدياز لطف ا يتوانياالن م ديگويم

صورت همان هم  نيدرست شده است، در ا يشدگ تيبا هم هو يزندگ يكه از رنجش، از دزد يكن رستد يعقل يبخواه

از لطفش  م،يهست زانيآو اريكرده است. ما در واقع از لطف كه  كند،يم زانيآو اريلطف  نيشما را از هم هايشدگ تيهو
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به  ،يخواهيم يشاد ،يخواهيم ياالن زندگ ربه تو، تو هر چقد دهميم يمگر كم من زندگ ديگوي. مميسوءاستفاده كرد

  ؟يدزديچرا م ،ياندازيرا به تله م يو زندگ يرنجيبه تو بدهم، تو چرا م يخواهيتو بدهم، آرامش م

عقلت  ،يدزد نكهيا يبرا ؟يدغن است. تو چرا توقع از جهان گذران دارقرنجش  يعني ؟يرنجيتو چرا م ديگويم خدا

جنست را به تو نشان بدهم كه  خواهميم ي. من هيهست تينهايهستم، كوثر هستم، تو هم ب تينهايكه من ب رسدينم

 تيو هم هو يزيچ كيو گرفتن  يو تنگ نظر يسيبه خس يورياست، تو م تينهاياست، ب يجنسِت از من است، از فراوان

كه دار تو  يزيبشو. همان چ دهيبه دار كش و،بش تيتو برو هم هو ا،يب بوخُ  ،يبنديآفل و راه را بر من م يزهايبا چ يشدگ

  . شوديبه ضررت تمام م يكنيو از آن استفاده نم ينيبياست، لطف من است، چون نم

٤٣٧٨وم، بيت مولوي، مثنوي، دفتر س  

 اين چنين ُمشكين كه زلِف ميرِ ماست
عقليم، اين زنجيِر ماستچون كه بي  

كه در  ميكنيفضا را باز نم م،ياست، هم خوشبو است. اما ما عقل او را ندار بايهم ز دهد،يمُشك م يما بو اريزلف  يعني

چون  م،يعقل هست ي. چون بميهست عقليپس ب ،يمنِ ذهن م؛يكنيمركز ما به ما عقل بدهد، ما از عقل حشره استفاده م

مقاومت  نكهيا يبرا م،يقضاوت حشره را قبول دار م،يلحظه قبول ندار نياچون قضاوت خدا را در  م،يدانيآن را عقل م

به ما كمك كند، از  نكهيعوض ا اريپس زلف  م،يهست عقليپس ب م،ياندازيرا نم يشدگ تيهم هو نكهيا يبرا م،يكنيم

  ما را بسته است.  يما شده است، دست و پا ريزنج م،ياستفاده كن شيبائيز

 عقليلحظه آماده استفاده است. ما ب نيهمه در ا اريلطف  ،يزديعشق، دم اخوش  يبو ار،يخوش  يكه بو ديبگو خواهديم

فكر كنم، تو كمان و من تو  قيبگذار من از طر ديگوي. او مميدهيم حيخودمان را به عقل خدا ترج يعقل منِ ذهن م،يهست

 ريما، زنج يگرفتار يعني ري. زنجدييبفرما ؟يبلد هست ندازم؛يب ريمن خودم خوب بلدم ت ر،ينخ مييگويهستم، م راندازيت

امتداد خدا، قدرت  ،ياريهوش ديبگو خواهدي. مشوديما بسته م يدست و پا ميشويمقاومت ما، تا ما منفبض م يعني

  ارد. ها را دصحبت نيا صيتشخ

روز  نيكه شما به ا ستين يزندگ ايخدا  ريكه تقص ديداني. شما مديكن كاريچ ديدانياالن و م ديفهميشما خوب م يعني

 نيتان به اچشم نكهيا يبرا د،يكنياستفاده م يگاز عقل حشره نكهيا يخودتان است، برا ريتقص د،يدرد دار د،يهست

كن، خونه من را بزرگ كن،  اديپول من را ز ايخدا دييگويم ماًيدا د،يكنيم يزبا مايدا هايشدگ تيجهان است، با هم هو

 يدانينم توبشود،  ادتريز ميبشوم، بلكه زندگ تيرا به من بده كه من با آن هم هو زيرا به من بده، آن چ زيچ نيا دانمينم

  است؟ يخدا هم خودِ زندگ ،يهست يكه خودت از جنس زندگ
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٥٣٧٨سوم، بيت مولوي، مثنوي، دفتر   

روداين چنين لطفي چو نيلي مي  

شودچونكه فرعونيم، چون خون مي  
 نياست كه شما اگر در ا نيا لي. منظور از رود نروديآب صاف م ل،يمثل رود ن يلطف زندگ ميلحظه اگر فضا را باز كن نيا

 دم،ين قبال عقل نداشتم، االن فهمم ديكه ببخش يدر حال عذرخواه شهيو هم ديلحظه مقاومت و قضاوت را به صفر برسان

و آرامش  يخرد زندگ شود،ياست دارد رد م اتيآب ح نيمن علم بده، خوب ا هتو به من عقل بده، تو ب كنم،يفضا را باز م

 فيو شما خدا را درست توص .شوديم انيشما، به چهار بُعد شما و از شما هم ب ستميبه س زديريم يزندگ يشاد ،يزندگ

  . ديكنيبه خودتان هم كمك م ديكنيهم كمك م گرانيبه د د،يكنيم

تو  مييگويو م م،يما كامال مشخص است اگر باش تيبزرگ؟ فرعون يليخ يمنِ ذهن يعني ؟يچ دياگر فرعون باش يول

بتواند قضاوت كند؛  يمن دارد. هر كس يعنيرا كوچك بداند،  گرانيد د،يرا بگو نيا يهر كس فهمم،يمن م يفهمينم

فرعون  دانم؛يمن م ،يدانيتو نم ست،يحق با من است، حق با تو ن ،يفهميما است؛ تو نم يما برتر يهاضاوتقهم  شهيمه

  . شوديخون م ديآيكه از آن وَر م يآب نياست، پس ا

 يعني. فرعون و خود فرعون خون بود روانيپ يآب بود، برا يموس روانيپ يبرا ليرود ن ديدانيكه م يمعجزه موس ليتمث

جهان. در  نيدر ا خورديدارد، خون م نيبر اساس آنها من دارد، منِ سنگ كند،يم يزندگ هايشدگ تيكه با هم هو يكس

اند، كرده يرا متالش ياند، منِ ذهناز جنس خدا شده كنند،يهستند فضا را باز م يكه طرفدار موس ييهمان لحظه آنها

  آب است.  ،يآب زندگ نهايا يهمه شاد هستند، برا نهايمتولد شده، ا شاننهاند و پروارا از دست داده يگعقل حشره

٦٣٧٨مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بيت   

گويد: من آبم، هين مريزخون همي  

 يوسفم، گرگ از توام اي پُر ستيز
چونكه غم  ؟ميخوريغصه م يوقت د؟يگويبه ما م يچ نيا م،يهمه درد دار نيا م،يخوريغصه م م،يخوريكه خون م ما

 يمن لطف زندگ ديگويم د؟يگويبه شما چه م نيا ديدار يناراحت د،يشما گرفتار هست يتو برو استغفار كن. وقت يديد

عقل حشره دست بردار، بگذار كُن فَكان كار كند،  نياز ا ز،ينر را نيا اتيگهستم تو با عقل حشره يهستم، من آب زندگ

 يهمان آب زندگ نيا يخوريكه م ياغصه نيكه االن ا :نديگويرا م نينكن، دردها ا زهيشو، فضا را باز كن، ست ميتسل

هستم،  يزندگرا تلف نكن. من هم كه  تيآب را تلف نكن، زندگ نيبشود. ا يشاد توانستياست كه خون شده است، م

  نكن.  زهيست نقدريبا تو گرگ هستم، ا يچون تو گرگ هست يول .هستم وسفيمن 
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را دارد گرگ است. خدا از جنس  هاتيخاص نياز ا يكي يمثلث اول: مقاومت، قضاوت، همانش. هر كس باشد ادماني

 ايكه آ مينيبب دياست، با دماناز خو ميدار يگرفتار م،ينيبيم ي. اگر بدشوديم دهيگرگ است در ياست. هر كس تيوسفي

او  راندازشيما كمان و ت« ميدهيما اجازه م م؟يكنيم استفاده ياز خرد زندگ م؟يكنيما فضا را باز م م؟يشويم ميما تسل

 شودينم ليآمده است، دل انيآمده است، به َغل جانياست، رنجش دارد، به ه نيخشمگ يكي نكهيا دي؟. توجه كن»باشد

  . شوديبدتر م ديبشو نيشما خشمگ دهد،يم يشتريكند، خون ب حمكه خدا به او ر

  ١٧٢٥شمس، غزل شماره  وانيد ،يمولو

  صد هزار سال ز من يبه خشم رو َوگر
  كه منتهات منم ييعاقبت به من آ به

به من  ديآخر سر با ،يصد هزار سال برو ،يبپر نييباال پا ،يقهر كن ،يبشو ني. اگر خشمگديگوياز زبان خدا م دارد

نه به خشم  يدار اجين احت. تو به خرد ميخشم تو اشتباه بوده است، فقط وقت تلف كرد نيكه ا يفهمي. عاقبت ميبرگرد

 يراض اياست  نيبه آن حشره، آن حشره خشمگ دينگاه كن اشم كند،يرا صد چندان م يعقليم به خشم نيخودت. ا

  . شودياست؟ خوشحال است كه پروانه از او متولد م

را  نيما هم هم يدردهابابا من پوست هستم، ول كن من بروم.  ياريآقا و خانم هوش :ديگويما م يما، منِ ذهن يمنِ ذهن

 ميما هم چون گوش ندار نديگويبه ما م د،يگو يخون هم ت؛اس نيما هر روز هم يشدگ تيما و هم هو يدردها ند،يگويم

چرا  ،يمن را نگه داشت يچ يآخر برا فتم،يب خواهميبروم، من م خواهميبابا ول كن ما را، من م نديگويم م،يشنوينم

 ستم،يمن تو ن ا. بابيدارم، كجا ول كنم برو اجيدارم، من ترسم را احت اجيمن خشمم را احت رينخ مييگويما م ،يفهمينم

م بگذار بروم، من هم پوست ،پوستش افتاد ديآن حشره پروانه را كه زائ نيرا نگاه كن، بب عتيرا بخوان، طب هانيا نيبب

  نه.  مييگويم

٧٣٧٨مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بيت   

چونكه با او ضد شدي، گردد چو مار                كه ياِر بردباربيني تو نمي  
 ،يداشته باش ياگر مِن ذهن ،ياگر ضد او بشو زند،يم ليبردبار تمث اريبردبار است،  نقدريكه خدا كه ا ينيبيواقعا نم تو

اگر مقاومت  د،يدانيتو را. شما پس م گَزديم يعني شود،يبركتش به تو برسد مثل مار م ياگر نگذار ،ياگر مقاومت كن

عمل ما است كه سبب  يعنيخواهد زد.  شياست تو را ن ييقدرت فضا گشا ههم نيخداوند كه ا دياگر قضاوت كن ،ديكن

 ياز او استفاده كن ديخواهياست و آرامش است و بركت است، شما م يشاد تينهايخداوند ب ديگوي. مشوديدرد م نيا
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كُن فَكان او و قضاوت  لدر مقاب يهر لحظه مقاومت كن ،يضد او بشو يخواهير ماگ ،ياز جنس او بشو يفضا را باز كن ديبا

  او، بفرما، درد بِكِش. 

٨٣٧٨مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بيت   

او چنان بد، جز كه از مَنظَر نشد                     لَحمِ او و شَحمِ او ديگر نشد  
او عوض  يو چرب يگوشت و پ يعنيهم، لَحم است باز  يمنظورش زندگ يرا، منته اري ديگويرا، م اري كي زنديم ليتمث

آدم مهربان بوده است، فضا گشا  نيدوست تو است و ا يكس كيتو فرض كن  ديگويم .شوديعوض م ديفقط د شود،ينم

االن همان آدم است، همان  كند،يآن كارها را نم گريبعد او هم د ،يتو بوده است، تو ضد او شد يحام شه،يبوده است هم

به هم،  ديستينگرياست، همان بدن است، فقط نگاه عوض شده است، قبال با نگاه عاشقانه م يهمان چرب گوشت است،

 جبرانتو هم  ،ياست. آن موقع با او دوست بود يبا زندگ يبوده است، االن ارتباط مِن ذهن يبه زندگ يارتباط زندگ

خدا  ديگوي. مدكنينم يب او هم با تو دوستوخُ  ينكيم ياالن نه، دشمن ،يداديعشق م ،يبود ياز جنس زندگ ،يكرديم

همان  يكنيمقاومت م ،يكنيم زهياست، ست يعال يليخ ديايخَِرد او ب يگذاريم يكنياست، شما فضا را باز م نطوريهم هم

  .ينيآن را هم بب جهينت ديبا د،يايلطفش ب يگذارينم ،ينيبيم يمنِ ذهن نكيدفعه چون با ع نيا يخدا است منته

  

وم *** ت  یان   ***  
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را  ياگر تو زندگ ديگوي. مكنديم يو موالنا سوال ميخواند ياز مثنو ياتياب حشيكه در توض ميرا قبال داشت تيب نيا

در تو به  نهاينشده و ا يگذار هيسرما تيهامخصوصا رنجش ت،يدر دردها ياگر زندگ ،يندار يشدگ تيهوهم ،يديندزد

 دهياند، پس تو چرا به دار كشنكرده خكوبيتو را به جهان م نهايو ا كنند،ينم يوجود تو زندگ اي يصورت وجود زندگ

 ي. و بعد گفت كه اگر كسديآيتو از جهان م يو تمام دردها ؟يدرد دار نهمهياست و ا ينطوريچرا وضعت ا يعني ؟يشد

 اشيخواهد زندگيم نكهيبخاطر ا ،د انباشته كندبشود، اضافه كن تيهودوباره هم ،بشود تيهوهم ديايب يبه عنوان دزد ه

  خواهد شد به تخته جهان.  خكوبيسرانجام م ايصورت عاقبت  نيبشود، در ا اديز

گذشته، اگر بدانند و  يدردها انباشته شده، و انسانها همه درد دارند، دردها يوقت نجايكه در ا ديبگو خواهديو حاال م

 ييرا شناسا شانيها يشدگ تيهورا و هم شانيدردها عدلحظه به ب نيآمده كه از ا نيا يادردها بر نيدرك كنند كه ا قايعم

كنند و  تيو دردها را ادامه بدهند و شكا ،بكنند تياگر ندانند و حس مظلوم يخوب است. ول يليخ نيا ندازند،يكنند و ب

درد انباشته شده شما  يعني. ستيخوب ن نيدرد دارند، ا نكهيا يبكشند برا يشتريدرد ب يعنيدردها اضافه كنند،  يرو

 ميببرد به مثلث حضور؛ كه گفت ،يمثلث من ذهن ،يمثلث خودمشغول م،يداد حياز مثلث اول كه امروز توض ديرا با

  :ديگويو شكر و صبر است. م يعذرخواه

١٩٤٩ ةمولوي، ديوان شمس، غزل شمار  

 گر چنين آويختن حاصل شدي هر دزد را

جمله عالَم، مَرد و زن از حريصي دزد گشتي  
 يزهايكرده با چ تيهوكه خدا او را هم قت،يحق نيبه ا ،موضوع نيبشود به ا داريبشود كه ب يكس بيشانس نص نيا اگر

تا  يبشو داريب يشدگ تيهوبعد از آن هم ،يبشو تيهوهم ديبا يعنياست.  يداريب نديفرا يشدگ تيهوو هم يجهان نيا

 شد،ينم تيجهان، هم هو نيبه ا ديآيم يكه اگر كس ديبدان نكهيا يكي. پس دوتا شرط دارد: ياو زنده بشو تينها يبه ب

  . آورديدرد به وجود م يشدگ تيهو. دو، همشدياصال به خدا هم زنده نم

 ايعقل آن حشره  م،ينكن تيگله و شكا گريد م،يمتوقف بشو ديبا جانياست كه هم نيدرد ا نيا يمعن م،يكنيو ما درك م

كه ما را به خودش زنده  ،ميخودمان را در دسترس قضا و كن فكان قرار بده ميبشو ميو تسل ميندازيرا به كار ن يمن ذهن

فقط مختص  ختنيآو نيچننيا يول ختن،يآو نيچن نياگر ا ديگوي. مشدينم ينطوريا ميشدينم تيهواگر هم يكند. ول

 نكهينه ا ،است كه به او زنده بشود نيا يبرا ختنيآو :متوجه بشود كهانسان وسط كار  نيا نكهيانسان است به شرط ا

  كند.  اديادامه بدهد درد را ز يرا ه ختنيآو
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 كنند،يم تيشكا ينطوريو هم ستيمنظور درد چ داننديو نم شونديمگم  شانياست كه مردم در دردها نياشكال كار ا

پخش كردن قدغن است ازنظر  رد. دكننديشان را در عالم پخش مدرد كنند،يم جاديا گريد يدردها شوند،يم نيخشمگ

باالخره آدم بفهمد  يعنيحاصل  شد؛يم يحاصل هر دزد اي ،شديم يهر دزد بيشدن نص ختهيآو نينچني. پس اگر ايزندگ

جمله عالم  يصي. از حرشدنديهمه دزد م نصورتيتا درد نكشم و به او زنده شوم. در ا كشميدرد م كشم؟يكه چرا درد م

  .شدنديدزد م

 نجايرا داشتند، در ا نيشوق ا نكهيهمه عالم چه مردش چه زنش از ا يعني ؛جمله عالم مرد و زن يدزد گشت يصيحر از

مهم است كه  يليخ ي. منتهشدنديم تيهوهم رفتنديرا داشتند كه به خدا زنده بشوند، م نيمثبت است، شوق ا يصيحر

 تيهوخواستن، هم يزندگ يرونيب يزهايشدن و از چ تيهوهم بخاطرنه  ،يشويم تيهوشما هم ميبده اديهامان ما به بچه

كه به  يو درد .ستياصل ن ييكه جدا يدانيو هم م ،يريگيم اديرا  ييو هم جدا ،ستيچ يمن ذهن يكه بفهم يشويم

  .يبشو زندهخدا  تينهايدوباره به ب يرگردب ،يرا رها كن ييجدا نيوقتش است كه ا ديگويدرد است، به تو م ديآيوجود م

  . ستين يمرد و زن فرق نيهستند. ب ياريچون هردو هوش ستين يمرد و زن اصال فرق نيكه ب دينيب يپس م

درد  يشدگ تيهوكه هم داننديم يول ستيچ يبرا يشدگ تيهوهم داننديكه م يدرحال شدنديم تيهومرد و زن هم

 ديبا يشدم. ازحاال به بعد خودشناس تيهوهم يكاف ندازهبس است به ا گريد شديم اديرد زكه د ييجا كيخواهد داشت. 

 يذهن حشره من به چ نيكه ا نميبب كنم،يگشوده شده، حضور ناظر به ذهنم نگاه م يبكنم، بكشم عقب به صورت فضا

كند؟ يبوط به چه است كه مرا نگران مفكر مر نيبخاطر چه ناراحت است؟ ا خواهد؟يم ياز چه زندگ دهد؟يواكنش نشان م

  . ديرسينبود انسان به حضور نم نديفرا ني. اگر ااندازميم كنميم ييپس موضوع فكر را شناسا

شده  اديدرد ز نكهيآن و برگشتن بخاطر ا يبه دردها ارشدنيبا آن و هوش ييو آشنا يشدگ تيهوكه هم ديبگو خواهديم

كه در  ستين يبه نفع كس ي. منتهديفكر كن هيقض نيا يرو دياست. لطف كن يزمال نديفرا كياست،  يمثبت زيچ كي

است كه نگذارند  نيا دي. كلنييآمده پا اشيارياست و هوش يبه چ يچ دانديو نم ،گم شده اشيو من ذهن شيدردها

 ني. حداقل در استيچ انينفهمد جر ييگويكه هرچه به او م نييپا دياياش آنقدر ب ياريدرد بكشد كه هوش نقدريانسان ا

. حاال خودش ميگذرانيدرد را از حد م گريما د د؟يكنيدرد. توجه م اديز يليرا بخواند و بفهمد. نه، نه خ نهايسطح ا

  :ديگويم
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١٩٤٩ ةمولوي، ديوان شمس، غزل شمار  

 

 اندرين آويختن كمتر َكراماتي كه هست
 آبِ حيوان خوردنست و تا ابد باقي شدن

. چقدر مهم شوديم تيهوآگاه بشود كه هم بايتقر شوديم تيهوكه انسان با هرچه كه هم ختنينوع آو نيدر ا ديگويم

بسته  شان را چشمصورت بچه نيباشد، در ا ياست كه در خانواده پدر و مادر به حضور ناظر زنده باشند، خانواده عشق

را به او  يمنف يزهاي. چدهنديعادت نم سهيرقابت و مقا هست، به اينبا هرچه باور هست، هرچه مال د كنندينم تيهوهم

. كننديم داريو ب كننديم تيهوهم كنند،يم داريو ب كننديم تيهوهم يول دهند،يمخرب به او نم يالگوها دهند،ينم ادي

  زنده شدن به خداست. نديفرا ايپروسه  نيكه ا داننديم

سر  ايكه از اول يتيخاص م،ييبگو يخداگونگ تيو خاص ،يارجمند ؛يزرگب ؛بخشش يعنيبخشش، كرامات  نيكمتر ديگويم

 دارشدنيب ختنيو در اثر آو ختنيآو نيكه در ا يكرامات نيكمتر ديگوياالن. م ستيچ تيخاص نيو معلوم است ا زنديم

شدن  ي، باقلحظه و در همانجا ساكن شدن نيشدن به ا هلحظه، آگا نيخوردن است و آمدن در ا اتيوجود دارد آب ح

  كردن.  يحس جاودانگ يعني

١٩٤٩ ةمولوي، ديوان شمس، غزل شمار  

 اندرين آويختن كمتر َكراماتي كه هست
 آبِ حيوان خوردنست و تا ابد باقي شدن

است كه دائمًا  نيبرسد ا توانديم يكه هر انسان نشيكمتر يبكنند ول يبزرگ يليخ يكارها يكسان كيممكن است  يعني

و به عملش و به  شيبه فكرها زديبر يبه صورت عشق زندگ ،يدم او، از او رد بشود به صورت خرد زندگ ات،يآب ح نيا

مستقر است، از  يلحظه ابد نيشخص در ا نيدِم او و ا ننده،آب زنده ك ،يآب زندگ وان،يبدنش، به چهار بعدش؛ آب ح

زند، و آن  يآدم سر م نياز ا يخارق العاده ا تين كي. خوب واضح است كه روديبه زمان نم گريلحظه است و د نيجنس ا

ترسد،  يترسد، از مردن نم يترسد، چون زنده شده به خدا و خدا هم مرگ ندارد، جاودانه شده، نم ينم گريهست كه د

  .ترسد ينم ياز مردن جسم نيا

هم ندارد، نه رنجش  يگريدرد د چيآدم، ترس را كه ندارد، ه نيندارد ا يگونه ترس چينترسد ه يخوب از مردن جسم

و همه  ست،يتنها ن گريشده است، د يكيكند، چون با خدا  يم ييدارد، نه حس تنها ييدارد، نه انتقامجو نهيدارد، نه ك

 اورد،ياز آن طرف ب غاميهمه پ نينفر مثل موالنا نشود، ا كيزنده شدن به حضور را دارد، مثال ممكن است  يها تيخاص

 ياست كه به دستش م يزيچ نيكمتر نيا ديگو يشود، م يهم از او رد م اتيآب ح و كند يم يحس جاودانگ نكهيا يول
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را فرموله كرد در ذهنش،  شيغامهايپ يزندگ يعنيشد،  ياز آن هم بزرگتر شد، مثل فردوس ايمثل موالنا شد،  يعني د،يآ

  ما ماند، چقدر خوب. ياز او به ارث برا

١٩٤٩ ةمولوي، ديوان شمس، غزل شمار  

شنيِّ سوِز شمعت گر به عنقا برزديچا  

 پَر چو پروانه بدادي، سر نهادي در لگن
، شمع خرد تو، شمع عشق را فضا را باز بكند، مركزش نياگر انسان ا د،يگو يبه خدا م د،يگو يم ياگر، به زندگ ديگو يم

 يشمند عصر هم باشد، منتها ذهندان نيبزرگتر يعنياگر عنقا هم باشد،  نيبشود، ا نتو، در مركزش روش ييبايتو، شمع ز

شمع  يگذارد به پا يآورد، سرش را م يفرود م مياندازد و سرِ تسل يش را ميپرِ پروانه ماد نديباشد، فقط نور شمع تو را بب

  شمعدان است، درست است؟  نيتو، لگن هم

است، و  تياست، رضا ييابيسبب است، خرد است، عشق است، ز يب يسوختِن شمع او، نور او در مركز ما شاد پس مزه

تجربه  رونيكه با ذهنمان در ب ييزهايكه آن چ ميفهم يم هدلحظه به ما نشان بد كيكه  نياست، هم گريد زيهزار تا چ

 يعنيشمع او،  يبه پا ميگذار يمان را م ميو سرِ تسل م،يسوزان يمان را م يماد يآنها نبوده است، پس پرها م،يكرد يم

  :ديگو يقبل است، م تيمهم است كه دنباله ب يليخ تيب نيبله، ا .در شمعدان

١٩٤٩ ةمولوي، ديوان شمس، غزل شمار  

 صورِت ُصنعِ تو آمد ساعتي در بتكده

 َگه َشمَن ُبت مي شد آن َدم، گاه ُبت مي شد شَمَن
من فضا را  ديگو يحضور نشسته است، م يبه جا نجاين در امَ بت پرست است و بت هم كه بت است، اما شَ يبه معن نمَشَ

آمد به بتكده، بتكده كجاست؟ مركز من، مركز  ،يدگاريآفر نش،يقدرت آفر يعنينع تو، صُ يدگاريباز كردم و صورت آفر

 نيهم ديگو يم .آنها بت هستند، قبال هم گفته بودو  ماست ياه يشدگ تيهم هو در مركز ما نكهيا يما بتكده است، برا

 يصورت كينع تو تا، باالخره خدا خودش را به شود، صورت صُ يكه از تو در ما ظاهر م يآن حالت م،يكن يكه ما فضا را باز م

در مركز ما تجربه  بصورت خالء، عدم او ينندگيصورت آفر ،يخال يگشوده شده، فضا يفضا مييآورد، بگو يدر مركز ما م

  شود، و مركز ما بتكده است. يم

كه آمد من مركزم را عوض  نياتفاق افتاد، هم نيمن كه بتكده بود، بعد ا تو آمد به مركز يدگاريصورت صُنع آفر ديگو يم 

 كيهستم،  يكردم از جنس انرژ يلحظه من حس م كيافتاد،  ياتفاق م بيعج دهيپد كيكردم، مركزم شد تو، حاال 

  تو، از جنس تو. يعنيشدم، َشمَن  يتو م لحظه كيشدم،  يلحظه فرم م كيلحظه از جنس ماده هستم، 
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 دميدفعه د كيتو،  يها، شد يشدگ تيشد آن دم، در آن لحظه كه من مركزم را عوض كردم از هم هو يشَمَن بت م گَه

دهد بصورت  يفرم كه ماده هست خودش را به من نشان م يگاه ،يشو يفرم م يگاه ،يشو يفرم م يب يتو در من گاه

ن اش قضا و كُهمه يبه خودت، ول يكن يم ليتبد يرب يم نيفرم را از ب نيكنم فرم هستم، بعد تو ا يماده، من حس م

  ندارم. يام را از دست داده ام، من ذهن يام را و كرم يعقل آن حشرگ گريكند، من د يفكان دارد كار را م

او مرتب  م،يشو يبه او زنده م اي ميكن يما مركزمان را عوض م يكه وقت مينيب يعلت مهم است كه م نيبه ا تيب نيا پس

را، بركت را از  يكند و انرژ يخرده فرم م كي وردآ يكند، بعد م يكند، انگار مثال ما را شارژ م يفرم م يز را بمرك نيا

مركز من، دل  ديگو يم .نشسته يخدا نشسته، زندگ يتو به جا نجايا تو،صورت صنع  .كند به جهان يما ساطع م قيطر

كه  نيهم دم،يپرست يرا م يماد يزهايچ دم،يپرست يردها را مد دم،يپرست يمن بتكده بود، بت پرست بودم، فكرها را م

  .دبتها رفتن اند ظاهر بشود، آمد به بتكده منتو يكه در انسان م يتو،آن يعنيتو  ينندگيقدرت آفر

شوم، از جنس  يم يشوم، قبال هم گفته باق يشوم، از جنس تو م يفرم م يلحظه تماما من ب كي ؟يكن ياما تو چه كار م

كند، فرم  يفرم م ياو ب ست،ين يمن ذهن نيفرم شدن، ا نيا ديكن يتوجه م .فرم شدم نميب يدم م كيشوم،  يم يباق

كند،  يكند، از جنس ماده م يكند، از جنس خودش م يجنس ماده م ازما را  يعنيكند،  يكند، فرم م يفرم م يكند، ب يم

  كند. ياز جنس خودش م

 يكه هم از جنس بت م دميمن د ديگو يشد شََمن، شمن جنس او هست، آن دم م يشد آن دم، گاه بت م يشََمن بت م گه

 كيكه فرم ندارد، درست است؟ حاال  يبه انرژ ،يفرم يبه ب دوباره كند يم ليدفعه او بت را تبد كيدفعه، بعد  كيشوم 

  قبال. ميخواند م،يهم كه دار نيبله، ا د،يگو يم گريد زيچ

١٣٨١ مولوي، مثنوي، دفتر اول، بيت  

آنگه او ساكن شود از ُكن فَكان                  حق، قدم بر وي نهد از المكان  
بتكده ما فقط بتكده  نيگذارد به مركز ما، همان كه بتكده است، ا يم ييكتاي يخدا قدمش را از المكان، از فضا يوقت يعني

 يبشو و م ديگو ياو م نكهيشود از ا يشود، ساكن م يدفعه جهنم ما ساكت م كيپر از درد هم هست،  ست،ين يمعمول

 چيه يما به عنوان عقل من ذهن يعنين فكان هست كه، كُ  نيشود، بعد در باال هم ا يشود، بشو و م يشود، بشو و م

موالنا  م،ياو هست اريما تماما در اخت خته،يها، بت ها هم ر يشدگ تيهم هو همه يعقل من ذهن م،يدر آنجا ندار يدخالت

  . ميبرس دتبه وح ميرد بشو رهايمس نياز ا ديكند، و ما هم با يه به ما گزارش مكند ك يتجربه را خودش م نيا

 ديو به جهان بفرست ديريرا بگ يزديو بركت ا يانرژ يعني د،يفرست يكه به جهان م د،يباش يمنبع انرژ ديخواه يشما م اگر

به مركز من  يتو آمد .ديتوان ينم يمن ذهنبا  د؟يكن يتوجه م .دياستفاده كن تيب نياز ا ديبا ديو خودتان هم استفاده كن
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 ياز جنس فرم م ،يكن يلحظه مرا بت م كيدر آن لحظه،  ت،يب نين رفت، بعد ايمن از ب ياز المكان، جهنم من، بت ها

 يم. يگردان يبه جهان، بعد برم يبر يكه الزم است مرا م يمنتها به اندازه ا ،يكن يلحظه از جنس خودت م كي ،يكن

به جهان، من برگردم  يآمدم به خشك يليخ گريد ديگو يم د،يگو يم تيتا ب ستيمثال ب ديآ يم يوالنا وقتكه م ينيب

رود دوباره  يبعد م ،كند يم يجهان خال نيآورد به ا يپر شد سطل را م يوقت .رود دوباره از جنس او بشود يبروم، دارد م

  كند، درست است؟  يپر م

٤٩١٩ ةمولوي، ديوان شمس، غزل شمار  

 هر زماني نقش مي شد نَعتِ احمد بر صليب

 سِِرّ وحدت مي شنيدند آشكارا از َوَثن
زند،  يرا مثال م گريد يكيكند منتها  يعلت جالب است كه موالنا خودش تجربه م نيجالب است، به ا يليهم خ تيب نيا

بودند،  يكيهر دو  حينس مسحضرت رسول و ج يعنيكه جنس حضرت احمد  ديخواهد بگو يمثال زدن اوال م نيو در ا

و  يهر لحظه در آن حالت كه من در مركزم بتكده بود تو پا گذاشت ديگو يشده، م دهيكش بياست كه به صل حيچون مس

م كه ديمن د فتد،ياتفاق ب نيا ميبگذار ميبا تسل م،يكار را بكن نيهم ديدر مركز من، كه ما هم با ينع ات را بكار انداختصُ

 تخالص اس ياريحضرت رسول كه از جنس هوش يعنيصفت حضرت احمد  ،يصفت، صفت احمد يعني نَعت ،يصفت احمد

و  رونيرود ب يم كه دارد مديهم از آن جنس است، من د حياست، و من هم از آن جنس هستم، و مس يزديا تينها يو ب

  كند. يم دايفرم پ

 يول ،شود يدارد م تيكه هم هو ديآ يو به نظر م شود يرود به جهان و از جنس فرم م يم يعني ب،يشود به صل يم نقش

 ميدهد كه ما تا نقش نشو ينشان م نيا .كند انيرا ب يزيچ كيرود به جهان نقش بشود كه  يشود، دارد م ينم تيهم هو

 يم ستيهم ن يخود يدارد، ب اجينقش ما احت نيخدا به ا ديآ يمبه نظر  گريبه عبارت د م،يكن انيب ميتوان ينم يزيچ

  .خداست راندازشيكه: ما كمان و ت ديوگ

  ١٣٠٦ تيدفتر دّوم، ب ،يمثنو ،يمولو

  حَقْ بر كارها دارد سَبَق كارِ                              گفت حَق تَيْ اِْذ َرمَ  تَ يْ رَمَ  ما
 يتو فكر نم يعنياندازم،  يم ريمن ت ،يانداز ينم ريرا، كه تو ت هيآ نيكند ا يم ريتفس ينطوريخدا گفته، موالنا ا يعني

كند، چه بخواهد حضرت احمد باشد، چه  ياز جنس خودش م گر،يكند د يفكر م ينطوريهم خوبكنم،  يممن فكر  يكن

گرداند،  يرا به جهان، دوباره برم يكند انرژ يجهان، ساطع م بهبرد  يخرده م كيباشد، چه موالنا چه شما، بعد  حيمس

هم  ريگ م،يكن ينم دايپ يمن ذهن رونيما در ب كند، ينم يكند، من ذهن يم يكند، خود زندگ يرا خودش م نيچون ا يول
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 يگردد برا يبر م وبارهبركت، د نيو از ا يانرژ نيشود از ا يم يو خال ديگو يغزل را م نيا يدر جهان، موالنا وقت ميكن ينم

  است. يزندگ اريگشت، كامال در اخت يبر نم گريرفت و د يبود م يگرداند، اگر من ذهن يبر م يزندگ نكهيا

كرد، پس  يم دايو نقش پ رونيآمد ب يم ،هم از آن جنس است حيكه مس يصفت احمد يهر لحظه ا ،يهر زمان ديوگ يم

درست  ينقش، كه زندگ يعنيبُت  نيساخت، وَثَن، ا يكه م يو آن موقع آن بُت .تواند به جهان بفرستد ينكند نم داينقش پ

كرده، مركزش را در  انيب ينطوريحضرت رسول هم ا ديگوخواهد ب يم .كرد يم انيكرد در درون، سرّ وحدت را ب يم

 .يكار را بكن نيهم ديكنم، و تو هم با يكار را كرده، من هم همان كار را دارم م نيهم هم حيگذاشته، مس دگاريآفر ارياخت

از برونم بت  ياشترگفت: از درونم ُبت  يوقت نكهيا يُبت است، برا يعني د،يآ يكه به نظر َوثَن م يزيچ نيبعد آن موقع ا

 يشدگ تيو هم هو ستين يمركز ما من ذهن گريكند و تماما مركز ما هست او، د ياو مركز ما را اشغال م يوقت يشكن، ول

  :كند يبا ما كار م ينطوريا ست،ين

 يم خكوبيم ميكه دار ديآ يبه نظر م ميشو يكه نقش م يكند، در موقع يخرده نقش م كيكند،  يبه خودش زنده م

خرده  كياز همان  يول م،يشو ينم تيهم هو يزيبا چ م،يشو ينم خكوبيكند، م يچون او م يبه جهان دوباره، ول ميوش

آشكارا از  دنديشن يوحدت م سرّ  شود. يم دهيسرّ وحدت از موالنا هم شن نكهيشود، كما ا يم دهينقش ما، سرّ وحدت شن

ُبت با  نيساخته، ا يكه من ذهن ستين يبُت يه ُبت است ولدرست است ك ،شود ينقش م ديآ يكه م يزيچ نيا يعنيبُت، 

   .خداست و از جنس خداست اريتماما در اخت نكهيا يبرا .نقش من وجود ندارد نيُبت، در ا نيدر ا .آن بُت فرق دارد

 يم يدارد انرژ يكند دوباره نقش را برم يم انيب يشود، وقت يخرده نقش م كيشود،  يم قشن ديآ يپس خدا خودش م

شود،  يم ليتبد يماده به انرژ يعنيكند،  يكند، دوباره موج م يفرم م يعنيكند،  يكند، دوباره نقش م يكند، موج م

نشود،  ليتبد يدر مركز ما، تا ماده به انرژ رون،در د گر،يد ديگو يرا م نيشود در مركز ما، دارد ا يم ليبه ماده تبد يانرژ

صورت  ديبا ديگو يدر مركز ما موالنا م بايد تحوالت نيشود، ا يبه جهان پخش نم بركت نينشود ا ليبه ماده تبد يانرژ

 :ديگو يو االن م رد،يبگ

١٩٤٩ ةمولوي، ديوان شمس، غزل شمار  

 عشقت اي خوبِ ختن بر دل سواره گشت و گفت

 اين چنين مَرَكب ببايد تاختن را تا ُختَن
شدم،  ميمن فضا را باز كردم، تسل ،يخدا، زندگ يعني نجايدر ا ،يخُتن يبايز يعنيعشق من به تو، خوب خُتَن  ديگو يم

شدم،  يشدم، سوار دل اصل يمن عشق تو هستم، من سرّ تو هستم، سوار زندگ .شدم يسوار زندگ دميفضا باز شد د يوقت

 ؟ييكتاي يابرد به فض يم يما را از من ذهن يزيچه چ ديبگو اهدخو يموالنا م گريبه عبارت د .يعنياز جنس دل شدم 
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تواند  يبشود م ياريما سوار هوش ياريهوش نيو ا ،ياريسوار هوش ياريدرآمدن، هوش ياريبه صورت هوش ،ييفضا گشا

  به خُتن برود.

 نيم سوار اياريمن فضا را باز كردم، هوش يوقت ديگو يرفتن، اسب دواندن، م عيسر يعنيتاختن  ،ييكتاي يفضا خُتن

درست عمل  يگهبا عقل حشر يدفعه متوجه شدم من تا حاال در من ذهن كيشد،  ياصلگشوده شده شد، سوار دل  يفضا

 نيداشته باشم كه از ا ديمن با يا هينقل لهيوس ياسب نينچ كي د،يمركب ببا نيچن نيكردم، بعد به خودم گفتم: ا ينم

به صورت آن  ميتوان يا مهر لحظه م پس كه مثل حشره است. ينه با عقل من ذهن ،ييكتاي يذهن بروم به فضا يفضا

 يمركب ديگو يم ميشو يم ميتسل يوقت م،يبا تسل م،ييايب رونيحشره است ب هيكه شب يو از عقل من ذهن مييايپروانه در ب

  كند: يموالنا تكرار م يليمعروف است كه خ د،يگو يهم كه م يا هياشاره به آن آ نيا د،يشو يسوار م ديآ يبوجود م

   ٧٠)، آيه ١٧(قرآن كريم، سوره اسراء

 هازهياز پاك شانيا بهو  ميمراد روانه داشت [بر مركب] ايو در يو آنان را در خشك ميداشت يكه فرزندان آدم را گرام يبه راست
  ميديبخش يبرتر ديو شا ديچنانكه با ميادهياز آنچه آفر ياريو آنان را بر بس ميداد يروز

هم  غاميكند به آن پ يم اشاره؛ میبه مرکب سوار کرد ایو در در یو در خشک میداشت یرا گرام انسان

هست، آن  يكند چ يم فيكند، سوار مركب، دارد آن مركب را تعر يمركب مدر ذهن سوار  يعني يكه خدا ما را در خشك

كه  يهر كس ميشد يوقت م،يبشو ياريسوار هوش ياريبصورت هوش م،يفضا را باز كن ديتواند از جنس ذهن باشد، با ينم

 ميبرو ميخواست يم يذهن شده بوده، ما تا حاال با من يشود كه تا حاال سوار اسب اشتباه يم توجهكار را بكند م نيبشود، ا

  .ميبرو مينتوانست م،يو ماند ميشد يدر ذهن زندان نيهم يبرا ،ييكتاي يبه فضا

 ديتوجه كن ،ييكتاي نيسرزم يعنيتازند تا خُتَن،  يشوند م يم ياريتاختن را تا خُتَن، سوار هوش ديمركب ببا نيچن نيا

نماد  ،يخُتن يبارويز يعنيمعروف دارد، خوب خُتن  انيباروياست در تركستان كه ز ييجا كيخوب خُتَن و خُتن، خُتَن 

و  يزيرا بر يتماما من ذهن يعنيرفتن، تا خَُتن  ياريهوش زرويكردن، با اسب ت ياسب دوان يعنيو تاختن  ،يخدا و زندگ

  :ديگو يحاال م ،ييكتاي يبه فضا يبرس يعنيبشود،  تينها يمركز تو ب نيا

١٩٤٩ ةمولوي، ديوان شمس، غزل شمار  

ها دربافتمشور تو عقلم سِتَد، با فتنه  

عقلي ببايد بافتن را با ِفتَنشور و بي  
شور  نيبه تو، و ا دنيذوق رس يعنيشور تو  جان،يذوب، شوق، جََذبه، ه يعنيآشوب، شور  يعنيجمع فتنه است، فتنه  فِتَن

 نيبه تو ا دنيفضا را باز كردم، ذوق رس يوقت ،هست يچ دميتازه فهم ،فضا را باز كردم يشدن با تو وقت يكيذوق  نيا و
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من  كيآن موقع من شروع كردم به بافتن  ،فقط آن ذوق و شور ماند ،گرفت را از من يمن ذهن ،من را ييعقل حشره ا

 يعنيمرتب فتنه  ؛با فتنه ها در بافتم .ختميرا به هم ر يمن ذهن يپارك نظممن  يعني،با آشوب همراه بود نيكه ا ،ديجد

  .زديرا به هم بر ياست كه نظم فعل يزيآشوب هم هر چ وب،آش

 ميدر جهان ما غافل بود ياست من ذهن اديقدر ز نيا ،اكثرا همه نه مييگو يم رگيهمه اكثرا د بايما انسان ها تقر ينظم فعل

دش قرار خو يها را در سر جا يشدگ تيبه نظر خودش تمام هم هو ،پارك ساخته كي يمن ذهن جور اطالعات، نياز ا

 يطور نيا ديبا دوستم نيا ،باشد ديبا ينطوريهمسرم ا نيا ،باشد ينطوريا ديبا بچه ام است نيا ،باشد نجايا ديبا نيا ،داده

ناراحت  نيها تكان بخورد ا يشدگ تيهم هو نيو هر كدام از ا ،ساخته به نام پارك يمنظم زيچ كيكارم هست؛  نيا ،باشد

  .جهان نيد به اافت يدفعه آشوب م كي .شود يم

دفعه  كي يشو يم جيگ ،رديگ يرا م زيآن چ ،رديگيرا از شما م يزيچ كي ،كشد يرا م يركيد كي ديآ يم يزندگ يعني

 يشهر كيدر  ينظم كيدرست مثل  يكس كي يعني .ها فتنه است نيا خت،يهم ر گريسه چهار تا ستون د ينيب يم

اگر  كند، يم ينطوريا يوقت يول ،كند يم يو خدا هم آنطور ،زندير ه همرا ب نظم كنند يحمله م يقشون كي ،برقرار است

من  نيكه در ا يهر فتنه و هر آشوب رد،يرا از ما بگ يمن ذهن نيو عقل ا ،ميداشته باش ديگو يبه او را م ذوق زنده شدن

و  ،نميب يرا م ميها يشدگ تيكه دارم هم هو .ميافت يجنگل م اديما فورا به  ،افتد يم يپارك من ذهن نيو در ا يذهن

 يدگنظم زن شود، يبرقرار م يو نظم زندگ زدير يدارد به هم م يآن نظم قبل ،اندازم يها را م نيو ا د،يآ يم چقدر خوشم

  .نظم جنگل است ميبارها گفت

پدرم  ،تهسن من باال رف .باشد كه هست نطوريهم ديبا يزندگ يها تيو وضع يكه اتفاقات زندگ ديكن يشما قبول م يعني

شود گفت كه پدرم  ينم ،وجود دارد يكس يها در زندگ نيا ،ها را نيا ميگو يمثل م نوه ام تازه متولد شده، است، ضيمر

را نگه  يشود زندگ يمثل پارك نم ،شود يها نم نيا ،متولد بشود اماز آنطرف نوه ،من خودم جوان باشم ،دنباش ضيمر

ها  يشدگ تيدر هم هو شهيفتنه هم. فتنه است ،باشد نه نيبهتر شهيهم ،ديچهم  يها را پهلو نيو بهتر ديچ ،داشت

درد ها را  ،زيها را بر يشدگ تيكه هم هو ديگو يفتنه دارد م .بد اتفاقاتاست  ناادتيالمنون  بيهمان ر نيا ،خواهد افتاد

   :كه ديگو يالن م. اندازيب

فضا را باز  نكهيمگر ا ميكن دايپ ميتوان يذوق را نم ،يكن دايو را پذوق زنده شدن به ا ديهم با يعني د،يببا يعقل يشور و ب

 يخرد كيبه تو كمك كند.  يديعقل جد كي ،كنار يبگذار ديرا با هعقل آن حشر ،يعقل من ذهن يعني يعقل يب ،ميكن

كرد در زائوندن و  يكار م ديكه عقل جد ديديكه نشان دادم به شما د يپيدر كل كند. يدر ما كار م يشور زندگ نيهم با ا
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 يكه از تو يكرم كي ديكنتوجه  بخزد، تواند يم كرم يكيآن  پروانه پر در آورده بود، ،درخت نشست يبعدش پروانه رو

درست  ميزندگ تا ،تر فكر كنم عيتند تر بروم، سر يكم كيكه  ديتواند بگو يكرم نم آن پروانه قرار است متولد بشود،

 دييبگو ديتوان يشما نم ،درست نخواهد شد مانيما هم زندگ به پروانه بشود، ليمگر تبد شود، يدرست نم شيزندگ ،بشود

   :گفت .است يكاف ،ديكن شهيش يرا تو ويكه موالنا گفته د يحالت نيكه هم نديگو يها م يبعض منتها نمبما يكه در من ذهن

  ١٢١١ تيب ،دفتر پنجم ،يمثنو ،مولوي

  حجت كند ي شهيدر ش را ويد                  زند  ييرا ،بهر دفع شر شرع
 يشما هم قانون اساس م،يكن يكارها را نم نيا م،يكن يكار ها را م نيا ميگفت ،مينوشت يقانون اساس ميما آمد نياساس ا بر

خواهم قانون  يمن دائم م دييكه بر اساس حجت و برهان و استدالل بگو ديبكن شهيش يرا تو ويد كار كه نيا يول ،دينوشت

ب ممكن وخ ساخته است، شيپ يها همه رفتارها نيا ،كنم بتيخواهم غ ينم م،يبگو روغخواهم د ينم كنم، تيرا رعا

 نمرده، يمن ذهن يعني ،است شهيش يتو ويهنوز د يول د،يكار ها را بكن نيا ديخطرات مصون بمان يلياست شما از خ

 ،ن نباشداممكنه متوجه ت يخطر يلو ،شود ين خوب نماحالت يول ،ديكن يم تيمقررات را رعا درست است كه شما همه

  د،يدين نرسات يبه منظور اصل نكهيا يبرا ،شود ين هم خوب نماحالت يول نكنند شما را، تيمردم اذ

خوب است كه  يليخ ،ميشرش راحت بشو از يكه ما به طور كل ،نكند ناتميكه اذ يمدت يبرا مُ يكن يم شهيش يرا تو ويد

نظم  ،زميمن نظم پارك را به هم بر .كنم يخودم كار م يمن دارم رو حاال آنجا بمان،تو  مييگوب ،ميكن شهيش يرا تو ويد

 ،يباش شهيش يبهتر است كه تو ،يو حواس من را پرت كن يرقص كن يخواه يم يباش رونيچون تو ب ،جنگل را برقرار كنم

 يريكه بم يتا موقع ،حرف نزن ييگو يات م يذهن منشما به  ،انصتوا هست نيهم ،شهيش يتو وياتفاقا د .هم نگو يچيه

   :ديگو يم .رفت ،اصال

 مي؟ ما دارميكن يم ميما چكار دار ببافد، ديمن جد كيبا فتنه ها بخواهد  يكس هر؛ را با فَِتن بافتن ديببا يعقل يو ب شور

كه ساختن و  ديوگ يم نيهم يبرا ،ميكن يم زادشآ ميدار ،بوده نيا ،ميباف يكه در واقع نم يمن م،يباف يم ديمن جد كي

نبودن  يعني .است يعقل يو ب يوجد زندگ ،يشور زندگ ،يالزمه اش داشتن ذوق زندگ ،بافتن و درست كردن با فتنه ها

 ييبا فتنه ها و اشوب ها ميتوان ينم ميعقل نباش يكه اگر ب ديدان يشما م .هم مهم هستند اتياب نيب اوخ ،يعقل من ذهن

   .آزاد بشود ميو بگذار ،آزاد بشود دين جدم كي افتد، يمان م يكه در زندگ

و بعدا  را بست، شيچشم ها ،خورد بعد بست يكه چشم داشت اول تكان م ديديد ،اگر آن حشره چشم داشت نكهيكما ا

كه  نيهم ،برد يچشم داشت و عقلش را به كار م هياول ياگر آن حشره  ،كرد يدرشت نگاه م پروانه داشت نيا يچشم ها

از شكم ما  ،ميبود دهيند يزيچ نيهمچن كياصال ما تا حاال  ؟گريد يهست يتو چه كس :گفت يم ،شد يم پروانه متولد
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 ؟بابا يهست يچه كس مييگو يخواهد متولد شود م يحضور كه م ميهست نطوريهم ما هم .پر دارد ،رونيدر آمد ب يچ نيبب

 ،فتنه ها يعنيبله فتن  بافتن را با فِتَن، ديببا يعقل يشور و ب :ديگو يم نيهم يبرا .ينا آشنا هست ،يستياز جنس من ن

   :ديگو يبله م آشوب ها.

١٩٤٩ ةمولوي، ديوان شمس، غزل شمار  

 من كجا، شعر از كجا؟ ليكن به من در مي دمد

 آن يكي تُركي كه آيد، گويدم: هي كيمَسن؟
تو از جنس خدا  يعني ؟يهست يو كخانم ت ،آقا يا ،يها يعني ،مسنيك يه ؟يهست يك يعنياست  يلفظ ترك نمسَيك

   :ديگو يموالنا م ؟يامتداد خدا هست اي ؟يهست يمن ذهن ؟يهست يك تو از يدانست يتا حاال م ،يهست

 كي ؟هست يك !دمد يها را به من م نيا يكس كيلحظه  نياما ا ،ستميشاعر ن ،من اصال شاعر نبودم ؟كجا شعر از كجا من

   ،است يزندگ و نماد خداست، ،است يرو بايز ترك نيمنظور از ا ،ترك است

مرتب من را فرم  ،من ش را گذاشته مركزاعونص قدمش را گذاشته، يرو بايآن ز ،ي؛ آن ترك آن خداديكه آ يترك يكي آن

انرژي مي كند، ماده مي كند، انرژي مي كند، ماده مي كند، و اينها را مي دمد، و هر لحظه از من  .كند يفرم م يكند ب يم

پرسد آهاي موالنا تو كي هستي؟ يعني چي؟ يعني از جنس من هستي، از جنس من ذهني نيستي. و موالنا مي خواهد مي 

بگويد كه هر لحظه زندگي به هر كدام از ما با صداي بلند مي آيد، مي گويد: آهاي تو كي هستي؟ جوابمان چي هست؟ اگر 

هستم، درد هستم، من كوچك هستم، يك دفعه اگر متوجه مقاومت مي كنيد قضاوت مي كنيد مي گوييد من، من ذهني 

  بشويم هان چرا اين را مي پرسي؟ مي پرسي كه بفهمي من از جنس تو هستم، من اين دردها نيستم. 

آنموقع اگر بفهمي از جنس او هستي مي گويي: اليق او كار مي كني، اليق او فكر مي كني، فضا را باز مي كني. مي گويي 

ن كوچك است، محدود است، پر از درد است، و خدا پر از شادي است، پر از فراواني است. اين خسيس و اين من ذهني م

. اين يكي از مرگ مي ترسد آن يكي بي مرگي است. اين يكي گرفتار است آن يكي بينهايت است پر از بخشش است

ده بر اساس اينها مي گويد من دانشمندم، خالقيت بلد نيست يك سري فكر ياد گرفته باور ياد گرفته با آنها هم هويت ش

اش هم مردم هستند. اين يكي به خدا زنده شده از علم خدا استفاده مي كند، خدا از همه هم بهتر هستم، مبناي مقايسه

  هر لحظه به گوشش مي دمد كه اين شعرها را بگو. 

دآوري مي كند كه تو كي هستي؟ من مي مي گويد من شاعر نيستم يكي از طريق من مي گويد و هر لحظه هم به من يا

  من از جنس تو هستم. فهمم كه مي خواهد من بگويم من تو هستم. 

  بعد بيت پايين مي گويد من تُرك گفتم يك دفعه فكر نكني كه تُرك اين جهاني است اين ترك همين نماد خداست. 
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١٩٤٩ ةمولوي، ديوان شمس، غزل شمار  

ميِّ كي؟ترك كي؟ تاجيك كي؟ زنگيِّ كي؟ رو  

 ماِلكُ الُملْكي كه داند مو به مو سِرّ و َعلَن
اش سياه است؟ ظاهرش مي گويد ترك كيه؟ ترك همان است. تاجيك كيه؟ تاجيك هم آن هست. زنگي كيه كه قيافه

سياه است؛ زنگي هم آن هست. رومي كيه؟ رومي هم آن هست. يعني همه انسانها او هستند ظاهرشان هر چي مي خواهد 

، مي گويد: ظاهر مهم نيست، او مالك ُملك است و صرف نظر از اين اختالفات سطحي مثل زبان، مثل رنگ مو، مكان باشد

 جوابشجغرافيايي همه او هست. بنابراين او به گوش همه مي گويد هر لحظه: آهاي سَن كيْمَسن؟ يعني تو كي هستي؟ 

بگويد من تو هستم. و تو مو به مو مكان و المكان من را مي داني. صرفنظر از اينكه تُركه، تاجيكه، زنگيه، رومي است بايد 

  ظاهر و باطن من را تو مي داني. من ظاهر و باطنم را در اختيار تو گذاشتم.

  مي خواهد بگويد كه اين 

  ١٨٤غزل شماره  ات،يحافظ، غزل

  هفتاد و دو ملت همه را عذر بنه جنگ
  ره افسانه زدند  قتيحق دنديند چون

ن هم هويت هستند با يك رنگ با يك زبان با يك باور در سطخ اختالفات سطحي دارند. در يك دين ما مي بينيم مردم چو

هاي مختلف و متفاوتي هست كه باهم مي ستيزند. حتي در يك دين. درست است اين؟ نه، اين مي گويد اصالً كه فرقه

د آنها ظاهري هستند، باطنشان كيه؟ همه خودش است. شما رنگ و زبان و همه چيزهايي را كه مي شود در ذهن تجسم كر

براي اين كه نگذاشتيم آن اي داريم. همه اوست. پس اگر همه اوست ما چرا اينقدر دعوا داريم؟ براي اين كه عقل حشره

سلط است. پروانه از ما متولد بشود. نگذاشتيم صنع او بيايد به مركز ما و ما را تبديل كند. براي اين كه عقل من ذهني م

براي اينكه ما نمي دانيم به غير از اين عقل محدود من ذهني عقل ديگري هم وجود دارد كه همين االن در دسترس ما 

ل درخت خرما اينجا رشد كرده مي گويد خرما را ثاست. براي اينكه ما نمي دانيم كه اين مهر ايزدي، لطف ايزدي كه م

  .دانيم دار ما شده بچين بخور، هر لحظه از او بگير، چون نمي

از همديگر زندگي را مي قاپيم، در نتيجه زندگي شده دار ما. حاال به اش در محدوديت هستيم زندگي را مي دزديم. همه

ايم پر از درد هستيم ولي نمي دانيم چرا ايم و روي تخته دنيا ميخكوب شده صورت رنجش، كينه، دردها زندگي را دزديده

  يم ديگران كردند. نه ديگران نكردند او كرده تا تو بفهمي كه من ذهني را نمي تواني نگه داري. اين دردها هست. مي گوي
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و مو به مو پيدا و آشكار تو را هر لحظه مي داند. هر لحظه منتظر است خدا، ما تسليم بشويم متوجه بشويم اشتباه كرديم، 

ك كند، شاهپرك ما از توي اين كرم من ذهني زاييده بشود، عذر بخواهيم از مثلث اول برويم به مثلث دوم كه او به ما كم

  آزاد بشود. ولي ما صبر نداريم. چرا مي گويد صبر بهترين عبادت است؟ 

   ٣ تيدفتر دوم، ب ،يمثنو ،يمولو

  َالصَّبرُ ِمفتاُح الفََرج صبركن،                        ندارد آن َدَرج يحيتَسب چيه
ما. هر ول است شناسايي كند؟ ئيي مساوي آزادي است. كي مسوقتي ديدي شناسايي كردي صبر كن، تا بيفتد. شناسا

كسي براي خودش. هيچ كس نبايد انتظار كمك از يكي ديگر داشته باشد. بهترين كمك براي شما همين برنامه است با 

و پيوسته آموزشهاي موالنا، شما چيز ديگر احتياج نداريد ديگر، ولي خودتان بايد روي خودتان كار كنيد. بايد متعهدانه 

روي خودتان كار كنيد، صبر كنيد شكر كنيد، صبر كنيد شكر كنيد، عذر بخواهيد وقتي مي رويد ذهن. وقتي بين تُرك و 

تاجيك فرق مي گذاريد يعني در سطح هستيد در من ذهني هستيد عذر بايد بخواهيد. وقتي ستيزه مي كنيد با كسي سر 

اش اين نيست كه بگذاريم حقمان را يكي بخورد، فضاي گشوده ديد. معنييك چيزي بايد عذر بخواهيد. فضا را باز نكر

گي خردمندانه از حقش دفاع مي كند، نه با شده وقتي آدم از جنس زندگي مي شود حقش را مي بيند منتها با خرد زند

  دعوا، نه با بيخردي، نه با خشم، نه با رنجش، نه با قهر، نه با جنگ. 

١٩٤٩ ةمارمولوي، ديوان شمس، غزل ش  

 جامه شَعرست شِعر و تا دروِن شَعر كيست

 يا كه حورِ جامه زيبو يا كه ديِو جامه َكن
شَعر يعني لباس حرير؛ مي گويد شعر يك لباس حرير نرمي است. مي خواهد بگويد اين بيتها معني دارد و شما مي توانيد 

و مي مانند اين ابيات، تا شما ببينيد درون اين توري جامه اش را پيدا كنيد و به خودتان اعمال كنيد، مثل آينه و ترازمعني

كيه؟ مي خواهد بگويد اگر با من ذهني برخورد كنيد ديويت در شما بروز مي كند، اگر با حضور برخورد كنيد مثلث حرير 

يعني دوم حوريت. حور در اينجا حضور هست. حور جامه زيبا يعني انساني كه لباس حضور پوشيده، ديو جامه كَن 

  هوشياري كه لباس من ذهني پوشيده كه جامه حضور را مي كَند. هر لحظه جامه حضور را مي كَند. 

خدا هر لحظه مي خواهد به ما جامه حضور بپوشاند، ديو مي َكند. اگر از جنس من ذهني باشيم ديو جامه حضور را كَنَنده 

آن  يشما از تو نكهياست، تا ا رياست حر يروتت همه لباس است. شما از اين ابيات چه برداشتي مي كنيد؟ مي گوييد ابيا

خدا زنده  تينها يب بهاست؟  دهيكند كه جامه حضور پوش يم يبه حور ليشعرها شما را تبد نيا د،ياوريدر ب يزيچه چ
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 تيب در يول .به منظرتان، نگاهتان دارد يبستگ  كند؟ يودرد م مي كند يكشد شما را از جنس من ذهن يم اي كند؟ يم

  ما ست،ياصال مهم ن نهايواژه ها و وزن شعر و ا نيكه ا ديگو يم يبعد

١٩٤٩ ةمولوي، ديوان شمس، غزل شمار  

 شَعرش از سر بركشيم و حور را در بر كشيم

 فاِعالُتن فاِعالتُن فاِعالتُن فاِعلَن
ما  يشعر بلكه لباس ماد نيه تنها اما ن كه ديخواهد بگو يم نجايو در ا ،ميكش يرا از سرش م ريلباس حر نيكه ا ديگو يم

لباس و پارچه را از  نيا اي رعدهد، ما شَ يرا نشان م يزيهر چ ايدهد  يبودن را نشان م كيترك بودن، تاج ست،يمهم ن

  .ميشو يو به او زنده م ميشو يم يكيبا خدا  يعني .ميشو يم يكيو با حور  ميدار يحور بر م يرو

 تيو هم هو يو لفظ يسطح يزهايچ نيبود كه شما از ا نيا يصحبت ها برا نيزل و اغ نيكه تمام ا ديخواهد بگو يم

خودتان را بغل  ديهست ياريشما هوش .كند يرا بغل م ياريهوش ،ياريدر واقع هوش .ديبشو يكيو با حور  ديبگذر يشدگ

 يشود و ما قائم به ذات م يمشود، زنده  يمنطبق م ياريهوش يرو ياريهو ش .ديشو يخدا زنده م تينها يبه ب د،يكن يم

وزنش  نكهيا .اش همه اش وزن شعر است هيبق د،يخداست، به خدا زنده بشو رشيز دينيكنار بب ديسطح را بكش .ميشو

بكار بردند،  يبه كار بردند، آنها به چه معان يكلمات چهباشد، وزنش آن باشد، درست باشد، واژه اش درست باشد، با  نيا

   ؟به كلمات ديرفت نكهيا اي د؟يشما زنده شده ا اياست كه آ نيمهم ا ديگو يم ست،يآنها مهم ن

من  يعني م،يكرد يمعن ينطوريا م،يكرد يم يمعن ينطوريا ديرا ما با تيب نيا دييگو يم كه در اين هستيدهنوز شما 

فعل است، فعلش  نجايت، افاعل است آن مفعول اس نيا ديگو يم ،كند يم ليو تحل هيو تجز رديگ يم راديشما دارد ا يذهن

 ،يهست نهاياست، هنوز در ا ينطوريمصدر است وزن شعر هم كه ا يكياسم فاعل است، آن  نيشد، ا يم ينطوريا ديبا

  .دور ندازيمال ذهن است، ب نهايا

 نياست و ا ييكايدانم آمر ينم نياست و ترك است و ا كيتاج نيو ظاهر و ا افهيكه به وزن و ق ديگو يدوم م مصراع

پس  ،يمشغول بشو نهاياگر به ا .سطح است نهايخورد، ا يبه درد نم نهاياست، ا ييدانم كجا ينميكي  نياست و ا يياروپا

چه  يزيچه چ .هست تيهم هو زهايچ نيبا جمله با ا ،واژه يذهنبا كالم، با واژه با معادل  يمن ذهن .يندار يذوق زندگ

همه هدف  يول ،همه درست باشد نهايالبته بهتر است كه ا .خورند يرد نمبه د نهايا ست؟يوزنش چ نيدهد و ا يم يمعن

  .ميكه به خدا زنده بشو ميريبگ ادي يزيچ كياست كه از موالنا  نيما ا

 يكه م يده سالگ يبه حوال م،يكن تيكه انصتوا را رعا ميريبگ اديو  .رديبگ ورتمثلث اول به مثلث دوم ص ليتبد نيو ا

شصت سالمان است هم  يوقت يحت .ميساكت كن ميتوان يذهن را نم يول .رسد يما م ماني، زمان زاما مانيدوره زا ميرس
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كه ما به  .مهم است يليخ يده غاميو پ گريما و كمك ما به همد يو كار دست جمع .ميذهن مان را ساكت كن ميتوان ينم

انصتوا را كه  فرمان ميبه هم كمك كن .ميكن ليزا ل،يكند در تبد يحشره را كه دخالت م نيكه عقل ا ميكمك كن گريهمد

كنند، عرض كردم مستلزم  تيكه مردم رعا ميكن قيتشو ميما به هم كمك كن ،تا كن فكان كار كند ديخاموش باش ديگو يم

به  تيب ديو بخوان دينيبار بب نيچندببينيد، برنامه ها را از اول تا آخر  دوارميام .و متعهدانه از طرف شماست وستهيكار پ

  كند؟ يو ترازو كار م نهيبه صورت آ تيب نيكه ا دينيبب تيب

 ايآ چرا حالتان بد است؟ شمادهد؟  يرا نشان م يشدگ تيهم هو كدامدهد؟  ينشان م يچطور دهد؟ يرا نشان م شما

شكر و  دينيب يم اگر د؟ينيرا بب يشدگ تيهم هو ديعقب و بصورت حضور ناظر به ذهن تان را نگاه كن ديبكش ديتوان يم

و خواستن  يمثلث خود مشغول از د؟يو در مثلث دوم باش دياز مثلث اول بكن شتريهر چه ب ديتوان يم د؟يكن يصبر م

 وستهيكار مستلزم كار پ نيا د،يدر مثلث دوم باش شتريو ب .ديزيها و از مقاومت و قضاوت بپره يشدگ تياز هم هو يزندگ

  قانون جبران است. يو اجرا

  

  


